Tizennegyedik évfolyam.

16-ik szám.
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Ingek. Ágynemüek. Hálóköntösök. Nadrágok. Rumburgi és hollandi vászon. Zsebkendők.

2018(2-2)

árjegyzék bérmontve

UD1T0-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 egészségagyi hatóság által megpróbálva, kizárólagos szabadalommal láttatott el « a londoni
éremmel tüntettetett ki; ö felsége az angol királyné udvari Leállóiban, valamint
dr. Knauert, poros?, király ó felsége összes udvari istállói fó-lóorvos hivatalos gyakorlatában a legjobb eredménynvel használtatik s különösen jónak bizonyult be
idült bajokban, melyek az égetéses zsinórhuzásnál az erő-i bi-dörzsölést ki nem állják, u m. szügy, csípő, kereszt- s vállbénaoág, rokkantság, ivhúrbillent) ű, csúz,
nczamodas, s a pata. korona- és csülök-csukló megrándulá a sat, eseteiben, s a lovat
a legnagyobb megerőltetéssel jár<> munkában is a legmagasb korig kitartóvá teszi
s vidámságban tartja.

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

Deák-tolla

név alatt késitsünk és hozzunk forgalomba.
Hocy ezen kiváló kitüntetésnek némikép megf'ele'iürk. a nyereség egy részét
a Deák Ferencz ur védnöksége alatt álló árva-intézetnek ajáulottuk fói, és egy
bizonyos összeget e czélra már át is adtunk; másrészt azon voltunk, hogy ezen toll
minőségénél fogVit is melto nnrad.ion a kitünő névhez, u-elyet visel.
Az egyetlen főraktárt Alaeyxrhon számára

Leitaer M. L. pesti kereskedő

ezégre bíztuk, a ki köt-lrs 1 'Sz szabott, árt megállapitani és nagyoanvásárlóknak
megfelelő árleengedést nvuitant
Tisztelettel

D. Leonard et Catwinkel.
aczél-irótoll-gyárosok

Esy palaczk ára 1 ft. 40 kr.

Két palaczknál kevesebb nem küldhető, a pakolásért 30 kr. számittatik.

Valódi minőségben kajitüitó:

PESTEN: Türök József gyógyszerész urnál, király-utcza 7. 8Z. a.

Birmingham, Páris és Kölnben.

Vonatkozással a fentebbi hirdetésre, tisztelt üzletbarátainknak stb. cz. iróközönségvek, 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 Ferencz arczképével diszitett tokban, — árultatik.
P £ ~ Egy tok ára 1 ft 40 kr.
2081 (4—10)
Tisztelettel

Továbbá:
B.-Gyarmaton: Omns?ta F., — Breznéiiányan: Götlner F.„ — Dehreczenbrn : Btriiio J .
Csáktornyán: Karasz A., — Dettan: Braunmüller J.,—
Déva: Lengve J., — D. l'öldvaron: Nádhera P., — EpTJenen: Zsembery, EHEelcen : Deszáti. — E»zt< riíombau : Bierbrauer J C , — Gyöngyösön : K«czianovieh J., (iyorfttt: Lehner F., — Isperen: Flanim j . , — Kasnan: Novell' A
papirkereskedő*. flzletkSnyvek-Ryara, vonalzó-intézet, könyv- és kő— Kaposvárt: Kohn J., — Késmárkon: Genersich. — Kolozsvártt: Wolf J.
nyomda. — Iroda és raktár liipótvarosi templomtér, három korona-ntcza
Karava*y J., — Komaromban : Zieyler A ésfia,— Lnjroson : Kronetter F.,
sarkán 14. szám alatt.
Marcf-aliban : Istl özv., - Miskolczon : Spuller J A., — Nagy-Beehkereken :
Haiflegger. Deutsch testvérek , — HJaisy-Kantzsan: Fesselhofler és Roseufild, —
IVa^yHKonibatbaii: Smekal ésfia,— K. -Varadon: Jánky A , - Pakson: Flórián
J — l'apun : Beermüller W., Pozsonyban : Schertz F és Hacke.n^erger t.-stv.,
- P é c s : Kiságr és fii, — R.-Sisombathan: Ha.ialiai A., - Rosnyon: Poós
J. .1.. — Szatindkan: Sztojkovits D , - Szekszárdon : Hutter A , — Sziszeken:
A Horváth Lázár-féle családnak DeresDietrich A., Venak A , — Szolnokon : Scheftsik, Horánszky Istv., — Szekes- ! mely a fájdalmat azon pillanatban csillapítja,
kén, Pápavárosától fél órányi távolságra a
fehervartt : Kovács P. és Légmann A.,— Sopronban: Müller és Mezey, *• Trenkis-czeli utban eső, 1200 fj öllel számitott
csénben: Weisz L. —• Tenlirzen: Weisz L., — Varasrtoi? : Halter F., — Verft250 hold szántó- és rétföld tagbirtoka, a
czén: Bősz J. K., — Veszprémben: Tuszkau M , Za»fr«bban : Mihics Gr.
ajánl
Török
Josseí
gyógyszerész
Pesten.:
1
Hegedüs. — Zal«-Eeer87.e«n>n : Hulinszky A.
C) 1966(3-4)
király-utcza 7. ss. a.
Egy hüvely ára gazdasági épületekkel együtt, f. 1867.
Uo és 50 kr - Kapható még Sze«edeii': szept. 29-től kezdve, több évre haszon1
Aigner; Szolnok : Seffcsik ; Eperjes : Ma- bérbe adatik.
A vállalkozni kivánok, sziveskedjekovitf.ky; Eszék. Deszáthv; Temesvár:
Pecher; Nyíregyház* Matheides; Mis nek alulirt családi megbízottnál. Pápán, a
kolcE : Böszörményi; Debreczen: Borsos bérlet egyszerü feltételeit megtekinteni. —
Kelt Pápán, márcz. 29-én 1867
1893 (15—20)
Alulírott már több év óta egy hatalmas sérvkenőcsnek van birtokában, melyet
Körmendy Daniel,
környezetében rendkivüli szerencsével hasín*lt. A meggyógyultak ré.-zéról történt sza2089 (2-3)
kadatlan felbátoritá-oknak engedve
fellépek a/.zal egy tágasb ható-kör elé, sajánlom
ügyvéd.
A nemi élet
e kitünö s egyátalján semmi ártalmai anyagokat magában nem foglaló szert mindazoknak, kik sérvben szenvednek.
A fájdalmas sérvré-fe* e kenocscsel eg szerűen reggel
és estve bedörzsöltetek, s annak alkalmazása semmiféle kellemetlenségekkel összekötve
nincs Me.-rendelhetA egvedül a készítőnél magánál STURZENKüGKK liOTTIJEBTitkos 2008 (7-lü)
Értekezések nemzés ,terhe<ség-, önnel H.rUnubnn (Helvetiában). Egy tégely ára 8 ft 25 kr. — Postai utam ételn-it
fertőzés-,: magömlés-, sápkór-, fehérnincs he. yé.
2043(3-11)folyás-, k )zösülési tehetetlenség-, női
magtalanadról stb., ez utóbbi betegfégek óv- és gyógymódjaival.
még makacs és üdült bajokat is ugy
Küggelekkjl a bujakóri ragályzásról
koródában, mint mugán gyakorlat folyDebreczenben az indóház
.ndóház közelében,
kelében aa
" ^ Ö
és Dr. Éodet, lyoni orvos
tán több ezer betegen legjobbnak
•asutvonal mellett, egy igen ízletes, több
bisonyult mód szerint, sokszor a nélnagy (.zobákhól al ó kényelmes urilak, Kz'p és mindennemü ré«;isé)tet. drágakövet,
ragályelleiii IP!?hiztosl» óvkül hogy a beteg hivatásában vagy
virágos kerttel.és terjedelmes oltvám okból lovaidoés nyereitsí' rtziunokat lótakaéletmódjában gátoltatnék, gyökeszeréről.
alakitott gyümölcsössel,ugyszintén több táb- rokkal együtt, arany, eisüst és drágaresen, biztoMan és gyorsan gyógyit
kövekkel
kirakva,
továbra
gyöngyöt,
a
férfi
és
nöi
ivarazerek
boncztani
ábráival.
lákra (elosztót- nemes fajokból plántált
Ara : t uj forint.
•(zólö-ültetvénynyel. — Ezzel csuknem kap- szineskövet, aranyat, ezüstöt.ásványoRekommandirozott keresztkötésben :
kat vesz és cserél a legmagasb áron.
csolatban egy jól rendezett cserép- és tégla20 krral több; utóvétellel 40 kr. több.
gyár, több nagyszerü épületekkel (melyekPest, király-utcza 27. sz. MedetzMegrendelhető szerzőtől következő
ben nem levén semmi közfal), akármely más Régiségek és természetiek
házban. 1-sö emelet, délelőtt 7 - 9 ig,
czim alatt:
czélra kevés költséggel köanyen átalakítdélután 1—4 óráig
irodája.
ható. — Mind szilárd anyagból é< bizfos
$0$" Díjazott levelekre azonnal
Dr.
Eiber
V.
P
cserépfedélzettel épitvék - több eg -szséges Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épüvalaszoltatik, s kívánatra a KyógyPesten Józsefutcza 66-ik számu
letben, 14. BZ. a.,
tiszta jó iható vizű kuakkal el.átva — Ez
Kzerek Is megküldetnek.
2080
(2
12)
saját
házában.
egész körülárkolt, és többnyire kaszálóból hol egy nagy választéku raktár mindennemű
álló birtok, illö és mé tányos'feltételek mel- régisének, régi pénzek, gombok, övek
lett több évekre l^zonbérbe, avagy örök- és ineiltekötökböl a lególcsóbb áron, ugyáron eladó Értekezhetni iránta f évi ápril szintén egy nagy raktár ásványok , lephó 20-ik napjáig a tulajdonos Somogyi kék, bogarak, mndarbórök. tojások,
Gáborral.
2077 (3-3)
s szemüvegek is találhatók. 2098 (1—4)

LEITNER M. L.

Fogfájás PÜen.

Haszonbérlet.

Altesti-scrvlien szenvedőknek.

titkai 8

Haszonbér, vagy örökeiadás.

Sh*oi

jzélyel.

betegségeket

NN dr. Hfifer Vilmos

VALÓDI PAGLIANO-STRÜP.

A valódi

Veuve Cliquot Ponsardin pezsgő,

melynek egyedüli raktára nálam létezik, ezután is a legjelesebb minfíséo-ben, nagyban és üvegenkint kapható. — Az ismételadók illő elén
g

w-4)

é8ze8ülneL

JMalvleox C. J .

G i r o l a m o P a g l i a n o flórenczi professzortól egyenesen ideszállitva.
különböző mennyiségben kapható :

a magyarországi főraktárban TÖRÖK JOZSEF
gyógyszerész urnál Pesten, király-utcza 7. szám alatt.
S9T" Az ismételadók igen kedvező engedményben részesülnek. "VQ
Eszb'rp tisztítja a vért, eloszlatja a megromlott nedveket, megritkitjaésmegjavitja
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. Hecken««t 6nut»«. - Nyomatott naját nyomdájában Pesten 1867 (eKyetem-ut,c«a 4-ik Siam alatt).

Pest, aprilis 21-én 1867.
Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre fiit.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évié 8 lt.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság 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. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dy külön
minden igtatás után 30 uj kr.

Véér

Farkas.

(1799—1867.)

Midőn az olvasó ez arczképre tekint, reformok s engedékenység szükségéről, öezErdély alkotmányos történetéből majdnem szehivta az Erdélyben örökre emlékezetes
négy évtized vonul el lelki szemei előtt: az 1834-iki országgyűlést, melyre B.-Szolnok
utóbbi 37 évt. i., mely alatt Veér Farkasnak Veér Farkast választotta követéül, Torma
nevezetes szerep jutott az alkotmányos Józseffel, az alkotmányosság szintoly jeles
küzdelmekből. Ernyedetlen buzgósággal s bajnokával együtt, kinek arczképét s életrajsoha egy perczig is meg nem tántoruló hü- zát szintén közié már a „Vasárnapi Ujság."
séggel harczolt ő, előbb annyi visszaélések- — Ez országgyülésen Wesselényi Miklós,
kel megcsonkított, utóbb sarkaiból kifor- Zeyk Jószef, Szász Károly, Kemény Dénes,
gatott alkotmányunk helyreállításáért. A Bethlen János, Teleki Domokos mellett Veér
régi bajnokok meggyérült soraiból dőlt ki a Farkas is föltünt mint az ellenzék egyik
zászlajához hü katona, épen akkor, midőn a legerélyesebb tagja s mint jeles szónok, a
győzelemnek örülhetni volt már
kilátása.
Veér Farkas főbb nemesi
családaink egyikéből származott.
Atyja köröstarcsai Veér György,
Belsö-Szolnokmegye
főbírája,
anyja gróf Kún Rozália volt. A
szülői háznál gondos nevelésben
részesült; nyilvános iskoláit, ide
értve a jogi tanulmányokat is,
a reformátusok kolozsvári főtanodájában végezte s a hazai törvényekből Maros-Vásárhelyit, az
erdélyi királyi tábla előtt állt
szigorlatot. Már fiatal korában
kitünt éles esze, mély itélőtehetsége s szilárd jelleme által. A
nyilvános pályára azonban csak
1830-ban lépett föl tulajdonképen, midőn Erdélyben is ébredni
kezdvén a politikai közszellem
szabadelvűbb irányzata, BelsöSzolnokmegye közgyülésén mint
politikai szónok tünt föl. Ö inditványozta: hogy a törvények
ellenére kivánt ujonezozást meg
kell tagadni, mit nemcsak megyéje fogadott el, hanem az ország minden ellenzéki megyéje
is. Ez idö óta Erdély vezérférfiai közé számíttatott s az ugynevezett „vándor-patrióták" közé
VÉÉR
FARKAS.
tartozott, kik megyegyülést
me
e
| y g y ü l é s r e járva, mindenütt fenn lobog- mi — ennyi kitűnőség között — valóban nem '
t a u k a törvényesség és szabadelvüség zász- csekély jelentőségü. Tagja volt azon küllajat. Megyéjében rendes táblabiróvá vá- döttségnek is, mely a Pozsonyban szintén
tényleg is befolyt az ügyek inegyütt ülő magyar országgyüléshez küldetett, Erdély sérelmeinek orvoslását eszközölni. Wesselényi Miklóssal együtt dolgozott í
A kormány, maga is meggyőződvén némi egy erdélyi urbéri törvény megállapításán, j

