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A magyar földhitelintézet
sorsolás alti eső 5% %-os záloglevelei

oly értékpapírok, melyeknek összegei földbirtokra első helyen történt beíablazaa által bictositva, 3 hivatalos
kimutatások szerint két-háromszoros értékű jelzálog által fedezve vannak.

E jelzálog! biztosítékon kivül kezeskedik még a záloglevelek biztosságaért:

az intézet alapítványi tökéje, — a tartalék-alap, — a törlesztési alap,
kölcsönös Jótállása

az intézet valamennyi adósának, kik egyetemlegesen, egy mindnyájaért és mindnyája egyért, egész ingó és ingatlan
vagyonukkal kezeskednek a záloglevelek birtokosainak az intézet kötelezettségeiért.

A záloglevelek, melyek 3 1 ' ! év alatt, félévenkinti nyilvános sorsolás utján teljes névértékfik szerint visszafizet-
tetnek, 1000, Ő00 és 100 ftra szólnak. 5' i ° o-kal kamatoztatnak, s a jelenlegi árfolyam szerint évi 7 %-°t jövedelmeznek,
nem számítva bele azon tőke-nyereményt, mely a teljes névszerinti értékben visszaváltás folytán a vásárlási ar és a
névérték közötti különbözetnél fogva a vevó javára esik.

Minden záloglevél félévi kamatszelvényekkel var ellátva, melyek évenkint kétszer, és pedig május és november
1-ső napján, minden adólevonás nélkül, váltatnak he tiedig nemcsak Pesten az intézet pénztáránál, hanem minden
európai börzepiaczon, valamint azon kereskedö-házak i , melyek a záloglevelek eladásával foglalkoznak.

A záloglevelek legfelsőbb rendelet szerint

á r v a p é n z e k , a l a p í t v á n y o k ,
8 egyebek biztosítására is fordíthatók, különösen pedig alkalmasak

biztos töke-elhelyezések és az aggkor biztosítására,
miután föltétlen biztosítékot, t most • rolva,

7% évi jövedelmet és biztos tSkenyereményt
nyújtanak.

S V Az emiitett záloglevelek, a napi-arfolyam szerint, kaphatók PESTEN: Malvlenx C. J., Wahrmann és fla
Báron testvérek czimti kereskedő-házaknál; - BÉCSBEN: M. Schnapper, Jobann Ribarz, L. Epstein uraknál; —
vidéken: a Magyar biztosító-társaság főügynökségeinek legnagyobb részénél; bérmentesítve kflldAtt pénzért azonban
posta utján magatói az intézettől is megszerezhetők. 1485 (2 -0)

T i t k o s 1519(1-12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat i» ugy
koródában, mint magán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nél-
Mil, hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gátoltatnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyít

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. sz. Medetz-
házban, l-só emelet, délelőtt 7 —9-ig,

dé'után 1 — 4 óráig
£PV Díjazott levelekre azonnal

válaszoltatik. s kivonatra a gyógy-
szerek is uiegküldetnek.

Titkos

BETEGSÉGBE,
újonnan keletkezettek

8 nap alatt
minőségre nézve

48 óra alatt
meggyógyittatnak

dr. Fnx J.
23 év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságá-

ban háborgattatnék.
Rendel: d. u. 1—4 óráig.

Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leg-
gyorsabban eszközöltetnek.

Lakása: Király-utcza, 24. sz. a. 1-ső
emelet. 1876 (1—12)

Közkedvelt magyar hjuszpedrö,
fehér, barna ĉ s fekete.

45 év óta átalános kedveltségben részesül jó hírneve s páratlan, számtalanszor
elösmert kitűnő tulajdonai miatt, minden eddig ösmerteket tökéletesen háttérbe szorí-
tott. Ára egy nagyobb dobosinak 35 kr., egy kisebbnek 20 k r , egy űveg-
dngnszazal ellátott üvegnek 55 kr., minden darab saját ezégem s nevem aláírásával
van ellátva; nagy és kis mennyiségben alant irt készítőnél rendelhető meg, mely meg-
rendelésekhez csomagolás és bélyegért 15 kr. melléklendő. Valódi minőségben kapható
Pesten: T ö r ö k József, királyuteza 7. sz., Höffler unokái, városháztér és váczi-uteza
Unschuld Ede uraknál. Továbbá: Alb.-Irsa: Schillinger N.— Arad: Schwellengreb«r
Gyula, Hermán Éliás. — Balmaz-Ujváros: Reics Gyula. — Beregszász: Lukácsnő. —
Békés-Csaba: Lacay J. — Bukarest: Khern Ede. — Brassó: Jekelius Perdin. —•
(Jzegléd: Persay Sándor. — Csongrád: Grossinann J. — Csúz: Borsay F. — Debre-
czen: Balázs Wend., Gerébr és Hannig, Rotschnek gyógysz., Stencinger Antal, Sze-
pesy Antal. — Eger: Weszely J. gyógysz. — Eperjes: Beringer fodrász. — Zsenibery
Ign. — Ér-Mihályfalva: Wollner Márt. — Gyöngyös: Koeiánowich gyógysz.—
Győr: Unschuld Ede —Hatszeg: Mátéfy Béla. — II Böszörmény: Kerekes L. —
Ilajd. Dorog: Marsalkó János. - üomonna: Stankó Ist., Spek Istv.— Hnszth:
Ágsston Lajos, Benkő Károly. — Kassa: Jermy Károly. — Kecskemét: Gallé E.
gyógysz. — Kis-Várda: Somogyi Rezső. — Kolozsvár: Godina Istv., Somlyay
Lásiló. — Komarom: Ketskés. — Marm. §ziget: Kibling, Pellionis, Tersin. — Ma-
rosvásárhely: Algya Dániel. — Máté-Snalka: Veres Gyula. - Mezó-Berény: Nár-
cisz J. gyógysz. — Miskolez: Forster Józ?. Lajos, Grosz József, Rasztokay testvérek.
— Bfonor: Failhauer győgysz. — Nagy-Bánya : Kibling Józs., Husofszky, Piskolty
Dániel. — Nngy-Károly : Ekker M. — Nagy-Körös: Traxler Ferercz gyógysz. —
Magy-Várad: Cservenka Antal, Kiss Sámuel, Perlits Lajos. — Síyir-Bátor: Schnell
N . — Nyiregyhai*. Járossy Guszt. — Orosháza: Staurocky L. gyógysz. — Per-
jiimos: Reimholcz gyógysz. — Sassin: Mikey A. gyógysz. — Szatmár: Ándré Alajos,
Haller és Gillyén, Keresztes K., Vagner, Szónyi F. Szeged : Gál és Madár, Kovác*
Alb. pryógysz. — Szegszárd: Brassay N. gyógysz. — Sárospatak: Richtman Márku«.
— Satoralja-líjhely : Szentgyörgyi József, Cserépy Károly. — Szenicze: Utsnay An-
tal gyógysz. — Szentes: Dobray Sándor. — Székesfehérvár: Szekerák és Hor-
nyánszky. — Szilagy-Somlyó: Oravecz Endr., Gál Lórincz. — Szinyér-Varalja:
Vei»z Márton. — Tasnád : Karesz Imre, Ábrahám Dávid. — Torna : Madarász Gyula
győgysz. — Ungvár: Münster és társa, Lyszkay János, Okolicsányi Ján. — Várasd:
Lelli»z E. gyógysz. — Zilah: Bikfalvi István uraknál. — Azon urak, kik bizományban
birni kivannak, szíveskedjenek leveleiket hozzám hüldeni.

_ ^ Minden pénzek bérmentve kéretnek. _
Kevesebb mint 2 dobosz vagy üveg postán nem küldetik. 1489 (S—12)

RO1KO VIKTOR,
gyógyizerés* Tisza-Ujlakon.

KÖLCSÖNÜGYLETEK ESZKÖZLÉSE.
Alólirott ezennel ismételve tisztelettel kész szolgálatát a t. ez. földbirtokos

uraknak nem csak kölcsönügyletek eszközlésére, melyekben gyors eljárását több
izben igazolhatta, hanem birtokrészletezések végrehajtására ÍJ, mely ügyleteknél a
részletvevők a szerződési vételárnak — megállapítandó mennyiségű évek alatt —
csak 7%-át fizetik bérletmódon, s eképen a megállapított számú évek letelte után
az. ily földbirtokok adósságmentes tulajdonukká válnak. Megjegyezve még azt;
hogy az ez ügybeni megbízások teljes sikeresitése előtt semmiféle dij nem fizetendő'

STREL1SKER MANÓ,
1517 (1 — 3) irdája Debreczenben, Széchényi-utcza 1763-dik szám.

Víz által légzárolt házi és szoba-ürszékek,
melyek által a bűz tökéletesen elzáratik, darabja 5—8 ft., kettős zárral, csinos
szerkezetű 15 ft.

1% P C 7 1 1 I P T m e '> ' minden árnyékszékhez alkalmazható, s mely által a légvonal és
l \ V t 9 f i U l t l ^ bűz tökéletesen eltávolittatik, darabja 10 ft. - ;

E két tárgy királyi szabadalommal láttatott el.
Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott.

iá Ófí lÓíl l 7 — ÍV>riÁI'70títLr melyek alkalmazása által a füst a konyhából és
H<DilIC'IIJ > lOUrifjClCnjiakhelyiségekbőlnyomtalanul eltűnik, dbjalOft.

A pakolásért darabonfeint ládával együtt 1 ft. számiUatik.
Felnőttek számára fürdőkádak 13 —15 ft., háztetözések s más egyéb érezmun-
kálatok uj s régibb épületekre a legjutányosb áron számittatnak, s még a legcse-
kélyebb tárgyak is kijavítás végett elfogadtatnak. 1425 (1—6)

MIKSITS KÁROLY,
bádogos-mester.

RAKTÁRA : rózsatér, 2 ik szám a városháza mögött.

j Kiadásomban megjelent, és üartleben és társai könyvkereskedésében Pesten,
valamint minden más könyvárusnál is kapható:

(Az o l v a s ó t á r 153—164-ik füze t ) .

BENYOVSZKY GRÓF.
Történeti regény,

írta JltthltlAcIl Lllíza. Fordította B—8. V 25.
4. rész. Ara 3 forint.

E regény rendszeres egészben tünteti elő a magyarországi születésű Benyovszky
gróf regényes életét, s eseménygazdag, vál'ozatos tartalmával kiválón érdekfeszitő
olvasmányt képez. Változatos menetére nézve elég csak annyit is említenünk, hogy
fóbb eseményeinek színhelyét képezik: Magyarország , Bécí, Lengyelország, Sz.
Pétervár, Kamcsatka, japani itigetek, Paris, Madagaskar stb. »tb.

Hartleben Adolf,
kiadó-könyvárus.

| 1518 (1-2)

GRIMAUL.T és TÁRSA gyógyszerészek

vastartalmú china-szörpje
* PARISBAN (Rue Richelieu 45). iS96 (10-32)

Ezen gyógyszer, tiszta, kellemes alakjában, egyesíti a gyógyázat kincsének két
ieghatalmasb zsongitó anyagait: a vas, mint vérünk alkatrészei, a a china, mint legerősebb
zsongitó szer, melyet egyátalában ismerünk. Már az első kísérletre a fentebb érintett
készítmény összeállítása sikerülvén, az Parisban csakhamar ismeretessé lón, s a legjelesb
orvosok, mint: Arnat, Royer, Trousseau, Pelpeau naponkint china-szörpöt, mint leghat-
hatósb gyógyszert rendelik a vérszegénység ellen, s azon esetekben, hol a megdöbbent s
fogyatkozásnak induló erők icméti felélesztéséről a testben, továbbá szintelenség, sápkór,
gyomor s emésztási tehetlenség, a havi folyás rendetlensége, görvély sat. eseteiről van
izó. A china-szörp előmozdítja az étvágyat s emésztést, erősiti egyátalában a test alkat-

részeit s mint igen hathatós, de semmi esetre bántalmazó gyógyszer a legjobban ajánl-
ható. Ezen készítmény létezik továbbá móg vastartalmú chinabor alakban is.— Ára 2 ft.
A főraktár létezik TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél Pest királyuteza 7. »z. a.

Tizenharmadik évfolyam.

Pest, márczius 4-én 1866.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gnszfav. — Nyomatott «aját nyomdájában Pesten, 1866 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

irodalomtörténetünknek egyik legkivá-
lóbb eseménye azon mintegy negyven év
előtt kivívott műnyelv-reform, mely a Bugát
Pál bátran és sugallatszerüen kitűzött uji- [
tási zászlaja alatt küzdő irodalmi iskola \
ernyedetlen szorgalmának emléke. Néhány
emelkedett lelkű, mestere nyomain lelkiis-
meretes pontossággal haladd fiatal iró viv-
mánya: a nyelvünk őstermészetében gyöke-
rező világos, szabatos, magyar müszdtár
hoszu időkre megteremte a tudományok
honi tárgyaltatásának feltételeit, kitisztitá
nyelvünket száz meg száz lélekszorongató
idegenszerűség bakóiból.

Hálátlan feladat, a fáradsággal
teremtett nyelvben másoknak egyen-
getni útjait: homályban él, munkál
ily iró, egykorúi kicsinységekkel
bajlódónak tartják, mert idejét ide-
gen szavak magyarrá tétele, régiek
keresgélése s több ily parányiság-
gal vesztegeti, e vívmány gyümöl-
cseit élvező utókor pedig megfeled-
kezik a múlt érdeméről. Háladatlan
tapsra nem számitd fáradozás ez,
Széchenyink szavai szerint „ép oly
ritka, mint a tanutlan erény."

Kiss Károlyt, Bugát ily neme-
sen küzdő reformátori iskolájának
érdemdús tagját ábrázolja képünk.
Mig egyrészt „kadműszótárá"-v&l
nyelvünk müvelésének avatta ma-
gát érdemdús bajnokává, egy honi
irodalmunkban mindaddig ismeret-
len tudomány: a parlagon heverő
hadtudomány talaját kezdé mun-
kába venni. E kettős munka holtig-
lan feladatát képezé a nemes élet-
nek , melynek főbb mozzanatait
érinteni, e sorok feladata.

Kiss Károly, egyik előkelőbb
polgári család ivadéka 1793. au-
gusztus 12-én Budán láta először napvilágot
a császárfürdőben, mely ekkor atyjáé volt.
Gyermekéveit Algyőn s Csongrádon töltvén,
iskoláit Budán s Szegeden végezte a tehet-
séges fiu, kiben már ekkor családja minden
reménye öszpontosult. Heves vérü, nyugta-
lan lelkű ifjúvá nővén ki magát, az akkori
mozgalmas napóleoni napok csatazaja éde-
sebben csalogatta gymnásiumi előadásainál;
lelke s becsvágya ösztönének engedve, tizen-1

K i s s K á r o l y .
(1793-1866.)

hatéves korában kapufélfánál hagyta a sze-
gedi iskolát s katonának csapott fel. Mint a
37. számú gyalogezred zászlótartója vőn részt
a drezdai, kulmi s lipcsei ütközetben, majd
hadnagyi rangra emelkedett, s mint ilyen a
párisi békekötés után nyolez évig Gallicziá-
ban szállásolt ezredével. Lembergben ismer-
kedett meg Szontagh Gusztávval, a kedélyes
és müveit ifjú tiszttel, ki uj irányban haladni
kezdő életének vezetőjévé lőn. Kiss Károly
a világmüveltségü Szontaghtól tudományt
nyert; s viszont nemzeti irányt, magyarsá-
got Kiss adott a későbbi „Propylaeumok"

K I S S KÁROLY.

szerzőjének, „a világmiveltségü álláspont s
a hazafiui ösztön ki lőn cserélve a két barát
között."

A lembergi szerény kaszárnyaszoba fegy-
verrel körülaggatott négy f a l a közt gyakran
éjfélig ült együtt Szontaghgal Kiss Károly.
Amaz Európa tudományos álláspontját kör-
vonalozó, kedvencz themáját, a philosophia
világirodalmi jelentőségét, történelmi fejlő-
dését magyarázgatá Kissnek. Ez hazánk

múltját ismerteté meg Szontaghgal, jövő
nagyságunk iránt ébredt reményének adott
kifejezést, festé előtte a hajnalt, mely irodal-
munk egén Kazinczy, Kölcsey, a Kisfalu-
dyak, Berzsenyi s a Virágh által nevelt lel-
kes uj nemzedék, a „Tudományos Gyűjte-
mény" s az akkor keletkezett „Auróra"
által hasadt. Szontagh későbbi éltének főele-
mét: a hazaszeretet lángoló tüzének első
szikráit Kisstől vévé. Kévéseké volt még
ekkor irodalmunk ügye, de e néhány szo-
rosan összeforrt a szivökbe vésett közügy
érdekével.

Lembergben vévé Kiss Károly
tábornoka parancsszavát: 1823-ban
kapitányi ranggal Budára tétetett
át. Élénken mozgott már ekkor fő-
városunkban az irodalmi élet, Kisst
litteraturánk minden viszonya két-
szeresen kezdé most érdekelni. A
lánglelkü ifjú tisztet, mint szeretett
társat fogadták körükben Kisfaludy
K., Fáy, Szemere, Vitkovies, Bárt-
fay; a későbbi jelentős triumvirátus
még kezdő irói: Vörösmarty, Toldy,
Bajza, fiatal szivük őszinteségében
ügy barátként ölelték keblökre. A ba-
rátságos irói estélyek nemes mulat-
ságainak s ama megható jelenetnek,
midőn Kazinczy {Kisfaludy Károly-
lyal először kezet fogott, Kiss Ká-
roly is szemtanuja volt, mint tagja
az „Auróra"-körnek.

Kisfaludy Károly buzdításaira
beszélyeket kezdett irogatni az
„Aurórá"-ba. Majd a „Tudományos

> Gyűjteményiben lépett fel szépiro-
dalmi s hadügyi czikkeivel, a Kas-
sán támadt, (1825—36) Dúlházy
Mihály által szerkesztett „Felsb'mo-
gyarországi Minerváu-ba.n tévé köz-
zé szépszámú vegyes dolgozatait,

majd a Bugát Pál által 1828-ban megindi-
tott münyelvreform hivei közé lépve „ha-
dimüszótárát" vévé munkába.

Irodalmi fellépése már érdemlett figyel-
met gerjesztett volt, midőn 1833-ban Lem-
bergbe visszahivatott, legalább e figyelem
gerjesztésnek tudható be alakuló akadémi-
ánk elismerése, mely őt 1831-ben levelező
tagjává választotta. A tudományos működé-
sének útjában állott katonaszolgálattól min-

9-ik szám.

Előfizetési föltételek 1866-dik évre
Csupán Vasárnapi Újság: Egész • a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt:

évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok
Egész érre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
: Egész évre 6 ft. Fél érre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'J»«J és Polit
kis-omszor- vagy többszöri igtatasnál csak 7 krba számittatik. -
Jacgcr könyvkereskedése; Bérulion : Oppelik Alajos. — Bt

ikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január 1-töl kezdve: Egy négyszer
- Külföldre nézre kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamh
élyeg-dij, külön minden igtatáa után 30 ujkr. mrg és Altoníban: H a » 8 í n 8 í e i n & Vogler.- M.-Fr.nkfuríbai,:



M - ;

denkép szabadulni óhajtván, 1837-ben nyu-
galomba lépett, lakását újból Budára tévé
át. Itt már zavartalan folytatta tudományos
búvárkodásait, hadimüszótárát, Károly fő-
herczeg hadimütanának magyarra tételében
gyakorlatilag alkalmazá, s közéletünkben

•egyik tényezőjévé vált a Széchenyi által
efvetett eszmék életbeléptetésének.

1840-ben rendes tagjai sorába lépteté
elő a magyar tudományos akadémia s két
évvel később a Kisfaludytársaság.

Az 1848-i mozgalmak fegyverzöreje el-
hatott Kiss magányába is, tollal felcserélt
kardját újból oldalára köté. Alezredesi mi-
nőségben a pesti nemzetőrséget s az első
„honvéd" zászlóaljakat szervezte (sőt ő volt
az első, ki Kisfaludy K.egy versének nyomán
a honvéd szót úgyszólván feltalálta, legalább
ujabbkori értelmében alkalmazásba hozta).

Később, mint ezredes a hadügyminisz-
térium osztályfőnöke s a magyar katonai
növeldék főfelügyelőjévé neveztetett ki. A
világosi katastropha után ő is tiz évi vár-
fogságra lön ítélve.. Nyolczhavi szenvedése
után tiszti rangja s nyugdijának elvesztése
mellett szabad lábra állíttatott.

Tudománya s a gróf Festetics László által
katonai tudósok javára létesített alapitvány
után élt Pesten csendes szép-utczai magá-
nyában visszavonulva, miglen ez évi fe-
bruár 17-én örökre befogá szemeit a halál.
Érdemeit az akadémia febr. 20-ki ülésében,
barátja Toldy Ferencz eszmedus beszédben
sorolá elö, s a boldogult egykori társai egy-
hangúlag elhatárzák , hogy Kiss Károly
arczképe az akadémia elhunyt tagjai sorába
fog függesztetni.

Irodalmi munkásságának gyümölcsei,
részint szépirodalmiak s nyelvészetiek, ré-

* szint hadügyiek s mathematikaiak ; s ön-
álldlag vagy a „Tudományos Gyűjtemény",
„Minerva", „Uj Magyar Múzeum" s „Aka-
démiai Értesítő" czimü folyóiratokban lát-
tak napvilágot.

