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Az első magyar ált. biztosító-társaság 
BUDA-PESTEN, 

a kölcsönös túlélési csoportulati (Tontina) biztosítást, 
előre meghatározott legkisebb (minimai) összegért való jótállás és a dijak viszontbiztosítása mellett üzletkörébe fölvévén, egyelőre a következő 6 csoportulatot 

1. egy 14 év tartama csoportulatot, melynek leszámolási ideje 1887. január hó 1-én leend 
Í " }» » » » » » 1889. » w , > » 
»• " 1 8 » " » » » » 1891. » * " - » ' , 
*• » * ° » " " » » » 1893. » » • ' ' » » 
5- " " >• » » » » » 1895. » » » „ 

, «• » ** » . / • ' » » » » » 1897. » » - » 
(minimai) ösfzegtí E o z o S l í ^ i e f ^ ™ " ' 6 * *"* k i Í c l ö l t t u l d l é s i C S ° P ° ^ < * résztvevői irányában, végeredmény fejében a következő mint legkisebb 

a) egyszer s m i n d e n k o r r a befizetett ÍOOO forintnyi betét után, 
ha a csoportulat 14 évi tartamú 2160 forintért, 
» » " 16 » » 2450 » 

18 » » 2800 » 
20 » » 3200 » 
22 » » 3600 » » » 
24 4000 

b) évenkén t fizetendő 1 0 0 forintnyi betét után, 
ha a betétek 14 éven át fizettetnek 2200 forintért, 16 

18 
20 
22 
24 

2600 
3200 
3800 
4500 
5300 " " " i* » » » 03U0 » 

Az első magyar általános biztositó-társaság által garantirozott legkisebb (minimai) összegek a betétek, azok kamatai s a kamatok kamatainak mintegy 
6%-es gyümölcsözését képezik, mely gyümölcsözés azonban a biztosítás természeténél fogva kedvező viszonyok között tetemesen előnyösebb is lehet. 

Az egyidejűleg felvett viszontbiztosítás igénybe vétele által mérsékelt dij mellett, biztositható a betételek azon esetbeni visszatérítése, ha a biztosított egyén 
a csoportosulat leszámolási határideje előtt meghaláloznék. 

Ily módon a biztosítás ezen neme számtalan előnyeinél fogva a tókepénzek s időnkénti megtakarítások legjobb s legbiztosabb elhelyezésére ad alkalmat 
s lehetővé teszi, hogy a gyermekeik jövőjéről gondoskodni óhajtó család-atyák azoknak könnyű és kényelmes módon szabad, független állást szerezzenek. 

Minthogy az első magyar általános biztositó-társaság évi betétek gyanánt 25 frtot s ezenfelül bármely magas összeget elfogad, a biztosítás ezen nemében 
mindenki, — még a kevésbbé vagyonos is, — részesülhet. 

Társaságunk számos ügynökei a megnyitott hat csoportulatbani részvételre mai naptól kezdve aláírásokat elfogadnak 8 bővebb felvilágosítással teljes készséggel szolgálnak. 

7 (2-4) Az első magyar altalános hizíositó-társaság igazgatósága. 
Pest, uri-utrza 4-dik szám. 'fáM 

Bámulatos olcsón 
legújabb selymek, divatkelmék, 

valamint 
férf i , é s :o.cí>i p>lA.lc3.els. 

kaphatók 

Pollák Zsigmondi 
divatkereskedésében uri-uteza 4-ik sz. Pesten, 

Minták, valamint árjegyzékkel együtt vidékre bérmentve és 
ingyen küldetnek. 

S«T"* 30 f'ton felüli megrendeléseknél, a bámulatos olcsó áron 
kivül még 5% levonatik. (3 3) (7—10) 

B ^ Női ruhák legújabb divat szerint, leg
gyorsabban s legjutányosabban elkészülnek. 

Pest, uri-uícza 4-dik szám. 

Egy legjobb korabeli müveit özvegynő, ki a varrás s a háztartás 
minden ágaiban tökélletesen jártas, — egy előkelő családhoz felvétetni 
kivánkozik. Bíívebb tudósitást ad: a „Vasárnapi Újság" kiadó-hivatala 
Pest, egyetem-uteza 4. szám alatt. 

—• Letrii'abii találmány. -
A l e a ^ és.legíelie;sebb a házi t.lvirászat terén, olcsóbb berendezés és keve-

sebl elhasználás mint a yUlanro, távirdánál. Megbízásokat és felvilágosításokat ad 

o. o. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Joíoellér 15. szám, 
a hol távírdák is megtekinthetők. 1291 (33-34) 

Figyelmeztetés 

„MAGYAR ÚJSÁG" 
politikai és nemzetgazdászati napilap tárgyában. 

Azon t. ez. olvasóinkat, kiknek elŐfizetésök márczius-hó végével lejár, 
— tisztelettel felkérjük, (hogy a lapok küldésében fölakadás ne történjék) 
szíveskedjenek az előfizetést mielőbb megújítani. 

Előfizetési föltételek április 1-töl kezdve: 
Évnegyedre (ápril—június) 4 f't. — kr. 
Félévre (ápril —szeptember) 8 „ — „ 
Háromnegyedévre (ápril —deczember) 12 „ — „ 
£gy hóra 1 „ 40 „ 

A „Magyar Ujság"-ra az előfizetési pénzek a hírlapkiadó-hiva
talhoz Pest, egyetem-uteza 4-ik szám intézendők. 

Az előfizetés legczélszerübben posta-utalványnyal eszközölhető. 

A kiadó-hivatal. 

Árverési árak! 
Ezennel közzététetik, hogy egy itteni csődtömegtől adósságba készpénz helyett vá-

szonnemuek vétettek át, melyek egészben vagy egyes darabokban eladatnak. 
Levélbeli megkeresésre készpénz beküldése vagy postai és vasúti utánvét mellett 

azonnal megkuldetnek. 

300 darab 30 rőfös rumburgi vászon darabi 
180 » 50 » , , r

 J 

200 >• 30 .» rumburgi kanavász » 
1 o ^ U C Z t t Í ' U ^ " ^ ^zonzsebkendő teztja 
320 darab finom nn-inc drb a 

_. un-mg 
240 » lábravaló _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

120 » » alsószoknya . ' . ' . ' . 
200 t u c a t gallér urak s nők számára, finom, . l c z t j a 
150 darab barchett, zsinórozott piqué drbja 
300 » hímzett, szegélyezett vagy keresztben tűzött vászon mellbetét

tel ellátott chiffon ing drbja 
100 tuczat_un es női hosszú és rövid harisnyák . teztja 

Most 
a 8.45 

17.20 
6.80 
3.80 
3.50 

—.95 
3.80 
3.80 
1.80 
2.50 

2.90 
8.70 

Becsár 
18 frt. 
35 » 
14 » 
12 » 
10 » 
2 » 

18 » 
18 > 

10 
12 
12) 

Kiadja és nyomatja a ..Franklin-larsnlat. 

Levélbeli megrendelések czimzendők: 1460(7-

Vászon-és feliérnemiiek csődtömegének Igazgatóságához 
Pesten, városháztér 6. sz. a., Harris-féle házban. 

magyar irodalmi intézet és könyvnyomda, Budapest (egyetem-uteza 4-ik szám alatt). 

Huszadik évfolyí 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft. 
Csupán a Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán a Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Felévre 2 ft. 50 kr. -fl*j8 

Hirdetési dijak a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajczárba; háromszori vagy 
t'bb " " ' t tá 1 ak 7 krajczárba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppellk Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Hnnsrnstrin .'•» Voglcr, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr. . 

A múlt hónap végén napilapjaink egy 
rövid táviratban jelentették, hogy Thierry 
Amadé, a franczia tudományos akadémia 

. tagja, a becsületrend nagy keresztese, az 
ország szenátora márcz. 26-kán, életének 
hetvenötödik évében meghalt. Az ezután 
hozzánk érkezett franczia lapok nagyon hi
degen és röviden emlékeztek meg az öreg 
tudósról, mert a megváltozott politikai vi
szonyok közt a köztársaság emberei kevés 
méltánylással szólhatnak egy olyan ember
ről, ki az alkotmányos monarchia idejében 
kezdett politikai pályáját Na
póleon császári kormánya alatt 
is tovább folytatta, söt az uj 
köztársaság alatt is egész lel
kével hive maradt a császári 
pártnak. 

A mi magyar lapjainkat a 
franczia nemzet belügyi poli
tikájának szempontjai nem tet
ték elfogultakká s elég bőven 
és elég melegen emlékeztek 
meg a derék tudósról, ki nem
zetünk történetének tekinté
lyes szolgálatot tett a magyar 
őstörténelem terén buvárla-
taival, söt a magyar tudomá
nyos akadémia mint kültagjá
nak nevét emlékbeszéddel is 
kivánja ünnepeltetni, melynek 
megtartására Szabó Károlyt 
kérte föl. 

Arczképének és rövid élet
rajzának közlésével lapunk 
szélesebb körben is meg akarja 
Thierry t ismertetni,mertméltó 
helyet foglal el ama kitűnő 
férfiak sorában, kik az ujabb 
évtizedek alatt alapos tanul
mányokat tettek nemzetünk 
jelenének és múltjának megis
mertetése végett. ^ ^ ^ ^ ^ _ 

Thierry Amadé, Thierry 
Ágostonnak, a jelen század 
egyik legnagyobb történetíró
jának testvére, született 1797-ben, aug. 2-án 
Bloisban. Kezdetben teljes erejéből a köz
oktatás-ügynek élt, s mint kitűnően képzett 
tanügyi erőt csakhamar alkalmazták is, 
mert a Vatimesnil-miniszterium alatt a be-
san§oni akadémián tanári széket nyert. Az 

T h i e r r y A m a d é . 
(1797—1873.) 

iskolát azonban csakhamar oda .hagyta, hogy 
előbb az irodalom,majd meg a közigazgatás 
terén is értékesíthesse tehetségeit, s már az 
1830-diki júliusi forradalom után a Saone-
kerület préfektjévé nevezte ki a kormány, 
melynek tagjai közt nagy befolyású tudósok 
voltak, a kikkel Thierry tudományos ésma-
gánbaráti összeköttetésben állott. Ekkor már 
irodalmi érdemei is emeltékért ékét, s ezután 
tiz év alatt megjelent munkái oly tekintélyt 
szereztek nevének, hogy 1841-ben mé v.i fran
czia tudományos akadémia is tagjai közé vá-

^ 7 ^ 
THIERRY AMADÉ. 

lasztotta. A polgári pályán nem gyorsan, de 
folyvást emelkedett, mignem 1860-ban sze
nátorrá neveztetett ki s helyét a Luxem
burg-palota üléstermében el is foglalta, s 
nyolez évvel később, a kitüntetésekben is 
folyvást haladva, a becsületrend nagykeresz

tesévé emeltetett, 1868. augusztus közepén. 
De két év múlva, 1870. szept. 4-én, a császári 
kormány bukásakor neki is ki kellett lépni 
az állami szolgálatból s utolsó éveit vissza
vonulva töltötte. Hogy a tudomány szem
pontjait méltányolni tudók el nem Ítélték 
politikai pályája miatt: annak bizonyítéka 
végtisztességtétele a szent Sulpicius tem
plomában, melynél, mint a franczia lapok 
írják, nem túlságos nagyszámú barátjaiközt 
ott voltak csaknem összes kitűnőségei a tu
dományos, irodalmi és politikai életnek. 

Mint tudós és mint iró sok
kal jelentékenyebb helyet fog
lal el Francziaország neveze
tességei közt, mint a minőt 
politikai, legfeljebb is csak 
másodrangú, szereplése szer
zett számára. Még 1830 előtt 
kiadta „A gallok története" 
czimü munkáját, mely később 
is egyik fő, talán legfőbb müve 
maradt, s sok kiadásban meg
jelent. Minthogy ez az első 
munka a gallok történetét 
csak a római uralomig fog
lalta magában: későbbi ta
nulmányait 1840—47 közt egy 
másik nagy munkában fog
lalta össze, melynek czime: 
„Gallia története a római ura
lom alatt." 

E munkák igen természet
szerűleg vezették buvárlatait 
arra a térre, a mely már min
ket magyarokat épen annyira, 
vagy sokkal inkább érdekel, 
mint magát Thierry nemzetét. 
Galliának az első három-négy
öt századbeli történetével fog
lalkozva, akaratja ellenére is 
találkoznia kellett volna Attila 
alakjával, kinek a Rajnán át 
451-ben történt berontása és 
egész a catalauni mezőig ve
zetett hadjárata ez időknek 

csaknem legfontosabb, minden esetre pedig 
egyik legérdekkeltöbb eseménye. A hun ki
rály idegen és rettentő alakja előtt maga
sabbra fokozott érdeklődéssel és kutatási 
vágygyal állott, mint sok könnyebben ért
hető és;könnyebben megmagyarázható egyén 
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előtt, s azért egész szenvedélylyel fogott 
tanulmányozásához. 

Attilát a tör ténelmi följegyzések, és a 
mesés írások, az irott köl temények s a mon-
dai hagyományok adataiból a legbuzgóbb 
lelkiismeretességgel igyekezett előállítani, 
menten minden olyan elfogultságtól, mely 
a nyugot i mivel tség gőgös szemüvegén át 
a „nagy barbár" -ban egyebet sem akar 
lá tn i , mint egy emésztő kannibált , kinek 
sáskahada előtt minden élő és élettelén 
á l l a tnak pusztulnia kell. Sorba vet te a for
rásokat s lépésről lépésre égészitgette mü
v é t , egyikből egy-, másikból más-féle em
ber i vonással rajzolván Attila egyéniségét. 

E szép és nagy szabású történelmi vál
lalatban fő forrása Priscus rhetor irata 
volt, ki 449-ben égy Attilához küldött kö
vetséghez csatlakozva, leírta útját és sok 
életteljes, igaz emberi vonást tar to t t fenn 
mind a hun nemzetről, mind a nagy hun 
királyról . Másik forrása, egyéb kisebb je
lentőségűek j mellett, Jornandes, a nyugot i 
o-óth eredetű ravennai püspök krónikája, ki 
egy századdal később i r ta fajának, a góth 
népnek történetét , s bő tér t szentel Att i la 
jellemzésére is, de természetesen még a 
nyugoti műveltségben egészen ujoncz levén, 
csak annál nagyobb elfogultsággal feketíti 
a hunokat a maga faja kiemelése czéljából. 
Ehhez j á ru l még, hogy Att i la egy század tá
volából erősen költöiesitett hagyományok 
ködén keresztül nem nagyobbnak, hanem 
vadabbnak, eröl tetet tebb s szinpadiasabb 
barbárságban tűnik föls sokat veszt emberi 
értbetőségéből és tör téne lmi valóságából. E 
két iró mel le t t á l lnak még a német költe
mények és a latin s á ta lában román légen
dák, melyek ismét más-más alakot rajzol
nak At t i láról . Ez utóbbiakban Att i la ugy 
tűnik föl, min t a gondviselés által rendelt 
személyiség, ki a rómaiak bűneit megfe-
nyi tn i j ö t t : ez az „Isten ostora." A német 
köl temények Attilája pedig, durvaságából 
kivetkezve, oly szerepet játszik, mint Nagy 
Káro ly a róla szóló köl teményekben. A 
re t tenetes Atti la ezekben már békés, ven
dégszerető ki rá ly , jó ember, v ig lakomázó 
pajtás, k i ge rmán hadnagyaira bizza, hogy 
nevében verekedjenek s dicsőségét neveljék. 

Ezekhez fölvette később Thie r ry a ma
gyar hagyományokat i s , melyeket épen 
nem megvetendő anyagnak t a r to t t At t i la 
jellemének kidomboritásához. Je l lemző Ítéle
tét e mondákról ide csatol juk: 

„Ezek — úgymond — eredeti költészetükért 
s gyakran különös fölfogásukért mindközt a leg
érdekesebbek, s csodálatosan fölfoghatóvá teszik 
azon fajok szellemét, melyekhez Attila tartozott, 
különösen pedig a magyar nép, az Európába tele
pedett hun népségek ez utolsó ága, szellemét. Ke
let hőse ezekben egészen más, nagyon váratlan 
világításban jelenik meg a nyugotiak előtt. 
Attila a hunfajta nemzetek lelke, mely a magyar 
nemzetben megtestesülve, ennek alapitójában, 
Almosban, és első keresztvén királyában, szent 
Istvánban föltámadt; Isten ostora, midőn a hunok 
még pogányok; s átalakul pátriárkává, midőn meg
térésük napja közeledik." 

Ez anyagok összege szolgáltatta t á rgyá t 
az „Attila tör ténetének," mely azonban nem 
maradt magá ra imér t Thierry ennek elma
radhatatlan függelékét: a hunoknak Att i la 
halála után nyomozható történeti viszon
tagságait is megír ta , s most már „Att i la tör
ténete" és „Attila fiai és utódai tör ténete" 
egymást kiegészítő egy m u n k á t képeznek, 
mely ha a nyugoti mivelt v i lágra s különö
sen Francziaörszágra kevésbbé érdekes is, 
min t Thien 
oly érdekes, 
franczia TIK 

müvei, de r ánk nézve 
munka á l ta l a k i tűnő I 

ós mintegy a m a g y a r nemzet j 
ísciiiek történetírójává lett. A hunok után 
íz avarok és Baján khán történetét is búvár
at*11 k" : ' r birodalom 

is szoros érintkezésben ál l t a frankok régi 
történetével Nagy Károly idejében, mig 
aztán az avarok u tán a harmadik rokon nép 
következett, a magyar nemzet, melynek tör
ténetéből a franczia történelemmel kapcso
latos pontokra is kiterjeszkedett. 

E tanulmányok közben, melyek először 
1856-ban jelentek meg, nemzetünket mind-

! inkább megszerette, s már az első kiadásban 
j oly melegséggel, oly rokonszenves bátorí tás

sal szól rólunk és hozzánk, hogy benne mél
tán látjuk egyik őszinte bará t já t nemze
tünknek. 

„Ez a nemes magyar nép, — igy kiált föl 
1856-ban, — bár müy le vertnek látszik is, televan 
élettel és erővel, szerencséjére Európa népeinek. 
O az, a ki Európa és Ázsia kapuján őrködik; le
gyen is hű őre annak! Kosz és balvégzetű politika 
volna egy polgárosult és katholikus német hatal
masság részéről elnyomni egy oly nemzetet, mely 
véd-őre azon oldalról, hol a hóditás telhetetlen 
szenvedélye forrong, a barbárságra támaszkodva. 
De, bármi történjék is, Magyarország élni fog 
azon rendeltetésének, melynek edényét a gondvi
selés nem akarta összetörni. Egy nép sem ment 
keresztül keserűbb viszontagságokon; a tatárok 
által elfoglalva, a törökök által földúlva, belnieg-
hasonlás által számtalanszor elnyomva, s nem egy
szer saját fejedelmei által is megrontva, minden 
romlásából erősen és önbizalommal emelkedett föl. 
Ez az eleven életerő, mely a hunfajta népeket ti
zenöt század óta, annyi ellenök esküdt törekvések 
daczára, a Tisza és Duna partjain fentartotta, a 
magyarnak lelke mélyében fekszik s még megtört 
büszkeségében is kitűnik. Szent István, Nagy La
jos és a Hunyadiak nemzete bebizonyította, hogy 
tud tűrni, hogy bevárja a dicsőség napjait!" 

