Beküldeteti

Ház- és háztelek-eladás,

A marhavész és marhabetegségek ellen

Majer György,

12-ik szám.

Tizenkettedik évfolyam.

A korneuburgi marhap«r tárgyában lapunk mult havi 15-dik számában birálatot hozván, — indíttatva érezzük magunkat, azon számtalan elismerési nyilatkozatra,
Pesten, az aradi-utczában (Teréz-külváros), egy ház'
melyekkel aa mindenhol kitüntetésben részesittetett, arra ujolag visszatérni. — A korneuburgi marhapornak évről évre gyarapodó roppant fogyasztása, melyről saját 650 négyszög ölet magában foglaló háztelekkel együtíf
magunknak meggyőződni alkalmunk volt, — elég bizonyitékot nyujt arra nézve, hogy az szabad kézből eladandó. E tárgybani bövebb értesitést ad
értelmes mezei gazda azt minélelóbb beismerje, s tény az: hogy czélszerüsége s az abban
helyezett bizalom s hathatóságánál fogva különösen a háziállatoknál gyakran mutatkozó a „Vasárnapi Ujság" és,,Politikai Újdonságok" kiadó-hivatala
betegségek gyógyítása végett minden okszerű gazdánál máris nélkülözhetlen háziszeré
(i—6)
vált. — Minélfogva a mezei gazdáknak használatot vélünk tenni az által, hogy ha az oly Pesten, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.
sokszor emlitett marhaporra figyelmetessé tesszük.
$ W A megrendelési forrást illetőleg a mai számban megjelent hirdetményre
utaljuk a t. cz. gazdaközönséget.
1013 (1)

fényképész Pesten.

mint legkitünőbb óvszernek elismert

kOllMilIIIIK.I MARHAPOR

Minthogy legalább is 80,000 darab fényképészeti mintának birtokában vagyokennélfogva van szerencsém tisztelt vevőimmel ezennel tisztelettel tudatni, hogy a látogatási jegy-alaku fényképek árait tetemesen alább szállitottam. — Másolatok darabja 30 kr.
Készittetnek továbbá a már intézetemben látogatási jegy-alakban levett személyek
valódi minőségben folyvást kapható:
nagyitott mellképek, valamint gyertya-ellenzőknek igen alkalmas üvegPESTEN: Tflrök József gyógyszerésznél, király-utcza 7-ik sz. a., Thalmayer A. cs életnagyságig
is — a porczellánképek mintájára, csinos állványnyal, darabszámra
társa,,Halbauer tcstv., Glatz J., Blau M. P., Hollósy testv., Kindl és Frühwirtli. transparent-képek
forintjával. Megrendelések az ország bármely vidékéről elfogadtatnak, s azok gyorsan
BUDÁN: az advari gyógyszertárban. — Aradon: Probst P. J., Tones és Freiberger, 8
és pontosan teljesittetnek.
— Brassóban: Heszheimer és társa, Gyertyánffy és fiai, — Debreczenben: Bignio J.,
szerencsém a t. cz. közönséget egyszersmind tisztelettel arra figyelmeztetni,
Csanak J.,— Dettan: Braumüller, — Eperjeseu: Zsembery J., — Eszéken: DeszáthyJ., hogy aVan
nálam látogatási jegy-alakban levett személyek fényképei nagyítása — különösen
— Esztergomban: Bierbrauer C. J., - Egerben: Tschögl J., — Gyöngyösön: a már elhaltaknál — vehetö leginkább alkalmazásba, minthogy azok fénykép mintái már
Kocziánovich, — Kassán: Novelly A., — Kolozsvártt: Wolf, — Komáromban: készletben megvannak, s arra felhasználtatnak.
Belloni A., Ziegler ésfia,— Mohácson: Kögl, - Nagyváradon: Janky A., — Nagy0(T" Fényképészek számára, minden megkivántató nagyságban, megpróbált
Kanizsán: Feszelhofer és Rosenberg, — Pancsován: Rauschan és fiai és Gráf, —
objectivak
a legolcsóbb árért adatnak el.
1005 (1—2)
Pozsonyban: Schertz F., Hackenberger testv., Waritsek, Kovács J., — Rozsnyón:
Posch J., — Sopronban: Pachofer L., Müller P., Mezey A., — SzékesíchérvárU:
Legmann A. L., Kovács P., — Szegeden: Aigner, — Selmeczen: Dimák, Zelenka, —
Szepes vá rali j.ín : Fest J. B., — Szolnokon: Scheftsik Istr., — Temesvárit: Maxer
és Sailer A., Babusnik, — Trencsénben: Kulka és Weisz, — Váczon: Bodendorfer, —
Varazsdon: Halter F. és Koterba, Veszprémben: Lang J.
981 (3—6)

VETŐMAGVAK.
HOFFMANN J.

Pesten, a Runasoron, kis-hiduteza szögletén „az angol királynő"
czimü szállodában, a „VETOIIEZ'%
ajánlja nagy raktáiát mindennemü gazdasági magvakból, ugymint: lóhere- és
takarniányfű-magvakat stb., valódi hollandi és franczia konyha-, kfrti- és
főzelék-magvakat; fa-, juhar-, egér-, nyír-, veresfenyö-, lúczf'enyö-, erdei
fenyő-, akácz- és eperfamagvakat stb., több száz faju legszebb virágmagvakat,
ezek közt a valódi kitünő erfurti ibolyákat, őszi rózsákat stb., valódi haarlemi
virág-hagymákat, legszebb györgyikéket. Ezeken kivül folyvást kaphatók:
növényföldek, kuba-hárshéjak és franczia folyékony mézgák (faviaszk)
jutányos árakon.

1009 (1 — 3)

Árjegyzék ingyen szolgáltatik.

MÜLLER TAMÁS

kalap gyára ?< sten, király-utcza 8. sz-

ezennel tisztelettel jelenti a t. cz. közönségnek, hogy nála mindennemü s a legujabb
mintára készitett kalapok kaphatók, urak hölgyek és gyermekek számára, a lehető
legjutányosb áron.
Régibb kalapok divatszerüvé változtatása szinte elfogadtatik s azok gyorsan és
pontosan teljesittetnek.
1008 (1—3)

A legnagyobb vászonruha-raktárban
váczi-utcza,

„Ypsilantihoz" Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon és legnagyobb választékben mindennemü fehérneinüek férliak, hölgyek és gyermekek számára,

ugymint'
30000 darabnál több férfi-ingek rnmburgi vagy hollandi vászonból darabja 3 ft
3 ft 25 kr, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr 7 ft 8 ft'
10 ft, 12 ft.
'
10000 darabnál több szines férfi-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintájú 2 ft,
legujabb minták és legdivatosabban varrva 2 ft 50 kr, 3 ft.
ugymint: luczerna és veres lóhere, burgundi takarmány és czukorrépa, fümagvak, Fehér pamut madapolan férfi-ingek 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr.
Férfi-gatyák vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 2 ft, 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 3 ft.
akáczfa, baltaczim, burnot, timótfű, muhar, bükköny és többféle mag kapható:
Nöi ingek rnmbnrgi vászonból, simák 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, i ft, 5 ft.
Nőt ingek rumburgi és hollandi vászonból hímezve 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 50 kr,
98
8 ft, 9 ft, 10 ft, sveiezi és franczia meUmustrával 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr
Pesten, felső Dunasoron, Nákó-féle házban, a lánczhiddal szemben.
6 ft, 7 ft.
Fia-ingek vászonból 4 éves 1 ft 80 kr, 2 ft 10 kr, 6 éves 1 ft 85 kr, 2 ft 40 kr, 8 éves
2 ft, 2 ft 45 kr, 10 éves 2 ft 10 kr, 2 ft 65 kr, 12 éves 2 ft 40 kr, 2ft,90 kr, 3 ft
50 kr, 14 éves 2 ft 65 kr, 3 ft 15 kr, 4 ft 20 kr, 16 éves 3 ft, 3 ft 50 ft, 4 kr,4 ftöOkr.
Szines fiu-ingek 4 éves 1 ft 25 kr, 6 éves 1 ft 40 kr, 8 éves 1 ft 55 kr, 10 éves 1 ft 75 kr,
12 éves 2 ft, 14 éves 2 ft 10 kr, 16 éves 2 ft 20 kr.
Sokoldalú fáradozás és számos kisérlet után sikerült alulirtnak egy oly fog-Mindennemü téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli czikkek
férfiak és hölgyek számára nagy választásban.
gyapotot feltalálni, mely által minden, bármi néven nevezendő fogfájás, kor- és nemFőraktára a legjobb 3%,4 és 5 rőf széles amerikai krinolinoknak fehér vagy hamuszin
különbség nélkül megszünik.
darabja 2 ft 50 krtól 6 ftig, vörös 5 fttól 8 ftig.
Ezen gyapot akkép vétetik használatba, hogy annak az egyik vége meggyujtatik,
és ismét eloltatik, ugy, hogy a gyapot folytonos szikrázása által kifejlődő füst beszivat- Szines alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft. 50 kr., 7ft.,7ft.50 kr.
hassék. E végre a száj csukva tartatik, s a füst az orrba mindaddig folhuzatik, mig a szem Ferstel orvos tyúkszem-irtószere egy üvegecske 50 kr.
És sok egyéb kész fehérnemü czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmenkönyeket nem hullat.
B e r g m a u n , gyógyszerész.
tesen elküldetik.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rumburgi, hollandi, irlandi, kreasz- és
Magyar- cs Erdélyorszá^ra nézve TÖRÖK JÓZSEF börvásznnkban
a legolcsóbb gyári árakon.
gyógyszerész ur főraktárában, király-utcza 7. sz. a. Pesten, kapható.
Vászonzsebkendók tuczatja 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 60 kr, 6ft,7 ft
50 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, egész 20 ftig.
Aradon Ring és Szarka, — Brassóban Stieler, — B.-Csabán Latzay, —
Beregszászon Buzát, — Debreczenben Borsos, — Eszéken Deszáthy gyógyszerész, Törülközők tuczatja 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 -16 ftig.
— Eperjesen Makovitzky, — Egerben Weszely gyógysz., — Gyöngyösön Kocziá- Szines agyi kanavász vége 9 ft, 10 ft, l l ft, 12 ft, 13-16 ftig
novits, — Győrben Szabó, — Ipolyságon Sartorius, — Kaposvárott Csalay, — KésValoságos vászon-asztalnemű.
márkon Genersich, — Kassán Maleter, — Kecskeméten Handtl, — Kolozsvártt
Wolf, — Léván Boleman, — Marosvásárhelyen Jeney, — M.-Szigeth Marossán, — Asztalkendők tuczatja 5 ft 30 kr, 6 ft 20 kr., 6 ft 60 kr, 7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft.
Miskolczon Böszörményi, — Magyar-Óvárott Sziklay, —Mezőberényben Narczisz,— Abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig. Asztali készletek 6, 12, 18 és
24 személyre. Legjobb minőségü kötö-ezérna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
Nyíregyházán Matheides, — Nagyváradon Molnár, — Nagykárolyban Jelinek, —
Nagy választás ágyteritók, piqne és tricot-paplanokból, kavés-kendökböl és
Nagy-KörösönTraxler, — Oroszházán Stauroczky, — Pakson Malatinczky, — Pozsonyban Pisztory, — Pécsett Nentwich, — Putnokon Szepessy,, — Rimaszombaton minden e nembe vágó czikkekböl.
Raktárunkban vett czikkeknél nagy előnyül szolgál az, hogy minden megvett, az
Hamaliár, — Sz.-Fehérvártt Sáy, — Szathmárott Ember, — Szabadkán Joó, Szegeden Aigner, — Szentesen Eisdorfer, — Szolnokon Scheftsik, — Temesvárit árjegygyel ellátott czikk 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
Pecher,— Tokajban Krotzer, — T.-UjUkonlloyko, —Varasdonlíalter gyógyszerész,— elégitési esetben az ár vissza is adatik.
Szállitások minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
Zágrábban Mittlbach uraknál.
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemü megrendelések mustra szeEgy kisebb csomag ára 30 kr., egy nagyobb csomagé 50 kr. a. é. rint leghamarabb elkészíttetnek.

Gazdasági vetőmagvak,
Halbauer é s Kölber-nél

8(5-

FOG-GYAPOT.

t3~

Isméti eladók igen kedvező engedményben részesülnek.

966 (9—12^

941 (5-6)

Kollárits József és fiai.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Pest, márczius 19-én 1865.
Elöfizetési föltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.
károm.**- ™ J \ l T s I ö r i J i Í á t á I l r " r ' I . ? Í u l ' j 8 á S ÍS P o l i ( i k a i újdonságokat illetőleg, 1863. november l-töl kezdve : Egy, négyszer ha.ábzott petit .ör ára, vagy annak helye egyszeri igtatta*! 10 krb.
Otto Mollieu és ac-ger kö
t
számittatik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hainburg és Altonaban : Haaseustein és Vogler.- M-Frankfurtban •
.
"yvfcereshedése; Bécsben : Oppelik Alajos. - és Pesten : a kcrtész-gaz.lászafi ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatta után 30 ujkr.

Wagner

Richárd.

W á g n e r Richard Vilmos, a jelenkor • vad árhoz, a lipcsei „Tamás-iskola" énekve-j nősült, s egy évig az életgondok annyira
egyik lángelméjű zeneköltöje, 1813. május í zéréhez
„x„/u,>„ ment* tanulni.
* !--• Különböző
i^--ii«-i----_« "•nagyobb
i i igénybe vették, hogy az angol hymnuszhoz:
-"-én Lipcseben született. Atyja városi hi- J müvek szerzéséhez fogott, nevezetesen irt a „Rule Britaniá"-hoz szerzett nyitányon
vatalnok volt, s fia születését alig félévvel ! egy symphoniát, melyet a lipcsei hires „Ge- kivül semmit sem dolgozott.
eue tuL Édes anyja csakhamar ujra férjhez , wandhaus" hangversenyekben sikerrel adtak
1837-ben a rigai szinházhoz hivták meg.
ment Ueyer Lajoshoz, ki festő és szinész elö. Ezután következett egy nyitánya, s „A Ott kezdett „Rienzi" tragikus dalmüvéhez;
volt egyszersmind s a család Drezdába köl- menyegzö," „Tündérek," mü dalmüvei, Bulwer hasonczimü regényét olvasván, tátözött, Ahg lett 7 éves, s már mostoha aty- melyek azonban nem kerültek szinre. Ezek- madt föl benne az eszme, hogy az utolsó
J " J , v e s z t e t t e > s u J r a támasz és vezető hez, valamint minden késöbbi müveihez a római tribunust egy nagy opera hősévé
nélkül maradt a világban.
szöveget is maga készitette. Wagner nem- emelje. Két év mulva rigai szerződése lejárÚenc z
é v e s
Jl
.
korában
a
drezdai
iskolába
csak zenész, de költő is, s a drámai és zenei ván, régi vágya eröt vett rajta, s nejével
A
. ták, s x t t kezdett gymnásiumi tanulmá- elemek összeforrvák müveiben. 1834-ben, Párisba indult. Egy
vitorlás „v..
kereskedöhajó
OJ
u »v^vu„ r i .
nyait szülővárosában, Lipcsében folytatta és mint 24 éves ifju a magdeburgi szinház zene- ' szálltak, s utközben háromszor állottak ki Í
Végezte be. Gyermekkorában kihajótörés félelmeit. A tengeri vitüntek müvészi hajlamai. Eleinte
har, a regényes norvégiai partok
festő akart lenni, de a rajzolás
s a matrózoktól hallott csodás
technikájának alapos megtanulánéprege mély benyomást tettek
sához nem sok türelmet tanusiélénk képzelődésére; szüntelen
tott Az elsö mélyebb benyomást
előtte lebegett a „Repülő holWeber hires dalmüve: a „Bűvös
landi" mesés alakja, mit aztán
««*«*« tette lelkére. Zenéhez
dalművé dolgozott ki.
jogott, noha még csak mellesleg
Párisban nehéz körülmények,
üzte a a görög- és latinnyelv, t
közt
élt, fényes tervei közöl
mytholog, a es az ókor történelme
semmi
sem valósult, s gondok
képeztek tanulmányai főtárgyát.
és
nélkülözések
közt végezte be
A költöi téren is megpróbálta
„Rienzi"-jét
s
a
„Repülő
hollanerejét; tanulótársai a tizenegy
di'-t.
Meyerbeer
ajánlatára
az
eves fiut, már mint nagy tehetséutóbbit
a
berlini,
„Rienzit"
a
drezget bámulták, nehány sikerült
dai udvari szinház fogadta el előalkalmi költeményt szerzett s
adásra.
Wagner oda hagyta Pámég az iskolában leforditá Hom é
rist,
hol
annyi küzdelme volt, s
r
„Odyssea'<-jának tizenkét
Drezdába
sietett, személyesen
könyvét, s megtanult angolul
kieszközölni
dalmüve szinrehocsakhogy Shakspearet eredeti'
zatalát.
1843-ban
adták először
ben olvashassa, Shakspeare esz
„Rienzi"-t,
mely
rendkivüli
sikert
ményképe lett, s „Hamlet".i e és
aratott,
s
Wagner
szász
udvari
„Lear"-je után egy öt felvonákarnagygya lőn kinevezve. „Resos szomorujátékhoz kezdett, mepülő hoílandi"-ja még nagyobb
lyenkét évig dolgozott, s csekély
tetszésben
részesült, s a müvész
zenei ismerete daczára zenekisér
élete
mind
kedvezőbb fordulatot
etet is szerzett hozzá. Ekközben
vé
vett.
g r e elhatározta, hogy egészen
D r e z d á b a n készitette el
a zeneművészeti pályára szenteli
ma
„Tannhauser"
dalmüvét, s vázg á t Családjával e miatt sok
e t k e l l e t t
latban
a
„Lohengrint."
A„Tannw?,7„
kiállania, mert
W A G N E R R I C H Á R D.
hiiuser" 1845-ben került elöször
"" a á iu^° k m i v e l e " s é v e l többé nem sokat igazgatójalett. Hamar kivívott független állá-[szinre s ez volt első dalműve, melyet a
'•.Mindazáltal tizennyolcz éves korá- sat könnyelmü életre használta föl, melynek drezdai szinpadon kivül több helyt is, és
iiocsei
egyetem hallgatói sorába lé- folytonos pénzszükség és zaklató kötelezettsé- szép sikerrel előadtak.
l e m i
bölcsészeti és széptani ismé- gek lettek következményei. Merész terveken
A bekövetkezett politikai mozgalmaki m A» £yen S z e r t - Egyszersmind, iókor törte fejét, hogy kedvezőtlen helyzetéből
ban
tevékeny részt vett, s 1849-ben mebelátván, hogy
előírnia^ •• /.
• 7i i
- ^
' , e j v l o h a l a d a s á r a a zenei pályán, menekülhessen. Nehány sikertelen lépés után, nekülnie kellett. Ekkor ismerkedett meg
remiszeres és alános
tnn^i A A I n
T,, ,,
í)Of tanulmányt
kell szerez- Königsbergbe ment, s az ottani szinház kar- Liszt-tel Weimarban, s neki köszönheti,
n e : e végett a szakjában jeles Weinlig Ti- mesteri állását elnyerte. Itt 1836 őszén meg- hogy bántódás nélkül juthatott Párisba.

