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Az első magyar

SELYEM- ES NEMEZ-L4LAP GYARI-

Nagy Tílasitéku raktár, minden-
nemű •rl>rm- é- neineikalapok-
ból, urak, hól i tyk és jfyer-
Blrkek t.zámára, s»ját és külföldi
pyártmanvok, kelme-vad-sz-kala-
pok, házi és vadásB-ipkák, knrs-
mak. nyakkendők, utazási nemes-
topank'ák, ugy'inten hölRyi ne-
mez-czipok bortalppal, papucsok
én eiceHZNrgi mmeztalpak.

Az ö*s*ea formák az alanti számok
izerint kaphatók. Vidéki megrende-
léseknél a meilette álló számok pon-
tos kitétele mellett, még a kalapok
ir»t, g'inétés a fej nagyságát keljük

r\. lölni.
Kalapok, festés, tisztítás vagy

divatOK'trts végett a leicnagyohb
kéxzNégKel elfogadtatnak es gyor-
san elkészíttetnek.

l.az. vailá37-knl«pok, zöldek és szür-
kék, S.ÓO, 4, 6, 6 füg.

2.,, félkemény k. feketék és szür-
kék, 3, 3 50, 4, 4 50, 5 ftig.

3.,, félkemények én lágyak, fi hér
és szürke 8, 8 50, 4 4 50 öltig.

4. „ félkemények és lágyak, fehér
és Hzürke selyem szegélylyel 8
3,8.50, 4,4.50. 5 ftig.

$. „ fé kemény és lágy, fekete és
s»ürke Jt, 8 60, 4, 4 50, 5 ftig.
kalapok ft. papok számára, si-
mák 4 6 irt, selyem-nemez,
fin. 4, 5, 6, ftig.

„ félkemény és lágv, fekete és
szürke 3 50, 4.60, 5 ftig.
felkeménv és lágy. fekete és
fzürke. selyem szegelylyel 8 50,
4, 5, 5.50 ft-g.

9. „ félkemény és lágy, fekete és
szürke 8, 3 60, 4, 4 50, 5 ftig.

10. „ félkemény és lágy, fekete és
gzürke 8, 3 5u, 4, 4 50 5 ftig.

11. „ lepni bh nlaltn félkemény 8 60,
4, 4.50, 5, 6.50 ftig.

PESTEN.
F ő r a k t á r : kigyó-tér.

KÁBÓL
2073 (2-3)

6.

1.

8.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

legújabb alakú vízmentes, kem,
fekete és szürke 3.50, 4, 4.50,
5 ftig.
legújabb alakú félkemény és
szürke 8, 3.50, 4, 4 50, 5 ftig.
széles karimáju félkem. és lágy,
fekete és szürke 4, 4.50, 5 ftig.
legujfibb alakú vizm. kemény,
fekekete és szürke 8 50, 4,
4.50, 5 ftig.
kemény, fekete, sima nemez és
selyemből 4, 4.50, 5, 6 ftig.
egész lágv, fekete és szürke
8, 3.50, 4, 4 50, 5 ftig.
inas- és kocsis-kalap, fekete
félkemény, 3, 8.50, 4, 5, 6 ftig
legújabb alakú félkemény és
lágy, fekete és szürke 8.50, 4,
4.50, 5 ftig.

tO. „ legújabb alakú vízmentes kem.,
fekete és szürke 350, 4, 4 50,
5 ftig.
kocsis-kalpag,kemény és lágy,
fekete 3, 3.50, 4, 5, 6 ftig.
kucsmák 2 ft 50 kr. krjával,
ssztrakán 5 ftig, persa prém
5, 6, 7, 8 ftig.
Píros török sipka 1.80, 2 ftig
Huszársipka,piros és különféle
színben 3.50, 4, 5 ftig.
inas-kalap, fekete, fél és egész
kemény 3 50, 4, 4 50, 5, 6 ftig.

Gyermek-kalapok kaphatók, a 3.
' számúból félkemény és lágy 2, 2.50,

3 ftig, 9. számúból fekete és szürke,
selyem és bársonyszegélylyel 2 50,
3 ftig, keskeny szalaggal szegélyezve
2, 2.60, ÍJ ftig. Csecsemők számára
felálló karimával fekete és szürke 3,
8.50, 4 ftig, ugyanolyan tiszta fehér
4, 5, 6 ftig.

2 1 . ,

22.

23.
24.,

25.

KANYAJOZSEF
(előbb Bőhin és Kánya)

Pesten, József-tér 10-ik sz. a.,
ajánlia

minden évszakra
dúsan ellátott

legújabb bel- és külföldi

női-divatára
1? <£*, IX. t ÉL 27 ÉL t -

2031 (2-6)

Fogfájás ellen,
mely a fájdalmat azon pillanatban csillapítja,

„foggyapotot"
ajánl Török József gyógyszerész Pe»ten(:
király-uteza 7. s*. a. — Egy hüvely ára
30 és 50 kr. — Kapható még Szetteden]:
Aigner; Szolnok: Seffcsik ; Eperjes: Ma-
kovitzky; Eszék: Deszáthy; Temesvár:
Pecher; Nyiregybaza: Matheides; Mis-
kolcz : Böszörményi; Oebreczen: Borsos

1893 (14—20)

Tizennegyedik évfolyam.

Neveléné,
ki magyar és német nyelven, zongorá-
zásban és nöi munkákban oktatást ad,
tudakozható Zelenka Pál, evang. lelkész
urnái Miskolcion. 5083 (1—3)

ani és darabonkinti eladás.

Genfben megjelent:

Horváth Mihály
Magyarország

függetlenségi harczának
története 1848—1849-ben.

8 nagy kötet.

2076 Bolti ára 12 frt. (2—2)

Velemény-magvak,
u. tn : Inrzcrn.'i. wfiriai és mezei léhere. bükköny, bal-
tarzim. borwoká* perj^, mezei komacsin. burgundi és
tarló-répa, valamint minden más gazdasági magvakat a
legjutányoab áron ajánlanak

Haíbauer testvérek2071 (8-5)

Pest, király-uteza 10. szám alatf, a „három rózsánál."

Előfizetési hirdetés

Legnagyobb raktár
njonan megjobbitott Ligroine-lámpákból
biztonsági csavarokkal, u. m: asztali-,
pinrze-, konyha-, istálló-, fali- és lüggö-
lainpák, valamint tüzszerszámok.

6—1 órai égetés 2 krajezárba
kerül!

» világossága 2 inilly stearin-gyertyával felér.
Kapható darabonkint: 40, 45, 50, 60, 65, 70,
80, 90 kr. 1 ft, 1 ft. 10, lft. 40 s 1 ft 50 kr., tűz-
biztos gazdasági ligroinlámpák, 3 ft. és 3 ft.
50 kr. as idenyomott rajz szerint különösen
ajánltatiiak gazdászok, molnárok és ezukor-
gyárak számára.

Petróleum-lámpák minden nemben.
Legfinomabb ligroin bádog-palaczkokban vagy fontszámra,

belföldi s amerikai petróleum a legjutányosb áron.
Szagtalan szoba ürszékek egészen érczből, be-

téttel e kettős zárral, finoman lakkozva, bőrvánkos-
sal együtt 10 és 12 forintjával.

Levélbeli megrendelések postai utánvét mellett
gyorsan s pontosan teljesittetnek.

.,s 2040(3-8) Zellerin Mátyás,
bádogos-mester, raktára sebestyén-tér.

gyára borz-nteza 4. szám alatt.

FALUSI GAZDA
1§67-dik negyedévi folyamára.

(April—Június.)

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k :
Évnegyedre (april—június) 1 forint.

Teljesszámu példányokkal jannárlól be?dve szolgálhatunk, e szerint az
1867. ejtesz evfoljamra folyvást 4 ltjával előfizethetni.

Tisztelettel kéretnek a ..Falusi Gazda" előfizetői, kiknek elöfizetésAk
marczius vécével lejár, hony azt mielőbb imgnjitani szíveskedjenek. — A pén-
zes levelek bérnuntes küldése kéretik.

A „Falusi Gazda" kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-utcza 4. sz. a.)

A valódi

Veuve Cliquot Ponsardin pezsgő,
melynek egyedüli raktára nálam létezik, ezután is a legjelesebb minő-
ségben, nagyban és üvegenkint kapható. — Az ismételadók illő elen-
gedésben részesülnek. ••• • • *~^ »

2o62 (2-4) Malvienx C. J.

GUARANA
Azon pillanatban! meg-

«yó«ryitása a fejköszvény,
I főfájás és zsábának (Neural-
kie) által, Grimanlt és társa
| gyógyszerészektől Parisban.

E növényi anyagnak, mely Braziliából származik, kedvező eredményei oly bizto-
sak, hogy az at. ez. közönségnek egész bizalommal ajánlható. — „AGrimault undComp."
pecsétje mindenkor figyelembe veendő, ki mint e szernek főimportálója a legjutányosb
árért (katulyákban 12 por) képes szállítani. Ára 1 ft. 50 kr. A főraktár egész Magyar-
országra nézve Török József gyógyszerész urnái Pesten, király.utcza 7. sz. a.

1933(4-12)

Kiadó-tulajdonos Beckenast Gusztáv. — Nyomatott táját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok egyfitt: Egész évre 10 ft. — Fél évre fi ft.
Csnpán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnal 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkr.

A magyar alkotmányos küzdelem azon
tiszteletre méltó veteránjai között, kik még
a pozsonyi sérelmi és reform-országgyűlések
korszakából maradva fönn, a forradalom
nagy eseményeiben tevékeny részt véve s
szenvedöleg következményei által szintoly
súlyosan sújtva, a 61-ben újra fölébredt
alkotmányos élet 65 —67-iki időszakában is
még a régi erővel és tevékenységgel küzdöt-
tek és küzdenek, — a tiszteletre és szeretetre
legméltóbbak egyike azon férfiú, kinek itt
arczképét s élete fő vonásait mutatjuk be
közönségünknek, régi tartozást róva le ezzel
is azon olvasó-kör iránt, mely
tőlünk a magyar közélet s poli-
tikai világ nevezetességeinek
minél teljesebb képcsarnokát
várja. S e képcsarnok hiányos
lenne, ha Bónis Sámuel kima-
radna belőle.

Bónis Sámuel 1810-ben szü-
letett Szabolcsmegyében, Nagy-
Faluban. Atyja, szintén Sámuel,
megyéjének egyik legtiszteltebb
fia, első alispánja s a nevezetes
1825-ki országgyűlésen követe
volt; anyja pedig báró Dániel
Borbála.

A növekedő fiu, tanulmá-
nyait Sáros-Patakon kezdette
meg, a felekezetnek, melyhez
tartozik, virágzó főiskolájában.
De szülői több oldalú nevelést
óhajtván adni neki, utóbb Bécsbe
küldöttek, hol a polytechnikum-
ban folytatta tanulását. A jogot
ismét Patakon tanulta, Kövitől,
a magyar jognak akkoriban leg-
hirnevesebb, legkitűnőbb taná-
rától, kinek egyik kedves tanít-
ványa lön az eleven eszü, nyo-
mós gondolkodású s világos fejű
ifjú. Végezvén a jogot, akkori
szokás szerint patvariára, Komá-
romi Istvánhoz ment, Abaujba;
hol korán elhunyt jeles törté-
netírónkkal, a vele szintén egykorú derék
Jászay Pállal együtt patvaristáskodva, köz-
tük meleg barátság fejlődött. De legdrágább
emlékei közé számítja életének e korszaká-
ból gyakori érintkezését a már öreg, de
lélekben mindig fiatal s a fiatalságot szerető
Kazinczy Ferenczczel, kivel közel szomszéd-

Bónis S á m u e l .
ságban lévén, gyakran találkoztak s ki a két
ifjút rokonszenvére méltatta, levelezett ve-
lök s hatott szellemi iráríyzatukra.

Az 1830-iki országgyűlésen jurátus volt.
Az országgyűlési ifjúság körei, a gyüléster-
mek karzata s a követ urak dolgozó-szobái
és a dictatura, megannyi iskolái voltak azon
időben a magyar politikai életnek, a fejlődő
nemzedék számára. Ez iskolát, annyi jele-
seinkkel együtt, Bónis sem járta Mában. —
1831-ben letette ügyvédi vizsgáját s okleve-
let nyert. Mindjárt, még azon évben, omino-
sus szolgálatba lépett, a rémületesen dü-

BÓNIS SÁMUEL.

höngö keleti kolera ellen alakult központi
bizottságnál jegyzőül alkalmaztatván. —
Ugyanakkor szülömegyéje, Szabolcs tiszte-
letbeli tiszti ügyészévé neveztetett ki az
akkori főispán gróf Teleki József által — s
ezzel lépett az alkolmányos élet első küzd-
terére — a megyei szolgálatba. A következő

évben már szolgabirónak választatott meg;
s ugyanakkor vette nőül Darvas Erzsébetet,
azon derék és nemes jellemü nőt, ki azóta
hiven osztozott élete jó és rósz napjaiban. —
A megyei szolgálat a legjobb lépcső volt
mindig az országgyűlési követségre, s Bónis
már az 1839—40-cüki országgyűlésre köve-
tül küldetett megyéje bizalma által. Az
ellenzékhez csatlakozván, melynek vezére az
alsóházban Deák Ferencz volt, egyszerű
modorában, alapos és érvdús előadásában,
logikai okoskodásaiban sokat hasonlított
ünnepelt vezéréhez, kinek iskolája e tekin-

tetben ma is meglátszik rajta,
bár tőle némelyekben eltérő po-
litikát követ is. 1841-ben a ka-
tonai élelmezési és elszállásolási
országos küldöttségnek s abban
az adatok gyűjtésével megbÍ7ott
al-választmánynak is munkás
tagja volt. Az 1843/4-iki ország-
gyűlésen ismét mint Szabolcs-
megye követe jelent meg, vala-
mint az utolsó (184y8-iki) po-
zsonyi országgyűlésen is. Majd
minden fontosabb tárgynál élénk
részt vett a tanácskozásokban;
soha nem szónoki virágokkal,
hanem erős meggyőződéssel s
világos érvekkel. Tagja volt az
ellenzéki hatos konferencziának,
mely a párt programmja szerint,
a tárgyak előkészítésével volt
megbízva. S munkás részt vett
az 1848-iki törvények alkotásá-
ban is.

Midőn az elvek, melyek mel-
lett az ellenzék annyi éven át
kitartással küzdött, az 1848-iki
törvényhozás eredményeiben ér-
vényre jutottak, az első képvi-
seleti pesti országgyűlésen Bó-
nis, minta szabolcsmegyei tisza-
löki választó-kerület egyhangú-
lag megválasztott képviselője
vett részt, s ugyané kerületet,

szintoly osztatlan bizalom mellett, képviselte
az 1861,s képviseli a jelen országgyűlésen is.

Az 1848-ki első felelős minisztériumban
az igazságügyi tárczát Deák vállalta i\. S
régi barátját és elvtársát, az úrbéri és bün-
tető osztálynak, melyhez a jury is tartozott,
osztályfönökségével bizta meg. A csöndes

Skriván Vincze

15-ik szám.

Pest, aprilis 14-én 1867.
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munkálkodásra azonban nem járt jó idő. A
háború csakhamar kiütött. S az ország ellen
fegyveres t-rövel támadó Jellasich-csaí szem-
ben, István az ország i)á(íor», öt meg enge-
delmességre biraiidó, maga indult. Mullette,
országos hadi biztosul, polgári részről Bónis
működött Az eljárásnak mi sikere volt, tud-
juk. A harcz egyre nagyobb mérveket veti
tol A móri csata elvesztével a kormány és
országgyűlés biztonsága Pesten a. legna-
gyobb mértékben fenyegetve volt. Elhatá-
roztatott: Debrefzenbe vonulni, a Tisza
mögé. Deczember 31-én, Bónis a koronának
előre elszállításával megbízva, a nemzet ez
ősi kincsével Pebreczeube sietett.

A debreczeni korszak alatr, képviselői
minőségén, s az april 14-ke után alakult mi-
nisztériumban, Vukovics igazságügyi mi-
niszter mellett vállalt status-titkárságán ki-
vül, többféle küldetésben is vett részt. így
volt Szabolcsban kormánybiztos a hadse-
reg mellett; igy küldetett utóbb, már a
hadjárat roszra fordultával, Görgeihez, kor-
mánybiztosul, s jött vele, őr folyvást a többi
haderővel csatlakozásra unszolva, le egészen
Világosig.

A világosi nap után, veszve lévén min-
den, mikor Kölcsey ré^i dala ismét betelje-
sült, hogy a honfi „szert- nézett s nem leié
honját a hazában" — Bónis nem menekül-
hetve külföldre, benn a hazában bujdosott,
rejtőzött. Szomorú izgalmas korszak!... Si-
került mintegy 10 hónapig rejtve maradn.
De egy napon értésére esett, hogy hol tar-
Tózkodása föl van jelentve; s ha hirtelen
odább állana, szives és hazafias házi gazdá-
ját fognák he helyei te s büntetnék, mint
bujdosó-rejtegetöt; nemesebb lelkű volt
mintsem barátját ennek kitegye — s a leg-
közelebbi térparanesnokságnál magát beje-
lentette. Rögtön elfogatott s Pestre kisérte-
tett. Az első diih időszaka lejárt, kitombolt
már. A kevésbbé terhelteket Haynau cso-
portosan kegyelmezte meg egy jó órában.
l)e Bónis azért nem kevesebb szigorral ta-
lálkozott. Visra tették s keményen bántuk
vele: miért késett ily soká jelentkezésével?
ítélete halálra szólt, de kegyrelem utján 10
evi fogságra lön enyhítve. Börtöneazolmützi
vár lön; s mondják, hogy szabolcsi nyakas
magyar természet'.: ott sem tagadra meg ma-
gát. Nem szeret* tt engedelmeskedni vagy
epén hunvászkodni a porkolábok előtt s
azért nem is volt e fajnak kegyencze s apró
elnézések h-lyett inkább apró hoszantások-
ban részesült. Hét év múlva 1856 végen, a
kegyelem megnyitotta börtöne ajtaját.

Az 1 8G l-ki és a jelen országgyűlésen, a
baloldal tagja. De bizonyára a Ieghiggad-
tabbak egyike, a szélső árnyalatok minden
túlzása nélkül. Hosszasabban csak a legfon-
tosabb kérdésekben szól, világos logikai rió-
adással s igénytelen egyszerűséggel. Gvak-
ran felszólal <i napi rend, házszabályok,
igazolási s egyéb kisebb kérdésekben; ilyen-
kor röviden, néhány szóval, határozottan
mondja ki nézetét, ím-lv rendesen a szög
fejtre talál.

Kgyenisége, ösmagyaros egészséges j?l-
legébi-n. nagy egyszerűségében, ki.-sé nyers
de s/.ivélyes>ég által enyhített modorában,
azok közé tartozik, melyeket ma már csak
ritkán falálunk, j> dig gyériilésök na^v ká-
rával esik nem eti sajátságunknak

Vallásos buziíahnaegyiK tiszteletreméltó
vonását képezi jellemének. Mint buzgó és
hiterös kálvinista, már 1835 táján ülnökévé
választatott a felső szabolcsi helv. hitv. egy-
házmegyének. E hivatalát évek hosszú során
át buzgóan viselte. Utóbb ugyanazon egy-
házni gye gondnokává választotta.Közelebb-
ről azonban e hivataláról is lemondott.