Ez ismeretlen korszak, s e még ismeret
lenebb népek tör ténetéről megjelent mun
kák, melyek becses tanulmányokat választé
kos és mindenüt t gondos nyelven, ki tűnő 
tör ténelmi s tylben adtak elő, mindenfelé 
fölkeltették a figyelmet. A magya r tudomá
nyos akadémia a forradalom u tán eföször 
(1858-ban) t a r to t t uj választásakor azonnal 
kül tagjai sorába választotta Thier ry t , ki ezt 
a legnagyobb megtiszteltetésként fogadta s 
tudósainkkal levelezésbe bocsátkozva, a tő
lük bőven nyer t anyagokat is mind fölhasz
nál ta müve tökélyesbitésére. Idősb Bar ta l 
György, É r d y János, Kiss Károly, Almási 
Balogh Pál , Nagy Iván és kivál t Szabó Ká
roly : ezek azok, a kiknek a nagy m u n k a uj 
kiadásának előszavában köszönetét nyi lvá
nítja Thierry, „mer t — úgymond — ezek
nek buzgó és szives támogatása u t án , ugy 
szólva a magyar akadémia auspic iuma a l a t t 
jelen meg a m u n k a második kiadása. Kell-e 
jobb ajánlat — kérdi — egy oly könyv
nek, melynek t á r g y a g y a k r a n Magyaror
szág?" 

A munkának először, még az ötvenes 
években, egyik része, később a második kia
dás u tán az egész is mqgjelenf magya ru l 
Szabó Káro ly fordításában, ki gazdag jegy
zeteivel u g y szólván részesévé lett Th ie r ry 
munkájának . 

Az uj k iadás t még egy pótlék te t te ér
dekesebbé. A chalonsi nagy ütközetről , 
melyben ugyszólva Európa mérkőzött meg 
Ázs iáva l , egy b í rá la t i értekezést csatolt 
hozzá Thier ry , mely a kérdéses csata szín
helyét s a hadak elfoglalt á l lását ismer
te t i meg a he ly szinén te t t tanulmányok 
alapján. 

í m e ez a tudós , és ezek a tanulmányok 
mél tán megérdeml ik tőlünk, hogy megis
merjük, megbecsüljük, s a magyar tudomá
nyos akadémia, midőn emlékbeszéddel ün
nepli nevét, b izonyára nemcsak alapszabá
lyainak engedelmeskedik, hanem a magya r 
nemzet t iszteletét és háláját is kötelességé
nek tar t ja leróni Th ie r ry Amadé i rán t . 

Népdalok. 
Bartalus István gyüjtemeu éböl. 

Összejártam ungot, berket, 
Nem találtam sehol szebbet, 
Sehol szebbet, sehol jobbat, 
Galambomnál takarosbar. 

Iczi-piczi száját látva 
Nem gondolok semmi másra; 
Semmi másra : d.ijolásra, 
Ölelésre, csókolásra. 

I I . 
Mit ér a pántlikás kalap, 
Ha a legény csak egy falat? 

Csellagom, galambom! 
Minek az a czifra kötő, 
Ha az apád kosárkötő ? 

Cselbigom, galambom! 

Mit ér, hogy lettél fiskális, 
Ha csak olyan tális-kvális? 

Csellagom, galambom! 
Mit ér a subiczkos stibli, 
Ha a legény hibli-hubli? 

Csellagom, galambom! 

A váradi csergő malom 
Csergett az éjszaka nagyon; 

Csellagom, galambom! 
Azért csergett olyan nagyon, 
Cserbe hagyott a galambom, 

Csellagom, galambom! 

Czo fel sárga, itt a csárda. 
Gyújts világot szivem Sára, 

Csellagom, galambom! 
I t t van az, kit régen vártál, 
Bús szivedben óhajtottál, 

Csellagom, galambom! 

I I I . 
Erik, érik már az alma, 
Az a kis lyány nagyon csalfa, 
Nem bánom én legyen csalfa, 
Csak a csókját nekem tartsa. 

A kék kökény már megérik; 
A szép leányt férjhez kérik, 
El is megyén szüret után, 
Jönek érte négy paripán. 

Választások előtt. 
Rajz egy protestáns lelkész emlékeiből. 

I r ta BAKSAY SÁNDOR 

(Folytatás.), 

Megérkeztünk Retkesdre. I t t megálla
podtunk a polgári f<'>tan<>da e lőt t , a hogy 
Pat r ió ta u r a m a falu korcsmáját nevezgeti, 
s van is benne valami, mer t szemtől-szem-
ben van az iskolával. I t t bevárjuk, mig a 
retkesdi választők összeczihelödnek, s Miska 
megtöl tet i csutoráját Honi Pé te r u r am em
berségéből, a k inek egészen a nyakára ült. 

Én ezalatt meglá toga t tam Pa t r ió t a ura
mat, í g y nevezzük egymást — alkalmasabb 
czim hijján — a re tkesdi pappal , holott én 
szilágysági vagyok, ő pedig a kukoricza 
t r ak tusbó l való, s egész pát r ió taságunknak 
az az alapja, hogy mindke t t en a 14-ikben 
lak tunk, én ugyan min t bagolydiák, ö pe
dig min t végző theologus. Különben a pat
r ió ta czimet ö ta lá l ta k i még Debreczenben, 
s k ihoztuk az életbe is. 

Az udvaron három nagyfejű gyereke és 
egy kis pofitos leánykája teljes ornátusban, 
t. i .: zászlókkal és tollas kalapokkal válasz
tósdi t j á t szo t t ; egy hosszúlábú da ru (a pa
t r ió tának mindig van i lyen bogara) volt a 
jelölt , s ha l lga t ta komolyan a hozzá intézett 
szónoklatokat. 

— No kis pa t r ió ták! — kérdem tölök, — 
há t ki éljen ? 

— Éljen Hóhegyi Z u á r d ! - kiál ták a 
fiuk. 

i s ; 

— Helyesen fiaim! ki taní tot t rá ? — 
I t thon van-e apátok ? 

Kopogta t tam a múzeum ajtaján. Pa t r ió ta 
u ram előtt valami angol könyv volt kibigy-
gyesztve. Erős a gyanúm, hogy Pa t r ió ta 
u r am most kap ta elő, a min t érkezésemet 
észrevette. 

Pá t r ió táné asszonyom is sietett hozzánk, 
a min t észrevette ot t létemet. Hoztam neki 
t iszteletet a feleségemtől, ö köszönte s vi
szonozta, a mint azt a szokás hozza magával . 

Elbeszéltem aztán, hogyan i tatot t Miska 
reggel óta folytonosan a szüzleánytejjel, s 
Pa t r ió ta u ram nagyokat nevete t t a Miska 
leleményes eszének. 

Pá t r ió táné asszonyom ezalatt kifordult, 
s egy czilinder szi lvoriummal té r t vissza 
(ugy látszik rendesen ta r tanak a háznál). 

— Tessék szomszéd u r ! — monda, — azt 
mondják jó a meleg ellen. 

— Köszönöm Pát r ió táné asszonyom, — 
mondám, — én már tu lvagyok a reggelin, 
sőt a min t emlí tem szüzleá 

— Hát I lka hogy v a n ? — kérdé sza
vamba vágva — mér t nem hozta el önző 
ember? Mindig maga j á r ! 

— Asszonynak, macskának otthonn a 
helye. Hivatalos dologban nem szeretek 
asszonyt v inni magammal . Készüljön Pa
t r ió ta u r am Kökényvár ja zászlószentelésre, 
követfogadásra. 

Észrevet tem, hogy a feleségével egy ol
dalp i l lan tás t vál tot t . 

— Nem megyek én , Pa t r ió ta u ram ! — 
dünnyögte közönynyel. 

— Nem jön? H á t miér t nem jön? 
— Azért mer t papnak, macskának ott

honn a helye. Az elébb mondta. 
Csak e lnyel tem a ferditését. 
— De hiszen Pa t r ió ta u ram is Hóhegyi-

pá r t i ? 
— Szívvel, lélekkel. De még Hóhegyi 

kedvéért sem megyek. Elég a port nyelni 
szil vázaskor is. 

— Hát a népet ki vezet i? 
— Oda ta lá l az magátó l is. 
— H á t az erkölcsi hatás ? 
— Ott lesz Pa t r ió ta u ram erkölcsi ha

tásnak is. 
Egy gondolatom támadt . Há tha derogál 

neki másodrangú szerepet vinni , s azt fáj
lalja, hogy a je lö l te t én fogom üdvözölni. 
Minthogy engem az ilyes h iúság nem bánt , 
ezt is fölajánlottam neki. 

— De lássa, Pa t r ió ta uram, valakinek 
csak fogadni is kell Hóhegyit . Egy-két szót 
mondani vagymi. S a r ra épen ön van hi
vatva, min t a kinél mind ig készen áll a 
beszéd. 

— No ezt ugyan el ta lál ta — monda. — 
Három szót sem tudok elmondani, ha csak 
meg nem tanulom jó előre. 

A felesége (fitíkus paraszt) szintén a 
pá r tomra állott , s feddette az atyafit, hogy 
miér t nem jön el legalább az én kedvemért . 

— Oh kedvesem! — monda — nem 
olyan viszonyban vagyunk ám mi Pat r ió ta 
u rammal , hogy az i lyen áldozatot egymás
tól elfogadnék. Hiszen ismerjük mi egy
mást . Pa t r ió ta u ram, ugy-e? 

— J ó , j ó ! — feleltem. — Ha az ügyért nem 
jön, én ére t tem ne jöjjön. De meglássa, Pa
t r ió ta u ram, hogy ez a csökönösség elébb-
utóbb megboszulja magát . Elébb vagy utóbbi 
én mondom ezt. Emlékezzék a szavamra. 

Mivé le t t ez az e m b e r ! szinte szeretném 
megsiratni . Az osztály vi rága volt tanuló 
korában, s let t belőle penészes szobatudós. 
Csupa idióta. Egész esztendőben egyszer 
megy ki a háztól iskolákat vizitálni . Még 
most is Higy tartja a fejét, a hogy Pécseli 
u ramtó l e l tanul ta . Különben azt hiszem, 
hogy az eklámat is irigyli, holott jő észten- ! 

döben az övé is meg}" annyira, mintáz enyém, 
bár ö mint afféle titkolódó ember mindig 
kitérő feleletet ád, mikpr a jövedelmét tu
dakozom. 

Mennyivel más ember az én öreg bátyám, 
az apátházi preoráns. 

— Jó reggelt bátya! mondáin neki — 
hát megyünk-e? 

— Megyünk hát, tisztelendő uramöcsém. 
De hová? 

— Kökény várra zászlószentelésre. 
— Hogy ne mennénk. Hát muszáj? 
— Hogy ne volna muszáj. 
— No há t akkor megyünk, csak csizmát 

húzok és kravát l i t kötök. 
— De nini bá tya ! hisz a maguk harang-

bábján jobbpár t i zászló lengedez ! 
— Hát az jobboldali zászló? 
— Persze hogy az. Ki tűzte azt oda? 
— Nem tudom. Majd megkérdezzük a 

feleségemet. 
— Noakárk i tűz te , jogta lanul te t te ,mer t 

biztos értesítésem szerint e községben 17 
baloldali választó létezik. Annálfogva én 
min t körlelkész ezennel meghagyom önnek 
azon zászló levétetését. 

— Ne cselekedje, kedves uramöcsém. 
Inkább tűzzünk oda egy baloldalit is. Milyen 
az a baloldali zászló? Eredj csak Jancsi 
fiam, kérj egyet az uraiméktól , aztán tűzd 
ki a toronyba. A déli altiakon dugd ki, hogy 
a másik zászló észre ne vegye, mert külön
ben összevínak. 

—. Jhajh, u r ambá tyám ! ez két kulacsos-
ság. Nem szabad kétfelé sántikálni . Vagy 
egészen jobboldali , vagy egészen baloldali. 

— Há t melyik legyek, kedves uram
öcsém? Mi tanácsot á d ? 

— Baloldali. Mi is lehetne egyéb? 
— No jól van, i t t a kezem. De nem jár-e 

aztán valami taksáitatással ? 
— J á r a gu tá t . Beröpülünk Kökény

várra , meg haza jövünk. Addig van. 
— Hiszen a könnyű dolog. Hanem elébb 

egy kis Is ten áldását . —Egy czepét adot t a 
kezembe, abból meg kel let t tudnom, milyen 
az Is ten áldása Apátházán. Igen savanyu és 
egy kevéssé dohos. (Folyt, követk.) 

Vámbéry közép-ázsiai utazásaiból. 
Vámbéry Ármin „Közép-ázsiai utazásának" 

második javitott és bővített kiadása*) alig jelen
hetett volna meg alkalmasabb időben, mint épen 
most, mikor a politikai világ figyelme az Oxusnak 
és Jaxartesnek ma-holnap európai, jelentőségre 
vergődő sivár vidékei fölé van fordulva, hol vész
terhes fellegekké válható „fekete pontok" kezde
nek mutatkozni a láthatár szélén. Az egykor ter
mékeny és virágzó, de a mongolok és más hódítók 
pusztításai által nagy részben sivatag pusztasággá 
tarolt Közép-Ázsia ismét szerepelni kezd a diplo-
matiai jegyzékekben, és nemsokára hihetőleg a 
világtörténelem évkönyveiben is, mert az északi 
kolosszus hatalmának folytonos előnyomulása e 
vidéken át dél felé fölrázta Angliát eddigi nyu
galmából s ez félteni kezdi kelet-indiai birtokait, 
melyek felé a vészes áradat lassan, de biztosan 
hömpölygeti mindent elboritó hullámait. Azért 
keltett oly nagy figyelmet Vámbéry közép-ázsiai 
utazása és annak érdekes leirása Angolországban, 
és azért hivatkoznak főleg mostanság mindegyre 
az ő szavaira, mert soha sem mulasztá el figyel
meztetni Európa nagy hatalmasságait s első sor
ban Angliát az oroszoknak turkesztáni folytonos 
terjeszkedésére, mely valamikor Indiában fog vé
get érni, ha idejekorán útját nem álljak. 

Közép-Ázsia, mely már a legrégibb korban 
részint gyülhelye, részint véres találkozója volt 
kelet vad hóditóinak, jelenleg az úgynevezett tö
rök-tatár népcsaládok lakhelye s a nemrég elfog-

*) Küzép-ázsiai utazás, melyet a magyar tudományos 
akadémia megbízásából 1863-ban Teheránból a turkman 
sivatagon át, a Kaspi-tenger keleti partján Khivába, Bok-
barába és Szamarkandba tet t és leirt Vúmhéríj Annin, a 
magyar tud. akadémia tagja. Második javitott és bővített 
kiadás. Kilenez képpel. Pest. az Athenaeum tulajdona, 
1873. Áru 3 frt 50 kr. 

! lalt orosz tartományokon kiviil több kisebb-na
gyobb tatár khánság teriiletét foglalja magában. 
E török-tatár népek szokásait Vámbéry évek 
hosszu során keresztül tanulmányozván, utazásá
ról irt könyve szóban és rajzokban igen érdekesen 
ismerteti azokat. Mutatványul könyvéből átvesz-
szük Bokharába történt megérkezésének és a tatár 
lakadalmi szokásoknak leírását. 

Vámbéry Teheránból, l'orsin fővárosából ta
tár dervisek és hadzsik társaságában indult el s 
maga is dervisnek öltözködve, ugy járta be Közép-
Ázsia tatár khánságait. „Khakemirban" — írja 
Vámb'ry — „mely 200 házból áll 8 csak két órá
nyira fekszik Bokharátó], meg kellett hálnunk, 
hogy az ország törvényei szerint a vámost (bads-
gir) és a jelentésttevőt (vakanüvisz) jövetelünk
ről tudósítsák s ezek a megvizsgálást és kikérdezést 
még a városon kivül elvégezhessék. Még az nap 
külön futárt menesztettek el s másnap reggel jó
kor az emirnek három tisztje jött oda, fontos bü
rokratikus arczkifejezessél, megvenni rajtunk a 
vámot, de kivált híreket kapni magunkról s a 
szomszéd országokról. Első volt a podgyász. A 
hadzsik tarisznyáiban többnyire mekkai szent ol
vasók, medinai datolya, t'rengisztáni kis tükrök, 
gyüszük, kések s ollók, bagdadi fésűk és persa 
nádtollak voltak. Noha váltig állították, hogy a 
bokharai emir (Allah éltesse százhúsz esztendeig!) 
a tádzsiktól sohasem vesz vámot, a vámszedő még
sem zavartatta magát, hanem minden egyes tár
gyat följegyzett. Én két más koldussal együtt 
végül maradtam ; a vámszedő szemembe nézett s 
aztán nevetve mondta: mutassam meg táskámat, 
mert mi (evvel valószínűleg az európaiakra czél-
zott, engem is annak tartván) mindig szép dolgo
kat hordunk magunkkal. Nekem épen jó kedvein 
volt, fejemen dervis vagy inkább bohócz-sipkám 
s a ravasz bokharait félbeszakitva, mondtam neki. 
hogy bizony vannak szép dolgaim; mit akar előbb 
látni, ingó vagy ingatlan vagyonomat? O min
dent látni kívánván, kiszaladtam az udvarra s 
megfogva szamaramat, a lépcsőkön fel s a szőny e-
geken keresztül a szobába vezettem s társaim ka-
czagása közben bemutattam neki; aztán fölnyi
tottam tarisznyámat s elibe raktam azt a néhány 
rongyot, a mi velem volt s a Khivában szerzett 
régi könyveket. A csalódott bokharai bámulva 
tekintett körül s kérdezte: hogy csakugyan nin
csen-e egyebem? Erre hadzsi 8zálih fülvilágositá 
őt állásomról s utazásom czéljáról; a tiszt pétiig 
mindent följegyzett és jelentékeny fejbólintással 
nézett rám. A vámi vizsgálat után a vakanüvisz 
(azaz az események följegyzője) kezdte meg tisztét. 
Először minden utazóról részletes személyleirást 
készitett, azután minden újdonságot, melyet csak 
hallott, fölirt; és valóban nevetséges volt az apró
lékos kérdezősködés Khiváról, e nyelvben, szár
mazásban és vallásban rokon országról, mely 
századok óta tőszomszédja Bokharának, s melynek 
fővárosa csak néhány napi járó földre van ettől." 