Az országgyülés eredmény nélkül oszlattatott fel. A kormány és a nemzeti közvélemény élesebben állt szemben, mint valaha.
E közvélemény ébren tartására s kifejtésére,
a vándor-patrióták s köztök Veér Farkas
tovább is mindent elkövettek. A kormány
hajlandóbbá vált némelyekben engedni. S a
következö országgyülések, ugymint az
1837-diki Szebeni és az 1841-diki kolozsvári,
közelebb vitték Erdélyt alkotmányos jogai
gyakorlatának visszaszerzéséhez. Az 1846-ki,
mely a konzervativ párt túlsúlyra emelkedésével nagyon is szabadelv-ellenes urbéri törvényt készitett,
istnét visszaesést mutatott. Veér
Farkas mindhárom országgyülésen, elveihez hiven a szabadelvü
táborban küzdött s egyre emelkedett az országos közbecsülésben.
1848-ban az elsö magyar felelős miniszterium ötB.-Szolnokmegye főispánjává nevezte ki. E
minőségben szolgálta a hazát és
a közügyet egészen a forradalom végeig. Ez idő alatt történt,
hogy Urbán cs. alezredes elfogván öt, lándzsás oláhokkal kisértette Kolozsvárra mint foglyot. De Bern visszafoglalván Erdélyt, ismét elfoglalta főispáni
székét. A forradalom utáni sivár
esztendőket falusi magányába
visszavonulva tölté, s a közügynek csak a társadalmi téren
használhatva, résztvett az erdélyi
múzeum-egylet, gazdasági-egylet s kolozsvári nemzeti szinháziegylet létrehozásában. 1861-ben
ismét _ kiléphetett a passivitás
sánczai mögül s megyéje főispánjává megint kineveztetvén,
székét elfoglalta és nagy tevékenységgel töltötte be; de az
alkotmányos élet megszakadásával ö is visszalépett s csak 1865-ben, a beállott biztató fordulattal lépett istnét előbbi
minőségében a cselekvés terére. Mint föispánt érte el a halál, folyó évi márczius 24-én.
Veér Farkas, mint politikai szónok, eredeti s a maga nemében mondhatni páratlan
volt. Rendkivül éles bonczoló és czáfoló

187
tehetsége, melylyel ellenfélé nek érveit ugyszólván szétszedte s legapróbb részletekig és
a végokokig űzve, minden elfoglalt positiójából kiverte, félelmessé tették őt a vitatko
zásban. Erős és következetes okoskodó levén,
maga ritkán volt az ellenfélnek hozzáférhető.
Kissé tompa, süket hangjában valami mély
rezgés volt s különös melegség, mely —
miután érvei az észt győzték meg — meginditotta a >zivet. Midőn a törvénytelenséget
s jogtalanságot kellé ostorozni, hangja fölemelkedett s merész föllépésével és kérlelhetién támadásával rettegésbe hozta az ellenfelet.
Mint egyházának buzgó és áldozatkész
hivét, a dézsi egyházmegye közbizalommal
választotta meg fögondnokának s e minőségében is sok erélyt és buzgalmat fejtett ki.
Ritka becsületessége s szilárd jellemmel
párosult nemes kedélyénél fogva ép oly
közszeretetben mint tiszteletben részesült.
Termete nyulánk, szikár, kinézése beteges, de pillantása átható volt. Cassiusra
emlékeztetett.
Az ujabb időben is, mint azelött mindig,
tántorithatlan hive volt Deák Ferencz politikájának. S az uj magyar miniszterium
egyik erős támaszát veszté el benne. Föispáni
székét egykori követtársának és barátjának
fia, a tudományos érdemeiért is köztiszteletben álló s a megye bizalmát teljes mértékben biró Torma Károly foglalja el.
Pataki Ferencz.

Csalékony tavasz.
(1867. ápril 1-én.)

Vége ismét a tavasznak,
Alig kezdé nyilni még;
Im a szelek fagyot hoznak,
Ujra gyászt ölt a vidék.
Megjelent már egy-két fecske,
S vigan, könnyen szálldogált;
De nia már a házereszbe
Némán huzza meg magát.
Mért siettél kifakadni
Gyönge bimbó itt a ián?
Lá?d, most igy kell elsorvadni,
Nem is nyilva, fagy mián!
Vissza, vissza kis bogárka,
Mért jösz ki a fal megöl?
Nincs zöld fű, nincs nap sugara,
Éhség és hideg megöl . . . .
Oh. nc s essünk remélni.
Csalfa tündér a remény!
Jobb, ki megtanula félni,
Mint ki vak s vesztébe mén!
Szülik József.

A kölni testvérek.
Irta DICKENS KÁROLY.
Valami negyven éve, hátamon batyuval, mint
szegény tanuló jártam be Európát, hogy hacsak
lehet, valamenynyi jóravaló képgyüjteménynyel
megismerkedjem. Álig volt egy-két shillingem, de
volt festékem » ecsetem, erős testalkatom s erős
szivem. A városokban rendesen kosztért és szállásért festettem arczképeket; ha pedig hiu embereket nem találtam, a legkeresettebb boltok előtt
állitottam ki arczképeket, s mindig akadt munkám.
Eképen czélhoz értem, mig más müvésztársaim ott
tengettek tovább, a hol őket hagytam, és soha
érintkezésbe nem jöttek a többi világgal és annak
müvészetével. Ámbár csak nehéz szivvel tudtam
az édes otthontól megválni, és két évi vándorpályámon nemritkán küzdöttem bajjal, — mégsem
irigyeltem kényelmesb társaim dicstelen nyugalmát. Nem ritkán ebéd nélkül maradtam, mikor
erszényemben véletlen roszullét vagy eltompulás
miatt apály állott be, de azért ritkán vesztettem
bátorságomat és a jövő reményét.
íly állapotban voltam akkor is, midőn egy
szeptemberi estén Kölnbe érkezem. Düsseldorfban
lázban fekvém nehány napig, és a tűsző, melyben

pénzemet tartottam, ugyancsak megapadt.BetegAlig telt el husz percz, midőn, a magas kertség által elgyöngitve, fáradtan támolyogtam a vá- keritésekről itélve, külvárosba értünk. Eszembe
roson keresztül. Már sötétleni kezdett a sok torony jutott, hogy málhácskámat a templomban felejtetcsúcsa körül, midőn ahajóhidhoz értem, és az itt- tem, s boszuságomat önkénytelen felkiáltással
ott mozgó világok viszfénye arany pontokkint fejezem ki.
ragyogott a folyam csendes tükrén. Fáradtabb
„Mi baj?" — kérdé a fiatalabb nővér, felém
valék, hogysem szokás szerint ölcsó szállás után hajolva; az idősebb pedig, midőn esetemet elbejárjak; egy kőre ültem tehát a székesegyház előtt széltem, azt kérdé: hogy értékes dolgok vannak-e
s kenyeret és szőlőt vacsoráltam. A vecsernye málnámban?
elkezdődött, nehány ájtatos nő haladt fel a lép„Nem igen, — mondám, — de benne vannak
csőkön s lépett a súlyos szárnyajtókon keresztül fehérneműim, színeim, ecsetem s nehány könyvem."
az imaházba. E n is bementem, de más okból, mint
„ A templomot azóta bezárták, s hiába térők. Reméltem, hogy kellemesb odabenn lenni, nénk vissza. Csak holnap reggel hat órakor nyitmint kivül. A zene kedves hangjai, a tömjén illata, ják ki, 8 akkor bizonyosan érintetlenül ott fogja
a kényelmes ülés kipárnázott lóczán igen kiván- málhácskáját találni. Ime itthon vagyunk. Grettatta velem magát, — de aztán megbüntetett az chen! nyisd ki az ajtót!"
ég szentségtelenségemért, ugy hogy soha sem
Kicsiny, sajátságos feldiszitésü, fallal körülgondolhatok borzalom nélkül a kölni székes- vett házban voltunk, mely magánosan állott. A
egyházra.
kocsi elrobogott, Gretchen kinyitotta az ajtót, s
Kevesen voltak a nagy épületben. E kevesek egy keskeny lépcsőn felmentünk a házba. A konyha
egy mellékkápolnában állottak, melyet gyöngén jobbra feküdt, a lépcsőzet bal oldalon, a háttérben
világított meg hat gyertya egy oltáron, hol egy nehány lépcsőnyire emelt ajtó vezetett a kertbe.
lelkész isteni tiszteletet tartott. A nagy oszlopok
.,Jőjön, fiatal ember! — mondá Gretchen, —
közt itt-ott lámpa vagy viaszgyertya fénye csillo- addig Lóri majd elkészíti a vacsorát."
gott keresztül valamelyik szent kép elől. A széGretchen előttem ment a lépcsőkön, Lóri
kek többnyire le voltak zárva; én tehát egy fal pedig jobbra a konyhába tért.
melletti gyónszékbe ültem, hová nem nyomult be
„Csak két szobánk van, — mondá amaz, —
világosság, tejemet batyucskámra hajtám, és a vacsora után Lóri az ebédlőben fog önnek ágyat
lelkész énekére, a csengettyű szavára, az prgona vetni."
elhaló hangjaira hallgatva elaludtam.
Gyertyát gyujtott, a lépcsőtől balra egy ajtót
Hogy nemcsak álmodám-e azt, a mi ezután felnyitott s bevezetett saját szobájokba, hol két
következett, — igen sokáig magam sem tudtam ágy s pár szekrény képezte a bútorzatot. A hátfelőle tisztába jönni. Azonban azt hiszem, hogy térben fekete kereszt állott.
„Egyedül laknak i t t , cseléd n é l k ü l ? " —
ébren valék. — Az isteni tiszteletnek vége lett. A
székesegyház kevés percz mulva magános elha- kérdem, — ,,s nem félnek olykor?"
gyott leendett, — elérkezett az ideje, hogy be,,Nem félünk, Lóri még a kísértetektől sem
zárják.
fél. Hiszi ön a kísérteteket?"
Elnevettem magamat.
Miért ne töltsem itt az éjt — elgondolám
„Ne nevessen, én félek tőlök, néha ugy tetmagainban, — miért keressek inkább fizetéses
hajlékot? lábaim csaknem fölmondták a szolgá- szik, mintha látnám itt a kertben." Láthatólag
latot; ha itt hálok, hajnalban, midőn az ajtókat összerezzent e szavaknál. „Nézze, mily szép kerkinyitják, megerősödve kelhetek fö!, s járhatok tünk van,n emde igen nagy?" Odalépett az ablakmunka u t á n . — Mig igy gondolkozám, világosság hoz , melyen egy szomorufüz mögött fölkelve
mozdult meg a folyosón, s jött mindig közelebb sütött be a hold. Magas falakkal körülvett tér
hozzám. Hiába rejtőzém mélyebben a gyónószékbe, kepezé a kertet, hol buján nőtt a fű és bemohoa templomot vizsgáló egyházfi éber szeme fölfe- sult folyosó vezetett az emlitett ajtóhoz.
dezett. Kezével vállaimat érinté. és felrázott..
„Igaz, hogy ibolya nem igen terem itt tavaszSóhajtva ke ék föl, s az egyházfi mögött két szal," — folytatá enyelegve, mintha gondolatomat
leányt vettem észre, kik figyelmesen néztek rám. kitalálta volna.
Kétségkivül épen el akartak a templomból menni,
Aztán a másik szobába vezetett Gretchen,
s csak fölfedezésemre állottak meg. Világos volt, melynek közepén teritve állott már az asztal. A
hogy testvérek, ámbár az egyik kisebb és gyön- szoba egy szögletében cserép-kályha volt, a falagébb alaku, mint a másik. Mindkettőnek szürke kat fafaragványok díszítek, s egyik oldalon kis
átható szeme volt, arczszine szép. haja szőke, ajtó vezetett valami rejtekbe. A vacsora pástétomcsaknem fehér, sajátságos csigatekervényekben ból, hideg tésztasüteményből, fekete kenyérből és
folyva körül vállaikat, vagy fekete főkötőcskéjök szőlőből állott. Egy öblös korsóban bajor sör, egy
alá rejtőzve. Szemeik merőn egüggöttek rajtam s üvegben pedig víz volt. Lóri fürgén szolgált az
megvallom, hogy én is mintegy kénytelennek érez- asztal körül, Gretchen pedig egy másik gyertyát
tem magamat, rájok nézni. Mialatt vontatva föl- is meggyujtott, s mindkét gyertyát a kálvha párkelek, igy szólitott meg a nagyobbik :
! kányra állitotta. A padlón számtalan tücsök ugrált,
„Talán nem igen van szállásra való pénze, valószinüleg a világosság által fölriasztva. Én
mindig utáltam ez állatokat, s nem titkolhatám el
fiatal ember?"
,,Van, kisasszony, — válaszoltam elpirulva,— ez utálatomat.
„Nem tudunk ez ocsmany állatoktól megszade fáradtabb vagyok, hogysem szállóhely után
járhassak; betegen kellett ma nehány mérföldet badulni, — kezdé Gretchen, — temérdek búvik
elő a kályha körül a deszkarepedésekből, de ha
wyaloíjolnom."
gyertyát gyújtunk, mind visszarejtezik."
A nővérek egymisra néztek.
Asztalhoz ültünk. Jóizűn vacsoráltam. Lóri
,,Mi adhatunk önnek vacsorát és szobát, mert
fogadásunk tartja, hogy szegény vándorokon társalgott velem, szemközt ült, Gretchen pedig
jobb kéz felől, 8 mivel az asztalkicsiny volt, kezesegitsünk. Jőjön velünk."
Valami megmagyarázhatlan érzet azt sugta, ink gyakran érték egymást. Gretchen keveset
hogy ne fogadjam el a meghivást; de hol az a evett, játszva morzsolta a kenyeret, s átható pilhusz éves ember, ki két ifju leány vendégszerete- lanata szünetlenül rám volt függesztve. Lóri sokat
tét visszautasítsa, kivált ha csak egy-két shilling beszélt és nevetett, de Gretchen hallgatag volt, s
van zsebében, s fáradt és éhes. Mindamellett is mind inkább gondolatokba látszott mélyedni.
Egvszer ugy vettem észre, hogy keze resztétováztam.
,,Jön vagy nem? 1 ' — kérdé az előbbi nővér ket, midőn az enyimhez ér. Vizet ivott, Lóri pedig
némi türelmetlenséggel. „Nem tölthetjük tovább a sörös kancsót nyujtotta nekem. „Töltsön magának," mondá.
az időt."
Épen inni akarék, midőn Gretchen felsikolEpén az ajtóhoz értünk, midőn azt mondám:
,,tólfogadom &z ajánlatot, s viszonzásul arcz- tott, s szemeit rám meresztette. Erősen mozgatá
az asztalt, könyöke pedig hozzá ért poharamhoz,
képeiket le fogom festeni," — viszonzám.
Kissé hiu voltam, és szivesen mutattam szép mire a sör mind a padlóra ömlött.
„Utálatos tücsök! — kiáltá, — azt hiszem,
fogaimat. A fiatalabb nővér egy perczig sem vette
rólam le szemét, s ugy tetszett, mintha arcza jó hogy a hátamba mászott." Sápadtan sietett ki a
indulatot fejezne ki irántam. Annálfogva különö- szobából.
„Ostoba, — mormogá Lóri, — kár a jó sörért,
sen éhez intéztem szavaimat. A két nő gyakran
már most nincs több a háznál, s büntetésből neki
összenézett.
A templom előtt bérkocsi állt. A nők szó kell hozni."
„Miattam ne fáradjanak, jobban szeretem a
nélkül beléptek, én pedig utánok. Gyorsan hajtottunk, és a kocsi ugy robogott a kövezeten, vizet, mint a sört."
A nő éles pillantást vetett arezomra. „Hogy
hogy saját szavaimat sem hallhatám. Hátradőlve
ültek a két szögletben, némán. É n pedig vizsgán lehet férfi vízivó?" kérdé.
A sör a kályha felé rézsut haladó hosszu csanéztem őket, midőn az utczai lámpák olykor-olykor rájok vetek fenyőket, kik hegyes fekete főkö- tornát képezett, mely figyelmemet felköltötte.
tfljökben álarezosokhoz hasonlitának.
Nehány tücsök kábultan mászott ki a nedvből.