— á — r —

Ikzerédy, Kaiogh Ádám.
(Románcz.)

I.
Bezerédy, Balogh Ádám
Két hires főkapitány:
Gyakran űzték a labanczot
Ezüstpatkós paripán.

Ezüstpatkó — aranyforgó,
.Tó aczél, és hív sereg . . .
Bezerédy, Balogh Ádám
Tűzbe-vészbe mentenek.

Diadalmas zászlaikról
vSok bevett sánez romja szól:
Hol csatáztak? merre jártak? . . .
Grécz is. Bécs is ludja jól!

S tudja Heister, tudja Pálffy,
Rabatin es Rabata:
Kiket ez a két kapitány
Annyiszor megfuttata.

II.
Bezerédy, Balogh Ádám
Két hires főkapitány:

•'Mindeniknek hóhérpallos
Villant át kemény nyakán.

Bezerédyt árulásban
Önnön népe hogy kapa:
Az árulót lefejezte, —•
Bár a hős? megsiratá.

Balogbot nehéz tusában
A labancz hogy elfogá:
A hazáért — s jó uráért
Ment a hóhérkard alá.

Bezerédy, Balogh Ádám,
Két hires főkapitány:
Sokszor űzték a labanczot
Ezüstpatkós paripán.

Balogh Ádám sírja felett
Dús a virág, a fű zöld:
Bezerédy puszta pirjnn
Virágot nem hoz a föld.

Tlvdy Kálmán.

Henkő József életéből.
GKÓF MIKÓ IMRÉTŐL.

II.
(Az prdélvi történelmi társaság s annak titkára Aranka
György. Benkö viszonya velők; igaztalan és eszélvtelen

mellőztetése.)

• Nézzük Benköntk az erdélyi históriai
társasággal (Soeietas pbilobistorum) való
viszonyát. Ezen hosszas vajúdás után szüle-
tett, tengődve élt és ismeretlen okból egy
általános szétniállás útján elenyészett társa-
sággal való érintkezése, Benkö éleiének egy
igen nevezetes epizódját képezi. E társulat-
nak csak létrejötte hat évi vajúdásba került.
178fi-ban megrendült az eszme, de csak
1791-ben vált testté. Éder József Károly
nagy-szebeni kath. gymnaziumi tanár 1786-
ban Ben kőhöz irt* levelében egyebek közt
igy ir: „Újság nincs, mert az elég óság, hogy
főnököm alatt (érti róm. kath. püspök gróf
Batthyányi) itt Szebenbcn egy tudományos
társaság alakult össze, melynek czélja az,
liogy azok, mik a hazai physikai és politikai
történetre tartoznak, jobban megvilágosit-
tassanak. A miről, ha bizonyosabbá leszek
— mert még eddig minden függőben van —
igyekezni fogok, hogy te általam a legtelje-
sebben értesítve légy. '

Végre a mondott évben megalakulván,
czélul - mint a titkári előterjesztések mu-
tatják — azt tűzte maga elé: hogy az itt-
omolt kéziratban s veszendőben levő erdélyi
történeti munkákat szedje össze s nyomtatás-
b'in adja ki. Erdélynek minden valamire
való férfia és asszonya, a társaságnak vagy
részvevő tagja volt, vagy érdeklődött ügye
által. Csak szépet és jót vártak tőle a törté-
nelmi téren. Á tagok az országban szerte-
szét lakván, ügyeit az igazgató tanács egy

titkárral intézte, gróf Bánffy György erdélyi
kormányzó elnöklete alatt. E társaság a tör-
téneti kéziratok lajstromát összeállította, ki-
nyomatta, a tudósokkal közölte s őket egy
vagy más kéziratnak sajtó alá elkészitésére
felkérte, l'zek közt volt Benkö is, ki 179.5-ben
tiz nyomtatás alá elkészített s tisztán leírt
történeti darabot küldött be a társaságnak,
de annál gyámolitás helyett akadályra talált
a derék tudósnak korát jóval megelőző elő-
relátása s kortársait árnyba borit ó vas szor-
galma.

Hogy érthetőbbé legyek, egy előbbi ese-
ményt kell előadno'n. Aranka György, a
társaság titoknoka, 1792. nov. 21-kén indít-
ványozta, hogy a régi történeti emlékek ki-
kutatására a társaság saját költségén egy
szakértő emberrel Erdélyt utaztassa be.
K'»lt-e e tárgyban végzés? nyomába nem
akadhattam. Az indítvány 1793. aug. 27 én
meg lön ujitva, elfogadva s annak végre-
hajtására az indítványozó titoknok kinevez-
tetett. Szeptember első napjaiban útra kelt,
az eredményt a társaságnak 1793. nov. 10 én
kelt tudósításában mutatia be. 1797-ben
ismét kiküldetett: tagok gyűjtése s a társaság
ügyeinek előmozdítása érdekében; jelentését
a szept. 4—5-diki ülésekben terjesztette elő.
Első átalános jelentésében a titoknok egye-
bek közt azt is mondja: ö azért volt kiküldve,
hogy a Benkönél levő azon kézírásokat,
melyek iránt a társaság igazgató tanácsához
irt, megnézze, s azokat a haza >zámára meg-
szerezze, vagy legalább megalkudja. Kiment
-- ugy mond — Köpeczre, de Beuköt a rajta
levő forró láz miatt oly gyenge állapotban
találta, hogy harmad napig is mulatván nála,
alig nyerhetett annyi időt, hogy egy-két órát
vele csendesen beszélhessen; Köpeczre köl-
tözése miatt könyvei, iratai nem voltak rend-
ben , részük ládában, részük Közép-Ajtán;
végre sikerült megegyeznie arra nézve, hogy
1. Ö maga rendbe szedi 8 lajstromozza min-
den kéziratát s után jegyzi: eredeti-e, vagy
nem? 2. Azokat, melyek nyomtatás alá, vagy
csak j ) s szép másolatban vannak leírva,
megkülönbözteti a többitől, megjegyezve:
hány árkusból áll? mi áruk? az utóbbiakért
mit kíván? S e lajstromot hozzá Maros-Vá-
sárhelyre beküldi.

Bele nézvén — úgymond Aranka — ez
alkalommal maga. is futólag Benkő gyűjte-
ményébe, a többek között ezeket találta:
I. B')jti Gáspár Írását Bethlen Gábor életé-
ről. 2. Rákóczi levelezéseit 1704 —1711-ig.
3. Bethlen János saját kezével irt deák histó-
riáját. 4. Csíki Cserei Mihály jegyzőkönyvét,
1(531 -—1658-ről magyarul irva. 5. Schaesius
Andrásnak a szász egyházat illető müvét
1706-ról, ugyanennek Archaeologiáját. 6.
Schmeitzel Compendium históriáé civilis et
ecdesiasticae Transsilv. deákul irt müvét.
7. Haller Gábor Diariumát. 8. Káinoki István
Diariumát 1653 —1657-ről; (készen van) 9.
Rhédei László Diariumát, 10. Kemény János
Ruina exercitus Transsilv. cziniü irását.
II . Vízaknai Bereczk Diariumát. 13. Sza-
lárdi János naplókönyvét 1632-ről (csonka).
14. Dalnoki Veres Gerzot) Kuruczvilágról irt
verseit. 15. E<m Fodor Sámuel Diariumát.
17. Schmeitzef: Collegium in Históriám ad
Statum Regni Hungáriáé czimü müvét
18. Xilander: História motuum Bocskaiano-
nim. Ezeken kivül talált jeles artnalisokat
és diploma-gyűjteményt.

Talált — irja Aranka, jelentésében —
Udvarhelyen Szeles Márton kezével irt szép
diplomatica históriát Udvarhely városáról,
melyet irója a társaság gyűjteménye közé
ajánlott, a közjóra által is adott s ö elhozta;
továbbá Hídvégi idösb Nemes János Dia-
riumát 1657—1686-ról, egészen saját keze
irása. Ezt is igyekszik — úgymond — a tár-

saság számára vagy leíratni, vagy megsze-
rezni; s végre Borsos Sebestyén és Nagy
Szabó Ferei'Cz Diariumát, a mohácsi vesze-
delemtől 1657-ig; ezt a gr Haller Zsigmond-
nénál- levő eredeti példányból a társaság
számára leíratta, minden árkusért 18 forintot
fizetett.

A másod k jelentésből szükségesnek Iá
tom Benkönek a tudós társaság részére kül-
dött ajándékait, idejegyezni. Konijuek: Val
kai András Geneologica História regum
Hungáriáé (magyar) ; mell^ kötve két szép
história a nagyúr Bánk-bánról és Hunyadi
Jánosról. Kolozsvár 1580. A regi magya-
roknak első bejövetelekről. Kolozsvár. 1579.
Valkai András Krónika, vau>y szép historiás
ének Ba.rbarossáról. Kolozsvár 1573. stb.
stb. — Küld 10 darab kisebbnagyobbkézirást
s igér még három igen nevezetest. A társa-
ság határozása e tárgyba•< sző szerint ez:
„Tudós Benkö József urnák szives jó aka-
ratja s ajánlásai köszöntessenek meg s ké-
ressék atyafiságosan, hogy az ígérteket mi-
nél hamarább keresse meg, írassa le s
küldje ki. A könyvek és írások tétessenek a
társaság gyűjteményei közé." A társaság
közgyűlése határozatát a titoknok Benkönek
szept. 5-én kelt levelében tudtára adván, igy
zárja be: „ne sajnálja a tisztelendő ur is a
társasággal parancsolni, és valamiben szol-
galatjára lehet, nagy örömmel és atyafisá-
gos készséggel kívánja teljesíteni."

A társaság határozatára, valamint a ti-
toknok udvarias kifejezéseire meg kell je-
gyeznem, hogy az első igen rideg és mél-
tánytalan. Oly elaggott s sok érdemü, el-
nyomorodott és megtört tudósnak, a kinek
szewéiivséo-e országszerte tudva volt s a ki
az ország fönemességét magában egyesített
társaságnak, sorsát es tárgyát, tekintve ily
nagyszerű ajándékot küldött, nem szóvirág,
hanem megfelelő viszonyosság, nem ígéret,
de fényes jutalomadás lett volna helyén,
kivált miután ő a hazáé mellett, ez osztály-
nak dicsőségéért tudományos munkái által
életében annyit tett; s ha ezt nem tették,
legalább nem kellett volna azt a kíméletlen-
séget elkövetni, hogy neki feles ivböl álló
kézirati dolgozatok felkeresését, önkölt-
ségén leiratását s küldését csaküem ren-
deljék.

De sokkal nagyobb hibát követett el
mind Benkő, mind a hazai történelem irá-
nyában Aranka, a társaság titoknoka. Ö
ugyanis megtudván, hogy Benkő az I-sö
szám alatti Böjti Gáspár és Mikó Ferencz
történetírásait — az elsőt 15 vagy 25 fo-
rintért, az utolsót nem tudhatta meg mi
árért — már régebben el és sajtó alá adta
Hochmeister szebeni könyvkereskedőnek:
azt a társaság igazgató-tanácsának azon
Benköre nézve szintoly jogsértő, mint káros
sugallat mellett adta tudtára, hogy az által,
ha azok kiadatnának, a társaság rövidséget
szenved, vagy a kiadó nagy kárt vall. Mikó
Ferenczhez különösen oly sok és fontos
jegyzéseket tett Benkö — irja Aranka —
hogy annak később a társaság által kiadása
majd haszontalan költés, ki nem adása ká-
ros lenne. Ö ezt megértvén s Benkővel is
megértetvén, onnan Köpeczröl rögtön irt

. Hochmeisternek, hogy tovább való rendelé-
sig Mikóhoz ne fogjon s a levelet Benkővel
is aláíratta, ő excellentiájoknak ennyit tud-
tokra adni szükségesnek látván; a többit —
igy rekeszti be előterjesztése e részét —
végezzék el bölcseségök szerint. Ugyan
Aranka, néhány szóval hátrább, a Benkönél
talált kész müvekről ugy nyilatkozik, hogy
ez a készenlétei csak azt teszi, hogy tisztán
le vannak irva, de olyan módon, mint a Tár-
saság akarja és illik kiadni, p. o. az író élet-

I Írásával, az akkori Írásmódját s történetét

illető felvilágosításokkal épen nincsenek!
kidolgozva.

Valóban, ez eljárás magán viseli a leg-
nagyobb korlátoltság és szükkeblüség bé-
lyegét, söt nyilván némi tudós irigységet
árul el. Azért, mert a társaságnak is szán-
dékában volt valamikor Böjtit és Mikót ki-
adni a maga javára és dicsőségére, azért
Benkőveí a kilencz gyerekes atyával önjavát
és hírnevét megtagadtatni, felbontatni vele
egy oly egyessegei, mely az ö Ínséggel szű-
kölködő családja sorsán legalább pár hó-
napra némi javulást eszközölt volna, elna-
polni, félszázadra lökni vissza egy századokig
szunyadt s Benkő munkássága által szeren-
csés fejlődésnek indult tudományi ügyet,
nem volt egyéb, mint saját magával tépetni
el koszorúját, hogy később tán Aranka, vagy
más valaki tegye homlokára. Ez valóban
a leg-nilvosb megrovásra méltó.

De Aranka részrehajló és igazságtalan
is volt Benköhöz. Ugyanezen jelentésében
előbb valódi nyereségnek tartja Mikóhoz és
Böjtihez irt jegyzéseit, a melyeknek ki nem
adása nagy kár lenne; később pedig azt
jegyzi meg: hogy a munkairó életrajza
nem elválhatlanul szükséges valamely kró-
nika történeti becsén- nézve; Béla király
névtelen jegyzőjének ki-létét sem tudják; de
azért feljegyzései, a magyar történelem
szegletköveit képezik ; holott bizonyos, hogy
Benkö kész másolataihoz bővebb történelmi
jegyzéseket adni, azon kor valamely más
történetbuvára talán i^en, de Aranka sem
hivatva, sem készülve rá nem volt.

Végre Aranka Benkönek tulajdoni jogát
megcsonkította. Maga irá fentebb — s épen
e volt részletezéseim czélja — hogy Udvar-
hely város diplomatikai történetének és Ne-
mes János diariumán k eredetijét az illetők
adták neki a társaság számára ajándékul;
továbbá Benkö és Valkai András ritka ver-
ses gyü)teményét,melyben néhány oly nyom-
tatvány volt,a mely ma nyilván tudva sehol
másutt nem létezik. Én néhány évvel ezelőtt
az Aranka gyűjteményét megvévén : neve-
zett két kéziratot saját eredetijükben, vala-
mint a Valkái-féle nyomtatványokat is, a
közt találtam meg; a két első ma is birto-
komban, az utóbbiakat, minthogy unicumok,
az erdélyi Múzeumnak adtam. Ebből az kö-
vetkezik,hogy Aranka, mint a társulat titkára,
annak feloszlásakor ezeket s hihetöen egyéb
gyűjteményeit is magánál marasztotta; ám-
bár a kir. fökormányszéknek létezik egy
rendelete, melynek értelmében azon gyűjte-
ményeknek további rendelésig a kolozsvári
kir. kath. lyceum könyvtárába kellett té-
tetniök és őriztetniök. Nagy-Ajtai Kovács
István, egy értekezésében egyebek közt az
erdélyi történetkedvelö-társaság keletkezésé-
ről és czéljáról is szólván, igy végzi ide vo-
natkozó előadását: .,Vájjon a jelenleg lenni
már megszűnt philohistorutn societas gyűj-
teménye hol és mily állapotban létezik?"
Ugy vélem: az előbocsátottakban a felelet
megvan, t. i. részint az Aranka gyűjtemé-
nyében, részint a kolozsvári kir. lyceum
könyvtárában, részint pedig » gróf Kemény
József-féle, most az erdélyi Múzeum birto-
kában levő gyűjteménye közt.

Egy keresztény telep az Ucayali
mellett.

(Dél-Amerikában.)

Néhány év óta a felső Amazon környéke is
ébredezni kezd. E nagy terjedelmű vidék, mely
déli Amerika tetemes részét magáhan foglalja,
egész a legújabb időkig ugy szólva holtan hevert.
Csakis egyes csolnakok úszkáltak a nagy folya-
mokon, hogy az erdők terményeit az Amazon ke-
vés számú s egymástól távoleső kikötőibe hordják,

8 azután, európai áruczikkekkel megrakodva, is-
mét eltűnjenek az ős erdők titokszerü homályában.

De már most ide is eljutotta mindenható gőz-
nek uj életre ébresztő ereje. Valami 13 évvel ezelőtt
megkezdé az „Amazon társaság" rendes járását az
óriás folyamon, mely idő haladtával mind jobban-
jobban terjedett. E közlekedés éltető befolyásai
mélyen behatnak Peruba és Bolíviába. Mind a
braziliai császárságnak, mind az emiitett köztár-
saságoknak nagyon érdekében áll, hogy a fő fo-
lyammal való összeköttetést minden erejökkel meg-
könnyítsék s a mellékfolyókat hajózhatóvá tehes-
sék olyan helyeken, hol eddig legyőzhetlen akadá-
lyokra találtak.

Most már a hajók az Amazon torkolatá-
tól egész a perui Kordillcrák aljig eljuthatnak, és
azon tájék, mely eddig csak is a Csöndes-tengerrel
állhatott összeköttetésben, most ásókkal fontosabb
Atlanti-óceán felől is könnyen elérhető; gyorsabb
és minden tekintetben biztosabb közlekedést nyert
Európával. A hatalmas lökés meg van adva s az
Amazon vidéke felett egy uj, szebb, dicsőbb nap
hajnala dereng.

De e vidék sokkal nagyobb része még lakat-
lan erdőség, melyben magános indián törzsek ba-
rangolnak. Száz meg száz mérföldeket haladhat az
utazó a nélkül, hogy egy várost találhatna, vagy
csak egyetlen egy fiilut lelhetne, a hol fehér em-
berek laknak, sőt az indián kunyhók is mérhetet-
len távolban állanak egymástól. Az"n az egész
nagy területen, melyen a felső Amazon leghatal-
masabb in llékfolyója, az Ucayali átrohan, alig
lehet szó népességről. De már most az Ueayali
habjait is gőzösök szeldelik és a tőle nem messze
fekvő téritői telep, Sarayacu, mely eddiy oáz volt
a barbárság közepette, bizonyosan jelentékeny
kereskedelmi piaczezá fog válni idővel.

Sarayacu, melyet napjainkban gyakran emle-
getnek a külföldi lapok, az Ucayalinak egy mel-
lékfolyócskája mellett, fekszik egy kis öböl köze-
lében, mely kikötő helyül szolgál. Az egész vidék
egy kis paradicsomhoz hasonlít, oly gyönyörű és
oly termékeny. A kis folyó telve van halakkal és
teknősbékákka', mely utóbbiak húsa és tojása
fő és kedvencz táplálékátképezi a kis telep barna
keresztény lakóinak. Ezek a tekenősbékák, me-
lyek az Ucayaliban és annak mellékfolyóiban
igen számosak s az ottani lakosoktól matsimata-
tekenősbékáknak neveztetnek, rendkívüli s a
többiekétől egészen elütő alak jok által bámulatra
ragadják az idegen szemlélőt. Ugy látszik, mintha
átmenetet képeznének a teknősbéka és disznó kö-
zött, csakhogy hosszú nyakuk ésorrv.knak szerfelett
különös alkatas nyakukon az a sok bibircsó mégis
nagyon sajátságosokká és meglepőkké teszik őket.
Teknőjök felüleíe hullárnzatos; kiemelkedések,
bemélyedések váltakoznak rajta s csakis testök
felső részét fedi. Lábaik s farkuk leginkább emjé-
keztetnek a disznóra. Kaimánok (Krokodilok) sem
hiányoznak a kis folyóban s különösen a kikötő
kedvencz tartózkodási helyök. Ott feküsznek le-
függő faágak alatt, vagy a partokon a fű között,
vagy a vízfelületén, lá'szólag élettelenül, de a leg-
kisebb zajra is figyelnek s minden perez készen
találja őket. hogy a zsákmányt megragadják.