:íí
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kezendő volt, estére pedig Halberhuberné
asszonyom, lakomával akarta megünnepelni
A becsület koronáját
a napot, mely az ifjak szorgalmát borostyán
Büszkén hordtam fejemen,
koszoruval ajándékozta meg. Mindketten bolAz erkölcsök országában
dogságuk tetőpontját élvezek, s csak az szoÉn voltam a fejdelem.
morította szivüket, hogy immár Palkónak
Mégis mégis rám-rontottak . . .
semmi dolga sem levén Pesten, visszatér
No de mindez próba volt csak:
me v
g éjébe, hogy ott, tanulmányainak tökéEnyém
lett
a
győzelem!
szakasza „Hajna aranya"
és ,}A valkür"
jét
gyümölcsözővé tehesse.
(harcznemtő) egészen kész; a két utolsó szaA költészet templomába
A midőn sétájukból visszatértek, már
kasz czime: „Az ifju Siegfried" és „SiegSzűzi lelket vittem én,
ott
találták Korefka urat, a ki, ezalatt minfried halála". E korból való még „Tristan
Szemeimet az oltárra
denről
bőven értesülvén, örömtől ragyogó
és Izolda" operája, valamint irodalmi munÁhitattal emelem.
arczczal
fogadá gyámfiát.
Mégis
mégis
bevádoltak
.
.
.
kái, melyek elsejében,a „Kunst und RevoluNo
de
mindez
próba
volt
csak:
—
Rosz
gyerek — mondá — meg vation"-ban viszonyát az ujkor fejlődési iráA
magasság
az
enyém!
gyok
veled
elégedve.
Egy évvel hamarább,
nyához fejtegeti, a második „Das Kunstwerk
mint
számítottam,
élére
lesz verve számodra
der Zukunft" eljárásának kimeritő elméletét
Emberek közt járva, kelve,
a
300,000
forint,
s
akkor
én folyamodom
adja, mig a kivitel gyakorlati oldalát „Oper
A szerelmet tanitám,
nevedben a nagykorúságért — szót se felelj:
Égi karok hymnuszához
und Dráma" terjedelmes három kötetre
apádnak, halálos ágyán igértem meg, hogy
Dalom vala a nyitány.
menő munkájában tárgyalja. „Drei OpernMégis mégis megátkoztak . . .
vagyonodat megháromszorozva adom kedichtungen" czimü müvéhez elöszókép önNo de mindez próba volt csak:
zedbe. Azzal halt meg, hogy kétkedöleg
életiratát csatolta, melyben a nagy müvész a
A dicskört ki én vivám!
rázta fejét, most azonban láthatja a mennylegőszintébb hangon beszéli el saját külsö
országból, hogy nyírott bajuszu tót fiskálisa
és belsö fejlődését, s ez adhat legtisztább
Van-e még valami hátra ?
megtartotta szavát. Hallgass! ne hálálkodjál.
Emberek és állatok,
fogalmat magas törekvéseiről. A dalmü —
A pénzt akkor szokás megköszönni, a midőn
Adjátok
ki
mérgeteket
.
.
.
szerinte — rosz uton haladt, mivel átalánoRajta,
ostromoljatok!
zsebre raktuk. A mi Szikra urat illeti, szásan el volt fogadva azon téveszme, hogy
Mi az? Ég s föld rámszakadnak?
mára is jó hirt hozok. Egy nagy uradalomabban a kifejezés egyik eszköze (a zene)
Azt sem bánom! Próba ez csak,
ban, a hol jurium direktor vagyok, kinevezczélul, a kifejezés czélja pedig (a dráma)
Melyben állva maradok!
tem öt adjunktusnak az ügyvéd mellé.
eszközül használtatott. Wagner hadat indiDalmady Győző.
tott a visszaélések és fonákságok ellen, me— Engem, uram?
lyeket a közvélemény igazaknak és helye— Mondtam: nem szeretem az érzékeny
seknek tartott; hadat izent a zene absolut
jeleneteket. Teljes életemben amolyan száA jurátus-világból.
uralkodásának; s czélul tüzte ki, ugy elméraz rideg fanyar prózai agglegény voltam.
Novella.
leti müveiben, mint zene-szerzeményeiben
Azt tettem, amit jónak láttam, soha sem várbebizonyitani, hogy a mai kifejlett zenetam szivességemért köszönetet. Ha tetszik,
Irta PÁLFFY ALBERT.
müvészetnek a drámai költészettel szoros és
holnap utazhatik. Itt van a tárczában egy
(Vége.)
valódi egyesülésben kell előhaladnia, — s a
pár száz forint utravaló is.
VIII.
dalműben minden müvészetét, a mennyire
— Az én számomra, uram?
csak lehet, tökéletesen öszpontositni. Ha az
Lassankint letelt a „négy terminus,"
— Az égre kérem, ne gyötörjön ily
utóbbit nem is érhette el, de a szinpadi vagyis azon törvénykezési négy időszak, a hanggal! Aztán meg korántsem a magamézene fejlődésére nézve roppant hatást gya- mennyit jurátus Pesten töltött, vagy leg- ból adom, de nem is az uraságéból, mert ott
korolt, s egy uj korszak alkotója lett, mely- alább minden negyedévben bekopogtatott bizony nem szoktak zsákban macskát venni.
egyszer a kúriára, s jelenté, hogy „itt van." Elébb jól próba-esztendőre teszik a fiatalnek jelszava: a zenedráma.
Sándor és Palkó változhatlanul jó pajtá- embert, mig fizetést rendelnek számára.
Eredeti és ujitó szellemének a régi iskosok, és hű barátok maradtak. Az utóbbi Azért most csak beszéljünk másról. Sándor!
lából sok ellensége támadt. A mennyien
mint zongora- és német-nyelvmester rende- Ülj le a zongora mellé; hallani akarom,
magasztalták, ugyanannyi ócsárlója támadt,
sen kikapta fizetését, de másrészről meg is mennyit haladtál azóta, hogy a mult izben
s két folyvást küzdő pártra szakasztottá a szolgálta, ö volt, a ki könnyelmü, de minden
nyikorgásaiddal majd kifordítottad a fülem
zenészek táborát. Müvei azonban egyre ter- jóra hajlandó czimboráját, egy kis gazdáldobját.
jedtek az európai szinpadokon, s költöi kép- kodásra, s helyesebb életrendre szoktatta.
— Örömmel állok legkedvesebb gyámzelme, a találó drámai hangulat, az indula- Azután hogy lelkiismeretét az ingyen fize- atyám szolgálatára.
tok és szenvedélyek nagymérvü kifejezése, tés ne terhelje, időközönkint szépen odacsipte
Ezzel a zongora elé ült, s lejátszott egy
az erős jellemzés, nagy öszhang s mesteri őt „Kovy" mellé is, s végig repetálta vele darabot ugy, mint valóban tudta, s nem ugy
hangszerelése mindig jobban és jobban hódí- mindazt, a mit az ifju az iskolák keresztül- mint a midőn csak, tudvalevő okok miatt,
tottak.
uszása óta rég elfeledett. Barátja egész éven gyámjával egy más jobb, de drágább zonLángelméje végre a száműzetés bajain is bámult, mily nagy összeg az havonkint 150 goramester felfogadása fölött alkudozott.
segitett. 1858-ban két évre Olaszországba forint, "ha az embernek e mellett kosztja és
A darab és a játék is meglehetősen tetment, s hosszabb ideig tartózkodott Velen- szállása s a szabónál korlátlan hitele van.
szett
az öreg urnak. Dicsérte gyámfia szorczében. 1860-ban Párist látogatá meg, s ott Szemének sem akart hinni, a midőn egy hógalmát
és ügyességét, a mellett több izben
nehány hangversenyt rendezett. „Tannhüu- nap elején kivevén járandóságát, tárczájában
odapillantott
a zongoramesterre is, a ki azon
ser" dalmüve, mely a párisi nagy operában még a mult hónapról is talált egy pár forináron,
hogy
innen
elmenekülhessen, szivesen
került előadásra, csak a zenészek tetszését tot. Máskor már 15-ke táján kénytelen volt
odaáldozta
volna
ujonan nyert hivatalbeli
nyerte meg, a könnyü vérü franczia közön- Halberhuber ur vacsorájára feljárogatni, ha
méltóságát
is,
tartván
tőle, hogy Korefka
ség nem tudta élvezni. Nagyobb előzékeny- éhen nem akart ágyba menni.
urnak
kedve
jöhet,
gyámfia
kontárkodása
séggel és elismeréssel fogadták Bécsben, s
A
negyedik
terminus
után,
mindketten
után
a
hires
maestrótól
is
hallani
valamit.
Oroszországban, Sz.-Pétervártt és Moszkváegyszerre
jelenkeztek
a
czenzurára,
Palkó
Mindicettöjük örömére azonban Korefka
ban — szintén koszorukat aratott. 1862-ben
tökéletesen
készen
volt,
Sándor
meglehetőurnak
még az est bekövetkezése előtt valami
kegyelmet nyervén, Drezdába is visszatérsen,
azaz
valamivel
jobban
mint
azon
ifju
elvégezni
valója volt Pesten, s azon igéret
hetett s 17 évi távollét után ekkor látogatta
urak
szoktak,
a
kikről
a
táblai
urak
ugy
is
mellett,
hogy
Halberhuberné ő nagysága
meg szülővárosát, Lipcsét. 1863. nyarán
tudták,
hogy
eszükágában
sincs
prókátorvacsoráján
ismét
szerencséje leend, vette
Pesten rendezett két hangversenyt, s fővárokodni;
hanem
leteszik
a
czenzurát,
hogy
botját,
kalapját
és
megindult.
sunk közönsége is nagy kitüntetésekben
„végzett" embereknek tekintessenek, s kifogás
Sándor kikisérte, lement vele a lépcsőrészesitette.
nélkül léphessenek a nyilvános pályára.
kön,
sőt a kapu alatt is megálltak ketten és
Jelenleg az ifju bajor király udvaránál
sokáig
beszélgettek.
Két hét mulva kezökben volt már a
tartózkodik, ki uralkodásra léptekor WagEzen időköz épen a legjobbkor jött Szikra
nernek mindjárt állandó évi tiszteletdijt ren- diploma. A sors szatírája ugy hozta magádelt. A napokban némi összeütközésbe jött val, hogy Sándor „kitünő," Palkó pedig csak Pál uram részére, a ki fülig merülvén bolkirályi Maecenásával, de a mint a lapok ir- az azután következö „dicséretes" kalkulust dogsága tengerébe, szüksége volt rá, hogy
ják, már ujra kibékült az udvarral, mely a nyerte. A közéletben különben az „elegendő" egy kissé magába szálljon. El kellett ismernie, hogy jurátuskodása alatt a szerencse
müvész szertelen kiadásait végre megsokalta is csak annyi értékkel birt.
mód fölött kedvezett neki. Otthon szegény
Nagy
nap
volt
ez,
melyben
az
ifjak,
volt. Állandón nem lakott egy helyt, hanem
mióta a sok küzdelem után elismerést vivott már azon öntudattal sétálgattak le s fel a öreg bátyja, a ki felnevelte, nem győzött
ki magának — Európaszerte ünnepié dia váczi-utczán, hogy most már ök is ügyvé- eléggé csodálkozni, hogy öcscse, leveleiben
dek. Korefka Tódor a bécsi gőzössel megér- soha pénzt nem kér. Jól esett ezt tapasztalni
dalait.

az olyan embernek, a ki különben sem ad két év mulva, rakáson lesz a 300,000 forint maradt titokban, hogy a tanulmányait véghatott volna, mert nem volt.
számodra.
zett ifját a falun oly hivatal várja, mely előMajdnem félóráig tartott a diskurszus a
— Mindez igen kevés. Képzeld, nekem menetelét előre is biztositja. Ez okból a
gyámapa és gyámfiu között, a midőn végre épen nyolczvan millió ezüst forintra volna merre nézett, mindenfelé nyájasan és barátmegnyilt az ajtó, és Sándor urfi oly képpei szükségem!
ságosan mosolygó arczokkal találkozott:
botorkázott be a szobába, mint a ki nem
— Nyolczvan millió ezüst forintra volna most már nem kellett magát idegen tollaktudja, nevessen-e vagy boszankodjék?
szükséged s mit tennél e Darius kincsével? kal ékesiteni; saját maga valóságában állott
— Mi baj? mi történt?
itt, s homlokát önérdemein szerzett koszo— Oda ajándékoznám az országnak.
— Semmi. Csakhogy véghetetlenül fel Lásd, 80 milliónak négy millió a kamatja. ruk diszesitették.
sültünk az öreggel.
Egyszerre csak észreveszi, hogy barátja,
Épen annyit fizet Magyarország, évenkint
-- Megüthetné a lánczos haragos.
adóban. Ha én a nyolczvan milliót ötös ka- Sándor, hosszabb beszélgetésbe ered a ház
— Bizony barátom, tudja az minden matra adnám, a tökét pedig az országnak asszonyával, s onnan igen hivatalos komolykópéságunkat, az elsőtől az utolsóig.
ajándékoznám, az országgyülés pedig ezen sággal, Halberhuber ur közelébe furakozik.
fundácziót,
mint az akadémiára adott aján— Képtelenség ilyet gondolni is! Hiszen
Halberhuber ur észrevette, hogy az ifju
kezemben az ellenkezőt bizonyitó argumen- dékokat, törvénybe iktatná: örök időre ment nehány szót akar vele váltani, s ketten oda
tum : a két darab száz forintos bankó a volna a haza az adó terhétől. Magyarország álltak egy ablak mélyedése közé, a hol máiEurópa legboldogabb földjévé válnék; a azon időben is szokás volt, a legfontosabb
pugyillárisban.
— Oh, te még nem ismered az én vén nemes ugy sem fizet, s adómentessé tenném ügyeket eldönteni. Palkó lopva kémlelte a
ravasz rókámat. Talpig becsületes ember még a misera plebs contribuens-et is! Minő beszélgetők arczvonásait, tökéletesen meg leugyan, de a legistentelenebb filiszteus. Én Eldorádót alapítanék a Kárpátoktól az Ad- vén győződve, hogy egyedül is csak róla lemár beszéde alatt észrevettem, hogy roppant riág! Azt pedig csak felteheted, hogy az het szó.
nyájassága mellett is, nem minden fenékig országgyülés innen tul ugyan egy vörös
Mintegy negyedóráig tartott a titkos
tejfel. Alig lépünk ki a szobából, s azt garassal sem emelné fel az adókat.
konferenczia, s azután Sándor urfi, majdnem
mondja: ti most ketten vacsoráig együtt
Kezet fogtak.
diadalt hirdető arczczal keresé fel barátját,
maradtok s jóizün nevetitek, minő bolonddá
Palkó nehány perczre szállására sietett a kinek legtávolabbról sem lehetett sejtelme,
tettétek a falusi embert! Csak rajta, koptas- s öltözékét kissé rendbe szedte.
mi történt közelében ?
sátok eszeteket, de tudjátok meg, hogy két hét
— Nos? — kezdé amaz — azt sem kérsem telt el, s már tudtam, micsoda jó madár
IX.
ded, széna-e vagy szalma?
az a te zongora- és német-nyelvmestered.
Este kilencz órakor a Halberhuber ház s
— Széna-e vagy szalma? Nem értelek;
— Elárult valaki?
nehány közel rokon már egybe volt gyűlve; miről szólsz?
—-Azt mondta: ha te megvesztegeted a a vacsora fölhozásával csak addig vártak,
— Mindjárt meghallod; addig is, hogy
szobalányokat, és éjjel álkulcscsal kóborolni mig Korefka ur is előkerült a városból. Hil- meg ne ijedj, de jobban se örülj a dolognak,
jársz, nekem is van annyi praxisom, hogy degarde, már mint hat hónapos menyecske, mint kell, elmondom, hogy sem széna, sem
a szeget szeggel verem. Ha egykor gyám- halvány arczczal jelent meg férje karjain és szalma, hanem valami vegyitek a kettőből;
nolu számadásaim kezedbe kerülnek, találsz selyemruhájának suhogásával betöltött há- afféle ujabban feltalált takarmány, a miről
ott egy positiót a „titkos kiadásokéra - én rom szobát. Szegény Sándort e látványra gazdasági könyvekben annyi mindenfélét
is űzettem egy pár embert, aki minden lépé- megint a szerelemféltés viperái vevék fogaik összeírnak.
sedre fe vigyázott; nem szóltam azonban, alá. Már azt hitte pedig, hogy kiverte fejé— Engem illet a dolog ?
mert Szikra Pálodról itt-ott jót is hallottam ből a bájló képet, s most szive első szerel— Téged és még egy más valakit. Három
s megtudtam, hogy időközönkint együtt for- mét egy lapos orru lélektelen férfi vezeti el
szóval kimondva, ennyi az egész : megkértem
gatjátok Kövyt. Azt hittem, ilyen ritka em- előtte, nagy győzelmesen. Mily szörnyükép
számodra Málcsi kisasszony kezét, s az Öreber, a ki téged rávesz, hogy néha a stú- idylli boldogság jutott itt tönkre. Ugy gon
gek nem igértek ugyan ide, de meg sem
diumba is bepillants, megérdemli azt a kis dőlt szerelmére vissza, mintha maga is félév
fizetést A kétszáz forintot is a te jövedel- alatt harrninezhat esztendős férfivá vált volna tagadták.
Palkó a hozzá legközelebb álló karszékbe
medből adtam számára: azért mondom előre s költői elmerengéssel gondolna vissza az
hanyatlott.
Mintha csak a Halberhuber-ház
nehogy elbámulj s diffikultáld ezen remu- eltünt fiatal korra. Pedig még alig volt
mind
a
három
emelete roskadt volna vállaira,
neracziót, ha gyámnoki számadásaim szemed huszonegy éves, s ilyenkor a fiatalember
s
ott
feküdt
szétzúzva, mélyen, a romok
elé kerülnek.
csak készüljön el arra, hogy nagykorúságáig alatt.
egész sor Hildegardákat ismer meg s egy— Ez már sok! Ez már sok — hebegé
másután
el is feled.
g
s többé sem Istent, sem embert nem is, .•— E l h a %atszily bolond beszédekkel! Te,
Palkó oldalbordáit a kiváncsiság ördögei merve, kirohant a teremből.
a
enZUrán
m é
Barátja követé.
k ri°/1 -f
S »Praeclarumodat« ragadták hatalmukba. Ismerte ugyan baráts eltulajdonítottam! Ha te nem vagy s jának mindent nagyitó kifejezéseit, hanem
— Térj magadhoz — biztatá a kétségbeunalmas óráimban rá nem fanyalitasz a ta- z úttal az Ígéretben, hogy rá nézve még a esettet — sohase ijedj meg a jótól: ha a rom á s r a , bizonyosan megbukom, és az expe- mai vacsora szörnyűséges meglepetéseket szat ugy sem kerülheted el. Fél óra kellett
ditura visszaküldi az aranyat, mit a diploma hozhat, volt valami komolyság is.
mig elbeszélhettem jövendőbeli apósodnak,
kiállításáért fizettünk. Most azonbaí iraTalálgatásaiban a legcsodálatosabb bom hogy minő legény vagy talpadon, hogy kismodj haza; öltözzél fel szépen frakkosan és bastok nyargaltak át agyvelején. Még az is ujadban tartod a korpus jurist, hogy az lesz
1San
mert a m a i v
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acsora után még eszébe jutott: hátha Halberhuberné ő nagy- a megyében a viczispán, a ki mellett te kötsz
szörnyűséges meglepetések várnak rád!
sága, ezen végső perczben, egyszerre csak kardot, hogy a mint falura érsz, özönével
, ne buzgólkodjál beinti őt a mellékszobába s azt mondja: rohannak meg az ügyes-bajos emberek, s
miattam; igy is örökre le vagyok Palkó! szeretlek, imádlak! itt van készen válogatni fogsz, mint ügyvéd, a legzsirosabb
kötelezve annyi barátságodért, a mit miat- ridikiilemben százezer forint; szökjünk el pörökben. S tudod-e mit feleltek: az apja
tam elkövettél.
ugy mint az anyja? Mintha csak összebemég ez éjjel Amerikába!
— Szóra sem érdemes. Avvagy nem
A vacsora hosszan tartott. Palkóra nézve széltek volna szóról szóra ezt: Végtelenül
ugyanezt tetted volna helyemben?
annál hosszabban, mert az irigy sors nem örvendenek a szerencsének, s ha minden ugy
— Mindenesetre; de csak ugy, ha elébb ültette kedves Málcsikája mellé; pedig mára fog beteljesedni, mint én jövendöltem, ám
ugy kiismertelek volna mint most; te pedig gen jól ellátta magát a leggazdagabb tár- ujitsa meg ajánlatát Szikra Pál uram maga
engem az utczáról szedtél fel, s bővebb isme- salgási anyagokkal; a többi közt a pesti is, s legyen meg a mit Isten rendelt. Micsoda? juratus létedre, nem elégszel meg
retség nélkül teljes bizalmadra méltattál.
"ányka szivét fogékonynyá akarta volna
első rohamra ennyivel?
— Mondtam, erről többé ne beszéljünk. tenni a falusi csöndes élet ártatlan örömeinek
Hiába! én már természetemnél fogva olyan Evezésére. Az irigy véletlen miatt mindez
Palkó kezet nyujtott. Többé nem ment
vagyok, hogy szeretek másnak örömet sze- menthetlenül kárba veszett!
ugyan vissza a teremekbe, de erősen feltette
rezni. Ha visszaélnek barátságommal, az sem
Vacsora után a társaság apró körökre magában, hogy a mennyire gyarló erejétől
baj; tiz között utoljára is akad egy becsüle- szlott. A mindenfelől hangzó német szó telni fog, semmit sem mulasztaná el, hogy
tes lélek, mint te vagy. — Lásd én most oly eléggé figyelmezteté Palkót, hogy nyelv- barátja jövendölései három esztendő alatt
tervvel foglalkozom, mely egész Magyaror- mesteri nymbuszát elvesztette; most már be is teljesedjenek.
szágot boldoggá tenné az utolsó Ítéletnapig.
"•enki sem fél, hogy előtte nyelvtani hibát
Azt mondják, meg is tartotta szavát, és
Ugy látszik azonban, hogy e tervem soha
alál
ejteni.
Ellenben
minden
jelenlevő
tudta,
az
időközben földesúrrá lett Halberhuber
sem fog valósulni, mert sok pénz kellene
sem
voná vissza ígéretét.
hogy
az
ő
mentorsága
alatt
lett
Sándor
urhozzá.
fiból praeclarumos ügyvéd, jó gazda, s ren— Sok pénz? Gyámatyád mondá, hogy des életmódot folytató fiatal ember. Az sem