Lóri észrevette átható szemével figyelmemet. „Az
ocsmány állatok mindjárt mámort kapnak," —
mondá, mialatt a padlót feltörölte.
Gretchen visszatért a szobába és segitett nővérének az asztalt elszedni. Nem állhattam meg,
hogy fürgeségét és szép alakját figyelemmel ne
kisérjem. Hajlékonyságánál és sajátságos ragyogásu szemeinél fogva ugy tetszett az embernek,
mintha emberi lényből átváltozott fehér macska
volna.
Az idősb nővérben e macska-természet tigrissé látszott erősbödni, sürü éles fogai, erősen
kimeredő álla és alattomosan merev szemei mindinkább megfoghatatlan ellenszenvvel töltenek be.
Szinte örültem, midőn azt mondá, hogy ágyat
vet, Gretchen az alatt mulattatni fog.
Leültem az ablak mellett. Gretchen mellettem állott.
„ ö n minden más embertől különbözik, a
kiket eddig ismertem," kezdé, nehány perczig
merőn nézve rám. „Minden angol olyan, mint ön?-'
„Szerencsére, nem," — felelém.
„Azt olvastam egy könyvből, hogy az angolok derék emberek, senkit sem csalnak meg. H ű
tudna ön egy nőhöz lenni?"
„Az lennék! — kiáltám az ifjuság egész hevével, — mi értéke lenne különben a férfi szerelmének."
Fehér kezeit kinyujtotta felém s vállaimra
tette.
,,Tudna-e engem szeretni, fiatal ember? —
sugá halkan, remegő hangon, — gazdaggá tehetem önt, hogy nem kell többé magát kínoznia;
nagy veszélyből menthetem önt ki; ön tetszik
nekem."
Elpirultam. E körülmény meglepett, de a
nélkül, hogy sokat gondolkoztam volna, felelém:
„Ha azt mondanám önnek, kisasszony, hogy szeretem, megcsalnám. Angolhonban hagytam valakit, kit már rég szeretek és kinél szavamat zálogban hagyám."
„Hallgasson rám! — felelt heves mozdulattal, de suttogó hangon, mely fenyegetőleg hangzott, ugy hogy rá nem figyelnem lehetetlen volt.
— Én többet tehetek, mint ön talán véli; szerelmem visszautasításának rosz következése lehet
önre nézve Én megszabadítom önt, fiatal ember."
Azt gondoltam, hogy szegénységemre és az
ő gazdagságára czéloz e szókkal, azért udvariasan
felelék: „ H a egy más leányka iránti szerelmem
nem engedi, hogy rajtam az ön bájai győzzenek,
ugy még kevésbbé fog kisértetbe hozni az ön gazdagsága. Megbarátkoztam a szegénységgel, keresztülmentem veszélyein és fáradalmain, ismerni
tanultam, s többé nem félek tőle."
„Vannak veszélyek, melyekről ön mit sem
tud, — viszonzá ő, — egy fiatal ember olykor oly
veszedelmekbe kerülhet, mikre soha azelőtt nem
gondolt."
Vad tűz sugárzott szemeiből, midőn ezeket
mondta, és szavai engem a legnagyobb zavarba
hoztak. E pillanatban lépett ki Lóri az ágyneművel a szobába. További beszélgetésünk tehát megszakadt. Gretchen segitett nővérének az ágyat
rendbe hozni, himezett paplant terítettek rá,
melynek alaprajza még most is eszembe jut, és
bizonyára elég okom van, hogy emlékezzem reá.
Lóri élőmbe állott keresztbe font karokkal.
„ ö n bizonynyal nagyon álmos, — szólt. —
Mi jókor kelünk fel, mert sokáig nem maradhatunk itthon. Kávéját, nehány kenyérszelettel, öt
órakor itt fogja találni. Semmi köszönet. Fogadásunk tartja."
Hogy az igazat megvalljam, el kellett volna
mondanom, hogy soha éberebb nem voltam, mint
akkor; csak bizonyos szorongás vett rajtam erőt.
Ugy látszott, hogy midőn Lóri hallgatott, Gretchen még egyszer beszélni akart velem. Ujjai
görcsösen mozogtak fekete kötényén. Elhallgatott
azonban egy titkos pillantásra, melyet Lóri szuró
szeme rá vetett. Követte testvérét oly ábrázattal,
melyben düh, félelem és aggódás küzdeni látszanak egymással, a nélkül, hogy jó éjszakát is mondott volna.
(véS« következik.)

Segesvár.
Erdély egyik legszebb tájképe áll előttünk.
A Nagy-Küküllő csattogó hullámai a völgy hoszszában, jobbra-balra a szőlőkkel és erdőkkel boritott hegyek, ezek lábainál a gazdag vetések, a
lombos berkek és kaszálók, s a távolban a bezáró
hegycsúcs s rajta a régi modoru város: Segesvár,
goth izlésü tornyaival, festői várromjaival s véghetien szorgalmas népével. Az eo-ész vidék s m a n

a város gazdag természeti szépségekben és külö- !
Delelő szántóvetők.
nösen gazdag történelmi emlékekben.
A nap delelőpontjára jutott. A gazda kiforHéjasfalva apró házaitól, a buni és fejéregy- |
házi kastélyok ormain a segesvári góth izlésü ! ditja az ekét a barázdából, hosszu nyelű ösztökéegyház magaslatáig, végigtekintve a szép tájké- vel megtisztítja a csoroszlyát és szántóvasat a
pen, akaratlanul is szemünkbe ötlik a közelünkben ráragadt földtől, a szolga pedig félrehúzza a jáálló roppant emlékkő. Rajzolónk is e pont körül romszeget, és megszabadítja az igától a két cziállhatott, hol az erdő aljában sárgás gránitból meres állatot.
faragott oroszlán alszik, bús emlékéül a hazánk
Az egész szó nélkül megy véghez, s csak
fölött nem régiben elviharzott forradalmi na- akkor szólal meg a gazda, mikor már a gyepün
poknak.
álló szekérhez értek, és az ökörnek szénát vetetTikkasztó nyári nap volt julius 31-dike tek le a kasfarból.
A fűszeres takarmányt egyik felől az ökrök
1849-ben. Az oroszok a várost és a közeli halmokat tárták elfoglalva; öt-hat ezernyi nép rolt jól huzgálják, másik felől pedig a béres tette rá feellátva, jól fölszerelve, bem, a hires vezér, fél- jét, jónak látja egy kis déli álmot aludni.
annyi néppel, félannyi ágyúval megtámadta morA gazda a szekér oldalára dől. Néz messze a
mogó medvéit s déltől estefeléig csatázott. Végre semmibe, mintha valakit várna, és éber álomba
az oroszok rohantak, a maroknyi magyar sereget merül.
körülvették, s egyik vezérök, Skariatin tábornok
Arra gondol, hogy vajjon ki hozza-e az aszágyugolyó által történt halála miatt felbőszültén, szony a fiát a mezőre, — hisz olyan nehéz az esirgalmat nem ismerve pusztitottak. Hasztalan küz- tét bevárni, hogy átadhatná a gyermeknek a
dött a magyar, — a becsületen kivül minden oda nyuszit, melyet imént fülelt le szűrével.
veszett. A vitéz Zeyk Domokos mint huszárőrnagy
Pipája kialudt a várakozásban. Kiveri, sárra
ezer vágás alatt, rettenetesen harczolva esik el,— gondol, hogy mikor lesz már valaha dohány-szaott pusztul el a magyar költészet legfényesebb badság, mint volt az öreg Ferdinánd király idecsillaga, a halhatatlan Petőfi Sándor, — felfordult jében. Egyik gondolat a másikat éri, elgondolja,
kocsijából egy mocsárba menekszik a merész ve- hogy hiszen azt mondják, most is szabadság van,
zér, — százankinthull a jó magyar katona s a beál- — de mit ér vele az ember, — az adó csak
lott éj sötété alig ad menedéket egy-két hírmon- annyi mint volt, s a levélre most is igazságot
dónak
Sok csatát látott e völgy, de talán ütnek! Elábrándozik hazája, nem a nagy térés
haza, csak az ő kis hazája,a falu sorsán, — rágonegyet sem ily keserveset!
A gazdag orosz kormány fényes emléket dol, hogy most meglehet, törvénybiróvá választállíttatott elesett vezérének; a szegény magyar ják, — milyen igazságot fog ő akkor tenni!
E gondolatok közben feltűnik a várva várt,
tisztek és vitézek ott nyugosznak a segesvári és
fejéregyházi határon — négy vagy öt halom alatt, — jön a gazdasszony, ételt hoz a munkásoknak.
hová őket a következő napokon a nép eltemette, Fejére tette fel a szilkét, megunta már kasors e sírokon csak egy-egy mezei virág ingadoz, ha nyában karon hozni, mikor a másik kezén meg a
az esti szellő meglátogatja . . . de ez az a hely, kis fiut kell fogni, hogy el ne essék a göröngyben,
igy is megfájult a horgas ina a hosszu jövésben,
melyről a nagy költő jósolta:
meg a sok ránczigáláshan, olyan nehezen is ván„Hol sírjaink domborulnak:
szorog az a gyerek.
Unokáink leborulnak,
Hanem van aztán öröm. A aryermek a nyusziÁldva neveinket 1"
nak örül, az éhes munkások meg a jó lebbenynek
. . . Lássunk valamit magáról a városról és annak és a füstölt orjával főzött kaszáslének. A szolga
történetéről. Segesvár délről északra nyuló hegy- az ételszagra rögtön felébredett, s a gazda lábaifokon fekszik. Várfala a hegy oldalán kezdődik s nál heverő Lompos kutya is orrára vette a szagot,
ugy lejt a Küküllő partjáig. A külváros a hegy- vagy talán csak ösziöne parancsolja, hogy az aszcsúcs alatt gyűrűzetet képez; s nyárban a virágos, szony kezét megnyalj).
lombos kertek festői széppé teszik ez ódon város
Mig esznek, az asszony leül az emberek
tekintetét.
mellé , s elbeszéli , hogy a szomszédasszonyt
Lakosai szászok, oláhok és kevés magyar. hogy csalta meg épen ma a czigányasszony, kárMunkás, iparos nép; takácsai, kötélverői és kalap- tyavetés alkalmával, ellopván tőle legszebb két
csinálói hiresek az egész országban, s a segesvári zöld mázos fazekát! Hanem hiszen ő hozzá jőjön,
szőttes egyik legkapósabb öltözéke a nép leányai- tudom, kiseprüzi!
nak. Van jeles gymnáziuma, gyönyörü temploma
Ebédközben jókat huznak a szénában fekvő
s nehány csinos épülete; közlekedése és kereske- körösi vászonkorsóból, az asszony haza indul, —
delmi forgalma nagyon élénk.
a kis fiunak még ma iskolába k«U menni.
A monda szerint a szászok 1198-ban kezdek
S most ujra munkához, mert estig még egy
épiteni. Falai azonban jelenleg annyira meg van- fél ág földet, kell meg szántani, az pedig nagyon
nak rongálva, hogy védelmi tekintetben igen ke- ilványos, alig járja az eke. Pedig ma el kell véveset érnének; csakis nyugati oldalát kímélte gezni, törik-szakad, mert az idő a gazda, s megmeg az enyészet, hol még nehány bástyája is lehet, holnap ujra szemezni fog az e ő .
fennáll. A vár legmagasabb pontjára, a hegytetőre,
Ez volt a nyugalom. Ha a munkásság az élet
fedeles lépcső vezet.
sava, mint a költő énekli: az ilyen nyugalom meg
Mikor épült maga a vár, nem tudhatni; — az élet itala, melyet a sós étel olyan nagyon
annyi igaz, hogy mivel országutba esett és a vi- kiván.
Osváth Albert.déket dominálta, sok vihart és pusztulást látott.
1438-ban feldúlta a török. 1513-ban Ulászló rendeletet adott ki, hogy a várost ujra benépesítsék. A nemzetiségek a párisi kiállitáson.
Zápolya, Bocskay, Székely Mózes, Kemény János
A franczia szellemdús találékonyság sok
mind táboroztak benne, de nem bántották; Basta alakban nyilvánul ez idén ;i párisi Mars mezején.
azonban 1601 ben megostromolta, katonái kira- A világ minden részéből várnuk vendégeket; e
bolták, a vezér megsarczolta. Segesvár mellett vendégek találnak ugyan látni valót eleget, de
dőlt el a fejedelemség kérdése Apafii és Kemény cosmopoliticus igényeik mellett gondoskodni kelJános között; a mint tudjuk, ez utóbbi a csatát, a lett nemzetiségi vágyaikról is, hogy a világ e
fejedelemséget s életét vesztette.
nagyszerü képviseltetekében némileg saját édes
Volt a városban három ország- és három otthonjokut is feltalálják. E vágyat kielégitendők,
fejedelem-választó gyülés. I. Rákóczi Györgyöt hoztáK létre a francziák M nemzetiségi pavillono1630. nov. 14-én, Rliédei Ferenczet 1657., s Bar- kat, melyekből néh myat mai képünk az olvasónak
csai Ákost 1658-ban itt tették fejedelemmé. Az bemutat.
1848-diki forradalomban kevés szerepe volt; népe
A parkot két nagy keresztút négy egyenlő
mindig a mérsékeltebbek közé tartozott Az részre osztja, melyeket ;.zon négy nemzetről, me1849-diki szerencsétlen csatáról szólottunk. Még lyek legnagyobb részben igénybe vették, franczia,
csak annyit mondunk, hogy a Bach-Schmerling angol, német és belga negyedeknek neveztek el.
korszak alatt tulnyomólag centralistikus érzelmek Az utóbbiban fekszik a belga mükiállitás helyibefolyása alatt állott. Teutsch és Gull-féle ékes- sége, igen kellemes stylban épitett templom előszóló s még e mellett erőszakos emberek hatása csarnokkal, konnthi oszlopokkal. Az ipar megfemellett, a szelid kedélyü és nemes érzésü Bacon és szitéerejét,hogy édes testvérének: a művészetnek
társai, kik az alkotmány és szabadelvüség barátai diszes csarnokot emeljen benne ; igyekezete sikevalának, egész 1861-ig mély hallgatásra voltak rült is, a kellemes külsőnek megfelel az épület tászoritva. 1863-ban és 65-ben ismét uralomra ver- gas belseje, mely felülről nyeri világosságát, és
gődött a Gull-párt. Most mély hallgatásba burko- méltó hajléka a németalföldi festőművészet régi
lózva, ugy tetszik, mintha nem is volna a magyar és uj remekeinek.
szent korona területén, mert az országgyülésen
A német negyedben levő svéd ház tekintete
Pesten mindez ideig nincs képviselve.
egyszerre három századdal vezet vissza, Dale__
Deák Farkas. karlia magas hegyeibe. Ugyanis azon óriási házat