A mérsékelt földöv hasznos növényeit sehogy
sem lehetett meghonosítani e vidéken. Minden ki-
sérlet sükerteleu maradt. Ellenben a rizs, kuko-
ricza, dohány, maniokgyökér, kávé, kakaóbab,
ezukornád, banán stb. igen kitűnően tenyésznek,
mihelyt egy kevés gond van fordítva rajok.

Sarayacut nemrég egy kitűnő természettu-
dós, Marcoy Pál. meglátogatá s négy hónapot
töltött e kis keresztény telepen. A leghitelesebb
tudósitások e vidéket illetőleg tőle származnak.
A missió érdemes főnöke, ki ugy szólva az egész
telep alapítója s fentartója, Plaza atya igen szí-
vesen fogadta természetbúvárunkat kíséretével
együtt s külön szobát készíttetett el számára, a
mely annál czélszerübb és kedvesebb volt a tudós
utazó előtt, mert ott egész menageriát tart-
hatott s tudományos foglalkozását háborítatlanul
üzheté. Szobája telve volt majmokkal, teknős-
békákkal, papagályok- s egyéb madarakkal, vi-
rágokkal és maniok-gyökerekkel. Természetes,
hogy a könyvek sem hiányoztak.

Mikor Marcoy Sarayacuban volt, a falu 166
kunyhóból állott, mik szerteszét voltak szórva.
A barna keresztények, a kik a Cumpaza törzshöz
tartoznak s egy kissé spanyolul is beszélnek, igen
barátságosak voltak az idegenek iránt, s ezukor-
pálinkával, mit ők tafiának neveznek, s minden-
féle ennivalóval kinálták őket. A kunyhókban
egy-két indián vadász-fegyver s néhány edény
volt látható; abból állott az egész bútorzat. La-
kaikat pálmatörzsökből építik és pálmalevelekkel
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fedik be s falakkal is ellátják, nem mint a vad in-
diánok, a kik kunyhóikat mindenfelől nyitva
hagyják. Minden egyes kunyhóban egy matrimo-
nio, azaz egy család él s egy háztartás rendesen
csak három egyénből áll. Különös jelenség, hogy
Sarayacuban a férfiak nagyon hajlandók azelvadu-
lásra, ellenben a nők egészen jobbakká lettek;
még arczvonásaik is finomabbakká váltak s az
ábrázat mogorva, mélázó mozdulatlanságát némi
szelídebb kifejezés s bizonyos mozgékonyság vál-
totta fel.

E község polgári kormányzata a következő :
Minden törzs külön csoportot képez
s ez ismét családokra oszlik; a va- v

rayák vagy elöljárók, „felügyelők,"
valami tizenhatan, mindenre figyelni
tartoznak, a mi csak az egyes csalá-
doknál történik, s arról az alkaldok-
nak számot kell adniok. Ezek aztán
jelentést tesznek a négy kormányzó-
nak, azok pedig minden este a téri-
tőnek.

A ki meg akar házasodni, tar-
tozik a menyegző előtt 3 hónapig
egy darab földet banánnal, raaniok-
kal, földi mogyoróval s több effélé-
vel beültetni, hogy családját legyen
miből eltartania. Egynéhány gya-
potbokrot is kell ültetnie, hogy neje
fonhasson és szőhessen; továbbá
paprikát az ételek fűszerezésére, czu-
kornádat, hogy abból táfiát és ször-
pöt készíthessen, valamint rocout és
genipát szintén ültetnie kellett,hogy
legyen a mivel arczát csinosan ve-
resre és sötét-kékre bemázolhassa.

Bármily kevés fáradságba ke-
rülne is a földmivelés e termékeny vidéken, a telep
idiánai nem igen foglalkoznak avval, inkább szeret-
nek vadászni és halászni s szivesen kószálnának
éjjel-nappal az erdőkben és folyókon. De mégis
szükséges, hogy a maniokra, melyből minden napi
italokat, a mazatót készítik, és a czukornádra egy
kevés gondot fordítsanak, mely utóbbi a czukor-
pálinkát, az úgynevezett tafiát szolgáltatja nekik.
A téritők mindenkép azon vannak s helyesen is,
hogy minden indiánnak legyen ültetvénye; külön-
ben a barangolástól nem lehetne őket visszatartani.

Bárha egyelőre unalmasnak tetszhetik is az
élet e távolesŐ magány-
ban, de idővel mégis
csak meg lehet szokni a
jószivü lelkiatyák s a
félig vad, félig művelt,
de elég ártatlan és jám-
bor indiánok között az
egyhangúságot is.Maga
Marcoy ezeket irja el-
jöveteléről: „Négy hó-
napot éltem át lakom-
ban, csendesen és hábo-
ritatlanul tanulmánya-
imnak és vizsgálataim-
nak adván magamat. E
kopasz falak kedvesek-
ké lettek előttem, mi-
dőn azokat el kellé
hagynom. Tegnap még
börtönnek tűntek fel
azok, és most, midőn
örökre hátat fordítok
azoknak, a válás nehe-
zemre esik. Mindent
meg kellett még egy-
szer néznem Sarayacu-
ban. Meglátogatám a
kunyhókat, s nem egy
indiántól vevék érzé-
keny bucsut. A jó lelki-
atyák mindenfele élelmi
szerekkel gazdagon el-
láttak az útra; még
vagy hat pompásan füs-
tölt majmot is adtak, de
azokhoz nem igen volt étvágyam, ugy tetszett,
mintha füstölt szerecsengyermekek volnának s
inkább a vízbe dobtam őket, csak ne lássam. E
négy hónap, melyet a keresztény vallás és polgá-
risodás uj hívei között éltem át, örökké kedves
emlékű lesz rám nézve." S. L.

egyenlítés történetében uj korszakot igérő trónbe-
széd szavait viszhangozta, 15 hónap múlva, 1867.
márczius 14-kén a magyar felelős miniszterek es-
kületételének volt tanuja.

Ha a két nevezetes nap közé eső 15 hónapi
időszak történetén áttekintünk, ha felidézzük em-
lékünkbe azt a sok különböző mozzanatot, mik ez
időközt betöltik, ha eszünkbe jut a márczius 3-ki
leirat, mely ügyünket, a kiegyenlítés ügyét ismét
visszavetni látszott, a június 24-ki elnapolás, mely
a háború bizonytalan s nagyon is balvégzetüre
fejlődött esélyeivel vezetett szembe, a november

az annyi gyászemlékkel terhelt falak megifjultak
volna ez alkotmányos örömünnep napjára; mintha
a multak borongó árnyainak ködéből egy remény-
teljes jelen s még dicsőbb jövendő tündérképei
bontakoztak volna ki! Vajha legyen e nap alkot-
mányos életünk állandó boldog időszakának kezdő
napja

Matamata-teknösbéka az Ucayali-folyóban.

17-ki leirat, mely oly kevéssé elégítette ki jogos
(s Königgratz után valószinüséget is nyert) vára-
kozásainkat s végre a deczember 28-ki hadügyi
kibocsátvány, mely a kiegyenlítést egyszerre le-
hetetlenné tenni fenyegetőzött, — ha mind ez
eszünkbe jut, s ki tudná elfeledni? — lehetetlen
nem hajolnunk meg a magas gondviselés müve
előtt, mely akkor forditá ügyünket jobbra, mikor
a gyöngébb szivekben a remény vég-csirája is már
már veszendőben volt.

A február 17-ki leirat végre megvigasztalta
a nemzetet, kimondván az alkotmány visszaállitá-

Egy termeszetvizsgáló lakása Sarayacuban (Délamerikában).

A miniszterek eskületétele.
A budai királyi várpalota, melynek trónte-

reme, 1865. deczember 14-én az alkotmányos ki-

sának nagy igéjét; kinevezvén miniszterelnökké
az országnak egyik legnépszerűbb emberét s meg-
bízván őt a teljes minisztérium megalakításával.

Megalakulván a felelős kormány és pedig,
mint alkotmányosan kell, az országgyűlés mindkét
házának határozott többségéből, a miniszterelnök
gróf Andrássy Gyula és az ö Felsége oldala
mellé rendelt miniszter gróf Festetics György,
Bécsben tették le az esküt Ö Felsége kezeibe.

A többi miniszterek esküjét ős Budavárában,
Magyarország királyi fővárosában, Mátyás király
palotájában kívánta elfogadni Ö Felsége. Mintha

A miniszterek eskületétele a kisebb trónte-
remben történt. O Felsége, magyar huszártábor-
nokiegyenruhában, fején kalpaggal, fogadta trónja
ez Őrállóit ez ünnepélyes pillanatban. Egyik olda-
lán első hadsegéde gróf Crenneville, másikon a

miniszterelnök Andrássy Gyula gróf
állottak; túl pedig Szlávy József,
belügyminisztériumi államtitkár, ki
az eskü-formát olvasta.

Ö Felsége előtt a többi mi-
niszter állt, kik, művészi felfogás-
sal kivitt képünk szerint, jobbjaikat
fölemelve, esküsznek a trón és haza,
a nemzet és király, törvény és alkot-
mány hűségére.

Az eskületétel után az ország-
gyűlés mindkét házának küldött-
ségét fogadta Ö Felsége a nagy
trónteremben. Ekkor már az összes
minisztérium állott oldala mellett.
A küldöttség szónoka, Bartakovics
Béla egri érsek, nemcsak az ország-
gyűlés, hanem az összes nemzet há-
láját tolmácsolta Ö Felsége előtt az
alkotmány visszaállításáért s a fe-
lelős magyar minisztérium kineve-
zéseért. —á—r—

A borostyán- vagy gyantakö.
(Vége.)

Az ősvilági események fejtegetésénél annál
biztosabb talapzaton állunk, minél képesebbek va-
gyunk a jelenből vett hasonlatok szerint tenni
következtetéseinket s minél távolabb tartjuk ma-
gunkat a képzelet hitegetéseitől. Elég fát találunk
ugyan, melyek gyantát adnak, de egy sem izzadja
azt oly mérvben, mint valaha a borostyánkő-fának
kellett tennie. Láthatni oly borostyánkődarabokat,
melyek rendes alakban 6—7 négyszög hüvelyket

tennének. És ezen da-
rabok láthatólag össze
vannak törve s felületö-
kön szétmállva, eredeti-
leg tehát még nagyob-
bak lehettek. De hogy
világos képet nyerjünk
az ős borostyánkő-fáról,
üssük fel Cooknak, a
hires tengeri utazónak
naplóját. Ö 1769-ben
november 10-dikén a
Mercur-öbölben állomá-
sozott Uj-Seeland ke-
leti partján, miről eze-
ket mondja: „több uta-
zóval két ladikban a
száraz felé tartottam,
egy nagy folyamot
szemügyre veendő, mely
az öböl felső részébe
ömlött. Körülbelől 4—5
mérföldnyire mentünk
fölfelé, s még fölebb is
mehettünk volna, ha az
idő kedvczendett. A
mondott távolságban
szélesebb volt a folyam,
mint a tengerbe ömlé-
sénél és lapályos szige-
tek által sok ágra osz-
tatott. A szigeteken bi-
zonyos nemű fák ter-
mettek , melyek ára-
dáskor víz alatt állottak.

Ezen fák SZÍVÓS, ragadós állományt izzadnak ki,
mely a gyantához nagyon hasonló.

„Ilyen darabokat láttunk már a tengerpar-
ton is heverni, de csak most tudtuk meg, hon-
nan származtak azok. A folyamnak keleti oldalán
kötöttünk ki, s mivel itt egy olyan fát találtunk,
melyen kormárok fészkeltek, elhatároztuk a delet
ott tartani s a madarakat ebédre felhasználni.
Csakhamar mintegy húszat lelőttünk, s roston
megsütve, pompásan lakmároztunk. Aztán föl-
mentünk a hegyre s ugy tetszett nekem, mintha
a távolban látnám a folyam forrását. A folyam ké

A magyar miniszterek eskületétele a budai várpalota tróntermében.



partján is sok olynemü fát találtunk, mint a szi-
geteken."

Ezen fa az úgynevezett dammárfenyö (dam-
mara australis), mely a gyantát oly bőven szolgál-
tatja, hogy az ágak csaknem egészen be vannak
vele borítva, s különösen a beteges fákon esepkő-
nemülcg csüng alá, a fa tövénél pedig szabályta-
lan darabokban halmo/ódik össze. A hullámok
tovamossák özeket s a mélyületekben más korhadó
növényrészekkel együtt letelepszenek vagy a ten-
gerbe vitetnek .Tegyük föl, hogy a nagy évszakok
változásakor az épen most leírt folyam egész vi-
dékével együtt a tengerbe sülvedt, erre vizirányos
rétegek rakodtak le a tengerből. A legközelebbi
nagy évszak ezen vidéket boritékával együtt föl-
emeli, az emelkedések és sülyedések eltörlik az
előbbi viszonyok nyomait, s évezredek után a
dammárgyanta ugy tűnik elő, mint földgvanta,
mely rakásonkint ásatik ki a földből. vagy a hul-
lámok által vettetik a partra, mialatt a sulvosabb
kagylók és csigák, melyek tahin mellette feküd-
tek, a mélységbe s/állanak alá.

A borostyánkő kifolyásakor olyan híg lehe-
tett, mint a magyar balzsam, mely a henyefenyő-
ből serked elő. A balzsam gyanta- és szálló-olaj
vegyülete. A legén elillan az olaj s visszamarad a
gyanta. Ha a szilárddá lett s felületén még raga-
dós tömegre rovar száll, odaragad az mint a lép-
vesszőhöz és az uj folyóságtól beburkoltatik. Ha
a gyanta már most a földbe jut. az állatka évez-
redekre be van balzsamozva. Minden része vilá-
gos és sértetlen. Igv találunk mi többnvire zárva-
nyokat a borostyánkőben. Néha huzamosb idő
telt el az utánfolyásig. Az állatkát befedte a pe-
nész, melyen most górcső segélyével a múlt idők
növényeinek alkotását szemlélhetjük. Hogy mohok
és zuzmók is jönnek elő a borostyánkőben, önként
várható, 8 a zárványokra nézve pedig megjegyez-
hetjük, hogy a szitakötő-féle állatok gyakorisága
arra mutat, miszerint a borostyánko-fa, mint a
dammárfenyö, viz mellett nőtt s a partokat sze-
gélyezte.

A keleti tengerről űzött borostyánkő-keres-
kedés ősrcg1, s ha nem is állíthatni komolyan,
hogy a föníciaiak hajói a balti tengerpartokat föl-
keresték, más helyeken mindazáltal összevásárol-
hatták és elterjeszthették azt. A borostyánkővel
kézről kézre folytatott kereskedés az ismere-
tes és a hajósok által fölkeresett tengerekig ter-
jedt. Hogy ilyen körülmények mi véletlen népeknél
is előfordulhattak, bizonyítják némely közép-
afrikai jelenetek, melyeket az ujabb földrajzi
vizsgálódások tártak fel.

A kereskedelem főiránya egyenesen délnek
tartott, a honnan Felső-Olaszországban gyakori
volt a borostyánkő. A másik irány a Fekete-tenger
partjaihoz vezetett, hol a szittyák laktak, a har-
madik a Rajna és Rhone felé. A kereskedés több-
nyire szűesárukból állott, de e mellett a boros-
tyánkő is forgalomba jött. A régiek ennek leihelye
felől egész Neroig nem voltak tisztában s róla sok
mesét beszéltek. Nem leend talán érdektelen
Pliniusból, ki Krisztus után 79-ik évben halt meg,
az ide vágó sorokat közölni:

„Bizonyos — mond Plinius — bogy a boros-
tyánkő nz északi tenger szigetein terem. Bizonyos
fa kifolyó velejéből származik az, mint a mézga a
cseresnvefán és a gyanta a fenyőfán. E szerint a
fának fölösleges nedve, mely a meleg vagy hideg,
vagy a tenger által is megkeményedik, ha az
áradó hullámok a szigetekről magokkal ragadják.
Hogy fenyőfajtól ered, onnan következtethetni,
miszerint ha dörgöltetik
fenyőszaggal ég és illatozik. A germánok főkép
Pannoniába hordják azt. honnan a velenczeiek
veszik át, a mennyiben Pannónia közelében lak-
nak, s az Adriai tenger körül elterjesztik. A Púhoz
azért kapcsolta a monda, mert a földmivesek nejei
túl a P*m más nyakkötők helyett még' most is
borostyánkövet használnak, részint ékességül,
részint gyógyszerül, minthogy a torokmandolák,
daguiatát es a nyaklobokat megakadályozza.
Karnuntuintól Pannóniában 1)00,000 lépésnyire
(i 20 inérföldnyire) fekszik Germánia p irtja, hon-
nan a borostyánkövet nyerjük. Ez csak nem régi-
ben állapíttatott meg. és még ma is él azon római
lovag, ki a dolog megvizsgálása végett Julianus
által, hogy aNero vígjátékához szükséges készle-
teket előteremtse, odaküldetett, s a kereskedö-

* helyeket és tengerpartokat megjárván, oly menv-
nyiséget hozott magával, miszerint a vadak elleni
rt az erkély védelmére szőtt hálók is borostyánkő-
vel voltak megrakva. A legnagyobb darab, mit
magával hozott, lo fontot nyomott. Az is bizonyos,
hogy a kő Indiában terein. Arkhelausz, ki Kap-
padociában uralkodott, azt mondja, hogy a bo-
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rostyánkövet, fenyőhéjjal beborítva, onnan kapják,
és hogy azt szoptató disznó zsirjában megfőzve,
simítják meg. Hogy eleinte folyós volt, láthatni a
belsejéből kicsillámló tárgyakon: hangyákon, szú-
nyogokon vagy gyíkokon^?), melyek kétségtele-
nül a szívós nedvhez odatapadtak és a megkemé-
nyedéskor bezáratva, ottan maradtak.

.,Különböző fajai vannak. Ezek közül a fehér
legjobb szagu, de sem ennek, sem a viaszsárgának
nincs különös becse; a barna-sárgát, főleg ha át-
látszó, többre becsülik, ha nincs nagy fénye. Leg-
inkább dicsérik a bor színéről úgynevezett falerni
borostyánkövet, melynek csekély fénye mellett
még átlátszósága van és néha oly lágy, mint a
kifőtt méz. Hanem az is említést érdemel, hogy
atraczéllal és keeskefaggyuval bármi színre fest-
hető. Egyébiránt a borostyánkő, ha az ujjakkali
dörgölés következtében életmeleget nyert, a poly-
vát, száraz leveleket és háncsot magához vonja,
épen ugy, mint a delej a vasat. S a borostyánkő-
forgács kevés olajjal világosabban eV, mint a len-
olaj. Mint ékszer, oly becsben áll, ho^y annak kis
alakját is drágábban fizetik, mint egy élő, egész-
séges embert; oly túlság, mely dorgálásra méltó.
Egyéb kalandosságaihoz tartozik Nérónak az is,
hogy nejének. Poppéának haját, sőt ezt magát is
egy költeményben borostyánkőnek nevezte. Es
minthogy a túlzás minden nemének vannak tisz-
telői, ezen pillanattól fogva a nők is felkapták
ezen szint. Bizonyos haszna van még a borostyán-
kőnek >i gyógyászatban, habár az asszonyok nem
becsülik is ezen okból. Hasznos például gyenge
gyermekeknek védszerül felkötni, sőt Kallistratus
azt állítja,hogy az őrültség rohamai ellen minden
életkorban jót tesz. Ü még egy különös nemét
különbözteti meg a borosyánkőnek, melyet arany-
színe miatt Krizelectronnak nevezett, mely külö-
nösen reggelenkint igen szép; a tüzet, ha köze-
lében van, magához vonja és könnyen meggyül.
A nyakon hordva, mindennemű lázt és más be-
tegségeket meggyógyít, mézzel és rózsa-olajjal
összedörgölve fülfájás, attikai mézzel vegyítve
pedig a szem homályossága ellen jó. Mint por
magában vagy mastix-szal vízben bevéve, gyo-
morbántaltnaknál alkalmazható."