Majd Zürichbe ment, s ott lakott 1858-ig.
Ez alatt rendkivüli munkásságot fejtett ki.
Bevégezte gyönyörü „Lohengr in"-jót, melynek szinrenozatalát Weimarban 1850-ben
Liszt eszközlé ki, s ez alapitá meg szélesebb
körben a müvész hírnevét. — Hozzáfogott
nagyszerü tetralogiájához, melynek két elsö

i
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A tél Oroszországban.

j hébb idő jár, mint a fővárosban, Sz--Pétervárott,
— a Duna folyamot novembertől aprilig erős jég
boritja, s folyvást vastag hó fedi a vidéket.
Az ottani lakosok a tél kellemeit is tudják
élvezni. Szánkázás és korcsolyázás, a tél e két
kiválóbb mulatsága, sehol sincs nagyobb divatban, mint Oroszországban. Csinos ezánakon néha

mely nemcsak az épületeket, hanem a fenyyelr
csúcsait is elborítja. Ilyenkor a közlekedés egészen elakad, s a kiket épen uton talál, azok nem
a legkényelmesebb helyzetben kénytelenek néha
napokig az útfélen vesztegelni, mig számukra
segély nem érkezik. Igy járt közelebbről a szentpétervári posta is, s utasai, a kik épen nők voltak

egész társaság utra kel, s nincs mulatság, mi e
szánkázás gyönyörét, s a szerencsés fölfordulások
kalandosságát pótolja.
A jelen év, mint nálunk, ugy Oroszországban
is rendkivüli hóesésekkel köszöntött be, s a hó,
mint legközelebb tapasztaltuk, veszedelmes ellensége a sietve utazóknak. Két nap alatt a hó ölnyi
magasan áll, 8 a szél egész hegyeket hord össze,

ez útfélen várták, mig a közlekedés helyreállt.
Ilyenkor egy futárt szoktak indítani a legközelebbi faluba, s száz meg száz embert inditanak a
képünkön is látható hóhegyek elhányására, melymunkát a szegény parasztok ezelőtt minden dij
nélkül voltak kénytelenek teljesiteni; most azonban már, mióta a fölszabadítás megtörtént, némi
csekély jutalomban részesülnek.

•uwqoq «ttsvpvj(B[3njsod |J«AJ»)ad-;nazsv

Mióta I. Napoleon hadai, ama szerencsétlen
hadjárat alkalmával 1812-ben Oroszországban a
rendkivüli kemény tél áldozatául estek : a délibb
lakók közönségesen azt hiszik, hogy ott a tél rendesen oly zordon és kiállhatatlan. Természetes,
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hogy az északi fekvés sok befolyással van a hideg
fokozására, de az emlitett tél épen oly rendkivüli
volt Oroszországban, mint például nálunk hőségre
és szárazságra a két év előtti nyár.
^^Oroszországban a tél inkább hosszúsága, mint
zordonsága miatt feltünő; mert mig a legészakibb
részeket örök hó boritja, a délibb helyeken is az
év felét képezi. Igy Riga mellett, — hol még eny-

Fővárosi képek.

Pe3ten, a gáz lángon meggyujtja regáliáját, a mit
ugyancsak boldogult uratyja valami füstölt kolbászfélének nézett volna s a fényes világitásu folyosókban tünödve olvassa annak a tömérdek szabónak, divatkereskedőnfik, stb. arany keretbe
foglalt hirdetéseit, kik csaknem potyaáron vesztegetik a legdrágább holmit. A fütött lépcsőház
szép festését pedig figyelmére sem méltatva, szobájába tér s kíméletlenül dobja magát egy drága