Életében ritka példánya volt a kitartás,
hazafiság s magánerények egyesülésének,
jellemében következetes, mint a sir: férfi a
szó legnemesb értelmében. Mátray Ernb'.

Deák Ferenczhez.
Beteljesül az ősi álom,
A hősök lelke megpihen;
Fölépül az óriás vár-rom,
Öröm-köny ragyog a szemen.
S a történet sok sötét lapja,
Sok dicső, hiu küzdelem —
Fényét csupán nevedtől kapja,
S nevedet zengi szüntelen.

Előre hát! vezesd az ifjat:
Egy millió meghalni kész!
A meggyőződés szivükig hat:
Nálad a jellem és az ész!
Utánad száll az erős férfi,
Ifjú hév s dus tapasztalás;
Utadból az öreg sem tér ki,

~ Hogy egy népet küzdeni láss.

: Előre hát! itt a nagy óra,
Tied a fény, a hatalom!
Vivd ki a nemzet boldogságát,
Oltárrá lett a négy halom.
S ha lesz egy nagy, dicső Magyarhon,
Ha támad egy uj Messiása:
örök híred dicsfénye lészen
Glóriájának ragyogása.

Zilahy Imre.

Egy anya.
Begzélyke •)

Irta Gyulai p«i.

Egyik félreeső kis városban egy még
fiatal özvegyasszony lakott, kit egyszerűen

*) Felolvastatott a Kisfaludy-társwág f. é. febr. 6-án
tartott ünnepélyes köiülésében.

csak özvegy kapitánynénak hivtak. Boldo-
gult férje, mint nyugalmazott kapitány vette
át atyja birtokát, s minthogy e kis városban
rég idő óta nem tanyázott állandóan katona-
sága igy minden nap kapitányt látni, habár
csak nyugalmazottat is, a legnagyobb ritka-
ságok közé tartozott, kapitányunk kiváló
figyelem tárgya lön s közneve tulajdon-
névvé vált. Igaz ugyan, hogy az 1848-diki
háborús időben ismét szolgálatba lépett s
mint ezredes esett el, de e kis városban csak
kapitány volt az ő neve s rajta maradt egész
családján. A kapitány házának hivták az
özvegy csinos és kényelmes lakát, mely némi
parktól övezve a szélső utcza egyik büsz-
keségét képezte; kapitány Péternek a vén
huszárt, kit az özvegy még férjétől örökölt;
kapitány Borisnak a szakácsnét, kit férjhez-
menetelekor maga hozott a házhoz, és kis
kapitánynak a kapitány árváját, az özvegy
szemefényét, egyetlen vigaszát, örömei és
aggodalmai kiapadhatlan kútfejét.

A kis kapitány, vagy más néven Aladár,
mintegy hétéves fia lehetett s nem látszott
rajta semmi katonás. Szine a legtöbbször
inkább beteges volt, mint egészséges; vir-
gonczságából is hiányzott valami s nagy
fekete szemében, komoly arczán némi una-
lom, némi kora érettség borongott, A szom-
szédok csodálkoztak,hogy a kis kapitány nyá-
on át nem jár az ö gyermekeikkel a rétre lab-

dázni, télen a domboldalra szánkázni, min-
dig csak anyjával sétál, anyjával játszik s
egész anyámasszony katonája. Azt is rósz
nevén vették, hogy a kis kapitánynak min-
denféle játéka yan, de azt, a mi leginkább
llenék hozzá, kardot, csákót, puskát, falovat,

soha sem hoz neki a karácsonyi angyal.
A szomszédasszonyok nem elégedtek

meg e jámbor megjegyzésekkel. Grófnénak,
kompolti nemesasszonynak gúnyolták az
özvegyet, mert fiával együtt lenézi az ő
gyermekeiket; komédiás asszonynak, mert
azt akarja megmutatni, hogy különb anya,
mint ők — könnyű neki, szép jövedelme van,
semmi dolga, két annyi czifra ruhát is varr-
hatna fiának,mint a mennyit varr; de lenne
csak három gyermeke, mint nekik, bajosan
érne reá, bizony nagy dolog egy fiúval any-
nyit bajlódni! Még azt is hozzátették: való-
ságos figura tőle, mindig sötétszin ruhában
járni, hiszen már öt esztendeje, hogy meg-
halt férje, azt affectálja, hogy nem akar férj-
hezmenni; no bizony, ki is venné el, már rég
átugrotta a harminczat, leánykorában sem
volt valami szép, a kapitány is inkább csak
pénzeért vette el! — A cselédek asszonyaik
fecsegését hiven elbeszélték Borisnak, Boris
pedig az özvegynek, a vén huszár nagy bo-
szuságára, ki közbekiáltott: „Az Isten áldja
meg, hallgasson már! Oh, hogy a fehércse-
léd nem élhet pletyka nélkül, s annál inkább
kap rajta, minél vénebb!" — „Vén? vén a
ki mondja" — harsant reá Boris, és csodá-
jában, hogy egy ötvenéves leányt is vénez-
nek, nem tudott szóhoz jutni.

Az özvegy nem törődött se a szomszé-
dokkal, se mással. Visszavonultan élt, csak a
megyei főorvosnak s férje egy pár rokonának
családját látogatta néha. Ez is ritkán történt.
Egészen gyermekének és gyermekében élt.
Az egyetlen gyermek nagy öröm és nagy
kín egyszersmind, s neki ez utóbbiból több
jutott, mint bárkinek. Aladáron kivül volt
egy más fia is, Béla, ki még férje életében
meghalt. A kapitány katonásan akarta ne-
velni első szülöttét, hogy szokjék hideghez,
meleghez, s minthogy ifjú legény korában
valamelyik unalmas állomáson elolvasta volt
Rousseau „Emiljét", a természet szerinti, a
szabad szellemű nevelést pártolta, s először
is fián akart próbát tenni.

A szomszédok egészen mást jegyeztek

meg az akkori kis kapitányról, mint a mos-
taniról. Csodálkoztak, hogy télen is szabad
nyakkal csatangol az utczán, hogy alig tíz-
éves s már egy kis lovon lovagolgat, dobjá-
val, trombitájával majd felforditja az ud-
vart, kardjával lekaszabolja a szomszéd
orgonafák ágait, nagy labdázó, szánkázó, a
nálánál nagyobb fiukkal is összetűz. Szóval,
egy uri gyerekhez képest valóságos paraszt,
sőt egész kis zsivány. A szomszédasszonyok
még tovább mentek s a fiu helyett az anyát
támadták meg: szívtelen anyának nevezték,
ki gyermekével nem gondol, szabadjára
hagyja, fösvénynek, ki még egy nyakkendőt
is sajnál tőle; igy könnyű anyának lenni, an-
nak a gyermeknek volrakép az atyja az
anyja, a vén huszár a dajkája, nem is szereti
az az anyját, a minthogy nem is érdemli
meg. A kapitányné akkor többet hajtott a
pletykára, de mégis, mint most, legtöbbet
szivére s nem egyszer állott ellent férje ne-
velési rendszerének. Féltette fiát; reszketett
érte, ha lovon ülni vagy fára mászni látta;
egy kis seb kezén, egy kis karczolás testén
kétségbeejtette; hideg vízben fürdése, sza-
bad nyaka, meztelen czombiai a betegségek
rémképeit idézték elö képzelödésében. Az
érzelmes nőnek igen vásottnak is tetszett fia;
több gyöngédséget, finomságot óhajtott
benne s különösen roszul esett neki, ha
aggodalmaiból tréfát űzött, miben rendsze-
rint atyja is pártját fogta.

A különben boldog házasok között csak
gyermekök nevelése adott néha okot a czi-
vódásra. A mit az anya vásottnak látott, azt
az atya életrevalónak nézte, a mit amaz
illetlennek tartott, ez természetesnek találta.
Sokat vitatkoztak, de a kapitány nem enge-
dett, makacson ragaszkodott elveihez. A fiu
egészséges volt minta makk, bátor, vidám
kedvű, s jó szive, vásottsága mellett is, nem
egyszer fakasztotta anyját könyekre. Végre
a kapitányné is megnyugtatta magát, bár
egészen megnyugodni soha sem tudott. Bal-
sejtelme csakugyan nem csalta meg. Egy
csikorgó téli napon Béla szánkázni indult a
domboldalra egyik pajtásával. Anyja nem
akarta ereszteni, de atyja pártját fogta. Az
anya legalább Pétert szerette volna vele
küldeni, hogy ügyeljen rá s ne engedje so-
káig künn maradni. „Hadd menjen egyedül,
ügyeljen magára, legyen életrevaló" —
monda az atya. A fiu elnyargalt, sokat szán-
kázott, s havazódott pajtásaival. Nem volt
elég nekik a kis domb oldala, a nagy domb-
ról is leereszkedtek, be is zuhantak egy hó-
val telt gödörbe, összezördültek, birkóztak,
megbékültek s ugy belemelegedtek, hogy
még az ebéd is csak későn jutott eszökbe.
A fiu másnap bágyadt volt és köhögött. A
kapitányné megijedt, de férje kinevette,
hogy egy kis köhögés miatt orvosért akar
küldeni. Midőn az orvos eljött, már késő
volt minden, a fiu meghalt torokgyikban.

A kapitányt lesújtotta e csapás, magát
tartotta fia halála okának s nejének szenvedő
arcza élő szemrehányásként üldözte. Szótlan,
komor lön s nem vigasztalta második fia, a
már mászkálni kezdő Aladár. Épen jókor
ütött ki a háború; de az ágyudörgések kö-
zött sem némult el önvádja, a győzelmes
csaták sem enyhítették bánatát. Néhány
hónap múlva ö is fia után költözött: meg-
halt egy halálos sebben; holt tetemeit kivá-
nata szerint haza hozták s oda temették fia
mellé.

A szegény özvegyre e kettős csapás mel-
lett még önvád is nehezült, ö is vádolta
magát fia halálaért. Ha erélyesen ellensze-
gült volna férjének, az talán elállott volna
nevelési rendszerétől s fia most is élne; ha
ismerte volna a torokgyik jelenségeit, talán
elejét lehetett volna venni. Ily gondolatok
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zsibongtak bánatos lelkében s könyezve szo- ' s hadarva ostorkájával, mely szíj helyett még megmenthette volna szegényt, hogy ha
ritotta kebelére Aladárt, mintha féltené, ' haraszból készült, hogy ne legyen veszélyes íoTMoníHlr a iüinn»^„„u„» u^_: 1 ;_ — - t

hogy ő is atyja és testvére után hervad,
könyezve térdelt melléje, könyörögve Isten-
hez, hogy ne büntesse tovább, csak ezt ne
vegye el tőle, ö lemond a világ örömeiről s
csak addig kivan élni, mig fiát fölnevelheti.

nem annyira a lóra, mint a kocsisra nézve.
Az özvegy néha nagyon elfáradt, Péter

rimánkodva kérte, hogy huzassa vele a ko-
csit, de asszonya soha sem engedett kérel-
mének. „Maga nem elég gondos, majd sebe-

A szegény özvegy híven megtartotta fo- j sen húzná, felforditaná." A gyerek is ezt
gadását, hívebben mint kellett volna. Meg- j szerette volna, hogy sebesebben húzzák, kü-
halt fiának emléke öntudatlan is egészen lönbeu is Péterhez némi előszeretettel visel-

~ tetett. Tetszett neki nagy fehér bajusza,
mely feketére és hegyesre volt kikenve,
szerette volna megfogni, megtapogatni:
vájjon eltörik-e? Gyakraa ugrott elébe s
kérte, hogy játszék vele, de Péter, bármily

ellenkező nevelési rendszerbe sodorta. Több
volt anyánál, fiának cseléde, orvosa, testvére,
játszótársa volt egyszersmind. Egész nap
csak vele foglalkozott. Egy pillanatra sem
hagyta el; árnyként kisérte, ha a szobában
szaladgált, hogy meg ne üsse magát a bú-
torba, vagy felfoghassa, ha elesnék; leült
mellé a földre, együtt rakták ki a várost,
erdőt, építették a házakat, tornyokat, együtt
nevettek a tánczoló bábnak vagy sípoló ma
dárnak, együtt búsultak, ha az ökröcske
szarva letört, a lovacska megsántult s a jó
pásztor kitörte nyakát.

A kertben is együtt játsztak. A fiu na-
gyon szerette a madarak énekét, a virágok
szinpompáját, a pillangók repülését. Alkony
felé sokszor hallgatták együtt a csalogányt.
Az özvegyet merengésbe sül} észté a ta-
vasz langy lehelete, zsibongó hangja. Lyán-
kori napjaira emlékezett, fia arczán férje
képe tűnt fel és szeme könybe lábbadt. A
fiu tekintete egészen a kis fán veszett, hon-
nan a madárhang csattogott; oda szaladt, a
fára akart mászni, hogy meglássa és levegye
azt a szép kisjátékot. Az anya ijedten si-
koltott föl s kapta meg fiát; a fiu sirt, or-
ditott, mig végre egy pár czukordarabka
elhallgattatta. A fiu észrevevén, hogy ha sir,
czukrot kap, minden semmiségért sirt, a
mi nem volt kedve szerint, az anya pedig,
hogy meg ne rontsa íia egészségét, egy cso-
port csecsebecsét, apró játékot vásárolt ösz-
sze, s hol ezzel, hol czukorral enyhitgette
fia bánatát. Néha mindketten sírtak, de az
anya könye épen oly hamar felszáradt, mint
fiáé. Aladár egyetlen mosolya gyönyörrel
árasztotta el, megölelte, megcsókolta, száz-
szor is elmondva: „Te kis gonosz, jaj te kis
gonosz!" Virágot is együtt szedtek a nap-
pali 3zoba virágtartó poharaiba. A fiu meg-
szokta, oly virágokat tépni, minőket anyja
szakit, csakhamar rendezésüket is meg-
tanulta s midőn az első bokrétát e szavak-
kal nyújtotta át anyjának: „Édes anyámnak
szedtem", ez magán kivül volt örömében.
„Ugy-e szeretsz, édes fiam? — kérdé, össze-
csókolva a kis fiu arczát, ki e miatt alig
tudta kirebegni: „Szeretlek, édes anyám!"
„Miért szeretsz, édes fiam?" — folytattaelér-
zékenyülve az anya. A fiu rá meresztette
nagy okos szemeit, egy darabig hallgatott,
aztán azt mondotta: „Azért,mert édes anyám
czukrot ad, játékot is ad."

Az áradó érzelmű anyának roszul esett
a felelet. Gondjai, szeretete dijában több
érzelmességet óhajtott volna fiától; mintha
a gyermek érthetné, felfoghatná a szülői
szeretetet és gondot, hisz mindnyájan csak
akkor értjük azt, midőn szülékké válunk. A
kertben leginkább a pillangók gyűjtötték
meg a szegény asszony baját. Aladár min- képpel" töltötték el képzelődését. Fiában
dig pillangók után szaladt volna; az anya | majd minden héten uj betegséget vélt föl
visszatartá, ha nem lehetett, vele együtt fedezni s orvosért küldött.

ismerjük a jelenségeket, háziszerrel is segifc.
hettünk volna a bajon." Ez ellenvetésre, de
még inkább a könyekre az orvosnak nem
volt mit mondani s megelégedett azzal,
hogy az özvegyet kollegájának gúnyolta, ki
igen hasonlít az ő praxis nélküli fiatal kol-
legáihoz. Az özvegy különösen a torokgyik-
tól félt s remegve nézett a téli hónapok
elébe. Ha fia köhögött egy kissé, tüstént le-
fektette s mindennemű óvszert adott be neki.

Aladár nem egyszer volt ily képzelt be-
teg, s anyja azt hitte, hogy isten tudja minő
nagy bajnak vette elejét. Nem múlt el nap,
néha óra, hogy ne tapintotta volna meg fia

nehezen esett, soha sem szegte meg asszonyai homlokát vagy üterét. Hányszor kelt fel
tilalmát, csak egyszer, midőn ez kifordulván | éjente ágyából, hogy megnézze alvó fiát
a szobából, Aladár hozzá simult s ö felkap- ! újra betakarta, pedig jól be volt takarva'
ván, amúgy isten igazában meghuppáztatta. elsimította szeméről haját, hallgatta lélek-
A belépő és ijedtében felsikoltó anya Pétert zetét, s ha megnyugodva elszenderült is, az
is megijeszté, kicsibe múlt, hogy el nem ej- j anyák kimagyarázhatlan félálmát aludta,

mely a gyermek egyetlen mozdulatára, kö-
hintésére szertefoszlik. Fél keze aluva is
gyermekén nyugodott, álmában is gyermeke

tette a kaczagó Aladárt, kinek nagyon tet-
szett a mulatság. Volt Péternek drága dolga.
Az özvegy ugyan keveset beszélt, de annál
inkább pörölt a zajra befutott Boris. Egy
szikra becsületet sem hagyott Péteren, ki
most az egyszer hallgatott s lesütött fővel
serült ki a szobából. Az özvegyet felindi-
totta, hogy fia örömestebb játszik Péterrel,
mint vele s hogy őt immár cselédeitől is kezét! Oh"mi mély és igaz az anyai szeretet,
őriznie kell. ' . . . .

Egy másik eset még inkább növelte ag

lebegte körül. Néha felriadt. Azt álmodta,
hogy Aladár beteg. Reszketve szökkent fel
s hajlott át hozzá. Hogy örült, midőn a
mécsvilágnál csendesen alvó fiát láthatta,
mi boldog, sugárzó arczczal kulcsolta imára

godalmát, Aladár egy nap kornyadozni kez
dett, nem volt étvágya. Az Özvegy nen:
tudta elképzelni, honnan származhatik baja,
hisz ebéden épen annyit evett, mint máskor,
Végre a gyermek megvallotta, hogy tegnap
délelőtt, midőn anyjánál vendégek voltak,
künn járt a konyhán, s Boris egy pár darát
süteményt adott neki. Felindulástól' resz-
ketve rohant ki az özvegy, hogy megszidja
Borist, de az egész nagy szidalom nem left
több,mint néhány könytői kisért szó: ,,Maga
Boris rósz leány, beteggé tette Aladárt,
maga nem szeret se engem, se fiamat." Ha
nem a mit az özvegy elmulasztott, bövsége
sen kipótolta Péter; emberül visszaadta
kölcsönt Borisnak, leszidta huszárosán. E
aztán használt s minthogy mindakettő félt
egymás szájától, szoros regulában tartották
egymást, mire szelid természetű asszonyuk
nem lett volna képes.

Aladárnak csekély baja volt, hamar
helyreállott s átalában ritkán betegeske-
dett, noha mint üvegházi növény, virulása
közepeit is, sinleni látszott valamit. Az öz-
vegynek legéberebb gondját fia egészsége
képezte. Majd minden órában megnézte
most a szoba, majd a tornácz hévmérőjét;
ha a kertbe vagy a városba sétálni vitte fiát,
egy nap háromszor is felöltöztette, hol köny-
nyebb, hol melegebb ruhába. Étrendjére
szintén gondosan ügyelt, maga is oly étele-
ket ett, mint fia, hogy ez ne kívánhasson
mást. Olvasta, tanulta, az anyák a családok
számára irt orvosi könyveket, egészségi ta-
nácsadókat. Ismerte a gyermekbetegségek
jelenségeit, gyógyításuk módját s volt egy
kis gyógyszertára is. Mennyi bajt okoztak
szegénynek az orvosi könyvek s mennyi rém

futott ő is, majd féltvén, hogy fölhevül,
ölébe kapta, miből nagy sírás támadt s utol-

A megyei főorvos, egy nagy tudományu
és jó szivű, de egyszersmind nyers modorú

jára is Péternek kellett megfogni a pillán- öreg ur, már többször eltiltotta neki az or-
gót , ki nagyon restelte , hogy ellenség | vosi könyvek olvasását, nem azért, mintha
helyett pillangókat kell kergetnie s tűrnie | restelné, hogy más is mesterségébe kontár-
Boris csúf száját, ki mindjárt-mindjárt pil-í kodik, hanem mert haragudott, hogy hol
langóvitéznek gúnyolta. ebéd mellől, hol ágyából költik föl és sem-

A verandán és az udvaron is sokat ját- miért. Az özvegy nem engedett tilalmának s
szottak. A mama nem egyszer volt ló, a kis : könyezve emlékeztette meghalt fiára. „Hiszen
gonosz pedig kocsis, büszkén kiáltva: gyia! az orvos ur mondotta, hogyha előbb hijjuk,

mi önző és hiu hozzá képest a szerelem, mi
hideg és hálátlan a gyermeki szeretet!

(Vége következik.)

K e l e t i é l e t .
i. .

(Vámbéry egyetemi előadásai után.)

Szólottunk a múltkor a török iskolákról;
láttuk, hogy azokban valódi czivilizácziót nem
hirdetnek s hatásuk az éJetre csak azt igazolja,
mit egy utazó mondott, hogy „a törökök csak
akkor czivilizálódnak, ha a Koránt becsukják s a
háremeket kinyitják." Forduljunk most a köznapi
élethez s Kelet lakóját egyes mindennapi foglal-
kozásaiban kisérjük figyelemmel.