Hasonlókép beszél Tacitus az ő Germániájá-
ban, noha egy emberkorral későbben jött világra.
Ha ő azt állítja,, hogy a borostyánkő csak a
rómaiak nagyobb fényűzésével lett ismeretessé,
ugy tévedésben van, a mennyiben arról Homér és
más régibb irók is emlékeznek.

Minő értéke volt ez időben a borostyánkőnek,
nem leltet biztosan meghatározni. A porosz tarto-
mányokban eddisjelé kásott legrégibb pénzek a
3H0—450-dik évből valók, s hihetőleg azon
viszonajándéknak köszönhetők, melyet Nagy
Theodorik az észteknek adott, a hódolás fejében
átszolgáltatott borostyánkőért.

A történeti okmányokban ezután csak az
12b'4-dik évben jön szóba a borostyánkő, midőn a
német lovagrend annak harmadrészét kéri a püs-
pök számára. Későbben ezen ásvány a kormány
tulajdonának nyilváníttatott és még máig is az
maradt. Annak szedése és árulása századokon át
a legkegyetlenebb halállal büntettetett. A königs-
bergi bakó még mostan is kap dijt a borostyánkő-
ügyben végbevitt szolgálataiért, ámbár már igen
régen nem fordult elő ilynemü büntetés.

1837 óta a borostyánkő-szedést egyes partla-
kók bérelték ki,kiknek életviszonya ezáltal teteme-
sen javult, a nélkül, hogy az államjövedék fogyott
volna. Azóta olyaknak is meg van engedve a par-
tokhoz közeledni, kik nem borostyánkövet keres-
nek, s a közlekedés minden irányban emelkedett.

Jelenben a borostyánkőnek legcsekélyebb
keleté van saját hónában. A divat hidegen hátat
fordított neki. Ellenben tetemes küldemények
szállíttatnak Oroszországon át Khinába és Tibetbe,
továbbá Törökországba, és Alexandriait keresztül
Afrika belsejébe, hol a négerek, kik vele magukat
ékítik, olyforma nézettel lehetnek felőle, mint
egykor a görögök és rómaiak Nero előtt.

A borostyánkő vegytani tulajdonaiban hason-
lít a többi gyantákhoz. Ebből is készitnek kenezét
(Firniss), hogy a fát és a hasonló anyagokat a
korhadás ellen biztosítsák. A borostyánkő-kencze
következő módon készül: A borostyánkövet meg-
olvasztják s azután kihűtik. Ezáltal az sötét-barna,
merev és dörzsölékeny lesz, következőleg elveszti
eredetiségét. Nincs oly szer, melynélfogva a
borostyánkő-darabokategyesitni, vagy feloszlatás
és szálladék által újra előállitni lehetne. A saját-
lagoi ásványtermészet mindig elenyészik. A bo-
rostyánkő-gyanta meleg hozzájárultával terpentin-
olajban feloszlattatván, ha szükséges, még tiszta
lenolaj-kenezével megritkittatik. A borostyánkő-

meggvujtatik,

kenézével fénymázolt áruk kevésbbé fénylők, de
fényök állandó, szinök pedig sárgás.

Az apróbb borostyánkő-darabok, valamint a
feldolgozásnáli hulladékok is más füstszerek közé
vegyítve, azoknak jó illatot kölcsönöznek.

A borostyánkő klárisoknak vagy más eszkö-
zöknek dolgoztatik fel. Ama czélra apró. kerekdek
darabokat választanak, melyeket az anya* kímé-
lésével golyókká idomítanak. Minthogy az eladás-
nál sok függ a súlytól, azért az alak szabálysze-
rűségére nem sokat adnak. A honnan a leeszter-
gázás és csiszolás szabad kézzel történik. Gép
által ugyan szabályosabb alakot nyernének, de
igen sok anyag elveszne. A golyó-alaku darabok
aztán átfuratnak, hasonnemüségök szerint osztá-
lyoztatnak és kereskedésbe hozatnak.

De oly művek is készülnek a borostyánkőből,
melyek már több művészetet és ízlést igényelnek,
péld. pipaszopókák, késnyelek, tűtartók, szelen-
ezék, gombok, karpereczek, haj- és homlokékek.
Az öreg Európában jelen korunkban kevés be-
csülői vannak az emiitett tárgyaknak. Ócsárolják
a borostyánkőn, hogy ha földre hajittatik. könv-
nyen darabokra törik, hogy a vigyázatlan haszná-
latnál puhasága miatt könnyen megrepedezik és-
érdes felületet nyer, hogy vén korában elmállá.--
nak mutatkoznak rajta nyomai; de ha már egyszer
szép és szépségét néhány évtizeden keresztül
megtartotta, lehet-e még tőle többet kívánni? —
A változó divat különben is elvetné azt, ha már
a szem évek hosszú során át nézte. Dr. S. J.

A párisi világkiállítás.
i i .

A könnyedség, élvezetvágy és jó ízlés szel-
lem-i mindenütt nyilvánul, a hol csak francziák
tényezőkép fellépnek. Nem maradhatott az vékii
alá rejtve e kiállítás alkalmával sem. Ott látható
a kiállítási palota, melynél az óriási mérv egyál-
talában nincs a csin és kényelem hátrányára. —
ott a palota környezetén, melyben Alphand, :i
bolognei erdőcske teremtője uj genialis hercules-
munkát hozott létre s ott a belső berendezésen,
melyben, ha van is az egyes kiállítóknak érdeme :
az egésznek genialitása a francziáké.

A parkozat valamennyi ága teljes összefüg-
gésben áll a palota fekvésével s arányaival, egyes
szakaszai folytatásául tekintendők a központból
ek alakban kiszélesedő egyes épületfolyamoknak
s miként azok, hasonlóan körben futnak a csopor-
tozat körül. Az átmetszi) fasorok ugy alakitvák,
hogy rólok a folyosókon elhelyezett összes kiál-
litmányokat tárgy szerint mintegy 506 libnyi
hosszúságban végig vizsgálhatni, mig a ki a<z
egyes tárgyakat ország szerint akarja látni, annak
csak le kell oldalt az illető csarnoksorra a fasor-
ból lépni. A legegyszerűbb felosztás ez. távol
minden tömkelegszerüségtöl s az eddigi kiállitá-
tások test- és lélekfárasztó zűrzavarától.

E park maga is egy kiállítás. Az eddigi ki-
állítások látogatóinak nem igen lehet arról fogal-
muk, a mi itt együtt van. Valamennyi ismeretes
nép sajátságai képviselvék itt, s a gyűjteménynek
csak halvány képét nyújtjuk, elszámlálván, hogy
van itt angol és amerikai farm, chinai és japaní
ház, török és mór fürdő, mosé, libanoni ház, ó
egyiptomi templom, karavanseráj, siatni elefánt-ól,
ind kunyhó, orosz isba ésyurta, spanyol hokhateri;>,
svéd nyárilak, svájezi és hollandi tehenészet, olasz
kávéház és osteria, kolibripalota, templom, beton-
nal kirakott tó, melynek közepén roppant sziklán
óriási világítótorony emelkedik, alagút, botanikai
diorama, cserkesz lakház, Vasa Gusztáv háza kö-
ze) a „magyarok nétányá"-hoz (avenue de Hong-
rie), tiroli, felső ausztriai, oláh, stájer ház, lovarda,
pálmaház, különféle üzdék, madárkalitka, szobrok,
kútfők, sajtkészitő ház. cameraobseura, halastó, gyé-
mántköszörüs műhelyjavai ültetvény,tyukól, keleti
bazár, vadásztanya, opiumgyár, sütödék, könyv-
nyomda, és temérdek épületminta, édes víztartó,
tengerviztartó, mindkettő növényekkel s halakkal,
nemzetközi színház, melyen hires művészek fognak
minden nyelvű szinmüveket előadni. Külön épü-
letek várják a hangversenyző művészeket, olasz né-
majátékosokat, persa bajadereket, breton mysteri-
umelőadóka', afrikai tánezosokat, s minden fajú,
nyelvű és rangú komédiásokat. És nem kell hinni,
hogy ezek csak paránymintázatok; mindnek meg
van a sajátságok hűségén kívül a maga méltó tere.

A vendéglőkben minden van, mi az inyen-
czeknek kedves, s a különböző népek itt is hü má-
solatban lelik sajátságaikat. A magyarcsárda kissé
csinosabb kiadásban hű mása a magyar parasztház-
nak. Az eresz, a szalmafödél, benn az asztalok és

székek, minden eredeti, még a kuk' riezacsőveket
és dohányt sem feledték el, melyek száritásra lóg-
nak ki a padlásablakból, sőt gémesgutat is készí-
tettek mellété, hogy a magyar ember kicsiben egé-
szen feltalálja itt "kedves alfólijét. E csárdában
méreti Jalics a jó magyar bort, ét pedig a lehető
legolcsóbb áron, hogy versenyezhessen a franczia
borokkal.

Az anyagi és szellemi szükségletek helyiségei
közt szétszórva egyes kisebb-nagyobb folyosók,
pavillonok, kioszkok, csűrök és gőzkatlanok van-
nak, melyeket nagyrészt egyes kiállítók emeltek
saját szükségleteikre. Ez apró, csinos festői rész-
letek összeolvadván, egyetlen egész gyár várost
képeznek, melyben a hasznos a kellemessel egye-
sül. E külön kiállításban mindent együvé hordott
a polgárosult világ, mi a szivet gyönyörködtet-
heti s az észt mivelheti. Kincsek, a természet é>
az iparvilág kincsei vannak itt felhalmozva, s va-
lóban szegénységéről a.iott volna az olyan ország
bizonyítványt, a mely itt nem képviseltette volna
magát.

A részletek mellett azonban gondoskodva
van központról is a „nemzetközi klub'--ban. Ez
körülbelül 80 láb hosszú épület a Jenahid közelé-
ben, hol a fő bejárás van, s meíy mellett a köz-
ponti bizottmány gr. Széchenyi Ödön yachtjának
is helyét kijelölte. A klub helyiségében egy min-
den oldalon nyitva álló nagy, továbbá több kisebb
társalgó, olvasó, étkező stb. terem van, körülte
pedig 44 apró sátor, kiállitmányokkal.

A franczia császár s császárné számára külön
két pavillont építettek. Az előbbié közvetlenül a
Jenahid mellett áll: külsőleg is rendkívüli diszszel
van megrakva, de a mit belsejében húsz önkényt
vállalkozó kiállító létre hozott, az felülmúl min-
dent, mint a világ valaha e neműt látott.

Szóval a franczia büszkeség franczia ügyes-
eéggel egyesülve, és az egész polgárisult világ
igyekezetével kezet fogva, teremtett itt is, mint a
lerombolt párisi házak helyén ujat, nagyszerűt,
megragadót és ugy érdekeltség mint berendezés,
ugy tervezet mint kivitel tekintetében messze
felülmiika az eddigi három kiállítást.

De felülmúlja a kiállitmányok gazdagságá-
ban és me myiségében is. A kiállítási épületeknek
csaknem felét franczia kiállítók foglalták el, a
többi fennmaradt térből egy harmadrész Angliáé,
egy-egy hetedrésznyit a francziákéhoz képest
vettek igénybe Poroszország, Ausztria, a német
déli államok, míg Dánia, Görögország, Portugál,
Spanyolország, Németalföld s az Egyházi államok
épen oly parányi helyeken húzták meg magokat,
mint Déli-Amerika, Afrika, Persia, China és Ja-
pán, Egyptom, Törökország és a Duna-fejede-
lemség. Kóbor.
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E g y v e l e g .
h — n (A korona és a koronázási jelvények.) A

magyar korona hiteles és müértő megvizsgálás
íolvtán 9 márkát s 6 latot nyom. Drága kövei: 50
zafir, 50 rubin, 338 valódi gyöngy s 9 apró arany
lánczocska. A koronához tartoznak még a követ-
kező nemícti ereklyék: a királyi páleza (buzogány,
jogar) tiszta aranyból. Melyik király korából ma-
radt fönn, nem tudni, koronázáskor a király tartja
kezében. Az arany alma, arany lemezből, kettős
kereszttel hegyiben, szintén koronázáskor hasz-
nálják; a Sz. István kardja, mely történészek ál-
litása szerint ugyanazon kard, melyet Sz. István a
pártos és lázongó Kupa vezér elleni csatában hasz-
nált. E k<rddal öveztetnek körül a koronázandó
fejedelmek. A Sz. István palástja, valódi régi pa-
lást. Alakja egész testen körül folyó misemondó
ruháé. Megbecsülhetlen régi kézimunka, telve
aranynyal hímzett, képekkel s fölirásokkal. Sz.
István neje, bajor Gizella kézimunkája s ajándéka.
Történetírók állítása szerint: Sz.István e palástot
sohasem viselte, s csak később, mint Sz. Istvánra
s nejére emlékeztető ereklye, lőn az ország többi
jelvényeihez csatolva s koronázási köpenyül elfo-
gadva. Az egész palást zöldes atlaszselyemből ké-
szült. Szélessége kifeszitve 14 láb. Súlya 8'/v> font-
Végül a Sz.István apostoli keresztje. Az a kereszt,
melyet II. Sylvester apostoli czimmel küldött, va-
lamint Sz. István zászlója is, elveszett. Az a ke-
reszt, mely most vitetik a fejedelem előtt koroná-
záskor, mint apostoli jelvény, az emiitett helyett
van s Mátyás király korából való. Viszi e keresz-
tet a király előtt lóháton ősi szokás szerint a leg-
ifjabb püspök. Őriztetik az esztergálni káptalani
kincstárban. E kincstárban őriztetik továbbá a ke-
reszt, melyre királyaink a koronázás alkalmával
esküsznek. Részben Sz. István korából van. Szép
munka. Továbbá ott őriztetik azon kisebb ke-
reszt is, melyet Magyarország primása a koroná-
zási mise alatt használni szokott pacificale név
alatt. Szelepcsényi idejéből való s azért Szelep-
csényi keresztnek is hívjak. Gyönyörű, Ízletes
olasz munka.

— (Tánezosok Sirayacuban) Amerika ős-
lakóit valóságos tánezdüh ragadja meg min-
den vallásos ünnep és egyéb mulatságok alkal-
mával. Ha valami vallásos, nemzeti vagy csa-
ládi ünnep adja elé magát, az indiánok örege,
ifja, férfia és nője tánczolni kezd, még pedig oly
féktelen dühvei, hogy utoljára eszméletlenül rogy-
nak a földre mindnyájan. E hajlam annyira ural-
kodó az indiánoknál, hogy azt akkor se tudják
levetkezni, ha a keresztény vallásra tértek s egyéb
tekintetben is művelődtek. Például szolgálhatnak
e részben Saravacu benszülött keresztény lakói, a

kik nemzeti tánczaikat a keresztény ünnepekre is
átvitték és vallásos menetek alkalmával mindig
tán'/.olni szoktak. E tekintetben a jámbor téritők
mit se tehettek ellenök. Főkép a karácsonyi me-
neteknél a tánezosok mindenféle tarka tollakkal
és virágokkal díszítik föl magokat és szüntelenül

Indián tíínczos.
tánczolnak. az egész menet alatt, a fülsértő indiai
zene hangjaira. Képünk egy ilyen barna keresz-
tény különös alakját mutatja, kedvenez foglalko-
zása közben, tudniillik tánczolva és kurjongatva.
E félmúvelt, félvad nyilatkozata a vallásos érze-
lemnek egy kissé nevetséges, de nem kevésbbé
megindító és érdekes látványt nyújt.

** (Óriási ágyuk.) Francziaország Rnell vá-
rosában a párisi kiállításra szánt két vas-ágyu
egyike már elkészült. Mint állítják, ezek a világ
legnagyobb ágyúi lesznek, a mennyiben az ameri-
kai szörnyágyukat is tetemesen fölülmulandják.
Ezek mindegyike legalább is 72,000 vámfontot
nyom és egynek szállittatására az orleansi pálya-
főhöz 36 ló szükségeltetik. Az öntés, melyen vá-
logatott közönség volt jelen, egészben 4'/v perczet
vett igénybe és teljesen sikerült. Tiz olvasztó-
kemencze szolgáltatta hozzá a szükséges erezett

irodalom és műrészét.
= (Az 1848-ki magyar felelős minisztérium

arczképcsarnoka.J Legjelesebb képíróink egyike
az 1'848-diki magyar minisztérium arczképeit ké-
szíti egy nagy és diszes kiállítású mülapra, me-
lyet Eggenberger könyvkereskedése fog kiadni.
A mülapon az arczképek a leghitelesebb és legjobb
forrásokból vannak véve, pl. b. Eötvösnek egy
i849-ki külföldi s eddig nem is ismert fényképe,
Szemeree pedig egykorú olajfestvény után, stb.
E kép ne'nány nap alatt meg fog jelenni. Lapunk
közelebbi számai egyikében az első magyar felelős
minisztérium arczképcsarnokát ugyanazon forrás-
ból szintén adni fogja.