reseti viszonyok közt támaszkodhatnak, az. iparorend is részesüljön hasonló módon a hitel jótétes
IV., V. Két ház Pesten.
menyeiben, mely addig csak egyes, kedvezőbb
A nagy város a végletek és ellentétek színállapotban levő iparosra, másokra csak mellékhelye. Gazdagság és nyomor egy s ugyanazon
utakon árasztotta jótékony hatását; mig annak
házban tanyáznak egymásmelleit. Sokszor az
legnagyobb része a hitelnek csak oly forrásaihoz
elsö emeletben lakodalom, a másodikban kereszjuthatott, melyekből nem hogy üdülést meritett
.., i» UÍIVOUUIMHII Kereszvolna, sőt ellenkezőleg a későbbi romlás mérgét
telő, a harmadikban halott. A pap akár ki se mozszivta magába.
duljon a házból.
Ez Pesten sincs máskép, s
Nem czélom, e szűkre kihazánk fővárosa mentői inkább
mért téren előadni mindent, mi
szépül, terjed s lakosiban szaaz elsö magyar íparbank keletporodik, az ily ellentétek mindkezése történetére vonatkozik,
sürübben vannak napirenden. —
- s =
mióta annak eszméje 1862. mega S
Egyszer ez máskép volt itt is.
~> ^T*^ ^
pendittetett. Fogadjuk el mostaAz idő, mely romba dönté Athént,
nára az intézet létezését mint
Babylont, Jeruzsálemet, Tróját
örvendetes tényt, és legyen szastb., a tanyát faluvá s a falut vábad az iparbank keblében létező
rossá növeli. E perczben teljes
hiteltulajdonosok egyletét röviszivből örvendünk azon, hogy
den ismertetni, mire most különemzetünk nyelve terjed és gyanösen alkalmasnak látszik az időrapodik s hogy fővárosa évről
pont, mert a tagok felvétele egy
évre gazdagodik gyönyörü nyilideig felfüggesztetvén, a mükövános s magán-épületekben.
dés mintegy első szakát haladta
Mindazáltal Pesten, mint
meg az egyesület.
mondanunk felesleges, a szép
A hiteltujdonosok egyletéházsorok alig idősebbek egy emnek tngja minden Budapesten
berkornál. Sokan vannak, kik tiszlakó iparos lehet, kinek becsütán emlékeznek rá, hogy a Lipótletesssége, és üzleti képessége el
város puszta volt s csak nehány
van ismerve.
viskóból állt. A város felső réÉs mi jótéteményekben része a mai uj-térnél megszünt s
szesül valaki az által, hogy a hivalóságos kirándulást vélt tenni
telegylet tagjává lett?
az, ki a város széléről az ,,uj épüRészesül azon eléggé meg
letig" vándorolt; ma pedig, egy
nem
becsülhető kedvezményben,
jóravaló, telivér pesti oda sem
hogy
egyes aláirásu váltójára az
néz neki, ha az „uj épülettől" a
iparbanknál bizonyos összegig
városligetbe elsétál s társas-kohitelt nyerhet. Vagyis tudva lecsit csak azért nem használ, hogy
vén az, miszerint a különféle
kis fiát, kit magával visz, el ne
hitelintézeteknél,
takarékpénzkényeztesse. Mondja hát még
táraknál
stb.
csak
három alávalaki, hogy a mai ember nem
irásu
váltóra
lehetett
kölcsönt
győzősebb a hajdaninál, kinek
Fövárosi képek IV. Belvárosi ház udvara Pesten. (Lüders rajza után.)
kapni,
és
hogy
ezen
aláíróknak
kardját ugyan két marokra kell
megnyerése a hiteligénylőnek
•emelnünk, de ki ugyancsak kifogyna a szuszból, balzacba, mely többet „kóstált," mint a „griff-"
sok
fáradságba
és
áldozatba került, a nyereség
ha oly gyorsan kellene fölfutnia a harmadik vagy vagy „hattyubeli" összes bútorzat. S ez a szellős,
nem
csak
erkölcsi,
de
anyagi is, kivált ha meggonnegyedik emeletbe mint nekünk.
kényelmes, s pompás vendéglő tán ugyanarra a doljuk, hogy minden igénybe vett ugynevezett
Az egyik képünk tán csak annyiban emlé- helyre épült, hol hajdanában a debreczeni, körösi, szívességért rendesen hasonló szívességre vagyunk
keztet Pestre, hogy nem gémes, hanem afféle vonó vagy
vagy kecskeméti
kecskeméti ember
ember züllött tetejű, rozzant kötelezve; t. i. ha valakinek aláírását kértük egy
kut van az udvarán. Holmi vidéki városkának a állása küzködött a széliéi,
általunk benyujtandó váltóra, előbb-utóbb hasonvégén szomorgó vendégfogadónak tartanád, pedig
lóra leszünk felszólítva,a mi gyakran sok vagyonnem az, noha állást látsz magad előtt. Kecskemét,
koczká^tatással jár.
Nagy-Kőrös s még nehány alEgyes aláírására nyervén a
földi város tartott magának ilyen
^jjjjjjjsfc^
hiteltulajdonos
váltókölcsönt, terkényelmes szállókat Pesten, hogy
jj|§j|ljjBi|jljl5.
mészetesen az intézet némi óvaaz ide érkező vidékiek, ne legye!""-í -•'•M«iS8iljg| kodással kénytelen élni, nehogy
nek kénytelenek a méregdrága
^ tőkéje megkárosodjék. E czélra
„griffben" vagy „fehér hattyúa híteltulajdonosok egyetemleban" megszállni, mert az ilyen
gesen
egyik a másikért jót áll,
•embernyuzó vendéglős nem szánt
annyiban, hogy ha netán valamerajtad egy rövid hétig való itt
lyik híteltulajdonos tartozását az
mulatásért, egy egész váltóforíniparbanknak
pontosan meg nem
tot megvenni, mely összeg, ha
_,s fi etné, a híteltulajdonosok egyazt tekintjük, hogy huszonnégy
lete azt utolsó fillérig megfizeti.
garasból áll, bizony nem csekély.
Első tekintetre a dolog veA magaddal hozott sódar, libaszélyesnek látszik, és azt hitték
pecsenye, pogácsa stb. efféle pekezdetben néhányan, hogy ílyjótdig százszor jobb volt annál a
állás mellett az ember még sokkotyvaléknál, mi kormos fazekal többet koczkáztat, mint ha
kakban ott rotyogott óriási fahaközönséges váltóra még egy kisábok mellett a vendéglőnek terállítót és egy forgatmányzót
metes, tűzhelyén.
(giranst) szerez. De a dolog nem
Ez érdekes falusi dekoráigy áll. Ugyanis minden iparos,
cziók mindinkább tünedeznek
ki az egyletbe felvétetik, bizomár s a legtávolabb külvárosban
nyos mennyiségü hitelre osztáis égbe nyuló házak épülnek, melyoztatik, a mely osztályozásnál
lyeknek kürtője jóval magasabb
a legkisebb hitel 50 ftból, a lega nagykőrösi vagy kecskeméti
nagyobb 2000 ftból áll.
templomtoronynál. Igazán tüneAz iparos azon összegnek,
ményes idők járnak. Azelőtt a
melyre
neki hitel nyittatott, öt
"debreczeni ember, ha Pestre utaszáztóliját fizeti egyszerre minzott föl, siralmas bucsut vett
denkorra egy biztosítéki alap
övéitől, ellátta magát két hétre
alakítására,
a melynek rendeltevalóval, vitt magával puskát, fokost ~ - •
. - tése az, hogy abból a netáni
-M
veszteségek pótoltassanak. Ha ily
ls
v a a
k a r i k á
Fövárosi képek V. Külvárosi ház udvara Pesten. (Lüder rajza után.)
kárpótlás következtében a biztosítéki alap egy kis csorbát szen6 g y e t
ndol
a
g° >
feleségének csak A pesti iparbank és a hiteltuhijdoiio- vedett, a tagok kötelezve vannak, azon összeget,
*zt
Pestre I t t a *'? v i s z o n t l a t a s i g ! " s „fölszalad"
melylyel a biztositék! alaphoz hozzájárultak, kisok egylete.
esrvikébe bPv í™ a t ö m e ge3en kinálkozó bérkocsik
egészíteni. Ebben áll tulajdonképen a kölcsönös
Az utolsó évek nagy bajai, különösen a pol- jótállás veleje, és távolról sem bir azon értelemröpíti W W * "
X í S T S S --odaröpíti
ll éé h
rend vagyonának ingadozása és fogyasztása mel, mintha valaki egész vagyonával hiteltulaj' h o11 a P°rtás,
á s pinczér1
1 gári
azon tervet érlelték meg, hogy midőn a kereske- donos társáért kezeskedni tartoznék.
dői osztálynak, a földbirtokosságnak és több
Io-en közel jövőben az iparbank ügyei oda
egyéb társasági köröknek megvannak már az ő fognak fejlődni, hogy azon esetek, midőn a nevehitelintézeteik, melyekre mostoha forgalmi és ke- zett biztosítéki alapot utánfizetésekkel kiegészít
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Álma alig tartott két perczig, mozogni kezteni kellend, a legritkábbak közé fognak tartozni. ges váltókat leszámítolásra fogad el, továbbá érdett
s a könyvtárba ment. Macquer „Practica
tékpapirokra
és
ékszerekre
előlegezést
ad.
Az
Alapszabályilag ugyanis ki van mondva, hogy az
Chemiá"-ját
vette kezébe s a belé tett jegyet
alaptőkének
a
fent
előadott
rendeltetése
levén,
iparbank évenkint tiszta nyereségének 10 száztoliját egy tartalék képzésére fogja fordítani, a természetes, hogy ezen utóbbi banküzletekre más nem találván neheztelve szólt: Vajjon kinek temelynek rendeltetése az, hogy abból első sor ban forrásokkal rendelkezik az iparbank. Ezt pedig lik abban gyönyörüsége, hogy könyveimből a
fedeztessenek a hiteltulajdonosok egyletének ne- teheti saját takarékpénztáránál fogva, melyre az jegyzéket kiszedje? Kinyitván a könyvet, olvasni
táni veszteségei. Csak ha ezen veszteségek oly iparbank egedélylyel bir, és mely takarékpénztári kezdett az ezüstről s midőn e szavakra talált:
nagyok, miszerint azok fedezésére még a (külön- osztály az iparbanknál, még a jelen mostoha vi- „Ha az ezüst aranynyal vegyittetnék, akkor felben minden esztendőben növekvő) tartalék-alap szonyok közt is, a közönség legörvendetesb bizal- olvadás után az arany az edény fenekén por alakban találtatnék" — felszólalt: az érez nem lehet
sem volua elegendő, még csak akkor állana be mában részesült.
azon eset, a midőn a biztositéki alap vétetnék
A hiteltulajdonos is a maga részéről, azon por, hanem mész; itt hiba van; az aranynak
igénybe, és a minél fogva ezt kiegészíteni kellene előnyökön kivül, melyekben ezen minőségében ré- phlogistonja van s azért kell, hogy mész legyen,
az által, hogy minden hiteltulajdonos hozzájárulna szesül, megtartja szabadságát, hogy hitelét más nem pedig homok. — Főnöke kisérletet tett, szóba
hitele arányában.
alakban is használhassa. Ha t. i. valamely iparos- eredni vele s mintha történetből vetődnék hozzá,
kérdé: mit olvas s min ütközik meg? „Én itt
A tisztelt olvasó bizonyosan észrevette, mi- nak mint hiteltulajdonosnak 1000 forintra nyitta- olyat találtam, mit nem értek s azt hiszem, hogy
ként előadásom szerint a hiteltulajdonosok egylete tott hitel, és ezt használta volna is, avval távol ebben hibának kell lenni." Mi van a könyvben?
mint fél áll az iparbank irányában; és ezen viszony sincs mondva, hogy 3 aláirásu bankváltót nem — kérdé a főnök — tessék hangosan olvasni. Az
csakugyan egyik alapszervezetét képezi az inté- nyujthat be ezenkivül; sőt inkább ezen utóbbiak alvó hangosan olvasta a mondatot. Jó, felel a főzetnek. Az iparbank, mint intézet nem az egyes is bírálat alá vétetnek, és az illetőnek vagyonké- nök, de hát mi hiba van itt? — „Hogy az edény
hiteltulajdonosokat tekinti adósainak, hanem pessége szerint dijazásra fognak ajánltatni.
fenekén aranypor találtatik, nem pedig mész."
A hiteltulajdonosok egylete jelenleg 627 tag- A főnök igyekezett őt okokkal az ellenkezőről
magát az összes hitelegyletet, mint morális személyt, a mely is ily minőségben a bank könyvei- ból áll, a kiknek összesen 320,000 ftnyi hitel j meggyőzni, de ő állításától el nem tért. Végre a
ben részint terhelve, részint elismerve van. A nyittatott. Ebből kitünik, hogy a jövő részvény- főnök más vegyészi könyvet hozott s kérte az alkölcsönösség elvénél fogva a bank egy garast kibocsátványból 120,000 forint anticzipálva van. vót, keresné ki azon czikket, mely az arany felsem veszithet azon tőkéből, melyet az egyletnek Ez az oka, hogy uj tagoknak felvétele egyelőre — olvasztásáról tanit s olvasná el. En e közben próbát
(a hiteltulajdonosoknak) hitelezett, és ez olyan t. i. addig, mig a második emissio történhetik, — tettem, vajjon mi következése lenne, ha szemei
előny, melyet még a maga részéről a bank sem felfüggesztetett, és hogy mintegy 200—300 ujabb elé papirost tartanék? Gondolatainak folyama
becsülhet eléggé magasra, kivált midőn — mint folyamodót várakozással kell vigasztalni.
azonnal félbenszakadt s álomba merült.
alább látandjuk — a hitelezett kölcsön épen egyVégre meg kell emlitenem, hogy az iparbank
Kevés idő mulva idegei rángatózni kezdtek
', értelmü és ugyanazonos a bank egész részvény- rövid pályája már egy kellemes tapasztalással
tőkéjével. A netáni veszteségek épen csak a hitel- gazdagult. A hiteltulajdonosok váltói t. i. négy s kezeivel tapogatózott. Minthogy az előtte levő
tulajdonosok egyletét érhetik, a mely a vesztesé- hónapi lejáratra állíttatván ki, és a tőkének 10 asztalon könyvek, gyertyatartók s egyebek valágeket pótolni tartozik.
perczentnyi lefizetésével szintannyi időre ismét nak, nem tudta magát tájékozni, kétszer a gyeríly kötelesség járván az egylet feladatával, hosszabbithatók levén, f. év február eleje volt tyalánghoz nyult s nem látszott annak melegét
szükségkép azt oly jogokkal kell felruházni, mi- azon időpont, a midőn a hiteltulajdonosok első érezni. Miután félre raktak előtte holmit, felálszerint a veszteségek lehetősége ugyszólván soha váltói lejártak. Ez egyszersmind tehát mintegy lott s körüljárt; majd egy tálnál, melyben czitse mutatkozzék. Ezen jogok csakugyan alapsza- próbaideje is volt annak, vajjon az iparos osztálya rom-szeletek áztak, megállott s a czitrom levet
bályilag vannak meg határozva, és főbb vonásaik- neki oly roppant kedvezményekkel nyitott hitel- ízlelvén igy szólott: nincs ize.
A főnök neje most tetette, mintha az utczában ezek: A hiteltulajdonosok ügyei egy 25 tag- lel nem fog- e visszaélni, — nem fogja-e a serdülő
intézetet
megkárosítani;
nem
fogja-e
magát
megról
jőne
s öt soldi áru rózsaolajat kért. Az alvó
ból álló bizottmány által intéztetnek, a mely is
azon iparosok folyamodásait tárgyalja, kik az bizhatlannak bemutatni azoknak, kik kíváncsiság- elébe menvén kérdé: hogy hozott-e üveget? —
egyletbe felvétet ni óhajtanak, ezen bizottmány gal és feszültséggel kisérték az első magyar ipar- Nem hoztam. — Ugy hát még egy soldit fog
határozza meg, kik vétessenek fel az egyletbe, és bank müködését, és fejlődését. Most már azon fizetni. — Most üveget vevén elő, a kivánt olajat
minő hitel nyittassék meg azoknak. Maga az igaz- örvendetes tényt írhatjuk, hogy az iparos osztály kimérte s bedugaszolván az üveget, átadta a főgatóság csak korlátolhatja a hiteltulajdonosok igazolta mind azok várakozásait, kik felőle a leg- nök nejének ki egy lirát tett az asztalra, kérvén,
egész egyletének rendelkezésre adott, vagy az jobb véleménynyel voltak. A hol oly élénk a jog- hogy adjon vissza. Az alvó megnézte a pénzdaraegyes tagoknak nyitott hitelt, de a felvételi bizott- érzet, és a törekvés az elvállalt kötelezettségek- bot. „Husz soldi," — mond s a pénzt a fiókba
mány ellenére sem valakit hiteltulajdonossá fel nek megfelelni, ott meg lehetünk győződve, hogy bocsátotta. — Egy fél skudo uram, szól a nő.
„Husz soldi," felel amaz. A nő tovább erősité;
nem vehet, sem az illetőknek magasabb hitelt oda az elhintett mag nem fog elsatnyulni.
nem Ítélhet, mint a bizottmány. A ki mint hitelVárjuk és óhajtjuk, hogy a haza más vidékein miszerint fél skudot adott; erre az alvó türelmét
tulajdonos felvétetik, egy okmányt tartozik aláirni, is hajtsa ki szép jövőjű csiráit.
Pesty Frigyes. vesztve kinyitá a fiókot, kivette a lirát s a nő elé
dobta: itt van fél skudója, adjon nekem más
mely szerint a kölcsönös jótállást elvállalja, és az
pénzt. — Igazsága van az urnak, hibáztam, adjon
alapszabályok megtartását igéri. Az ügyrend azt
viszsza e lirából s ha lehet egyeseket. A segéd
kivánja, miszerint ezen okmányt az illetők nejei
is irják alá, mely intézkedéssel a vagyonátruhá- Rend kívüliségek az emberi nemnél. elveszi a pénzdarabot s kiolvas 15 soldit. — Tizenöt meg öt az husz, mond a nő, köszönöm az
záskor sokszor előforduló hamiskodásoknak el van
I.
Lélekállapot!
rendkivüliségek.
üveget — „Igazság, mond mosolyogva, majd el
vágva az utja. A hiteltulajdonos a neki nyitott
is feledéin, kérek még egy soldit," mit elvevén a
(Folytatás.)
hitel erejéig egyedüli aláirásával ellátott váltót
főnökné kezéből, a fiókba vetett, s leült olvasni.
nyujthat be, a mely aztán czenziirai tárgyalás alá
2. A l v a j á r ó k .
A jelen levő orvos vágyott tudni, ha vajjon
kerül. A ^czenzura-testületnél a felvételi bizottmány is van képviselve bizonyos számu tagok ál1779-ben élt Mantuában egy nevezetes alva- szaglása van-e? Ennek megtudása végett a főtal; többi tagjai részint kereskedők, részint ipa- járó, Francesco Saufe, 22 éves, gyógyszertári nökné ugy jelent meg előtte, mint ki az imént a
rosok. A czenzura a hiteltulajdonos váltójára meg provisor, kiről egy szemtanu a következőket irja: rózsaolajat vitte, de most azt visszahozta, mivel
teheti ellenészrevételeit, — de azoknak csak fel„Egy estve a gyógyszertárban voltunk, én, semmi szaga nincs s atadá a beteknek szagolás
tételes visszautasító erejük van; t. i. a gáncsolt egy orvos, a gyógyszerész és neje. A beteges segéd végett, ki azt megszagolván szó nélkül letette az
váltó a felvételi bizottmánynak adatik át nyilat- egy karszéken ült s az előtte fekvő könyvben la- asztalra. „Nos hát mit mond rá? kérdé a nő. —
kozatra, vajjon a hitelkérő ellen támasztott aggá- pozgatott, néha beszédünkre figyelt, mig egyszer „Elég, hogy rózsaolajat adtam s tudom mit cselelyokat alaposoknak ismeri-e el, vagy nem. Az ásitni kezdvén hirtelen álomba merült. Mintegy kedtem." „Igen uram, de nincs szaga." — „Rózsaelső esetben az illető váltó nem dijaztatik, és a 12 perczig csendesen aludt, megkisérlettük fel- olajat adtam, elmehet!" „En nem mehetek, mig
kiállító szabadságában áll az egyletből — köteles- költeni, de nem ébredt. Majd teste rángatózni vagy más olajat nem ad, vagy a pénzem vissza
ségei teljesítése után — kilépni. Ellenben, ha a kezdett, kezeit mellén összevonta, egész teste nem kapom." Erre béketelenkedve felel a szerenczenzura észrevételeit fontolóra vevén, a felvételi összehuzódott s igy volt három perczig. Most csétlen; „Ilyen bosszúságok érnek engemet" 8
bizottmány aggodalomra nem lát okot, a kérdéses karjait kinyujtotta, kezeivel maga körül tapoga- félrelökvén az üveget, kivesz a fiókból 6 soldit a
váltó visszakerül a czenzurához és a díjazás el- tózni kezdett, felállt s a hosszu asztalhoz kö- a főnökné elébe hajítja.
rendelendő.
zeledett.
Orvosa ez idő alatt mindig mellette volt, de
Itt meggyujtva függött a nagy lámpa s az nem ismerte meg azt, mig aztán nevén szólitotta s
Mellőzöm azt, mi egyébkint a szervezésre
öiég vonatkozik, ámbár a hiteltulajdonosok egy- asztalon levő gyertya el volt oltya. A gyertyát kérdezte: hogy mint van? „Jól vagyok." — Jól
lete — minthogy ezen intézet a legelső, mely kezébe vette, a laboratóriumba távozott, honnan aludt-e az éjjel? „Ugy tetszik jól aludtam." —
Magyarországon, sőt az egész monarchiában ily égve hozta azt vissza. Most elővette a naplót, Nem tudja-e, ha vajjon szokása szerint járkált-e
melyben a következő nap készítendő rendelvé- álmában? „Ah! azt nem tudom." Több ily kéralapon létrejött, — sok tekintetben érdekes.
Az iparbank a hiteltulajdonosok szükségei- nyek voltak, kinyitá, egy receptet kivett s elol- dés után az orvos értésére adá, miszerint valóban
nek kielégitésére a befizetett részvénytőkét ren- vasta. Pemete fü rendelvény volt az más sze- ide s tova járkált. Az orvosnak e nyilatkozatára
delték, — annyit szántak e czélra az alapszabá- rekkel. A fűből egy csomót papirosra tett s gondolatainak összefüggése felbomlott s termélyok is. Az iparbank 1000 darab 200 forintos azzal a laboratóriumba ment, hol nem talál- szetes álomba merült. Nemsokára ismét felkelt,
részvény által képviselt tőkével alakult Mint ván tüzet, a szénhordó lapáttal fel a lépcső- elővette a jegyzőkönyvet^ abba irni kezdett.
Éjfél után négy óráig cselekedett ilyen dolelőre látható volt, ezen 200,000 forint távol sem kön, az első emeleten levö konyhába távozott,
hol
a
lapátra
tüzet
vevén
visszajött,
a
katgokat
s több ezekhez hasonlókat; ekkor a fönök
volt elegendő a magyar főváros iparos osztályának
érezhető támogatására, azért alig 4 héttel az ipar- lanban tüzet élesztett, egy lombikba vizet öntött, ágyba akarta vitetni, de nem boldogulhattak vele;
bank megnyitása után közgyülés tartatván, már az emlitett füvet bele vetette s az edényt a tüz- mert — hihetőleg azt gondolván, hogy rablók, harahatározatba ment, miszerint ujabb 1000 darab 200 höz tette. Ekkor a gyógyszertárba jött, hogy a ki- miák törtek rá — bottal, késsel hadonázott maga
forintos részvény bocsáttassék ki, — m i r e a rég vett rendelvényt tovább olvassa, melyet azonban körül. Fúvót vettek tehát elő, melyből hüvös szekért és mindennap várt engedély leérkezvén, a bank mi ezalatt könybe téve eltávolítottunk. Könyvét let bocsátottak rá, ez elaltatta s igy vitetett aztán
alaptőkéje, egyszersmind a hiteltulajdonosok se- az alvó előbbi helyén tapogatta, hol midőn nem ágyba.
Weimarban élt egy körülbelől 24 éves kötegédforrása, 400,000 forint erejére fog emelkedni. találta, gondolatai s cselekedete Összefüggései
Az iparbank tudomás szerint egyéb banküz- felbeszakadtak,tagjai megmerevedtek s természeti les; ez munkája közben nappal is álomba merült,
letekkel is foglalatoskodik, nevezetesen közönsé- álomba merülni látszott.
mindazonáltal napi rendes foglalkozását igy ia

folytatta. Ha például reggel jött reá az álom,
imáját elvégezte, harisnyáit, csizmáit 8 egyéb
ruháját felhúzta s szokásos reggeli énekét a rendes hangon elénekelte, reggelizett, majd napi teendőihez fogott. — Ha járkálása közben lepte
meg a kór, járkálását megszakadás nélkül folytatta; a lépcsőkön biztosan haladt fel s le s meg
nem botlott semmiben. — Weimarból Naumburgba többször utazott alva. Lovával árkot,
rosz utat vigyázva elkerült, a szemközt jövőknek
kitért, lovát az Hm folyónál megitatta s a városba
érvén a népes utczákon a legbiztosabban elért
kitüzött czéljához.