Tudva van, hogy a többnejüség s a háremek
Keleten elterjedt szokás, s ez okozza azt, hogy a
valódi török házak mindig két egészen különvált
épületből állanak, melyeknek egyike a férfi, má-
sika a nők lakóosztályát képezi. A kettő közti
közlekedés, daczára a szomszédságnak, nagyon
nehéz, s az idegen, ki török házban lakik, csak az
időnkint hallható női hangokból sejtheti,, hogy
miféle szomszédságba jutott, a nélkül, hogy a han-
gok okozóit megláthatná.

A férfiak lakosztályában főfigyelmünket az
elfogadó-szoba (szelámlyk) vonja magára, de nem
bútorzata miatt, mert ez a legtöbb esetben igen
hiányos-a szőnyegek és falkörüli divánoknál alig
egyéb, hanem azért, mert itt lehetünk legkényel-
mesebb tanúi azon sok czeremoniának, mit a ke-
letiek a legaggodalmagabb pontossággal telje-
sitenek.

Az európai bókok Keleten nevetségeseknek
tartatnak; a láb vakarintását lókapálódzásnak
nevezik, a kinyújtott lábbal ülést meg épen illet-
lennek tartják s közmondás szerint is „a hol a
kezedet nyújtod ki (a hol kérsz valamit), ott ne
íyujtsd ki lábadat." Náluk a bokán ülés divatos

erről emelkednek föl s hajtják meg magukat a
zerint, a mint nagyobb vagy kisebb látogatójuk

érkezik, azonban a látogató, ha nagyon szerény-
nek s udvariasnak akar látszani, még az ajtóból a
gazdához siet s őt erővel visszanyomja ülésébe.

A gazda ekkor igy szól: „Jöjj be cselédhá-
adba"; mire a vendég még szerényebben azt
eleli, hogy: ,,Lábad porához jöttem", s igy ki-
:8eréltetvén kölcsönösen az udvariassági formu-
ák, a társalgást megkezdik, mit csak az érthet

igazán, ki az arab nyelvét jól birja, mert az 6
körmönfont rimes prózájuk tele van mindig arab
szókkal s mondatokkal.

Kávét és csibukot rendesen tesznek a vendég
lé, ki ezt homlokára tett kézzel köszöni meg, de

3ármilyen forró is kávéja, abba még sem fú bele,
nert ez által csak azt árulná el, hogy a művelt
:ársasághoz még nem szokott.

Mivel az illendőség szabályai azt kívánják,
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hogy a gazda vendégét legalább az utczaajtóig
kikisérje, de ez meg a gazdát meg akarja kímélni
a fáradságtól s ezért gyakran szó nélkül elillan,
mit ha a gazda észrevesz, utána eredve, őt ruhá-
jánál megmarkolva kiséri ki a igy búcsúzik el tőle.

A törökök különösen szeretik mutogatni va-
gyonosságukat, s bár gyakran semmijök sincs is,
azért ők mégis tartanak rendes házi regélőt, kü-
lön táskahordozót, csibukvivőt, ibriktartót, ai-
vaszt azaz ételhordozót, kinek deszkájára a sza-
kács rakja fel az ételeket s a deszkát fejére teszi,
honnan megint mások emelik azt le; s igy azon
közmondást, hogy „a vagyon Indiáé, az ész Euró-
páé, a pompa és hatalom a törököké" — a hatalmat
kivévén, teljesen igazolják. Közli Kun Gyula.

II. Leopold, a belgák királya.
A legmiveltebb és legrendezettebb európai

államok sorában első helyet foglal el a terjede-
lemre nézve kis Belgium.
Múlt évi decz. 15-én halt
meg ezen alkotmányos ér-
zelmű, 8 függetlenségért
és szabadságért hevülő
nemzet népszerű és szere-
tett királya, I. Leopold,
ez ország boldogságának
megalapítója. A legna-
gyobb részvét és tiszte-
letnyilvánitások között ki-
sérte sírjába ae összes nép
a nemes fejedelmet; s re-
ményteljes pillanatokkal
fordult azonnal a meghalt
király fiához, a Brabanti
herczeghez, ki az összes
nemzet hódoló lelkesedése
között decz. 17-kén //.
.LeopoWnévvel lépett atyja
trónjára. Első nyilt és lep-
lezetlen föllépése, nyájas
és őszinte magatartása
átalános rokonszenvvel
fogadtatott, s a belgák
reménytelve fordulnak az
ifjú király felé, kinek ed-
digi múltja is elég biztosí-
tékot látszik nyújtani a
jövőre nézve. Tudják azt,
hogy fejedelmök első ifjú-
sága felett a legjobb anya
gondos szeme őrködött,
hogy később atyja vezette
lépteit, kit a királyok so-
rában a „bölcs" czim mél-
tán megilletett, s hogy
évek óta ifjú, szellemdus
neje mellett a legpéldá-
sabb családi életet éli.

II . Leopold 1835. apr.
9-kén született Brüsszel-
ben. Atyja I. Leopold s
anyja Luiza, Orleansi her-
czegnő (Lajos Fülöp fran-
czia király leánya) volt,
kik a leendő trónörököst a
legnagyobb gonddal ne-
velték. 1853. aug. 10 kén
nőül vette József ausztr.
főherczeg, Magyarország
egykori nádorának kel-
lemdus leányát Mária fő-
herczegnőt (szül. 1836.
augusztus 23-kán). Az ifjú pár nem sokára
hosszú útra kelt keletre, a kisázsiai tengerparto-
kig és Egyiptomig. Később meglátogatták a pá-
risi világkiállítást. — Midőn a herczeg a belga
ezenatui tagja lett, többször vett részt a közügyek
tárgyalásában s beszédeiben mindig arra vetette a
súlypontot, hogy a kis Belgiumnak belső értékkel
és lelkesedéssel kell pótolni a külső nagyság hiá-
nyait.

A szellemi és anyagi érdekek buzgó elő-
mozdítója volt mindig & különös gondot fordított
a hadseregre is, melyben trónralépése előtt tábor-
noki rangot viselt.

Eddig három gyermeke van, kik között a
trónörökös, Leopold herczeg 1859-ben született.
— A király öcscse Flandriái gróf czimet visel s
mint a lapokban olvassuk, legközelebb az oláh-
országi fejedelmi trónnal kínálták meg, mit azon-
ban el nem fogadott.

A viski reform, templom.
Adalékul azon érdekes természeti és törté-

neti képekhez, melyek a lapok hasábjain Mára-
marosmegyéről megjelentek, álljon itt a viski
reform, egyház rajza is.

Ez egyház jelen alakjában ugyan nem régi,
de miután a viskiek a reformált vallást már
1524-ben felvették, több mint valószínű, hogy ere-
detileg katholikus templom volt, és pedig minden
valószínűséggel a 14-dik század elejéről.

Tanúsítja ezt a külön sanctuarium, a sek-
restye nyomai e a támoszlopok, melyek hanyatló
góth ízlésre utalnak. — A fedélzet annyiban sa-
játságos, a mennyiben az e tájon s néhol Erdély-
ben is kifejlett faépitéezet egyszerűbb és góth
izlés után törekvő ízlésének mintája.

Az egyházat, mint Máramaros minden régibb
egyházát, védelemre szánt kerités veszi körül.

A melléktorony harangjai egyike a tizenhe-
tedik századból való, másika uj.

II. Leopold, a belgák királya.

Deés város.
(Erdélyben)

Van Erdélynek több pontja , hol a ter-
mészet bájai szint oly varázs-erővel hatnak ránk,
mint a múlt érdekes emlékei, s a jelen éle-
ményei.

Ezek közé tartozik Dsés városa, melynek
egy sajátszerü pontról, az úgynevezett Rózsa-
hegyről felvett rajzát mutatjuk be mellékelt ké-
pünkben.

Hegyoldalon nyugosznak e város rendetle-
nül szétszórt épületei ; erdő , sziget és viruló
halmok ölelte völgyben. Virágos mezőket, s lomb-
koszorus téreket hasítva , eleven hullámzással
ömlik a Szamos vize a zöldes-sárga szint öltött
rétek s kéklő dombok közt; itt-ott regényes fal-
vak tünedeznek ki, kanyargó országutaktól és a
Szamos folyamától bekerítve, melyek neveit ezen
versbe foglalta a nép :

„Deés, Koiárvár, Monostur,
Mihályfalván Bacza tul,
Retteg, Felőr, Keresztur,
Kudun fekszik Betlen tul." ,:•!

A Rózsahegy alatt szakad egybe a Kis- és
Nagy-Szamos. E hegy tetején regényes kápolna
áll; itt is hajdan erős vár volt, melynek nyomait
sánezok jelölik, erről vagy az alább emiitett vá-
rak valamelyikéről neveztetett a város Zsigmond
király idejéig Deéa-várnak, oldalt látszik a Béla-
hegy, s tetején egy várhely, mely onnét vette
nevét, hogy itt a tatároktól üldözött IV. Béla
egy ideig megvonult. A hídtól jobbra látszik az
ódonszerü Rákóczy-épület, mely az utolsó Rákó-
czytól kapta nevét. Hogy ki épitette ? nem tud-
hatni. Előtte három magaa fenyőfa emelkedik.
Udvara felőli oldalán a Báthory és Csáky-csalá-
dok czimerei láthatók. Nem rég meszeltetett be e
felirat : „F. Rákóczi princeps Transylvaniae."
Sokat jelentőleg emelkedik ki, az ujabb izlésü

épületek sorából Rákóczy
konyhájának góth modorú
kéménye.

Kissé tovább a re-
formátusok temploma van

x magas tornyával, mely a
Deésvár romjaiból épült
egészen faragott kövek-
ből s a régibb építészet
remek műve. Jobbról a
látkör széle felé a Szamos
egy kis hegyfoltot mos,
melynek neve Ovár, itt
emelkedik egy kis emlék-
torony , ennek felirata
mondja, hogy Deés vá-
rosa a Deus deák szótól
vette volna nevét. A mon-
da szerint a hét magyar
vezér itt telepedett volna
meg, megnyugodni fára-
dalmai után s a táj szép-
ségétől elragadtatva, az
Isten hatalmának gondo-
latjától lelkesitve felkiál-
tottak : „Deus, Deus,
Deus!"

„Istent ők itt imádónak,
Háromszor Deust kiáltanak
Innét nevezek a várost
Szamos mentében ai Nemes

Déésnek. *)

Deés nyilvános inté-
zeteit e lapokban más al-
kalommal már külön czik-
kekben ismertettük. **)

Legnagyobb nyilvá-
nos középületei közé tar-
tozik a megyei kórház;
mely a Rózsahegy alatt,
nem messze a Szamos vi-
zétől, részben viruló ker-
tektől környezve, egy hom-
lok- s két szárnyépülettel
bír, 50 kórágygyal, 10
szobával, a legjobban fel-
szerelt kórházi szükséglet'
tel el van látva. Áldozat-
készségnek s a szenvedő
emberiség iránti részvét-
nek 8 felebaráti szeretet-
nek köszöni létét, min-
den idegen segítség nél-

kül, egyedül a megye lakosai s legkivált a nép-
osztály kézi munkája, 8 fáradsággal szerzett
filléreiből állott elő. — 1855-ben született az
eszme az akkori megyei elöljáróság keblében.
— 1860-ban készült egy év alatt az épület. —
Megjegyzendő, hogy a házilag kezelt anyagok u.
m. kő, porond megszerzése, földmunkálat körüli
dolgok fuvarozására B. Szolnokmegye Deés váro-
sához közel fekvő helységei állottak ki. Ezen
épület az 1862.év május havában nyilt meg a kö-
zönség használatára, jelenleg egy a tisztségtől
kinevezett bizottmány felügyelete alatt áll. Egy
kórházi fő- s alorvos, felügyelő, s a szolgálati
személyzet rendesen dijaztatik. Megnyitása ak-
ként tétetett lehetővé ideiglenesen, hogy az éven-
kint szükséges 2,200 forintnyi költségeket a me-
gyei községek hordozzák, mire 10 évig önként
kötelezték magokat, ezen időn tul remélhető lévén
az alaptőke anDyira szaporodása, hogy annak ka-

•) Toldy : Handbuch der ungarischen Poesie.
••) Lásd: Vasárnapi Újság 1852. évi 10. 11, 14 számait.
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matja a rendes költségeket fedezendi. E<zy beteg
élelmezési és gyógyítási dija naponkint 42 krban,
a honoratior betegeké 1 ft. 50 krban van megál-
lapítva. Közli Pataki Ferencz.

Néhány szo" a régi sírokról.
A Politikai Újdonságok f. évi 2. számában

Szántay Aladár ur czikkét a Debreczen melletti
pogány sírokról olvasván,
szabadságot veszek ma-
gamnak az eszme lánczola-
tánál fogva ez ügyben, tá-
jékozás végett, néhány szót
mondani, annálinkább, mert
meg vagyok győződve, mi-
szerint a mint átalában rit-
kán jelennek meg lapjaink-
ban a régészetre vonatkozó
értekezések, ép oly élénken
és buzgón olvassák azokat
nemcsak a szaktudósok s a
régészet barátai, de átalá-
ban az ezek iránt közönyö-
sebb olvasók is.

Hogy Debreczen mel-
lett pogány sírokat fedez-
tek fel, azon legkevésbbé
sem csodálkozhatni, ha tud-
juk, hogy hazánk majd
minden megyéjében, aDuna
és Tisza közt épen ugy,
mint azon tul, egészen fent
az északi Kárpátok töveinél
gyakran találtatnak ily ős-
és középkori sirok. így
nem emlitve azon számos
helyet, melyekről Jászay
Pál és ÉrJy emlékszik,
felhozom, miszerint Felső
Dobszán s Buzitán Abaujmegyében, Bótán, Mis-
kolczon, Peteden, Abódon Borsodmegyében, Kis-
Szeczen Barsban, Puszta-Szent-Györgyön, Ré-
ven.Tégláson Biharmegyében; Bodrogkereszturon,
Zemplénben, Borsán, Üjhelyen, Rónaszéken Má-
ramarosban, Verpeléten Hevesben, Nagyfaluban,
Szabolcsban, Zelenén , Hereczénben, Madácskán,
Nógrádmegyében , Felső-Kubinban Árvában,
Nolczón Tu-
róczban, Szent- r-'" ,
Andráson Lip- r
tóban s köze-
lebbi időkben
Muzsajon,Kis-

Dobronyban, __. j
Maczárfalván ,

Szolyván, ••
Szuszkón.Pud-
polóczon, Kla-
czanón, Selesz-
tón Beregme-
gyében, igen
érdekes bronz-

tárgyakkal
bőven ellátott
hamvvedreket
s pogány sírhe-
lyeket találtak.

Mi egyrészt
kétségtelen bi-
zonyitja, hogy
hazánkban már
jóval a a ró-
maiak beköltö-
zése előtt, más,
az idő folyamá-
ban eltűnt, nép
tanyázott, sőt
mint bizton kö-
vetkeztethetni,
nemcsak ten-
gődött, hanem
fényüzési czik-
keiután ítélve,
kereskedésben
s akkor idők-
höz képest, jóllétben élt. Erre például csak azon
esetet hozom elő, hogy Beregmegyében Munkács
közelében, hol számtalan régi sirhalom van, né-
hány év előtt az úgynevezett Lovácska hegy olda-
lában a kőtörők egy kőlapokkal borított sírra
akadtak, melyben neháay nagy emberi csont mel-
lett mintegy 30 darab vastag ezüstpénzt leltek,
melyek II. Fülöp macedóniai király korából va-
lóknak ismertettek, s egyik oldalukon egy koszo-

ruzott sisakos, szakállas főt, a másikon pedig egy
lovas embert idomtalan alakban ábrázolnak. E
körülmény igazolja azt, hogy e sírnak körülbelül
2202 évesnek kell lenni, II. Fülöp 336-ban K.
előtt hunyván el; — de igazolja azt is, hogy e
vonalon már akkor is közlekedési, kereskedési ut
volt, mert a régiek halottaikat többnyire utmenté-
ben takariták el s ez útvonalon más helyeken is
folyvást tűnnek elő régi sirok, mint Klaczanón,
Szuszkón, Szolyván, Pudpóloczon, mely utolsó

Viski ref. templom (Marmarosmegyében) — Miszkovszky rajza.

helység már nem messae Galliczia határától fek-
szik. Az e helyeken 2—3 év alatt talált eirokban
a bronzkorból való hamvvedrek s ezekben tö-
mérdek különféle alakú bronz tárgyak fordulnak
elő. En magam többet összegyűjtöttem eddigelé
csak e vidékről száz különböző darabnál, mik
közt lándsák, kések, harezvésök, csákányok, fűré-
szek, sarlók, láb- és karpereczek, csatok, gombok

azoknak jellegei ezerint, a mint a különféle helye-
ken tett, de mindenütt egyenlő eredményt muta-
tott felfedezésekből biztos megállapodásra jutot-
tak. Első, ki e felosztást megkisérté, volt Worsaae
J. J . A., dániai régész, s utána más kitűnő régé-
szek, milyenek Wocel, Klemm, Keller, Jahn,
Uhlemann, Sacken, Ritter, Forchhammer, Steen-
strup, Lubbok, Morlot eat., kik e felosztást
követek.

Az egyes korszakoknak határát ugyan nem
lehet körvonalozni, mert
az átmenet egyik korszak-
ból a másikba a műtárgyak
és eszközök használata és
készítésére nézve huzamoeb
ideig tartott, 8 itt a külön-
féle vidék és távolság is
jön tekintetbe; de azért
átalán elfogadják, miszerint
az emberek alkotásától az
6 kor közepe tájáig terjed
a kő-, s azontúl az ó kor
végéig, tehát 395 ig K.
után a bronz-korszak, a
a középkorban, azaz 395-
től kezdődik a vaskorszak.
Innen látszik, mily becse-
sek a tudományra nézve a
kő és bronz, valamint a
vaskorszak első stádiumá-
ból való műemlékek, de
mindenek felett a kőből
készült régi eszközök, mert
ezek, főleg nálunk, vajmi
gyéren találtatnak.Hazánk-
ban ekkorig tudtommal csu-
pán Ó-Szennán, Kálna-
borfün, Kis-Terenyén, Fel-
ső-Vadászon, Bogsánban és
Földuáron fordultak elő;
ellenben a bronz-tárgyak

Déés város, Erdélyben — (Fénykép után.)

vannak. Érdekes a többi közt gyűjteményemben
egy egészen ép sarló 7 hüvelyk hosszú nyéllel,
melyet Sacken báró, a bécsi cs. régiség- és érem-
gyüjtemény tudós őre, a maga nemében páratlan-
nak ismert: Szuszkón, egy igénytelen orosz falu
határában, a többi közt egy csiaos alakú bronz-
stílusra is akadtunk.

A régészek, mint tudjuk, három, t. i. kö,
bronz- és vas-korszakra osztják a múlt időket,

igen gyakoriak, 8 ép azért most már kevésbbé
becsesek; azonban egyes ritka példányok most is
sokat érnek 8 drága pénzen vásároltatnak.

A régi tárgyak többnyire barlangokban,
sírokban találtatnak, a ép azért nem lesz érdek-
telen ez alkalommal a régi sírokról s temetkezési
helyekről rövideden értekezni.

Az ősidők, tehát a kökorszakból való sirok
hazánkban gyé-
ren fordulnak
elő, nem ugy
mint Dániában,

i Németalföldön
- Angolhonban,

Spanyol- és
Francziaor-

szágban s Né-
• • . methonbanSzi-

léziáig, jóllehet
Csehorrzágban
és Galicziában

-v . is észleltettek.
Az e kor-

szakból való
sirok kétfélék:
földszinfelet-

tiek és földalat-
tiak. A föld-
szinfelettiek is-
mét kétfélék,
t. i. vagy olya-
nok , melyek
körben vagy
négyszögben

fölállított kő-
ládát képeznek;
az c czélra ösz-
szehordott kö-
vek néha 10—
20 láb hosszú,
12 láb széles és
5—8 láb magas
tért foglalván
elstetejöknagy
kőlappal befed-
ve, belsejök pe-

dig a hulla felett föld és fövenynyel betömve lévén ;
vagy olyanok, melyeknek kőládája mesterségesen
készített halmon fekszik, mely halom néha 100—
200 lábnyi hosszudad körben kövekkel van beke-
rítve; az ily mesterségesen felállított sirdombok
hunhalmoknak is neveztetnek.

A földalatti sirok fekszenek a felettök emel-
kedő föld- vagy kőhalom alatt s belől szintén
kőlapokból készített 1—2 kamarát (boltot) tar-
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talmaznak; vannak 20 láb hosszú, úgynevezett
óriás-kamarák is, mikhez néha kővel borított
folyosó is vezet. E sírokban a kőkamara vagy
a kőláda tartalmazza mindenkor a hulla részeit.

Azonban a sir tartalma nem mindenütt egy-
forma állapotban találtatik , mert mig Németor-
szágban a test többnyire eltakarittatott, addig
Dániában és Francziaország északi részeiben a
kőkorszakbeli sírok mindig a hullák hamvait tar-
talmazzák, Angliában pedig vegyesen hamvat
és csontokat is együtt. A test eltakarításánál
elébb a sirkamrában az áldozat égettetett el s ugy
tétetett azután oda a hulla ; mig azon esetre, ha
a test elégettetett, mi a sirhalrnon kivül történt,
a hamu és az elégetett csontok maradványai hamv-
vedrekbe (urna) tétettek s a kamarába helyeztet-
tek, oda tétetvén ez alkalommal az elhunyt fegy-
verei és müeszközei is. A szegényebbeket azon-
ban akkor is csak egyszerűen eltemették a földbe.
Különben szokásban vala a temetkezési helyeket
nagy kődarabokkal, emlékkő gyanánt, megje-
lölni, mik néha 20—60 láb magasak voltak; vagy
a sirdomb élére iszonyú nehézségű lapos köveket
oly ügyesen helyeztek, hogy azok rajtok inogni
látszottak. Gyakran az előkelő sírokhoz már mesz-
eziről kődarabok jelölték a járást.