= (P. Szathmáry Károly), ki a történeti re-
gény és a történetirodalom terén egyaránt érde-
meket szerzett eddig is, most egy igen érdekes
történelmi miivel szándékszik gyarapítani irodal-
munkat. Előfizetést hirdet ugyanis „A gyulafe-
hérvár-nagyenyedi főiskola története" czimü mun-
kájára, melyre ezennel felhivjukaz olvasó közönség
figyelmét. Előfizetési fölhívásában többi közt eze-
ket mondja: „Mióta Erdély legnagyobb fejedelme
Bethlen Gábor e főtanodat megalapitá: egyik
legnevezetesebb gyűl- és gyupontját képezi ez ha-
zánkban a protestáns nevelésnek. Ebből kifolyó-
líVg* ha e közel harmadfél százados főiskolának
csak megközelítőleg is hű képét adhatom: nem-
i ü n k miyeltségtörténetének egy darabját nyúj-
tom a közönségnek, mely annyival tanulságosabb,
mivel protestáns tanodáink belszerkezete elvitáz-
natlan befolyással volt nemzetünk alkotmányos
érzülete kifejtése- 8 meg.artására. Másfelől, mi-
nél tovább hatoltam be az előttem lévő adatok

TARHÁZ.
halmazába; minél több összehasonlítást tettem a
mi és más népek tanodáinak élete között: annál
határozottabban meggyőződtem, hogy a miénk
egyetlen a maga nemében. De eltekintve ezektől,
maga e virágzó intézet külső története is felkölt-
heti az iró munkakedvét s az olvasó figyelmét.
Két és fél századon keresztül, három izben a tel-
jes megsemmisítés szélén állott. 1658-ban a tatár,
1704-ben Rabutin parancsára b. Tige ezredes,
1849-ben a balul vezérlet nép dúlta fel javait,
épületeit, gyűjteményeit. Feltámadott; tanúsá-
gául annak, "hogy oly intézmény, melyet közszük-
ség szült s közlelkesedés ölel körül, meggyilkol-
hatatlan. Az 1849-ki veszélyből a főtanoda legne-
vezetesebb okmányai kiragadtattak. A vész, mely
tanodánknak 200,000 forintnál többre tehető
anyagi (s ki mondhatná meg, gazdag gyűjtemé-
nyei és egyebekben mennyi szellemi)kárt okozott,
nem akarta múltját is megsemmisíteni. De a jövő
Isten kezében van. — Sok adattal rendelkeztem.
A főtanoda levéltárán kivül, többi erdélyi tano-
dáink tanáraitól s egyesektől is számos okmányt
n\ertem; ezenkívül három rövidebb történelmi
kísérlet állott rendelkezésemre: két latin, minden'
valószínűséggel Párizpápai Ferenczéi, az erdélyi
múzeum s gr. Mikó Imre ő exja kegyessége utján
s egy magyar részlet nt. Herepei Károly, egykori
n.-enyedi tanár, jelenleg vízaknai lelkész ur, szí-
vességéből." A mű mintegy 20 nyomott ivre fog-
terjedni s a jövő szeptember elsejéig meg je-
lenend. Előfizetési ára 2 forint. Az előfizetések
május 15-ig a szerzőhöz, Nagy-Enyedre kül-
dendők.

— (Uj vidéki lap.) Megjelent a Székely köz-
löny mutatvány- (illetőleg első) száma Maros-

Vásárhelytt, Székely Ádám felelős szerkesztése
mellett. Főmunkatársul Mentovich F., Szabó Sá-
muel és Szász Béla, tanárok s ismert irók vannak
megnevezve. Ez a második lap Miiros-Vásárhelyit,
de mutatvány-számából ítélve, nemcsak helybeli
társával versenyezhet,. hanem bármelyik vidéki
lapunkkal is. Kiállítása ugyan igen egyszerű, de
nyomása csinos és hibátlan, tartalma^pedig tapin-
tatosan és ügyesen van összeállítva. Érdekes pro-
gramm (előrajz) után Deák Ferencz élet- s jellem-
rajzát közli Bihari Sándortól; bukuresti levelet
Koos Ferencitől; „természetes leveleket" kezd
Mentovich ismert jelességü tollából; s igen érde-
kes és becses czikket Szabó Samutól: gazdasági
növényeink őshazájáról; továbbá atárczában ügyes
társaséleti szemle van. Székely népköltemények
rovatában Szabó S. szép költeményt közöl, melyet
mutatványul itt adunk :

A legszebb virág.

Tígy búzamezőben háromféle virág.

Szóval fölfeléié a szép búzavirág:
Szebb vagyok, jobb vagyok annyiból náladnál, —
Engemet leszednek s a templomba visznek ;
Nekem mind azt mondják: ez a Kris-stus teste!

Szóval felfelelé a szép szölövirág:
Szebb vagyok, jobb vagyok annyiból náladnál, —
Engemet leszednek s a templomba visznek,
A templomba visznek s a pohárba töltnek ;
Nekem mind azt mondják: ez a Krisztus vére!

Szóval felfelelé a szép szegfüvirág:
Szebb vagyok, jobb vagyok annyiból náladnál —
Szüzek, szép leányok engemet leszednek.
Bokrétába kötnek, a templomba visznek;
S a szeretőjeknek süvegébe tesznek! . .



= (Szelestey László) ki hosszú fogságából
nem rég érkezett haza, előfizetést hirdet azon
költeményeire, miket fogságában irt. Czime „Egy
rab álmai" leend s naplótöredékeket is tartalrna-
zand. Előfizetési ára 1 ft., diszkötésben 1 ft. 80
kr. Az előfizetési pénzek szerző czime alatt laká-
sára, Pest, nagy-kereszt utcza, 28 sz. intézenddk.

= (Rfjtett kincsre) figyelmezteti pár lap a
pesti takarékpénztárt. Fáy András márványszobra
ez, melyet Izsó vése't,s mely igen jól illenék amaz
intézet uj palotájába.

= („Márczius") czim alatt Szini Károly po-
litikai tartalmú heti lapot inditott meg.

= („Magyar póstaközlöny") czim alatt az
eddigi „Postbote" magyar nyelven fog ezentúl
megjelenni. A vállalat megjelen havonkint há-
romszor; 1-én, 10-én és 20 án. Előzetési feltéte-
lek: egész évre 5 forint, félévre 2 forint 50 kraj-
czár, negyedévre 1 forint 30 kr.

= (A képzőművészek társulata) lépéseket
tett az iránt hogy országos költségen művészeket
a párisi kiállitásra küldhessen, s hogy a magyar
bélyegek tervezete körül a társulat közreműkö-
dése is igénybe véteesék.

= (A képzőművészeti társulat) föliratot intéz
a képviselőházhoz, hogy az Eazterházy-képtártaz
ország vegye meg. — Ugyané czélra Gödöllőn
76 ftot gyűjtöttek.

= (A színházi iskola) operaosztályából a két
legkiválóbb növendék,Neszveda Anna és Schwarez
Róza kisasszonyok közelebb a nemz. színpadon is
fel fognak lépni. A drámai osztályból is kísérletet
fognak tenni néhány növendékkel.

= („Fővárosi genreképek") ezim alatt Nagy-
Váradon egy kötetnyi tollrajz fog megjelenni
Battaszéki Lajostól. Az 1 ftos előfizetés Hűgel
Ottó könyvárushoz küldendő Nagyváradra.

= (A Kisfaludy-társaság) pártoló- ésalapitó-
tagjai részére az 186ti-ik évre járó könyvilletmény
szétküldése megkezdődött, ugy hogy két hét alatt
mindenki birtokában leend illetményének.

= (Uj zenemüvek.) Gobbi Henriktől „Hat
ácsai zenekép" czime alatt Kugler László hat ze-
nemüvet ad ki, melyek közíil az első kettő (,,Az
erkélyen" és ,.A temetőben"), már megjelent, s
egyenként 70 — 70 kron kapható.

Egyház és iskola.
= (0 Felsége) a magyarhoni egyetemes

evang. egyházi gyámintézet javára 500 frtot ado-
mányozott.

= (Kubinszky Mihály) apát s kalocsai kano-
nok, mint a pesti központi papnöveldének újon-
nan kinevezett rektora, apr. 9-kén foglalta el
hivatalát.

= (A sajó-kazai ref. egyház)'e]ő]jirói kö-
szönetet mondanak általunk Sípos Kálmán ur-
nák, ki az ottani iskola régi bútorait saját költsé-
gén ujakkal cserélte fel.

= (A Gusztáv Adolf-társulat) lipcsei köz-
ponti igazgatósága 12,400 ft 44krt küldött Stehlo
budai lutheránus paphoz 58 lutheránus egyház
közti kiosztás végett.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
= (Örvendetes hir.) Egy német lap híre sze-

rint Pesten nagyszerű fésűs fonoda alapittatnék;
az emiitett lap hozzá teszi, hogy a karolinenthali
fonoda egykori vezetői elismert szellemi erőiket e
vállalatnak fogják szentelni.

= (A pesti iparosok) f. hó 6-kán tartott ülé-
sökben elhatározták, hogy néhány értelmes és
szorgalmas iparost küldenek ki a párisi kiállítás
megtekintésére. Az erre szükséges költség aláirás
utján fog beszereztetni.

if {A temesvári ipar s kereskedelmi kamara,)
tekintettel a honi ipar fejlesztésére, elhatározta a
párisi világkiállításra egy épitészt, egy lakatost s
egy asztalost küldeni. E küldöttség költségeit ré-
szint a városi község, részint a helybeli takarék-
pénztár fedezi. A szabók ezéhe is választott ily
czélból biztost.

ESzintézetek, egyletek.
— (A magyar tud. akadémia) apr. 8-ki ülé-

sében Kautz Gyula rendes tag székfoglaló beszé-
det tartott „Az államadósságügy elmélete felett"
czimü munkájából vett töredékkel. — Ezután Ney
Ferencz értekezett „A nagyobb és kisebb nemze-
tiségek létjogi viszonyai" felett. — Végre Arányi
Lajos 1.1. értekezett Vajda-Hunyad váráról, mely-
nek egy fából készített mintája az előteremben
volt kiállítva. — Azután a szakgyülés összes-üléssé
alakulván az akadémia titoknoka jelentette, hogy
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n statistikai bizottság egy munkát adott be Fényes
Elektől: ,,A nemzetiségek számaránya a magyar
korona-birodalomban." Jelentette, hogy a magyar
hölgyek alapítványára utólagosan két pályamunka
érkezett kezeihez, egyik „A mechanica alapvo-
nalai" czimmel; „Adtamen movetur" jelszóval;
a másik a „A villanyosságról." — A Teleki-pá-
lyázatra nézve Jókai M.ór benyújtotta már érintett
indítványát.

= (A pesti takarékpénztár) f. hó 5-ki köz-
gyűlésében igazgatóul ismét Hajós József válasz-
tatott. A választmányban csak két uj tag jött be,
Sárkány József ügyvéd és Kunerwalder kereskedő.

üli njság?
— (Az országgyiilés)m'md\iétház& april 10-én

tartotta e szakban utolsó üléseit. A főrendeknél
a képviselőház horvátügyi határozata volt napi-
renden, s gr. Majláth Antal kir. főasztalnok aján-
lata mellett többséggel elfogadtatott, s a képvise-
lőkhez átküldése elhatároztatván, a ház magát
május elejéig elnapolta. — A képviselőház tudo-
másul vette a főrendek horvátügyi határozatát s
hasonlókép éljenek közt szétoszlott, hogy a mi-
nisztérium által kitűzendő időben május elején újra
összejöjjön. Ez ülésben Dánft'y Károly, gr. Szapáry
Gyula és Tóth Vilmos adták be lemondásaikat, ez
utóbbi ugy is mint a ház egyik jegyzője.

= (Tisztujitási mozgalmak)Peitmegye ti^zt-
választását gr. Károlyi István főispáni helyettes
f. hó 30-ra tűzte ki. Pesten a megyeháznál fog
végbemenni. Az előleges tanácskozást Nyári Pál
Pestre nézve f. hó 17-re tűzte ki. — Aradmegye
bizottmányának tagjai apr. 9-én tartottak magán-
tanácskozmányt.

** (Nógrád-megye) 1861-ki bizottságának
tagjai f. hó 17-én B.-Gyarmaton értekezletet tar-
tanak. Hevesmegye bizottmányi tagjai pedig f. hó
16-án Egerbe jőnek össze értekezletre.

= (B. Mednyánszky Dénes) főispán alsó-ma-
gyarországi főbányagróffá neveztetett ki.

= (Kinevezések.) Zeyk Károly képviselőházi
alelnök a belügyminisztérium államtitkárává, Tóth
Vilmos képviselő u. o. min. tanácsossá, ifj. gróf
Ráday Gedeon u. o. osztálytanácsossá, Balajthy
Imre u. o. elnöki titkárrá.

= (Gróf Szapáry Antal) a koronázás körüli
előintézkedések teendőivel főlovászmester-helyet-
tesi minőségben megbizatott.

= (A koronázási szertartások) már kidol-
gozvák, s mihelyt Ö Felsége azokat átnézte,
Majláth fogja megkapni, hogy Budán utólagos
tanácskozás alá vétetvén azután végleges szente-
sítést nyerjenek. — Az udvar részéről a koroná-
zási ünnepély alkalmára már 23 szállás béreltetett
ki, ezek közt hónapos-szobák is 30 — 40 frt havibér
fizetése mellett. — Branko, udvari futár, Bécsbe
ment, hogy a főherczegekkel a koronázás alkal-
mával azok számára Budán bérlendő szállások
felől értekezzék.

=^ (O Felsége) a pestvárosi tanácsnak 22
ügyefogyott részére, kik legfelsőbb helyen sege-
delemért könyörögtek, 260 frtot küldött.

= (A közgazdasági minisztérium) kebelében
a központi statistikai hivatal szervezésére nézve
a múlt vasárnap értekezlet tartatott. Gorove minisz-
ter ur meghívására részt vettek abban: Fest Imre
államtitkáron kivül Kautz Gyula, gr. Bethlen
Farkas, Dr. Kőnek Sándor, Hunfalvy János és-
Keleti Károly.

= (Nevezetes fölfedezés.) Thaly Kálmán a ma-
gyar pénzügyminiszter úrtól engedélyt nyert a
budai kamarai levéltár megtekinthetésére s ott,
mint halljuk, nevezetes okmányoknak jutott nyo-
mába. Ott van Bercsényi összes levelezése, Bot-
tyán számos levele; ott az ungvári iratok között
Rákóczi-archivumárftk azon része, mely a gróf
Erdődy István birtokában levőt kiegészíti s egyéb
más becses okmány-halmaz.

** (A budapesti volt honvédek) f. hó 7-ki
ülésökben id. honvédbizottmányt alakitottak, mely
a honvédtársak részéről bárhonnan jöhető kérdé-
sekre felvilágosítást adjon, — elhatározták oda
hatni, hogy az 1848-ki nemzetgyűlésnek a béna
és rokkant honvédek, s elesett honvédek maradé-
kai segélyzésére vonatkozó ígéretei beváltassanak
s a számüzöttek bántatlanul visszatérhessenek, —
végre kinyilatkoztatták, hogy egyenes segélyezé-
sekkel nem foglalkoznak. — A fehérmegyei hon-
védsegélyzŐ-egylet folyó hó 22-kén, az egylet
ügyeinek elintézése végett, a székesfehérvári ka-
szinó tereméiben közgyűlés tart.

** (Váczott,) az ott eltemetett honvédek sírján
emlékszobrot készülnek felállítani.
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** (Pestváros képviselő-testülete) több évi szü-

net után apr. ll-kén tartott újra közgyűlést. Az
elnöki széket Horváth Károly volt alkottn. főbíró
foglalta el, a jegyzőtollat Királyi Pál 1861-diki
főjegyző vezette. A tisztujitás vezetésével Ráth
Károly bízatott meg, s mellé a városrészekbe a
volt alk. bizottmányi tagok adattak. — A válasz-
tók összeírása tegnap kezdődött s 5 napig tart. A
kijelölés napja május 6., a tisztválasztásé május
9-ke. — Buda városban apr. 14-től 23-ig tart a
választók Összeirása.

** (Házmán Ferencz) 1848 - 1849-ben budai
polgármester, ki jelenleg Newyorkban él, tudatja,
hogy hazafias kötelességének ismerné polgártársai
bizalmának elfogadását, ha az ismét feléje for-
dulna.

** (A volt magyar udvari l anczellária) alsóbb
személyzete végre mind el van helyezve. Csak kis
rész maradt Bécsben gr. Festetich miniszternél, a
többi a pesti minisztériumokba osztatott be. A
magasb személyzet nagyobb része felett még nem
történt rendelkezés.

** (Jámbor Endre) pesti szabót, ki az utóbbi
időben Pozsonyban volt letartóztatva, a belügy-
miniszter szabadon bocsátotta.

** (FalkMiksa) Császárné őFelsége irodalmi
tanárjává van kinevezve.

** (Rottenbiller) pesti főpolgármestert a bel-
ügyminisztérium felmentette az 186°/,-ki városi
képviselők összehívásától, s azok értekezletét és
közgyűlését ennek folytán Ságody Sándor alpol-
gármester hivta össze apr. 10. és 11-ére.

** (Az állatkert) a tavasz kinyiltával újra
kezdi a közönségre vonzerejét gyakorolni. Sok
benne az ujitás, csinosítás; megérkezett Bécsből
az uj szökőkút gépezete. A bengali szarvasnak
egy izmos hornya lett. A napokban jön Trieszt-
ből 12 taréjos borz.

** (A városliget melletti Bartl-villában) az
évenkint tartatni szokott virágkiállítás az idén is
megtartatik. A kiállítás april 11-én kezdődött s
tart bezárólag april 24-kéig. Az üvegházak nyit-
vák reggeli 9 órától esti 6 óráig.

** (Fiumei vendégeink:') Matkovich, Wal-
luschnigg és Radics Ákos haza utaztak.

** (Azon diszes park) készitése, melyet a Du-
naparton az „angol királynő" előtti téren tervez-
nek, már munkába vétetett. A park öntött vaskor-
láttal lesz körülvéve s közepén csinos kiosk épül.

** (A pesti vízvezeték) ügyében a tanács szer-
ződési tervet készíttetett, s azt apr. 10-én meg is
állapította.

** (Derék népköltőnk Szakái Lajos) „Uj nóta
az uj szabadságról" czim alatt, a nép felfogásához
alkalmazott egészséges kőkeményt irt, melyet a
szerzőnek képviselőtársai, több mint 6000 pél-
dányban vittek szét a vidékre.

** (Kisújszállásról) üdvözlő sorokat küldtek
hozzánk gr. Ráday Gedeon főkapitánynyá nevez-
tetése alkalmából, kinek hivatalos működése elé
bizalommal tekintenek az ottani nagykunok.

** (A „Komló" bérlője) a párisi utazásra
sorsjátékot rendez. A ki nyer: ingyen utazásban
részesül, vagy 80 ft. váltságpénzt kap. A húzás
szombaton kezdődött s még három szombaton fog
tartani.

•* (Scitovszky megb. prímás parádés szürkéit)
árverésen Barber és Klusemann sörgyárosok vet-
ték meg s most a sörös kocsik előtt lépdelnek ko-
moly méltósággal Pest és Kőbánya közt.

** (Remenyik József) volt huszárkáplár, most
csetneki lakos dohánytermesztményéből mutat-
ványokat küldvén föl Ó Felségéhez, azokat Ö
Felsége legkegyelmesebben elfogadni s egyszer-
smind a nevezettet 20 darab aranynyal megaján-
dékozni méltóztatott.

** (A gödöllői kastély) szükséges javításai és
átalakításának eszközlése végett az udvari építő-
mesterek, kárpitosok stb. folyó hó 4-kén a helyszi-
nén megjelentek, s remélhetjük, hogy a kastély
már e nyáron udvari lakhelyül fog szolgálni.

•* (Kolozsvár nemeslelkü hölgyei) magok
közt adományokat gyüjtvén, egy nagybecsü olaj-
festvényt vásároltak meg és adtak ajándékba az
erdélyi múzeumnak.

•• (A háború által károsult csehországiak)
részére Ő Felsége ujabban 500,000 forintot adomá-
nyozott.

** (A rabló), a ki jan. 3-kán Sopronmegye
Beled községében a hires rablásnak főmestere volt,
az elorzott s 36,000 forintot tartalmazó Wertheim-
pénztárral együtt kézre került.

** (A japáni tajkun fivére) Marseillebe ér-
kezett. A herczegnek Mimbontayon a neve é
15 éves, és ezért jön Parisba, hogy ott kiképez-
tesse magát.