csak, miután bebizonyított tény, hogy azon egy
elkezdé az árkot ásatni. A király annyira sietházak jóval a reformáczió korszaka eiőtt kelet teté a dolgot, hogy azt mondá: mig az árok kékeztek. Ezen észrevétele tehát teljesen tévédé szen nem lesz, senki se mehet haza!
sen alapszik.
„Folyt a munka hosszasan, ott volt a kihajHanem igen is állitottam azt, hogy a protes tott népnek örege, ifja. Egyszer egy 18 éves ifju
tánsok, midőn hatalomra vergődtek — és pedig azt kérdezi anyjától: ,„Edes anyám mondja el
ez különösen Felső-Magyarországban, a hol a nekem, hol van édes apám?"' Az anya elbeszélé,
protestánsok hatalmas pártfogói, az erdélyi feje- hogy fia még a bölcsőben volt, mikor Csörsz kidelmek gyakran szerencsével harczoltak az üldö rály atyját a többi néppel együtt kihajtatá dozött vallásfelekezet szabadsága érdekében, nem logra, s még azóta haza nem tért az árokásástól,
egyszer történt meg — elfoglalták a katholikusok mivel a király azt mondá, hogy mig az árok Butemplomait, s ők tartottak benne isteni tiszteletet, dáig nem ér, addig senkinek se szabad haza
a nélkül, hogy azért az illető templomot ők épí- menni. — Ekkor a fiu kapát vett a vállára, s elA kötelet alvása közben ügyesen gyártotta; tették volna, s igy világos, hogy e templomok is a ment atyját felkeresni.
„Hosszas bolyongás után rátalált a dolgozó
különben ezen állapotot nem is lehetett volna al- szerint változtak, a mint vagy a katholikusok,
vásnak tartani, ha érzését el nem vesztette volna; vagy a protestánsok voltak a győztesek; és e té- tömegre, ott a hol most Ároktő van, s keresé,
lehetett ütni, szurni, csipdesni, taszigálni, rán- nyek elhivéséhez nem látom át, miért kellene az a kérdezé atyját mindenkitől, de senki nem adhatott
gatni, nevén szólitani: de ő nem ébredt fel; a nagy hit, mely képes lenne „a tokaji hegyet is a neki feleletet. Atyja nem volt a tömeg közt megtalálható, s igy meg kellett halnia. Megszomorodva
legerősebb szeszt tartották orra alá: nem érzette; eperjesi kálvária tetején képzelni!"
Megjegyzendő azonban, hogy mind a három kérdé a fiu, hol van a király? s a nép rámutatott
szemeit erővel felnyitották : nem látott, fülei
mellett pisztolyt sütöttek el : nem hallott, nem templomot csak egyszer foglalták el a folytonos egy a munkások közt parancsolva járó emberre.
ébredt. Ha aztán felébredt alvásából, nagy lan- üldöztetés által boszura ingerelt protestáns fel- A fiu hozzá ment, s kérdezé atyját, de midőn a
kadtságról, kimerülésről panaszkodott s nem kelők Petróczy vezérlete alatt, egyébkor megelé- király sem adott neki megnyugtató választ, kéthitte, hogy oly sokáig aludt s egyet mást vége- gedtek.volna egy templommal is (a mi több izben ségbe esésében ugy ráütött a kapával a király fetörtént is) — ha megengedtetett volna isteni tisz- jére, hogy az rögtön szörnyet halt!
zett alvása közben.
(Folytatása következik.)
teletük szabad gyakorlata. — Továbbá tény az
,,A nép midőn látta, hogy a zsarnoktól megis, hogy 1656 táján csaknem az egész város az uo szabadult, azonnal megszünt dolgozni, s a hosszas
vallást követte, de azért még sem kellett később távollét útin mindenki elszéledt rég elhagyott
Válasz Rusbárszky Endre saczai „gomba módjára teremni a katholikusoknak," övéinek felkeresésére, s az ásás, ott a hol most
hogy a protestánsok által birt templomokat és Ároktő van, félben maradt."
plebános urnak.
hivatalokat visszafoglalják, mert különösen hatáEddig az árokszállási földmivelő elbeszélése,
Hozzám intézett becses soraiból nem kis rozottan ki van fejezve czikkemben, hogy e a mint az csaknem szóról-szóra van utána felirva.
meglepetésemre olvastam, hogy ön a folyó évi czélra: „külföldi nemeseket, sőt parasztokat és
A grófnőt igen érdekelte ezen a nép ajüáról
„Vasárnapi Ujság" 7-ik és 8-ik számában közlött napszámosokat rendelének." Ezenkivül pedig hallott érdekes elbeszélés, s a Tisza partján kény„Eperjes multja és jelene" czimü czikkemben azon idő alatt sem voltak ők minden üldöztetés szerült időzés nyereményének tartá. Közölte a
több oly lényeges hibát vélt fölfedezni, melyek nélkül, s igy igen valószinü, hogy a gyengébb, szóhagyományt Döbrentei Gáborral, ki rögtön,
állitólag a történelmi igazságtól eltérnek, és mint határozatlanabb része ismét elpártolt; mint kivált költeményt kezdett róla irni, s tudtommal
ilyeket megrovandóknak tart; egyuttal azon jám- későbben, midőn e vallási türelmetlenség annyira nyolczvan vers el is készült belőle. Hogy beoor tanácscsal is szolgál, hogy „a multak fölho- ment, hogy a protestáns mesterember nem csak végezhette-e, arról többé nem volt tudomásom,
zasaban szigoruan kell ragaszkodnunk a történe- polgári jogot nem nyert, hanem műveit sem volt mivel ezután nem sokára, a lelkes Döbrentei
lemhez, nehogy az állitólagos történelem egy szabad árulni, mig katholikussá nem lett. Azon- meghalt. Hátrahagyott iratai között bizonyosan
nagy mesévé alacsonyuljon," végül pedig hozzá ban daczára ezen üldözéseknek Eperjesen még meg volna található, a szeretettel dolgozott költeteszi
1687 táján is számuk három annyi volt, mint a mény. Érdekesen irá le a tiszaparti büszke kis
> h °gy ,,fide, sed cui víde."
, , , J o a karatu figyelmeztetést köszönöm ugyan, katholikusoké.
lyányt, a szenvedélyes Csörsz királyt, s a nép jóHabar erre szükségem nem volt, mert én mindig
Különben elég sajnos és kimondhatlan káros zan beszélgetéseit, s. a t. — Mármaros-Szigeten,
a legnagyobb óvatossággal szoktam kútfőimet következményű volt a nemzeti kifejlődésre a val- márcz. 10. 1865.
Lövei Klára.
megválasztani, és biztosan merem állitani, hogy lási türelmetlenségből eredt huzamoa testvérsem kérdéses czikkem, sem az ahhoz használt harcz, mely valóban nem csak a magán- és közkutfo nem ellenkezik a történelmi igazsággal. - vagyonban, de még a legszentebb czélu intézeMeg e het, hogy csalódom, de nekem uo-y tetszik tekben, és vallásos építményekben is valóságos
Egyveleg,
mintha ön csak azért nem t a r t h a ^ k u t S i m Í i „nasi-vasit" játszott, — ma enyém, holnap tiéd,
** (A bécsi egyetem 500 éves jubilaeumát) a
authenticusnak, mivel véletlenül németülTan
— de erről már mi nem tehetünk, a megtörtén- bécsi egyetem tanulói közöl valami ötszázan, közirva. Pedig nagyon sajnálnám, ha igy állna a dotet nincs hatalmunkban meg nem történtté tenni; tük sok magyar, nemzeti öltönyben, a „Silesia,"
log E kézirat a 17-ik század második felében és
hanem tehetnénk igenis egyesült erővel arról, „Saxonia," „Hilaria," és „Markomania" egyetemi
a 18-ik elején iratott régi német irmodorral és
hogy legalább jelen felvilágosultnak mondani sze- szövetségek, s az egyetemi dalárda, márcz. 12-én
betükkel, ugy hogy
olvasása is nehézséggel iár,
b
századunkban az efféle türelmetlenség min- este a hütteldorfi sörházban ülték meg. A lakoma
t ^ L Í ? P e^d -g y
o z n i hkell. ll ejész rett
den legkisebb csiráját elfojtsuk, vagy a multak a„Gaudeamus igitur"-ral nyittatott meg,a „Vivat
a z t ü n i k ki
,
'
> °gy névtelen
efféle maradványát — pedig még sok van belőle Akadémia" a legzajosb tetszésben részesült. Egy
ennTe <1 ^ T * t u d o m f W ° * embernek kellett
szónok „a tanulóknak mostani s jövőre való egyeaVat
tt t 0 U u
osa fontoTlí
°]
t ü n e t i r e , szülővá- — igyekezzünk örökre kiirtani; ezt kivánja tősülését" választá beszéde tárgyául, egy magyar
lünk
a
mai
müvelt
kor
szelleme,
de
mindenek
ferosa fontosabb eseményeit félszázadon keresztül
lett a haza java, és evvel együtt a nemzet anyagi tanuló „a magyarok és németek megegyezését,
és szellemi jólléte.—Isten önnel. Ne feledje, hogy sok tekintetben csalódott nézeteik daczára." A
1
históriai
tényekről szólottam, miket eltagadni magyar tanulók erre elénekelték a „Szózat"-ot.
z
Zombory Gusztáv. Éjféltájban a tanulók zárt sorokban visszatértek
ó B l ^ O n / i 1 t J a e z t * város történetében előfor- hiában iparkodnánk.
Bécsbe.
ó számtalan nevezetesebb esemény, mel y szók a p c s o l a t b a n állott hazánk AtaUÍos &
l
** (A tél délen s északon.) A veronaiak nagy
megelégedéssel beszélik, hogy már évek óta nem
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A
„Csörsz
árka*'
mondái.
előadásaíh'? ^ '---^'
^ ^
^netiróink
volt oly jó telük, mint az idén. Mig a szomszédos
beváltan b °V! m e T k ' T í° t t e V 7 e l tökéletesen egyíi.
bevag
Hozzájárul még az is, hogy
tiroli hegyeket nagy hó fedi, Veronában a lega d t l Ke l
A „Vasárnapi Ujság" f. é. 10. számában szebb s legkellemesb időjárás van. A vetések
niegjelent „Csörsz árka" czimü közlés folytán, igen jól állanak s az élelmi szerek s különösen a
h
gy 8
m
napjai szerint is - tehát v I L
, - V ? felhivatva
érzem magam, a következőket tudatni. bor ára leszállt. Pétervárról ellenben az irják,
ban - adja elő a történ eket Í HS T
1850 tavaszán Teleki Blanka grófnővel Pest- hogy Oroszországban már emlékezetet haladó
ved, hogy a mű irója egykoru o
T
ről Szatmárba utaztunkban, a Tisza roppant nagy idök óta nem volt a tél oly szigoru, mint az idén.
melyeket az ^ l ^ S S ^ S ^
kiáradása miatt, pár napig a tengerré vált folyó A helységek a hó alá vannak temetve. A hévpartján, az árokszállási csárdában kellett időznünk. mérő febr. 15-dikén 32 fok hideget mutatott mi
Menhelyünktől nem messze volt a Csörsz árka, már 60 év óta nem történt.
m c o n
** (Egy hivatalnok mint menyasszony.) Alsó17f)Q « v n i 'íi ' "
úpcnesiense ab 1665 melynek regéjét akkor még csak Tompa Mihály
atÓ a n e m z
szép költeményéből ismerők. A grófnőt érdeklé Stiria egyik nagyobb községében, mirit ottani
U r á í \ Se J?7
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eti
"muzeum
könyva n k o v i c hu A
Ívű
t f f
Miklós féle régi
kézirat- tudni, hogy a nép ajkán létezik-e valami szó- lapok irják, két ur farsang utolsó napjaiban hágyűjteményben.
°
hagyomány a csatornaszerü árokról, s egy a kö- zasságra lépett. Ez nem tréfa, hanem tökéletesen
De hogy áttérjek többi megjegyzéseire, elő- zelben szántó földmivelőt megszólitott hogy tud-e komoly dolog. Mindkét ur nehány év előtt jött a
e g k e 1 1
j e
T 2 n i 3 m > hogy czikkemben valamit ez árok történetéről? A földmivelő elbe- meg nem nevezett községbe, és ott hivatalt kapm a r a d h a t o t t
W aSnak megemli- szélése következő:
tak. Az egyik fiatal és csinos volt, bajusz és szaá r
; e d e t é r ő l biztos adatok
„Volt egyszer egy Csörsz nevezetü király, kái nélkül; a másiknál nem lehetett kételkedni,
?„
óirk véleménye is szét- még régen, azt mondják, hogy az avarok idejében, "iogy férfi. J ó barátságban éltek együtt, minek
6 l y e k
századbH/l,
T T 1 * a 10- ^ g y 11-dik és az Budán lakott. Onnan olykor le szokott jőni zonban komolyabb következményei lettek, m e Va
X í a
°f k d e t k e ^ e , mások Iszerint mulatni a Tisza partjára. Egyszer, mikor ott mu- yek a fiatalabb szakáltalan urat arra kényszeriMiklós templom latna, meglát a nép között egy igen szép leányt, ;ék, hogy oltár elé lépjen és bevallja, miszerint ő
s mondta neki, hogy menne fel vele Budára. A 'iilajdonképen leány. A titkolózás okát nem leleány vonakodott. Hanem mégis hosszas kérésre het biztosan tudni.
azt mondá a királynak, csak ugy menne el Budára,
** (Elsülyedt város Jávában.) Jávában egy
ha a király vizen vinné, s a hajóban ülve gyü- már századok óta kialudt vulkán mellett a láv
».]
. •
-ív
' V c l i a u i i n t a másik k é t
plomot is, midőn ezt az ePO-A*
K
, ,
által eltemetett városra akadtak. Hihetőleg ásatátr«r^
i
A
, , S é s z D e n egy szóval sein mölcsöket szaggathatna a parton levő fákról.
emhtém, de még akkor 8 e t e h e t t ^^
^
h a
„Ekkor a király rögtön kihajtatá a népet sokat fognak rendezni azon a helyen.
mindjárt az emlitett krónikában olvastam volna munkára, s itt ezen a helyen — Árokszállásnál —

X4e gti

viselő, K L S S T * ? Őf
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gédlelkésznek küldetett gróf Nádasdy Ferencz
plébános oldala mellé, kinek később az érseki
;
széken közvetlen utóda lőn. De nemsokára a nv g
akkor Budán s?ékelő érsekhelynöki hivatalhoz
szentszéki jegyzőnek, azután a bécri pázmán-papnövelde aligazgatójának neveztetett ki, mely minőségben 20 éven át müködött nagy buzgalommal.
Pozsonyi, majd esztergomi kanonokká neveztetvén
ki, boldogemlékü Kopácsy Jozsef, Magyarországnak e nagynevü primása, 1846-ban őt érseki helynökké nevezte, mely fontos méltósággal őt később,
a nagy érsek halála után, a káptalan bizalma ruházta föl, mig 1850. ápr. 2 an kassai püspök,
1851. nov. 30-án kalocsai érsek lett, s hogy azóta
mennyit köszönhet különösen egyházmegyéje a
kiváló tevékenységű férfi gondjainak, átalánosan
tudva van.

** (Volkmann Róbert hangpersenye) ma, márcz.
19-dikén lesz a muzeum disztermében, s már
azért is nevezetes, hogy az előadandó darabok
mind Volkmann szerzeményei lesznek. A müsor a
következő: 1. Második symphoniaB-durban, mely
a legutóbbi philharmoniai hangversenyből ismeretes; előadja a nemz. szinház zenekara. 2. Gordonka-hangverseny zenekar-kísérettel, 33-ik mű,
előadja Szük Róza. E mü, mely külföldön nagy
tetszésben részesült, Pesten most adatik elő legelőször. 3. ,,Sappho", drámai jelenet sopran
magánhangra, zenekar-kísérettel, előadja Carina
Anna. E művel szerző csak e napokban készült el,
az tehát átalában most kerül először közönség
elé. A hangversenyben a nemzeti szinház zenekara
8 más művészek és műbarátok fognak a hangveraenyadó iránti szívességből közreműködni.
Közintézetek, egyletek.
** (Jósika Miklós emlékiratainak) harmadik
kötete is megjelent, s mint értesülünk, a negyedik
** (A magyar tudományos akadémia) nyelv- és
is nemsokára elhagyja a sajtót. Ez a boldogult iró széptudományi osztályának márcz. 13-án tartott
és honfi életével egész a forradalom előtti évekig ülésében Toldy Ferencz tartott nagyérdekü értemegismerteti az olvasót, s bár az emlékirat, mind- kezést „ S z e n t Margit ó-magyar legendájáról,"
nyájunk fájdalmára, befejezetlen maradt: mégis a melyet a tudós értekező most rendez harmadik
már meglevő rész méltán magára vonhatja s leköt- kiadásban sajtó alá. Az ó-magyar Margitlegenda
heti mindazok figyelmét, kik a nagy regényírót szerzője ismeretlen. Alkalmasint egy dömés lesz a
akár személyesen, akár irodalmi működése után Nyulak- vagy Boldogasszony-szigete kolostoráismerték és tisztelték.
ból, a hogy eredetileg a Margitszigetet nevezték,
** (A Teleki-féle pályázat,) mely az idén szo- 8 bizonyos, hogy a magyar legendás azt a Bosmorujátékokra volt kitüzve, mint halljuk elég sányi-féle latin legenda alapján készitette, sőt
eredménynyel kecsegtet, mert mig a mult években fordiiá. még pedig 1306 körül. E magyar legenda
alig 5 — 6 darab pályázott, az idén 17 versenyez, mint kolostori olvasó-könyv, idők folytával sok8 ezek között is több figyelemre méltó mü akadt. szor módosításon ment keresztül, s egyik átnyelLegalább a nemzeti színházra nézve kedvező lesz vezett másolata azon codex, mely 1520 táján
e pályázat eredménye, hol jóravaló eredeti dara- készült s most a nemzeti muzeum birtokában van.
— E nagy érdekkel hallgatott értekezés után
bok mostanában minél ritkábbak.
** (Uj könyvek.) A regényirodalom kedve- Rómer Flóris 1. tag megjegyzé, hogy a martyanczi
lői előtt örömmel fogadott hir lesz, hogy Lampel templomban (Vasmegyében) megvan ez.-Margit
Róbert könyvkereskedésében megjelent a „Piros arczképe 1392-ből. Óhajtandó volna hü másolatkönyvtár" első, másodikos harmadik kötete, melyek bon birni. — Most hétfőn lesz az akadémiának
Hugó Viktortól az „Elitélt utolsó napjai" s ifjabb utolsó ülése régi helyiségében.
Dumas Sándortól a „Kaméliás hölgy' czimü re** (A magyar képzőmüvészeti társulat) taggényeket tartalmazzák. — Továbbá ugyanott jejainak száma jelenleg 852, kik közöl 91 alapitó
lent meg az „Ügyvédek naptára" 1865-re, tár- tag. A társulat sorshúzása e hó 24-én megy végbe.
czakönyv alakban, mely czélszerü szerkesztése és
** (A kisdedóvó-intézi tekét Magyarországban
kiállítása által ajánlható.
terjesztő
egyesület) 1863- és 1864-ről szóló évlap** (Megjelent beszélygyüjtemény.) „Tükördajai
szerint,
az intézet keletkezte, 1836-diki okt.
rabok" czim alatt a napokban jelent meg Balázs
hava
óta
18fil-diki
decz. 31-kéig az intézetbe |
Sándor beazélyeinek gyüjteménye, ké"t kötetben,
nyolcz beszélyt foglalva magában, melyek a kö- 230 tanítvány iratott be. Ezen idő óta pedig még
vetkezők: „Henrik angyala," „Jogászbál"' „Há- 39-en írattak be, kik az évlapokban névszerint
rom gép," „A szürke kaputom története," „Akik elő vannak sorolva és részint mint okleveles óvoaz asztal végén ülnek," „Náni néni." „Tizenhat- dai tanitók már alkalmazva lettek, részint közepengős szerelem," „A gyermek alszik." A két kö- lebb nyernek oklevelet. Férjeik oldalán a képzésben résztvett és vesz 8 nő, kikkel együtt a szetet ára 2 ft.
mélyszám 47. Ezek között van 23 r. kath., 4 ág.
** (Magyar nyelvtan tót nyelven.) Hartleben hitv., 5 helv. hitv. s 5 héber. Jelenleg az intézetés fiai könyvkereskedésében tót nyelven egy ma- ben 16 tanitvány van. Az intézettel egybekapcsolt
gyar nyelvtan jelent meg, „Mluvnica jazyka ma- példányóvoda népessége 1863-ban s 1864-ben
darského" czimmel. Szerzője Thull Lipót, az 257 volt.
egykori tót vasárnapi ujság szerkesztője. A könyv
** (A pesti jogász-segélyzö-egylet,) márczius
172 lapra terjed s ára 1 ft.; tömeges megrendeléhavára
kiosztott 96 ftot, melyből egy joghallgató
seknél azonban a kiadók aránylagos kedvezmé10
ft.,
egy
6 ft., négy 5 ft., tizenkettő 4 ft., négy
nyekkel szolgálnak.
** (Magyar történelmi lap-) A. dunántuli tör- pedig 3 ftig részesült. Ebéddel egész hóra kilenténetkedvelők legutóbbi ülésében Pesty Frigyes czet látott el, félhóra pedig négyet. E tudósitás
akad. tagot felszóliták, hogy egy magyar törté- alkalmával Székács Ferencz, egyleti titkár, a közöüséget ujra fölkéri, miként oly állomások benelmi lapot indítson meg, melynek biztositására
töltése körül, melyekre joghallgatók almasoknak
öt müködő tag azonnal 50 példány átvételére mutatkoznának, az egyleti irodához (nagy egyeajánlkozott.
tem 2-dik emeleten) fordulni sziveskednék.
** Uj zenemiivek.) Rózsavölgyi és társa műkereskedésében négy kis zenemű jelent meg BrunKözlekedés.
nertöl, ismert dalmüvek után: 1. Donizetti „Bajital"-a; 2. Meyerbeer „ördög Robert"-je; 3. Weber
x* (A közbkedés a Dunán) már minden
,.Oberon"-ja, és 4. Preciosa" szintén Webertől.
irányban megnyilt. Bi'cs felé folytonosan közleAra egyenkint 40 kr.
kednek a gőzhajók; lefelé azonban még e hó 12-

Egyház és iskola.
** (A m. kir. tud. egyetem) orvostanári kara
az államorvostani tanszék tanársegédi állomására
dr. Mangin Károly rókuskórházi segédorvost nevezte ki.
** (Kunszt József kalocsai érsek) ő nmgáról,
kinek arczképét lapunk f. évi 9-ik számában közöltük, itt jegyzünk föl pótlólag nehány, általunk
akkor meg nem emlitett adatot. Kunszt József a
kalocsai s bácsi egyházilag egyesült főmegyék
mostani érseke, szül. 1790-ik évi j u n . 28-án; s
miután iskoláit részint Budán, részint mint esztergam-főmegyei növendék-pap Nagy-Szombatés Bécsben legszebb sikerrel bevégezte, 1813-ik
évben pappá szenteltetvén, Drégelypalánkra se-

ikén csak Mohácsig járhattak; Kupaszinnál a jég
összetorlódott, 8 Vörösmartig a Duna jéggel volt
boritva; Monostorszéket pedig az ár elöntötte.
Ujabb tudósitások szerint azonban a jég már elvonult, s az egész pest-zimony-orsovai vonalon a
gőzhajók közlekedése megindult. A helyi gőzösök is megkezdték járásaikat, s reggeli 7-től esti
6 óráig közlekednek Pest és Ó-Buda között.
Egyelőre Pestről minden páros, O-Budáról pedig minden páratlan órában indulnak.