6. Fényszobrászati műhely.

3. Párisi munkások lakháza

A nemzetiségek a párisi kiállitáson.

8. Török pavillon.

2. Svéd ház.
1. A belga mükiállitás helyisége.
5- Tunisi pavillon.

másolták itt le, annyi hűséggel, mennyit az ideali- épitették ezt, melyek közt a cintrai palota és a
A bor r.z ó-kori népélctben.
zálás engedni szokott, a melyben Wasa Gusztáv batalhai zárda különösen kitünő példányok.
egykor a dánok üldözése elől rejtőzött, mig de- !
A török pavillon-csoport tulajdonkép három
i.
rék dalekarlusainak élén a barátságtalan hegyek épület: egy mosé, egy kioszk s egy fördő. A mosé
közül kitörvén, végre a gyülölt idegeneket az ör- | kis-ázsiai mintára készült, s a homlokzat épitészeti
A szőlőtőke elterjedése.
szagból kiüzte. E történelmi emlékhez az ó svéd ; czirádái a brussai mosén levők után vannak csiépitészet emléke is csatlakozik ez épületben. A j nálva. A kioszkban pompás szoba van, köröskörül
Az emberi művelődés történetével legszorotetőn moha terül, a falak pedig a rovátkos faépi- j kerevettel, közepett pedig kútfő igérkezik kelle- sabb kapcsolatban áll a tenyésztett növények törtésmódnak nyujtják érdekes képét. Csigalépcső | mes hűsitéssel a nyári forró napokra. A fördő ténete. Mindenesetre ezek valának azon tényezők,
vezet az emeletre, memelyek a kóbor vad barlyet folyosó vesz körül,
bárokat állandó lakhely
régi módi ólmos ablaépitésére kényszeriték.
kokkal. A belsö falak
Ezek valának vad szonyírfával vonvák be.
kásaik szeliditői, s a humanismus leghathatósb
Ennek tökéletes ellétrehozói.
lentéte az ujkori párisi
Még Afrika mesés
munkások lakháza a
homályban borongó belfranczia negyedben. Nasejében is, a C?endespoleon császár, ki sokat
tenger szigetein, egyfoglalkozik a munkások
szóval mindenütt, hova
ügyével, mintaképen
eddigelé el sem hakészittette ezt, munkátolt a polgárisodás élsok, kis iparosok, alsóbb
tető világa, s hol a
rendű tisztviselők s álbenszülöttek mai natalában tisztességesebb
piglan is az állatiasság
szegény emberek szálegalsóbb fokán állanak,
mára. Ez épületek alapa gabnanemüek leendefala épületkő és vizhatnek bizonyára a műlan vakolat, a többi fal
veltség legfontosb léta mintán tégla, a tetőzet
rehozói.
pedig horgany.Egy ilyen
épület két családra van
Azon növény, mely
számitva, s felül padvégkifejlődéséig nem
lásszobával, alul pedig
nélkülözheti semmikép
bolttal ellátva.
az emberi segédkezet,
önkénytelen hordozója
Az angol negyeda művelődésnek.
ben Afrikát egy tunisi
íly szerep jutott —
ház képviseli. Chapon
a gondviselés által — a
épitette a tunisi bey
mindenütt kedvelt a
megbizásából, a belső
igen elterjedt szőlőfelszerelést pedig arab
nek is.
munkások teljesitették.
Hogy az emberek a
Segesvár (Erdélyben). — (Keleti Gusztáv rajza)
Az épület a legtisztább
bort, illetőleg a szőlőt
keleti stylt viseli magán. Két végén jókora kupolák, homlokzatán hű másolata a török fördőnek, csakhogy kis már az özönvíz előtt ismerték, az tény; a szentirás tanúbizonysága szerint az özönvíz elmultápedig márvány-lépcső. A márványos előcsar- mérvben.
A helvét szövetség, több más ország példá- val Noé atyánk első teendője szőlőtőke-ültetés
nok oszlopokon nyugszik, s közepén szökőkut
bocsátja hüsitő sugarait a levegőbe. Belsö terje- jára nem elégi dett meg a kiállitási palotában ki- vala.
Azon kérdésre: ki lett legyen a bor legelső
delme oly nagy, hogy benne törvényszéki, elfo- mutatott térrel, hanem külön svájczi pavillont is
gadó és azonkivül tágas terem van a bey testőrei épittetett müvészi kiállitmányainak. Tekinté- Ízlelője: biztos, pontos választ adni lehetetlen,
számára, továbbá kávézó szoba és a kelet sajátsá- lyes mérvű paietaszerü épület ez, melynek idom- azért legjobb, ha Noéra hagyjuk, hisz a nóta is
zatai, a svájczi hegyi-kunyhókra emlékeztetnek. bizonyitja ezt, mondván:
gairól némi fogalmat nyujtó bazár van.
Noé mondá az Urnak akkor:
A muszka paraszt,,Ez a víz nekem sehogy sem
ház tulajdonkópen f'e^=rf°
smakkol;
dett udvar összekötötte
—Nem iható m, csupa utálat,
Beledöglött az a sok állat!"
két épület. Falai hantott
És az Ur mondá neki akkor:
veres fenyőből vannak.
„„No, hát ieyál, nesze itt a
A hasábokat egymásba
bor.""
ékelik, s a inyilasokat
A
szőlő
eredetét
—
csepüvel bedugdossák.
illetőleg azon kérdést
Földszint az ólak vanis: melyik földrész volt
nak, csak a felső rész
ezen nemes gyümölcs
szolgál emberek lakászülője, sürü, soha el
sául. A legnagyobb szonem oszló homály fedi,
bának tetemes részét els ezt a tudósok számtaveszi az óriás boglyalan évek hosszu során
kemencze,!a muszka paát tett vizsgálódásai a
raszt nélkülözhetlen
kutatásai sem valának
házi barátja. A lépcső
képesek eloszlatni, nem
kívülről vezet fel. A
is sikerülend ez soha.
kettős épületet összeÁzsiának ősrengetekötő fedél alatt tartják
geiben az ezredéves faa kocsikat s gazdasági
óriások derekát futja
eszközöket. Az egyik
körül a venyige, egyik
ház rendszerint kisebb
fáról a másikra kúszik,
és csinosabb; ebben
beárnyalva az egész ősszoktak a család vénei:
rengeteget. Itt a szőlŐtő
nagyapók és anyók lakvalóságos királynéja az
ni. Legnevezetesb ez
erdőnek. Igen! mert
épületben, hogy egyetgyakran 5—6 lábnyi
len szeg sincs rajta.
átmérőjü törzse van;
A franczia negyedezért ez Göröghonban
ben szembetűnő épület
épitő anyagul is szolgált
a fényszobrászati müaz ephezusi Diána temhely. A mai kor ez
plomához. A metaponegyik legszellemdusabb
Delelő sznntovetök. — ((Jregusn János rajza.)
tumi Juno templomának
találmányának szeszékülső
oszlopai
szintén
szőlőfából
készültek, a miért
I
Legyen
elég
ennyi
azon
épitmények
közül,
lyes stylü hajléka több kiszögelléssel ellátott jókora épület, melynek közepén kupolás ker. k gyü- melyet a kiállitás ez egyesült országában a külön- is Plinius a szőlőindát nem számitja a kúszónövélésterem van, e körül pedig szobrászati műhelyek böző képességeket és sajátságokat képviselik. nyek sorába, hanem egyenesen a fákhoz. A vadon
Magyar pavillont, magyar müvészet, ipar vagy termő szőlőből a forró égöv alatt jó édes bor készül.
és műtermek.
természeti
kincsek külön tekintélyes kiállitási he- A szőlő vadon legpompásabban a Fekete-tenger
Mindez épületek azonban méltóság és előkelőség tekintetében nem mérkőzhetnek a német ne- lyiségét ne keressük még itt ezuttal, csak remél- keleti részén, a Kaukázus tövén, Mingrélia és
gyedben fekvő portugál pavillonnal, melyen a. jük, hogy egy ujabb kiállitás készültebben, ver- Imerithiában tenyészett s ott, hol a mesés ó-korban
Braganzák czimerei diszlenek. Szorosan a 16-ik senyre erősebben fog minket találni, mint az ed- Aé'tes gyönyörü palotája, és Leukothea nagyszerü
temploma állottak, s a hol Circe lakott, báj_
századbeli épületmaradványok mintája szerint digiek találtak.