Melléklet a Vasárnapi üjság 15-ik számához 1867.
Adakozások Pákh Albert sírem-

lékére.
///. közlés. A „Vasárnapi Újság" szerkesztő-

ségéhez beküldettek:
Heckenast Gusztáv 40 ft. — Heckenast Gusztáv

hírlapkiadó, könyvkiadó és könyvnyomdái személyzete
120 egyéntől 10—10 krajczárjával összesen 12 forint. —
Pestről Stenger Károly 1 ft. — Szász Gyuláné, kis
Szász Gyula, Bibó Károly, Bibó Károlyné, Bibó György,
Bibó Gyorgyné, Bibó Róza, Bibó István, Bibó Dénes, Bibó
Dénesné, kis Bibó Károly 10 — 10 kr. ossz. 1 ft 10 kr. —
A.-Hidvégról Polácsek Mihály 30 kr. — Ny.-Bátorról
MamU-1 Eduárd 2 ft. — Vallits Antalné, szül. Palotay Eu-
lálU 5 ff. — Szempczröl Gónczy Mihály 20 kr. — N -Ki-
kindái-ól Gya'yasi Imre 35 kr. — Tokajból Kántor Vil-
mos 50 kr. — Giráltról Kolosy Miklós 75 kr. — A tatai k. r.
ház részéről 10 kr. — Pestről Lovass Luiza 10 kr. — Fe-
hértemplomról Kaszás Gyula 10 kr. — Kádártárói Nagy
Gábor 20 kr. — Tornáról Liebermann Mari 50 kr. — N.-
Váradról Szak'ács Imre 10 kr. és Kovács Lá.zló 10 kr. —
F.-Dabasról Pataki János 10 kr. és Sztankovics János 10
kr, _ M.-Keresztesről Varga József 10 kr — Nyirjesről
Kuzmiák István 10 kr. — Tenkéről Liska János 1 ft. —
K.-Tarjánról Heilpern Benjámin 1 ft. Altmann Gedeon és
Jakab, Makrai Aurél, Vilgesz Antal és János, Asztalos
Márton, Altmann Mór 1 0 - 10 kr. ossz. 1 ft 70 kr. —JB,.-
CsabárólHaán Albert által 10 ft. 60 kr. (Az egyes ada-
kozők~~a~ EövetüezoTl"~^eTr^fr*5SrríűéT 1 ft. Haán Ijajos 1
ft. Kemény Mihály 50 kr. P"étrovTcs Sámuel 6T3 "kr.TIaán
Vilmos 1 fOTávrán' Pál 50 kr. Salát Ádám 50 kr. Szta-
ricskai János 50 kr. Roskó János 10 kr. Mudrony János 1
ft. A. Mihály 40 kr. B.-Csabai polg. kör 1 ft. Mányik Já-
nos 50 kr. B.-csabai algymnázium l_ft. SV.taricskai Pál 10
kr. Sailer Károly 10 kr." Haán Albert 40 kr. Nagy Antal
50 kr.) — Ede'lényböl Varjasi Suhajda Béla 50 kr. —
Bécsből Zierléry János tüzérkapitány 1 ft. — Egy több
évi előfizető 1 ft. — Zay-Ugróczról gr. Zay Károly 5 ft
— Szeghalomról Kauba Sándor 30 kr. — Sz -Benedekről
Juhász Ferencz 10 kr. — N.-Bajomról Horváth Béla 40
kr. és Pataky Antal 1 ft. — Káposztafalváról Gaszner Sán-
dor 1 ft. — 'Simongátról: Tóth János 1 ft Studnitska Jó-
zsef 50 kr. Studnitska János 50 kr. Nagy Béla 30 kr. Bo-
gyay Márton és neje 20 kr. Beck István és fia 20 kr. Kad-
lecsik János 20 kr. Szalay József 10 kr. Viola Ede 10 kr.
Gottmann Ferencz 10 kr. Kerekes László 10 kr. Cse-
pinszky András 10 kr. Puska Károly 10 kr. Boros János
10 kr. ossz. 3 ft. 60 kr. — Párdányból Neumann Ede
1 ft. — Pozsonyból Szeberényi Lajos__áltaL_töhiiAa__Ll

ft. 30 kr. (Az egyes adakozók névsorát közelebbről
közlen<ljUk.) — N.-Enyedröl Veress Bálint 10 kr. — Nap-
korról Melles Demeter 10 kr. — Pestről Erényi A. 10 kr.
Báthról Lamos András l ft. — M.-Bélről Szloboda Ignácz
50 kr. — Pestről özv. Elek Menyhértné 50 kr. — Fettich
Ferencz 10 kr. — Szalay Pál 1 ft. — Váczról Hamernyik
János 20 kr. — K.-Fehérvárról Kastaly István 1 ft —
Buziásról Gáspáry Péter 50 kr. — Csabdiról Udvardy Jó-
zsef 50 kr. — Radics Mihály 10 kr. — Eperjesről Rozen-
berg Mór 50 kr. — Kolozsvárról dr. Szombathelyi Gusztáv
1 ft. — Roehniczről Szeleczky Samu 1 ft. — T.-Földvárról
Czingel Ádám 10 kr. — Szegedi Jánosné 10 kr. — Hel-
meczy Károly 10 kr. — Fe'péczröl Tóth Sándor 20 kr. —
Török Ferencz 10 kr. — Bóka János 10 kr. — Tóth Ist-
ván 10 kr. — Péérről Horváth János 10 kr. Hód-Me-
ző Vásárhelyről Török Károly 2 ft. — Kelemen Gábor 20
kr. — Géresrőt Porcsalmi Soma 10 kr. — Bedéről Szvaty
Ágost 1 ft.

Összesen 110 ft. 60 kr.
Az I. és Il-ik közléssel együtt begyült eddig

összesen 240 ft.

Megjelent uj könyvek.
Gyakorlati útmutatás a dinyetermesztésre. Irta

Csanády István. Kiadta a debreczeni kertész-egylet.
Debreczen. Ara 50 kr.

A hasonszenvészet értéke. Felelet dr. Balogh Ti-
hamér „Párhuzam a homoeopathia és allopathia közt" ez.
müvére. Irta dr. Oláh Gyula. Pozsony. (Wigand K.)

Latin prosodia é* metrika. Irta V. Horváth Zsig-
mond, gymnaziumi rendes tanár. Pest. (Eggenberger.)
Ára 40 kr.

Lelkipásztori gondviseléMan. Papnövendékek és
lelkészek számára irta Garda József, theol.r. tanár a nagy-
enyedi ref. főtanodában. Kolozsvár. (Stein J.) Ára 1 ft.

Az erdélyi múzeum-egylet évkönyvei. Negyedik
kötet. I-só_ füzet. Szerk. Brassai Sámuel, m. i. Kolozsvár.
(Stein J.) Ára 1 ft.

Engeszcr Karoly költeményei. Pest. (Id. Poldini
Ede.)

Eszmék egy országos bank felállítása kérdésé-
hez. Irta Török Sándor. Pest. (Laufler.)

Péntek, apr. 7. „A régi pénzek." Vigj. 4 felv. Irta Fáy
András.

Szombat, apr. 6. Először: „Dózsa György." Nagy
opera 5 felvonásban. Szövegét Jókai után irta Szigligeti.
Zenéjét szerzetté Erkel Ferencz. — A rég várt dalmű
ujabb tanulsága Erkel zeneszerzői nagy tehetségének, s
magyaros dallamaival, szollemdus zeneképeijel, gazdag
látványaival elragadta és még sokáig el fogja ragadni a
közönséget; különös érdeme azonban a müvésziességben
fekszik, melylyel Erkel mintegy utat akart nyitnia magyar
dalműnek a külföldi színpadokra. Az egyes zenerészletek
jellemzők, s a zenekarban, hol ezúttal hárfán és phistiar-
monicán kivül az érzelmes czimbalomnak is jut hely, mes-
terileg kisérvék. — A mü kiváló részletei az első felvonás-
ban Rózsa egy igen kedves, lágy dallamu jelenete s a zár-
hymnus, — a 2-ik felvonásban a hegedős jelenete ..Régi
dal, régi dal, régi dicsőségéről", melynek dallamán Tinódi
lehe érzik, s a végjelenet, — a 3-ik felvonás sátorjelenete,
s általában e felvonás jellemfestő zene részletei, vége Ró-
zsa halála. — A szöveg jobb mint a dalmüszövegek lenni
szoktak, s előnyőre válik, hogy Szigligeti lehetőleg so-
kat meghagyott Jókai eredeti szövegéből. — A tánczkar
fegyvertáncza s a pazar diszletek nagy hatást csináltak.

Vasárnap, apr. 7. Másodszor: „Dózsa Gyögy." Erkel
nagy operája.

Hétfő, inárcz. 8. „Hazugság." Vigj. 3 felvonásban. Irta
Benedix. For. Radnothfáy. *

Kedd, apr. 9. „77. Rákóczi Ferencz fogsága." Dráma 5
felvonásban. Irta Szigligeti.

Szerda, apr. 10. „Halottak emléke.'1 Dráma 3 felv.
Irta Szigligeti.

Csütörtök, apr. 11. ,,Álarczos bál." Opera 5 felvonás-
ban. Zenéjét szerzetté Verdi.

Szerkesztői mondanivaló.
— Több sznkcsi kerületi választónak. — Az

elpanaszolt dolog nem lehet veszedelmes. Mindenki tudja,
hogy tisztviselőket minden vála-ztó a maga belátása sze-
rint választ, ha tehát valaki a más nevében beszél, annak
semmi értéke. — Legjobb lesz a dolgot fel sem venni.

— Sz. G. A töke mellett. Azon czikk, mely ellen ön-
nek kifogása van, jó szándékú humorizálás volt, mely nem
akar sérteni senkit. Pedig egy kis jó-kedv gerjesztés nem
árt a mai világban.

— Pozson —i — 8. A különben érdekes számitásnak
még most nincs kellő alapja. Várjuk el az óhajtott ered-
ményt. Akkor rajta leszünk, hogy minden a legjobban s a
legmaradandóbb hatással történjék. Hasonnemü indítvá-
nyokat több felől is kaptunk már, s a bizottmány, annak
idejében mindnyáját figyelemre veendi.

— Bécs. V. G. Örülünk, hogy a lapunkban magjelent
költemények (Petőfi, Arany, Tompa müvei) önt annyira
megragadták, hogy németre fordításukat megkísértse. A
mennyire megítélhetjük: a J . . . hoz czimzett vers és
Tompa egyik szonettje sikerült legjobban. De nézetünk
szerint még egy kis gyakorlatra van szüksége.

— A harcz vége. Van benne némi, a mi tetszett ne-
künk; s átalában tehetségre mutat, de még s<'m közölhet-
jük, már csak azért sem, mert tárgyánál fogva elkésett.

— Makó. V. J. A tudósítás tárgya sokkal fontosabb
mintsem ily könnyedén lehetne hozzá szólani. Ily neveze-
tes egyházi kérdést több szakismerettel lehet csak tár-
gyalni. Egyébiránt ugy tudjuk, a dolog már kormányi
elintézés tárgya.

— Szarvas. Népdalok. Ebben is van tehetség; de
közlésre még nem érett meg. Válogatóknak kell lennünk.

SAKKJATEK.
A párisi világkiállítási nemzetközi sakk-
kongressus választmányának prograinmja.

A bizottmány tagjai. Tiszteletbeli elnök: Murát her-
czeg. Elnök: Casabianca gróf senator s egykori állammi-
niszter. Alelnökök: Valmy herczeg, Devinek. Titkár: Féry
d'Esclands. Másodtitkár: Beschenek K. Pénztárnok:
Lequesne. A bizottmány többi tagjai: Stourdza herczeg,
Arnous de Riviére, Basterot gróf, Bondy Lionel vicomte,
Boufil, Colbert marquis, de Gouttes, Isouard de Vauve-
nargues gr., Loyd, Tréhouart admirál, Trévise és Villa-
franca herczegek.

A világkiállítás palotájában, a nemzetközi kör termé-
ben, a különböző nemzetek összegyűlt sakkjátszói között
egy torna, egy Poule-Handicap és egy talány-pályázat fog
tartatni.

Minden aláíró, ki 80 frankot ir alá, a játszók termébe
szabad bejárattal fog bírni és egy könyvet kap, mely a vá-
lasztmány titkára által szerkesztve, a társulat számadásán
kivül válogatott játszmákat s talányokat fog tartalmazni

A versenyek a következők lesznek: 1. Nagy torna a
császári díjjal. Betétei 50 frank. 2. Poule-Handicap.
3. Talány-verseny.

A választmány czélja leven, hogy egy szép, a már
megjelent legjobb talányokból álló gyűjtemény birtokába
juthasson, a régi talányoknak az ujakkal együtt a pályá-
zatra a következő föltételek alatt nyújtott tér t :

A pályázni kívánók tartoznak hat saját szerzeményü s
köztök két öt huzásos talányt benyújtani. Ezek közül csak
háromnak kell újnak lenni s a szerzőnek jogában áll e hat
talány közé egy, két vagy három már megjelent talányt
vegyíteni. A talányoknak két lepecsételt csomagban kell
küldetniük, az egyik csomagba kell tenni a talányok meg-
fejtését jeligével együtt, a másik csomag ugyanazon jel-
igét viselje külboritékán, belsejében pedig a szerző nevét,
lakását tartalmazza.

A jutalmak még nincsenek elhatározva, a választmány
erről később fogja értesíteni a közönséget.

Ezenkívül lesznek még: távirdai játszmák; tanácskoz-
mányi játszmák; fejbőli játszmák. A talányok legkésőbb
június !5-ig a választmány titkárához (Féry d'Esclands
úrhoz, 21. rue de Marignan) küldendők be. A dij pedig
Lequesne úrhoz, 33- rue de TArcade küldendő.

A torna kezdete május 15-dike.

385-dik sz. f. — Mehrtens Györgytől,
(Hannoverában).

Sötét.

min m

a b e d e f g h
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 378-dik számú feladvány megfejtése.
(Zagyva Imrétől, Debreczenben.)

Világos. Sötét.
1. Vb8-b5 a5-b4:
2. Fb3-dl b4~c3:
3. d2—c8: tetsz. sz.
4. Fdl— v. Vböfmat.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
— Pesten: Rakovszky Aladár. — Sárospatakon: Váczi
István. —- Török-Kanizsán: Baezó Frigyes. — Sarkadon:
Nuszbek Sándor. — A mezb'-turi olvasó-egylet. — Miskol-
ezon: Czenthe József. —Harasztiban: Gr.Festetics Benno.
— Gelsén: Glesinger Zsigmond. — Nagy-Körösön: A ka-
szinói sakk-kör. — Bihar-N.-Bajomba'n: Soltész Mihály.
— Talpason: Kabdebo Kálmán. — Debreczenben: Cseres-
nyés Kálmán. — A pesti sakk-kör.

A 379-dik számú feladvány megfejtése.
(Loyd Samutól, New-Yorkban.)

Világos. Sötét.
1. Vgl—cö . . . . . . . . . tetsz. ezer.
2. V— v. B-mat .

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Pesten: Rakovszky Aladár. — Harasztiban: Gr. Feste-
tics Bcnno. — Török-Kanizsán: Baezó Frigyes. — Sarka-
don: Nuszbek Sándor. — A mezb'-turi olvasó-egylet. —
Miskolczon: Czenthe József. — Gelsén: Glesinger Zsig-
mond. — Nagy-Körösön: A kaszinói sakk-kör. — T.-Nyá-
rádon: Gérecz Károly. — Debreczenben: Cseresnyés Kál-
mán és N. N — T.-Polgáron: Liszauer József. — A pesti
sakk-kör.

Hónapi- és
hetitiap

14
15
16
17
18
19
ÜO

1

Vasár.
Hi-tfö
Kedd
Szerda
Csötör.
Péntek
Szomb.

H
Katholikus és protestáns

naptár

Április
F 6 Virágvas.
Neste
Turibius
Rudolf (Rezső)
Nagy csütörtök
Nagy péntek
Nagy bzombat

F6Palmar.
Neste
Turibus
Rezső
Nagy csötör.
Nagy pént.
Nagy szomb.

E T l - N A
Görög orosz

naptar

Április (ó)
2
3
4
5
fi
7
8

Hold változásai. <$ Utolsó

A 5 Matr.
Titus
Nicetas
Theodolus
Eutich
György
Herodion

PTÁR.
Izraeliták
naptára

Nisan R.
9

lOB.M.h.m.
11 Manases.
12 Mihály
13
UBár.áldoz.
US.Ilus.k.

negyed szombaton, 27-én, 3

N Í
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24
25
25
26
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28
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1
0

59
57
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5
5
5
5
5

54 5
53 5

i p

P-
16
14
11

9
8
7
5

ó
fi
6
fi
6
fi
6
6

óra 17 perczkor

yug.

P-
4fi
47
49
51
52
53

I
| hossza

f.
149
163
176
189
201
214

55 ,226
reggel.

P-
58
16
22
16
58
29
48

H o Id
i kél

ó.
2
3
4
5
6
7
8

P-
1

10
6

23
28
32
33

nyng.

ó.
3
3
4
4
5
5
6

P-
61

38
8

35:

2
32

1

TARTALOM.
Bónis Sámuel (arczkép). — Bezerédy, Balogh Ádám.

— Benkő József életéből. I I . — Egy keresztény telep az
Ucayali mellett (két képpel). - A miniszterek eskületétele
(képpel). — A borostyán- vagy gyantakő (vége). — A
párisi világkiállítás. I I . — Egyveleg (képpel). —• Tárház;
Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gaz-
daság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. —Mi újság?
— Adakozások Pákh Albert síremlékére;. — Megjelent uj
könyvek. — Nemzeti színház. — Szerkesztői mondanivaló.
— Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.
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B I R D E T E S

Tized-, valamint mindenféle mérlegek és súlyok,
a minden üzlet vaav iroda számára alkalmasak a legnagyobb választékban és a legjutányosb árakon mindig kapható v«

03gyári raktárában, a király-ntcza, sarkán Pesten.
f Tüz és feltörés ellen ment pénz-, könyv- és oklevélszekrények, ládácskák, patentirozott biztossági * |
I zárak (feltörés ellen mentesen) raktára 60 krtol 9 frtig darabját.

Másoló-gépek, gép-sodronyszegek, gépszijjak a legjobb talpbőrbői. "^SE
Vízhatlan abroszok, bélyeg>:iitö harapófogók, bélyegző ólom sat. soeus-e)

Dr. DROlffSLIIN MQSDOVIZI.
Ezen szépitőszer a legbiztosb er,-dménynyel ha«ználtatik, mindennemű foltok,

szeplők, sárga vagy szürke bőrszín, bőratkák s bórfekélyek sat. ellen. A bőrt csil-
logó fehérré gyöngéddé és simává teszi s annak bársonysaierü s nyuiékony kinézést
kölcsönöz egész a legkésőbb korig. 2042 (3 3)

Egy üveg ára 2 ft. 50 kr., postai küldéssel 30 krral több.
A főraktár létezik Temesvárt: PECIIKH J . E. gyógyszerésznél, és Pesten:

TÓIiOK J Ó Z S E F gysz., király-uteza 7. sz. - Brassón: Kabick E. gysz.— Eszé-
ken: Karojlovits M'gysz. — (iyöröí t : Jczsy J . — Kassán: Quirsfeld K. —
Nagy-Szebenben: Zőhrer F. gysz. — Pécset t : Kunz F. — Szegeden: Kovács
M. gysz. — Tatán: Merkl A., és Zágrábban: Horacsek gysz. uraknál.

Cs. kir. kizárólag, szabadalmazott f

FOG-SZIVARKAK
legújabb s legjobbnak elismert szer

feltalálta

JÓZSEF,
gyógyszerész Pesten, király-uteza 7-ik szám alatt.