/ (Uj hid a Tiszán.) Záhony és Salamon
között a Tiszán állandó hidat fognak épiteni,
mire a felsőbb engedély már leérkezett. A költségek nyolezvanezer forintba fognak kerülni,
mely összeg három év alatt az országos épitési
alapból fődözendő.

Balesetek, elemi csapások.
** (Halálos lövés.) Esztergomban, mint az.
ottani lap irja, e hó 12-kén éjféltájban Franke
Frigyes nevü könyvkötő-legény több iparos legénytársával hazafelé menvén, a cs. kir. pénztár
mellé állitott katona-őr által agyonlövetett. A
golyó jobb halántékába furódva, innen balhalántékán is áthatott s az illető nehány percz mulva
a helyszinén meghalt. Okai felől, miután a vizsgálat még nincs befejezve, semmi bizonyosat sem
mondhatni. A katona azt állitja, hogy bántalmazták, a legények azonban másként adják elő a
tényt, s igy ezek vallomását be kell várni.
** (Halál a menyegzöben.) Zalamegye Páhok
helységében, egy menyegző alkalmával, midőn
egyik vőfély táncz után magát tánczosnője előtt
meghajtá. összerogyott és meghalt.
** (Megfagyott ember.) A mult hó végén egy
oláh, Versecz közelében, a Csebrára vezető uton
szánkójával elakadt, s a nagy hóból nem tudván,
kimenekülni, másnap megfagyva találták az útfélen.
** (Farkasok áldozatai.) Verseczről irják,
hogy nehány nap előtt Gilad oláh faluban két
gyermeket faltak fel a farkasok. Az egyik, egy 12
éves lányka, éjjel az udvarba ment. Az apa el
akarta kisérni, de ugy találván, hogy benn mégis
melegebb van, mint künn, a szobában maradt. A
gyermek sokáig kimaradt, s midőn keresték, vérnyomok a kertbe vezettek, hol még ruhájának
foszlányait megtalálták. Az udvarra farkas rontott be, s az falta fel. Egy másik gyermeket az
uton ért hasonló veszedelem.
** (Szerencsétlen lövés.) Vaszkán, Trencsinmegyében, a b. Hőning Emil által rendezett vadászaton, a báro testvérét, egy dsidás tisztet az
erdőkerülő, puskájának véletlen elsülésével agyonlőtte. A vigyázatlan erdőkerülő ellen vizsgálat
van elrendelve.
** (Vizáradás.) Mint Temesvárról irják, a
Bega folyó nagyon árad, minek következtében a
majorudvari külvárosban nehány ház már vizben áll.
SH n j s á g ? ííKssí-i-..
** (Üdvözlet a pesti egy etemi hallgatókhoz.) A.
bécsi egyetem 500 éves jubilaeuma alkalmára e
ió 12 ikén Hütteldorfban összegyűlt tanulók,,
pesti társaiknak táviratilag üdvözlésüket küldötték meg. Az üdvözlő sorok a segélyegylet
elnökéhez voltak czimezve.
** (Magyar müvész kitüntetése.) Doppler
Ferencznek a pesti közönség előtt is jól ismert
,,Vanda" czimü operáját nem rég adták Stuttgartban rendkivüli sikerrel. Az előadáson a würtembergi király is jelen volt, 8 Dopplert a tudomány és müvészet nagy aranyérmével tisztelte
meg.
** (Idétlen tréfa.) A sátor-a.-ujhelyi czigányok minden télen az oda való szőlők karóit
szokták kegyetlenül megdézmálni s más tüzelőszerek hiányában e karókat használják fel kunyhóik fűtésére. Egy odavaló szőlőtulajdonos a szőlőkarók pusztításának meggátlására azt a rosz.
tréfát követte el, hogy több vastagabb karót is
veretett szőlejébe, melyek lőporral voltak megtöltve. A czigányok természetesen a vastagabb
karók után kapkodtak, be is fütötték velök, de a
kunyhónak egyik tetemes része csakhamar légbe
röpült s nem csak a kevés ágynemű s egyéb bútorzat jutott tönkre, hanem maguk is megsérültek.
*• (Hármas szülöttek.)Buda-Újlakon egy aszszony e napokban egy fiut és két leányt szült.
** (Rákóczy fája.) A „Győri Közlöny"-bea
olvassuk, hogy a csanaki és kisbaráti határon van
egy régi szilfa, melyet a nép Rákóczy fájának nevez. Szóhagyomány szerint, e fához kötötte Rákóczy lovát, s ezért oly becsben tartja a nép,
hogy sem rongálni, sem kivágni nem engedi. Elfagyott ágai maguktól töredeznek l e . A mult
napokban egy siheder botnak valo egyik lenyúló
kis ágát letörte s érette ugrani kellett, mert az
arra menők meg akarták verni.
** (Megszökött katona-kötelezettek.) A Fogarasvidékeről Oláhországba szökött katona-kötelezettek lajstroma, mely minden évben meg szokott jelenni, az idén 1113 hadköteles ifjut idézegy év alatti pontos megjelenésre.
** (Névváltoztatás.) Friedmann Salamon és
Bernát rimaszombati lakosok, vezetéknevöket felsőbb engedély mellett „Kármán"-r& változtatták.

** (Becses ajándékok a muzeum számára.)
Szerda, márcz. 15. „Szeleburdi." Vigjáték
Xántus János a nemzeti muzeumnak megint igen 3 felvonásban.
érdekes tárgyakat ajándékozott; öt darab azték
Csütörtök, márcz. 16. „Észak csillaga." Opera
faragványt, melyeket Xántusnak, midőn még Co- 3 felv. Meyerbeertől.
limában amerikai konzul volt, harmadéve egy
mexikói tábornok, Doblado Manuel ajándékozott.
Ez ereklyéket^ egy sánczásatás alkalmával felfödözött azték sirban tatálták, s a tábornok, ismervén derék hazánkfiának műtárgyak gyűjtése kö— (Beküldvtett). Tudva van, hogy gr. Thun
rüli buzgalmát, szép levél kiséretében küldte el
mexikói császári tábornok nagy mennyiségü ,,Eletazokat neki.
** (Jótékonyság.) Az ungvári dalárda egyik italt" rendelt meg Werther bécsi főraktárában,
dalestélyének jövedelméből 100 ftot az ungvári oly czélból, hogy az összetoborzott önkénytes
csapatokat a tengeri nyavalya és lázas betegségymnazium tápintézetének adott.
gek ellen a Mexikóba szállitás ideje alatt meg** (Gelencsér hires rablóbandája) most már ótalmazza.
egészen kipusztult. Magát az elfogott rablóvezért
Az azóta Európába érkezett örvendetes hirek
a napokban szállitották Szigetvárról Kaposvárra;
megmaradt két társát pedig Sajtost és Vidát, e hó szerint, ezen Werther Frigyes által Magyarorszá12-ikén egy összecsapás alkalmával agyonlőtték gon feltalált „Eletital" nevü háziszer kitünő hatásúnak bizonyult be s a legfényesb eredményeket
a csendőrök.
** (A keringő, mint egy bál megbuktatója.) mutatta fel, miután a legénységet a tengeri kór
Mohácson a kaszinó bálja megbukott, azon ok- más bajok ellen megvédelmezte.
Megrendelések elfogadtatnak Budán az „Életból, mert nem tudtak megegyezni a fölött, vajjon
fölvegyék-e a tárezrendbe a keringőt, vagy pedig ital"-gyárban.
ne? sokan mellette, többen ellene nyilatkoztak s
utóljára is szakadás lett a vége, mi a bált meg*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatóbuktatta.
° ság irányában vállal felelősséget a s z e r k .
** (Halálozás.) A sz.-Benedek rend pannonhalma-szentmártoni ősrégi főapátságának főapátja,
Rimély Mihály, ki 22 éven át volt főapátja a legSzerkesztői mondanivaló.
régibb magyar egyházi rendnek, márcz. 8-Íkán
özent-Martonban elhunyt, 72 éves korában. Béke
7595. Felsőbánya. K. G. Azon vagyunk, kogy a küldött életkép kellő alakban lásson napvilágot. Az adatok
legyen hamvai fölött!
érdekesek, csak az összeállításban kivántunk volna nagyobb
** (Halálozás.) Tanács Neit, a szolnoki Fe- gyakorlottságot s Szabatosságot. A bizományban eljártunk
renczrendi zárda főnöke, e hó 7-én, élete 49-dik s reméljük, az illető helyen tudósitották önt.
évében, meghalt.
7596. Bábony. Sz. J . Üdvözöljük a tapasztalásnak

Nyilt tér. *)

2) A Vas. Ujság és Pólit. Újdonságok 10 évi (1855—
1864) folyama, 20 kötet borítékba füzve; kevés csonka
számmal. Együtt 40 ft. kikiáltási áron; hanem a ki többet
ad érte, az kapja, miután a pénz jótékony czélra van
szánva.
(Bővebben értesit Szeghő János, Bábony, u. posta
Miskolcz.)

SAKKJÁTÉK.
272-ik sz. feladvány. — G r i m s h a w - t ó l
(Londonban).
Sötét.

d

e

Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

ily dus tárházait sorainkban. A küldött opusból egyetmást
— A pesti sakk-kör tornája, mely febr. 2-án kezhasználni fogunk. Ritka ember már az, a ki az 1815-i dődött, e hó 12-én véget ért, még pedig döntetlen eredbécsi kongresszusról csak ugy beszél, mintha tegnap tör- ménynyel, a mennyiben hárman voltak, a kik husz-husz
tént volua. A mal nemzedéknek már a 48-i napokra is elég játszma közöl csak hármat vesztettek el, s igy 17 nyert
visszaemlékezni. Leginkább feltüntek a levélben e sorok : csatát, s részint önkéntes meghódolást tudnak fölmutatni.
„En 1814-től fogva se Pesten nem voltam, se levelet oda Ezek: Cseresnyés I., Engel Imre és Zaáry Zsigmondy kik
nem küldöttem, kivevőn egyet néhai Fáy András urhoz." hárman nyerik a kitüzött jutalmakat; de hogy kié lesz az
Azt hiszszük, hogy az ilyen ritka Írástudót ha máskép nem első, kié a második jutalom, azt a közelebbi napokban egylehetne, országos költségen kellene ide hozatni. —• Az más közt rendezendő uj harczok döntik el. Legközelebb
eladó példányok ügyéről, ha szükség lesz, tudósítjuk önt. állt még, négy vesztett játszmával, Ginter Károly, kiről
7597. Bordal. Bíem mondtam stb. Káromkodó ke- megemlitendő, hogy ellene mind a három dij nyerője csatát
mény természet; de a verselés annál puhább, formátlanabb. vesztett. A többi küzdők még több vereséggel, részint idő
7598. Krasznaparti. Tényeket, eseményeket kérünk közben lerakták a fegyvert.— Az alább következő játszma
a Kraszna partjáról; az okoskodást bizzuk azután az értel- egyik a torna-játszmák közöl.
mes olvasóra.
7599. Öszszel. Annak idejében megjárta volna, de
64-dik számu játszma.
most már — itt a tavasz! Nem a sárga, hanem a zöld levél
CS.
I.
és
STRAUSZ
H. között. Pesten, 1865. febr. 19-én,
lesz maholnap a jelszó.
a sakk-körben.
7600. Maszák Hugo ur számára egy levél van letéve
Világos, (Cs.) Sötét. (St.) VilágosJ.(Cs.) Sötét. (St.)
szerkesztői irodánkban.
1. e2- e4
e7 —e5
13. Kgl - h l
7601. Hazám elöljáróihoz. Szeretnők tudni, hogy
IIc2-al:
2. H g l - f3
Hb8-c6
14. Hc3 - d ö
kiket
ért
a
czikkiró
ezen
nevezet
alatt?
Hol,
melyik
oszFc8-e6
Péntek, márcz. 10. „Pört a szemébe." Vigj. tályban keres! ezen „elöljárókat"? Hivatalnokok, katonák, 3. Ffl- •c4
Ff8-cö
15. Hdö -ÍB:f
F r a n c z i á b
Ke8—e7
V
•
ó l forditotta Feleki. Ezt meg- papok, tudósok, birtokosok, kereskedők, iparosok, vagy 4. 0- -0
Hg8-f6
16. Fc4 - e 6 :
Ba8—d8
5. d2- -d4
Fcö—d4
előzte „Robin orvos" vigj. 1 felvonásban.
17. Hf6 - d ö f
még más osztályok forognak-e szóban? De akkor egyeKe7—e6:
6. HfS- -d4:
Hc6—d4:
18. Vd3 —h3f
f7—f5
Szombat, márcz. l l . „Észak csillaga." Opera nesen ezekhez kellene fordulni.
7. f 2 - -f4
d7-d6
19. Vh3 -f5:f
Ke6—d6
7602. Buda. Kr. tr. A czikket köszönettel vettük.
f t e I v - Meyerbeertől. Ez operát jelenleg az ének8. f4- -e5:
d6—e5:
20. Vf5— f7
Vc5—aö
közölhetnék az érdekes monographiát.
Karszemélyzet javára adták, s a közönség különö- Bár mielőbb
9. F c l - gö
Vd8—e7
21. Vf7 -e7f
Kd6-c6
7603. Csendes titokban. Tisztán lyrai jelleménél
sen a földszinten nagy számmal jelent meg, fogva valamely szépirodalmi lapban inkább foglalhatna 10. H b l - •c3
Ve7—c5
22. Bfl - c l f
Kc6-b5
erdemlett jutalmazására azoknak, kik mint a helyet.
11. F g 5 - •f6:
23. Bel —c5+ és Sötét hág7-f6:
Hd4-c2:f
lépés után mat.
művészet szerény munkásai, összesen oly na»y
7604. Hidvég. L. M. Mihelyt a tér s a lap oekono- 12. V d l - •(13
befolyással birnak az előadások jó vao-y rosz miája engedi.
7605. Nagy-Igmáiid. L. S. Sajnálva mondjuk, hogy
sikerére. Ezuttal a kar jó müködése méltó dicséA 267-dik számu feladvány megfejtése.
ellenvetéseinket az ujabb levél sem szuntette meg. A legretet érdemelt.
(Vekerle Lászlótól Pesten.)
főbbet pedig még ki is felejtettük a multkor, s ez abból
. Vasárnap, márcz. 12. „Szökött katona." Nép- áll, hogy ama népnevelési alapot nem egyesek jótékony1. F c 7 — e 5 f
Kf6 —eö:
színmű 3 íelv. Szigligetitől. Örvendetes, hogy L ságára kell bizni, hanem közösen kötelező, országos erövel
2. H g 7 — e 8
tetsz. szerint
egy idő ota a nemzeti színháznál mellőzött nép- létrehozni. A többi mind igen dicséretreméltó magán3. V — vagy II — f mat.
Helyesen fejtették meg. Veszprémben:Fülöp József.
színművek ujra visszafoglalják illő helyöket, me- igyekezet, de ideiglenes és múlékony. Várjunk jobb időket
s ne komponáljunk regényes terveket, melyekre állandó — Sárospatakon: FI. Nagy Lajos. — Nagyváradon: Pál
lyek különben mar Balázs-Bognár Vilma kedves épületet
rakni nem lehet.
Rezső. — Miskolczon: Czenthe Jozsef. — Szalacson: Kovács
magyar dalai által is sok élvezetet uyujtanak
József.— Zsigo Endre. — Apáti-Kereszturon : Szántó J . —
a közönségnek.
Hátszegen
(Erdély ben): Fiseher Henrik. — Pesten: Rózsa— A Vasárnapi Ujság régi évfolyamai: Eladó: 1)
Hétfő, márcz. 13. „Ármány és szerelem." A Fos. Ujság l l évi (1x54—1864) évi teljes folyama, ép ági Márton. — A pesti sakk-kör.
ozomorujáték 5 felv. Irta Schiller.
állapotban, tisztán félkemény kötésben: Ára az "ee-észnek
ff££ Mai számunkkal küldetik szét KaKedd, márcz. 14. „Alarczos bál." Opera 5 55 ft.
•hHmanii
Károly gép- és gazríászati eszkő(A
venni
szándékozó
Békés-Csabán
Kemény
Mihály
felv. Zenéjét szerzette Verdi.
mérnök szívessége utján azonnal átveheti a példányokat.) :einek árjegyzéke.

, ••! (^lál°zás-)
Kun-Szent-Mártonból irják
nékünk: Folyó hó 6-án kisértük az örök nyugalomra városunk több éven át volt főbiráját, a szegénytó es gazdagtól egyaránt tisztelt Tóth Lajost.
— bzolgaljon némi vigasztalásul mélyen szomorodott özvegye és 8 neveletlen árvájának azon
öszinte részvét, melyet a boldogult iránt, hült tetemei eltakarításánál a nemes városi tanács, a dalárda, szóval az egész város tanusitni igyekezett,
olyannyira, hogy még a koldusok is könyörögve
kérték a testvivőket, engedjék nekik is vinni, hogy
az 1863-dik inséges évben irántuk tanusitott gondoskodásáért hálájokat némileg leróhassak. —
Nyugodjanak békében hamvai!

Nemzeti szinház.

JjETI-NAPTÁR.