4. Muszka parasztház,
7. Portugál pavillon.
9. A svájczi mükiállitás helyisége.
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dús 8 a füvészetben jártas unokahugával Medeával. Smaragdszinü vetések, aranykalászok,
dúsan zöldelő szőlők disziték egykor Kolchis
páratlan szépségü tájékát. A Kaspi-tenger környékén is roppant mennyiségben pompázott.
Mig a forró égöv alatt az édes anyatermészet bőkezüleg osztogatja e kincset a föld fiainak,
el annyira, hogy nem marad egyéb hátra Ázsia
kényelemhez szokott gyermekének, mint csak a
dúsan megáldott szőlőtermést leszedni s megszüretelni: addig Európa szegény szőlőgazdája roppant fáradsággal neveli s arczának véres verejtékével drágán fizeti meg ez isteni italt.
Ugyan most már ki határozhatja meg, hogy
az emlitettem tartományok s országok melyikében
látta meg először a szőlő a napvilágot? Ez a halandók előtt örök titok marad. Többek véleménye
szerint azonban alkalmasint Elő-Ázsia lenne azon
föld, hol a szőlő először műveltetett; hihetőleg az
Euphrat és Indus, a Fekete- és Káspi-tenger közt
fekvő vidékek valamelyikének köszönheti az
emberi nem e becses növény létezését. Mindenütt,
hol a talaj alkalmas, s a hegy légmérséklete nem
nagyon hideg, a szőlő létezése biztositva van.
Kasmírban és Sina hegyén a venyige 5,500 lábnyira emelkedik. Ázsia alföldén nem tenyészik
többé, itt már elöli a roppant torróság.
A természet mégis csak jó anyánk! Lám,
gondoskodik ő az emberről mindennel, nemcsak
testének táplálásáról, s száz meg száz féle szükségletei fedezéséről, hanem még egy kis gondüzörb'í is. A hol a szőlő meg nem teremhet a nap
égető heve miatt, ott a bor hiányát a pálmafa gyümölcsének nedve pótolja. — Az arabok a datolyapálma kiforrt czukortartalmu nedvéből készítik a
bort. Mindenütt, a hol csak a datolya-pálma nő,
gyümölcse borkészítésre használtatik. A jó talajon
álló pálma e^ész éven át ellátja nedvvel tulajdonosát, a sovány föld terméke azonban csak 6 hónapon át nyujt italt. A f'ris pálmanedv édes,
kellemes izü; kevés idei forrás után savanykás
lesz. Hogy még részegitőbb hatása legyen, a benszülöttek a tüskés - alma (datura stramonium)
nedvét keverik hozzá; Nubiában pedig egy borsnem, capsicum canonicum hozzátétele által még
bóditóbb hatásúvá tétetik.
Látjuk tehát, hogy minden égalj alatt, minden
nép közt uralg a bor; s a koldus viskójátóla biborbársonyos fejedelem gazdag palotájáig minden
embert meghóditott, s ez az átalánosan elfogadott,
legjobbnak bizonyult orvosság a búbánat s fájdalom ellen; kellemes enyhet ad ugy a müveltség
legalantabb fokán álló vad szivnek, mint a müveltség által megnemesitett kebelnek.
II.
A palesztinai bor.
Csakis Palesztina, a kereszténység e klassikus földe, a „tejjel-mézzel folyó tartomány", miként a sz. irás nevezé, volt megáldva két oly
nemes gyümölcscsel, minta pálma és szőlő; mindkettő igen el volt terjedve gyönyörü regényes
bérczein, s édeni lapályain. Csakis e tartomány
dicsekedhetett ;izon szerencsével, hogy pénzére
majd pálmát, majd pedig egy,szőlőfurtöt verethetett; ez természetadta dusgazdagságát igen jól
jelképzé. Palesztina szőlőtermelése a Wré°-ibb
ős idők homályában vész el. A bibliai hagyomány
szerint özönvíz után a legelső szőlő az Ararát hegy
alsó részén nőtt. Ábrahám idejében a bor Zsidóország legnemesebb termékei közé soroltatok.
Kánaán már meghóditása előtt áldott bortermő
ország volt. A sz. irás tanúbizonysága szerint is —a
mint mindnyájan tudni fogjuk — midőn az izraeliták elérték az áldott Kánaán határát, Mózes 12
kémet küldött a tartomány kikémlése végett, ezek
visszajővén oly roppant nagy szőlőfürtöt hoztak,
hogy azt két embernek rúdon kellet t vinni. Leghíresebbek voltak a.za$zkaloni,jágúi s szareptai borok.
Betherem hegye terme a legnagyobb s legizletesb
szőlőket. Palesztina szorgalmas lakói, ha földjük
mivelését bevégezték, olaj s bor készitésével foglalkoztak. A bor itt is a legelterjedtebb italok sorába tartozott. Jóságát megörökité a történetíró
s lantjára méltatá a dalnok. Az isteni tiszteletnéli
használás által a bor még mysticus jelentőséget is
nyert. A zsidók egyik legkedveltebb népünnepe a
szüret vala. A legujabb tudósitások szerint Hebron
évenkint körülbelül 3000 mázsa szőlőszirupot szolgáltat, Borti folyam partján és a Sorvei szőlőhegyen (Bethlehem mellett) még most is találtatnak
12 (hollandi) fontos szőlőfürtök, melyeke páratlan
bortermő ország régi hírnevének fényes bizonyságául szolgálnak.

III.
A szölömivclés Egyiptomban.

dolgokat irhatok az oktatásügyről s még többet
fogok irni majd a közvizsgák után. Most csak két
igen jeles társulatról szólok röviden, melyek nagy
Ép oly fontos, ha nem is annyira elterjedt horderővel birnak a román ifjuság képeztetésére.
volt a szőlőmivelés Egyiptomban is. Eredete itt is Első ezek közül az Atheneum, szaktudós férfiak
a legrégibb idődre vihető vissza. Ösmeretes volta társulata, kik hetenkint több felolvasást tartanak
szőlő és bor már akkor, midőn a világhirü pyra- egy igen tágas teremben a kultusügyérség épülemisokat kezdték épiteni; a történet tanúbizony- tében ; ezen felolvasások ingyen tartatnak ősztől
sága szerint már Psammetich király mivelt szőlőt. tavaszig, és mindenki bemehet, a ki szomjuhozza
A sírokban található számtalan ős képmüveken az igazságot, ifju és öreg, nők és férfiak egyaránt.
szüret, szőlő, venyige s más efféle rajzok eléggé A fűtést világítást és a felolvasásokhoz szükséges
bizonyitják azt, hogy a szőlő igen el volt terjedve rajzokat stb. a kormány fizeti, és nem a hallgatók,
e szép országban. Egyiptom lakói nem igen voltak mint Maros-Vásárhelyt történt a közelebbi télen.
bornemisszák; a földmivelő munkája után, a tudós
A másik a román nép tanítására alakult tárasztala mellett, a gazdag fényes lakomája alkalmával bőven fogyasztá a bort, egy szóval az or- sulat, melynek minden főbb városban van fiókbiszág minden fia in abundantia élvezte a gondüző, bizottmánya; elnöke gr. JRozetti, ki magát magyar
felderítő nedvet; még a papok is kaptak napon- grófnak nevezi. Ennek a társulatnak főczélja az
kint bizonyos adag bort, csakis a király fosztatott iparos ifjak ingyentanitása vasárnapokon, délután.
meg ezen élvezettől, neki nem volt szabid bort Itt Bukarestben öt ilyen iskola nyittatott meg a
inni. — Herodot tanúbizonysága szerint a Buhasit napokban a legszebb ünnepélyességgel, s mindenik
(Durna) ünnepére, a hasonnevü városban össze- mester, kereskedő s a t . köteles az ifjakat büntetés
sereglett 700,000 nép több bort fogyasztott el az terhe alatt iskolába küldeni. Tanítókról, tankönyünnepek tartama alatt, mint a városbeli nép egész vekről a társulat, tanszobákról pedig a város gonéven át. — Egyiptomban a szőlőtőke első behozó- doskodik. Czélja ezen társulatnak oda törekedni,
jának Osiris Dionisos tartatott, s innen terjedt el hogy ne legyen egyetlen iparos, korcsmárost a t .
az egyrészt Ethiopia és Indiába, másrészt pedig a ki románul ne tudjon irni olvasni, s számolni és
Melampsus által Göröghonba. Jelenleg a szőlő rajzolni.
itt már csak a kertekre van szorítkozva, s csakis
Nekünk, itteni magyaroknak is végtelen szükimitt-amott látható. A nemes szőlő, mely még a ségünk volna, még pedig felekezeti különbség nélfáraók idejében az ország legnagyobb részén kül ilyen vasárnapi iskolára. Meg is próbáltuk ezt
zöldelve pompázott s mely még Athendus és Strábó már több izben, de a szegénység miatt sehogy sem
korában szép keletnek örvendett s kivitele rop- boldogultunk vele. Tanítóra, tankönyvekre, iró és
pant nagy volt, mai napság már az ó-kori müvelt- rajzeszközökre volna szükségünk, hogy a czélt
ség e főhelyéről kiirtva s számüzve van, mivel elérjük, s nemzetiségünket itt megőrizhessük.
jelenlegi lakóinak a mohamedánoknak, e nemes is- Hazánkfiai pedig annyira vannak már is terhelve
teni ital élvezését sz. könyvük tiltja.
egyházi és világi adókkal, miszerint teljes lehetetlenség őket ezen ügyben is zaklatnunk. Már pedig
Rónaszéky.
itt tennünk kell valamit, mert ha nem akarunk és
nem tudnánk is az emlitett társulattal versenyezni,
Nevelésügy DIold vá - Olákországban. de nemzetiségünk megőrzése forogván kérdésben,
tennünk kell valamit hazánk lelkes fiainak segedelBukarest, ápr. 10.
mével, különben a sok száz székely gyermek más
Kuza idejében akkori nevelésügyér K. urtól ajku iskolába kénytelenittetvén járni, ujabb csapás
egy alkalomkor rövid levelet kaptam, melyben fel- érendi a kivándorolt s folyvást vándorló székely
szólított, „lennék szives délután két órára a kul- ifjuságot s velök nemzetiségünket.
tusminiszteriumba felmenni." A miniszter ur lassu
Nem az volna czélunk, hogy a székely fiakat
fejbólintással fogadott, forgatni kezdette az asztaa
román
nyelv tanulásától elrekeszszük, mert igen
lán fekvő lapokat, melyek között a pesti „Concorjól
tudjuk,
hogy két szomszéd nemzetnek arra kell
diát" s a brassói „Gazetta" pillatottam meg. Aztán
ilyen párbeszédbe keveredtünk. „Önt hivják K. törekednie, hogy egymás nyelvét megtanulja; jól
F.-nek!" „Igenis." Ön egy czikket irt a romániai tudjuk, hogy az olyan iparos, a ki itt a román
iskolákról a „Kolozsvári Közlöny"-ben, melyben nyelvet nem birna, előbb-utóbb éhen is elvesza legfeketébb rágalommal illeti a román kultusmi- hetne. Csak azt óhajtjuk, hogy a tősgyökeres széniszteriumot. „Nem emlékszem erre, de ha a czikk kely ifjuság ne feledje el anyanyelvét, a nemzet
itt van, kérem előmutatni, miután nevemet rende- ezen legdrágább kincsét, sőt volna alkalma munsen ki szoktam irni leveleim alá." A miniszter ur kaüres óráiban magát ebben képezhetni s mintololvasni kezdetta „Gazetta" -ból vagy „Concordiá"- vasni-irni, számolni és rajzolni tudó, hazájának és
ból egy levelet, s én csakhamar ezen szavakkal nemzetének érdemes polgára lehetni.
Koós Ferencz, ref. lelkész.
szakitám félbe: „Ne tessék tovább olvasni, mert
én irtam az egészet."
Abban a levélben pár sorral emlitettem volt,
hogy az itteni kultusminiszter ismét ezer falusi is- A budai „Erzsébet keserüsós-forrás"
kolát alapitott, holott faluhelyeken az iskolákat
gyógyfürdői.
börtönnek használják az előljárók, ugy hogy midőn
az esküdt valamely foglvot elzár, igy fejezi ki maA régi gyógyforrásairól hires Buda 1853-ban
gát: „Bezártam az iskolába, azaz a börtönbe." — egy uj forrás fölfedeztetése által gazdagittatott r
A miniszter ur kérdé: „ki mondta ezt önnek?" — mely nagymennyiségü kénsavas szikeny- és mag„Senki, magam hallottam M. faluban s másutt is nesia-só tartalmánál fogva számtalan betegségben
kérdeztem és mindenütt azt felelték, r.ogy a bi- nemcsak mint elismert gyógyszer ajánltatik, hazony ugy van. A miniszter ur kérdeztesse meg s nem egyszersmind Nendtvich, Molnár, Redtenba1
tapasztalni fogj i, hogy igazat irtam.' Azonban a cher tanárok és mások által történt vegybontás,
miniszter ur ezt hosszas teketóriának tartotta s e nemkülönben a legelső orvosi tekintélyek és legishelyett igy válaszolt: „Kuza ő fenségének kor- mertebb orvosok bizonyítványai szerint a hiresmánya nem fogja soha eltürni, hogy egy idegen pülnaui keserüvizzel elemi alkatrészeire n ^ e
ilyen gyalázólag irjon a mi iskoláinkról a külföldi csaknem teljesen azonos. Az „Erzsébet-fornis
lapokba; ha önnek nem tetszenek a mi iskoláink, fürdőintézete a Szt.-Gellérthegy és Sashegy möKuza ő fenségének kormánya találni fog utat és götti kellemes lapályon délkelet felé fekszik,
módot önt oda küldetni, a hol az iskolák tetszeni észak felől a budai hegyek által védve, a fehérfognak."
vári országuttól jobbra, Budától '/2, Pesttől 3 / 4
Mondanom sem kell, hogy ez a hires állam- órányi távolságban.
csíny után történt, mikor a legjelesb lapokat egyMint a legtöbb ásványviz, ugy ezen forrás
másra lefoglalták, s a szerkesztőknek két szállások fölfedezése is a véletlennek köszönhető. Később
volt: egyik, a melyet félévenkint ők fizettek, azután Unger F., városi gyógyszerész a forrást ;»
a másik, a melyet az állam tartott számukra. hozzátartozó telkekkel együtt megvásárolván,
Némelyik ingyen fizette a házbért. — Ilyen idő- 1854-ben a helytartótanács jóváhagyásával itt
ben én is jobbnak láttam félretenni azt a tollat, ivó- s fúrdőintézetet emelt. A csakhamar mutatmelylyel az oláhországi iskolák állásáról irni szok- kozó kedvező eredmények, nemkülönben a fürdőtam. Könnyü volt belátni, hogy ezzel a nevelés- intézetnek évről évre növekvő látogatottsága, a
ügynek ugy sem használhatok, magamnak ellenben fürdőigazgatóságot jelentékeny nagyobbitásokra
és itteni honfitársaimnak annál többet ártanék. készteté.
Kuza bukása után aztán az ideiglenes kormánynak
Az intézet számos csinos, és zuhanykészleegyik ta jja elmondotta, hogy minő állapotban ta- tekkel ellátott fürdőszobából áll. Negyven bútolálták az egyházakat és iskolákat; azt a beszédet rozott szoba s Ízletes vendéglő áll a fürdő-vendépedig én a Prot. Lapokban azonnal közöltem is. gek rendelkezésére; van továbbá ez uj telepitvény— Ez a mult nyáron volt.
ben társalgási terem, könyvtárral, lapokkal é*
Még nincs egy éve, és ma már egészen más zongorával ellátva.

A fürdő használata gyomor, alttest-bántalmakban stb. igen jótékony hatással van. A Sashegy és a Duna közt feküdvén, enyhe, balzsamos
levegője, az árnyas sétányokkal hálózott telepitvényt kellemes mezei tartózkodási helylyé teszi. A társaskocsik folytonos közlekedése (májusban: délelőtt 7, 8, 9 órakor, délután 3, 4 órakor;
a többi hónapokban óránkint) a rendes összeköttetést a testvérvárosokkal fenntartja. A fürdőidény kezdődik május 1-én, végződik szeptember
30-án.