Az e korból való hamvvedrek és más edények
durva agyagból valók, melyhez, hogy tartósak
legyenek , nem kis mennyiségű varlafövenyt
(Quarzsand) vegyitettek. Ez edények szabad kéz-
zel formáitattak, s innen van, hogy azok több-
nyire durvák, vastagszerüek ; az edényeket ujjaik-
kal vagy hegyes fával, pontokkal és vonalokkal
kiczifrázták, s szabadon égő lángnál kiégették.
Az ily edények, tört állapotukban többnyire
szürke vagy feketés szint mulatnak. Ily töredé-
keket az aggtelki barlang úgynevezett csontházában
nem kis mennyiségben találtam, s bővebb kutatás
után ott bizonyosat) más régi tárgyakra is lehetne
akadni; miért is e körülményre a természetvizs-
gálókat, kik ez évben Gömörmegyébe ránduland-
nak, ezennel eleve is figyelmeztetem.

Mi már most a bronz-korbeli sírokat illeti, e
korszak előidején a részint elhamvadt, részint
épen hagyott hullákat szintén halom alá helyezték,
földbe vájt sirokat csak későbbi időben használ-
ván. Hogy azon időben részint az elhamvasztás,
részint az eltemetés dívott, onnan kiteiszik, hogy
egy halom alatt mindkét mód maradványai talál-
tattak, mégis ugy látszik, az elégetés nagyobb di-
vatban volt. Az ily halmok különféle terjedel-
műek, 1—40 láb magasak, 2%—60 láb átmérővel
8 többnyire csoportosan fordulnak elő, s egy ha-
lom egy vagy több hullát is rejt; néha a halmok
kődarabokkal vannak körülkerítve. A test eltaka-
rításánál szokásban volt. A hullát kőlapokból
összerakott vagy agyagból készült medenczébe,
vagy épen kivájt hatalmas tölgytörzsbe tenni s
arra a földet felhalmozni. Ha pedig a földszinéről
vermet ástak, akkor lenn a sírt kőlapokkal kibé-
lelték, s a hullát beletevén, kőlappal befedték s
földdel betölték. A halottat többnyire arczczal
kelet felé helyezték s karjait oldalához fektették;
néhol azonban guggoló állapotban is találtatik a
csontváz. — Az áldozatok elégetésének s a csere-
peknek nyomai a halom alján, ritkán annak fel-
iőbb rétegeiben fordulnak elő; de ott is találtat-
nak, hol vájt sirba tétetett a hulla vagy a ham-
veder; az ily sirok 2—9 láb mélyek, s mint mon-
datott, vagy agyag vagy kőlapokkal béleltek s
csoportosan, de minden rendszer nélkül tűn-
nek elő.

A hamvvedrek, melyek többnyire öblösek,
duzzadt alkatuak, apró fülekkel vagy csonka fo-
gantyúkkal ellátvák, agyagból, melyhez fövényt
vagy tört kövecset vegyitettek, szabad kézzel
vagy bizonyos mintán készültek. Az ily edények
szintén szabad lángon, de gyengén égettettek ki,
miért is töredékenyek s az idő viszontagságai
folytán könnyen szétmorzsolhatók. Mázzal nin-
csenek ugyan bevonva, de szokásban volt felüle-
töket vasszénnel (graphit) vagy érczmészszel be-
kenni s igy kifényesíteni, mire az edények szürke
vagy veresem külsőt kaptak; de divatban volt
azokat veresre vagy feketére is befesteni. — Az ily
hamvvedrek különféle terjedelműek, 1 — 1% láb
magasak e l 1

 2 — 2 láb átmérőüek; sokszor külön-
féle pontokkal, vonalakkal s kinyomatokkal di-
szitvék.

A hulla vagy a hamvveder mellé többnyire
különféle más apróbb edényeket és különféle
bronz-műtárgyakat, u. m. csákányokat, landsá-
kat, kardokat, tőröket, k -sekct, nyilakat, vésőket,
fejszéket, fűrészt, kar- és lábpereczeket, női di-
ezitményeket, mell és varrótűket sat. részint

egészben, részint széttörve, helyeztek el; mikre
most, annyi év múlva rá-ráakad az utókor.

Múlt évben a pesti múzeum folyosóiban levő
hamvvedreket szemlélvén, egy jó kinézésü, pest-
megyei vidéki férfi kérdé tőlem, mire valók ez
idomtalan fazekak; mire én neki azok jelentősé-
gét megmagyarázván, értésemre adá, miszerint
szántás közben ő is nem rég akadt egy ily
edényre, de abban hamun kivül egy pipaszurká-
lónál egyebet nem talált; meg ia mutatá azonna.
a kostöke sallangjához illesztett pipaszurkálót
melyben én egy csinos készítésű, jó hosszú bronz
hajtüre ismertem, melyet nekem készséggel át is
engedett.

Nem lesz tán érdektelen e tárgy kiegészíté-
séül e helyen még a róviaí sírhelyekről s temet-
kezési módjáról rövideden szólni.

A rómaiaknál a hulla eltakarítása inkább
volt divatban, mint annak elégetése, sőt bizonyos
hogy a III . században az elhamvasztás egészen
megszűnt s 250. évtől fogva K. u. már alig jön
elő. Az elhamvadt részeket a rómaiak egy szilár-
dan kiégetett agyag- vagy üveghamvvederbe tet-
ték, melyek néha ón-fedővel voltak ellátva. Az
ily hamvvedreket vagy a puszta földbe, vagy Kifa-
lazott, sokszor belül megfestett boltokba helyez-
ték, azokhoz különféle kisebb edényeket, üveg-
cséket, lámpákat tevén. A sir felé 3 —12 láb ma-
gas hantot emellek; sokszor a boltozat mindjárt
a halom alatt kezdődött, sőt abból kiemelkedett,
mint az Lövőn és Alsó-Lendván észleltetett. A
rómaiak halottaik mellé nem igen kedveltek bő-
ven helyezni műtárgyakat s fegyvereket, azért
csak gyéren akadni drága ékszerekre, de üveg s
agyag edénykéket, apró ékszereket, 8 majd min-
dig néhány réípénzt találni. A> test eltakarítá-
sának négy módja ismertetik a rómaiak korából :
1-szőr a puszta földbe, vagy 2-szor kőlapokkal
vagy kőboltozattal ellátott, vagy 3 szór téglákkal
kibélelt s téglákkal csucsosan befedett sirba, vagy
4-szer kökoporsókba (Sarkophag) való eltakarítás.
Ez utóbbi kőkoporsók tágasak, diszesek, metszé-
sekkel s ábrás czifrázatokkal s nehéz kőfedéllel
ellátvák, a mint azokat Pesten a nemzeti mú-
zeumban is láthatni. A római temetőhelyek a vá-
ros és helységeken kivül többnyire az utak men-
tében léteztek.

Meg vagyok győződve, hogy hazánkban,
melynek tudósai eddig a régészettel csak kivéte-
lesen foglalkoztak, mihelyt a tudomány e kitűnő
ágának ügye némileg rendszeresített állapotba
jut, mindennemű itt elősorolt régi sírokra bőven
fognak akadni, s azok felfedezéseiben, ha mi nem
is, de utódaink méltán gyönyörködni!

Lehoczky Tivadar.

B. Amadé László egy ismeretlen köl-
teménye a múlt századból.

Várkonyi báró Amadé László, az ős Guth-
keled nemzetség sarjadéka, 1703-ban született.
— Atyja báró Amadé Antal, aranysarkantyús
vitéz, anyja Horváth Simonchich János persona-
lis leánya, Mária Eozália volt. Tudományos mi-
veltségét a nagy szombati főikolában nyeré, s
innen Grützbe költözött, hol 1725-ben bölcselke-
dés doktorává lőn. — Neje báró Orczy Zsuzsanna
voh, kit 1729-ben eljegyzett, de vele kevés ideig
élt. — Katonaságra adván magát, az 1734-ben
felállított Hávor János magyar lovasezrednél,
mint kapitány szolgált. Másodszori házasságra
lépett Veltzl Mária Paulinával 1736-ban, de sem
első, sem második nejétől gyermeke nem lett.
1742-ben a nemes fölkelő seregnél mint ezredes-
kapitány szolgált s két év múlva, bebizonyult
jeles tulajdonai tekintetéből,,generális adjutáns"
lett. Megválván a katonaságtól, 1750-ben, a Po-
zsonyban létezett udvari kamarához valóságos
tanácsosnak neveztetett ki, s e hivatalát élete
fogytáig folytatta. Meghalt Pozsonymegyéhez
tartozó és Csallóközben fekvő föl-báari jószágán,
1764 decz. 22-dikén eltemettetett a Szent-An-
talban levő nemzetségi sirboltban. — Benne az

kkori magyar költészetnek egyik főbb disze
hunyt el. Verselésének könnyű folyása nyelvünk

kkori darabossága mellett feltűnő s néhány köl-
teményének lyrai hangja valódi költői tehetség
lappangását sejteti, összegyűjtött verseinek egy
részét Kulcsár István adta ki 1836-ban.

Nem régiben e múlt századbeli költőnk egyik
kiadatlan költeményének jutottunk birtokába,
mely az Amadé grófi család marczaltői uradalma
volt ügyviselőjének, néhai Simonfalvay János
urnák hátrahagyott iratai között kéziratban ta-

láltatott *). A költemény nemcsak nyelvtörténeti
tekintetben bir ránk nézve nagy érdekkel, hanem
a múlt századbeli idők jellemét, s az emberek
érzési, gondolkodási, kifejezési és tréfálási mód-
ját is élénken állítja élénk, melyet a rajta előömlő
eredeti magyaros színezet még érdekesebbé tesz.

Ugy vagyunk értesülve, hogy a marczaltői
uradalom levéltárában b. Amadé Lászlónak még
több müve van kéziratban, melyek egy része —
mint irják — kiadásra is érdemes volna.

S most halljuk b. Amadé 100—130 év előtti
humoristico-satyrikus hangját:

A nőtelen és házas élet.
Mig nötelenségben folytattam éltemet,

Szabadságnak szele táplálta szivemet,
Kócsag-toll strázsálta nyestes Í> üvegemet,
Mindaddig búbánat nem érte fejemet;

Mindenféle czifra úri fegyverekkel,
Farkas, medve, párducz sze'p prémes bőrökkel,
Tele volt fogasom füredi nyergekkel,
Számtalan sok ilyen csengő eszközökkel.

Bővelkedett házam gyakran muzsikával,
Szép egy pár hegedű Hebán vonyójával,
Üveg alatt függött flauta furuglával,
Ugyan újjult szobám ezeknek hangjával!

A jó paripákból soha ki nem fodtam,
Ezt lépésre, amazt futásra tartottam,
Amazt nyergeitettem, ha paradiroztam,
A mint szükségem volt, rendre változtattam.

Fekete paripám volt Spanyolországból,
Szürke Erdélyből jött, pej pedig Moldvából,
Arany szőrű fakót vettem egy basától,
Többi volt az magyar lovaknak javából.

Szerszámim ezüsttel, aranynyal kivarrva,
Vagy ötvös muakával boglárossan rakva,
Sok szinű zsinórral voltának tarkázva,
Vagy bagariából csak tisitán csinálva.

Czifra ezergombos szolgáim valának,
Kik éjjel és nappal hiven strázsálának,
Pillantásomra is ébren vigyázának,
Kiért pirulása nem is volt orozámnak.

Kard és tarsoly fémlett mindenik oldalán,
Boglároi pantallér lódinggal a vállán,
Ezekre függesztett karabin az hátán,
Egy arasznyi hosszú sarkantyú csizmáján.

Midőn néha azért történt indulásom,
Cum commoditate volt minden járásom,
Olykor barátságért két három pajtásom,
Velem jött, hogy vigabb legyen utazásom.

A hová szállottam, kedvesen is láttak,
J ó szivet, vig kedvet bőven is mutattak,
Ha búcsúzni kezdtem, tovább marasztottak,
Csak az hijján voltam: kézen nem hordoztak.

Mademojzellék közt gyakran vigadoztam,
Evvel discuráltam, amazt megcsókoltam,
Amarra titkosan néha pillantottam,
Valamint szerettem úgy karaziroztam.

Mulatságnak napja hogy ha rendeltetett,
Tánez, és muzsikának vége nem lehetett,
Péntek vasárnappal együvé tétetett,
Ünnepnek tartottam néha egész hetet.

Nem sok haszna vala plébános szavának,
Ámbár napja volt is hamvazó szerdának.
Vonnyad rá a javát alföldi nótának!
Kiki csak azt mondta Lévai Miskának.

Szántásra, vetésre nem is iparkodtam,
E helyett játékról inkább gondolkodtam,
Vigadni, mulatni jónak állítottam,
Hogy igy legyen dolgom, mindig azt tartottam

Messzire távozott tőlem szomorúság
Csak másoktól haliám, hogy van nyomoruság,
Másfelé czélozott nálam az ifjúság,
Direktora lévén az kényes szabadság.

Nem tudtam én akkor, mi legyen az éhség,
Távol volt házamtól mindennemű szükség,
Tudván azt, szivemben van hogy az reménység,
Közel sem mert jönni hozzám az szegénység.

*) Nyomára jöttünk, hogy e versezet csak annyiban
„kiadatlan", a mennyiben Amadé összegyűjtött versei kö-
zött nem foglaltatik, mert mint Toldynál olvassuk, e
versezet Sándor István „Sokféle" czimü folyóiratának
IV. kötetében e czim alatt: „A házasság által elvesztett
szabadság megsiratása" már napvilágot látott. Azonban ez
is régen volt már, s kérdés: hibátlanul volt-e közölve?
Mindenesetre megérdemli, hogy a mai magyar olvasó né-
hány percznyi figyelmét tőle ne sajnálja. Szerk.

De bepraktikálta magát alattomban,
Uralkodik immár egész udvaromban,
Mióta feleség jár az kamarámban,
Azóta szegénység elterjedt házamban.

Hegedűmet immár fogasról levette,
Flautát furuglával pad alá vetette,
Szoknyáját, strikrokját oda függesztette,
Sok dibdáb csuháját rendre helyheztette.

Egyik sarkantyúját letörte csizmámnak,
Az egész szerszámát kiveté pipámnak,
Mondván, nem szenvedi füstjét az dohánynak,
Ott kint dohányoznom kell, mint az kutyának.

A midőn haragszik, bőrében alig fér,
Fogát csikorgatja, és mérgében ugy sér,
Olykor az cselédem megmozdulni sem mér,
Sőt magam is sokszor attól félek, megver. —

Véghetetlen hosszú nagy praetensiója,
Hol tiszta lisztje nincs, hol pedig borsója,
Elkölt fűezerszámja, elfogyott a sója,
Most fazeka törött, most pedig korsója.

Lisztet szárítani nincs elég teknője,
Leve.cskét főzetni nincsen serpenyője,
Sir a kisebb gyermek, nem jó a bölcsője,
A nagyobbnak pedig rósz az czipellője.

Már lent parancsol, már kendert vásárolni,
Már búbot, czipellőt, csipkét kell hozatni,
A menykő sem tudja mind előszámlálni,
Miket a Madame kezde praetendálni. —

Nincs pénzem, nem merem magamat menteni,
Akár bőröm alul fogom kimetszeni,
Vagy más jámboroktól per artem szerezni,
Praetensiojának mégis meg kell lenni.

Mert ha nem cselekszem, leszen mit szenvednem,
Az alsó . . . . . át fordítja ellenem,
Sok koldust, gazembert kell néha elnyelnem,
Mintha nem hallanám, békével fülelnem!

Bezzeg rá akadtam most az oskolára,
Mint az muskatéros, eb harminczadára
Ugy rá szoktam immár sok czifra nótára.
Hogy bízvást mehetek labantz istrázsára.

Vetett tőrben esett kényes ifjúságom,
Búbánatra fordult örömöm, vigságom,
Elmúlt vigasságom, oda nyájasságom,
Meghatároztatott régi szabadságom.

Megritkult már száma karmazsin csizmámnak,
Lekopott a prémje parádés ruhámnak,
Resten járja lába kedves paripámnak,
Még az is jelenti bánatját urának.

Hervadt kócsag-tollam lefúgg süveg mellül,
Koplal jó lovam is, alig hogy el nem dúl,
Nem fényük fegyverem, — pókhálóba merül,
Jaj de szép hasznom van az feleségembűi! —

Jobb lett volna nékem az Tatárországban
Elbujdosni épen Alsó-Indiában,
Csontomat letenni az szép szabadságban,
Mintsem nyomorogni igy az házasságban.

Asért — felesége hogy ha van is kinek,
Jobb lesz, — hogy el-adja áztat valakinek,
Hogyha pedig pénzen nem kellne senkinek
Ugy is odadhatja bízvást akárkinek. —

Mondám, a mit mondám, mások példájára,
Hogy kiki vigyázzon jövendő sorsára,
Valaha ne jusson velem egy nótára,
Boldog, a ki vigyáz más ember kárára!

Verseimet pedig hogyha bolondságnak
Tartaná valaki, és nem valóságnak,
Próbálja meg dolgát a sz»nt házasságnak,

: Nem fogja mondani ezt históriának. —
Kézirat után közli: Martonfalvay Elek.

Kalászok az ókor hagyományaiból.
— Draco törvényeire saját jellemének bélye-

gét nyomta; halál volt a büntetés, melylyel a
legkisebb vétket s a legiszonyúbb gonosztetteket
egyaránt fenyité, azt mondván, hogy ennél nem
ismer, szelídebbet az elsőkre, s nem tud szigorúb-
bat az utóbbiakra nézve; ugy gondolkodott, hogy
a vétek utján az első lépés csalhatlanul nagyobb
mélységre vezet.

— Solon törvényeiben az apagyilkosságra
nem volt büntetés határozva; hogy több irtózatot
gerjeszszen. Solon azt tette fel, hogy ez nincs a
lehető dolgok sorában.

— Ugyanazon törvény halálra ítélte azon
archont (köztársasági tisztviselő), ki a vendégség
gyönyörei közt lerészegedvén — méltósága jelvé-
nyével — myrtuskoszoruval —• közhelyen meg-
jelenni bátorkodott.

— Pisistratusról, Athéné bölcs és emelkedett
lelkű uralkodójáról több érdekes jellemvonást
jegyzett fel a történelem. Bájos leányát egykor
bizonyos vallásos ünnepély alkalmával egy ifjú,
ki bele örjöngésig szerelmes volt, hozzá szalad-
ván megölelte; Pisistratus a merényért boszu-
állásra unszoló rokonainak azt felelte: „ha gyű-
löljük azokat, kik szeretnek, mit tegyünk azokkal,
a kik gyűlölnek?" s leányát nőül adá az ifjúhoz.

— Aristotelest egy tudákos fecsegő hosszas
beszédével untatta. „Ugyan nem bámulsz-e ?"
kérdé emez dicsekvőleg. „De igen," felelt a bölcs,
„valóban bámulom, hogy az embernek füle lehet
téged hallgatni, midőn lába van, hogy elszökjék."

— Xerxes termopylei hadjárata alkalmival
az alpenusi hegyszorost —- melyen seregének át
kellé vonulnia — a hős Leonidász csupán 300
vitézzel védte a roppant tábor ellen. A persák
királya az irá Leonidásznak : „Ha megadod ma-
gadat,^ neked adom Görögország birodalmát." Ez-
utóbbMgy felelt: „Örömesteb'b meghalok hazám-
ért, mint azt szolgaságba ejtsem" . . . Erre Xer-
xes második levelében e gőgös szavak állottak:
„Add át tehát fegyvereidet." Leonidász válaszul
ezt irá alá: „Jer s vidd el."

— Dionisius a syracusai királyi trónt —
melyből alattvalói kiszorították, Nisaeus fivéré-
nek elűzésével visszafoglalván, a legnagyobb ke-
gyetlenkedéssel állott boszut ellenein . . . Mig
fenhéjázó heves jellemétől s elvadult leikétől
mindenki rettegett s alattvalói átkot mondanának
reá: egy syrakusaf aggnő naponkinti imájában
fenhangon kére az isteneket, hogy őt a királynál
tovább ne éltessék . . . A király tudakozván e
különös szeretet okát: „Megmondom neked"
úgymond az aggnő. „Gyermekkoromban hallot-
tam, hogy mindenki panaszolt az ellen, ki raj-
tunk uralkodott, s én is másokkal együtt halálát
kivántam . . . Meggyilkolták. Más következett
helyébe, ki hatalma alá vevén a várost, ugy bánt
velünk, hogy az elsőt óhajtottuk vissza. — Kértük
az isteneket: szabaditanának meg tőle; és ők
meghallgattak minket. — Ekkor te álltái elő, s
több roszat vittél végbe rajtunk, mint a másik
kettő. S minthogy ugy gondolom: a negyedik
még kegyetlenebb lesz, mint te, — mindennap
esdem az égtől hosszuéletedet" . . . A királyt
meghatotta e nő bátorsága, sbüntetlenül hagyá.