Hónapi- és
hetinap
19| Vasár
20 Hétfő
21 Kedd
22 Szerda
23 Csőt.
24 Pént.
25 Szóm.

TARTALOM.

Katholikus és Protestáns
naptár
A

Márczius

3 Oculi Józs.
Joachim
Benedek apát
Böjt közepe
Viktoria, Otto
Gábor

A 3 József

Márczius (ó)

7 € SCherson.
Klaud. Nicz. 8 Theophil
Bene
! 9 40 vértana
Lea, Oktavia ilOKodrat
Fidelis, Hű. l l Sophron
Gáb., Gábris
Gyüm.olt.B.A. Gyüm.o.BJ || 12 Theophanus
;13 Jíiczephor
Holdfényváltozások
Utolsó

Adar
21 Lázár
22
23 Templ.sz.
24
25
26 Lázár
27 Sabb.IIa
20-án 1 óra

0. P.!U.
6.
6 10 l l 58
12
6 l l U 55
12
6 13 U 50
12 10
6 15 l l 46
12 14
6 16 l l 44j!
12 16
6 17 l l 41!!
12 19
]
12 22 5 561 6 18!'ll $8 \
53 perczkor délután.

6. p

0 30 9 37
1 14 10 29
2 4 11 29
2 48 0 34
S 29 1 45
4 4 3 3
4 39 4 20

Wágner Richard (arczkép). Vqlmady Győző. ~ A
jurátus-világból (vége). Pálffy Albert. — A tél Oroszországban (képpel). — Két ház Pesten (IV. és V. fővárosi
kep). A pesti iparbank és a hitel-tulajdonosok egylete.
Pesty Frigyes. — Rendkivüliségek az emberi nemnél (folyt-)— Válasz Rusbarszky Endre saczai plebános urnak. Zombory Q. — \ Csörsz-árka mondái.Lövei Klára. —Egyveleg.
— Tárház: Irodalom és müvészet. — Egyház és iskola. —
Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Balesetek, elemi
csapások. — Mi ujság?— Nemzeti szinház.— Nyilt tér.—
Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.
Felelős szerkesztő Pákh Albcrt.(Lakikmagyar-uteza 1.sz.)
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HIRDETÉSEK.

A márcziusi vásárra. S/.őliives/ok, virág- s főzelékmagvak.
Édes, kedves atyámfia!
Kell-e neked vásárfia?
Ha kell, hogy ne legyen hija:
Épen négy forint a dija, —
S legyen pap, vagy csizmadija,
Ha nem lyukas a pruszlija,
Bizony nincs is annak hija.
Azért kedves atyámfia
(Ejnye hol egy kadenczia ?)
Fizess elö! (Igy legjobb.)

Hallatlan ölcsó!
Lególcsóbb

könyvek raktárában

Pesten, fehér hajó-utcza 1. szám alatt,
„fehér hajó"-vendéglőben kaphatók:

uj, hibátlan példányokban!

Ül

!•

I

:

A marhavész s niarhabetegségek ellen mint óvszer ajánltatik a

kOIIMII III IIU MARHAPOR
lovak, szarvasmarhák

és juhok számára,

az ausztriai császárság, Porosz- és Szász királyságok által engedményezve, kitüntetve a londoni 1862-iki,
párisi, müncheni és bécsi érmekkel, ő felsége az angol királynő, valamint ő felsége a porosz király főudvarmesteri
hivatala részéről a készitő irányában történt leghizelgőbb elismerési iratok szerint — a legkitünőbb eredménynyel
használtatik, s hathatósnak bizonyulván be különösen:
V A i r n l r n A l • mirigyes és torokfáj dalinak eseteiben s
l henek felfúvódásánál,
L i U V Í H É L I I C I I • bélgörcs ellen, s különösen hogy a lovak
kevés vagy rosz tej-adásánál, melynek minősége a marhapor
jó testben, teljes erőben s vidámságban fenntarthassanak.
használata által szembetünöleg megjavul, — tüdőfájdalmaknál,
,, a májmétely
j y eltávolítására, a rothadás s
a borjuzás alatt annak használata megmérhetlen előnynyel jár,
• a z altest minden fájdalmainál, hol tétgyenge borjuknak beadván, azok szemlátomást gyarapodnak.
lenség szolgál alapul.
Továbbá:

V irággy anta (Blüthenhar z)
a házi-állatok terméketlensége ellen.

Valódi minőségben kapható:

Fényes E. Magyarország geograpliiai szótára, melyben minden város, falu és puszta, betűrendben körülményesen leiratik. 4 kötet. 8 ft.
helyett
csak 2 ft. 50 kr.
Bohlwes J. Közhasznu baromorvosi
könyv. Pályadíjnyertes munkájának
18-ik kiadása után Prély István.
2 ft. helyett
csak 1 ft.
Magyarország felosztása, vármegyékre és szolgabirói járásokra. 1 ft.
helyett
csak 50 kr.
Arany János. Nagyidat czigányok.
Hős költemény. Olcsó kiadás
csak 50 kr.
Kálnoky gr. Karácsai Indár. Tört.
regény. 3 kötet. 3 ft. helyett
csak 90 kr.
Ugyanitt rendkivüli olcsó
áron kaphatók: Regények, novellák, költemények stb. a legjobb
szerzőktől magyar, franczia és német nyelven!
1029 (1)

Füles Bagoly.

Ezt minden okos ember olvassa el!
Minden rangu rendű olvasóimhoz!
A pataki diáknak volt egy csókája, a ki aranyat hordott neki; s mit tett a diák?...
hálából megölte.
Neked, kedves olvasóm, van egy „Füles Baglyod", a ki ugyan nem hord neked
aranyat, sőt még ha bankód van, azt is elviszi, de igenis hordja neked — az aranynál
drágább portékát — a j ó kedvet!
Azért te, kedves olvasóin, hálából meg ne öld a te bölcs madaradat, a „Füles
Bagolyt", hanem tápláld őt, a hogy illik.
Hiszen ez a Bagoly oly kevéssel beéri, hogy egy egész évre elég neki négy
veres tollú csirke — négy forint!
Hanem a „Füles Bagoly" olyan madár, a ki két fészekben lakik: az egyik fészke
van az egyetem-utczan 4-ik szám alatt, azért az ennivalóját csak ide kell neki
küldeni, meg pedig íly renddel:
A ki egész évre óhajtja házi madárul.
A ki félévre kivánja
A ki negyedévre akarja

LÓHERE-MAGVAK,
valódi franczia és magyar luczerna,
legjobb minőségü

paraffin-kocsikenöcs,
olajbogyó-gépolaj,

KAZAN-KÖANYAG,

liizlosiliiliiiiik, BLAU M. P.

A ,,Hungaria" biztositóbank czimü magyar biztositó-társaság működését rövid idő előtt megkezdvén, azon oknál fogva
bátrak vagyunk, a t. cz. közönségnek becses tudomására hozni, miszerint nevezett biztosító-intézetnek

Bors«d-, Heves-. Alsó-Zemplén-,Torna-, Gömör-, Szabolcs-, Bereg- és Zólyommegyékre

PéM-kölcsön!

tűzkár elleni biztositások

i

I!

uri- és zsibárus-utcza szögletén, b. Orczy-féle házban,

ajánlja igen jól rendezett árutárát, ugymint: rumburgi, hollandi, creas, sziléziai és fonal-vasznak. */t, 9/4, •% széles ágylepedöknek való vásznak, 30 rófös asztalnemüek, 6, 12, 18 és 24 személyre való asztalteritékek, töriilközökendök,
asztalabroszok különféle nagyságban, asztalkendők, kávéskendök, fehér és szines vászoii-zsebkciidók, angol és franczia
battistkendők, fehér és tarka vászon csinvat-ágynemük, butorcsinvatok, nankingok, szines perkálok, gazdasági ruhaszövetek, szines ingkelmék, asztal- és ágyteritök, ugyszinte mindenféle fehér szövetek, Miér perkál, battist, clair,
moul, nyári piké, madnpolan, angol shirding, piké és zsinóros parkét, piké-szoknyák és takarózok különféle
nagyságban; ezeken kivül angol gyapjubársonyok, orlean- és Kistér-szövetek, ruháknak valo jutányos gyapjuszövetek,
szines alsószoknyák, amerikai bőrök, viaszos vásznakat és több itt meg nem nevezett czikket

FEHÉR HÍMZÉSEK ÉS FÜGGÖNYÖK,
csipke -nagykendök

legjutányosbra

szabott árakon.

A vásznak valódiságaért Jótállás biztosittatik.*••
Vidéki megrendelések, az előadás szerint, pontosan és jol teljesittetnek.

1010 (3—3)

Sir Antal,

bortermesztó Egerben.

és Bournus- köpenyegek,

krinolinok (amerikai stb.),

hajreezék s fejdiszek, zuávingecskék,

FÁTYOLOK,

1

es különböző uj divatu női piperék,
1027 (1)
szabott gyári áron.

folyvást kaphatók. 100 darab a gyökeresnek
1 ft., 100 darab a sima vesszőnek 40 kr. a. é.
1014(2-6)

és idült, sulyos Utóbajai ellen,több évi
tapasztalás és a világhirü R i c o r d
(egykori párisi tanárának) tanmódja
után, siker biztositása mellett rendel
SUGÁR orvostudor. —Lakása fördéutcza 3-ik szám, a József-tér sarkán.
— Elfogad l l órától l-ig. Nőket
3-tól 4-ig.
816 (18-24)
C ^ " Megkereshető levél által is.

J t a * ft-> ~

2 0 fa

Jta

ft. 20 kr., - 3 0 fajta 1 ft. 00 kr., - 4 0

fajta 2 ft.
o í v v o l r N 5 7 « r ' virágok: 10 fajta 40 kr., - 20 fajta 80 kr., —
g a g V a K . 30 fajta l ft 20 kr., - 40 fajta l ft. 60 kr., - 30 fajta újdonságokkal 8 ft — Eveid virágok: 10 fajta 40 kr., — 20 fajta 1ft.,— 80 fajta
1 ft. 50 kr., — 40 fajta 2 ft. — Felfutók: 5 fajta 20 kr., — 10 fajta 50 kr., —
20 fajta 1 ft. 20 kr.
o m a n - V ü l r A legnemesebb sárga- és görög- dinnyéből. 40 fajta sárgay e - I I l a g Y d H . . & 20 fajta görög-dinnye latja 80 kr., adagja 10 kr., —
10 fajta 60 kr., — 20 fajta 1 ft., — 80 fajta 1 ft. 50 kr.
Kivánatra a már készletben meglevő magfélék kihagyatnak s azok másokkal helyettesittetnek. — Továbbá elvállalok minden a kertészetre vonatkozó
megrendeléseket, például: Kerti-tervek készítését, költségvetéseket stb.
Kivánatra sorsjegyzékek ingyért s azonnal kiszolgáltatnak.

Marc Ferencz,

1025 (1)

Budán, városmajor-uteza 299-ik szám alatt.

A legnagyobb vászonruha-raktárban
váczi-utcza,

.Apsilafilihoz" Pesten,

Valoságos vágzon-asztalnemfi.

Asztalkendők tuczatja 5 ft 30 kr, 6 ft 20 kr., 6 ft 60 kr, 7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft.
Abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig. Asztali készletek 6, 12, 18 és
24 személyre. Legjobb minőségü kötó-ezérna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
Nagy választás ágyteritők, pique és tricot-paplanokból, kávés-kendőkből és
minden e nembe vágó czikkekböl.
Raktárunkban vett czikkeknél nagy előnyül szolgál az, hogy minden megvett, az
árjegygyel ellátott czikk 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
elégitési esetben az ár vissza is adatik.
Szállitások minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemü megrendelések mustra szerint leghamarabb elkészíttetnek.

Kollárits József es flai.

94i (5-6)

Mi a nök legfőbb disze?

KétségenkivUl a szép,
tiszta arcz. Kiktől a természet e diszt megtagadta, semmivel te
P
szerezhetik meg oly könnyen, mint a

LILIACEE PARISIENNE

Fontos mezei-gazdák és épitési vállalkozók számára

szépitő-szer használata által. Ezen szer rövid idő alatt a bőrt nemcsak szeplötöl, májfoltoktól stb megtisztítja, hanem az arcznak fiatal frisseséget, elevenséget és élénk
rugalmasságot is kölcsönöz. — Angol- es Francziaország legmagasabb köreiben közhasználatúváE lett s nevezetesen az arcznak az a bámulatos frissesége, tisztasága, mely
Angolorszáffban
az idegent meglepi, igen sok esetben a Liliacée Parisienne használa&
tanák köszönhető.
ismertetett 'e^^ m á r Mag)a«>rsz£ígl>an könnyü, tartós és olcsó háztetőző anyagna
'i — házak, csűrök, félszerek stb. tetőzésére — a cs. kir. osztrák birodalom
Egy tégely, mely 8—10 hétig is eltart, elegendő a legszebb és legtisztább arczbdr
Összes területeire nézve
Van szerencsénk ezennel tisztelettel jelenteni, hogy tüzmentes

Titkos betegségek

1 5 fa

csipke és hímzések gyári raktárából

Iroda: Széchenyi-utcza 1763. sz. alatt.

S/iillilVI'SS/.ílli

'~

FI6LER ANTAL ÉS TAISA

Strelisker Manó.

rumbnrgi vászonraktára a „menyasszonyhoz" Pesten,

kr>

Komócsy József,

tisztelettel ajánltatnak nagy választékban mindennemü

LICHTENSTEIN és FŰRÉSZ.

Gyökeres s sima legjobb fajta vörös és fehér

x

6 0

T. cz. kereskedők számára!

A „Hungaria" biztositóbank miskolczi vezér-ügynöksége.

)10NMIi:il JOZSEF

gyujtemenyeK.

Jta

kaphatók a legolcsóbb árakon és legnagyobb választékben minden\, f i ^ ^ \ ? O d Í g t i z e l o f i z e t ö t gyujt a „Füles Bagolyra", azt ingyen fogom megtisztelni
nemü fehérneinüek fériiak, hölgyek és gyermekek számára,
hetenkinti látogatásommal minden csütörtökön.
m lk
f
szke a
f
.
^
"Füles
Bagolynak"
uri-utezán
van
6-ik
szám
alatt.
E
fészugymint:
, „, " r e , n ű e z i belügyeit, s elfogad minden humorisztikus és szatirikus falatot, azon 20000 darabnál több férfi-ingek rumburgi vagy hollandi vászonból darabja 3 ft,
hozzátevessel, hogy ha frisek a falatok, .jó pénzt is fizet érettök.
3 ft 25 kr, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 ft,
•1 rf-1
t g / e e z e n n . e l kijelenti, hogy az egész évb-in hasábjain megjelenendő legjobb
10 ft, 12 ft.
ii}ieie afear prózai dologra, akár versre, mely hozzá beküldetik, hat darab aranyat 1OOOO darabnál több szines férfi-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintájú 2 ft,
J u t a l m u !
™L„i'
' valamint a legjobb képtárgyat is hat aranynyal fogja jutallegujabb minták és legdivatosabban varrva 2 ft 50 kr, 3 ft.
iiict £ ni.
Fehér pamut madapolan férfi-ingek 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, 3ft,3 ft 50 kr.
No de többet nem beszélek: okos emberekhez szólottam kik ugyis tudják, hogy Férfi-gatyák vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 2 ft, 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 8 ft.
negyedév, hat csak tessék előfizetni a legolcsóbb képes humorisztikus
3 ft 50 kr.
Női ingek rumburgi vászonból, simák 2 ft 50 kr, 8 ft, á ft 50 kr, 4 ft, 5 ft.
Női ingek rumburgi és hollandi vászonból hímezve 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 50 kr,
8 ft, 9 ft, 10 ft, sveiezi éj franczia mellmustrával 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr,
A „Füles Bagoly"-nak fennirt kiáltványát méltányosnak találjuk és aláírjuk.
6 ft, 7 ft.
Pesten, 1865. márczius kávában.
Fiu-ingek vászonból 4 éves 1 ft 80 kr, 2 ft 10 kr, 6 éves 1 ft 85 kr, 2 ft 40 kr, 8 éves
2 ft, 2 ft 45 kr, 10 éves 2 ft 10 kr, 2 ft 65 kr, 12 éves 2 ft 40 kr, 2ft,90 kr, 3 ft
50 kr, 14 éves 2 ft 65 kr, 3 ft 15 kr, 4 ft 20 kr, 16 éves 3 ft, 3 ft 50ft,4 kr, 4 ftőOkr.
kiadó, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.
felelős szerkesztő, Uri-utcza 6-ik sz Szines fiu-ingek 4 éves 1 ft 25 kr, 6 éves 1 fc 40 kr, 8 éves 1 ft 55 kr, 10 éves 1 ft 75 kr,
12 éves 2 ft, 14 éves 2 ft 10 kr, 16 éves 2 ft 20 kr.
Mindennemü téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli czikkek
férfiak és hölgyek számára nagy választásban.
Főraktára a legjobb 3'/2,4 és 5 rőf széles amerikai krinolinoknak fehér vagy hamuszin
darabja 2 ft 50 krtól 6 ftig, vörös 5 fttól 8 ftig.
Szines alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft. 50 kr., 7 ft., 7 ft. 50 kr.
Ferstel orvos tyúkszem-irtószere egy üvegecske 50 kr.
És sok egyéb kész fehérnemü czikkek, melyekről az árjegyzék kivánatra bérmentesen elküldetik.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rumburgi, hollandi, irlandi, kreasz- és
bórvásznakban a legolcsóbb gyári árakon.
Vaszonzsebkendök tuczatja 8 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 60 kr, 6ft,7 ft
60 kr, 8 ft, 9 ft, 10ft,egész 20 ftig.
Törülközők tuczatja 6 ft, 6 ft 50 kr, 7ft,8 -16 ftig.
Pesten, a régi német színház-épületben, a nagy hid-uteza
Szines agyi kanavásc vége 9 ft, 10ft,l l ft, 12 ft, 13-16 ftig
szögletén,

Heckenast Gusztáv,

Pesten, regi posta-utcza 8. sz. a.
(3—3)

Alólirottnak sikerülvén a legbiztosabb
nézve megalapított vezér-ügynöksége reánk bizatott, s kerületünkben
uton magát a legelőkelőbb házakkal összeköttetésbe hozni, miáltal lehetővé tétetik,
hogy bárkinek, ki őt kölcsön felvétel iránt
megkeresi, — elörebocsátván azt, hogy az
a legméltányosabb föltételek mellett jutányosán ugy általunk, mint minden nagyobb helyen felállított fő-, kerületi és illető elegendő biztositékot (kizárván a bérházakat) képes kimutatni, legfölebb 3—4
alügynökeiak által eszközölhetek.
hét alatt a kivánt összeget, ha még oly nagy
Midőn erről a nagyérdemű hazai közönséget értesiteni van szerencsénk, felkérjük egyszersmind belföldi intézetünk szives volna is az, kifizetve megkapja. Több ily
pártolására, ajánlva minden a biztositás körébe eső szolgálatunkat, s kijelentvén még ez alkalommal, miszerint minden e tekin- kölcsön kieszközléséről magát bármikor
tetben hozzánk érkezendő kérdésre készséggel nyújtunk felvilágositást. — Miskolcz 1864., deczember elején.
igazolhatja. Végül bátor vagyok még azt is
megemliteni, hogy bármi néven nevezendő
tisztelet-dijat előre nem kivánok; — a felTett kölcsön kifizetése után az illető felekre
bizatik a megfelelő jutalmazás, s megelég922 ( 4 - 6 )
szem azzal, hogy ha az nekem egyelőre
irásilag biztosittatik. — Debreczen, márczius
hóban 1865.
1011 ( 2 - 2 )
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A „Füles Bagoly".