A „nemes" Bokhara utczáit, bazárjait, me
csetjeit és nevezetesebb épületeit sorra járta 
Vámbéry. „Majdnem három óráig járván idestova" 
— irja egy helyen — „végre megkértem nemes 
vezetőmet és barátomat hadzsi Szalihot, hadd pi
henjem ki kissé magamat; mire ő a Timcse csaj 
furusi-n (tea-bazáron) keresztül a hires Lebi hauz 
divanbegi (a divanbég tava partja) nevű helyre 
vezetett, melyet itt Bokharában igen csinosnak ta
láltam. Meglehetős szabályos négyszög, közepén 
100 láb hosszu s 80 láb széles, mély tóval, mely 
négyszög kövekkel van kerítve, s melynek vizéb" 
nyolez lépcső vezet. A parton néhány szép szilfa 
áll és árnyékukban a nélkülözhetetlen teabódék 
óriási szamovárjaikkal (tea-katlanok), melyeket 
Oroszországban különösen Bokhara számára k<-
szitenek, kinálólag csábítják az embert. A tér .há
rom oldalán édességekot, kenyeret, gyümölcséit, 
meleg és hideg ételeket árulnak egyes állásokon, 
nádgyékények árnyékában; s a rögtönzött bódék 
százai, az éhes és nyalánk tömeg által körül ra
jongva sajátságos látványt nyújtanak. A negyedik, 
nyugoti és erkélyszerű oldalán áll a mecset 
(Meszdsidi Divanbegi), mely előtt szintén van 
néhány fa, hol a dervisek és medhah-k (elbeszé
lők) fáradságos arezjáték kíséretében beszélik el 
a hires próféták és harezfiak hős tetteit, mindig 
nagyszámú és tudvágyó közönség előtt. Midőn e 
helyre léptem, az érdekes szinjáték befejezéséül 
még 15 dervis a nakisbendi szerzetből, mely itt 
keletkezett és itt székel, vonult el előttem. Soha
sem fogom feledni, a mint e vadon lelkesült em
berek hosszu teke alakú süvegökkel, lobogó haj
jal, hosszu bottal hadonázva, eszeveszettekként 
ugráltak ide s tova, karban orditvael egy himnuszt, 
melynek egyes versszakait őszszakálu főnökük 
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énekelte nekik elő." Egyik rajzunk a bokharai 
dervisek e fanatikus imádkozási jelenetét tün
teti föl. 

Közép-Ázsia lakóinak szokásairól, erkölcsei
ről és rendes foglalkozásairól elmélkedve, Vám-
béry a többek közt ezeket irja: „Házi körében 
a turkomán a tökélyre vitt henyeség megtestesü
lése. A legnagyobb szégyennek tartja férfira 
nézve valami házi munkát végezni. Csak lovával 
van dolga, s a mint ezt ellátta, szomszédjához 
megy vagy ama csoportok egyikéhez csatlakozik, 
melyek a sátrak előtt egy körbe guggolva ülnek 
s részt vesz a be
szélgetésben, mely
nek tárgyát a poli
tika, uj rablókiro
hanások és a lovak 
képezik.Ezalátt kéz-
ről-kézre jár az el
kerülhetetlen csilim, 
a persa pipának egy 
neme, de a melyben 
a dohányt nem szok
ták megnedvesiteni. 
Csak esténként, fő 
leg télen, szeretnek 
szép meséket és tör
téneteket hallani és 
különös élvezetnek 
tartják, ha találko
zik egy bákhsi (trou-
badour), ki dutara 
nevű kéthuros hang-
szerénekkiséretében 
Körögluról, Aman-
mollaról, vagy a 
majdnem istenitett 

Makhdumkuliról 
énekel." — 

„Feltűnő, hogy 
aturkománoknál né
mely olyan szoká
sokat és erkölcsöket 
találunk, melyek Közép-Ázsia egyéb nomádainál 
nem fordulnak elő. Ezek közé tartozik neveze
tesen a lakadalmi ünnepély, mely után a meny
asszonynak tetőtől talpig vagy fátyolba vagy 
selyemkendőbe burkolva, vőlegényével versenyt 
kell nyargalnia s nem egyszer megesik, hogy a 
beburkolt amazon hamarább ér a czélhoz, mint a 
begyakorolt, szabadon ülő ifjú. A menyasszony 
e futtatásoknál néha leölt bárányt vagy kecskét 
tart ölében s vőlegénye s a társaság többi ifja 
által üldöztetve a 
leggyorsabb vágta-
tásban ügyes for
dulatokkal oda kell 
törekednie, hogy 
egyik se érjen kö
zelébe s ki ne kap
hassa öléből a kecs
két vagy bárányt. 
E játékot kökbürü-
nek (zöld farkas) 
hívják s Közép-
Ázsia többi nomá
dainál nincsen szo
kásban. A lakada
lom után két, néha 
négy nappal a fiatal 
párt ismét elválaszt
ják egymástól s csak 
egy év múlva kez
dődik az állandó 
együttélés." — Má
sodik rajzunk, me
lyet szintén Vám-
béryköny véből köz
lünk, a tatár meny
asszony versenylo
vaglását mutatja. 

Vámbéry köny
ve, mely díszes raj
zokkal bőven el van 
látva, sok ily érdekes részletet és leírást tartalmaz, 
és azoknak, kik a közép-ázsiai tatárok s más ott 
lakó népfajok erkölcseit és szokásait tanulmá
nyozni óhajtják, ajánlhatjuk mint kellemes és 
hasznos olvasmányt. Sámi Lajos. 

házéval együtt veszik olvasóink. Holyesebben a 
pesti Lloyd-társulat házának kellene ugyan ne
vezni, mert az épület sajátképen a Lloyd-társulaté, 
de mivel a tőzsde csakugyan ebben a házban van, 
és mivel a pesti áru- és értéktőzsde meg a Lloyd-
társaság elejétől kezdve folyvást oly szoros egybe-
köttetésben állnak, hogy a kettőnek tagjai csak
nem ugyanazokból az emberekből állnak: a tőssde-
épület név is bátran megilleti. 

A „pesti Lloyd", az „áru- és értéktőzsde" 
meg néha még a „gabnacsarnok" név is sokszor 
fölváltva használtatnak egymás helyett s a lai-

Dervisek Bokharában. 

kusok nem mindig tesznek köztük különbséget, 
pedig van különbség. 

A Lloyd-társulat egy kereskedelmi kaszinó, 
minő számos van az országban. Az alapszabályok 
szerint czélja az, hogy Buda-Pesten, mint Ma
gyarország legfontosabb kereskedési helyén, köz
pontot állítson föl a kereskedelmi forgalom szá
mára, a kereskedelem és iparszorgalom emelésére, 
élénkítésére és terjesztésére, valamint azoknak a 
termesztéshez való viszonylataira lehetőség szerint 

A pesti áru- és értéktőzsde uj épülete. 
A lánczhidon alul az uj dunasornak egyik 

nevezetessége a pesti tőesde-éptöet, melynek képét, 
a túlsó oldalon, a hírhedt Stein Náthán-féle nagy 

Lófuttatás a menyasszonyával a tatároknál. 

hasson s emelkodésöket közvetlenül, vagy köz
vetve előmozdítsa. E czél elérését ugyanolyan 
eszközök által igyekszik, a mennyiben igyekszik 
elérni, mint bármely más kaszinó: társalgás, 
érintkezés, találkozás által közelebb hozván az 
embereket, alkalmat nyújt czélszerü kereskedelmi 
mezőgazdasági, vagy iparvállalatok megindítá
sára; tapasztalati adatokat gyűjt az ország keres
kedelmi forgalmában mutatkozó szükségletekről, 
s eme czélok könnyebb elérésére egy időszaki köz
lönyt (jelenleg a „Pester Lloyd" czimü napilapot) 
ad ki, melynek föladatai közé tartozik a keres

kedelmi és nemzetgazdasági érdekek előmozdí
tása. 

A pesti áru- és értéktőzsde pedig egy legfel
sőbb helyen engedélyezett egyesület, melynek 
czélja mindennemű kereskedelmi javaknak, veret
len aranynak és ezüstnek, pénznemeknek és vál
tóknak, záloglovélek és álladalmi kötelezvények
nek, valamint ipar-vállalatok által felsőbb enge
dély folytán kibocsátott részvények s kötelezmé-
nyek eladását s vevósét, végre zálog-, biztosítási 
és szállítási üzleteket könnyíteni, s a forgalmat 
azokban szabályozni. A „pesti áru- és értéktőzsde" 

név alatt most már 
még a gabnacsarno-
kot is kell érteni, 
mert a kereskede
lem és ipar egysé
ges előmozdítása, de 
különösen a gabna-
kereskedelem erő

teljes fejlesztése 
czéljából, a létezett 
pesti gabnacsarnok-
kal egy intézetté 
alakult. 

E három czélnak 
megfelelően kellett 
az uj Mammon-pa-
lotát építeni s egy
szersmind az emlék-
szerüséget is meg
tartani. E föladat 
már csak azért is 
nehéz volt, mert a 
Ferencz-Józseftér, 

Mária Valéria- és 
Wurm-utczák közt 
eső szép teleknek a 
Ferencz-Józseftérre 
néző s előtérben álló 
részét a Stein Ná
thán-féle ház fog
lalta el, mely rop

pant magasságba nyúló alakjával, s a Tuilleriák 
palotájának utánzására készült Mansard-féle tető-
ékessségével, az építészeti jó izlés rovására ugy 
elnyeli a figyelmet, hogy nehéz volt a hozzá épí
tett tőzsde-épületet ugy kiállítani, hogy az a Stein-
ház függeléke gyanánt ne tűnjék föl. E czélra 
szolgálnak a tőzsdeépület tornyai, melyek egy
szersmind a Wurm-utcza és Mária-Valéria-utcza 
felé eső homlokzattal a palotát kiemelik s egyszers
mind a két ház által alkotott, képünkön látható 

csoportozatot mint
egy bezárják. 

A belső beren
dezést illetőleg még 
egy más czél is te
kintetbe jött, mely
nek meg kellett fe
lelni. Az épület egy 
része, a második, 
harmadik és negye
dik emeleten bérház 
gyanánt szolgál és 
aLloyd-társaságnak 
jövedelmez. 

E czéloknak 
megfelőleg az egész 
nagy épület a kö
vetkezőleg oszlik ré
szekre : 

Földszinten, a 
Dunára nézve, fek
szik agabnacsarnok, 
melyben az egyes 
nagyobb malomüz
letek egy-egy ablak 
terét bérlik éven
ként 1000 forintot 
fizetve; egyes ma
gán kereskedők pe
dig egy-egy fiókkal 
rendelkeznek. A 

Mária Valéria-utcza felé fekszik a kávéház, mely a 
maga nemében egyike a főváros legjövedelmezőbb 
üzleteinek. — A díszes, nagy lépcsőház a bérház
lakók külön mellék lépcsőzetein belől középütt az 
egész udvar terét elfoglalja. Padlózata vastag 
üveg, mert a földszinten alul is egy külön kávé
ház és a Duna felé egy étkező helyiség és sörház 
van. A lépcsőház lépcső- és oldalkorlátainak vas
öntvényei a Schlick-fóle gyárból került gyö
nyörű munkák, s nevezetes, hogy az épület mint
egy 230 ezer forint áru vasnemüt emésztett föl, a 
rengeteg oszlopokat is oda számítva. A lépcsőház 
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világitása felülről jő az udvar második emeletének 
tetejénél keresztül vont elliptikus üvegboltoza
ton át. 

Az első emeleten balra a Lloyd-Jclub helyiségei 
vannak nagyon Ízletes bútorzat tal és Lotz szép 
festményeivel, átalában oly művészi diszszel be
rendezve, hogy nemcsak a pesti kaszinók közt 
páratlan, hanem talán az egész monarchiában, sőt 
egyéb európai nagy városokban is ritkítja párját. 
A ruhatárból a meglepően szép társalgó terembe 
lépünk; innen az olvasó terembe, melyből a leg
szebb ki látás nyilik a Dunára. A klub ülésterme 
szintén a Dunára néz, külön kijárattal a lépcső
házba. Ebben szokták ta r tan ia nagyobb részvény
társulatok is üléseiket. A másik, átellenes oldalon 
a bil l iárdterem és hét játszószoba fekszik. 

A tőzsdebiróság négy szobája is a Duna felől 
fekszik csigalépcső által összekötve a földszinti 
gabnacsarnokkal, s a negyedik oldalon a Stein-ház 
felől a nagy tőzsde-terem előcsarnokába lépünk, 
mely olyan díszes lesz, hogy méltán meg fog állni 
európai társai sorában. E terem még nem kész 
egészen, de néhány hét alatt megnyílik, s akkor 
részletesebb ismertetését is közlendjük, mert ez 
képezi az egész épület legfőbb érdekét. Most még 
az egész tőzsde a földszinten van ideiglenesen el
helyezve egy téres nagy teremben, de ez a helyi
ség" később csak az elő- és utó-tőzsdének fog szol
gálni s a durvább üzletek, zaj, kiabálás később 
is itt maradván, csak a nagyobb szabású, finomabb 
üzleti ügyek fognak a nagyszerű díszterembe be
költözni. A diszterom közepe föl az egész épület 
magasságáig terjed, míg a karzatok fölött ismét 
bérlakok következnek a harmadik és negyedik 
emeleten, melyeknek falait roppant vasoszlopok 
tartják fönn. . 

Átalában nagy örömmel említhetjük, hogy az 
egész berendezésnél csaknem minden diszitési mű 
hazai munka, moly a versenyt bármily idegen 
munkákkal bátran kiállja s méltó az épülethez, mely 
előnyösen ismert, derék építészeink Benhó és Kol-
benheyer terve szerint készült, kik e sokszoros föl
adatoknak megfelelve ezen, Pestnek is egyik dí
szére, a társulatnak is büszkeségére szolgáló épü
let tervezésével s technikai kivitelének vezetésé
vel csak emelték nevök jó hirét és becsületét. 

Az építés 1870-ben kezdődött s a több rész
ből álló s több czélra szolgáló épület különböző 
időkben készült el. A harmadik és negyedik eme
letben levő bérlakok már 1871 novemberében ki
adattak. A Lloyd-klub 1872 novemberében költö
zött helyiségébe, mig a gabnacsarnok, kávéház és 
földszinti börzehelyiség már a múlt év tavaszán 
készen volt. A nagy diszos tőzsdetermen még foly
nak a végső diszitési munkálatok. 

A Lloyd-társulat e háza a dunaszabályozás 
által nyert térre épült nagyszerű szép dunasoron 
a 'második épület. Az első a Stein Náthán-féle 
ház, mely tisztán bérháznak épült s csak külső 
ékitései mutatnak némi palotaszérüséget. E ház
ban van a magyar királyi természettudományi 
társulat helyisége is, az első emelet Dunára szol
gáló termeiben. A S te in -ház különben máris 
történeti nevezetességüvé lett Nyáry Pál gyászos 
halála által. A jeles hazafinak e szomorú lépése 
nem maradt követők nélkül, s hogy több öngyil
kosság a házban elő ne forduljon, a tulajdonos két 
sodronyhálózatot vonatott az egész udvaron és a 
lépcsőházon keresztül. 

E két épület első csoportozatát képezi az uj 
dunapartnak, mely épületeivel bátran versenyez 
Európa fővárosaival, fekvésére nézve pedig csak
nem páratlan a világon. 

Az erdélyi székely szombatosok. 
— Adalék a hazai történethez. — 

I I . 
A regyel már szent-demeteri kastélyában ta

lálta Pécsyt, de a nyugalmat nem találta ott. A 
várakozás, a bizonytalanság: oktalan nagylelkű
sége, melylyel az elkövetett erőszakot akarta 
leplezni vagy legalább enyhíteni, nem fosztja-e 
meg vágyai tárgyától? — egy perczig sem hagyta 
nyugodni. Az idő, lassan bár, de mégis csak ha
l ad t ; s a déli órától már csak perczek választották 
e l ; a kiket várt , még sem jö t tek . Dühösen ugrot t 
föl s nyitotta föl ablakát, hogy parancsot adjon 
szolgáinak a felülésre ismét, midőn a kastély felé 
vezető utón az elmúlt éjszakai borított szekeret 
lá t ta befordulni. Rohant le, s az udvarába begör
dülő szekérről leölelte inkább, mint lesegítette a 
halvány, de mégis ragyogó Eszter t , ki u tán atyja 
B két rabbi, egyik a múlt éjjeli, szállott le az 

udvar porondjára. A leányt ölében vitte a szen
vedélyes főúr, s azok hárman némán követték a 
palota teremébe. 

Mily alkudozások, mennyi ellenmondás, esdő 
kérés és fenyegetőzés, mily igéretok és fogadások 
folytak közöttök, ki tudná megmondani. De any-
nyi bizonyos, hogy kétszer huszonnégy óra lefor
gása után a szép Eszter a gazdag és hatalmas 
Pécsy Simon esküdt neje volt. Az apa és a rab
bik, ijedelemtől fogva, szegény üldözött zsidó 
létökre a hatalmas főúr ellen a törvények védel
mére nem számithatva, megegyeztek az egybeke
lésben, azon kikötés mellett, hogy Eszter tovább 
is megmaradhasson ősei vallásában, miben Pécsy 
is belenyugodott , csak azt kívánva, hogy szüle
tendő gyermekei a kath. egyházban keresztel
tessenek, s ért korukban, ha arra jutnak, maguk 
választhassák vallásukat. 

Pécsy tehát a szép zsidó nő férje lőn. Több 
mint kétannyi idős levén, s a mellett szenvedélye
sen szerelmes, társadalmi tekinteteket,^ vagyont, 
szivet, életet, mindezt sziveson feláldozó szerelme 
tárgyának: mi természetesb, minthogy rabjává 
lőn nejének, ki épen, mert élni tudott hatalmával, 
mit fölötte nyert, világért sem élt mohón vissza 
azzal, nehogy a mit megnyere, ismét koczkáz-
lassa. 