Irodalom és műrészét.
** (A müegylet mostani kiállításából) Császár

ö Felsége két festményt vásárolt. Egyik Ligeti
Antaltól: „Budapest látképe a tábori kórháztól
nézve", (ára 300 ft.) A másik: Molnár Józseftől
„A szent család", (ára 380 ft.) Ez utóbbit az
egyletnek azonnal visszaajándékozta kisorsolás
végett.

•* (Reményi Ede hangversenye) ma, mart.
4-ikén esti 7 órakor lesz a vigadó termében. Mű-
sorozata e következő: 1) Othello, ábránd, szerzé
Ernst, előadja Reményi Ede. 2) Dallam „Profé-
tá"-ból szerzé Mayerbeer, énekli Csányi Gizella
k. a. 3) Magyar rhapsodia, szerzé Liszt Ferencz,
előadja Reményi Ede. 4) „íme a drága zálog itt."
Dallam Liszt Ferencz, „Magyarországi sz. Er-
zsébet" czimű oratóriumából, énekli Thaisz Péter
ur. 5) „Andante amoroso, téma con variazioni"
szerzé Paganini, zongora-kisérettel ellátta és elő-
adja Reményi Ede. 6) a) Nocturne (Es-dur)
szerzé Chopin, b) Magyar népdalok, átirta és
előadja Reményi Ede. 7) Rákóczy-induló, ábránd,
Reményi Edétől. Csányi Gizella k. a. és Thaiez
Péter ur a hangversenyző iránti szívességből mű-
ködnek közre. — A zongora-kiséretet Plotényi
Nándor, Reményi Ede tanitványa végzi. A zon-
gora Beregszászy Lajos műterméből való.

** (Philharmóniai hangverseny lesz) e hó
11-dikén a vigadó termében a zenészsegélyző
egylet javára. Addig is, mig e sok élvezettel ke-
csegtető zenei előadásról részletesebben szólhat-
nánk, fölemiitjük, hogy Carina k. a. Beetho-
ventől egy n»gy a r i ^ t énekel, a zenekar pedig
Lisztnek eddig Pesten még nem hallott egyik
szerzeményét adja elő.

•• (A „Budapesti Szemle") uj folyamának
Xl-ik füzete, Csengery Antal és Lónyay Meny-
hért szerkesztése mellett, megjelent, a következő
nagybecsütartalommal: I. AbölcsészetMagyaror-
szágon. Erdélyi Jánostól. II . A czigány és viszo-
nya zenénkhez, Bartalus Istváotól. III. A népisko-
la a XIX. században, népoktatás az északamerikai
Egyesült-államok iskoláiban. Laveley után közli

TARHAZ.
Barsi József. IV. Gr. Széchenyi István utolsó évei.
Gyulai Páltól (Nagyérdekü psychologiai tanul-
mány, melyben irója Kecskeméthy könyvét ismer-
teti.) V. Irodalmi Szemle; 1. Az 1789-iki nemze-
dék Francziaországban. Guizot után Ladányi Ge-
deon. 2.Hugó Viktor legújabb költeményei: „Les
chansons des rues et des bois."/S'zaszKárolytól.l3.
A lengyel forradalom történetéből. Egy uj angol
mű ismertetése. A. L. 4. Shakespeare Németor-
szágon a XVI. és XVII. században. A. L. 5.
Északi fény. Puskin és LermontofF után fordí-
totta Zilahy Imre. Sz. K. VI. M. Tudom. Akadé-
mia. 1865. nov. — 1866. január. — A hazai áta-
lános mivelődés és tudományosság érdeke kívánja,
hogy e jelesen szerkesztett nagy becsü folyóirat a
magyar közönség mivelt osztályánál minél na-
gyobb elterjedésre találjon.

•* („Közös ügyek közös intézése") czim alatt
egy 46 lapra terjedő röpirat jelent meg, melyben
a névtelen szerző e fontos kérdést „a magyar köz-
jog szempontjából" komolyan, szigorúan s tiszta
hazafi lelkiismeretességgel igyekszik tárgyalni.
Most, midőn törvényhozásunk is ez ügygyei készül
foglalkozni, e tárgy kétszeres érdekűvé lesz.

** (Ború után derű) czimü uj s eredeti zene-
müvekre hirdet előfizetést Fáy Pál. A első füzet,
mely 8 lapon két lassú és három fris magyart
foglal mftgában, 80 kr. beküldése mellett megren-
delhető szerzőnél Devecseren. A mű april közepén
fog megjelenni.

— (Egyházi szónoklat.) Dabreczenbea köze-
lebb megjelent: „Egyház-szónoklattan. Az egy-
házi beszéd rövid történelmével a legújabb korig."
Irta Tóth Mihály debreczeni tanár és főiskolai hit-
szónok. Ezen munka különösen protest. kezdő és
gyakorlott lelkészeknek íratott, de átalában min-
den hitfelekezetü lelkészek használatára szolgál-
hat. S függelékül az egyházi beszéd rövid áttekin-
tését is tartalmazván a legújabb korig, kiváltakül-
földre utazó hittanjelölteknek szolgál tájékozásul,
hogy a német, franczia ée angol egyházi irodalom
mezején, azokat, a melyek valóban példányszónok-
latokul ajánlhatók, megszerezhessék. A honi egy-
házi irodalom mezejéről, hitfelekezeti különbség

nélkül mind azon jeles prot. és kath. hitszónokok
fölemlitvék, a kiknek munkái önálló becscsel bir-
nak, s az ifjú theologiai nemzedéknek mintákul
ajánlhatók. — Ugyanezen szerzőtől szintén Csá-
thy Lajos bizományában jelent meg régebben
(1864) egy rokontartalmú becses ma: „A.m.prot.
egyház szónoklat történelme." Első kötet: a refor-
matiotól a XVII század végéig." Ugy értesülünk,
hogy e munkának Il-ik kötete szintén ez év foly-
tán elhagyja a sajtót.

** (Visszautasított színdarab.) A nemzeti
színház drámabiráló bizottmánya, a „Válóper"
czimü 4 felvonásos vígjátékot előadásra nem
ajánlotta.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
•f (Uj harangok próbája.) Pozdech József

pesti iparosnál, ki a harangok fölszerelése körül
a múlt években oly fontos fölfedezést tett, mely
által azoknak könnyebb használhatását és tartós-
ságát előmozditá, most ismét hat uj harang áll
készen, melyeket a közelebbi napokban indit ren-
deltetésök helyére. Előbb azonban a harangok az
emiitett iparos gyár-utczai helyiségében közszem-
lére vannak kitéve s velők e hó 4 és 5-ik napjain
próbaharangozás lesz. Ez uj harangok nagysága a
a következő : az 1-ső harang 2966 fontos ; a 2-ik
862 fontos; a 3-ik 454 fontos; a 4-ik 344 fontos;
az 5-ik 271 fontos, s végre a 6-ik 1550 fontos.
— Ezek közül a 862 és 454 fontos harang a
nyíregyházi evang. egyház részére, — az 1550
fontos harang pedig a gyurgyevói egyház részére
készült.

x* (A magyar földhitelintézet) papírjainak,
u. m. zálogleveleinek és jövedékjegyeinek árkele-
tére nézve kedvező hatással lesz azon körülmény,
hogy a magyar átalános biztositó-társulat köze-
lebbről 400,000 forintért ilynemü papirokat vá-
sárolt.

— (Spárgagyökerek.) Kalocsa város kertésze
Kirschner András tudatja, hogy nála több ezer-
nyi 3—4 éves spárgagyökerek m«grendelhetők.
Száza 50 krjával kapható.
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Közintézetek, egyletek.
•* (A magyar tudományos akadémia) math.

és természettudományi osztályának febr. 26-kán
Kulinyi Ferencz elnöklete alatt tartott ülésében
először is Szabó József 1. tag értekezett Tokaj-
Hegyalja földtani viszonyáról. Ertekerő három
év óta foglalkozván e tárgygyal, mely idő alatt
15 kirándulást tett » helyszínére, érdekesen fej-
tegette a tokaji Hegyalja topographiai, geológiai
és szőlőmivelési viszonyait. Elősorolta azon kőze-
teket és talajnemeket, melyek ott előfordulnak.
Érdekes előadását magyarázó térkép bemutatá-
sával tette érthetőbbé és vonzóbbá. — Utána
Dorner József 1. tag „ E g y Magyarországon is
feltalálkató dél-európai növényfajról« (cuscuta)
értekezett, és az emiitett növényt be is mutatta.
Ily növényt Aschersohn berlini füvész is talált az
elmúlt évben a Tisza mentében, mely felfedezésé-
ről értekezőt Berlinből értesítette. — A titoknoki
jelentésekből fölemiitjük , hogy néhai Kmety
György tábornok, hagyományozás utján 49 darab
könyvvel szaporította az akadémia könyvtárát.

** (A tiszaszabályozási társulatok egyesítése.^
Ö Felsége, Budán kelt legfelsőbb elhatározásá'-
val, a tiszaszabályozási társulatoknak egy közös
tiszavölgyi társulattá leendő egyesítését, valamint
a Tisza nagyobb mellékfolyóinak, nevezetesen: az
Andova, Topolya, Sajó, Latorcza, Bodrog, Maros,
Körös, Szamos és Krasznajfolyóknak, a mennyiben
ezek a főfolyó szabályozási munkálataira befolyás-
sal vannak, ezen szabályozás köréhez történendő
csatolását megengedte s egyúttal Ürményi József
császári királyi aranykulcsost az emiitett tiszavöl-
gyi társulat királyi biztosává nevezte ki. Az
egyesitett tiszavölgyi társulat tettleges életbelép-
tetésének ideje utólag fog közhírré tétetni.

** (Az egyetemi joghallgatókat segély zö egylet)
titkári jelentése szerint, február hóban 259 ft.
29 krt fordítottak segélyezésre, melyben 55 jog-
hallgató részesült. Az egylet utján négy joghall-
gató nyert állomást.

** (A magyar gazdasszonyok egylete) ez évi
nyilvános közgyűlését martius 17-ikén délelőtt 10
órakor fogja tartani a köztelek termében.

** (A pesti jótékony nőegylet) f. évi febr.
18-tól márcz. 17-ig terjedő 4 hétre, 245 szegény
számára, 632 ft. 55 krt utalványozott; és pedig
hetenkinti réezesüléíben álló 147 szegénynek 324
fit. 75 krt ; egyszer mindenkorra segélyzett 98
szegénynek 307 ft. 80 krt. — A egylet kötőinté-
zetében jelenleg egyéb munkára nem képes 19
szegény talál foglalkozást és keresetet; ezen in-
tézet raktára Liedemann B. Ferencz ur boltjában
(váczi-utcza és városháztér sarkán) létezik.

•* (Az irgalmas rend összes koródáinak) múlt
évi kimutatásából fölemiitjük a következő adato-
kat: A lefolyt évben 1865. jan. 1-től egész ugyan-
azon év decz. 31-ig, az 1864. decz. 31-én marad-
takkal együtt az egéez rend 14 kórházában
10,181 beteg volt ápolás alatt; kik közül elbocsát-
tatott 8784; meghalt 783; megmaradt ápolás alatt
614. Az emiitett idő alatt a rend budai kórháza
50, a pécsi pedig 12 ágygyal szaporittatott. A mi
a budai kórodat illeti, fölvétetett elmebetegekkel
együtt 2392, elbocsáttatott 4965, meghalt 204,
maradt ápolás alatt 223.

Mi njság?
** (Ó Felsége jótékonysága.) Ö Felsége köze-

lebbről 5000 forintot adományozott oly czélból,
hogy az összeg jótékony czélokra lesz kiosztandó.

** (A pesti agg-ápolda ünnepélyes zárköleté-
tele alkalmával), mely a múlt kedden Császárné
ő Felsége által személyesen hajtatott végre, dr.
Rózsay Józsefnek, az intézet körül szerzett érde-
meiért, a főtárnokmester a „Ferencz-József rend"
keresztjét nyújtotta át.

** (A Zala hölgyti által Deák Ferencznek
emlékül adott támlásszék), mint a „P. N." irja,
valóságos remekmű a maga nemében. A támla
közepét drapszinü bőrre selyemmel hímzett ró-
zsák díszítik, melyeket ezüstlevelkékből álló ko-
szorú övez. E felett a Deák-család czimere dísz-
ük, remek selyem, arany és ezüst-hímzésekkel. A
czimer közepén kék bársonyvánkoson egy iró-
tollat tartó kéz nyugszik, mely jegyezni látszik.
A czimer alatt arany himzett betűkkel ez van
irva: „A haza atyjának." A támla alsó része
pedig arányosítva van a közép- és felső részszel,
hasonló műhimzésekből álló virágokkal és apró
koczkákkal, s a támla befejező részét képezi
„Zalamegye hölgyei" arany betűkkel himzett
felirata. A széknek ülőhelyét szintén drapszinü

bőrre himzett virágok, guirlendok és apró kocz-
kák képezik, valamint a két kart is, mig a faré-
szek tölgyfából készült remek faragványokból
állanak, s e választás annál tapintatosabb, mert ün-
nepelt hazánkfia maga is foglalkozik műfaragás-
sal, s a műfaragványok és átalában a műtárgyak
iránt különben is kiváló hajlammal viseltetik.

** (Vámbéry egyetemi tanár) a követi"ező
húsvéti szünidők alatt külföldi útra indul; neve-
zetesen Angliát fogja meglátogatni, melynek több
nevezetesebb városában népszerű fölolvasásokat
tart, mint a melyekre a tél folytán meghívást ka-
pott. Az eddigelé meghatározott értekezései, a
„Hon" szerint, a következők: Southamptonban:
„A keleti mohamedán népek tan-és nevelési rend-
szeréről." Birminghamban: ,,Az angol kereskedés
Középázsiában, annak bajai és orvoslása." Ugyan-
ott a munkások gyülekezetének, „A keletiek éle-
lemszereiről s annak befolyásáról a szellemi fej-
lődésre." Sheffieldben: „A Jaszfahan, Koraszan
és Kiszari damaszczén kard- és késgyártmányai-
ról". Leedsben: a philosophiai társulatnak „Ama-
homedanismusbefolyásáróla társadalmi viszonyok-
ra." Norwichban: „Részletek utikalandaimból."
Kendallban: „Az ázsiai rabszolgakereskedésről."
Londonban az Asiatic Society-ban „A csagataji
irodalomról." — Ezen előadások mind szóbeliek,
és az utolsót kivéve, egy-egy húsz vagyharmincz
fontjával fizettetik.

** (Hegyaljai album.) A hegyaljai bormivelő
társaság Hegyaljáról és vidékéről egy magyar,
német, franczia s angol nyelven szerkesztett al-
bumot ad ki, mely a Hegyalja földtani ismerteté-
sét és 50-féle tokaji bor vegyelemzését tartal-
mazza. Az albumhoz dr. Szabó Józsefnek e vi-
dékről fölvett földtani térképe van csatolva, me-
lyet az a múlt akadémiai ülésben mutatott be.

**(Maros-Vásárhely képviselőivé) Dósa Elek
és Dósa Dániel választattak meg. Ez utóbbi he-
lyett hibásan emiitették a lapok Dobolyi Sándort,
a ki csak 206 szavazatot nyert, mig Dósa Dániel
610 szavazatot kapott.

** (Képviselő-választások.) Érsekujvárott febr.
27-ikén ment végbe az uj választáp, mely alka-
lommal ismét b. Wodiáner Albert választatott
meg 1735 szavazattal Conlegner Károly 914 Fza-
vazata ellenében. — Zalamegye szent-gróti vá-
lasztó-kerületében pedig Hertelendy György lett
képviselővé 1924 szavazattal 1656 szavazat ellen.

** (A zenészsegélyzö egylet javára) febr.
18-ikán a vigadóban Ábrányi Kornél által rende-
zett hangverseny, az emiitett jótékony czélra
400 ft. tiszta jövedelmet hozott.

** (A pesti sziirkenénéknek,) kik naponkkint
sok izegényt látnak el meleg étellel, a városi ta-
nács a szegényalapból 100 ft. Begélyt utalvá-
nyozott

— (Dr. Schleicher Aladár) hasonszenvi or-
vos Aradról Pestre költözvén, a szegények szá-
mára délutáni 3 óratói 4-ig ingyen rendelvényez.
Lakása, nádor-utczában 1-ső szám alatt.

** (Az 1848-iki napokból ismert Horvátovics)
nyugalmazott alezredes, ki akkor Windischgratz
herczeg táborában mint teljhatalmú biztos szol-
gált, a napokban végzetes halállal múlt ki Bécs-
ben. A mint ugyanis ülve pipázgatott, a pipából
egy szikra ugrott ruhájára, mely azonnal meg-
gyuladt. Irtózatosan kiáltozni kezdett, de mig a
kívánt segedelem megjött, annyira összeégett,
hogy annak következtében meghalt.

** (Eszterházy herczeg ujkölcsöne.)'üj remény
támad, hogy az Eszterházy-sorsjegyek kihúzott
nyereményeit nem sokára ki fogják fizetni. A bé-
csi börzén elterjedt hir szerint Langrand Dumon-
ceau 30 millió franknyi kölcsönt kötött a herczeg-
gel. Ennek következtében nemcsak a nyeremény fi-
zetések fognak eszközöltetni, hanem folyóvá fognak
tétetni a herczegi ház eddig fölfüggesztett többi
fizetései is.

•• (ítélet kihirdetése.) Veszprémből Írják,
hogy a 60 szentgáli lakos ellen, kik a múlt évben
erdei erőszakoskodással és Gombás Lajos megyei
hivatalnok meggyilkolásával vádolva elfogattak,

napokban fog kihirdettetni a katonai rögtön-
bíróságnak a többi fólebbviteli hatóság által is
megerősített ítélete.

** (Egy magyar huszár öngyilkossága.) Kla-
genfurtban a múlt héten a würtembergi herczeg-
ről nevezett huszárezredből egy közember meg-
őtte magát. Hasába lőtt s ezután e szavakkal

állt a szakaszvezető elé: „Jelentem alásan, hogy
agyonlőttem magamat." A szakaszvezető az ese-
et azonnal följelenté, s kocsit hoztak elő, hogy
i sebesültet a közkor! ázba szállítsák. Minden se-

gítséget megtagadva, maga szállt a kocsira s né-
hány pillanat múlva — meghalt.

— (Iskola és művelődés iránti vágyak.) Egy
gömörmegyei kis helységből, Málé-ból, a követ-
kező tudósítást veszezük: A mi helységünk lako-
sai mindnyájan volt úrbéres földmivelőgazdák és
zsellérek. Beszélnek tót és magyar nyelven. A
negyvenéves férfiaktól kezdve lefelé találkoznak
közöttök olyanok, a kik saját nevöket le tudják
irni, de helyesirást egy sem tud, egy szóval, bi-
zony hátravagyurk a tudományban. Kérdés, ki
ennek az oka? Talán maga a nép, mely gyerme-
keit nem járatja rendesen az iskolába? Oh nem!
nem a nép az oka; hanem az iskola fölött rendel-
kezők. Mily öröm, a lapok hasábjairól olvasni
azon tudósításokat, melyek az iskolai félévi vizs-
gálatoknak szebbnél szebb eredményeit tüntetik
fel! Igenis! öröm, de csak azoknak, kik ily eket
olvasván, akaratlanul előtör keblökből az a di-
csekvő megjegyzés, hogy „a mi iskolánk sem áll
ám hátrább a többinél!" De nálunk ez nem igy
áll; nálunk i§ van ugyan iskola, de tanitó nincs,
pedig az iskolába járó gyermekek száma felülha-
ladná a 80-at, és már nemsokára betelik egy év,
melyet utczákon való kalózolással töltöttek. Ez
nagyon sajnálatra méltó állapot! Szivemből óhaj-
tanám, hogy ezen község népe némi pallérozott-
ságra juthatna, erre pedig csak ugy juthat, ha
először az iskolában a tanitás nem lesz elhanya-
golva; másodszor, ha a fölserdültek szivet és lel-
ket nemesítő könyveket olvasnának, úgyszintén
hírlapokat, de vajmi nagy munka a tudomány
nélküli népet valami jóra vezetni. Ezt csak na-
gyon lassan és fokonkint lehet közöttök kifejteni.
A fiatalabb férfiak annyit-mennyit olvasni tudnak,
de hogy jobban gyakorolhassák magukat, javas-
latba hoztam a községi elöljáróknak, hogy vala-
mely lapra fizessenek elő, a mi egy évi rábeszélés
után meg is történt. Most már olvassák a Polit.
és Vasárnapi Újságot többen igen szorgalmasan.
Sőt folyó hó elején oly szerencsében is részesül-
tünk, hogy ajándék utján egy tót nyelven nyo-
mott lap érkezett hozzánk, a „Krajan", melyért
köszönetünket fejezzük ki ugyan a nagyon tisztelt
érdemes ajándékozónak, de egyszersmind kije-
lentjük, hogy a tót nyelven irt lapot mi nem
használhatjuk, mert bár némelyek elolvasni ugyan
elolvassák, de nem értik, hogy mit tartalmaz. K. M.
(Ezen eset is azt tanusitja, mit már többször ta-
pasztaltunk, hogy minden községben jó példára s
vezetőkre van szükség, kik a nép jóakaratát és
fogékonyságát jó útra tudják tériteni. Szerk.)