Egyveleg.
— (Deákaphilosophiáról.) A „Magyarország"
érdekes adomát mond el, mely a közelebbi akadémia tagválasztáskor történt. Deák Ferenczet megkérdezték a bölcsészeti osztály egyik jelöltje végett. Azt felelte: „nem avatkozom a bölcsészeti
osztály dolgaiba. Különben is szerintem a bölcsészet olyan, mint a zsir; jó, ha van belőle minden ételben, de magában véve nem igen élvezhető."

TÁRHÁZ.

A kereszténysé g ünnepei.
Husvét.

Hogy a kereszténység a husvét ünnepének
nagy fontosságot tulajdonit, ezt már abból is következtethetni, hogy erre előkészületül, mint azt
a „Vas. Ujság" f. évi márcz. 10-diki 10,. számában emlitettük, a nagy böjtöt rendelte. Es e fontosság valóban kétségbevonhatlan, akár az alapjául szolgáló történeti esemény jelentőségét, akár
azon vitákat, melyekre tartásának ideje szolgáltatott alkalmat, akár végre azon körülményt, hogy
ez ünneptől függ az egész évnek felosztása, veszszük tekintetbe. E három rendbeli fontosság sorrendjét fogjuk ez egyszerü ismertetésben is megtartani.
Mi a husvét ünnepének tárgyát illeti, noha
fölteszszük, hogy alig van olvasónk, ki előtt az ismeretlen volna, azt a teljesség kedveéri mégis
meg kell emlitenünk. A husvét a zsidóknál is ismeretes volt, noha más, de a mienkkel némileg
rokon értelemben. Kezdődött pedig a Nisán hónap 14-dikén (ápril elején). Ünnepeltetett t. i.
annak hálás emlékezetére, hogy midőn a bárányvérrel hintett küszöb mellett (mint a hol zsidók
laktak) bántalom nélkül ment el az ur öldöklő
angyala, azalatt az egyiptomiak elsőszülötteinek
nem kedvezett. Ezért ez ünnep nálok átmenetelnek
(pascha) neveztetett. E szerint ez ünnepen az
egyiptomi szolgálatból történt kiszabadulás emlékezete merült föl Izrael fiainak lelkében. A keresztényeknél is a szolgálat, de nem testi, hanem
szellemi szolgálat, a bűn és tudatlanság szolgálata
igájából való megszabadulásnak emlékezete. Mely
szellemi szolgálatból kiszabadulásnak legerősebb
biztositéka a keresztfára feszitett Jézusnak halálból föltámadása. Mert e történeti eseményt üli a
kereszténység husvét ünnepén. Annál fontosabb
pedig a husvét a kereszténységre nézve, mivel
Krisztus föltámadása a legsarkalatosabb hitelvek
egyike, ugy hogy az apostol szavai szerint: „ha
Krisztus föl nem támadott, egész hitünk haszontalan."
Épen e fontosságnak lehet tulajdonitani azon
elkeseredésig fokozódott és századokig tartott vitákat, melyekre a husvét ünneplésének ideje alkalmul szolgált. Mert a mint arra nézve mindnyájan kezdettől fogva megegyeztek, hogy Krisztus
föltámadásának emlékét meg kell ünnepelni, s ezt
azonnal, a keresztény egyház keletkezése óta tették is, ugy hogy ez a legrégibb ünnep s a vasárnap is ennek köszöni eredetét: épen ugy nem tudtak arra nézve megegyezni, az év melyik napján
ünnepeljék.
E hosszasan tartott vitát a 325. évben összehivott első egyetemes nyceai zsinat döntötte el, s e
zsinat határozataiból lesz érthető, mikép szabályozza a husvét ideje ma is az egész évnek részeit. A nyceai zsinatnak a húsvétra vonatkozó
határozatai ugyanis a következők : 1. Ünnepelje
valamennyi keresztény a húsvétot egy és ugyanazon időben, és pedig vasárnap; 2. E nap legyen
a tavaszi éjnapegyenlőség után első holdtöltére
következő legközelebbi vasárnap ; 3. ha megtörténnék az, hogy ekkép a husvét a zsidók pasehajával összeesnék, akkor a keresztény husvét egy
héttel későbbre teendő. Ebből már megmagyarázhatjuk, miért van néha husvét még márczius hónapban, máskor pedig csak április második felében. Megtörténik ugyanis, hogy a márcz. 21-re eső
tavaszi éjnapegyenlőség után rögtön másnap van
holdtölte; ekkor tehát mindjárt a legközelebbi vasárnap lesz a husvét, lehet tehát, hogy már márcz.
23-dikán. Máskor ismét épen az éjnapegyenlőség
eiőtt van holdtölte. Akkor tehát egész négy hetet kell bevárni, mig az éjnapegyenlőség utáni
legközelebbi holdtölte lesz, ugy hogy a husvét
lde
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— (Az áltamtávirda jövedelme.) 1866-ban
feladatott összesen 2105 millió sürgöny 45,103
millió szóval; 1865-ben feladatott összesen 1442
millió sürgöny, 29,571 millió szóval. Érkezett
1866-ban 223 millió sürgöny 4744 millió szóval,
mig az előbbi évben csak 142 millió sürgöny 3985
szóval. A bevétel szaporodása 209,627 ft.
** (A hangyákat bhtosan el lehet űzni) bármel v helyiségből, ha egy csésze aljában petroleumot
teszünk oda, hol legnagyobb mennyiségben szoktak összegyülekezni a hangyák. Meg kell próbálni.

A húsvétnak ez ismertetését nem lehetne telpedig csak ápril 25-dikén. A husvét ünnepétől
függnek aztán a többi mozgó vagy változó ünne- jesnek tekinteni, ha még az akkori népszokásokpek, azok t. i. melyek nincsenek a hónap bizonyos ról meg nem emlékeznénk. Ilyenek nevezetesen:
napjához kötve. Minél később van a husvét, an- a husvéti bárány, a husvéti locsolás és a husvéti
nál hosszabb a farsang, mivel ez után még a hat tojás. Lássuk tehát ezeket is.
heti böjtnek kell kikerülni, s annál később lesz
A husvéti bárány eredete a zsidóknál kereáldozo-csütörtök és pünkösd is. Ellenben minél sendő, kiknek azt az Egyiptomból kiszabadulás
korábban van husvét, annál rövidebb a farsang, emlékezetére már Mózes megparancsolta, midőn
s akkor az áldozo-csütörtök és pünkösd is koráb- (2. Móz. XII.,3. 4.)igy ir:„E hónak tizedik napban lesz. Ezt a fönebb emlitett évekre alkalmazva, ján minden ember válaszszon egy báránvt az
1883-ban és 1894-ben áldozó csütörtök már máj. atyáknak házok szerint, azaz házankint minden
3-dikára, pünkösd május 13-dikára; 1886-ban pe- gazda egy bárányt. Hogyha a hátnép kevés volna
dig áldozó csütörtök csak jún. 3-dikára, és pün- a báránynak megételére, a gazda és az ő házához
kösd junius 13-dikára fog esni. Ebből beláthatni közel való szomszédja vegyenek ketten egy báa husvét idejének fontosságát az egész év felosz- rányt az ő házok népének száma szerint; minden
tására nézve. De e tekintetben hajdan még na- ember annyi személyt vegyen melléje, a mennyi
gyobb fontosságu volt, mivel a keresztények hús- elég a báránynak megételére." E szokás tehát
véttal kezdvén az évet, ettől számitották eszten- átment a keresztényekhez is.
deiket.
A husvéti locsolásnak, mely némely vidékeken
A husvét* ideje fölötti viták még egyszer uralkodik, eredetét nem lehet ugyan oly biztosan
megujultak a 16. században, areformatio korában. kimutatni; de talán nem tévedünk, ha ezt az ó-kori
A reformátorok közül ugyanis többen a husvét egyház szertartásaiból magyarázzuk ki. Tudjuk
ünnepét is egy bizonyos naphoz óhajtották volna ugyanis, hogy a régi egyházban a husvét volt az
kötni, épen ugy, mint a karácsonyt, és ilyen nap átalános keresztségi idő, addig t. i., mig a 6-dik
gyanánt márczius 25-dikét jelölték ki. Egyébiránt században a gyermekek megkeresztelése vált szonagy sulyt a kérdésre ők magok sem fektettek, s kássá. Nagyon valószinü, hogy ez átalános kereszvégre is czélszerünek tartották e végben a több- telési határidő emlékezetére maradt meg a husvéti
séghez és uralkodó szokáshoz alkalmazkodni. Igy locsolás vagy öntözés. Hogy e szokás valóságos
ma az egész kereszténység együtt ünnepli e napot visszaéléssé fajult némely vidékeken, ugy hogy a
kivéve természetesen a görög egyházat, mely a ja- mértékletlen öntözésnek vagy folyóba vetésnek
vitott naptárt elfogadni nem akarván, 13 nappal ma több emberi élet is esett áldozatul, eléggé ismeretes.
is mindenben hátrább van.
Legnehezebb a husvéti piros tojás eredetét
A görög egyházról levén szó, nem tartom
érdektelennek felhozni az orosz (görög) egyházban kifürkészni, annál inkább, mivel ezt a búvárok
uralkodó szokást, mely szerint husvét előtti éjjel többféle forrásból származtatják. Némelyek a böjtaz egész gyülekezet összejő a templomban, min- ből akarják e szokást lehozni. Mások a zsidóktól
denki égő gyertyát tartva kezeben. Éjfélig mély eredettnek tartják. A zsidók ugyanis az ő paschácsend uralkodik. De a mint éjfél elmult, az oltár jok ünneplésekor keményre főzött tojást is föltaelőtt álló pap hangosan mondja: „Chrisztosz vosz- lálnak, melyet különös szertartások közt költenek
kresz!" (Krisztus föltámadott!) Erre az ismerősök el; nem lehetetlen ennélfogva, hogy a husvéti bánagy örömmel üdvözlik egymást : „Chrisztosz ránynyal együtt ez is átment a keresztényekhez.
voszkrcsz!" mireaválasz: „Isztiunoje voszkresz!" — Ismét mások római szokásnak tekintik, kiknél
(Valóban föltámadott!) S ezzel mindnyájan sorba évenkint az ugynevezett tojástánczot vagy tojásmegcsókolják egymást, kor-, rang- és nemkülönb- futást tartották. Hajdan — igy ir egy német iró —
ség nélkül. Igy foly ez aztán az egymással talál- a pogányok ez évszakban tartották a circei játékozók közt egész nap. Ezért ők a húsvétot örven- kokat vagy tojásjáté kokat, midőn kéc tojásbálvádetes vasárnapnak vagy örömvasárnapnak is ne- nyuk tiszteletére a circus oválisban (tojásalaku
vezik. E szokásokban lehetetlen az ős keresztény térségen) fából készült tojások közt versenyt fuegyházban dívott szeretet csókjára, vagy testvéri tottak. A ludi circenses a római népjátékok közé
tartoznak, melyekre az egyházi atyák nagy figyecsokra rá nem ismerni.
Pertusier Ch. franczia utazó ekkép irja le a lemmel voltak. Fontossá tette azokat — igy mondhúsvétnak görögök általi ünneplését Sztambulban: ják — már azon körülmény is, hogy a Dioscurok„Husvét előtti nap a görögök a mező minden vi- nak (Castor és Polluxnak) tiszteletére voltak
rágát összeszedik, hogy velök templomaikat di- szentelve. Voltak ugyanis egyházi atyák, ki e két
szitsék. A küszöböket borostyánlombokkal hintik tojásistent, kik a mythologia szerint mint ikrek a
meg s ezeken járnak. A görögök nagy kedvelői halhatatlanságban osztozván, félévig a mennyben,
levén a mulatságnak, ez ünnep visszatértekor félévic az alvilágban tartózkodtak, Krisztushoz
mintegy őrültségtől megkapottaknak látszanak, s hasonlították. Azonkivül még egy körülményt kell
e nap >t tánczczal, játékkal és bacchansi gyönyör- itt megemliteni. Macrobius szerint a circei játérel ünneplik. Mindez vallásos szertartásokkal van koknál a tojásfutást sajátságos jelenet előzte meg.
összekapcsolva. Pera és Fanal külvárosok soha Egy családapa az egyik pályán egy rabszolgát
sem élénkebbek, mint ilyenkor. Az utczákon, vesszőzve kergetett végig s utoljára a pelengérnyilvános tereken különféle mesteremberek cso- hez kötötte, mit aztán könnyen alkalmaztak Kriszportjaira akadunk, a mint nemzeti tánczukat, a tus szenvedésére. E-i - a mi különös — hazánk
romeikát járják. A nők legszebb ruháikat öltik felső vidékein, nevezetesen Pozsony, Nyitra,
magukra. A virágok, melyeket a sok kedveskedő Trencsén megyékben, most is szokásban van, hogy
utközben kinai, még inkább növelik ékességöket. húsvéthétfőn -,\z ifjak a leányokat, másnap pedig
A perai temető e nép legzajosabb gyülhelye. Itt a leányok az ifjakat a szokásos locsolás után vézenebandák vannak, melyek őket ielkesitik és kony vesszőkből font és szalagokkal diszitett kortánczra ingerlik, ló-kölcsönzők, kis kocsik, ká- bácscsal, néha ugyan csak tréfásan, de néha elég
véházak stb. E mellett ilyenkor rendkivül vidá- érzékenyen megverik, és ezután következik a piros
mak, bohóskodók, milyenek különben otthon nem tojás-ajándék. Mi rokon ez ismét a circei játékok
szokásával. Az emlitett vidékeken azt tartják,
szoktak lenni" stb.
hogy a vessző-korbácscsal Pilátust verik meg.
Egyébiránt a husvét ünnepe a régi keresztéA sok közül melyik származtatás az igazi:
nyeknél hosszabb ideig tartott, mint ma, t. i. egész
hétig, ugy hogy befejezését az ugynevezett fehér ki tudná azt meghatározni? Legvalószinübb talán
vasárnap képezte, mely máskép husvét octávájá- még, hogy e szokást nem is csupán egy, hanem
nak is neveztetett. 1094-ben vonták össze három | több forrásban együttvéve lehetne keresni. Egyik
napra, mig ujabb időben megelégesznek a két napi vidéken talán egyikből, másikban másikból maradt fönn.
—i —*<
ünn
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K5zintézetek, egyletek.