Ára egy dobozunk 1 frt., kisebbé 50 kr.
Kapható Magyarország s a kfllföld legtöbb gyógyszertáraiban.

B i z o n y í t v á n y .
T. Török ur. ur!

Különös örömmel értesítem önt, bogy az Ün által készített és nekem átadott
szivarkák öt, minden mis szerrel daczoló esetben, a legmeglepőbb szolgálatot tet-
tek nekem, a kedvező hatás mintegy varázsütésre rögtön bekövetkezett.

Pest, 1866. január 10. Tisztelője
1892(19—0) Dr. H e r c z o g .

Briider Franki in g
Schillingsgasse (Poric) 1074 II, Hfitel „Englischer Hof"

kauft und verkauft
Kiefern-, Fichten-, Timothee-, Klee-

Samen etc. etc ,
empfiehit sich zum Bezuge von

Magdeburger und Quedlinburger Zucker-
und Futterrüben-Samen, rothem Brabanter
und steierischem, weissen Kleesamen, franz.
Luzerné, Pernauer und Rigaer Kron-Sae-
Leinsamen, fimerikanisehem Pferdezahn-
Mais, Kukurutz, Lupiren, Wioken, Buch-
weizen, Esparsette, Raigriisern, lloni^gras
englisehen Turnipss-tmen, Klee- und Gras-

mischungen,
tiberhaupt allén Arten

Klee-, Gras-, Futterpflanzen, Fntter- nnd
Rnnkelrűben-, Oekoiiomie-. Handels-,

Wald- nnd Geinü*e-Samen,
sowie aueh von

Port land-Cement, Steinkohlen-Theer,
belgiscbt ni Wageníett, Rrauperh Haps-

kucben, I'eru-Guano, Knoehenmehl.
Auftrage auf die vorzüglich bewührten,

25- bis 35facbes Ertragniss liefernden
1866er Probsteier Saatgrrste nnd Snat-

hafer. engl. Saatgf treide,
welche mit 10 11. Angabe per Tonne versehen
sind, werden von Február an in plorabirten
Original-Siieken von circa 2'/t Metzen, jené

auf echte Original-
engl. nnd amerikanischen KartoKeln,

NeuseelSnder-Sommerraps,
welcbe mit 5 fl. Angabe per Zentner versehen
sind, werden im Frübjahra bei frostfreiem
Wetter effektuirt. — Unser Katalog, sowie
unsere Broschüre über Probsteier Saatge-
treide werdenauí'Verlangen franko zugesen-
det. Für dieErhthelt sfiinmUicherOrigi-
nal-Saaten garantiren wir. 1956 (12 —16)

Briider Franki in Prag.

Értesítés a dianyetermelök
számára.

A magyar kertészeti-társulat leautóbbi
kiallitása alkalmával, szépségéről és kitűnő
jóságáról átalános elismerést nyert Gráczer
Antal-féle dinnyéknek valódi 8 el nem fa-
jult magvai, — nem különben a különös
nagyságáról s nedv dúságáról ismeretes s
átalánosan kedvelt paradiesommagvai is
P e s t e n , a szervita-tére-n 5. szám alatt
létező Becker V. Károly vászonrnha
kereskedésében a legjutányosabb áron knp-
hatók. 1996 (6 6)

Meghívás
a csetnek-pécsi vasgyári-társulat f. é. május
hó 6-án Pécsen a neruzeti kaszinó helyisé-
gében reggeli 10 órakor tartandó rend-
kívüli közgyűlésére, melynek főtárgyai
lesznek:

A gyár jelenlegi állapotáról való jelentés,
és a gyárnak végképeni eladásáról való ta-
nácskozás.

Melyre tehát a t. ez. részvényes urak
vagy személyesen vagy törvényes képvise-
lőik által oly hozzátétellel hivatnak meg,
bogy a jelenlevők minden esetre döutölrg
fognak határozni.

A társulati választmány határozásából

id. Madarász András,
2068 ( 3 - 3 ) választmányi elnök.

Nevelőné,
— 7

ki magyar és német nyelven, zongorá-
zásban és noi munkákban oktatást ad,
tudakozható Zelenka Fal, evang. lulkész
urnái Miskolczon. 5íO83 ( 2 - 3 )

I öldmérési és csillagászati műszerek
a legkitűnőbb néniben és szilárd munka,

készitö 8tarke és Kauimerer Bécsben,
cs. kir. polytechn. intézet.

S ajánlják magukat fentebbi műszerek, valamint tf-rmészettani, időjárási s vegytani,
pontmérő műszerek szállítására vasntepitesckliez. (fild s tr lel i irnréstkre. rbiilag-
dak s oskolák számára, mérnökök, mezei- s erdAgazdak s battyatulajdonosok-
nak sat , nemkülönben bizományi kereskedői ha lknak. — Árjegyzékek ingyen
zolgáltatnak ki 2052 ( 3 - 3 )

POLLAK MÓRICZ paplrkrrskwlfoéból
egyetem-utcza 4. sz. a., az „AIbuin"-hoz, Heckenast (i.-fc;le házban

P e s t e n .
100 levélpspir névvel
100 „ „ finomabb
100 ., ., legfinomabb .
100 szines levélpapír névvel
100 ., „ „ finomabb
100 „ ., ,, legfinomabb
100 levélpapír monogrammal minden színben
loO ,, „ „ ., angol papír
100 db. levélpapír gyássfoglalvánvnyal s névvel

Ugyanaz gyászxnonogrammal . .
100 db. magasnyomású latogatásijegy 1, 2, vagy 3-soros
100 „ kőnyomatti latogatasijegy 1, 2, vagy 3-soros, koronával vagy

czimerrel . . . . . . . . . .
100 ,, kőnyomata latoga'ási jegy vastag pristolpapiron, 1, 2, vagy

3-ÍOIOS, koronával vagy czimerreí , . . . .
1000 ,, persétölőmark, tetszcsszerinti betűkkel vagy czimerrel min-

den színben

980 (6 - 25)
- ft. 50 kr.

— „ 80 „
1 „ — .,

„ 8 0
1 „ —
1 „ 50
T ,, 50
2 „ 50
1 „ 50
2 ,, 50

— „ 80

50

50,, „
Vidéki megrendelések — hogyha azok kellő utasítással el vannak látva, postai
utánvét nn iletí gyorsan s pontosan eszközöltetnek.

Minden hamisítások ellen tiltakozunk, s nz
üvegek körülírását szíves figyelembe venni kérjük.

Az átaiánosan kedvelt s orvosilag jóváhagyott s megvizsgált

er növénynedv
me!i> és tíiíloheí^ek számára. ! 8 8 8 (^ i 8 >

B»y üveg: ára 88 krajezár ausztriai érték.

Engcllioí; r izom- és Idegfsscitiája.
üveg; ára I forint auszír. értfk.

Dr. Krombholz gy«!iior-!iqnei!rje.
Eg;y üveg ára 52 krajezár auszír. críék.

Dr. Bninn szájvize (Síomaíicon).
Egy üves ára 88 krajezár ausztr. ertek.

Folyvást egészen friss és legjobb inioősí'.güen kaphatók:
Tiirök József, gyógyszerész király-uteza 7-ik szám alatt, —
Ebenführer A., Gyndele C Gindrich J., Ilnusncr F. L ,
H&fler onoká , Kindi és Friihwirtli, Köhler E., Konlg N.,
Oszeezky es -irhifszler. Ueitszam Ferencz. Szenes Kdnárd,
Tobiscli € . , Tuiin«r J., Va«hy K., Weiss FI. ur^knáL
Hak«<s LajoH udvari gyógyszerese, Boór € . , BrunnerG. F. ,
Stcdeu J-, I ' rohászka és Schwarzmayer uraknál.

A valódi stájer növénynedv egyedüli készítője Purgleitner J.
Grtíczben kéri, hogy készitmónye a kereskedésben ugyanezen nevezet alatt
előforduló gyártmányokkal fel ne cseréltessék.

C5T A stájer növénynedv fehér üvegekben árultatik, e felülről kup-
alakban végződik, s ónlemezzel, melyen (valamint az üvegeken) „Apotheke
zum Hirschen in Gratz" és J. P. A. nyomat szemlélhető, jól elzárva, —
különben függvényekkel s a készítő saját neve aláírásával ellátva vannak.

PESTÉ*
BUDÁN
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2078 (2-3)

PESTEN,
vácai- és zsibárus-nteza szögletén, az „Ypsilanti" melleit.

Nagy választékú raktár, minden
nemű selyem- és nemezkalapokból,
Urak és gyermekek számára, saját és
külföldi gyártmányok kelme-vadász-
kalapok , házi és vadászsipkák,
kucsmák, nyakkendők, ingallérok,
Glacée-kesztyük.

Az összes íorinák az alanti számok
szerint kaphatók Vidéki megrendelé-
seknél a mellette álló számok pontos ki-
tétele mellett, még a kalapok árát, színét
és a fej nagyságát megjegyezni kérjük.

Disz-kalpagok 5 forintéi 20 fo-
rintig.
1. szám félkemény, fekete, szürke vagy

drap színben 3 ft. 50 *r., 4—5
ftig.

%, n egész kemény, fekete, síürke
vagy drap szinben 4—5 ftig.

3. „ félkemény, fekete, szürke
vagy drap szinben 2 ft. 50 kr.,
3 ft, 3 ft. 50 kr., 4—5 ftig.

4. „ egész kemény, fekete, szürke
vagy drap szinben 4 — 5 ftig.

5. „ félkemény, fekete, szürke vagy
drap színben 2 ft. 50 kr., 3ft.,
3 ft. 50 kr., 4—5 ftig.

6. „ egész kemény, fekete, szürke
vagy drap szinb.m 4—5 ftig.

7. „ félkemény, fekete 3 ft. 60 kr.,
4—5 ftig.

8. „ egész lágy, széles karimával,
fekete,szürke vagy drap szin-
ben 4 ft. 50 kr., 5 — 6 ftig.

9. „ félkemény, fekete, szürke
vagy drap szinben 3 ft., 3 ft.
50 kr , 4 - 5 ftig.

10. „ egész kemény, fekete, szürke
és drap szinben, egyenes ka-
rimáju 3 ft 50 kr., 4—5 ftig

11. ,, egész lágy, fekete, szürke és
vegyes szinben 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ftig.

12. „ egész kemény, selyemből és gyékény-nemezből, csupán
feketében 4 ft., 5 — 6 ftig

17.

13.
14
15.

félkemény, íekete, szürke és drapszinben 4 — 5 ftig.
egész lágy, fekete, szürke és drap szinben 5 - 6 ftig.
egész kemény, fekete, szürke vagy drap szinben 4—5 ftig.

16. szám félkemény, fekete, szürke és
drapszínben 3 ft., 3 ft. 50 kr.,
4 - 5 ftig.
félkemény, fekete, szürke és
drap szinben 4—5 ftig.
lágy kalapok, zöld és szürke
szinben 4 ft. 50 kr., 5—6 ftig.
himzett fekete selyem kala-
pok, lágy, pup és kemény ka
rimával 5 ft. 50 kr.
egész kemény, fekete, szürke
és drap szinben 3 ft. 50 kr.,
4—5 ftig.
egész lágy, közönséges gyapot
vadász-kalapok, szürke, ve-
gyem és zöld szinben, szegély-
lyel 3 ft., 3 ft. 50 krig.
félkemény, fekete és szürke
szinben 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft.
50 krig.
félkemény és egész lágy, fe-
kete és szürke szinben 3 ft., 3
ft. 50 kr , 4 - 5 ftig.
félkemény, fekete és szürke
szinben 3 ft. 50 kr., 4 - 5 ftig.
egész kemény, feke<e, szürke
és drap szinben 3 ft. 50 kr.,
4—5 ftig.
félkemény, fekete és szürke
szinben 3 ft., 3 ft. 50 kr.,
4 5 ftig.
fekete libéria-kalapok 4 ft.,
5 - 6 ftig.
egész kemény, fekete kocois-
kalapok 4 ft.'öO kr., 5—6 ftig.
huszársapkák, vörös és kék
posztóból 4—5 ftig . valódi
paszománnyal 10 ft. 60 krig.
horgonyzott comode sapkák
minden szinben 2 ft., 2 ft. 50
kr., 3—5 ftig.

Gyermek-kalapok kaphatók, 4. szá-
mú egész kemény, fekete koczkás sza-

laggal, vörös, fekete vagy fehér 2 ft. 50 kr , 3 ft., 3 ft. 50 kr. 5.
számú fekete vagy szürke, selyem vagy bársonynyal felékesitve 3
fttal, vékony szalaggal 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ftig. 1. számú fekete
vagy szürke 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ftig. Legkisebb gyermekek szá-
mára felálló karimával fekete vagy szürke 2 ft. 50 kr., 3 ft szint
olyanok tiszta fehér 5—6 ftig.

Kalapok, festés, tisztítás vagy divatositás végett a legnagyobb készséggel elfogadtatnak és gyorsan elkészíttetnek-

Nagybani és dar«iboiikiuti eladás.

Megindult april els<5 vasárnapján s megje-
len minden vasárnap a:

czimü pesti újság.
Előfizetési á ra : negyedévre 1 ft. (A

múltkor hibásan volt téve « lap ára 1 ft. he-
lyett 2 ft.) Küldendő: a kiadóhivatalba: fe-
kete sas-uteza, 2. sz. Pesten. A megjelent
1-só szám tartalma. Két interpellatio. Mit
kivan a magyar nemzet? (Vers.) Ország-
gyűlési nevezetességek. A honvéiimarkotá-
nyosné (vers). Emlékoszlopot Petőfinek!
Népköltök. Táreza: A vasömber (regény).
Mi újság? Országgyűlés. Koroná/ás. Gr.
Batthyányi Lsjos. Kossuth Lajos. Górgei.
A honvédek. Táncsics Mihálv. Legújabb stb.

&QF~ Minden fi-ik példány a gyfijtöé.
Szerkeszti ás kiadja

2091(2-2) SZÍNI KÁROLY.

Pachí János

ZONGOl
Pesten, feldnnasor 1. sz. a.

tisztelettel tudatja a n. é. közöns-éggel
hogy hosszabb ideig tartó betegeskedése
után üzle'e vezetését ismét átvette, t> leg-
főbb törekvése leend a 4'.' évek hosszú során
a n. é. közönség részéről kiérdem ett, meg-
elégedést a jövőre nézve i* megőrizni.

2092 (1—4)

A falusi gazdn mint

CHOLERA-ORVOS,
irta és saját költségén kiadta

ZSIRAY ZSIGMOND.
Megszerezhető Szombathelyen Seiler

Henrik könyvárus eszközlese által 30krért.
Minden 10 példányra két, húszra öt pél-
dány ingyen adatik. 2088 (2 —2)

Bizományi ügynökség
Londonban elfogad és teljesít szabott meg-
rendeléseket angol iparczikkekre, és közvö-
tit eladásokat magyar terményezikkekben.
Bővebb értesités adatik bérmentesített le-

velekre e czim alatt:
Mr. Július Tanárky

162 Great Portland Street. London. W.
2090 (2—3)

Dr. füske aranyér-elixirje,
Ezen, a maga nemében hathatósságra nézve fölülmulhatlan srer, biztos ered-

ménynyel használtatik az aranyér minden nemeiben, elnyálkásodott s idült hurutos
gyomorbaiokban, étvágy- s emés?téshiány, rögzött dugulások, máj- és lépdaganatok,
sárgaság sat. eseteiben. — Egy üveg ára használati utasítással együtt I it. 70 kr.

Főszétküldési raktárak: Pesten, TÖRÖK JÓZSEF, Temesvárt Peeher J . E .
és Becsben Wei§s J. gyógyszerész uraknál. Továbbá kapható : Aradon Stróbl F.,
Brassóban: Tekelius F , (zernoviezban : Sohnirck J , Eszéken: Karojlovics M.,
Fiúméban: Brodám G., GyArölt: Litzenmayer asez., Kassán: Quiersfeld E.,
Koloz.várt : Wolf J , Karoly*árosán : Katkio A. E., Mi»kolrzon: Csáthi és
Szabó, Nasy-Szebenben : Zörer J. F., Pécsett : Kunz F , Pozsonyban : Heinrizi
F., I lozsnycii: Posch J. G, Szuczaván : Potizat C, Sze«edeu:*Meak J., Va-
rasdon: Lellis E., Vnkovart : Krajcsovits A., Zágrábban: Mittelbach S. e's
Schwarz F. uraknál. 2027 (5—6)

BS

m ^
Poríc voix cn miniatűré d'Abraham á Paris.

Egy hallási szernek felfedezést-, mely hathatóságát tekintetbe véve, minden egye-
bet fölülmúl, mely mindeddig ezen baj enyhítésére használatban volt. Ezen kis szer alig
észrevehető, midőn a fül szerint, szerkesztve, csak egy centiméter átmérőjű, és oly tete"
mesén hat a bahasra, hogy & leghiányosb életmű visszanyeri ezáltal tevékenységét. A
betegek részt vehetnek a közönséges mulatságokon, a kellemetlen zugás is, melyet az
ember szokás szerint érez, végkép elmúlik. Szóvsl, ezen felfedezés minden csak lehető
'•lőnyt nyújt ezen iszonyú betegségre vonatkozólag. Ezen hallási szer párja, nyomtatott
hasznfílási uta:ványnyal ezüstből 7 ft., aranyozott ezüstből 9 ft. o. é. Bármentes tudako-
zásokra számos bizonyítvány küldetik át a szer kitűnő hathatóságáról. 2072 (2 6)

Főrakhely: Pozsonyban, WIGAND FII. KÁROLY könyvkereskedésében.

Jelzálogos kölcsön.
Minthogy a külpő pénzintézetek tevékenységeket Magyarországot

illetőleg iámét megkezdették, azért bátorkodom a már évek óta a legjobb
« r e amény n y e l koronázott uözbejárásomat a jelzálogos kölcsönöknél 2000
írttól 50,000 frtig, azon észrevétellel tisztelettel ajánlani, hogy nálam semmi
néven nevezendő előleg a 4—5 hetet is igénybe vevő kölcsön megkötéséig
el nem togadtatik.

Debrecaen, márcziusban 1867.

2051 (3-s) 8treliskcr Manó.
Iroda: Széchenyi-utcza 1763. szára alatt.

Cs. k. osztrák bnabad. elslo amerikai Cs
angolországi szabadainazott

AHATHERIN-SZáJVIZ
P « I' I* .!. <>.

gyakorló fogorvostól.
Bécsben, Stadt, Bognergasse %. szánt.

Ára egy üvegnek 1 frt. 40 kr Pakolásért 2ÍI kr.
Ezen jeles készítmény 15 évi fennállása óta még Európán tul is terjedést és

hirt szerzett magának. Ennek használata különösen jónak bizonyult mindennemű
| fogfájás ellen, száj gyenge részeinek minden betegségei ellen, a fogak mozgása,
| könnyen vérző beteges iny, odvasság és scorbut ellen. Feloldja a nyálat, mi által a
™ f-igakoni kőképzé^ el lesz távolitva, üditöleg és az izletre javitólag hat a szá.-han,
les elháritja a száj kellemetlen szagát, mely mesterséges vagy odvas fogak, étel
!? vagy dohányzás álral származik. Miután ezen szájvíz a fogakra és szájrészekre
% semmi tekintetben elgyóngitöleg vagy marólag nem hat, H szájnak mint tisztító
* szer a legkitűnőbb szolgálatokat, teszi, s annak minden részeit tökéletes egészség-

ben és épségben egész a késő korig megtartja. — Bizonyítványokban nagytekin-
tetü orvosi egyéniségek részéről ennek ártalmatlansága és ielessége elismertetik, és
használata számos jóhirü orvosok általrendeltetik is.