"(Halálozás.) Február 28-dikán hunyt el
Oaál József, a legnépszerűbb magyar bohózat, a
„Peleskei Nótárius" szerzője. A boldogult 1811-
ben Nagy-Károlyban született, 37-ben lépett fel
figyelmet gerjesztő színmüveivel („A király Lu-
dason," „Szerelem és champagnei," „Pazar fösvé-
nyek" stb.). „Szirmay Ilona" czimü kétkötetes
regényt is irt. Mintegy 25 év óta pihenteti tollat
s azóta csak a lapokban elszórtan jelentek meg
egyes költeményei, beszélyei. A forradalom után
hat évig Aradon volt internálva, innét került
tizenkét év előtt gr. Cíekonics házához mint
nevelő. A boldogult tagja volt az akadémiának
s Kiefaludytársaságnak; nyiltszivüsége és szilárd
jelleme miatt feledhetlen marad barátai előtt!

ez

— (Dicséret, hanem módjával). A „Zalaso-
mogyi Közlöny" egyik közelebbi számában vezér-
czikket ir Mecsekháti ur a hírlapok (különösen a
vidékiek) feladatáról. Sok igaz és okos dolgot
mond; mi csak azt emiitjük meg, a mi nekünk
szól. Többi között ezt olvassuk ott: „Mindig az
volt meggyőződésem s most is kimondom: közön-
séget lap teremthet. Feleljen csak meg az óhaj-
tott közönség igényeinek, kész a pártolás. Mikép
eszközölhető ez, a kiadó és szerkesztő dolga.
Hogy ne kelljen Amerikából példákat ide hur-
czolnom, hol népesebb város sincs lap nél-
kül, hazai lapra hivatkozom , mely megmu-
tatta , hogy tud közönséget i §
a „Vasárnapi Ujsáy". Ez a
melengette a nemzeti érzést
ezt fölkelteni szükség volt.
lap elveit mindenben, de az említett tekintetben
megérdemli, hogy példányként hozassék fel." —
így ir Mecsekháti ur, Nagy köszönettel vettük az
irántunk táplált jó véleményt, de mivel Mecsek-
háti urat és nézeteit igmerni nincs szerencsénk,
érdekes lett volna megtudnunk azon „elveket,
melyeket nem vall velünk." Hátha még megjavit-
hatnók magunkat! vagy hátha talán épen ezen
külön „elv-vallás" nem csak mentségünkül szol-
gálna, hanem a Vasárnapi Újság jobb tulajdonsá-
gai közé is tartoznék?

teremtem.
lap ébresztette,

akkor, midőn
Nem vallom e

[elléklet a Vasárnapi üjság 9-dik számához 1866.
— (Tudósítás.) Mind azon tisztelt helybeli is

vidéki földbirtokos uraknak, kik bizalmukkal meg-
tiszteltek, s a magyar Földhitel-Intézetnél, köl-
csön kieszközlés tárgyában közbenjárásomat ed-
dig igénybe vették, vagy pedig igénybe venni
szándékoznak, tiszteletteljesen hozom tudomásul,
miszerint lakásomat , Pest Király-utcza 9-dik
szám alá tettem át; nemkülönben, hogy ezen ügy-
ben érkező becses rendelményeiket és megbízá-
saikat ugyanazon pontossággal valamint eddig —
ezután is teljesiteni fogom. — Pest, február hó
23-kán 1866. Flink Károly, kereskedelmi ügynök.

— (Adakozások.) A Vasárnapi Újság szer-
kesztőségéhez múlt héten beküldetett:

A bukaresti ref. templom fölépitésére: Debre-
czenből özv. Auer Andrásné assz. 10 ft. — Jasszy-
ból Czenkly József gyógyszerész 3 ft. 20 kr. —
Szeghalomról id. Mészáros István 2 ft.

Az erdélyi mezöségi ínségeseknek: -Pestről
egy névtelen 1 ft.

Árvamegyei Podbiel helység leégettjelnek:
Pestről egy névtelen 1 ft.

— (Adakozás.) ínséggel küzdő bukovinai
magyar testvéreink fölsegélésére a Vasárn. Újság
szerkesztőségéhez beküldetett:

III. közlés: Debreczenből özv. Auer An-
drásné assz. 10 ft. — Máiéból (Gömör) többen
Katona M. által 3 ft. 10 kr. — Vajkóczról a ref.
egyház hívei Rásky Endre által 4 ft. 50 kr. —
Püspök-Ladányból többen Baranyay Lajos által
17 ft. — Debreczenből többen a „Hortobágy"
szerkesztője Sárváry Elek által 69 ft. és 2 darab
2 forintos tallér. — Gyéresről a ref. egyház hivei
Szentgyörgyi József által 7 ft. — Sárvárról töb-
ben Pfeiffer Sámuel által 10 ft. — Ráczkeviből
Ürögi Illés 2 ft. — Pestről Beniczky-Schnee Mária
5 ft. — Pestről egy névtelen 1 ft. — Vályról és
Mihályfalváról 15 ft. — Losonczról özv. Fáy Jó-
zsefné assz. kezdeményezése után több hölgy által
gyűjtve többektől, Kis Gábor utján 100 ft. 5 kr.,
1 darab 1 forintos és 4 húszas. — Komáromból
többen Szopori Nagy Antal által 12 ft.

Összesen: 255 ft. 65 kr. ; 2 darab kétforintos
tallér, 1 darab egyforintos és 4 db húszas.

Ehhez hozzáadván az I — I I . közlést, 198 ft.
10 kr. és 2 darab aranyat: a fentebbi czélra ed-
digelé beküldetett 453 ft. 75 kr., 2 darab arany,
2 db kétfrtos tallér, 1 db egyfrtos és 4 húszas.

(Az egyes adakozók jegyzéke: Pütpb'k-Laddnyban:
Tóth Sándor 1 ft, Dávidházi László 1 ft., Sz. I. mk. 1 ft.,
B. I. 20 kr., Ferenczik Imre 10 kr., Nagy Sándor 10 kr.,
Lévi András 10 kr., V. L. 1 ft., Varga György 50 kr., Mo-
gyorósi Lajos 20 kr., Tisza Imre 1 ft.,Mezey Sámuel 1 ft.,
Baranyai Sámuel 10 kr., Daróczi Péter 10 kr , R. N. K. 10
kr., Weszely Pál 20 kr., H. J. 20 kr., Prikisztál 10 kr.,
Nagy 20 kr., Karács Bálint 20 kr., egy valaki 20 kr., Ba-
ranyay Dániel 12 kr., M. Nagy Sándor 20 kr., Szokolay
Zsigmond l ft., Nábrászky János 60 kr., Barát István 80
kr., valaki 30 kr., Kéri Jánosné 20 kr., Papp János 10 kr.,
egy valaki 50 kr., Sz. Nagy János 10 kr., egy napszámos
6 kr., Kéri József 10 kr., Biró Balázs 10 kr., "Hodosi Fe-
rencz 3 kr., Polnik Mihály 30 kr., Kóhn Jónás'20 kr.,Kóhn
Dávid 20 kr., Nagy János 10 kr., Kálmán Lajos lft.,N. N.
15 kr., B. Gy. 50 kr., Daróczi Sándor 30 kr., Hágen Sán-
dor 50 kr., Petz Bertalan 30 kr., Sövegjártó J. 1 ft., gyűj-
tő 12 kr. Összesen 17 ft. — Vebreczenben: Fényes Meny-
hért 5 ft., Komlóssy Karolina 1 ft., Komlóssy ThurzóRóza
1 ft., Komlóssy Imre 3 ft., Csanak József 5 ft., OláhKároly
2 ft., Özv. Várady Szabó Jánosné 1 ft., Váradi Szabó
Miklós 1 ft., Papp Sándor 2 ft., Sárváry Ferencz 1 ft., Dal-
my Károly 1 ft., Sz. Szőllőssy Jánosné 5 ft., „István"
gőzmalom 20 ft., Simonfí'y Sámuel 2 ft., Sesztina Lajos 2
ft., Vincze Viktor 1 ft., Szepessy Gusztáv 1 ft., Pékár Im-
re 1 ft., Özv. Kenessey Zsigmondné 3 ft, Budaházy Ist-
vánné 1 ft., Koller Illésné 5 ft., Kacskovics Ivánné 2 ft.,
Kardos Lászlóné 2 ft., Papp Móricz 2 db. 2-ftos tallért,
Sánta István 1 ft. Összesen gyűlt 69 ft és 2 db. két frtos
tallér. — Sárvárott: ifb. Pfeiffer Sámuel 1 ft., idb. Pfeiffer
Sámuel 1 ft., Guoth Gábornő sz. Pfeiffer Errsébet 1 ft.,

Takáts Sámuelné sz. Pfeiffer Józéfa 1 ft., Dr. Torkos
Elekné sz. Pf. Karolina 1 ft.. B. J. Repczelákról. 30 kr.,
Kisfaludy Pál 50 kr., Ajkay Dániel 1 ft., Szalay József 10
kr., Mór György 3 kr., Vörös József 2 kr., Lovy Károly
!0 kr.. Varga Pál 5 kr.. Mészáros Mihály 5 kr., Kohn Fü-
löp 10 kr., Fülöp József 6 kr., Joseph Knoltoch 10 kr.,
Takáts János 10 kr., Nagy Mihály H kr., Magassi József 3
kr., Bakó Síímuel 10 kr., Varga Sándor4 kr., Hatos György ••
nő 2 kr., Mészáros Mihály 5 kr., Kondor István 4 kr., Káí-
mán István 5 kr., Fülöp Pál 5 kr , Kálmán Ferei.cz 4 kr.,
Kohn Dávidné 6 kr., Fülöp István zsellér 10 kr , Frisch
Salamon 5 kr„ Ifj. Fülöp János 10 kr., Ör. Fülöp János
10 kr., Radó Lajos 1 ft., Szabó János 4 kr., Mezző György
8kr., Mező Mihály 10 kr., Balassa András 10 kr., Vörös
István 4 kr., Ifj. Pfeiffer Sámuel 28 kr. — Vályon és Mi-
hályfalván: A vályi egyesült ref. egyház 7 ft., Ozv. Bodon
Antalné 2 ft., Bodon Abrahámné 2 lt., ifj. Bodon Pál 1 ft.,
Özv. Forgón Jánosné 1 ft. 25 kr., Mihályfalván többen 1
ft. 17 kr., Halas Károly 58 kr — Összegen 15 ft. — A lo-
sonczi adakozók terjedelmes névsorát a Ptíl. Újdonságok
közelebbi számában fogjuk közleni. — Komáromban:Nagy
Antal 2 ft.. Vörös 1 ft, Mihályi 1 ft., Schönwald 1 ft.,Né-
rey 1 ft., Mocsári 1 ft., Burián A. 1 ft., Üveges E. 1 ft.,
Kotzor F. 50 kr., Kopeczy F. 1 ft., Szabó 50 kr., Pulay G.
1 forint.

(A bejött összegek minden hét végén postai
utón rendeltetésök helyére küldetnek.)

Nemzeti színház.
Péntek, febr. 23. „A szerencse gyermeke."

Jellemrajz 5 felv. Irta Birchpfeifer Sarolta.
Szombat, febr. 24. „Fidelio." Nagy opera 2

felv. Zenéjét szerzetté Beethoven.
Vasárnap, febr. 25. „A király házasodik."

Eredeti vigjáték 3 felv. Irta Tótk Kálmán.
Hétfő, febr. 26. „Arczátlanok." Franczia vig-

játék 4 felvonásban.
Kedd, febr. 27. ,,Két pisztoly." Népszínmű 3

felv. Irta Szigligeti. E régóta pihentetett darabot,
mint hirlett, egyenesen a Császárné Ö Felsége
óhajtására hozták ezúttal az „Afrikai n ő " helyett
szinre. Szerepeiben mind a szinház első művészei
játszottak s a népdalok egykor kedvelt hősét,
Füredyt, táviratilag hivták föl a közreműködésre.
Az előadás nagy mértékbea sikerült, s a szinház
is egészen megtelt; de a fejedelemasszony nem
jelent mag. Ö Felsége a császár azonban csaknem
az egész előadást figyelemmel nézte végig.

Szerda, febr. 28. „Báró és bankár." Eredeti
szomorujáték 3 felv. Ir ta Hugó Károly. Az elő-
adáson a császár és császárné Ö Felségeik is je-
lenvoltak s azt mir.dvégig figyelemmel és legma-
gasb megelégedésökkel kisérték.

Csütörtök, mart. 1. „Liliomfi" Eredeti vigjá-
ték 4 felv. Irta Szigligeti.

Szerkesztői mondanivaló.
8112. Pécsei. O. J . A régi okiratot az utasítás sze-

rint át fogjuk adni.
8113. Hariva. Megjött s egy ideig kontumácziában

marad, hogy veszedelem nélkül visszautazhassák. A többit
levélben.

8114. Deés. P. F. A tévedésnek nyomára fogunk
jutni. Ismételjük, hogy a rajz csakugyan megvan s csak
az a kérdés, hogy az elnevezés helyes-e ?

8115. Debreczen. Gy. A kivánt számot Felső-Auszt-
riába elküldettük.

8116. Bicske. J. S. Vers igen nagy számmal szokott
beérkezni. Minden egyes darabra válaszolnunk lehetetlen.
Erre nézve türelemnél egyebet nem ajánlhatunk. Hajónak
találjuk: előbb utóbb megjelen; ellenkező esetben többi
ezer meg ezer társai után a feledés sírjába költözik.

8117. Tisza-Dada. B. Csak oly hosszúak, áradozók
ne volnának!

8118. Szombathely. B. Gy. A szarvasfejeket óhajta-
nok közrebocsátani; a másik tárgyat kevésbbé tartjuk ér-
dekesnek. Megbízottjának bármikor átadhatjuk.

8119. Szakai. V. Gy. A tévedés onnan támadt, mert
a megrendelés határozottan ugy szólott. Sőt az utóbbi
levélben is ujabb nyomai vannak a szórakozottságnak,
midőn az kívántatik, hogy „a hátralevő P. ü . számait"
küldjük meg, pedig a. V. U.-ról van szó.

8120. Egy vidéki k. a.-nak. Az árulkodás nem szép
dolog, még akkor sem, ha igaz ügyért teszszük. Bizzuk a
lelkiismeretre ezt a büntetést s ne a hírlapokra.

8121. Pest. D. J . Az életrajzot ismernünk kellene
elébb.

8122. Fülek. K. I. Azon időre való, ha majd a válasz-
tási törvények jönnek tárgyalás alá.

8123. Névnapi felköszöntés, jan. 26. Hatalmas ez
is! Gyönyörködve olvastuk ezen alkalmi poéta dús véná-
jának ömlengéseit Valami utón ki kellene nyomtatni.

8124. Zsarolva. I. S. A régi szláv okmányt ahhoz
értő emberrel el fogjuk olvastatni s az eredményről tudó-
sitjuk önt.

8125 Dobsina. D. V. Valódi örömünkre szolgált a
szép kép és a jó czikk, mit már régen óhajtottunk. A kér-
désre nézve egy viszontkérdéssel felelünk: Szívesen, de
miért a régit, miért nem a mostanit? Egyébiránt meg-
nyugszunk a választásban. — Hát az itt levő régi 80 fttal
mi történjék már? Más czélt kellene keresni.

8126. N. Ö . . . . M. J. Kiadóhivatalunkban alapok
czimboritékára ugy nyomják a neveket s czimeket, a mint
bekü'.detnek. A ki tehát a „méltóságos" czimet is meg-
kívánja, szíveskedjék azt neve mellé oda is irni, miután
expeditoraink ki nem találhatják, hogy kinek kompetái
ama czim, vagy ki tart rá igényt? Nagyon furcsán va-
gyunk még mi magyarokul azokkal a czimezgetésekkel.
Akad olyan előfizető akármennyi, a ki haragosan küldi
vissza czimszelvényeit a kiadóhivatalnak, mert neve mellé
oda irták: „urnák" — pedig ö „nem ur". A másik meg
azért haragszik, ha minden czimét oda nem bigyesztik!
Egy szóval, jó volna már e részben is egy kis európai
szint vallanunk Mindenekelőtt pedig kérjük az óhajtott
czimnek az előfizetések alkalmával világos kiírását.

8127. Pest. Egy .törzselőfizető. Ismét álarcz? Ugy
látszik, kedves maszk - ismerlek! Most azt kellene meg-
magyaráznunk, hogy ön szándékosan nem akarja érteni a
dolgot, a melyről szól. Azonban álarczokkal polemizálni
nem szokás. Tehát vagy látogatójegyet vagy látogatást!

SAKKJÁTÉK.
322-dik sz. f. — Bayer Konrádtól.

Sötét.

a b c d e f g h .
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond-

317-dik számú feladvány megfejtése.
Világos. Sötét.

1. Bh3—h7f Fg6—h7:
2. Hf7-h5f Kg7—g6
3. Vb4—g4f Ve6—g4:
4. Bf2—Í6f Kg6-h5:
5. Bf6—h6fmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Tisza-Polgáron: Liszauer József. — Pozsonyban: Csery
Gábor. — Pesten : Cselkó György.

Rövid értesítések. Gyoma. Sz. S. Az ujabb külde-
ményt köszönettel vettük. — Nyíregyháza. K. S. A felad-
ványok kezünkhöz érkeztek s legközelebb meg fogjuk
vizsgálni. Ha kiállják a tüzpróbát, a közlést nem ha-
lasztjuk. — Veszprém: F. J. Helyes észrevétel, hogy a
múlt számunkban közölt 321-dik feladvány 3-dik lépésre
megfejthető. Hogy pedig e feladvány mint 3 lépéses töké-
letes legyen, a Sötét gyalogot e7-ről s a Világos Bástyát
e6-ról leveendőnek gondoljuk. Egyszersmind köszönjük a
figyelmeztetést.

Hónapi- és
hetinap

4
ft
6
7
8
9

10

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerd.
Csüt.
Pént.
Szomb.

—

Katholikus és

H
Protestáns

naptár
Márczius

G 3 Kázmér
Adorján vért.
Frigyes
Böjt-közepe
Istenes János
Czyril és Met.
Sebest., 40 vért.

G 3 Ocnli
Özéb, Jenő
Fridolin
Aquin. Tam.
Zoltán
Francziska
Etelke

ETI-NAPTÁR.
Görög-orosz

naptár
Február (ó)

20B3Leopüs .
21 Timoteus
22 Eugénia
23 Polykárp
24 Philemon
25 Tarasius
26 Porphyr

Izraeliták
naptára

Adar,Ros.
17
18
19
20
21 Laszer
22
23 25. Sab.

hossz*

V

343
344
346
346
847
348
349

p-

41
41
41
41
41
40
40

6

6
b
b
b
b
tí
ti

l P
U l

p .

38
35
33
31
29
28
26

Hold változásai. © Holdtölte csütörtökön, l-jén, 1 óra 8 perczkor

nyűg.

6

5
í>
ó
5
ó
ó
6
re

p-

48
49
ŐO
52
4)3
55
57|
gge

hoss

f.

196
208
220
232
244
256
268

1.

]

»

p.
52

3 o I d

6.

9
47 10
36
25
17
17
30

11

p-

7
7
6

regg-
0
0
1

4
68
51

nyög.

<S.

7
8
8
9
9

10
11

p-
40

8
86
10
46
26
18

TARTALOM.
Kiss Károly (arczkép). — Deák Ferenczhez. — Egy

anya. — Keleti élet. — II. Leopold, a belgák királya
(arezkép). — A viski ref. templom (képpel). — Deés város
(képpel). — Néhány szó a régi sírokról. — B. Amadé
László egy ismeretlen költeménye a múlt századból. —
Kalászok az ókor hagyományaiból. —Tárház: Irodalom
és művészet. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közmteze-
tek, egyletek. Mi újság? — Adakozások. — Nemzeti szín-
ház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-
naptár.

ai

Ili

I!

Felelői szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza 1. sz.)
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HIRDETÉSEK.

Első cs. kir. szab. Dunagözhajózási-társaság

menetárak lejebb szállítása.
Az alólirt főügyvivőségnek van szerencséje a testvérváros t. ez. közönségé-

vel ezennel tisztelettel tudatni, hogy

az eddig fennállott menetárakat

a Pest, Buda és Ó-Buda közt
közlekedő helyi gőzösökön

1866. márczius 2-tól kezdve
tetemesen e pedig mint következik, lejebb szállította:

Első hely. Második hely.
Egy menetért Pestről minden állomásra . . . 11 kr. 9 kr

„ „ Budáról vagy Ó-Bndáról Pestre . 11 kr. 9 kr.
„ „ Budáról vagy Ó-Budáról, a hadai

parton fekvő minden állomásra 8 kr. 6 kr.
Egy tele puttonért vagy hordókosárérc a második hely menetára, egy üres

puttonért pedig három kr. fizetendő.
Félreértések kikerülése tekintetéből a tisztelt budai közönség kéretik, hogy a

men«fjegi váltásnál fejezze ki tüzetesen abbeli szándékát, vájjon jegyét Pestrei
átmenetre-e vagy pedig a budai part hosszábani menetre kívánja használni, minthogy az
ezutóbbi vonalra váltott jegyek a Pestrei átmenetre nem érvényesek s igy a kiszállásnál
csak akadályra találhatna.