tartott; több házi ügyek elintézésén kivül Mecséry Gusztáv urat választá meg pénztárnokul.
** (Csengery Antal „Budapesti Sze mié"-jenek)
= (A magyar tud. akadémia) ápr. 15-ki ülé** (Uj követjélőitekül) emlegetik Szentes váez évi 2-ik füzete is megjelent. Tartalma a követ- sében a titkár Purgstaller r. tag halálát jelenté rosában Pulszky Ferenczet, Hontmegye ipolyi kekező: I. „Eszmetöredékek a vármegyék rendezésé- be és Budencz József olvasta fel Barna Ferdinánd rület ében a főispánná lett Rajner Pál helyére
ről." Szentkirályi Móricz nagy érdekü értekezé- „Észjárati találkozások a finn magyar nyelvben" Horváth Miklóst, Vasmegye egyik kerületében
séből a második és utolsó közleménv. I I . ,,A czimü értekezését.
Szelestey Lászlót, Hunyadmegyében pedig gróf
népiskola a X I X , században", Gönczy Páltól, ki e
= (A magyar történelmi társulat.) mint öröm- Lázár Kálmánt és Kendeffy Árpádot.
közleményben a porosz népiskolákat ismerteti. mel értesülünk, nagy részvétre talál. Az alapitó
f (Purgstaller Kai. Jozsef,) a kegyes tanitóI I I . „Bethlen Gábor utolsó tervei és halála." és pártoló tagok szép számmal jelentkeznek, s re- rend tartományfőnöke, a m. tud. akadémia rendes
Szilágyi Sándortól. IV. „Metternich kora", Szi- mélhető, hogy a társaság oly összeggel fog ren- tagja, több jeles bölcsészeti munka szerzője, f. hó
lágyi Ferencztől. Springer porosz történetirónak delkezni, melylyel a hazai történetirás ügyén na- 11-én este, hosszas és kinos szenvedés után agyAusztria jelen századbeli történetéről irt munká- gyot lendithet. Az alakító közgyülést a jövő hó lágyulás következtében elhunyt. A nagytudomáját ismerteti, s elősorolja a Metternich-kor, a reac- első felében fogják megtartani.
nyu és magas müveltségü férfiu halála érzékenyen
tio, absolutismus s az alkotmányos küzdelmek e
sujtja nemcsak a rendet, melynek szeretett és
nevezetes korszakának főbb mozzanatait. V. „IroIpar, gazdaság, kereskedés.
tisztelt főnöke, hanem a tudományt is, melynek
dalmi szemle." E rovatban Deák Farkasnak ,,A
** (Az elsö magyar bizt. társaság) körlevelet hivatott, fáradhatlan munkása volt. — Hült tetefranczia regénv irodalom 1865-ben" cz. czikke
mei ápr. 13-án délután 4 órakor tétettek a budai
van. Továbbá Gyulai Pál ismerteti Mészáros Lá- adott ki a biztositó közönséghez. Legfőbb pontja Krisztinaváro-ban létező Schwarzer-intézetéből a
azon
kedvezmény
tudatása,
melyben
e
virágzó
zár emlékiratait és levelezéseit; az 1848-ki honközsirkertbe örök nyugalomra.
védelmi minisztert Gyulai minden egyenetlenségei társaság a jég ellen biztositó feleket részesiti. E
** (A pesti koronázási diszlovasság) öltözéke
mellett is kitünő irói tehetségnek mutatja be. —• szerint mindazon biztosítók, kik kártéritést nem
meg
van állapítva. Kék posztó mente ezüsttel, fekapnak,
a
folyó
üzletév
tiszta
nyereményében
A füzethez Ráth Mór könyvjegyzéket csatolt,
melyben a legujabb érdekes külföldi munkák van- foirnak részesülni azon esetre, ha termésüket a hér atilla, kék nadrág, kék-fehér kalpag és fehér
jövő évben is e társaságnál biztositják. A nyere- sabrák. Egy öltözék 105 ftba kerül.
nak előszámlálva.
** (A koronázási paripa), melyet b. Kempen
ményrészt t. i. betudják a jövö évi díjfizetésbe.
= („A budapesti tanári egylet közlönye",)
ezredes felsőbb parancs folytán szerzett, tiszta fe•/
(A
magyar
marhahus
Angliában).
Egy
teczim alatt V. Horváth Zsigmond szerkesztése
hér mén, körülbelül tizéves, és ugyanaz, melyet
mellett k-t havonként megjelenő tanügyi folyó- kintélyes németországi gazd. lapnak londoni leve- Fernkorn öntödéjében az Eugen-szobor készitésélezője ezt irja: „Nem hagyhatom említés nélkül,
irat indult meir.
nél mintául használtak. Erős, izmos alkatú és je= („A magyar alkotmány kátéja") czimü miszerint itt Angolországhan azon tapasztalást lenleg az ünnepélyes czélra betanittatik.
tették,
hogy
a
legszebb
marhahus,
mit
itt
valaha
népies modorban irt munka jelent meg Bedő La*• (A lánczhidtér) ugyancsak drága tér lett.
ízleltek, általános elismerés szerint az, mit az itt
jostól. Ára 20 kr.
A koronázás alkalmára 2—300 ftjával veszik ki a
hizlalt
fehér,
hosszu
szarvu
magyar
ökrök
adnak.
= (B. Letitsch Albert) volt honvédőrnagy
jobb fekvésü ablakokat. — Ez alkalommal az irói
az 1848: 22. t. cz. által életbe léptetett nemzeti Megjegyzendő azonban, hogy ezen ökrök még segély-egyletnek is szép jövedelem jut az akadénem
voltak
vének
és
egész
télen
át
kukoricza
és
őrsereg felállítására vonatkozólag javaslatot dolmiai palota ablakaiból, melyeket javára már ki
gozott ki. A l l lapra terjedő füzet Kassán árpa mellett tartattak." E szerint tehát már három is adtak.
czikkünk:
a
magyar
liszt,
a
magyar
bor
és
a
majelent meg.
** (A Váczon elesett honvédek) porai felett
gyar marha vivtak ki örvendetes méltánylást ma= (A ,,Pesti Hiríap") szerkesztője gr. Lázár guknak a világ ezen legnagyobb piaczán.
emléket akarnak emelni. Az aláírások már megKálmán elutazván, a felelős szerkesztőséget ideigkezdődtek, s az ügyvitelre Zámbely Lajos elnöklenesen Vértesi Arnold vette át.
lete
alatt bizottmány küldetett ki.
Hí ujság?
= (Mosonyi „Almon") czimü operáját sietve
** (A Körös-mentérb'l) azt irják, hogy a Fetanulják a nemzeti színháznál, s az valószinüleg
= (Haynald Lajos) carthagói fölszentelt ér- hér-Körös, védgátjain felülemelkedve, azokat széta koronzázási ünnepélyek alatt előadásra kerül.
seket 0 Felsége kalocsai érsekké kinevezte.
szaggatta, s nevezetesen Kis-Jenőnél kiöntve, e
** (A magyar irók segélyegylete javára) hús= (Választási mozgalmak.) Pestváros köz- város határát és több utczáját elbontotta, s több
véthétfőn rendezendő szavalati akadémia müso- ponti bizottmányi tagjai ápr. 23-án d.u. 5 órakor, ember-élet is esett a rohanó ár áldozatául. Az errozata következő: Elsö szakasz: 1) Hármas a pest-belvárosi választók 50-es bizottmánya ápr. dőhegyi, nadabi, csintyei határok nagy része hason(D-moll) zongora-, hegedü- és gordonkára, Wolf 21-én,—a Jászkunkerületek ápr. 26-én Jászberény- lóan viz alatt áll. Hasonló szomoru hirt olvasunk
Alajostól: játszva Reitter Mari k.a., Huber Károly ben, — Abaujmegye biz. tagjai ápr. 29-én Kas- Szabolcsból, hol a Tisza 95000 holdnyi tért bonemz. szinh. karnagy, és Szük Lipót urak által. sán, — Komáromtnegye biz. tagjai ápr. 24-én, ritott el, s azonkivül az ország több részéröl.
2) Költemény, irta Jókai Mór, szavalja Jókainé Vasmegye biz. tagjai ápr. 23-án Szombathelyen
** (Egy katonatiszteit) temettek közelebb
assz. 3) a) Ima Fáy Gusztáv ..Cziprusi királyné" tarják értekezleteiket. — A komárommegyei Pesten, kit egyszerre főfájás lepett meg, s egy
czimü hátrahagyott operájából. Harfára alkal- tibztválasztás ápr. 25-én, a pest-terézvárosi kép- éjjel hirtelen meghalt. A bonczolásnál golyót tamazta Dube/ P. ur. a nemz. szinh. zenekar tagja, viselőválasztás (Gorove miniszter lemondása kö- láltak agyában. KönÍ2gratznél kapta, sebét akkor
b) Ave Mária, dal Schuberttől. Énekli mindkettőt vetkeztében) valószinüleg ápr. 28-án lesz.
begyógyiták, de azt, hogy a golyó benn van, sem
Dubez P. ur kisérete mellett Carina Anna k. a.
** (Esztergommegyében) már végbement a ő, sem orvosa nem tudták. Tiz hónapig hordta
4) Humoristikai felolvasás; irta és felolvassa tisztujitás. Alispánok lettek: Varga Benedek és agyában.
Frankenburg A. 5) Ábránd gordonkára, zongora- Závodi Albin.
** („Deák-szálloda" Pesten.) Az országut és
kisérettel, Piatti A-tól; előadja Szük Róza k. a.
** (A honvédelmi miniszterium) a mult évi Károly-utcza sarkán az evang, templom mellett
— Második szakas ; Egy iró balsorsa. Életkép hadjárat által katonai szolgálmányokat teljesitett fekvő Rosner-féle házat fogadóvá alakítják át
nehány jelenetben. Irta Szigligeti. Személyek: pozsonymegyeiek részére kárpótlás végett 86,000 „Deák-szálloda" czéggel.
Prolog: Szigeti. Iró: Feleki. Költő : Szerdahelyi. ftot utalványozott.
** (A bécsi öreg „Pressét") Zang egy társuMari neje, Eszti nővére: Felekiné, Szigligeti A.
** (Rottenbiller) ismét beadta lemondását a latnak eladta. Egyébirán — jegyzi meg a M.
Házmester: Réthy.Történik Pesten, az iró laká- sesti polgármesterségről s határozott nyilatkozata Ujs. nem először történik meg rajta, hogy megsán. — Helyek ára: Körszék 3 ft. Számozott szék következtében többé nem is müködik hivatalában. vásárolják.
2 frt. Bemeneti jegy földszint 1 frt. Számozott
** (Rab és számüzött hazatérése). Mayerffy
** (Gyilkosság.) Kassán ápr. 10-én egy hiszék 2 frt. Bemeneti jegy a karzaton 60 kr. Je- Károly, ki előbb egy csehországi, a tavali háboru
vatalnok
nejét fénye- nappal, több fél lakta házgyek kaphatók: Rózsavölgyi és társa, Treichlin- óta pedig a péterváradi várban szenvedett hosszas
ban
meggyilkolták
és a lakást kirabolták.
ger és Kugler L. mükereskedésükben, s a hang- fogságot, kiszabadult, s már Pestre is érkezett. —
**
(Balaton-Füreden)
uj nagyszerü bérházaverseny napján a pénztárnál.
Majthényi József b. Baranyamegye mágócsi ker. kat és magán palotákat terveznek épiteni; a Ba= (Bényey István) már szervezi budai nép- megválasztott képviselője, ki számüzetése miatt latonra pedig legalább 5—6 minden fajta hajót az
színházi szinésztársulatát, és pártolásra felhivja a mindeddig ülését el nem foglalhatta, már utban árva és mármár roskatag „Kisfaludy" mellé.
fővárosi közönséget, megemlitvén, hogy a belügy- van Amerikából haza felé.
•* (Táncsics Mihály) részére a „Magyar Ujminiszterium „addig is, mig ez ügyben alkotmá** (Csernátoni Lajos), ki számüzöttségéből ság" által b. Lopresti Árpád 148 ftot, Táncsics
nyos hatóság rendelkezhetnék", megengedte elő- nem kivánt hazatérni, mig a 48-diki törvények el „egy névtelen tisztelője" pedig 225 forintot
adásokat rendezni.
nincsenek ismerve, a husvéti ünnepekre valószi- küldött.
= (Magyar tárgyu német regény.) Lipcsében nüleg körünkbe érkezik. Flórenczből jő, engedély
** (Szegedről panaszkodnak), hogy legközeStolle Ferdinándtól „Bécstől Világosig" czimü nélkül, de azért kétségkivül teljes biztonságban. lebb egy 15 holdból álló legjobb tanyaföld, jó
regény jelent meg. Stolle — irja egy lipcsei lap —
** (A péterváradi foglyok) kőzül többen ki- karban levő épületekkel együtt 80 frt követelés
az 1848—49-diki magyar tragédia személyeit és szabadultak már, de többen még nem. A „Hon" kielégitése végett, ügyes eljárás folytán 306 ftért
eseményeit igen ügyesen használta föl épen most, élénken felszólal ez ügyben s többi közt szót emel eladatott, s ezáltal egy özvegy és 5 neveletlen
midőn Pest parlamentáris csatahelyein ujra vissza Rajner Gyula ügyvédért, ki — nem tudni mi ok- árva koldusbotra jutott.
akarják hóditni azt,ami 1849 csatáiban elveszett. ból — évek előtt fogságra vettetvén, ma is
— (Halálozások.) Kesselökeöi b. Majthényi
= (A „Templomi szent hangzat') cz. munka Péterváradon elzárva tartatik.
Alajos m. k. udv. tanácsos és hétszemélynök élete
szerzője Zágonyi György művére máj. 8-ig meg- HJ ** (A Schwartzer-féle budai elmebeteg-gyógy- 67-ik évében meghalt. — Kende Lajos Kölesén
hosszabbítja az előfizetést, mely 1 ftban hozzá intézetben) jelenleg körülbelül 80 beteg van. Ezek- Szatmármegyében meghalt. Egyike volt a rendüKun-Szent-Miklósra küldendő.
nek mintegy felét az állam tartja, másik fele jobb- letlen hazafiaknak, s a mellett a nemzeti és embemódu csaladokból való. I t t van Szemere Bertalan riségi czélok előmozdítója, ö létesitette a KölEgyház és iskola.
is. Mint az „1848" irja, egészen megtörött, nem csey-emléket s évenkint ünnepélyt rendezett
=- (A herczegprimás) május elsején foglalja tehet két lépést sem, egész napon át mozdulatla- Kölcsey emlékére. — Zilahi Farnos Ákos, volt m.
nul ül. Leánya természetesen sokszor meglátogatja kir. helytartótanácsi járulnok 28 éves korában
el érseki székét.
= (A zágrábi vj p. »• egy. templom részére) s vele órákon át elbeszél. Idegenek nem látogat- Budán meghalt. Az elhunyt szép képzettségü ifju
Oroszországból drága templomruhák értekeztek, hatják. Az orvosok által hozzá intézett kérdésekre Farnos Károly egykori nagy-enyedi jeles számtaakadozva, szótagonkint felel. A politikai esemé- nár fia, s Deáki Fülöp Sámuel unokája volt, s
hir szerint, magától a császári család részéről.
maga is foglalkozott irodalommal. — Ballagi
— (Az egyetemi beiratások) a folyó tanév nyekről nincs semmi tudomása.
** (Az id. pesti honvéd választmány) f. hó László 2-od évi joghallgató, Ballagi Mórfiaápr.
I. felére Pesten ápril 25-én kezdődnek s ezuttal
14-én a „Korona" kávéház elsö emeletén ülést j 24-kén 20 éves korában elhunyt.
nyolcz napig, azaz május 2-ig tartanak.