Eszter csak annyit kötött volt ki magának, 
hogy ő holtáig megmaradhasson zsidó vallásában; 
d e h o g y arra férjét is testestől-lelkestől meg
nyerje : bár arról nem szólt, feltette magában. 
Asszonyi incselkedéseiben, bájaiban, a kért, enge
det t vagy megtagadott kegyekben, a gyönyör 
fellobbanó s női mesterséggel mindig ébren tar
tott óráiban, megannyi hatalmas fegyvert birt 
czélja elérésére. Hamar á t l á t t a , hogy Pécsy 
amúgy is ingadozik hitében. Az unitár vallást 
épen nem meggyőződésből, hanem valami boszu-
ság miatt, tán egyik falujabeli udvari papja által 
meo-sértetve, hagyta volt el s cserélte föl Róma 
vallásával, melyhez csak a pulanatnyi boszu, de 
épen nem meggyőződés vonzotta. Boszuját uni
tárius jobbágyain töltötte, kiket nehezebb mun
kával terhelt, katonáknak fogdostatott, bajaikban 
nem istápolt, sőt martalékul engedett, de bár ily 
eljárásokkal erőszakosan szitogatta önmagában a 
boszu tüzét, belsejében ma is inkább volt uni tá
rius, mint katholikus. Az okos nő mindezt á t lá t ta 
s hamar megállapította követendő eljárása tervét . 
Végczélja levén férjét saját vallására t é r í t en i : a 
nagy ugrást a katholiczizmusról a mozaizmusra 
még sem merte koczkáztatni, s azért közelebbi 
czélul Pécsynekaz unitária vallásra visszatérítését 
tűzte maga elébe. Ennek kivitelében is nagy 
eszélylyel, delilai cselfogásokkal j á r t el. Gya
korta beszéltetett magának Pécsyvel a különböző 
keresztyén hitvallásokról, kivált az uni tar izmus-
ról, mely iránt nagy s egyre növekedő hajlamot 
mutatott , és azon reményt gerjeszté ezáltal a hi 
tében ugy is ingadozó s azt szerelmének aláren
delni vagy legalább azzal egyeztetni kész férfiú
ban, hogy. e hitben, mint kőzvetitőben előbb-
utóbb talán mindket ten egyesülhetnének. 

Pécsy bár odahagyta volt az unitár egyhá
zat, de azt csak boszuból, s igy külső okból tévé, 
tanaihoz lelke mélyében még ragaszkodott ; s bár 
külső ok nélkül arra ismét visszatérni büszkesége 
t i l tá , örömmel ragadta volna meg az alkalmat, hogy 
alaposnak látszó okát hozhassa föl a világ előtt 
arra -visszatérésének. Neje előtt az unitár hit 
észszerüségét, világosságát, emberiességét gyak
ran fejtegette s melegen és szónoki hévvel ra j 
zolta ; a szép és ravasz Eszter kedvtelton mosoly
gott e sajátságos téritőre, k i oly hitnek akarta 
megnyerni mindkettőjöket, melyet e pillanatban 
legalább maga sem vallott, minél fogva Pécsy 
könnyen elhitte, a mit vele elhitetni — a nélkül, 
hogy határozott ígéretet tenne saját áttérésére 
vonatkozólag, — a szép zsidó nőnek gondja volt, 

• — hogy ha egyszer ő, a férj, az unitár hitre visz-
szatér: nem lesz lehetlen imádott nejét is meg
nyernie annak. 

Parancsot adott tehát, hogy az udvarából 
régóta kitiltott szomszédfalusi (bordosi) unitárius 
lelkészt hivják hozzá és saját hintaján hozzák át 
Szent-Demeterre. 

Tiszteletes Beké Dániel uram el nem tud t a 
gondolni, mit akarhat vele, az egységhit egyszerű 
prédikátorával, a hite hagyott hatalmas ur. Csak 
nemrég történt, hogy a katholikus Pécsy által 
kegyetlenül sanyargatott bordosi jobbágyok, mint 
szegény hivei érdekében kérelemmel j á ru l t volt a 
hatalmas földesúrhoz s általa ki sem hallgattatva, 
kevélyen és gúnyosan elutasi t tatot t . Alázatos 
levelet irt aztán hivei ügyében, de azt fölbontat
lanul azon szívtelen izenettel kapta vissza, hogy 

többé ne alkalmatlankodjék. Most a Pécsy Simon 
néoyes fogata s pompás hintaja jő érette, ki csak 
egy durva görcsös bottal, vagy legfölebb egy so
vány fehér lovon szokott já rn i , ha filiáit megláto
gatta vagy a városba a partialis zsinatra kellé 
bemennie. Az inas, a k i a tiszteletes úrért jött , 
semmi fölvilágositást nem tudot t adni neki, hogy 
miért hivat ják: egyházi ügyben-e vagy a job
bágyok dolgában. Csak annyit tudott, hogy a 
szent-demeteri kastélyban furcsa világ van egy 
idő óta, s a szép Eszter ugy fénylik és ugy ural
kodik ott, mint névrokona egykor az Assvérus 
király udvarában, miután Vasti királyné elűzetett 
és Hámán fölakasztatott vala. 

Tiszteletes Beké Dániel uramnak nem sok 
ideje volt a gondolkozásra, mert az inas annyira 
sürgeté s az ur türelmetlen várakozását oly ele
venen rajzolta elébe, hogy siettében csak alig 
kaphatá magára két kabátja közül a kevésbbé ko
pottat s a Pécsy négy sárkánya egy fertály óra 
alatt átrepité a szent-demeteri kastély udvarára. 

Pécsy és neje maguk mentek elébe s a mint 
a hintóról leszállt, két karján fogva maguk vezet
ték föl a palotába, hol Pécsy e szókkal üdvözölte 
a bámulásából magához térni sem tudó lelkészt: 
„Ezelőt t kevéssel ugy tekintet tem Tiszteletedet, 
mint pokol birodalmának egyik fekete ördögét ; 
most azonban ugy ölelem, mint a mennyország-
egyik legfehérebb angyalát ." A szegény lelkész 
alig győzött hálálkodni isten különös kegyelmeért, 
midőn Pécsy igy folytatta: „ U g y nézzen engem 
tiszteleted, mint mától fogva ismét unitárius em
bert s egyházának igaz h ivé t ; mogtérésemet pe
dig isten után ez angyalnak köszönje!" 

Az áttárés tehát a legjobb formában meg
történt s tiszteletes Beké Dániel uram még egy
szer föladhatta a pur i tán urvacsorát Pécsynek, 
kiben egyháza leghatalmasabb oszlopát ezúttal 
ugy vélte üdvözölhetni, mint kinek a hi tben való 
állandósága nehéz próbák tüzéből megtisztulva 
lépvén ki, többé soha sem fog ingadozni. Az át-
vagyis visszatérésnek hire ment egész Erdélyben 
s az unitárius status örömmel fogadta kebelébe 
megtérő nagy fiát. 

De az öröm s a Pécsy egységhivősége nem 
sokáig tar tot t . A férje szivén és elméjén, testén 
és lelkén teljes hatalmat nyer t Eszter , nem soká 
elégedett meg részleges győzelmével. Pécsy unitár 
hite csak a lépcső volt, melyen á t kellé lépni s 
esy perczig megállapodni a mózesi hit felé. „Egy 
az isten, kivüle több egy sincs" — e főhitágazat. 
a maga tisztaságában, közös pont vala az uni tár 
férj és a zsidó nő között. De erről nem vala nehéz 
a tovább lépés. Pia a Krisztus nem isten, csak 
ember, — ő is csak tanitó és próféta mint Mózes', 
s ki döntheti el, hogy melyik nagyobb, melyik az 
io-azi? „ E g y a vallás, a Mózesé! ezt, csak ezt 
jelentette ki az isten maga, személyesen, a sinai 
hegyen, a kezeivel i r t törvénytáblákban s élő 
szavakkal a Mózesnek adott hit- és szertartási 
törvényekben!" Mi könnyű vala ezt most a szép
ség és csáb királynőjének elhitetni az őrültségig 
szerelmes férj rajongó szivével. S e férfiú, kiben 
tagadhatlanul nagy elme, a vi lág ellenében erköl
csi és szellemi bátorság, testi és lelki erők s tehet
ségek ritka egyesülése volt, a hitben ingadozó, 
rajongásra és rejtélyességre hajló kedélylyel — 
nem állhata ellen a téritőnek, ki karjait nyaka 
körül fonván, csókjaival lehellte bele, a mit az 
egyedüli igazságnak nevezett: saját apái vallását. 
A nő, hogy győzelmét, mely teljes lenni Ígérke
zett, de egyetlen tévedés miatt meg is hiúsulhatott 
volna, ne veszélyeztesse: elhatározá, egy kényes 
pontban engedni s férje-helyzetéhez alkalmazkodni. 
E kényes pont a nemzetiség pontja volt. Pécsy 
kész vala elfogadni a mózesi hitet, de nem birhatta 
volna rá magát , hogy magyar voltát megtagadja 
s nemzeti értelemben is zsidóvá legyen. „ E gyön
geség" a nőt kompromisszumra birta. S igy szü
letett meg a Pécsy szombatosságának sarkalatos 

.hitezikke, hogy az isten kegyelme s a választott 
nép fogalma nem a zsidó származáshoz s átalában 
nem valamely nemzetiséghez, hanem a mózesi 
hithez, az egyetlen igaz és tökéletes isteni kije
lentés elfogadásához van kötve. Viszont ez en ged-
ményért Pécsy is hajlandó volt nem tenni különb
séget a zsidó nemzeti és tisztán vallásos ünnepek 
között s elfogadta az előbbieket, melyek nemzet
történelmi jellegök mellett, mint a zsidó népben 
megtestesült üdv-intézmény mozzanatai, vallásos 
jolleggel is bir tak. 

Pécsy tehát másodszor is elesküdte eredeti 
hitét. Nem lett ugyan zsidóvá e szó minden értel
mében ; de teljesen és kifogás nélkül elfogadta a 
mózesi vallás minden tanait, s alávetette magát 
minden szertartásainak. 
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De neje még ezzel is csak félig érte el czélját. 
O nemcsak egy, bármily hatalmas, hivőt akart 
megnyerni hitének; ő népet akart hóditani annak. 
Amaz csak eszköz, de bezzeg hatalmas eszköz vala 
erre, mert a hatalmas, dúsgazdag, befolyásos a a 
mellett makacs, akaraterős, és czéljai végrehajtá
sában az erőszak végleteitől is vissza nem riadó 
Pécsy Simon, mintha csak teremtve lett volna egy 
uj secta alapitójává és terjesztőjévé. Először is 
saját jobbágyait vette körül, kik akkor Udvarhely
széken néhány népes falu — Szent-Demeter, Bor-
dos, Csöb, Székely-Szállás, Vészke és Szent-Er
zsébet székely-, meg Oláh-Zsábod és Andrásfalva 
s Hidegkút oláh ajkú lakóiból állottak, de ez 
utóbbiakat nemzetiségűk miatt mellőzte s téritői 
gondját a székelyekre fordította. Hogy megnyer
hesse őket, a legnagyobb kimélettel bánt velők s 
engedékenyen alkalmazta rajok földesúri jogai t ; a 
katona-fogdosáson, mely évenként, törvényes szo
kásként tar tatot t , minden ifjút megmentett ; de az 
ellenszegülőkkel annál jobban éreztette mindjárt 
haragja súlyát. Tet teken kivül a szó fegyverével 
is terjeszté hitét. Mint korának egvik legtanul-
tabb embere s a mellett legkitűnőbb szónoka, ki 
mind a tudósok, mind a nép nyelvén egyaránt 
értett s tudott szólni a szívhez, az értelemhez, a 
kedélyhez és a képzelődéshez, egyszerre és föl
váltva, a rábeszélés és meggyőzés által százakat 
nyert meg a szombatosságnak. A próféta mellett 
működöt t a próféta-nő is, ki bájaival, leereszkedő 
nyájasságával,a szegényekhez mutatott könyörüle
tességével, bőkezű ajándékaival szinte annyit vagy 
többet megnyert az uj hitnek, mint férje. Uj hit
nek, mert e név alatt terjesztek a szombatosságot, 
moly, ha nevén nevezték volna: zsidóságnak, bi
zonyosan kevésbbé terjedt volna, mig igy termé
szetes tovább lépésnek tetszék azon az utón, 
melyen Erdély, a válla s-ujitásban megindult s 
hihetetlen gyorsasággal haladt a katholikus hitről 
a lutheránusra, ei-ről a reformátusra, erről az uni
táriusra, ugy hogy nem egy maga áll Zápolya J á 
nos Zsigmond fejedelem, a ki mind a négy fele
kezetben megkallódott egymás után. A Pécsy 
szombatossága ugy tünék föl csak, mint egy to
vábbi fokozatos lépés az unitáriusság után, melyen 
már megütődni sem érdemes. 

Falusi lakosai, jobbágyai, nagy részét meg
nyervén Pécsy, papjaikat is megkísérté; többi közt 
a jámbor Beké Dániel uramat is; de a fehér an
gyal ismét fekete ördöggé változott, mert ő tisz-
teletességo nemcsak hajlandó nem volt átlépni a 
szombatosságra, de sőt mindent elkövetett, hogy 
urát is az unitárságban tartsa, s miután ez nem 
sikerült rábeszéléseinek, följelentette a kolozsvári 
főegyháztanácsnak, s ez tovább a fejedelemnek, a 
ki ekkor már Bethlen Gábor volt. 

A fejedelem maga elé idéztette a szakailárt ; 
de az hajthatatlan maradt. Bethlen felvilágosult 
s a hit dolgaiban valódi szabadelvű ember levén, 
nem fegyverrel, büntetéssel s kényszerrel akarta 
eszközölni Pécsy visszatérítését; hanem a székely 
földre, épen a szombatosság fészkének "közepébe, 
E r d ő - S z e n t - G y ö r g y r e a protestáns papságnak 
zsinatot rendelt, melyen a szombatosság tanai 
megvitattassanak s érvekkel győzettessenek le. 
Azonban az áramlat, kivált a szélső unitarismus-
ról a szombatosságra, oly hatalmas volt már, a 
mellett Pécsy világi hatalma s befolyása oly nagy, 
hogy a szegény Beké Dániel uram s unitár lelkész
társai semmit sem mertek fölhozni egyenesen 
Pécsy ellen, kinek boszujától (földesurak is levén) 
méltán tar that tak, hanem református lelkésztár
saikat — kik a mozgalom által kevésbbé voltak 
érintve — kérték föl mind a vitatkozásra, mind a 
szombatosság kiirtása czéljából a fejedelem őnagy-
ságánál való hatályos közbelépésre. Radeczky, 
unitár püspök uram ő kegyelme annyit mégis 
mert nyilvánítani, diák nyelven, hogy a tömeg ne 
' rtae, hogy ő „az egyháza kebeléből kilépő s 
szombatossá lett hiveiről többé tudni sem akar, 
azokkal való minden közösségről lemond." Pécsy 
azonban szintén kijelentette, hogy neki sincs semmi 
közössége sem az unitárokkal, sem a többi recepta 
religiókkal — s azzal punctum. 

Pécsy igy nyíltan szakítván egyházával és a 
többi törvényesen bevett vallásokkai, miután Er 
dély törvényhozásának a vallás dolgában való (s 
az akkori korhoz képest igazán nagy) szabadelvü-
sége a zsidókra és a szombatosokra csakugyan nem 
terjedt ki, Bethlen Gábor alig tehetett mást , mint 
pörbe fogatni s börtönbe vet tetni a nyilvános sza-
kadárt s az egyházak fölforgatóját. 

Pécsy tehát börtönbe vettetet t Mikép szaba
dult k i onnan: arra nézve eltérnek adataink. Egy | 
rész állítja, hogy számos barátja s tekintélyes 
főurak közbevetésére bocsáttatott szabadon, mi

után megtagadta szombatosságát s nyíltan ismét 
az uni tár egyház kebelébe tért vissza. De szom
batosaink azt állították, hogy pénzen váltotta 
meg magát, miután — ugy mondják — Bethlen 
Gábor, jó pénzért, még az ördögöt is szabadon 
eresztette volna országában. Annyi bizonyos,hogy 
ha Pécsy nyiltan lemondott is a szombatosságról, 
ahhoz ragaszkodni s azt titokban terjeszteni, ki
szabadulása után sem szűnt meg. Bár magas hiva
talát elvesztette, de a fejedelem udvarában azután 
is gyakran megjelent, mondják, mindig telema
rokkal, hogy a Bethlen szemét i:ranykendővel 
kösse be, s szombatosságáért többé nem leve bán
tódása. Uj hitének ezután is többeket megnyert, 
még az előkelőbbek közül is, többi közt Sárosi 
Mihály nagyernyei birtokost, ki a szombatosok 
irodalmának Pécsy után legszorgalmasb mun
kása lőn. 

Pécsy látszólag a magánéletbe vonult vissza 
s fölváltva szent-demoteri és balázsfalvi kastélyai
ban ideje legnagyobb részét a szombatos ima- és 
énokoskönyv, a biblia-fordítás és ahhoz tett tolda
lék (a szombatosok törvény- és szertartás-könyvo) 
szerkesztésére szentelte, mely munkában tizen
ketted magával, íródeákjaival, köztük Sárosi Mi-
hálylyal, foglalatoskodott. Ugy, hogy néhány év 
alatt elkészült a szombatosok egész irodalma, a 
mint azt maiglan is találjuk. 

E müvekről, a szombatosság főbb szertartá
sairól, valamint Pécsy és felekezete további sorsá
ról a következő czikkekben fogunk szólani, mi
után a felekezet eredetének történetét a feneh-
biekben előadtuk. 

Legalább a szombatosok átalánosan igy 
tart ják ezt. Bár meg kell emlitenünk egy, szór
ványosan előforduló ellenkező nézetet i s .E szerint 
egy Balázs nevű enlaki székely atyafi, valami 
módon Lengyelországba vetődvén, ott egy gazdag 
zsidóval ismerkedett meg, s az őt kedvezéseivel a 
maga vallására téri tette, és halála után roppant 
vagyonának örökösévé tette, oly feltétel mellett, 
hogy hazájába visszatérve, volt hitsorsosai közt 
torjeszsze a zsidó vallást. Balázs, kincseivel haza
térvén, Szent-Demeteren települt le s a most is 
meglevő kastélyt ő építette volna, hol az 1550-iki 
Ínséges esztendőt fölhasználva, pénzzel és gaboná
val sok nyomorult családot nyert volna meg a 
zsidó vallásnak; s igy ő lett volna a mostani 
szombatosság alapitója, melyet aztán ugy adott át 
Pécsynek, ki ennek reformátora és törvényho
zója lőn. 

Hazai Íróinkban Balázsnak semmi nyoma; 
a szent-demeteri kastély építésére vonatkozó adat 
pedig nyilván hibás, mert a kastély eredeti föl
iratai tanúsítják, hogy az valamely katholikus 
ember által építtetett, a kitől Pécsy szerezte meg. 