• Török J * gyógyszertárában, király-utcza 7-ik szám alatt, — Thalmayer és társa, — Halbauer
• testvérek, — GInti I. F. — B Ű II Á N : az udvari gyógyszertárban.
980 (1—3) a viz- és kazán-kő tökéletes eltávolítására
gőzkazányok- és gözmozdonyoknál, s azok
további képződése meggátlására, — legjutányosb árért kaphatók:

999

. . . 4 ft. )
2 /í. S bérmentve.
1 ft. )

Alulírottnak Tan szerencséje jól válogatott mindennemü friss és megpróbált főzeék-magvakkal dúsan ellátott raktárát ezennel tisztelettel ajánlani. Ugyanott kaphatók
;ovábbá minden fajta gyökeres szőlőveszők, gyümölcsfák s ültetvények, angol kertek
elépítésére, tetszés szerinti nagyságban, a legjutányosb áron. — A megrendelések gyors
is pontos eszközlése biztositása mellett. — A t. cz. köszönség nagyobb kényelmére
magvaira gyűjteményként kaphatók, és pedig:

f6

Ncnt-asplialt-liáztető-neniezeink
PÜRNER KRISZTIÁN urra

992 ( 3 - 10)

23-ik szám alatt, hol is minden megkivánt
•ik, s a megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek

Anderson D. ésfiallelfast-ban.

előhozására.

,

. . .

.^,

i o a. T> í

i >r

Egy tégely ára hasznalati utasítással ó tt. .Pakolásért 20 kr.
Főrakhely PESTEN: Pórii Ferencznél,
váczi-utcza, „arany gyürühez", hová kéretnek a kereskedő urak intézni megrendeléseiket.
Rakhelyek Pesten: Lueff M., Vértessi S. illatszer-kereskedések, — Thallmaytr A.
és társa, — Molnár J. váczi-utcza 20-ik szám alatt.
975 (2—12)

144

Hirdetmény.

LANG M.

Pesten, nagy-hidiitczn 2-ik szám alatt, Szina-féle ház,
t

'.,j . . .

Csak rövid időre,

az „angol királynő" szálloda mellett,

ajánlja nagyban s kicsinyben a legjutányosb árak mellett gyönyörü, gazdag választéku

belföldi, szász ég angol

PORCZELLÁN és WGDGEWOOD,

asztali-, thea-, kávé- és gyümölcs-terítékeit, pipere- és
mosdó-edényeit, fényüzési czikkeit,
s az átalánosan kedvelt

BÉCSI

KŐEDÉNYEIT.

13-ik szám.

Tizenkettedik évfolyam.

<st3i"-.

a jelen pesti vásár tartama alatt,
áruba bocsát

az óriáshegyi takács-egylet bizottmánya
a régi német színháztéren, b. Sina-féle 1-sö sz. házban,

_ r RINGAUF és H0EPFNER " V I

urak fehér-árukkereskedése mellett, a kedvezőtlen időviszonyok s bukások következtében

ÍB

400 darab - ^ S

Mindennemü megrendelések elfogadtatnak, a leggyorsabb idö alatt s legjutányosabb ár
mellett teljesittetnefe. Vidc'krei szállításoknál legügyesebb pakolás, biztos, gyors és
jutányos kézbesítésre a legnagyobb gond fordittatik.
1028 (1—3) rumburgi és sziléziai hegyi vásznat, rumburgi asztalnemüeket, zsebkendőket

és kanavásznakat,

MÜLLER TAMÁS

kalap gyára Pesten, király-utcza 8. sz.

ezennel tisztelettel jelenti a t. cz. közönségnek, hogy nála mindennemü s a legujabb
mintára készitett kalapok kaphatók, urak hölgyek és gyermekek számára, a lehető
legjutányosb áron.
Régibb kalapok divatszerüvé változtatása szinte elfogadtatik s azok gyorsan és
pontosan teljesittetnek.
1008 (3—3)

Hirdetmény.
Vastag" István urnál Gyöngyösön

megérkeztek tőlünk a friss veteinény- és virágmagvak, a keresettebb fajták, s a legjobb minőségben. Kapható egyszersmind a fenntirtnál tetszésszerinti megrendelésre bérmentesen a mi átalanos hitelnek örvendő és
kitünő virágkerti és mezei vetenie'iiyinanvniiikiiaU, növény, gyümölcs csemeték, györgyikéiuk stb. 55-dik évi folyamu jegyzéke.
Elfogad továbbá részünkre szives megrendeléseket, melyeknek pontos
eszközlését főfeladatunknak tartandjuk. — Erfurt, 18(i5.
1026 (1—3)

Pfatz C. és Fia.

a porosz király ő felsége udvari szállitmányosai.

BODÓ GUSZTÁV

Pesten, váczi-utcza, a „Nádor" átellenében,
ajánlja ujonnan nyitott

roliis és női ili\ ill lt iiTsIt cilcscl,

ellátva mindennemü legujabb bel- és külföldi kelmékkel, ugy a jelen, mint minden
következő idényre a legdúsabb választékban, különösen pedig gyapjú-szövetek
34 krtól a legfinomabbak itt; angol lusterek, sima cs mintázott 75 krtól U t .
50 krig, sima casclunir és delainek minden divatszinben; batisztok 35 krtól
52 krig: mouselin 50 krtól 1 ftig; nyomtatott delahi- és casthmir-kendok 5 f'ttól
10 ftig; sima és hímzett fekete casrhmír-kenddk selyem-rojttal 10 fltól 40 ftig.
És számtalan, ezen szakmához tartozó női divatezikkeket, a lehető legjutányosabb
meghatározott árakon. — Vidéki megrendelések pontosan és gyorsan intéztetnek. —
Kivánatra minták, ár- és szélesség-jegyzéssel szivesen eszközöltetnek.
1022 (2—3)

VETŐMAGVAK.
HOFFMANN J.

Pesten, a Dunasoron, kig-hiduteza szögletén „az angol királynő"
czimü szállodában, a „VETÖIIEZ",

ajánlja nagy raktál át mindennemü gazdasági magvakból, ugymint: lóhere- és
takarmánj fii-magvakat stb., valódi hollandi és franezia konyha-, kerti- és
főzelék-magvakat; fa-, .juhar-, pger-, nyir-, veresfenyo-, lúozfVnyő-, erdei
fenyő-, akacz- és eperfamagvakat stb., több száz faju legszebb virágmagvakat,
ezek közt a valódi kitünö erfurti ibolyákat, őszi rózsákat stb., valódi haarlemi
virág-hagymákat, legszebb gyorgyikéket. Ezeken kivül folyvást kaphatók:
novényfoldek, kuba-harshejak és franczia folyékony mézgák (faviaszk)
jutányos árakon.
•
1009 (9
— ;n
(2-3)

Árjegyzék ingyen szolgáltatik.

5O7o-tel olcsóbbért

a gyári - árakon alul.
1 darab fehér fonalvászon, gyári-ár 18 ft., most csak 9 ft. 50 kr.
1 darab 30 rőfös házi-vászon, gyári-ár 22 ft., most csak l l ft.
1 darab 30 rófös rumburgi kreasz-vászon, gyári-ár 25 ft., most csak 13 ft.
1 darab 37 rölös kézi-fonalvászon, gyári-ár 30 ft., most csak 15 ft.
1 darab rumburgi vászon 8 ingre, gyári-ár 34 ft., most csak 16 ft.
1 darab 40 rőfös hollandi czérna-vászon, gyári-ár 32 ft., most csak 16 ft.
1 db. 40 rőfös rumburgi czérnavászon, gyári-ár 35 — 45 ft., most csak 18—22 I
1 darab 50 rőfös hollandi vászon, gyári-ár 46—55 ft., most csak 23—28 ft.
1 darab 50 rőfös konstanczi vászon, gyári-ár 56-80 ft., most csak 28—40 ft.
1 darab 54 rófös legkitünőbb rumburgi vászon 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 60,
70 ftig a legfinomabbak.
1 darab rumburgi szines ágynemü-kanavász, most csak l l , 12, 14 ftig
a legfinomabbak.
1 tuczat fehér vászon-zsebkendő 1 ft. 60 kr., 2 ft. 50 kr., 3, 4, 5, 6 ftig
a legfinomabbak.
1 tuczat franczia batiszt-zsebkendő 4, 5, 6, V, 8,10 ftig a legfinomabbak.
1 damaszt-asztalteriték 6 személyre 5, 6, 7, 8, 9, 10 ftig a legfinomabbak,
12 személyre még egyszer annyi.
1 tuczat jóféle cseléd- vagy konyhakendő ára most csak 2 ft. 60 kr.
1 tuczat damaszt-törölköző-kendó vagy damaszt-asztalkendő ára most csak
5, 6, 7, 8, 9, 10 ftig a legfinomabbak.
A most divatozó szines gyapju-alsó-szoknyák ára most csak 5 ft.
A legszebb téli-ruhakelmék hölgyek számára, rőfe 25, 30, 40, 50. 70 krig.
9
legfinomabb minden szinü cachemirek, rófe 80 kr.
a r _ _s rőf széles
Hogy az eladás a legnagyobb mérvben és gyorsasággal eszközöltethessék, — mindazok, kik legalább is 25 ftig vásárolnak, egy fél tuczat franczia batieztzsebkendöt, 50 ft. bevásárlásánál egy ruhakelmét, és 100 ft. bevásárlásánál egy divatos
longshawlt kapnak ráadásai.
Megrendelések, a pénzösszeg beküldése vagy postai utánvét mellett a
leglelkiismeretesbben fognak teljesittetni. — E tárgybani leveleket elfogad:
1021 (2-2)

METH 8.

Pesten, a régi német szinház-téren, b. Sina-ház 1. sz. a.

WETZER és KlIZ
ajánlják

ruiiibiirgi, hollandi, kreasz, bor és sziléziai

vásznakkal
nagyszerüen rendezett raktárukat;

továbbá: 6, 12, 24, 36 személyre való asztal-garnitúráikat, minden megkivántató
nagyságu asztali és törülközo-kendoikct, fehér és szines csinvat-vasznaikat,
különféle szélességü perkail, moul, batiszt-clair és linon-szöveteiket; */i, 5/<, 6/4
szélességü sárga, fehér cs rózsaszinü nankin. mindennemü bélésnek való Ol'gantin
és mouszlin, svejezi és alakozott mouszlin-fűggöny, fekete és szines orleanszöveteiket, fehér és szines férfi-ingek és lábravalóikat. — Azonkivül található
még raktárunkban mindennemü viaszos és amerikai borvásznak, ponyva,
foszlány, bélésnek valo sávolyok, */t, V* széles vitorla-, szalmazsák- és házivásznak ; továbbá gyapjú- és pamut-szövetek, szines perknlok, mindennemü
nadrág-kelmék stb.
Az első és leghirnevesb gyárakkal! összeköttetésünk által azon kellemetes
helyzetben vagyunk, hogy a legjutányosb árakat szabhatjuk, mely tekintetbeni
meggyőződés szerzésére a t. cz. közönséget, midőn tiszteletteljesen meghívjuk,
kijelentjük, hogy a lenvásznak valódiságaért kezességet vállalunk.
1023 (2—2)

Az árjegyzéket kívánatra kézbesítjük.

Eladási helyiség a „szép juMsznéhoz" Pesten,
az uri- és kigyó-utcza sarkán (úgynevezett „párisi csarnok").

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott eaját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Pest, márczius 26-án 1865.
Elöfizetési föltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt • Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft
csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.
M r o m r ö - r a ^ w t r s ! ö S t L l i r l r r 7 Í l h 8 á3 8z iá mé Si Ht t Pa ot ll kj t i k "Kju. l.f ^ö lodnr 9eí i S o k l ' t i l I e t 5 1 e ^ 1 8 6 3- november l-töl kezdre : Egy, négyszer hasábzott petit »or ára, vagy annak helye egyszeri igtatósnál 10 krb, ;
Otto Mollien és aeger könwW. i *5 »•
-"«"« kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg ea Altoiiában : Haaseiisteiu és Vogler.- M -Frankfurtban •
— -.
""^kereskedése; Becsben = Oppelik Alajos. - és Pesten = a kertéss-gaa.Iászati flgyniikaég is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr

Ybl

Miklós.

A képzőművészeteknek talán egy ágá-; épületét (lásd V. U. 1858. évi 7. szám),mely- berek, iparosok és müvészek által fog végban sem vagyunk képesek hazánkban s ha- : nek főrészét egy térés és szép, fedett lovagló- hez vitetni.
°
zai tehetsegektől oly szép haladást tanúsító iskola képezi s melynek gyakorlati berendeYbl emléképitményei között is két ismert
eredményeket felmutatni, mint az ép oly zése a dicséretet méltán kiérdemelte. Az Ybl
jeles
müvet emiithetünk: az egyik a mult évfontos mint komoly építészet terén E által épitett magánpaloták között legjelesebben
elkészült
Széchenyi-terem a nemzeti muür A , 1 S g y a k r a n v o l t alkalmunk ez bek gr. Festetits György szép palotája a zeum könyvtárában, mely az ő terve szerint
állításunk bizonyságául egyes szebb épüle- muzeum közelében (íásd Vas. Ujság 1864. rendeztetett be (lásd V. ü . 1864. évi 51. száteink s építőmestereink ismertetését közölni, évi 34. számát), melynek mind külső, mind mát) ; a másik Kazinczy dics-csarnoka Szépa ime ezuttal ismét egy jeles magyar épi- belső elrendezése szolid jó Ízlésről tesz ta- halmon, melyet egy régi görög stylü templom
nuságot. Szintén Ybl müve lesz a fentebbi mintájára 1862-ben készitett el Ybl, a nemtész erdemeit van alkalmunk méltányolni;
Ybl Miklós székesfehérvári származásu palota közelében most épülö gr. Károlyi zet kegyeletes adakozásai következtében (1.
hazánkfia több mint husz éve, hogy az ország Lajos-féle palota, melynek épitése a gróf V. IT. 1863. évi 24. számát).
fővárosában müködik, s nem csak itt, ha- halála után kissé megakadt ugyan, de azon
Áttérve az építészet decorationalis, dinem a haza külön vidékein is
szitési ágára, itt is építészünk
számos jeles épitészeti mü hirkét szép müvéről, illetőleg terdeti azóta az ö alkotó erejét s
véről tehetünk emlitést. — Az
kiviteli ügyességét. Egyaránt
egyik egy sétány részletes terve
meglepő építményeinek száma s
szülővárosa Székesfehérvár száa rajtok igénybe vett stylformák
mára; a másik egy japáni kéjlaváltozatossága. Ybl Miklósnak
kokkal ellátott festői park terelismert erős oldala az, hogy
vezete az ujpesti szigeten.
müveiben a szépség mellett a
Nem szólunk azon számos
gyakorlati czélszerüség kivánalkész
tervekről, melyek Ybl tármainak is mindenkor eleget tenni
czájában
hevernek, s melyek vaiparkodik s tekintetbe veszi minlósulását
idők és körülmények
dig a kor és helyzet igényeit.
vagy
már
egészen meghiúsítotMüvei közül csak a nevezetesbeták,
vagy
későbbi
időkre halaszket szándékunk itt elősorolni.
tották. A többi között a kir,
Egyik legelső munkája, melykuria épitendő uj épületére nézve
lyel a külföldi tanulmányaiból
van egy kész terve, mely a szakhazatért fiatal épitész nevet
értők teljes méltánylásával taalapitott magának az orszá^lálkozott. Az akadémia palotájá' ban, a nagy-károlyi nagy tem
hoz — közbejött személyes okok
plom, (V. U. 1857:26.) uri bőkemiatt — ugyan nem nyujtott be
zűség folytán eszközölt megujitervezetet, azonban az építtető
tása volt. Eredeti templom-épitbizottmány itt is Szkalnitzky Anményei között megemlítjük a
talt és Yblt tisztelték meg azon
franczia renaissance-stylü kápolbizalommal, hogy az elfogadott
nát Irsdn, s a babyloniai stylStüler-féle terv szabályszerü kiben épült, 8 szegletü, 5 tornyu
vitele az ö szellemi és anyagi
kecskeméti prot. templomot. Legvezetésöknek adassék át. S majelesebb s legnépszerübb müve
holnap ezen szép épület, Pest
azonban e szakban a hires fóthi
egyik
ékessége, szintén egészen
YBL MIKLÓS.
templom (rajzát s részletes leirákészen fog állani, s az épités
sát a V.U.1856. évi 4.s.1862. évi 16. szábiztos hir kering, hogy a meghalt gróf fia anyagi részének kezelése körül Yblnek van
mában közöltük) ; ez gr. Károlyi István valláés örököse gr. Károlyi Alajos a megkezdett itt is sok érdeme.
terv
szerint egészen ki fogja építtetni a már
sos buzgósága és nagylelküsége folytán
A mi Ybl Miklós u. n. civil-épitészetét
most is sokat igérő uj épületet. Sőt azt is a bérházakat illeti, e téren is igen kellemes
épült s Pest környékének egyik legsürübben
hallani, hogy ezen palota-építésnél fordul változtatásokat hozott be a P
látogatott épitészeti nevezeteségét képezi a
e s t e n so káiff
elő legelőször azon eset, mikép Ybl intézke- divatozott kaszárnya-stylbe. Egyik legszebb
közel Fóth helység regényes parkjában.
dései nyomán a palotához tartozó minden- bérháza a kőfaragó s szobrász művekkel
nemü munka, a külsö kőrakástól egész a dusan ellátott takarékpénztári épület BuYbl Miklós többi nyilvános épitményei
belsö bebutorzásig, csupán hazai mesterem- dán a lánczhid közelében (1. V. Ü- ^865
között meg kell említenünk a nemzeti muzeum mogott 1858-ban épült nemzeti lovarda
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