Fogón az odvas fogak olmozásara, ára 2 ft. 10 kr.
Anatherin-fogpasta, ára 1 ft. 22 kr.

N ö v é n y i f o g p o r , ára 63 krajozár.
Kaphatók P e s t e n : TÖKÖK J. gyógyszerész urnái, király-uteza 8. sz. Vér-

tpssy Sándor illatszerárus urnái, Unschuld Kde urnái váczi-utezában, Molnár
János urnái, LuefF M. illaiszeránis urnái, Thalmayer A. és társa, Ilofftnann K.,
Balitzky Sándor uraknál. Budán : Grűnberg udv. gyógyszerész urnái, és Rath
gyógyszerész urnái, Tábín, külviírosban: 1890 (11 — 18)

Veíeinény-mafvak,
u. m : lnczeriia, stíriai és mezei lóhere, bükköny, bal-
tnt/Ám. borsókás perje, mezei k«macsin. burgundi és
tarló-répa, valamint minden más gazdasági magvakat a
legjutányosb áron ajánlanak

Halbauer testvérek
Pest, király-uteza 10. szám alatt, a „háro'n rózsánál."

2071 (4-5)
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KÉSZ MENVAiSZONYI KESZLETEK ES RCUAK.
Ingek. Ágynemüek. Hálóköntösök. Nadrágok. Rumburgi és hollandi vászon. Zsebkendők.

HÜF* Rés/JHe^ árjegyzék bérmontve. 2018(2-2)

UDITO-NEDV
(Restitutions-Fluid)

lovak számára
KWIZDA FERENCZ JÁNOSTÓL

Korneuburgban.
Az ausztriai államok összes területeire nézve Ferencz József császár ó Fel-ége

által, megelőzőleg annak gyakorlati alkalmazását, s a cs. kir. ausztriai egészség-
agyi hatóság által megpróbálva, kizárólagos szabadalommal láttatott el s a londoni
éremmel tünrettetett ki; ö felsége az angol királyné udvari Leállóiban, valamint
dr. Knauert, poros?, király ó felsége összes udvari istállói fó-lóorvos hivatalos gya-
korlatában a legjobb eredtuénynyel használtatik s különösen jónak bizonyult be
idült bajokban, melyek az égetéses zsinórhuzásnál az erő* In-dörzsölést ki nem áll-
ják, u m. szügy, cs'ipő, kere.-zt- « vállbénaság, rokkantság, ivhúrbillent) ű, csúz,
nczamodas, s a pata. korona- és csülök-csukló megránrttilá a sat, eseteiben, s a lovat
a legnagyobb megerőltetéssel jár<> munkában is a legmagasb korig kitartóvá teszi
s vidámságban tartja.

Esy palaczk ára 1 ft. 40 kr.
Két palaczknál kevesebb nem küldhető, a pakolásért 30 kr. számittatik.

Valódi minőségben kajitüitó:
PESTEN: Török József gyógyszerész urnái, király-utcza 7. 8Z. a.

Továbbá:
B.-Gyarmaton: Omnszta F., — Breznéiiáiiyan: Götlner F.„ — DehrecBen-

Wn : Btrnio J . Csáktornyán: Karasz A., — Dettan: Braunmüller J.,—
Déva: Lengve J., — D. l'öldvaron: Nádhera P., — EpTJenen: Zsembery, -
EHEelcrn : Deszáti. — K»Jit« rmomban : Bierbrauer J C,— Gyöngyösön : K«czia-
novich J., (iyflrfttt: Lehner K., — Ispfren: Flanim j . , — Kasnan: Novell' A
— Kaposvárt: Kohn J., — Késmárkon: Genersich. — KoIoEftvartt: Wolf J.
Karava*y J., — Koninroinbaii: Zieyler A. és fia, — Lnjrofion : Kronetter F.,
Marcf-aliban : Istl özv., - Mlwlioli-znn : Spuller J A., — Naiey-B<Thkereken :
Haidegger. Dentsch testvérek ,— Híaisy-Kantzsan: Fesselhofler és Roseuf.-ld, —
lVn|í\ szombatban: Smekal és fia, — N.-Varadon: Jánky A , — Pakson: Flórián
J — l'apun : Beermüller W., Pozsonyban : Schertz F és Hac^enterger t.-stv.,
- P é c s : Kiságr és fii, — R.-Sisombathan: Ha.ialiai A., - Rosnyon: Poós

J. .1.. — Szatindkan: Sztojkovits D , - Szntwíardon : Hutter A , — Sziszeken:
Dietrich A., Venak A , — Szolnokon : Scheftsik, Horánszky Istv., — Szekes-
fehervartt : Kovács P. és Légmann A.,— Sopronban: Müller és Mezey, *• Treti-
<-s«-nb»-n : Weisz L. —• Tenlinen: Weisz L., — Vara»rton : Halter F., — Verft-
czén: Bősz J. K., — V'e-zprémbpn: Tuszkau M , Za»fr«bban : Mihics Gr.
Hegedűs. — Zala-EK«>r8/.»'K«'n : Hulinszky A. C) 1966(3-4)

Szerencsénk van a t. c* közönséggel tudatni, hogy az ünnepelt hazafi Deák
Ferencz ur megengedte, miként egy uj szerkezetű ac;-é;to!lal

Deák-tolla
név alatt késitsünk és hozzunk forgalomba.

Hogy ezen kiváló kitüntetésnek némikép megfele'iürk. a nyereség egy részét
a Deák Ferencz ur védnöksége alatt álló árva-intézetnek ajánlottuk fói, és egy
bizonyos összeget e ezélra már át is adtunk; másrészt azon voltunk, hogy ezen toll
minőségénél fogVit is méltó nnrad.ion a kitiir.ő névhez, u<elyet visel.

Az egyetlen főraktárt Alaeyrhon számára

Leitaer M. L. pesti kereskedő
ezégre bíztuk, a ki köt-les 1 'Sz szabott, árt megállapítani és nagyoanvásárlóknak
megfelelő árleengedést nvuitant

Tisztelettel

D. Leonard et Catwinkel.
aczél-irótoll-gyárosok

Birmingham, Paris és Kölnben.
Vonatkozással a fentebbi hirdetésre, tisztelt üzletbarátainknak stb. ez. irókö-

zönségvek, ezen tollat ajánlani bátorkodom, azon megjegyzéssel, hogy az különös
gonddal elkészítve, minden kéznek megfelel, és nálam három rendbeli M. F. és E.F.
hegygyei, — Deák Ferenez arczképével díszített tokban, — árultatik.

P £ ~ Egy tok ára 1 ft 40 kr. 2081 (4—10)
Tisztelettel

LEITNER M. L.
paplrkereskedés. fizletkönyvek-Ryara, vonalzó-intézet, ktinyv- és kő-
nyomda. — Iroda és raktár liipótvarosi templomtér, három korona-ntcza

sarkán 14. szám alatt.

Fogfájás ellen.
! mely a fájdalmat azon pillanatban csillapítja,

Altesti-scrvlien szenvedőknek.
Alulírott már több év óta egy hatalmas sérvkenócsnek van birtokában, melyet

környezetében rendkívüli szerencsével használt. A meggyógyultak ré.-zéról történt sza-
kadatlan felbátoritá-oknak engedve fellépek a/.zal egy tágasb ható-kör elé, sajánlom
e kitünó s egyátalaban semmi ártalmai anyagokat magában nem foglaló szert mindazok-
nak, kik sérvben szenvednek. A fájdalmas sérvré-fe* e kenocsosel eg szerűen reggel
és estve bedörzsöltetek, s annak alkalmazása semmiféle kellemetlenségekkel összekötve
nincs Me.-rendelhetA egvedül a készítőnél magánál STURZENKüGKK liOTTIJEB-
nel H.rUnubnn (Helvetiában). Egy tégely ára 8 ft 25 kr. — Postai utam ételn-it
nincs he yé. 2043(3-11)-

ajánl Török Józnei gyógyszerész Pesten.:
1 király-utcza 7. ss. a. Egy hüvely ára
3« és 50 kr - Kapható még Szeseden|:

1 Aigner; Szolnok : Seflesik ; Eperjes : Ma-
kovitzky; Kszék. D.'száthy; Temesvár:
Pecher; iMyireiryliaz» Matheides; Mis
kolcE : Böszörményi; Debreczen: Borsos

1893 (15—20)

Haszonbér, vagy örökeiadás. S h * o i
Debrec/enben az .ndóhaz kiviében a " ^ ÖDebrec/.enben az indóház köztiében, a

vasútvonal mellett, egy igen ízletes, több
nagy (.zobákhól al ó kényelmes urilak, Kz'p
virágos kerttel.és terjedelmes oltvánvokból
alakított gyümölcsössel,úgyszintén több táb-
lákra (elosztót- nemes fajokból plántált
•(zólö-ültetvénynyel. — Ezzel csuknem kap-
csolatban egy jól rendezett cserép- és tégla-
gyár, több nagyszerű épületekkel (melyek-
ben nem leven semmi közfal), akároiely más
ezélra kevés költséggel köanyen átalakít-
ható. — Mind szilárd anyagból é< bizfos
cserépfedélzettel épitvék - több eg -szséges
tiszta jó iható vizű kuakkal el.átva — Ez
egész körülárkolt, és többnyire kaszálóból
álló birtok, illó és mé tányos'feltételek mel-
lett több évekre b^zonbérbe, avagy örök-
áron eladó Értekezhetni iránta f évi april
hó 20-ik napjáig a tulajdonos Somogyi
Gáborral. 2077 (3-3)

és mindennemű ré«;isé)tet. drágakövet,
lovaisloés nyereitsí' rtziunokat lótakfl-
rokkal együtt, arany, eisüst és draita-
kövekkel kirakva, továbt.á nyfingyőt,
üzineskövet, aranyat, ezüstöt.ásványo-

kat vesz és cserél a legmagasb áron.

Régiségek és természetiek
irodája.

Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épü-
letben, 14. BZ. a.,

hol egy nagy választékú raktár mindennemű
régisének, régi pénzek, icotnbok, övek
és ineiltekötökböl a legolcsóbb áron, úgy-
szintén egy nagy raktár ásványok , lep-
kék, bogarak, mndarbórök. tojások,
s szemüvegek is találhatók. 2098 (1—4)

A valódi

Veuve Cliquot Ponsardin pezsgő,
melynek egyedüli raktára nálam létezik, ezután is a legjelesebb minfí-
séo-ben, nagyban és üvegenkint kapható. — Az ismételadók illő elén

g w - 4 ) é 8 z e 8 ü l n e L Malvleox C. J.

A nemi élet
titkai 8 jzélyel.

Értekezések nemzés ,terhe<ség-, ön-
fertózés-, magömlés-, sápkór-, fehér-
folyás-, k:)zö8ülési tehetetlenség-, nöi
magtalans:ííról stb., ez utóbbi beteg-
^égek óv- és gyógymódjaival.

KUggelekkjl a bujakóri ragályzásról
és Dr. Éodet, lyoni orvos
ragályelleiii lesbiztosi) óv-

szeréről.
a férfi és nöi ivarazerek boneztani ábráival.

Ara : t uj forint.
Rekommandirozott keresztkötésben :
20 krral több; utóvétellel 40 kr. több.

Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Eiber V. P
Pesten Józsefutcza 66-ik szárau

2080 (2 12) saját házában.

Haszonbérlet.
A Horváth Lázár-féle családnak Deres-

kén, Pápavárosától fél órányi távolságra a
kis-czeli útban eső, 1200 fj öllel számított
250 hold szántó- és rétföld tagbirtoka, a
gazdasági épületekkel együtt, f. 1867.
szept. 29-től kezdve, több évre haszon-
bérbe adatik.

A vállalkozni kívánók, sziveskedje-
nek alulirt családi megbízottnál. Pápán, a
bérlet egyszerű feltételeit megtekinteni. —
Ktlt Pápán, márcz. 29-én 1867

2089 (2-3)
Körtnendy Dániel,

ügyvéd.

Titkos 2008 (7-lü)

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

NN (!r. Hfifer Vilmos
Pest, király-utcza 27. sz. Medetz-
házban. 1-sö emelet, délelőtt 7 - 9 ig,

délután 1—4 óráig
$0$" Díjazott levelekre azonnal

valaszoltatik, s kívánatra a Kyógy-
Kzerek Is megküldetnek.

VALÓDI PAGLIANO-STRÜP.
G r i r o l a m o P a g l i a n o florenczi professzortól egyenesen ideszállitva.

különböző mennyiségben kapható :

a magyarországi főraktárban TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnái Pesten, király-utoza 7. szám alatt.

S9T" Az ismételadók igen kedvező engedményben részesülnek. "VQ
Eszörp tisztítja a vért, eloszlatja a megromlott nedveket, megritkitja és megjavítja

azokat, következésképen mindazok, kik e szörpöt havonkint két napon át használják, jó
egészségnek örvendnek. E szörp sok oly betegséget meggyógyít, melynél az orvosi szer
csekély javulást eszközölt. 1891 (9—12)

Kiadó-tuUidonoi. H«cken««t 6nut»«. - Nyomatott naját nyomdájában Pesten 1867 (eKyetew-ut,c«a 4-ik síim alatt).

Tizennegyedik évfolyam.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre fiit.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fel évié 8 it.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatasnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtattanál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben : Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. éa Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dy külön
minden igtatás után 30 ujkr.

Midőn az olvasó ez arczképre tekint,
Erdély alkotmányos történetéből majdnem
négy évtized vonul el lelki szemei előtt: az
utóbbi 37 évt. i., mely alatt Véér Farkasnak
nevezetes szerep jutott az alkotmányos
küzdelmekből. Ernyedetlen buzgósággal s
soha egy perczig is meg nem tántoruló hű-
séggel harczolt ő, előbb annyi visszaélések-
kel megcsonkított, utóbb sarkaiból kifor-
gatott alkotmányunk helyreállitásáért. A
régi bajnokok meggyérült soraiból dőlt ki a
zászlajához hü katona, épen akkor, midőn a
győzelemnek örülhetni volt már
kilátása.

Véér Farkas főbb nemesi
családaink egyikéből származott.
Atyja köröstarcsai Véér György,
Belső-Szolnokmegye főbírája,
anyja gróf Kún Rozália volt. A
szülői háznál gondos nevelésben
részesült; nyilvános iskoláit, ide
értve a jogi tanulmányokat is,
a reformátusok kolozsvári főta-
nodájában végezte s a hazai tör-
vényekből Maros-Vásárhelyit, az
erdélyi királyi tábla előtt állt
szigorlatot. Már fiatal korában
kitűnt éles esze, mély itélőtehet-
sége s szilárd jelleme által. A
nyilvános pályára azonban csak
1830-ban lépett föl tulajdonké-
pen, midőn Erdélyben is ébredni
kezdvén a politikai közszellem
szabadelvűbb irányzata, Belsö-
Szolnokmegye közgyűlésén mint
politikai szónok tűnt föl. Ö in-
dítványozta: hogy a törvények
ellenére kivánt ujonczozást meg
kell tagadni, mit nemcsak me-
gyéje fogadott el, hanem az or-
szág minden ellenzéki megyéje
is. Ez idő óta Erdély vezérfér-
fiai közé számíttatott s az úgy-
nevezett „vándor-patrióták" közé
tartozott, kik megyegyülésröl
m e | y e gyülésre járva, mindenütt fenn lobog-
tauk a törvényesség és szabadelvüség zász-
laját. Megyéjében rendes táblabiróvá vá-
í ^ f x k ' t é n y l e g is befolyt az ügyek in-

P Ti i tTká e b:n i r á n y a d ó i a g s z e r e p e i t a m e g y e i

A kormány, maga is meggyőződvén némi

V é é r F a r k a s .
(1799—1867.)

reformok s engedékenység szükségéről, öez-
szehivta az Erdélyben örökre emlékezetes
1834-iki országgyűlést, melyre B.-Szolnok
Véér Farkast választotta követéül, Torma
Józseffel, az alkotmányosság szintoly jeles
bajnokával együtt, kinek arczképét s életraj-
zát szintén közié már a „Vasárnapi Újság."
— Ez országgyűlésen Wesselényi Miklós,
Zeyk Jószef, Szász Károly, Kemény Dénes,
Bethlen János, Teleki Domokos mellett Véér
Farkas is föltűnt mint az ellenzék egyik
legerélyesebb tagja s mint jeles szónok, a

mi — ennyi kitűnőség között — valóban nem '
csekély jelentőségű. Tagja volt azon kül-
döttségnek is, mely a Pozsonyban szintén
együtt ülő magyar országgyűléshez külde-
tett, Erdély sérelmeinek orvoslását eszkö-
zölni. Wesselényi Miklóssal együtt dolgozott í
egy erdélyi úrbéri törvény megállapításán, j

Az országgyűlés eredmény nélkül oszlat-
tatott fel. A kormány és a nemzeti közvéle-
mény élesebben állt szemben, mint valaha.
E közvélemény ébren tartására s kifejtésére,
a vándor-patrióták s köztök Véér Farkas
tovább is mindent elkövettek. A kormány
hajlandóbbá vált némelyekben engedni. S a
következő országgyűlések, úgymint az
1837-diki szebeni és az 1841-diki kolozsvári,
közelebb vitték Erdélyt alkotmányos jogai
gyakorlatának visszaszerzéséhez. Az 1846-ki,
mely a konzervatív párt túlsúlyra emelke-

désével nagyon is szabadelv-el-
lenes úrbéri törvényt készített,
istnét visszaesést mutatott. Véér
Farkas mindhárom országgyűlé-
sen, elveihez hiven a szabadelvű
táborban küzdött s egyre emel-
kedett az országos közbecsülés-
ben.

1848-ban az első magyar fe-
lelős minisztérium ötB.-Szolnok-
megye főispánjává nevezte ki. E
minőségben szolgálta a hazát és
a közügyet egészen a forrada-
lom végéig. Ez idő alatt történt,
hogy Urbán cs. alezredes elfog-
ván öt, lándzsás oláhokkal ki-
sértette Kolozsvárra mint fog-
lyot. De Bern visszafoglalván Er-
délyt, ismét elfoglalta föispáni
székét. A forradalom utáni sivár
esztendőket falusi magányába
visszavonulva tölté, s a közügy-
nek csak a társadalmi téren
használhatva, résztvett az erdélyi
múzeum-egylet, gazdasági-egy-
let s kolozsvári nemzeti színházi-
egylet létrehozásában. 1861-ben
ismét _ kiléphetett a passivitás
sánczai mögül s megyéje főis-
pánjává megint kineveztetvén,
székét elfoglalta és nagy tevé-
kenységgel töltötte be; de az
alkotmányos élet megszakadásá-

val ö is visszalépett s csak 1865-ben, a be-
állott biztató fordulattal lépett istnét előbbi
minőségében a cselekvés terére. Mint főis-
pánt érte el a halál, folyó évi márczius 24-én.

Véér Farkas, mint politikai szónok, ere-
deti s a maga nemében mondhatni páratlan
volt. Rendkívül éles bonezoló és czáfoló

16-ik szám.

Pest, április 21-én 1867.

V É É R F A R K A S .