Este a dunaparton. 
— Fővárosi vázlat. — 

Alkonyodni kezd. A lenyugvó nap sugarai 
megaranyozzák a királyi lak tornyainak réztető-
zetéts a délnek fekvő ablakok szemkápráztatólag 
csillognak, minthal ángba borult volna a méltóság
teljes épület egész belseje. A várhegy, tornyai és 
tetői festői csoportozatával, élesen domborodik ki a 
lábánál elnyúló viziváros fölött, melyre már az 
alkonyat veti hosszú árnyékait. A gellérthegyi 
czitadella homokkő és gránitfalazatán sajátságos 
sárga világítás ömlik el , élénken tüntetve ki a 
bástya párkányait és szögleteit, s a lőrések sötét 
pontjait. A fel s alá sétáló őr kezében csillog a 
fegyver, mintha a bibliai ókor valamelyik cherub-
jának lángpallosa lenne. A nagyszerű kép hátte
rében a Sváb- és János-hegy rajzolják le ormaik 
körvonalait a láthatáron, mely tisztulni kezd a 
napközben képződött pelyhos bárányfellegektől. 
Csak néhány perczig, legfölebb egy negyedóráig 
tar t azonban e csodaszerü esti világítás, mely 
egész fénykoazorut von a főváros kimagasló pont
jai fölé s aztán a láthatáron letűnő nap bucsura-
gyogását az alkonyat kétes világossága váltj i föl. 
Nemsokára homály borítja a mindig uj varázst 
nyújtó tájkép távolabbi részleteit, 8 a szem ön
kénytelenül a közvetlen szomszédságában elnyúló 
rakpartok mozgalmas életén akad meg, hol kár
pótlást nyer az elvesztett látványért, melyet főleg 
az idegen két-három este egymásután sem győz 
eléggé megbámulni. Szebb alkonyattal egyátalán 
kevés európai város bir Buda-Pestnél. Csak ott , j 
hol a tájkép kiegészítéséhez még hozzájárul a | 
tengernek a végtelenségbe vesző tükre is, mint j 
Velenczébm, Nápolyban, Genuában, vagy hol a \ 
háttér hegységét hófehér mezben csillogó havasok 

képezik, mint Salzburg, Innsbruck, Bern, Genf, 
Zürich és más alpesi városokban — csak ott rogé-
nyesabb az alkonyat -bűvös világában előtűnő kép. 

A dunaparton gyakoribb a hazai és idegen 
nyelvek vegyüléke, és kozmopolitább jellegű a 
fővárosi élet, mint Budapest bármely más látoga* 
tottabb pontján. A dolog igen természetes. A 
folyóvíz volt az, régibb időben még inkább m'nt 
jelenleg, mely a legtöbb érintkezést közvetítette a 
népek között kereskedelmi tekintetekben. S ha 
mindjárt a legújabb kor nagy vívmánya, a vas
utak csökkentették is a folyók jelentőségét a for
galom közvetítésére nézve, az okszerű nemzetgaz
dasági politika még mindig rendkívüli súlyt fektet 
a vizi közlekedés emelésére, mely egy időben 
loghatalmasabb emeltyűjét képezte a kereskedelem 
fölvirágzásának, s igy közvetve a művelődéi ter-
jedéaének Európaszerte. 

A népeket egymáshoz közelebb hozó dunai 
forgalom az, mely még ma is kozmopolita jelleget 
kölcsönöz a dunaparti életnek a fővárosban Tart
suk magyarosodási szempontból mindig örvende
tes jelnek azt, ha Budapest bármely más pontján 
sűrűbbé válik a magyar szó, — de ne aggódjunk 
a miatt, ha a dunapart mentén-tót, szerb, román, 
német, görög, cseh, olasz, franczia, angol és török 
hangzavarból cseng ki a magyar beszéd. Magyar
ország kereskedelmi jolentőségének, s a főváros 
haladásának legkézzelfoghatóbb bizonyítékát üd
vözöljük mi e bábeli hangzavarban. Je le ez annak, 
hogy kereskedelmi összeköttetésünk a haza leg-
távolibb részeivel szilárddá és állandóvá vált, s 
hogy terményeinket és czikkeinket lassanként 
sűrűbben keroai már föl a külföld. Az idegen 
hangok zűrzavara a dunapart mentén azért nem 
a magyar elem háttérbe azoritását, hanem igenis 
annak fenaőbbaégét jelzi. Fölkeresik a magyar 
főváros haladását és jelentőségét a fel- és al-Duna, 
a Kárpátok s az Adria, s a külföld nagy kultur-
államaiból mind gyakrabban. 

Mily mozgalmas élet az alkonyat daczára a 
pesti dunasor és rakpart mentén! A helyi gőz
hajók — az emberforgalomnak közvetítői a két 
part, a császár-fürdő, Ó-Buda s a Margit-sziget 
között — fürgén szelik át a folyam hulláinál-ját. 
óvatosan kerülve ki ama nehézkes, szinig megra
kott teherhajókat, melyeket egy prüazkölv 
dübörögve vizelleneaen haladó vontató gőzös tán 
ép Bécs alá szállít. A teherhajók egyikén egy 
avatott genre-festész ecsetjére váró kép kínálko
zik. A kormányos, erőteljea te8te egész súlyával 
dől a hosszúkás, nehéz kormányrúdhoz, hogy egye
nes vonalban tartsa hajóját, melyet az'imént elle
begett helyi gőzös által fölkavart hullámok kite
relni látszanak irányából. Semmi kétség arra 
nézve, hogy sikerülni fog edzett karjainak e föl
adat, mert nem látja szükségesnek háboritni fog
lalkozásában legényeit, a kik közül az egyik csak 
imént dobott egy hálót a Dunába, mig a másik 
igazitni valót találhatott a hajóhoz erősített dereg
lyében , mert ugyancsak viszhangzik kalapács
ütéseitől a levegő. A hajó orrán jóizü falat siste
reghet a bográcsban, mert kormányos uram fiatal 
felesége szaporán kavarja kanalával az ételt, ne
hogy valamikép megkozmásodjék. Két apró gyer
mek nagy szemeket mereszt a füstölgő edénybe — 
bizonyára nem győzik eléggé várni a vacsora föl-
tálalását. — Egy darab idylli csendélet a fővárosi 
zajos forgalom körében. 

Az alsó rakpart mentén, közvetlenül a láncz-
hid alatt, eközben nagy mozgalom támad. A bécsi 
személyhajó érkezésének órája ez. Már kikötött a 
délezeg jármű a budai bombatéren, partra szállitva 
a hajót Budán elhagyó utasokat, és most egy ke
cses kanyarulattal a pesti rakpart felé közeledik, 
hosszan tartó éles füttyjével jelezve megérkezését. 
A rakparton megkondul az állomás jelző harangja 
a a jövő perezben már megáll a eokak által vár t 
jövevény, dübörögve bocsátva ki gépének feles
legessé vált gőztartalmát, kavargó nagy fehér 
fellegek alakjában. Az utasok gomolyaga csak 
lassan bontakozik ki a hajó gyomrából és fedél
zetéről. E g y érkező családapát hangos örömrival-
gással üdvözölnek övéi, s a boldog ember nem 
tudja, kit öleljen meg először beléje csimpaszkodó 
gyermekei közül. Buzgalmában leejti fejéről hen
gerkalapját, a mely a család megütődése s a kö
rülállók kaczagására a hídról a folyamba gurul. 
E g y perczig a viz színén, lebeg a szerencsétlen 
kalap — s a hajó egyik szolgálatkész matróza 
már-már elérni véli hosszú csáklyájával — midőn 
egy hullám által oldalt fordíttatván, megtelik 
vizzel s egy pillanat alatt elmerül. A családapa 
boszus arezot vág, a gyermekek elnémultak s az 
egész társaság lehaugoítan keres föl egy bérkocsit. 

I t t -o t t külföldi alakok bontakoznak j 
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utasok tömege közül. Van valami sajátságos ide
genszerű a külföldi emberben, mely azonnal 
elárulja, hogy nyugot felé van hazája. Egy-egy 
merész alkotású tourista-kalap, mely nap és eső 
ellen egyaránt véd s főleg a vasúti waggonban ké
nyelmes hálósipka gyanánt szolgál; egy-egy szíjra 
csatolt és oldalvást lecsüngő plaid vagy esőkö
peny; vagy épenséggel egy vörös kötésű „Baede-
cker"és,,Murray", vagy egyéb utazási segédkönyv 
— mindmegannyi biztos ismertető jelét képezik a 
nem magyarországi utasnak. A magyar ember,fő
leg ha családostul utazik, lehetőleg még több 
podgyászt czipel magával, mint a kényelmet és 
komfortot hajhászó angol, — de nem bir annyi 
routine-nal és ügyességgel annak kezelésében, s ez 
utazás közben nagy dolog. 

A kék és veres fövegü hordársereg, mely a 
gőzhajó-állomás csarnoka előtt összegyülekezett, 
újkori Montecchi és Capulettik gyanánt áll egy
mással szemben. A vidéki utasnak meggyül velük 
baja. öten-hatan esnek málnáira, s mire szóhoz 
jöhet, az egyik bőröndjét, a másik uti táskáját, a 
harmadik felöltőjét ragadta meg, úgyhogy a zak
latott ember nem tud hová lenni ennyi szolgálat
készség miatt. Végre a „Nemzeti szálloda"-ba ve
zetteti magát, gyalog, három hordár kíséretében. 
Hanem urambátyám mindinkább komolyabb képet 
kezd vágni útközben. Tán rájött már, hogy ennyi 
költségért fogadhatott volna bérkocsit is. 

Az érkezők közül két fiatal, takaros paraszt
leány válik ki, egymás karjába fonódva, s a sze
rény holmit egy hordár gondjára bizva, ki most 
útmutató gyanánt is szerepel. Hogy csillognak az 
üdeségtől majdnem kicsattanó arcz 
keretében a bámuló szemek! Nem 
kell nagy emberismeret annak ki
találására, hogy e falusi leányok 
most látják életükben először a fő
várost. Nem tudnak min bámulni 
és álmélkodni előbb. Azokon a 
rengeteg magas házakon-e, me
lyeknek mindegyikébe beleférne fa-
lujok temploma tornyostul együtt, 
vagy azon az „isten csodája" hi-
don-e, mely csak ugy a „levegő
ben" csüng. Dehogy lépnének rá, 
bizony még „leszakadhatna" alat
tuk. Aztán mennyi temérdek „ura
ság" lakhatik ezen a Pesten, hogy 
annyi urasági hintó áll ós hajtat 
az utczákon. A bohók nem ismerik 
még a bérkocsit. Majd a rakpart 
mentén sűrűen hullámzó elegáns 
férfi- és hölgyközönség vonja ma
gára bámulatukat. Nem győznek 
csodálkozni a „czifra dámákon", 
s a „kényes urakon", és megvall
ják egymásnak, hogy ennyi „népet" 
nem láttak még bucsu alkalmával 
sem otthon. Szegény naiv leányok. 
Mit tudtok ti arról, hogy e sok fény 
s pompa jobbadára csak nagyvárosi 
máz, mely alatt oly gyakran nem 
rejlik egyéb nyomor, bűn és erkölcstelenségnél. Az 
a „kényes ur" például, kit csak az imént bámul
tatok meg kerékkötő vastagságú óraláncza és 
csillogó gyűrűi miatt — közönséges uzsorás, kit a 
tönkretett családok egész sora átkoz. S az a fé
nyes öltÖzékü nő, kinek semmitmondó bókjai által 
láthatólag oly unalmat okoz? Hm, jó falusi leány
zók, e fényes női öltözék minden egyes részének 
külön történetkéje van. A ruhának ugy, mint a 
karperecznek, a czipőknek ugy, mint a brüsszeli 
csipkével dúsan diszitett kalapnak. 

E közben az utasok utolsói is elhagyták már 
a hajót. De nem. Imitt jő még egy csapat vig ma- j 
gyár legény, szabadságra bocsátott katonák, a kik 
dalolva üdvözlik hazájuk fővárosát. „Messze jár- | 
tam, másutt is volt jó dolgom; hej, de szivem csak 
azt mondja, jobb otthon." Bizonyára valahonnét 
Ausztriából, vagy Csehországból érkeznek a jó 
fiuk, mert ugyancsak örömmel tapossák megint a 
hazai földet. Aztán az anyaföld viszontlátásának 
tiszteletére takarosan is kinyalták magukat. A 
káplár urakon csak ugy feszeng az „extra-mundur" 
B a fehér kesztyűs kéz egy vácziutczai dandyt 
megszégyenítő ügyességgel forgatja a könnyű 
sétabotot. A legénység közül, ki a hogyan szerét 
tehette, felvirágozta vagy fölpántlikázta magát. Az 
ember szinte hajlandó bizonyos dualisztikus viszo
nyokra gondolni, melyek e sugár magyar fiuk és 
több rendbeli „Nánik" és „Kádik" között amott 
„Operencziában" vagy Csehországban fűződtek. 

Az aldunasor palotái mentén, a lánczhidtér-
töl a plébániatérig, folyvást nagy közönség kering 
fői s alá. Tán nem csalódunk, ha azt állitjuk, 

i hogy e sokaság csak felerészben áll olyanokból, 
kiket az üde esti levegő s a naplenyugvás elra
gadó látványa csal ki ide a Duna tükrének közyet-
fen szomszédságába. Hölgyeinknek itt, hol nincs 
por és kellemetlen kocsiközlekedés, alkalmas hely 
kínálkozik öltözékeik bemutatására s ez utóvégre 
is komolyan latba eső körülmény. Aztán a férfivi
lág tagadhatlanul eléggé distingvált. Magasabb 
rangú államhivatalnokok, részvénytársulati tiszt
viselők, ügyvédek és orvosok, kereskedők és hason 
állású emberek, kiknek foglalkozása nem igen 
enged időt egy-egy délutáni vagy esti kirándu
lásra a városligetbe vagy Margit-szigetre, — leg
alább a dunaparton keresnek egy kis üdülést a 
napi foglalkozás után. Nem hiányzik az elmarad-
hatlan egyenruha sem a piros csikós nadrág és 
aranygallértól kezdve, le egészen a szerény egy 
„csillagos" kabátig, melynek oldalán azonban — 
a csillaghiányt kipótlandó — annál zajosabban 
csörtet a kard. A ,jeunesse d'orée", az élvet és 
örömet hajhászó fiatalság, jobbadára a Corso-ká-
véház mellett foglal stratégiai állást, hogy szem
üvegeinek kereszttüze közé juttassa e kávéház 
női közönségét. Vezetéknévről senki sem ismeri e 
dolnőket, kik hosszú uszályu selyem és bársony
ruháikkal estenként végig söprik itt a járdát. Mi
nek is? Mikor a „Klementine" „Valerie", „Lud
milla", „Helén", „Bella" név egymagában sokkal 
jellemzőbb és kifejezőbb. 

Páh, hagyjuk el e helyet fiatal uracsai és csak 
keresztnévről ismeretes hölgyeivel, és menjünk a 
dunasor mentén tovább, a lépcsőzetes rakpartra, 
hol egészségesebb és erőteljesebb életen akad meg 

hol megvilágitva az arcz utolsó redójéig a pattogó 
fahasábok lángja által, hol megint elveszve az 
árnyékban, egymásba fonódva lassú lejtéssel mo-
zoo1 körben a központot képező bogrács körül. A 
zenész, ki guzslájából oly mélabús hangokat csal 
ki, keresztbe font lábakkal a hajó tetőzetén ül, és 
csak hangszerének látszik élni. Hanem aztán meg 
is becsülik művészetéért. Időközönként kialvó 
pipáját mások tömik meg, és látják el parázszsal, 
mig a borból egy egész kulacscsal áll rendelke
zésére. 

Kevésbbé zajos élet foly a sótér irányában 
kikötött lápokon, melyek épületfa és cserépedény
árukkal vannak megterhelve. A pár szál deszká
ból rögtönzött sátor alatt szintén tűz lobog az 
agyagból készült tűzhelyen, hanem a felvidéki 
tót tutajosok megelégednek a szalonna-piritás 
munkájával, és daróczköpenyeikbe burkolva, szót
lanul költik el frugalis vacsorájukat. Mennyi 
ellentét a két különböző nemzetiség között ily 
csekélységekre nézve is. Egyébiránt a parton, hol 
kecskeméti és körösi magyar gazdák ütöttek tanyát 
szárnyas jószággal telt kocsijaikkal, sem nagy 
már a zaj. Itt-ott békés pipaszó mellett elbeszélget 
u°yan még egy pár idősebb gazda egy kulacs bor 
mellett a világ folyásáról, hanem hát előre látható, 
hogy nem soká követni fogják társaik példáját, 
kik a kocsi alatt szalmából és gyékényből puha 
ágyat rögtönöztek maguknak, és subájukba ta
karva az igazak álmát aluszszák már. 

És lassanként az egész part mentén beáll az 
éj csendje. Elhangzott a zsivaj, dal és zene, s most 
már csak a part kőfalain megtörő hullámok egy

hangú locsogása az, a mi a fület 
megüti. Ej van, nesztelen, rejté
lyes, álomba ringató éj. 

Borostyám Nándor. 

Kairói nászünnepély. (Bikák leölése.) 

az életképiró szeme. Az est teljesen beállt mái*, s a 
part hosszában,mint elnyúló tüzkigyó.csillámlikföl 
a gázlámpák hosszúsorn. A part mellett horgonyzó 
hajókon még mozgalom és élénkség uralkodik min
denütt, íme, most köt ki egy nagy dereglye, mely
nek színig megtöltött belseje aligha nem zöldség
féléket rejt, mert egy sereg kofa türelmetlenül 
várja a gazda partraszállását. Valószínűleg meg 
akarnak alkudni a szállitmány fölött, hogy másnap 
aztán kétszeres áron bocsássák áruba a főváros 
piaczain. Egy nagy teherhajóba még sok szállítani 
való van. Legalább ezt gyanittatja a parton föl
halmozott zsákok nagy mennyisége. Husz-harmincz 
athlétai munkás szaporán eszközli a berakást, köny-
nyeden bánva el a mázsás zsákokkal. A halász
dereglyék mo8t telnek meg ízletes tartalmukkal, 
mely holnap szét fog vándorolni a nagy vendéglők 
s a tehetősb magánházak konyháiba. Kettesével
hármasával érkeznek alulról a ladikok, melyek
nek telt hálói a mai „fogás" sikeres eredményéről 
tanúskodnak. A halászmester megelégedetten dör
zsöli kezeit, gondosan zár és retesz alá téve a 
bárka fedelének ajtaját, mig emberei a fáradságos 
napi munkát kiheverendők, a szomszéd bormérést 
sietnek fölkeresni. Lejebb vigan vannak pár hajó 
fedélzetén. A bogrács alatt lobogó tűz fénye, a a 
guzsla és czithera hangjai közelebb csalnak a Du
nához, a part közvetlen szélére. Egy nagy drávai 
tölgyfahajó orrán pajkos kurjantások között járja 
a szerb legénység a nemzeti „kólót." Sajátságosan 
vonzó kép az éji homályban. Az ember alig veheti 
le szemét róla, s ugy szeretné megörökítve látni 
vásznon. Tíz-tizenkét marczonn, barna férfialak, 

A kairói menyegző. 
Sajátságos és festői jelenetnek 

volt szemtanuja f. évi január 20-án 
a kairói El Minieh palota előtt 
elterülő nagy piacz, Méhemet 
Theufik pashának, a Khedive leg-
idősb fiának egy török herczegnő-
vel történt összekelése alkalmával. 
A nászünnepély, melyről keleti le
velezőnk Sz. Török János is meg
emlékezett kairói levelében, január 
17-kén kezdődött s egy álló hétig 
tartott. Jan. 20-dikán terjedelmes 
szabad téren, közvetlenül a czita-
della lábainál, alig néhány porcz-
nyi idő alatt ötven bikát öltek le, 
majdnem a fényes palota bejárata 
előtt. A szomszéd házak erkélyei 
és tetői roppant számú nőkkel vol
tak lepve, kiknek arczát a köznép 
fürkésző szemei elől a feredse bő 
redői gondosan elrejtették. Az
után roppant népsokaság jelenlé

tében és trombiták harsogása közt a Khedive, 
a titkos tanács, a miniszterek, ulemák és nagy-
seikhek, a herczegek, a monyasszony anyja, a 
menyasszony maga és kisérete, a vőlegény, a 
Khedive nejei és ezek kisérete, s végül a Khedive 
legidősb leánya, a palota előtti térről fényes 
menetben, drága kocsikkal, czifrábbnál czifrább 
libériákba öltözött gyalogosok, eunuchok stb. által 
kisértetve, két sor katona közt elvonultak. A menet 
alatt a katonai zenekarok szakadatlanul játszódtak. 
Ez közvetlenül a házassági szerződés aláirása után 
történt. Estére az egész palota fényesen ki volt 
világítva és az egész városnak impozáns kinézése 
volt. A föláldozott bikákat megsütötték 8 az al
király által rendezett nópünnepen a nép közt ki
osztották. 