Pest, február 28-kán 1866.
Az első cs. kir. szab. Dunagözhajózási-társaság

a) főügyvivősége Magyarországon.
Tiszteletteljes megemlítéssel a londoni ipar-kiállitáson kitüntetve.

Dr. POPP J. G.
gyakorló fogorvos, cs. kir. ausztriai legf. szab., első amerikai s angol szabadleveles

ü-TANATBERIN-SZÁJVIZE
Bécsben, Stadt Bognergasse Nr. 2. 1529(1-6)

Egy fiveg ára 1 ít. 40 kr.
Kapható PESTEX: Török József gyógyszerésznél király-uteza 7-ik sz. a.; — to-

vábbá : Unschuld Ede, Balitzky Al. váczi-uteza, Scholz gysz.
„a szent háromsághoz", Molnár, ezelőtt Laykauf testvérek
nagykeresk., Lueff illatszerárus, Thallmayer és társa, Kindl
és Früwirth lipótváros, és Vértessi uraknál.

BUDÁN: Az udvari gyógyszertárban és Ráth gyógyszerésznél Tabán.
Ezen kitűnő készítmény 15 évi fennállása óta még Európán tul is a legnagyobb

elterjedést s hírnevet vivta ki magának, s annak használása a fogfájdalmak minden
nemei, továbbá a száj puharészek betegségei, ingó fogak, könnyen vérző beteg-log-
hus, csontszu és süly ellen a legjobbnak bizonyult be ; felolvasztja a nyálkát, mely
által a fog-kő képződése meggátoltatik, a szájizt jobbítja s arra frisitöleg hat s igy
minden kellemetlen bűzt, melyek mesterséges vagy üres fogaktól, ételek vagy do-
hányzástól származnak, gyökeresen eltávolit. Minthogy az anatherin-szájviz a
fogakra s a szájrészekre sem bántólag, sem pedig marólag nem hat, ennélfogva az
mindenkor mint szájtisztitó szer a legnagyobb szolgálatot teszi s a szájrészeket a
késő korig teljes egészség s l'ris-iségben fenntartja; kitűnő orvosi egyéniségek bizo-
nyitványai annak ártalmatlan- s ajánlhatóságát elismerték, s az számtalan hirneves
orvos által már régóta rendeltetik.

Anatherin fog-pásta 1 szelénére ára 1 ft. 22 kr.
Fog-ólom, az üres fogak betöltésére 1 doboz ára . . . 2 ft 10 kr.
Növényi fogpor 1 tok ára — ft. 63 kr.

Tudósítás.
Alulirt a hajózási idény megnyíltával a t. ez. magánhajók tulajdonosainak tudót

mására hozza, miszerint a Dunán és Száván magánhajók gőzösökkel leendő vontatása-
jutányosán megalapított árak mellett elvállalja, cs ege'sz évi vontatásokra teendő alku-
kötéseknél még külön engedmények is biztosittatnak.

Ugyszinte több födetlen 6-700 mázsa terhet biró hajó, fa, donga és kőszénszálli-
tásra bérbe adandó.

Bővebb tudósitást alólirt gőzhajózási irodájába, V e l l e s z A n d r á s urnái nyer-
hetni, Pesten, aldunasor 1-só sz. alatt. ' 1&12 (3 — 3)

Luczenbachcr Pál.

Egy nevelönö,
ki a franczia nyelvben oktatást adni képes, a vidéken alkalmazást
nyerhet; született franczianőnek előny adatik. E tárgybani bővebb

tudósitást ad: a Vasárnapi Újság kiadó-hivatala. (3—3)

Cs. kir. kizaról. szabad.

FOG-SZIVARKÁK,
legújabb, s mint legjobbnak elismert s legkényelmesb szer a

fogfájás minden neme ellen,
egyedüli feltalálója: Török József gyógyszerész Pesten, király-uteza

7. sz. alatt.
Ezen fog-szivarkák, kényelmes alkalmazásuk s biztos hatásuk végett átalanos

használatra minden magasztalás nélkül maguk-magukat a legjobban ajánlják. — A
fogfájásban szenvedő azon pillanatban meggyőződést szerezhet magának, hogy egy
jeles és okszerüleg összeállított készitménynyel — mely a czélnak tökéletesen meg-
íelel — van dolga.

Gyermekek és nék is e szivarokat egész kényelemmel használhatják.
Miután a fogfájás annyira kellemetlen, ée gyakran éjjel áll be, a midőn a csil-

lapító szer nem igen van a kéznél, a fog-szivarkák mint legjobb háziszernek, mindig
készletben kellene lenni

Ára egy skatulyának 1 ft., kisebb skatulyának 50 kr.
Ismételadók illendő százalékban részesülnek. 1493 (4—6)

Középpanti elküldési raktár: a fentérintett feltalálónál. Vidéken a követ-
kező gyógyszerész uraknál:
Arad: Szarka J .
Arad: Hidegh.
Arany-Maróth: Simonics.
A.-Metzenzéf: Szurkay S.F.
Brassó: Stiller E.
Beregszász: Buzáth.
Bogdány: Szobonya N.
Boros-Jenő: Katona Zs.
Bánfi-Hunyad: Holcer W.
Beszterezebánya: Gölner.
Debreeien: Borsos P.
Eger: Wessely.
Eger: Ertinger.
Eperjes: Makoviczky.
Eszék: Deszáthy.
B.-Füred: Soós.
Gyöngyös : Koczianovitz.
Győr: Némethy P.
Győr: Srabó Fer
Gyula: örley Istv.
Igló: Kalmár Bért.
Igló: Türseher Gusxt.
Ipolyság: Sartorius
Illők: László.
Jolsva: Malöter.
Jánosháza: Kassa J.
Kassa . Maleter W.
Késmárk: Genersich.
Késmárk: Faykiss Jóas.
Kecskemét: Handtl.
Kremnitz : Nyenitsek J
Komárom: Grötschl ut.

Kolozsvár: Dr. Hintz.
Kolozsvár: Wolff J.
Kolozsvár: Engl.
Léva: Bolemann.
Lúgos: Kronetter.

| M.-Óvár: Sziklay.
j Maros-Vásárhely : Jeney.
I Miskolci: Böszörményi.
Miskolcz: Balogh I«tv.
Munkács : Gottier J .
N.-Beeskerek : Klesky J .

j N.-Károly: Jelinek.
í N.-Körös: Traxler.
í N.-Mihály: Czibur.
!N.-Várad: Molnár.

Szeged: Mesak Gy.
Szeged: Kovács M.
Sz. Udvarhely: Solymos-

ay J .
Székesfehérvár: Braun J .
Szentes: Eisdorfer.
Sz.-St. György: Eötvös.

i Szolnok : Schefcsik.
Somogy, Bájon : Körös L.

I Selmecz : Vitkovics.
Somogy: Stambarszky.

' Sz.-Udvarhely : Kaunz J.
Szil-Somly: Szalyházy
Sopron: Eder.
Szatmár: Ember.

J .

Nyíregyháza: Mathaeides. i Temesvár: Pecher.
Nyitra: Dr. Láng E.
Nagy-Szőllős: Kovács.

i Orosháza: Staurotzky.
' Paks: Malatinczky.
| Pécs: Nendtwich.
| Pozsony: Pisztory.
SPankota: Frommhofer.
Petrovácz: Ferenczy.
Rimaszombat: Hamaliar C.

] Rozsnyó: Posch J . F.
; Ruma: Hendl.
Szabadka: Joé.
Szabadka : Hof bauer u.

Sohn.
Sárbogárd: Trschtyanszky.
Szeged : Aigner K.

Temesvár: Quirini Alois.
Tokaj: Krotzer.
Ujarad: Wagner K.
Újvidék: Schreiber F.
Ungvár: Bene Laj.
Világos: Hof bauer A.
Varano : Csiszár.
Vácz: Reichenhaller.
Vukovár: Krajcsovits.
Várasd : Lellis.
Zenta: Hausler Fr.
Zólom: Gölner.
Zombor: Milasevits.
Zágráb : Hegedűs.
Zágráb : Mittlbach.
Zágráb: Wass E.
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VETO-MAGVAK.
P e s t e n , a dunasoron, a kis hid-uteza szegletén, az ,,angol királynő"

czimű szállodában, a „vetőhez",
ajánlja nagy raktárát mindennemű gazdasági magvakból, úgymint: lóhere- és takar-
mánya-mag vak at stb. valódi hollandi és franczia konyha-kerti- és fözelék-magva-
kat; fa-, juhar-, egér-, nyír-, veresfenyö-, liiczfeiiyö-. erdei fényé-, akáez-
és eperfa-magvakat stb., több száz fajú legszebb virag-magvakat, ezek közt a valódi
kitűnő erfurti ibolyákat, őszi rózsákat stb. valódi haarlemi virághagymákat, legszebb
györgyikéket. Ezeken kivül folyvást kaphatók növény-földek, cubahárshéjak és
franczia folyékony ntézgák (faviaszk) jutányos áron. 1511 (3—4)

Árjegyzék ingyen szolgáltatik.

Gyermek vászonnemű-készletek,
u. m.: ingek, lábravalók, korsettek, ellenzők, piqué-takarók, kötött főkötők s a t.

Keresztelö-vánkosok és znbonykák
fonott vagy vas bölcsők, egészen felszerelve minden áron.

Női vászon-készletek,
ágyneműek, nappali és éjjeli ingek, nadrágok, korsettek, fésülő-köpenyek, zsebkendők,

szoknyák s a t. asztalnemüek, törülközők s a t.

Kész mennyasszonyi készletek
bármely áron, mennyasszonyi ruhák selyemből vagy illusioból, és mirtus koszorúk.

Finom hímzések, fehérnemüek, csipkék,
gallérok és kézelők, főkötók, hálók, szövetek, szélek és betétek s a t.

Függönyök és fuggönyszöveteket
ajánl

TÜRSCH F.
Pesten, váczi-uteza 19-ik szám a., a nagy Kristóf mellett.

Megrendelések postai utánvét mellett gyorsan teljesittetnek. *^PS
Részletes árjegyzékek bénnentve. -^{* 1319(13-0)

TÖRÖK JÓZSEF gyógyszertárában Pesten,
kiruly-ntcza 7-ik szám alatt,

mint a magyarországi főraktárban, s általa Pest-Budán minden gyógyszertárban, vidéken pedig, u. m.: Aradon:
Szarka, Debreczen: Borsos, Eger: Weszely, Eszék: Deszáthy, Gyöngyös: Koczianovits, Kolozsvárit: Volff,
Léva: Bolemann, Miskolcz: Böszörményi, Maros-Vásárhely: Jeney, Mezöberény: Nárciss, Pozsony: Pisz-

tory, Rimaszombat: Hamaliar, S. M. Ujhely: Kollener, Unghvár: Bene gyógyszerész uraknál kaphatók:
*-•<• Bírni A M1IH ¥ n / \ n / \ i r ma- M-I • > v» A « -̂k WTCHINAHCJ-BOROK, MELLBAJOK.

HENRY OSSIAN tanár, a párisi cs. orvosi akadémia
tagjától.

Valódi kinahéj-bor spanyol borból.
Ez oly állandó vegyitek, mely az orvosnak nagy biztosságot

nyújt, és az adagolást igen könnyűvé teszi; a bor nem keserű, ha-
nem igen kellemes izü, miért is igen előnyösen alkalmazható gyer-
mekeknél, gyöngéd egyéneknél, éltes és elgyengült betegeknél,
kiknek gyomra a keserű szereket roszul tűri. Szorulást nem okoz
azon erjeny (diastasis) miatt, mely benne foglaltatik. Ára egy
«vegnek 8 ft.

Vastartalmúi kinahéj-bor, malagaborral, vi-
lanysavas vassal s erjenynyel.

Ez tökéletes tartósságu s tiszta izü, mely miben sem emlékez-
tet alkatrészeire, könnyen adagolható s biztos hatású. Ezen alak-
ban hasonló körülmények között a vasat a szervezet igen könnyen j Adagolni kell ezt egy
tűri s hatása mégis biztos. — Igen előnyös a sápkór, a vérszegény- j m á l y v a j ibolyafú vagyg g y p , g y
ség ellen, ugyszinte súlyos betegségek után üdülés alatt; továbbá
mindannyiszor, ha a vérkészitést javitani, a testerőt emelni és az
idegenrendszert s vérkeringést serkenteni akarjuk. — Ára egy
üvegnek 2 ft. 50 kr.

Iblanyos kinahéj-bor.
Az iblany e készitményben H e n r y sajátságos kezelése foly-

tán úgyszólván mysticus módon van egyesitve a kinával, a nélkül,
hogy vele összeköttetést képezne. Ez azért volt szükséges, mivel
eme két anyag vegyileg egymással ö»sze nem fér. Az igen kelle-
mes izü készitménynyel a gyakorlatban igen előnyösen lehet hatni
az u n . g ö r v é l y e s b á n t a l m a k ellen, melyek oly különféle
alakban nyilvánulnak, helyettesíti a csukamáj-olajat s igen nagy
haszonnal adható elsatnyult, golyvás és angolkóros gyermekek-
nek.— Ezen 3 készitményben a kin a, i b l a n y és vas foglalta-
tik: oly hatalmas szerek, melyek úgyszólván önmagukban véve
kielégíthetik az orvost a mai időben, melyben a vérszegénység
minden betegségnek főoka. — Ára egy üvegnek 2 ft. 50 kr.

NB. Az orvosok az e r j e n y (diastasis) hasznát ezen borban
könnyen meg fogják érteni, ha azon fontos szerepre gondolnak,
melyet az az emésztésnél játszik.

Gyomor- és bélbetegségek.
Jutier lepénykéi allégsavas kenenyélegböl.

( S u b n i t r a s b i s m u t h i ) .
Csalhatatlanul gyógyító szer a gyomor-fájdalmak és megter-

heltetések ellenében, mint a rósz emésztés, bélzsába, hányás,
émelygés, gyomorlob, gyomorcsikarás, a legmakacsabb hasmenés,
nyári hányszékelés, gyomorsav, elnyálkásodás, a gyomrot terhelő
gázlég, szagos lehelet s italában az emésztési csatornák és szervek
mindennemű megbetegedései ellen. E tekintetbeni hatásos tulaj-
donságait a leghíresebb orvosok bizonyítják. Bizonyítják dr. Mon-
neret, dr. Bourchardat és dr. Honnon tanárok, akadémiai tagok s
kórodai orvos stb. urak gyógykezelései. Ára 2 ft. — Paris, Rons-
sel-Jutier gyógyszertár, carrefonre de la Croix-Ronge 1. sz.
Ugyanezen vegyműhelyben készül a Jntier-kenöcs, mely meg-
becsülhetlen szer a körömméreg, kelevény-tályog, fekélyek, da-
ganatok, golyva, hideg nedvek és görvély ellen. Sikeresen gyó-
gyítja a sipolyokat, mirigydagokat, kemény rákot, csontszút,
bujakóros bajokat, huskinövéseket s átalán mindenféle sebeket.
Mindkét terme'nyen a Jntier-jelvény és Roussel-pecsétnek rajta
kell lenni. — Ára 1 ft,

Migraines et Neuralgies
Panllinia Fonrnier.

Hatalmas szer a zsábák (neuralgiae), gyomorfájdalom, gör-
csök, csúz és kiváltképen az ideges félfejfájás (migraine) leküzdé-
sére, melynek legerősebb rohamait is gyakran néhány perez alatt
elenyészti.

Nagy sikerrel alkalmaztatott mindennemű kórokban , melyek
atalános elgyöngülésből származnak.

S k l

VAUQUELIN, párisi gyógyszerész és vegyész
mellszörpje és ezukorkái.

( S i r u p b a l s a m i q u e de m o u d e v e a u ) '
^ gyógyszereket régóta ismerik, dicsérik s Paris legelső or-

vosai ajínlják és rendelik a mell- és gégebetegségek gyó-
gyításánál, minők a nátha, hurutár (grippe), szamárhurut,
rekedtség, makacs köhögés, hangta lanság stb.

Kivonat a „Gazette medical"-ból :
A gyakran nagyon makacs mellbajok ellen alkalmazásban

levő szerek közt kitűnő helyet foglal el Vanqnelin balsamieus
mellszörpje. E jeles készítményt bizalomteljesen ajánljuk, miután
nemcsak magunk kíséreltük meg, hanem igen kitűnő gyakorló
orvosok is mindennap a legjobb sikerrel adagolják. Tapasztaltuk
hogy e szer jó hatással van a zihálásnál (asthma), hökköhögés,
elhanyagolt hurutoknál, sőt még a tüdóvésznél is, hogy ha a kikö-
pés nehezítve van, különösen gyöngéd testalkatú egyéneknél,

evőkanállal 8—4-szer napjában egy csésze
hársfa-theában; a tüdőtakhártya zsongta-

lsmságával járó hurutoknál adjuk azt izsóp- vagy pemetü-forrá
zatban. Ara egy üveg mellszőrpnek 1 ft. 50 kr. Cznkorkák,
nagyobb doboz 80 kr., kisebb 40 krajezár.

Kapható: VAUQUELIN-DESLAURIER gyógyszertárban,
rue de Cléry, 81. szám, Paris.

Torokbajok, szájgplaűások.
Torokgyik (Angina), Hörglob,
Ilurufar (Grippe), Torokgynladások.

Szamár- éa hökhurut (Keuchhusten)
gyökeresen gyógyithatók

V i a l p h é n s a v a s s z ö r p é
(Syrop phesiqne de Vial)

által, melyet a párisi kórházakban megkísértettek, s Francziaország
és a külföld legelőkelőbb orvosai ajánlanak. — Egy fiveg ára
2 frank 50 c. Vial gyógyszertárában 1, rue Bourdaloue, Paris.—
Ugyané gyógyszertárban kapható :

I/eau préservatrice de Vial
(V i a l ó v ó v í z e),

minden ragályzó ég járványos betegség, cholera, hagymáz stb.
ellen. — Egy üveg ára 2 frank 5O e. — Minden üvegnél Vial
jelvényét követelhetni.

Dethan lepénykéi Berthollet-sóból
( K a l i c h l o r i c u m).

Ajánlják Paris és Belgium koródáinak orvosai a torokbajok
torokgyik, hártyás lob, száj fekélyei s gyuladásai ellen. Vissza-
adják a gégének hajlékonyságát, a hangnak üde csengését, a rósz
leheletet megszüntetik, a dohányzás szülte ingerlésnek véget vet-
nek, s a higanynak a szájra gyakorlott veszélyes hatását ellen-
súlyozzák. — Ara 2 ft.

Dethan fogpépje BerthoIIet-sóbóI
( K a l i c h l o r i c u m).

Különösen ajánlatos oly egyéneknek, kiknek foguk inog vagy
lóg, inyök vérzik és a kik a higanynyal élnek, a fogak fehér szinét
megőrzi. — Ara Z ft.

Fogpor és fogelixir Berthollet-sóból
( K a l i c h l o r i c u m).

( Illatuk, kellemetes szaguk, zsongitó és felüditő tulajdonságuk
becsessé teszik e szereket az öltöző-asztalnál, s a száj épentartá-
sára nézve nélkülözhetetlenekké. A gyuladásokat eloszlatják, a
szájat felüdítik, s a nyálelválasztást mérsékeltté s rendessé teszik.
— Fogpor 1 ft. 20 kr., fogelixir 1 ft. 80 kr.

Kaphatók: Parisban, DETHAN gyógyszertárában, St. Denis
külváros 90 szám.

Fortin copaivából és kemnyéböl (subnitras
bismuthi) készült ezukorkái.

E cznkorkák valóságos csemegék s kizárólagos szakada-
„. „ lommal birván Francziaországban, az orvosi akadémia tagjaitól

Számos, ugy a magán gyakorlatban, mint kórházakban, Pá- j elismerve s a koródák orvosaitól gyakorlatban is el vannak fo-
risnak legelőkelőbb orvosai és tanárai, u. m. Grisollo, Trousseau, I gadva. Ez a l e g c z é l s z e r ü b b , l e g k é n y e l m e s e b b , leg-
Recamier, Blache, Cruveilhier, Huguier, A Tardieu, E. Barthez ! kön n y e b b , l e g k e l l e m e s e b b és l e g g a z d a s á g o s a b b
stb. által 20 év óta tett kísérletek bizonyitják, hogy ezen készít- i mindazon szerek között, melyek a ragályos, legmegrögzöttebb
meny mai nap egyike a legjobb szereknek ideges bántalmaknál, s | betegségeket is gyökeresen kigyógyitják, a nélkül, hogy bélzsá-
egyike a leghatályosb zsongitóknak, mikkel bírunk. Ára nagyobb ! b á t vagy v i s s z a e s é s t okoznának vagy a legfinomabb gyomrot
doboz 3 ft., kisebb 1 ft. 50 kr. i is kifárasztanák. Ara flvegenkint 2 ft.

Parisban: egyedül FOURNIER gyógyszerésznél 26, Rue \ Kaphatók: Paris, a Croix-Ronge utczasarkon, 1. sz.
d'Anjou-St. Honoré. j Ronssel-Jotier gyógyszertárában.