Egyveleg. 
® (Csinált virágok.) Ámbár elismert dolog, 

hogy ez idő szerint a párisiakkal senki sem verse
nyezhet a csinált virágok készítésében, a talál
mány dicsősége még sem őket, hanem az olaszokat 
illeti, s az első virággyárt csak 1738-ban alapítot
ták Parisban. A gyárt eleinte Seguin botanista 
igazgatta, s itt használtak először szines ezüst le
veleket, miután viseltes selyemdarabokat már az 
előtt alkalmaztak, de a papirlevelek még nem jöt
tek használatba. Most évenként több mint 30 millió 
csinált virágot visznek ki Parisból s az üzlet 12,000 
embert foglalkodtat, kik közül 10,000 nő. A férfiak 
1 frt 70—80 krt, a nők 1 frt 50 krt keresnek nap
jában. 

Huszadik évfolyam. 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft. 
8 * ~ Csupán a Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán a Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Félévre 2 ft. 50 kr. - * 6 

S » - Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajczárba; háromszori vagy 
többszöriigtatásnál csak 7 krajczárba számíttatik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr 9 -
Belyegdij, külön minden igtatás után 30 kr. 

L i e b i g - J u s z t u s . 

A természettudományok óriási elöhala-
dása e század alatt csaknem legnagyobb 
mérvű a vegytan és a vele rokon tudomá
nyok terén. Ez uj tudomány nagyszámú 
elsőrangú tehetséget mutat föl csak e szá
zadban is, s ezek sorában, ha nem legna
gyobb, mindenesetre legismertebb s legszé
lesebb hatású volt Liebig Jusztus, kinek 
haláláról a múlt héten értesült a világ. 
Halála nemcsak hazájában s a maga nemze
tében, hanem az egész világon veszteség 
hire gyanánt fog tekintetni, 
mert a tudomány kozmopo-
litikus birodalmában egyik 
nagy hatalmasság lépett le 
benne a szereplés szinteréről. 
Hatása azonban megmaradt; 
irodalmi működése, tanári 
előadásai, társadalmi érintke
zése a vegytan terén annyit 
adott a tudomány férfiainak 
és az életnek, hogy ez ado
mányok még sokáig hathatós 
tényezők gyanánt fognak sze
repelni. 

Liebig 1803-ban május 
12-kén Darmstadtban szüle
tett s tanulmányait szülővá
rosában kezdte meg. Már 15 
éves korában a heppenheimi 
gyógyszertárbanmegismerke
dett a vegytan gyakorlati ré
szével s 1819-ben Bonnban, ké
sőbb az erlangeni egyetemen 
kitűnő sikerrel végezte elmé
leti tanulmányait. 1822. őszén 
államsegély lyelPárisba ment, 
hol az alig 20 éves ifjú tudós 
már egy Humboldt és Gray 
Lussac barátságát képes volt 
megnyerni, s egy a durrsav-
ról tartott értekezése átalá-
nos figyelmet költött. Hum
boldt ajánlatára Liebig 1824. 
őszén Gieszenben a vegytan 
rendkívüli tanárává nevezte
tett ki, s 1826-ban rendes 
tanárrá lett. Ez évtől fogva Liebig élete a 
tanszék, vegytani laboratórium és a tudo
mányos irodalom között volt megoszolva. 
- 1845-ben a hesseni nagyfejedelem II. 
Lajos a nélkül, hogy Liebig kérte volna, 

öt tekintenünk, s a tudomány története a 
szerves vegytan megalkotójának nevezi. 

Liebig volt ugyanis, ki egyszerű, de 
geniális találmánya által először volt képes 
a szerves testeket vegyelemzés alá venni, s 
az általa kimutatott mód még ma is csak
nem egyedüli s legbiztosabb eljárásul szol
gál a szerves vegytan minden ágában. 
Liebig ennélfogva méltán tekinthető e tan 
megalapítójának. Azonban a vegytannak 

(1803—1873.) 

tisztán tudományosságának elismeréséül 
bárói ranggal ajándékozta meg, a mi még a 
mi korunkban is páratlan dolog s az iroda
lomtörténetben is, Leibnitz esetét kivéve, 
alig fordul elő. 1853-ban — több más meghi-
vást elutasítván -— a müncheni egyetemhez 
ment, hol holta napjáig kitűnő tiszteletben 
részesült, s többek közt 1860-ban a tudomá
nyos akadémia elnöke s az országos tudo
mányos gyűjtemények főigazgatója lett. 
Utolsó éveit is a megszokott környezetben alig van egy más ága is, hol ö nagy fontos

ságú fölfedezéseket vagy ja
vításokat ne tett volna. A 

. vegytani műtermek Gieszen
ben s Münchenben, melyeket 
ö rendezett be, korukban a 
legnevezetesebbek voltak, a 
taneszközök között nem egy 
p. o. a Liebig-féle hűtő, az ő 
fölfedezése. Ö választotta 
először külön a kobaltot a 
nickeltöl, ö határozta meg 
az élenyt a pyrogallsavban 
s fedezte föl a kéksavat az 
orvosszerekben. A szerves 
vegytanban tett fölfedezései 
között nevezetes a melamin 
és ammelin, az első mester
ségesen létrehozott légeny-
savaljak előállítása, s azon 
csodálatos fölfedezése, midőn 
a tejczukorból oxydatió segít
ségével borsavat állított elő. 

Mindezeknél még tán fon-
tosabb Liebig tudományos 
működése a vegytan alkal
mazásában a gyakorlati élet 
szükségeire. Mindenki ismeri 
a fölfedező nevéről nevezett 
Liebig-féle hús- és tej-kivo-
natot, melyek különösen a 
hajósok s lábbadozó betegek 
számára nagy fontossággal 
birnak. Liebig a konyhá-
szatról és kertészetről külön 
vegytani munkákat irt. A 
forrás, rothadás tüneményeit 

s eröteljességben töltötte s alig egy heti I először magyarázta meg tudományosan. 

LIEBIG JUSZTUS. 

betegség után hunyt el e hó 18-án. 
Liebig tudományos működése a vegytan 

körében volt összpontosulva, s ez uj tudo
mány egyik legjelesebb művelőjének lehet 

Nagy fontosságú Liebig tudományos mű
ködése a mezőgazdászat javítása érdeké
ben is. A mezőgazdasági vegytan s ez 
által az intensiv gazdászat, mely nemcsak 
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Gizella folierczegnő nászüimepélye.
Becsben a nemzetközi k iá llítás előkészületei

nek zajától és mozgalmaitól a figyelmet egy csa
ládi öröm fényes ünnepélyességei vonják el. Az ipar- 
világ e perczben helyet* enged a fejedelmi család
ban most folyó menyegzői ünnepélynek, hogy a 
világ figyelnie osztatlanul kisérje ennek lefolyását, 
mertBécs, Ö Felségének, a fejedelmi örömapának 
esküvője, 1854. ápril 24-dike óta nem ért a mos
tanihoz hasonló napot. Gizella folierczegnő és L i- 
pót bajor k irályi herczeg esküvője ápr. 20-án tö r
ténik Bécsben, az Augusztinusok templomában, 
mely a fejedelmi családnak kedvencz szentegyháza, 
és az ünnepélyességek már megkezdődtek.

A most egy éve Budán történ t eljegyzés al
kalm ával a fejedelmi ara  és vőlegénye arczképét 
m ár bem utattuk olvasóinknak; de azért nem lesz 
érdektelen Gizella főherczegnő jellemzéséül még 
nehány adatot fölemlíteni. Gizella főherczegnő, ki 
jelen leg  16 éves, teljesen k ife jle tt, egészséges, 
nagy leány, kék szemekkel, dús szőke hajjal. T e r
mészetében vidorság és naivság van. Társaságban 
megnyerőnek és barátságosnak mondják. Bizonyos 
komolyság és az igaz s egyszerű irán ti előszeretet 
képezik jellem ének alapvonásait. A  piperét eljegy
zéséig nem ismeré. Nevelését eleitől fogva A lix de 
Surirey de St. Remy asszony vezette, egy fran- 
czia eredetű, de a német irodalom ban is teljesen 
já rta s , szellemes és nemes szivü hölgy, kin a fő
herczegnő nagy szeretettel csüggött. M ellette volt 
Gerstíicker bárónő, mint gouvernante. A  főher
czegnő első oktatója Becker udvari tanácsos volt; 
később az irodalomban, földrajzban és történelem 
ben dr. E gger Alajos, a számtanban és természet- 
tudományban dr. K rist, a vallásban M ayer püs
pök, a rajzban Novopocky képíró, a zongorázás
ban Bécsben R ichter, majd Ischlben, Budán és 
Gödöllőn dr. Gerber, a franczia nyelvben Surirey 
asszony, utóbb Duchéne ta n á r , az angolban 
Schmid asszony, a magyar nyelvben pedig Rimely 
apát oktaták. Az utolsó télen Zsitkovszkytanártól 
Gödöllőn a m űtö rténelm et, februárban pedig 
Bécsben dr. F alke korm ánytanácsostól a m űipar 
fejlődését tanulta. M int fiatul leány, a zenét és 
ra jzo t különösen kedveli. Eljegyzése után a múlt 
tavaszszal egész érdeklődéssel kezdte részleteseb
ben tanulni Bajorország történelm ét és földrajzát. 
T anulását csak pár hét előtt végzé be, midőn ta 
náraitól érzékeny búcsút vett.

Gizella főherczegasszony vőlegénye, L ipót 
bajor herczeg ápril 14-én érkezett Bécsbe, négy 
bajor herczeg, két herczegnő és több tábornok k í
séretében. Az indóháznál a k irály  bajor tábornoki 
egyenruhában fogadta, megölelte, megcsókolta 
leendő vejét, a többiekkel kezet fogott, s aztán az 
udvari kocsikon a császári váriakba hajtattak .

A  nászünnepély eh Bécsben az ápril 16-án este 
ta rto tt udvari hangversenynyel vették kezdetökot. 
A redout fényesen kiv ilág íto tt nagy termének 
földszintjét a titkos tanácsosok, kamarások, az 
udvarhoz tartozó urak és hölgyek és az aristokra- 
czia foglalá el, a karzatokon az osztrák reichsrath 
és a m agyar országgyűlés küldöttjei, a delegátu
sok, főtisztek, a sajtó képviselői foglaltak helyet. 
K ilencz órakor jelent meg a királyné a bajor 
L u itpo ld  herczeg karján, őt követte Gizella fő
herczegnő L ipó t herczeggel, azután jö tt a király 
Teréz bajor herczegnő vei és a terem  egy emel
vényén foglaltak helyet.

Az uralkodó család összes tagjai jelen valá- 
nak, kivéve az üdülő félben lévő Ferencz K ároly 
főhercze^et. Ezeken kivül az idegen herczegek 
közül jelen v o ltak : Luitpold bajor herczeg fiával 
és leányaival, W asa,W eim ar, H olstein és Coburg 
herczegek. — A királyné lilaszin ru h á t viselt a 
csillagkoresztrend jelvényeivel, nyakán gyém ánt- 
nyakéket, fején gyöngyökkel kirakott brillant-dia- 
dém et; G izella főherczegnő fehér> ruhát rózsaszín 
tunique-kel és csipke fölvetővel, gyém ántokkal kö
rü lrako tt ékszer volt nyakán, hajában rózsabimbók, 
kezében virágbokréta. — A király táborszernagyi, 
L ip ó t herczeg osztrák ezredesi egyenruhában je
lent meg. A két uralkodó-ház tagjai (köztük József 
főherczeg és K lo tild  főherczegnő) az első székso
rokban foglaltak helyet, mig az angol, franczia, 
német követek, nejeikkel, s a török követ, elkülö
n íte tt helyen ültek.

T Á R H Á Z .
A terem, a falak arany diszitései, a buja tro 

pikus növények, a különféle egyenruhák, rendsza
lagok s a hölgyek mesésen gazdag ékszerei meg
lepő lá tvány t nyújtottak. A  földszinten csak 
alig volt frakk látható s felülről nézve az egész 
terem  pompás virágágynak látszott a fényes tarka  
öltözetektől, mig a karzaton a fekete szin egyhan
gúságát csak a magyar és lengyel képviselők gaz
dag nemzeti öltönyei ellensúlyozták.

A hangverseny az Oberon nyitványnyal kez
dődött, melyet az udvari dalműszinház zenekara 
adott elő; ozután W alte r S tanzieri románczát és 
Riedel „K érded, miért szeretek !“  kezdetű dalát. 
A  hangverseny első szakasza H ellm esberger he- 
gedüjátékával ért véget, ki Gounod „Cáczilia- 
hym nusu-át s Berlioz „F au st“ -jának andantéját 
játszotta. A  szünet ala tt frisitőket hordtak szét, s 
a király a főherczegekkel s a követekkel, a k i
rályné pedig a követek nejeivel társalgóit.

A  második szakasz Liszt Ferencz magyar 
rhapsódiájával ért véget. A király  személyesen 
fejezte ki elismerését a közrem űködött művészek
nek, majd a diplomácziai testü let tagjaihoz inté
zett nohány szót, mire az ünnepély tizenegy órakor 
véget ért.

April 17-én volt a bécsvárosi községtanács 
á lta l rendezett fényes estély, melynek lefolyásáról 
ez ttáv ir ják : „A  term ek már 8 órakor zsúfolva vol
tak. A  terem ben az udvar számára aranynyal d í
szített piros dam aszttal bevont emelvény állott. 
A tánczrend egy kékszinü könyvecske, melynek 
tábláján az egybekelő pár arczképe lá th a tó ; a 
rendezők piros vállszalagot viselnek. P on t fél
11-kor megjelent az udvar. F elder polgárm ester 
egy küldöttség élén a bemenetnél fogadta azt 
hosszabb üdvözlő beszéddel, mire az udvar a sor
falat képző közönségesen végig menve, az emel
vényre ment és o tt egy kis társalgást, cercle-t 
ta rto tt. A  karzatot ragyogó hölgykoszoru foglalta 
el. A férfiak túlnyomó számmal frakkban jelentek 
meg, katonai és udvari tisztek egyenruhában. 
A m agyar delegáczió tag jai szintén megjelentek 
az ünnepélyen “

April 18-án Gizella főherczegnő ünnepélyes 
lemondása a trónöröklő jogról a titkos tanácste
remben déli 12 órakor megy végbe. D élután 3 
órakor családi ebéd a m árványterem ben; este nyol- 
czadfél órakor diszelőadás az operaházban.

April 19-én diszebéd a szertartási teremben. 
Ugyané nap fogadják ő Felségeik a magyar or
szággyűlés üdvözlő küldöttségét.

" April 20-án , vasárnap 12 órakor az esküvő 
az augusztinusok templomában. E zu tán  családi 
reggeli; este pedig az uj házaspár külön vonattal 
Salzburgba utazik.

Irodalom és művészet.
** (A  Gizella-album,) melyet P est városa ké

sz ítte te tt emlékül a főherczeg-asszonynak, igen 
díszes k iállítású  mű, s Münchenben sem fog 
a m agyar művészetnek szégyenére válni. E  diszmű, 
mely tizenkét vizfestm ényt tartalm az, 13 ezer fo
rin tba (s csak a kötése hétezerbe) került, húsz 
hüvelyk m agas,huszonnyolczhüvelyk széless het
ven fontot nyom. Kötése mestermű; ezüstmives 
m unkái minden részletben Rauscher Lajos akadé
miai festő rajzai szerint E gger testvérek m űter
mében készültek. A  czimlap és a költemény kal- 
ligrafirozása Koch H enrik  épitész felügyelete 
a latt tö rtén t, a czimlap L áng A. műve. E z egy 
phantasztikus architektúrát képez kifeszitett kár
p itta l, s azon e fólirattal hat sorban: „O  császári 
királyi Fensége Gizella főherczegasszony menyeg- 
zője ünnepére, legmélyebb hódolata és hűséges 
ragaszkodása jeléül, P est sz. k. város közönsége.“ 
Az album tartalm a igy következik: Bevezetésül: 
üdvözlő költemény Szász Károlytól. Festmények: 
1) Gizella bajor herczegasszony sz. István  első 
magyar k irály  neje Im re herczeggel, Székely B er
talantól. 2) B uda-Pest látképe, L igeti A ntaltól. 
3) A  budai király i várpalota kápolnájának belseje, 
Steindl FerencztŐl. 4) Gizella főherczegasszony 
lakosztálya a budai várpalotában, Telepy K ároly
tól. 5) Buda vára a pesti rakpart felől, Greguss 
Jánostól. 6) A  Ferencz-József-tér Pesten, Skal- 
nitzky A ntaltól. 7) A  m. nemzeti múzeum Pesten,

Hauszmann Alajostól. 8) M argitszigeti részlet 
Brodszky Sándortól. 9) A pesti városliget, L ig e ti 
A ntaltól. 10) A  gödöllői kir. várkastély , Telepy 
K árolytól. 11) A besnyői kolostor Gödöllő m ellett, 
K eleti Gusztávtól. 12) Zárlap, Than M órtól. — 
A  festmények közül ki kell emelnünk az első ké
pet Székelytől, mely mély történelmi tanulm ány
nyal, m űgonddal és nagy harmóniával van előál
lítva : Gizella, az első m agyar király neje, egy 
székben ül, ölében tartva a kis Im re herczeget. A. 
király asszony pompás köntöse, a bútorok, az egész 
szoba a régiség irán ti élér k érzékre m utatnak. 
Igen  kitűnő a Kefoti G usztáv tájképe is : a besnyői 
kolostor és környéke, hangulatteljes tá j, Ősziesen 
szelíd világításban. A  Greguss Jánosé szin
tén meglepő; az A l-D unasorról, hol a „H ungária“ 
is fekszik, festé aD unát, a lánczh idat és B udavárát, 
e szép táv latú  képet a nap leáldozásának pirosas 
fényével árasztva el; elől a D unaparton életteljes 
vásári csoport lá tható . Ligeti képei közül B uda
pestnek egy szerencsés pontró l íö lvett érdekes 
látképe vonja m agára a figyelmet. Thán Mór szé
pen színezett allegoriai képén széles folyamot lá
tunk, melyen függönyös menyezetü sajkán boldog 
pár halad, a sajka orrán angyalok ülnek, a vízpar
ton egy aggastyán piheo, a folyam vénségét pél
dázza, alább P est nemtője — deli nőalakban — 
koszorút nyújt a távozó sajka fele, mely boldogságot 
szállít, s m ellette a krónika múzsája egy oszlop kő
lapjára vési az emlékezetes n ászn ap o t: április 
20-át. — Az album művészi értékét nagyon emeli 
az, hogy több képiró já ru lt hozzá, m in ta  becsi
hez, s m indegyik saját művészi term észetét jellem- 
zőleg fejezte ki.

— („Képes K iállítási lapok“) lesz a czime azon 
kiállítási képes heti közlönynek, m elyet a „F ran k 
lin“ irodalm i tá rsu la t indít meg még o hóban. A  
„K épes K iállítási lapok“ a m agyar érdekeket fog
ják  képviselni a bécsi közkiállitáson, s tek in te tte l 
hazánk szellemi képviseltetésének fontosságára,, 
nem m ulasztjuk el m ár most fölhívni úgy a kiál^ 
litók, valamint a nagy közönség figyelmét e vál
lalatra . E m líte tt lap szerves összeköttetésben áll 
a „W eltausstellungs Zoitung“-gal és annak a m ár 
egy év óta fennálló s a m agyar érdekeket szintén 
fölkaroló „ L ’exposition U niverselle de V ienne“ 
czimii franczia kiadásával, s úgy ezen körülm ény, 
valam int a szerkesztő: Steinacker Ödön, volt k iál
lítási titkár, és a kiadó „F ran k lin “ tá rsu la t neve 
elég biztosítékot nyújtanak a lap szakszerű ve
zetése és tartalm assága iránt. A  hetenként kétszer 
172— 2 évnyi tartalom m al megjelenő lap ára fél
évre 8 forint lesz; három hóra 4 forint, s az elő
fizetés a „F ra n k lin “ társulathoz (egyotem-utcza 
4. sz.) küldendő.

** (Pozsonyból) írják, hogy ott néhány hét 
m úlva egy több évre b iztosíto tt m i gyár lap fog 
megindulni.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
J  (A  bécsi nemzetközi kiállítás) május elsején 

okvetlenül m egnyílik; de korántsem  lesz a maga 
teljességében látható. Igen nagy részében akkor 
fos< kezdődni az igazi kiállítási munka, m ert péld. 
a hajót, mely Észak-A m erika becses tárgyainak  
halm azát hozza, még csak e hó 28-kán várják. A  
m agyarországi k iállítással is csak a m egnyitás 
után jó idővel készülnek el. Némely nemzet azon
ban, m int az angol, mely igen sietett, e hó végére 
m ár az utolsó szögig elkészülve várja a m egnyitás 
ünnepét. O tthon azonban ő is elkésett, k ivált 
1862-ben, midőn a megnyitási ünnepen a legtöbb 
tárgynak  csupán még beszögezett ládáit lá tta  a 
világ. A  bécsi tárla t különben május elejétől foly
vást nyitva lesz, s csak ama részeit zárják, füg
gönyzik el, hol a megkésett népek dolgoznak.

Mi újság?
©  {Ez a hét) a piros tojások és rózsavíz ün

nepeivel kezdődött. Csak cseresznyemag van több 
juniusban, meg dinnyem ag szeptemberben, mint a 
mennyi szines tojáshaj, meg tö rö tt üveg volt az 
utczákon látható  a husvét két első ünnepén. Aztán 
az ünneplő ruhás, kicsipett, fölpántlikázott nép- 
tömeg, mely a verő fényes, meleg tavaszi napokon 
a főváros valamennyi mulató helyeit ellepte. V a
lósággal, m int a köpüből a méh, ha ra jt ereszt,
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úgy zsongták tele a budai hegyektől a rákos-pa- 
lotai erdőig a most lombosodó helyeket, azzal a 
különbséggel, hogy mig a méh dől - ózni hagyja 
oda a köpüt, ezek a m unkától m egpihenni mene
k ü ltek  a szabadba. A husvét vasárnapja volt 
ugyanis az a nap, melyen a közieked' s mindenfelé 
rendszeresen megnyílt. A Svábhegyre, melyet 
hiában kereszteltek el m ár százszor Széchenyi- 
hegynck, mindig csak sváb m aradt ő, a zajos zug
ligetbe a fáczánig, disznófőig, a szép Juhásznőig, 
nem különben a Diogenes hordójáig. Ez a Dioge- 
nes hordójának nevezett nyári lak pedig valósá
gos, dongákból összerakott, nagy vasabroncsokkal 
körülpántolt ezer akós hordó, fölfelé állítva fene
kével s leboritva esernyő-alaku hajazattal. A don
gákba ablakok vannak vágva s alattok köröskörül 
csinos erkélyke fu t közepén, úgy hogy ketté vá
lasztja, földszinti helyiségre és emeletre. S akad
nak Diogenesek, a kik nem restelnek hatszáz forint 
lakbért fizetni, ho^y a négy nyári hónapon át 
ebben a hordóban lakhassanak.— A m argitszigeti 
hajók is husvét vasárnapja óta járnak a szigetre 
rendesen. A m últ vasárnap közel négyezer ember 
lá to g atta  meg e kellemes kiránduló helyet, mely a 
m últ ősz óta egy hatalmas, tágas épülettel gaz
dagodott, hol olvasó, társalgó, étkező helyiségen, 
a szellős csarnokon s boltozatos földalatti rak tá
rakon kivül nem kevesebb mint százhúsz fényesen 
bútorozott vendégszoba várja a beszállókat, kik
nek kilencztized részét eddig elegendő szobák 
hiánya m iatt kellett visszautasítani. S daczára 
a szabadba kiáram ló tömegnek, magán a városon 
alig volt észrevehető, hogy lakosságának nagy 
része kim enekült falai közül. Az utczák az ün
nep két napján valósággal hemzsegtek a nép
sokaságtól. K iv á lt a templomok környékén em
ber ember hátán nyüzsgött. Háromszázezernyi 
lakosságú városon hogy is látszanék meg, ha úgy 
€gy harmadrésze kimegy belőle ?!

** ( Gizella főherczegnőnek) Budapest összes 
nőegyletei értékes ajándékot küldenek. Az ajándék 
tá rg y a  egy kékszinü kristály  névjegytálcza, a ba
jo r- és osztrák-ház ezüstös czimerével. A  tálcza al
já ra  kívülről a 13 nőegylet czime van fölvésve. A  j 
debreczeni csizmadia társu la t pedig Gizella főher- j 
czegnőnek nászünnepélye alkalmából nőitopánt j 
kü ldö tt. E z  a csizmadia mesterség remek müve, 
testszinü bőrből selyem díszítéssel, a topánt ma
gyar nemzeti kokárda ékesíti. K észítette Gulácsi 
M ihály, debreczeni csizmadia.

** (Fejedelmi vendégek Bécsben.) Az osztrák 
császár az összes európai fejedelmeket m eghívta a 
bécsi közkiállitás megszemlélésére. A  feleletek 
most érkeznek a megérkezés és a bécsi tartózkodás 
pontos meghatározásával. Legújabban a német 
császár válaszolt, egész határozottan kijelentvén, 
hogy június 15-én érkezik Bécsbe, és 12 — 14 na
pot szándékszik o tt tölteni. A német császár el
utazása előtt, junius 20—25-ike között az orosz j 
czárt várják  Bécsbe, ki szintén két hetet szándék- j 
szik ott tölteni.

** (A  magyar honvédségi főparancsnok adlá- 
tusává,) b. P íré t altábornagy utódául, Nagy K á
roly altábornagy neveztetett ki.

** (.Komáromból) gr. Nádasdy L ipót főispán- 
ságának 40-ik évi jubilaeum áról ápr. 16-áról irják: 
Komárom városa zászlókkal, diadalívvel van d í
szítve. Nádasdy gróf főispánt déli 1 órakor a vas
pályán a megyei és városi küldöttségek és a hon
véd tisztikar fogadták. Ghyczy Kálm án üdvözlé a 
főispánt, ki m eghatva válaszolt. R oppant néptö
meg, nagyszám ú kocsi, kétszáz főnyi bandérium, 
taraczkok durrogása közt, k isérte a megyeházba. 
I t t  a megye, városi törvényszék, várparancsnok
ság, honvédség, egyletek, testü letek  tisztelegtek 
nála. Este 9 órakor nagy fáklyásm enet és k iv ilá
gítás volt. — Az ünnepély további folyamáról a 
következő táv ira t tudósít: „Komárom, ápr. 17. Ma 
reggel 10 órakor megyei közgyűlés volt. N ádasdy 
főispánt Zámory képviselő üdvözli; Bathó alispán 
fölemlíti a főispán k itüntetését, ki ez alkalommal

a királytól első osztályú vaskorona-rendet kapott. 
A  főispán válasza után K un főjegyző a főispán arcz- 
képéről emlékszik meg, mely ünnepélyesen lelep- 
leztetik. Ghyczy Kálmán a mai ülés befejezését 
inditványozza az ünnepély méltóságáért. Elfogad- 
tatik . D. u. 2 órakor diszebéd. A főispán poharat 
emel a k irályra és k irálynéra, R udolf koronaher- 
czegre és Gizell a főherczegnőre, a hazára, a ma
gyar népre. É lte tték  a főispánt, a m egyét, a várost, 
Grhyczyt, Jókait. Este fényes bál.“

** (¿4 „Szózat “ 30-dik évfordulója.) 1843. 
május 8-kán énekelte el legelsőbb a nemzeti szín
házban a színház dal kara Vörösm arti M ihálynak az 
1836-iki, „A urórá“-ban m egjelent, s azóta nemzeti 
hymnuszszá vált „Szózat“ -á t Egressi Béninek meg
koszorúzott, illetőleg húsz aranynyal díjazott s 
immár átalánosan énekelt dallam ára. Egressi 
pályanyertes műve után továbbá elénekelte a dal
kar E rkel Ferencznek, F áy  G usztávnak ugyan
csak a Szózatra irt, s méltó d icsérettel kiem elt 
pályadallamait. A  jelenvolt nagyszámú közönség 
m indegyik dallamot kiérdem elt tapssal fogadta. 
Most indítvány történt, hogy am i három daliam 
keletkezésök harmincz éves fordulatán, ez évi 
május 8-án a nemzeti színházban a dalkar által 
ismét énekeltessék el.

** (jHó mából) jelentik  hogy a pápa egészségi 
helyzete a közelebbi napokban rósz ibbra fordult. 
A „Rom é“ czimü lap m int bizonyos dolgot je 
lenti, hogy Angeli és A ntonelli bibornokok ren
delkezéseket tettek  a konklave iránt. Főpapi kö
rökben Ri rio, Sforza, Pecci és Monaco la V aletta 
bibornokokot em legetik jelöltekül a pápaságra.

** ( Vukovich Sebő leánya,) Ü rm ényi Pálné 
asszony e napokban megküldé Jókai M órnak em
lékül elhunyt atyja arczképét és ama könyvet, 
melyet a boldogult végső perezéig tanulm ányo
zott: Thomas „ W  orks and W  ages“-jét. („M unka és 
bér“ .)

(V dter Antal) honvéd tábornagy Pozsony
ból Budapestre érkezett s az egész nyarat a budai 
Császárfürdőben fogja tölteni.

** (A nemzeti színházhoz) fensőbb helyről az az 
óhajtás in téztetett, hogy e nyáron — a v ilág tá r
latról Budapestre érkező vendégek tekintetbevéte
lével — az egyhavi szünidőt mellőzni kellene.

f  (Halálozások.) Hunfalvy János jeles tudó
sunkat súlyos családi csapás érte: neje, született 
Schmidt Hermina asszony, Budán ápril 10-én meg
halt. — Szatmármegyében Vetésen e hó 9-én 
hunyt el Szerdahelyi Pál nyug. megyei alispán, ki 
a megyének sok szolgálatot te tt, miveit, derék fia 
v o lt; 71 évet élt. — Jászon Góts Móricz, prémon- 
tre i kanonok, tudós, munkás és szerény férfi, e hó
12-kén elhunyt 63 éves korában.

Nemzeti színház.
Péntek, ápr. 11. Az ünnep miatt a színház zárva volt.
Szombat, ápr. 12. Jótékony czélu előadás; VA kéksza

kállú l ie rc ze g Operette 4 felv. Zenéjét szerzette Offen- 
bach.

Vasár nap) ápr. 13. Az ünnep miatt a színház 
zárva volt.

Hétfő, ápr. 14. ,.Liliomfi.u Eredeti bohózat 3 felv. 
Irta Szigligeti.

Kedd, ápr. 15. „D in o ra h Opera 3 felv. Zenéjét szer 
zette Meyerbeer-

Szerda, ápr. 16. „A párbajt Dráma 5 felv. Irta Fer- 
rara P. ; ford. Csepregi.

Csütörtök, ápr. 17. „Fausté Opera 5 felv Zenéjét 
szerzette Gounod.

Szerkesztői mondanivaló.
— B . »T* Mint a régebbiekben, e költeményben is találunk 

itt-ott az érzés igazi kifejezésére, egy-egy sikerült fordu
latra stb. Csak igyekeznék a mit mondani akar, erőteljesen 
összevonni, nem nyújtani el, nem ereszteni föl oly hosszú s 
hig lére, nem ismételni kevés változattal kétszer-három- 
szor mir.tha keresné a legjobb kifejezést s nem találná!

— H . Gy. „A  m ú lt,66 Homály, borongás, erőltetett- 
ség sokat vonnak le a különben némi jobb tulajdonokkal 
is biró költemény becséből. Sajnáljuk, hogy annyi kisér - 
letre nem tud egyszer sikerülni !

— T. Gy. ,,Hej hogyha én . . és „Kis kert ölén.“ 
Minden érdem nélküli dorombpengetések.

— M, F . „Népdalok.“ Nrtgvon kévéd van bennök ; egy 
kis hang, egy kis modor, főbb sincs.

— G yőr.  H S A  beküldött czikk végét kérjük. Az 
eleje után ítélve, az is érdekes lesz. — A mi a kérdett 
könyvet illeti, az csakugyan legjobb, mint egyetemes iro
dalomtörténet ; sőt egyéb német nyelven sincs.

H .-Böszörm ény, N. J. A „R egélő“ szerkesztésé
hez nem volt semmi közünk. A kaszinó reklamáczióját át
adtuk, a kiadó-hivatalnak, melyet illet, elintézés végett.

SAKKJATEK.
699-ik sz. f. Gérecz K á ro ly tó l 

(Sárospatakon.)
Sötét.

a b e d e  f g h  
V ilá g o s .

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond.

A 694-ik számú feladvány megfejtése.
Bayer Konrádtól.

Vil. a Sőt.
1....................  c7 — c6
2. Be6—c 5 f  K e 5 -d 4
3. Be5 -  c5 Kd4 — a5:

V il. Sőt.
1. Hh7 — ftí Kc5 d4 (a)
2. B e6—c6 Kd4—e5
3. Bc6—c 5 f  K tetsz.szer.
4. H f8—e6 Bc5 — fő mát. 4. IIf8—e6 mát.

H elyesen  fejtették  m e g : Veszprémben: Fülöpjózsef.
—  M isko lczon : Czenthe József. G elsén :  Glesinger Zsig- 
mond. — S á ro sp a ta k o n : (ré recz  Károly. — A r a d o n : Kovács 
Albert. — Debreczenben: Zagyva József. — Sziget-Csépen: 
Mayer Karoly. — A pesti sakk-kör.

Figyelmeztetés.
M árczius-hó végével az évnegyedes előfizetések ideje 

lejárván, tisztelet-tél felhívjuk előfizetőinket,hogy előfizeté
seiket mielőbb megújítani szíveskedjenek.

Előfizetési föltételek:
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok

fc ft. 5 0  kr. 
5 » — v 
1 » 5 0  v

Évnegyedre (ápril —j u n i u s ) ......................
Félévre (ápril—s/eptember) .
Háromnegyed évre (ápril — deezember) .

Csupán a Vasárnapi Újság:
Évnegyedre (ápril j u n i u s ) ........................... 1 ít . 5í) kr.
Félévre (ápril szep tem b er)............................3 » — »
Háromnegyed évre (ápril — deozember) 4 » 5 0  »

Csupán a Politikai Újdonságok:
Évnegyedre (ápril—junius) .......................I ft. 2 5  kr.
Félévre (ápril -  szeptember1 . . . . .  2 » 5 0  * 
Háromnegyed évre (ápril —deezember) 3 » 75  »

Egyes előfizetések legczélszerübben pos ai utal
vány általeszközölhetők, a melyre bérmentesítésül esak egy 
darab 5 krajezáros bélyeg kívántatik.

T íz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisz- 
teletpéldánynyal szolgálunk.

C T  Április 1-től kezdve teljes számú 
példányok még folyvást kaphatók.

Pest, április-hó 1873.

A Vasárnapi Újság és P. Újdonságok
kiadó-hivatala (Pest, egyetem-uteza 4. sz. a.)

H E T l - N  A P T  AR.
H oi2apl-es 

heti nap j
KathoIikuB és protestáns  

naptár
Görő^r-orosz

naptar
Izraeliták

naptara
N a p í 0 í <1

hossza kél nyug. hossza |; kéi | nyug.

Á p r i l i s April. (<>) j1 Niz. R. f. p A. P- á p-j f. l \ ó. P- ó. p.
£ 0  V «bftr E 1 Fehér va*. E 1 Oiiasim . 8 Ilu svéfvas. ¡23 Nehemi. 30 24 5 4 6 56 296 36! 2 19 10 27
21 Hétfő Anzeltn vértanú Oda ¿zúz 0 11 u* vétheti. 24 Náthán 31 23 5 2 6 57 310 1 2 57 11 29

; 22 Kedd Kájus én Soter : Leonidas 11) Herodes 25 32 21 5 0 :6 59 324 31! 3 27 este
Szerd Adalbert Béla 11 Antipus 26 B. Józ h. i 33 20 4 581 7 0 338 56 3 51 2 28

24 Cső György vért György Vazul 2 ’ Nabuko. 1 84 18 4 57 ¡7 2 353 33! 4 i s\ 3 37
25 Pént. Jézus dzsidájít Márk 1 n Artenin 28 Nikanor 1 35 16 4 55 7 3 6 54 4 27 | 5 13
‘'6 Szom. Ervin, K iüt Mar<zellin 1 1 Marti us 29  S 1 per. ! 36 15 4 52 7 4: 22 31 4 51! 6 33

lio id  t Ujhold 26 án 11 óra 58. 3 perczkor reggel.