COLMÉT GYOGY-CSOKOLADJAI 1497(4 12)

1842-ben arany, 1837-ben ezüst, 1855-ben bronz jntalomérmet nyertek.
A naponkínt növekedő közkedveltséget, melynek Colmét gyógy-csokoládjai örvendenek, azon számtalan szolgálat okozá, melyet
azok a betegségek gyógyítására nyújtanak. Ezért is a leghiresb orvosok, mint: Guersant, Fouquier, Recamier, Trousseau, Herver,

Chegoin, Marjoin sat. kiválóan ajánlják.
C o l m é t v a s t a r t a l m ú c s o k o l á d j á t , a halvány szin, ide-; ütés, csúz és szorulás ellen, kihajtja az epét és nyálkát.

ges gyomorbajok, fehérfolyás, rekedések gyógyítására s a ! Ára 80 kr.

f á d l S k é k ara f ^ ^ Egy d°b°Z v a 8 t a r t a l m u csok°- j Colmét giliszta-csokoládja, Santonin tartalmú csoko-
Coll l lét h a s h a j t ó CSokoládja, ha thatós szer a fő-! Iád legbiztosabb és legkellemetesebb gyógyszer a giliszta-

fájás, szédülés, gyomorsav, fülzúgás, idült májbajok, guta- ' bajok ellen, különösen gyermekeknél. Egy üveg ára 1 ft.

Kapható Pesten, a magyarországi főraktárban TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél, király-uteza 7. sz. a.

Fris -g^

VETŐMAGVAK,
úgymint:

Lóhere, valódi franc«» és magyar
luezerna.

Lóhere, stájer vftrfis.
Réti here, fehér hollandi.
Vadócz (Raigras), angol, franezia

olasz, belföldi.
Réti csibehúr (Spörgel).
Baltaczim (Esparcet).
Czukor- és takarmáuy-czéklarépa.
Tarló-répa.
Bükköny, mohar, nyári- és öszi-

repeze.
Tavaszi-baza ét rozs.
Pohánka.
Mezei komacsin (Timoteusgríí).
Btirnótra (Pimpinella).
Akáczfa-magvak és más magfajok.
Marhasó és trágyasó.
Olaj-pogácsa.
Szappangyökér, vagdalt és őrlött.
Gabona-zsákok és gyékények.
Gép-olaj.
Angol patent-kocsi- és gépkenöcs.
Fekete lábföld virágokhoz.

d " Jó mii őségben és jutá-
nyos áros kaphatók:

Halbauer G. János
kereskedésében Pesten, király-

1498(4—0) utczaö. sz.

Veteiíiénymagvak.
Ballá E. Gusztáv Nyíregyházán

ajánlja mindennemű gazdasági magvakból,
u. m.: lóhere, luezerna, takarmányrépa éa
fűmagvakat stb. valódi hollandi és franezia
konyha és kertimagvakat, fa-ákácz, körtve
és almamagvakat, ezek közt valódi erfurti
ibolyákat, őszirózsát, legszebb györgyikéket
stb. Ugyszinte a leggyorsabbi kiszolgálás
mellett jól rendezett fűszerkereskedését.

1516 ( 2 - 8 )

Titkos 1519 (2 -12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nél-
kül, hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gatoltatnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyít

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-uteza 27. sz. Medetz-
házban, 1-ső emelet, délelőtt 7—9-ig,

délután 1—4 óráig
jp^- Díjazott levelekre azonnal

válaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megküldetnek.

Eladó-birtok.
Zalamegyében, Zala-Egerszegtől '/«> a

sopron-kanizsai vasút szt.-iváni állomástól
szinte */• órányira fekvő 200 hold jó minő-
ségű tágositott birtok (mely 4—500 holdra
kiegészíthető), uri-lakházzal és gazdasági
épületekkel, szabad kézből, jutányos áron,
és kedvező feltételek mellett, eladó. — Bő-
vebb tudomást vehetni A. B. betűkkel czim-
zett bérmentes levelekre, Z.-Egerszeg poste
restante. 1522 (2—4)

Titkos

BETEGSÉGEK,
újonnan keletkezettek

8 nap alatt
minőségre nézve

48 óra alatt
meggyógyittatnak

dr. Pnx J.
23 év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságá-

ban háborgattatnék.
Rendel: d. u. 1 - 4 óráig.

Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leg-
gyorsabban eszközöltetnek.

Lakása: Király-uteza, 2i. sz a. 1-ső
emelet. 1S76 (2-12)

i
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Szives figyelemre.
4 éves óriási gyönyörű spárga-gyökerekből van mintegy 4000 darab készlet-

ben, száz* 2 forint. — Akaczinag. honi termés, bizományképen mázsája 15-20 forint;
van 60 mázsa. - Muharinagból bejelentve van 200 mérő, bécsi mérője 3 ft. 50 kr. —
Piros ezirok-niHg mázsája 8-10 forint. — Továbbá 8000 darab piramidalis Topolyára
2—5 éves, ezre 20-40 forint. — A legnemesebb gyümölcsfák 40-50 krig. — Az
egyesületi tagok helyein van 200,000 darab, úgyszintén gyökeres szólótövek és sima
szólóveszszök igen nagy mennyiségben. Ezenkívül minden gazdasági és kerti
veteményniagvak nagy készletben, a legbiztosabb forrásokból a legjutányosabb
árak mellett.

Megrendelhetők: Pesten, József tér 14. szám alatt.

Varga Lajos,
1533 (1) o r s z kertésztársulati fóügynök.

Dicséretesen ismert szépitöviz,
úgynevezett

HERGIEBNQ-VIZ
mely a bőrnek ifjas friseségét visszaadja s az arcz-
szinét a legkésőbb korig, fehéren, nyulékonyan, tisz-
tán, s lágyan fentartja, az arczot, nyakat, kezet s a
kart minden börtisztátalanságtól, u. m. szeplő, máj-

, folt, napégetés, sárga-foltok, pörsenések, orr-vör-

Í , heny, sömör, hópörsenés, égetés s arczredöktől
ÜIJLLIXJMÍHHWIIIW1" megóvja. Ezen hathatóságára nézve dicséretesen

ismert Síépitószer egyedül s kizárólag valódi minőségben k a p h a t ó :

illatszeráruk-kereskedésében
a „Minervához"

Pesten, váczi-utcza 21-ik szám alatt.

Dr. Popp J. G. „Anathfrin-8zájvizé"-nek kitiinii hatásai ujabban
ismét következő irat által bizonyittatnak:

T. dr. Popp urnák. 1526 (1—2)
Igen tisztelt ur!

Több év óta I 1 0 V 1 3 S ( O ^ t c ) J c Í 8 b t l l 1 szenvedek, főleg, ha bár-
mily csekély légvonatnak tevém ki magamat. — Legkevésbbé sem vala szabad a fogak
tisztogatásánál kefét használnom; minélfogva természetesen nem akadályozhatám meg,
hogy a legroszabb ellenség, a borkő, hozzá ne jusson, mely a még kevéssé jó fogakat
megsemmisítéssel fenyegeté. Ismerőim közül sokan azon tanácsot adák, hogy használjam
önnek Anatherin-száj vizét, melyet, őszintén szólva, magas ára miatt meg nem kisér-
ték meg

Eddig önnek jeles szájvizéből 3 üveggel használtam föl, s nem mulaszthatom el,
annak jó hatása fölött legforróbb hálámat kifejezni; s egyszersmind nem ajánlhatom
eléggé e jótékony szert minden hasonló szenvedőnek. — Berlin, jun. 6. 1865-

Schftnel>er$ Zs*óli
szül. Reinsd»rf. Lützow-utcza.

Kapható Pesten : T ö r ő k J ó z s e f gyógyszerésznél, király-utcza 7. sz a.

Kiadásomban megjelent, és Hartleben é» társai könyvkereskedésében Pesten,
valamint minden más könyvárusnál is kapható :

(Az o l v a s ó t á r 153—164-ik f ü z e t ) .

BENYOVSZKY GRÓF.
Történeti regény.

Irta Mühlliacll Lllíza. Fordította B — 8 . V - Z .
4. rész. Ára 3 forint.

E regény rendszeres egészben tünteti elő a magyarországi születésűBenyovszky
gróf regényes életét, s eseménygazdag, vál ozatos tartalmával kiválón érdekfeszitö
olvasmányt képez. Változatos menetére nézve elég csak annyit is említenünk, hogy
főbb eseményeinek színhelyét képezik: Magyarország , Bécs, Lengyelország, Sz.
Pétervár, Kamesatka, japani szigetek, Paris, Madagaskar stb stb.

Hartleben Adolf,1518 (2-2) kiadó könyvárus.

Echte 1865-er Probsteier Saatgerste und
Saathafer im (6i5)

nnter tíarantie der Echthcit in plombirten Original-Sflcken a 1 Tonne, ungefáhr
2'/>n.-ö. Metzen.- Geschatzte Auftrage auf diese vorzt igl ichsten útid bewahrten
S a a t e e t r e i d e , welche laut vorliegenden Fechsungsberichten, die wir auf Verlangen
grat i s zusenden, 2.Í- bis 35-fachen Ertrag liefern, orbitten wir uns rechtzeit.g unter
Beifügune von 10 fi. Oe. W. Angabe per Tonne. Die Effectuirung der erh»ltenen Auf-
trSge erfolgt, so lange Vorrath. 14 Tagé nach Empfang der Ordre. — Weichzeitig
empfehlen wir unser Láger von allén Sortén

Klee-, Gras-, Fntter-Pflanzen, Futter- und Runkelrüben,
Ockonomie-, Handels-. Waldsameii,

insbesondere Quedlinburger und Magdeburger Zuckerrüben, Burgunder Mastrüben,
rothen (Brabanter oder steirischen) und weissen Klee und französischen Luzerner,
Timothée, Wicken, Buchweizen, amerik. Pferdezahnmais, Lupinen, ital., engl., franz.
Raigras, echt 1865-er Rigaer, Pernauer Kron-Sae-Leinsamen, eclit amerikanischen
Saatkartoffeln, sowie von echt engl. Portland-Cement, echt englischen Steinkohlen-
Theer echten Peru- und Baker-Guano, Leim, Stiirke, Oelkuchen, Paraffin, belgischen
Wagenfetten, als auch sonstigen Landes-Prodnkten und Materialien für die Land-
wirthschaft und landwirtlischaftliche Fabrikationszweige.

Bríider Franki, Prag,
Schillingsgasse (Poric) 1074—11, Hotel „Engliecher Hcf".

Minden gyomorba] és váltólázban szenvedőknek na-
gy o" ajánlandó

DR. PEARCE EDW. 1602(3-12)

szabadalmazott

GYOMORSZESZE
(Magén- Essenz)

mint kitűnő segédszer, úgymint: elromlott gyomor, étvágyhiány,!
gyomor-émelygés, rögzött gyomorgyengeség és rósz emésztés,
savanyképzés, gyomorégetés, felfúvódás, gyomorgttrcs, fejfájás

(ha t. i. ez a gyomorból származik), váltóláz stb. elien.

Főraktár egész Magyar-, Erdély-, Horvát-, Tói- és Balmát-
országokra nézve:

PESTEN TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnái, király-utcza 7-ik szám alatt, kihez mindazon vidéki gyógy-

szerész urak, kik raktá^ kivannak átvállalni, szíveskedjenek fordulni.

BÉCSRE és a többi koronaországokra nézve a főraktár WE1SS JÓZSEF
gyógyszerész urnái létezik Bécsben, Tuchlauben Nr. 27.

C5f" Azokon kivül még léteznek raktárak következő gyógyszerész uraknál:

Aradon: Szarka János. | Jászkán: Ody Károly. Pozsonyban: Pisztory B.,
Baan: Bartovics István. j Jolsván: Maiéter Béla. ; Schneeberger D.

Kolozsvárit: Hincz D. és Rimaszombaton . Hamal-Báttaszéken: Pasch Lajos.
Brassóban: Stiehler Ede

„a fehér templomhoz"
Wolff János.

Lúgoson: Kronetter F.
járK.

Rosnyón. Posch J. J.
Csaczan : Bentsáth Fidél.; Magyar -Óvartt : Sziklay SárbogárdonTrsztyánszki
Czirczen: Vekerle János.
Debreczenben: Borsos F.
Egerben: Ertingerlgnácz.
Eszéken: Karolovics M. és

Deszáthy István.
Daruvar-fürdőben: Ku-

schevitch A. L.
Göllnitzben: Brujmann K.

Ede.
Gyöngyösön : Koeziano-

vich J.
Győrött Némethy Pál.

Antal.
Makón: Nagy Adolf.

Károly.
Szegeden: Aigner KárolygT g

M Í 8 k o | c z o n . Balogh Istv. , é s Meák Gyula
M o d o 8 O n . J e z o y l t s Z s i g . • S z e n t.MlklÓSOn: Haluska

mond.
Monoron:

stantin.
Munkácson: Gottier Lip.
Nagy-Lakon: Lenhard J

Demtsa Kon- í
Péter.

Szinér-Várallyán: G-erber
Ödön.

Szikszón: Aichmann Józs.
. . - „ . , . . „, ., Temesvartt: Pecher J. E.
Nagy-Mihalyban: Czibur Tokajban : Krötzer Ágost.

_„ v Bertalan. Tornallyan : Lipthay J.
Ilajdu-Doroghoa: Tanács ^Nasiczban(Szlavoniában): Ungváron: Bene L.

Mihály. Mernyik András. Új-Bányán: Nickel Ödön.
IHokon : László Frigyes. Orosházán: Székány Istv. ! Varasdon: Lellis Ede.
Jánosházán: Kossá Guszt. | Pécsett: Nendtwkh Vüm. I Zágrábban: Mittelbaeh Zs.

Ára e«y üvegcsének, használati utasítással együtt, 1 forint.
Postán küldve a pakolásért 20 kr. több.

Isméti eladóknak illendő engedek adatik.

Biztos és gyors kiirtása
a

patkányok s egereknek
i ó á l l f á b

p
egy •«. kir. kizár. szab. patkány- s egérpusztitó szer által gyertya formában.

Egy darab ára 50 kr. a. é.
Valódi minőségben kapható:

PESTEN: Török József gyógyszerész urnái, király-utcza 7-ik sz. a.,
• továbbá:

N.-Becskerek: Nedelkovits. — Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J ,
— Jassenova: Dudovits J. — Keszthelyen : Wünsch F. — Koloz«vartt: Wolf J. -
Pozsonyban: Scherz Fulöp. — Soprouban: Pachhofer,— Soborsin: Franké A. Va-

rasdon : Halter D. F., - Veréczén: Bész J. K. uraknál. 1474 (8—14)

HONIG GYULA
(Pest, 3 korona-nteza 12. sz.)

importált szivar-üzlete
legnagyobb transito-raktára

a svajezi s más külföldi- és importált havannali-
S7iivaroknak

100 darab, vámot beleértve. 5 frttól 55 frtig,
kizárólagos raktára jeles és igen finom törökdohánynyal töltött

Ü^"* papir-Mzivarkáknak " ^ f
a sz.-pétervári és moskaui nagyhírű La-férnie gyárból.

Részletes árjegyzékek ingyen. — Vidéki megbízások pontosan telje-
sittetnek. 1488 (5—9)

Tizenharmadik évfolyam.

Pest, márczius 11-én 1866.

Kléfizetési föltételek 1866-dik évre: . Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft
t snpan Vasárnapi Ujsag: Egész évre 6 ^ Fél évre 3 ft. - Csnpan Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hazánk történetének mintegy negyed-
századnyi nagyon mozgalmas korszakát kel-
lene átfutnunk, ha gróf Tökölyi Imre élet-
rajzát csak némi részletességgel is akarnók
ecsetelni. Amazt tehát, mint nagyobbára is-
mertet az olvasónál föltéve , csupán azon
események megpenditésére szorítkozunk,
melyek e nagy pártvezér életviszonyaival
elválaszthatlan kapcsolatban állnak.

E viszontagságos életű, nagyra törő fér-
fiú 1658-ban született Kézsmárkon. Atyja
a hatalmas és nagy birtoku Tökölyi István,
anyja pedig Rátóti Gyulafi Mária volt. Már
fiatal, csaknem gyermekkorában
üldözni kezdte a sors; mert 1670-
ben felfödöztetvén a szomorú végű
Wesselényi-féle összeesküvés, atyja
biztositandó őt, női álruhában Len-
gyelországba küldte, honnan a kö-
vetkezett évben Erdélybe ottani
anyai rokonaihoz ment át. Atyja
szintén vádoltatván az összeeskü-
vésben való részvétellel, terjedel-
mes jószágaitól megfosztatott, s e
fölötti bánatában 49 éves korában
meghalt.

Ez esemény elhatározó befo-
lyást gyakorolt az ifjú Tökölyi éle-
tére. Erdélyben Apafi Mihály feje-
delem udvarában tartózkodott, hon-
nan fölkelésre buzditó leveleket bo-
csátott ki a magyarokhoz, meggyő-
ződése szerint ártatlan atyja halá-
lát boszulandó. Tervei kivitelében
nem kevéssé segítette azon körül-
mény, hogy mint a gazdag gr. Rhé-
dey Ferencz unokaöcscse és örö-
köse, tetemes vagyonhoz jutott.

A mozgalom gyuanyaga Ma-
gyarországban Leopold korában
nagy mértékben megvolt ; átalá-
nos elégedetlenség uralkodott. Nem
csoda tehát, hogy midőn Tökölyi
1678-ban Felső-Magyarországba betört,párt-
hiveinek és seregének száma óránkint növe-
kedett, s ekkép erősödve, nemcsak Husztot
és más várakat, hanem győztesen nyomul-
ván előre, a bányavárosokat is elfoglalta,
mi által a hadviselés első kelléke, a pénz,
melyhez itt jutott, még inkább könnyítette
diadalmas haladását. Innen Szepesvármegye
felé fordulva, Szebent, Bánfát és utóbb

< « r ó f T ö k ö i y i I m r e .
(1658-1705.)

Ungvárt is meghódította. A Karaffa által
vezérelt császári sereg kénytelen volt előtte
hátrálni.

A császári udvar, részint nem érezvén
magát elég erősnek a forradalom megsemmi-
sítésére, részint a további vérontást megelő-
zendő, kiegyenlítési kísérleteket tett, mire
Tököiyi is hajlandónak mutatkozott; de azok
Wesselényi ellenszegülésén hajótörést szen-
vedtek. Az 1681-diki soproni országgyűlés
is, — melyen Tököiyi, ki azalatt a szultánnal ;
és Apafyval szövetkezvén, I. Rákóczy Fe- \
rencz özvegyét, Zrínyi Ilonát nőül vette,,

G R Ó F T Ö K Ö L Y I I M R E .

Kiadó-t«lajdonot Heckenast Gnsztav. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866 (egyetem-utez. 4-ik szám alatt).

meg nem jelent, — eredmény nélkül maradt,
noha tagadhatatlan, hogy a mozgalomnak
több párthivét elvonván, Tökölyi hadsere-
gét gyöngítette. Míg egy felől a török nyo-
mult be az országba, azalatt másfelöl Tö-
kölyi gyors menetekben Szatmárt, Kassát
és Füleket elfoglalta, s a meghódított ré-
szek által fejedelemmé kiáltatott, E győzel-
mek után a Nándorfehérvárnál a Száván

átkelt és Eszék felé vonuló török sereghez
csatlakozott- így egyesülten csaknem ellen-
állás nélkül vonultak Magyarországon ke-
resztül egész Bécsig, míg a sereg zömétől
különvált kisebb csapatok Morvaországot és
Ausztriát bekalandozták, a császári udvar
pedig a fenyegető veszély elől Linczbe me-

i nekült.
1683. jul. 2-án Bécset ostrom alá vették,

í melyet a császáriaknak segítségre jött len-
; gyei király gyors megjelenése szüntetett
i meg. A további csatározások leírása nem
i tartozván e czikk szűk keretébe, csak azt

emiitjük meg, hogy a törökök a
szövetséges seregek által megveret-
vén, KaraMustafa nagyvezér a sze-
rencsétlenség okát Tökölyire akarta
hárítani, ki azonban a szultánnál
annyira kimenté magát, hogy a
nagyvezér megzsinegeltetett.

A következett évben Tökölyi
is vesztett néhány csatát, különösen
Szepesmegyében, mely veszteségek
következtében a nagyváradi basá-
hoz fordult, segítséget kérve tőle.

\\ Ez igért is segélyt, hanem azt ki-
" " vánta, hogy maga jelenjen meg s

a teendő védelmi munkálatokról
együtt tanácskozzanak. Tökölyi
egész bizalommal el is indult had-
seregével ; de mielőtt még Nagyvá-
radot elérte volna, a basa eléje jő-
vén, s szinlett nagy tisztelettel fo-
gadván őt, katonáit a szomszéd
helyeken elszállásolta. A vezért ma-
gát és főbb tiszteit álnokul magá-
hoz hivta a várba lakomára. Ennek
végeztével egy török tiszt lépett be
több janicsár kíséretében a terembe,
azon parancsolattal a szultántól,
hogy a fejedelmet elfogván, Kon-
stantinápoly ba kisérje. Ez nem véd-
hetvén magát, kénytelen volt en-

gedni. Itt van eredete azon közmondásnak:
„Hátra van még a fekete leves." Azonban
Mohamed szultán tapasztalván, hogy Apafi
is megunta a vele való szövetséget, Tökölyi
iránt tanúsított embertelen eljárását meg-
bánta s nagy tisztelettel szabadon bocsátotta.

E közben a török uralma Magyarország-
ban véres csaták után megszüntetett. De
az akkor gazdag országról nem lévén kedve

10-ik szám.