T A R T A L O M .
Thierry Amadé (arczkép\ — Népdalok. — Válasz

tások előtt (folyt.). — Vámbéry közép-ázsiai utazásaiból 
(két képpel). — A pesti áru- és értéktőzsde uj épülete 
(képpel). — Az erdélyi székely szombatosok (foly.). -  
Este a dunaparton. — A kairói menyegző (képpel). — 

Egyveleg. — Tárház: Gizella főherczegnő nászünne
pélye. Irodalom és művészet. — Ipar, gazdaság, keres
kedés. — Mi DÍságV Nemzeti szinhás. — Szerkesztői 
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.

Felelős szerkesztő: N agy Miklós (L. magyar-uteza 21. sz.)
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Az első magyar ált. biztosító-társaság
BUDA-P E S T E N ,

a kölcsönös túlélési csoportulati (Tontina) biztosítást,
előre meghatározott legkisebb (minimál) összegért való jótállás és a dijak viszontbiztositása mellett üzletkörébe fölvévén, egyelőre a következő 6 csoportulatot 
nyitotta meg :

1. egy 14 év tartama csoportulatot, melynek leszámolási ideje 1887. jannar hó 1-én leend.
2. » 16 v v » » v » 1889 . » » » v
3. » 1 8 »  » » » » » 1 8 0 1 »  v » »
4. » » » v » » » 1893. x v v v
5. » 2 2 » »  v » * » 1895 . » » » »
6. » 2 4 » »  » » » » 1897 . » » » »

Az első magyar általános biztositó-társaság a fent kijelölt túlélési csoportulatok résztvevői irányában, végeredmény fejében a következő mint legkisebb 
(minimál) összegért határozott kezességet vállal

a) egyszer s mindenkorra befizetett ÍOOO forintnyi betét után,
ha a csoportulat 14 évi tartamú 21Ö0 forintért,
» » » 16 » » 2450 »
» » » 18 » » 2800 »
» » » 20 » » 3200 »
» » » 22 » » 3600 »
» » » 24 » » 4000 »

b) évenként fizetendő ÍOO  forintnyi betét után, 
ha a betétek 14 éven át fizettetnek 2200 forintért,
» » » 16 » » » 2600 »
» » » 18 » » » 3200 »
» » » 20 » v » 3800 »
» » » 22 » » » 4500 »
» » » 24 » » » 5300 »

Az első magyar általános biztositó-társaság által garantirozott legkisebb (minimál) összegek a betétek, azok kamatai s a kamatok kamatainak mintegy 
6%-es gyümölcsözését képezik, mely gyümölcsözés azonban a biztosítás természeténél fogva kedvező viszonyok között tetemesen előnyösebb is lehet.

Az egyidejűleg felvett viszontbiztosítás igénybe vétele által mérsékelt dij mellett, biztosítható a betételek azon esetbeni visszatérítése, ha a biztositott egyén 
a esoportosulat leszámolási határideje előtt meghaláloznék.

Ily módon a biztosítás ezen neme számtalan előnyeinél fogva a tőkepénzek s időnkénti megtakarítások legjobb s legbiztosabb elhelyezésére ad alkalmat 
s lehetővé teszi, hogy a gyermekeik jövőjéről gondoskodni óhajtó család-atyák azoknak könnyű és kényelmes módon szabad, független állást szerezzenek.

Minthogy az első magyar általános biztositó-társaság évi betétek gyanánt 25 frtot s ezenfelül bármely magas összeget elfogad, a biztosítás ezen nemében 
mindenki, — még a kevésbbé vagyonos is, — részesülhet.

Társaságunk számos ügynökei a megnyitott hat esoportulatbani részvételre mai naptól kezdve aláírásokat elfogadnak s bővebb felvilágosítással teljes 
készséggel szolgálnak.

7 ( 4 - 4 ) Az első magyar altalános biztositó-tarsaság igazgatósága.

Franklin-Társulat“
magyar irodalmi intézet kiadásában Budapesten

(egyetem-uteza 4-dik sz.) megjelentek és kaphatók:

A MAGYAR TÖRVÉNYEK _
rendezett és kiegészített u j  kiadása.
1 .A magyar IiiteltörYények gyűjteménye.

1. A magyar váltótörvény. (8-rét, 208 lap) fűzve 1 frt.
II. A magyar csődtörvény. (8-rét, 84 lap) fűzve 60 kr.

III. A magyar kereskedelmi és ipartörvények. (8-rét, 88 1.) fűzve 60 kr.
2. Úrbéri tárgyú törvény-gyűjtemények. Á z 1847/8-dik évtől

egész 1872-ik évig alkotott s úrbéri tárgyú törvényezikkelyek gyűjte
ménye az azokra vonatkozó egyéb törvények- s rendeletekkel kiegé
szítve. Szerkeszté Szeniczey Gusztáv. (8-rét, 176 lap) fűzve 90 kr.

3. Törvényczikk a vadászatról, függelékképen az abbetn hivat
kozott mezei rendőrségi 1840. IX . törv. czikkel kiegészítve s betűren
des tárgymutatóval ellátva (8-rét, 56 lap) fűzve 40 kr.

4. Köztörvényhatóságok, községek és első folyamodást! bírósá
gok rendezésére vonatkozó törvények és kir. ministeri rendeletek gyűj
teménye az 1869. IV., 1870. XLII., 1871. VII., IX., X V III., X X X I., 
X X X II., X X X III., X X X IV ., LI. úgy az ezen törvényezikkekben hi
vatkozott régiebb törvények, jelesül az 1848. X V III. és X X X I., 
1840. X V . és az 1868. I., X X X I. és LIV. t. czikkek, illető §§-ai sze
rint hivatalos kiadás után összeállítva és egy betűrendes tárgymutató
val ellátva. Egybeilleszté Szeniczey G. (8. 264 lap) fűzve 1 frt 20 kr.

5. Az 1847/8-ik évi országgyűlési törvényezikkek a későbbi tör-
vényekben foglalt módosítások szerint kiigazítva és a sajtótörvények 
életbeléptetése s az esküdtszéki eljárás szabályozása tárgyában kibo
csátott magyar kir. ministeri rendeletekkel és véderőről szóló törvény
czikk ekkel kiegészítve. Egybeilleszté Szeniczey G. (8., X VI., 2251.) 1 frt.

6. A magyar honvédelmi törvények és a honvédek számára a
magyar kir. honvédelmi miniszter által kibocsátott s ö cs. és apóst, 
kir. felsége által szentesített fontosabb szervezési és szolgálati szabá- 
lyok gyűjteménye betűrendes tárgymutatóval ellátva. (8-rét, X V I, 351 
lap,) fűzve 1 frt. 20 kr.

7. Magyarország és Erdély birósági szerkezete és lieiyközségei-
nek legújabb bírósági felosztása. A magyar kir. igazságügyminiszter 
által rendelt későbbi módosítások illetőleg változtatások szerint kija
vítva, 1873. (240 lap, 8-rét.) Fűzve 1 frt. 20 kr.

8. Függelék, magában foglalja mindazon törvényezikkeket ésm. kir.
ministeri rendeleteket, melyek az 1872-ik évtől fogva a köztftrvényha- 
tóságok, községek és bíróságok rendezése tárgyában pótlólag vagy. 
kiegészitőleg hozattak illetőleg kiadattak. Egybeilleszté Szeniczey Gusz
táv. 1873. (176 lap, 8-rét.) Fűzve 70 kr.
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Női topán eberlastingból .
» magas lábikra igen fin. 
v bőrtopán kettős talppal 

Úri topánok borjú- vagy 
zerge - bőrből, igen

f i n o m .................... 6 » — »
Gyermek-topankák . . 1 » 60 » 
Házi czipök nők és urak

számára....................1 » 20 *
P a p u c s o k .........................1 » 20 »

Egy pár térdi csiz
ma csattal . . . . 12 » — » 

A leg jobb  minőségű s legdúsabb 
választékban kaphatók

( 6- 6)Temesváry Gusztáv
m. kir. szabad.

c z i p ő - á r u  g y á r i  r a k t á r á b a n
Pesten, sütő-uteza, Iíároly-kaszárnyában 8. sz.
Vidéki megrendelések utánvét mellett a legpontosabban eszközöltetnek.

Gyors és biztos kiirtása a

patkányok és egereknek,
az ő Felsége első Ferencz József császár által egy kizárólagos sza

badalommal kitüntetett

patkányméreg által,
mely valódi minőségben kapható:

P esten : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik szám. — 
Továbbá a birodalom legtöbb fő- és mezővárosaiban. 17 (1—9)

Ára egy darabnak 50 kr. a. é.
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Talmi arany-ékszer
gyári raktár egész Magyarországra

nézve.
M ég soha nem kínálkozott alkalom mint épen most« 

„  alább nevezett ékszerek olcsó ároni beszerzésére.

!  »
Egy finom (almi arany óraláncz . . 1— 3 ftig. 

„ talmi arany hosszú
ó r a lá n c z ......................1 ft. 50— 4 „

Egy finom talmi arany nielltü fülbevalóval . . . .  1— 3 ,,
„ „ falmi arany medaillon . . . .  80 kr.— 2 ft. 50 krig.
„  „  talmi arany gyürü ......................................80 kr.—2 ftig.
» »  gyémánt g y ü rü ......................................................1—3 „
„ „  gyémánt ékszer......................................................3—8 „

B S T  Továbbá a legnagyobb választékban

W&T u ta zó -b őrön d ök  ~1iSl
teljes felszereléssel, vagy a nélkül a legfinomabb bagaria borból;

SUT* k ésitá sk á k ,
s több ezer alkalmi czikkek, a bámulásig olcsó árakért.

13 ( 1 - 4 ) <Mmau L.
Pesten, Éjatvani-iitcza a „Zrfnyi“ -hez.

Oll Seidlitz-pora (Seidlitz Pulver).
Ezen porok, rendkívüli s legváltozatosabb esetekben megpróbált hat- 

’ hatósságuk által, minden az eddig ismert házi gyógyszerek felett elvitázhat- 
lanul az első helyet vivták ki maguknak; melyet ugyanis, ezer meg ezer, a nagy 
császári birodalom minden részeiből előttünk fekvő köszönő-iratok részleges bizony
latai igazolják, — hogy szokványos hasdugulasok, emészthetetlenség s gyom or
égetés; továbbá: görcsök, vesebetegségek, idegbantaimak, szívdobogás, ide
ges fejfájdalm ak, vértolu?asok, köszvényes ta?.r-szenvelgések, a mehgörcs- 
rei hajlam, lépkór, folytontartó hány-inger stb. eseteiben a legjobb sikerrel 
használtattak, s a legtartósabb gyógyeredményeket nyújtottak.
Ára egy eredeti katulyának, használati utasítással együtt 1 ft. o. é.

Franczia borszesz sóval
(Franzbranntwein).

A legmegbízhatóbb Önorvo.s a szenvedő emberiség segítségére, minden bel- s 
külső loboknál, legtöbb betegségek és sebesülések minden nemei ellen, fej-, föl- s 
fogfájdalm ak, régi sérvek, s nyílt sebek, rákfene, üszők, szem lobok, béna- 
sag s a sérülések minden nemei ellen stb. 14 (1 — 2)

Egy üveg ára, használati utasítással együtt 80 kr. o. é.

Do r s c h - má j h a l z s i r - o l a j
(Dorsch-Leberthran-Oel).

A legtisztább s leghathatósb gvógy-olaj Bergenből, Norvégiában (fel nem cse
rélendő a mesterségesen tisztított máj-olajjal).

A valódi dorsch-m aj-olaj a legjobb sikerrel használtatik: mell- s tüdőbe
tegségekben, görvély (Scropheln) s angol-kór (Rhachitis) ellen. Meggyógyítja a 
legmakacsabb köszvény s csúzos fájdalmakat, valamint idült bőrkütegeket.

Egy üreg ára, használati utasítással együtt 1 ft. o. é.

W0F Raktárak léteznek:
) THALLM AYER B. és TÁR SA, gyógy-fűszer-üzlete.
> TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-ueza 7-ik szám alatt.
) UHL JÓZSEF (ezelőtt Steinbach) ur kereskedésében,granátos-uteza.

MOLL A., cs. kir. udvariszálüíó Bécsben.

„Szombati Lapok“
e l ő f i z e t é s i  ára:

április—j u n i u s ...................................... 1 ft. 50 kr.
április—s z e p t e m b e r ........................... 3 „ — „
április— deczem ber................................ 4 „ 50 „

Negyedéves előfizetőinket kérjük, hogy további megrende
léseiket e hó végéig sziveskedjenek eszközölni, nehogy a lap 
részéről késedelmet kelljen tapasztalniok.

Az előfizetés Pestre, a „Szombati Lapok“ kiadó-hivatalá
hoz (egyetem-uteza 4. szám alatt) intézendő.

GERENDAY ANTAL
első orsz. szab.

márvány-mügyár tulajdonos,
tisztelettel jelenti, hogy 25 év óta helyben fennálló s ir - 
e m lé k -r a k tá r á t  —  a Wurm-utczából a M á r ia -V a -  
le r ia -u tc zá b a  a görO g-teiuplom  k ö z e lé b e  á ílie -

* ' e z U ' Gerenday Antal,
első orsz. szabadalmazott márvány-mügyára.1485 (5 -1 2 )

Levelezési lapka.
Nem barátja a titkos szereknek, 

iszonyú csúzos fájdalmak ált al indíttatva, 
a legjobb eredménynyel próbáltam meg 
a nékem ajánlott s magasztalt k ösz
vény vásznat.

Hálaadatosan ajánlom azt minden
kinek.

Kérem küldjön 2 darabot utánvét 
mellett, a kath. plébániához Ocsovár-ra 
(Zólyommegye), u. p. Nagy-Szalatna.

Liptó-Hibbe, 1873. márczius 12-én.

Szamuely,
6 (5 -  6) plébános.

Uri-utcza 1-ső szám.

tessék egy kis

' m e g r e n d e l é s t  tenni  ̂
g y ö n y ö r ű  

K T Ö I

ruhakelmékből
valódi jutányos áron!

IMIRGER ADOLF]
divatáru-üzletében 

PEST, u ri-u tcza  1. sz .
M inták küldetnek 

bárhová ingyen < 
bérm entve.

i és

Párisi házban.

Belajstromzott Minthogy én, az itt oldalt látható W heeler és 
W ilson  varrógépek Mannfacturing Compagnie 
$ew -Y orkban  féle véd-markot, mint magyarországi 
képviselő a magas kir. magyar kereskedelmi miniszté
riumnál, valamint a pestbudai kereskedelmi kamránál 
belajstromoztattam, bátor vagyok a t. ez. közönséget arra 

A figyelmeztetni hogy csakis azon varrógépek, melyek ezen 
í-védmarkot magukon hordják, valódiak, — s fel vagyok 
ijogosítva mindazon, a „W h eeler és W ilson  Cwmpag- 
nle“  ezég vagy bélyeggel hamisított utánzottakat a tör
vény védelme alatt lefoglaltatni. 1289 (27— 34)

OHM  C. O., i
Pesten, Józseftér 15. szám alatt.

, , . Egyidejűleg képviselője a Grover és Baker Bős-
vedmark. tonban, — a Lamb-féle façon  kötőgépeknek U. St,

N ew -Y ork , s a Rndolf-féle szab. kesútyft-varrógépeknek. Kézi varrógépeknek
!ábitó-álványnyal vagy anélkül 30  frton kezdve s feljebb.

A marhavész,
mely rövid idő előtt csak jelentéktelen földterületen uralkodott, ma már ismét na
gyobb mérvet öltött, sigy az összes gazdászokés birtokosok közreműködése igényel- I 
tetik, hogy a vész dúló hatalmának gátat emelhessünk. Ezen körülmény az egyes I 
birtokosokra, marhatulajdonosokra nézve nemkülönben, — mint nemzetgazdászati | 
tekintetben is oly fontos, hogy szükségesnek láttuk azt gyakrabban vita tárgyává i 
tenni, — s ez alkalomból az eddig ismert legjobb elővigyázati rendszabályokat ismé
telten figyelembe ajánlani; ezek a következők:

A becsempészés meggátlása, az istállók tisztán tartása, szellőztetése, kifüstö
lése, a tuletetés elkerülése. Határozott, jó eredményt von maga után a kornenburgí I 
m arhapor naponkénti beadása, mit is — kivált az uralgó vész idején — egyetlen! 
egy tulajdonosnak sem kellene elmulasztania; értesítések vannak kezeink közt, me-j 
lyek szerint még oly vidékeken is — melyek a vésznek nagy mérvben voltak kitéve j 
— azon gazdaságok sértetlenül maradtak, melyekben a fentebbi utasítások figyelem- r 
bevétele mellett, egyszersmind a korneubnrgi m arhapor is szabályszerűen beada-j 
tott naponként egy-egy szarvasmarhának 1—2 latnyi adagokban, miután ez eljárás I 
az emésztő szervek működését is elősegíti s az állatoknak a dögvészes befolyások 8 
jrányábani ellenálló-erejét növeli . . .

A cs. kir. engedélyezett korneuburgi marhapor megrendelési forrásai léteznek: I
P e s t e n : Török József ur gyógyszerésznél, király-uteza 7. sz.; Thal- 

m ayer A. s társa; Halbaner testvérek; B akodczay A .; From m er II ; Krie-I 
sche A. és K ovács J. J. uraknál. B u d á n :  az udvari gyógyszertárban; ezenkívül I 
Magyarország majd minden városa- és mezővárosában léteznek raktárak, melyek | 
összesen az olvasottabb lapokban időnként közzététetnek. 15 (1)

Ó VÁS. Csalódások kikerülése tekintetéből tisztelettelkéretik, hogy a Kw izda j 
Ferencz J.-féle üditő-nedv (Restitutions-Fluid), mint a maga nemében egyetlen! 
szer — cs. kir. szabadalommal tüntettetett ki, más hasonnevezetü készítményekkel | 
össze ne tévesztessék; továbbá kéretik aztszives figyelemre méltatni, hogy a korneu-l 
bnrgi marhapor minden függvénye, az itt láthatóhasonmássu vörösfesték nyomásul 
aláírással van ellátva, s kötelességemnek tartom ezúttal közhírré tenni, hogy hamisít- I 
ványok fordulnak elő, melyek egészen hatásnélküli, s mi több, ártalmas alkatrészekből 
vannak összeállítva, melyek megvételétől ezennel mindenkit nyomatékosan óvok.

Kiadja és nyomatja a ,,Franklín-fársalat,“  magyar irodalmi intézet és könyvnyomda, Budapest (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).