— (Adakozások) A Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez beküldettek:
A ref. árva-intézet számára Gyaluból Kónya
András ref. lelkész 1 ft. (Átszolgáltattuk Török
Pál ref. superintendens urnak.)
A Petőfi-szoborra Tisza-Becsről Illyés Bálint
3 forint.
— (Sorshuzás.) Az 1864-ki sorsjegyek ápr.
15-ki kisorsolásán kihúzattak a következő sorozatok: 667, 1111, 1334, 1642, 1952, 2324, 2925,
3152, 3604, 3751. Ezek közül nyernek: 220,000
frtot 1334 sor. 83 szám. 15,000 frtot 1111 sor.
65 sz. 10,000 frtot 1952 sor. 50 sz. 5000 frtot
3751 sor. 22 sz. 1111 sor. 50 sz. és 667 sor. 78 sz.
2000 frtot 3604 sor. 66 sz. 3152 sor. 67 és 667
sor. 85 sz. 1000 frtot 667 sor. 100 sz. 1334 sor.
22 sz. 1952 sor. 29 és 51 sz. 3604 sor. 76 sz. 3152
sor. l l sz.
(Sorshuzás.) A Waldstein- sorsjegyek
ápr. 15-diki huzásánál a 10,000 frtnyi főnyeremény a 82,430-ik számra esett, az 1500 frtnyi
nyeremény a 86,829-ik számra, az 1000 frtnyi a
102,406-ik számra; 300 ftot nyernek a 30,077. és
52,404-ik számok; 100 frtot a 43,147., 44,282.,
55,974., 85,812. és 87,115-ik számok.

Adakozások Pákh Albert síremlékére.

családja: t. i. Jakubinyi Mária, Ilka, Gizella, Izabella,
Blanka, Szidónia, Szeréna és Irén; Krichbaumné 10—10
kr.) Összesen 3 ft. — Debreczenből B. L. 5 ft. — Debreczenböl F. G. 20 ft. — Wolfsthalról Poppel Imre 80 kr.
— Vizsolyról özv. Szepessy Jánosné 1 ft. - NagyRhédéről Tomaschek Zsuzsanna 1 ft. - K.-Mányokról Furmann
János 1 ft. — Szepsiről Pongrácz Sebestény 20 kr. —
S -A -Ujhelyről Kurucz József 10 kr. — K.-K.-Halasról a
gyimn. önk. egyl. 10 kr. — Szodóról Nagy András 50 kr.
és Mócsy István 50 kr. ossz. 1 ft. — Mihályfalváról Bodon Ábrahám által az 1471. és 1472. számu előfizetők
együtt 1 ft. — Kajdácsról Csuthy Zsigmond 10 kr. Csuthy
László 10 kr. Paczolay Albert 10 kr. Cziráky János 10 kr.
Üssz. 40 kr. — Eddéröl Zdravy Károly isp. 50 kr. — Pestről Tahy Krisztina 50 kr. — B -Újvárosról LiszkaiF. által
többen 4 ft. 30 kr. — Pábonyból Szegő János 10 kr. —
T.-Becsről Illyés Bálint 2 ft." — Büttösről Zsarnay Lajos
40 kr. — Vetésről Bérczy Miklós 30 k. — Königgratzból
Szirmay János kapitány 1 ft. — Lónyabányáról Lehoczky
Péter, Geduly Ede, Vitális és Bodnár Soma : összesen 1 ft, 50 kr. — Iglóról Scholtz Gusztáv által többen
45 ft. (Az egyes adakozók névsorát jövő alkalommal közöljük). — Hermann József 10 kr. — Kerka.-Szt.-Királyról Nagy Lajos 50 kr. — Nemes-Bükről Pretsinszky Pál
50 kr. — Lepsényről Csapó Ödön által: Horváth Mihály
ref. leik. 50 kr. N. N. 50 kr. Cecília 20 kr. Schlesinger
Lipót 20 kr. Fa Imre 10 kr. Johannidesz István 20 kr.
Nagy Luiza 10 kr. Nagy Béla 10 kr. Nagy Vilma 10 kr.
Nagy Gyula 10 kr. Nagy Jolánka 10 kr. Csapó Ödön 10
kr. Ossz. 2 ft. 80 kr. — Eger-Lövőről Füry Lajos 10 kr.
— Csáth Ferencz 10 kr. — Baróthról Zathureczky István
1 ft. — Pelejtéröl Duka Ferencz 1 ft. — Rácz-Almásról
Zubek Imre 40 kr. — Sólymos-Pusztáról Bors Lajos 10 kr.
— Kővágó-Örsről és Zánkáról Kemáiy_J£á£sly á ' t a l többen 5 ft. 60 kr.

A IV-ik közlés összege 148 ft.
Az I—III közlésekkel együtt begyült eddig
IV. közlés. A „Vasárnapi Ujság" szerkesztőösszesen 388 ft.
ségéhez beküldettek:

eredeti fogalmazvány — Ráday Pál keze irása — mely a
gr. Rádayak péczeli levéltárában, Rákóczi sajátkezű igazításaival ellátva ma is megvan. Gácsvára még 1703-ban feladatott, s Ráday a manifestumot — melynek dátuma a háboru kezdetének emlékére tétetett előbbre — 1704. január
első napjaiban irta. — A József császárról szóló adoma Ráday Pál fiával Gedeonnal történt, a ki az atya „Recrudescunt . . ."-jának kéziratát Péczelen vendégeinek mutogatni
szokta, de Józsefnek természetesen nem mutatta meg. Azt
hiszszük, e sorok elegendők a kételyek eloszlatására.
— Nápolyi Endre. Nincs tehetség nélkül, de most
még csak kitartásra buzdíthatjuk. A költemény nagyon
emlékeztet Hugo Viktor Guitarre czimü balladájára.
— Kecskés Jóska. Ez talán beválik. Szeretnénk személyesen találkozni.
— T. P. S. Nem közölhető. A bölcselkedés még nem
költészet.
— Aszaló. Cs. J . A pesti tavaszi lóversenyek ideje
május 10. 12. és 14-ik napjai. Egyéb részleteket e pillanatban nem tudunk.
— Bábony. Az ügy nem hírlapba, hanem az igazságügyminiszteriumhoz intézendő.
— Győr. R. K. A kéziratot kikeressük. Az emlitett
munkát nem láttuk.
— Z. A lapban csak fametszetek jelenhetnek meg.
Sz—i arczképét szivesen fogadjuk.
— M.-Szigeth. Sz. L. A lapok iránt intézkedünk.
— O!áh-Lápo«. R. A. A beküldött 2 ftról tessék rendelkezni. Kivánatára itt megemlítjük, hogy a P. U. márcz.
27-ki számában megjelent levélben emlitett „Hammermeister," tiltakozik az ellen, mintha ő amagyar miniszteriumot
gyalázó szókkal illette volna.
— A Vasárnapi Ujság régibb évfolyamai. Eladó:
a Vasárnapi Ujság 13 egész évi t'o'yama megindulásától
fogva 1854-tól egész 1866. év végeig, csinosan bekötve.
— Értekezhetni személyesen vagy íevél által A. I. urnál
Pesten (aranykéz-uteza 1. sz.)

SAKKÜÁTÉK.

Abaujmegyei G.-Bátor községből Puky János 1 ft. —
P.-Vendégiből Vendéghy Gábor 1 ft. — Bécs-Ujheiyröl
Hermann Frigyes 1 ft. — Duna-Radványról Jókay Lajos 2
386-dik sz. f. — V é s z T. A. tanártól,
Kalauz az Eszterházy-képtárban. Rövid ismerteft. — Husztról Ágoston Lajos 50 kr. és Jakobovits Kajetán 50 kr. Ossz. 1 ft. — Hangosról Krupa József 10 kr. — tése a képtárban képviselve levő festészeti iskoláknak,
(Budán).
Ényéről Klára Antal 20 kr. — Madarászról Posner Ede mestereknek és müveknek, Pesten az akadémia épületében.
Pest.
(Barta'ics
Imre.)
Ára
30
kr.
Sötét.
60 kr. — Daulováról Burányi Antal 1 ft. — Csokonyáról
Az esküdtszék Magyarországon. Irta Bésö Ensel
Pittner József 20 kr. - Rakóvárról Spatsek Lajos 1 ft. —
Körtvélyecröl Friedmann Lipót 10 kr. — Ungvárról Do- Sándor. Pest. (Heckenast.) Ára 1 ft. 50 kr.
Költemények. Irta Udvardy Vincze. Pest. (Heckebos János 40 kr. — Kecskemétről Csörgei Imre által 4 ft.
20 kr. (Az egyes adakozók nevei: Kecskeméti iparosok nast.) Ára 1 ft.
Eszter. Történeti regény. Irta Jósika Miklós. Uj
egylete 2 ft. Csörgei Imre 20 kr. Molnár Imre, Mészáros
István, Nagy Imre, Végh József, Csikay Sándor, Báthy olcsó kiadás. Pest (Heckenast.) Két kötet ára 1 ft.
Népiskolák könyve. Irak s szerkesztek Márki JóKároly, Beílaág Albert, Dékány Mihály, Karamsi Dániel.
Szalontai Mihály, Bényei Gábor, Csolnaky Ferencz, Valk zsef s Zim.merm.ann Jakab. IL rész. 3-dik kiadás, Pest.
József, Szalontai N., Szélles János, Kovács József, Végh (Hartleben.) Ára 40 kr.
Pataki Dániel emlékezete, két imában Kovácsy
Ferencz, Nagy Károly, Fodor F., Pálffy Elek 10-10 kr.)
— Brádról Molnár István 1 ft. — Bodoláról olvasó-kör 10 Samu és Medgyes Lajos dézsi, s egy gyászbeszédben
kr. - Réth-Alapról Varga István 10 kr. — Bőnyről Pfeif- Szász Domokos kolozsvári ref. lelkésztői. Kolozsvár. (A ref.
fer Lajos 20 kr. — Szigetről Grigassy György 10 kr. — főtanoda nyomdájában )
A magyar alkotmány kátéja. A nép számára irta
Göcsről Csanády Soma 1 ft. — Vaálról Péntek Péter leik.
20 kr. — P.-Teresröl Egry Gyula 20 kr. — Kunhegyesről Bedő Lajos. Pest. Ára 20 kr.
Kolping legény-egyletének erkölcsi és társadalmi
Kuliffay Márk által többen 3 ft. — Bikácsról Jehovics
Endre 1 ft. — Csibrákról magán olvasó-agylet 1 ft. — Ka- jelentősége. Dr. Vosen K. H. után Karcsu Antal. Vácz.
puvárról Tanészy Ludmilla 2 ft. — Albertiről Pettenkofer (Spitzer.)
A hazai fenyitő eljárásra vonatkozó szabályrenFerencz 1 ft. — Csépről Thaly Dénes 1 ft. - Nyirjesről
Kuzmiák István 10 kr. — Fülek-Kelecsényröl Csillom An- deletek. II-ik füzet. Összeállitotta Bésö Ensel Sándor.
tal 50 kr. — P.-Dobráról Bakos Endre 50 kr. — Izbugyán- Pest. (Emich.) Ára 80 kr.
Magyarországi népszokások, összegyüjté Bésö
ról Fejérváry Imre 2 ft. — Pestről Rigó József 10 kr. —
Zsámolyról Farkas Dániel 20 kr. — B.-Gyuláról Czegényi Ensel Sándor. Pest. (Emich.) Ára 1 ft 80 kr.
Történelmi csarnok. Érdekes és tanuságos élet-,
István 1 ft. — IL-M.-Vásárhelyről Sulyok Ignácz 20 kr.
kor- és jellemrajzok gyüjteménye. Szerkesztő Hant hó Lab
e
d
é
— Bűről Pados János 50 kr. — Tem.-Gyarmatáról Kará- jos. Pest. (Emich) Ára 1 ft 50 kr.
g
cson Sándor 1 ft. — Nagy-Szombatról Könczöl Ambrus
Világos.
50 kr. — Karczagról Pethő Gáspár 30 kr. — Nagy-KörösVilágos indul, s 4-ik lépésre matot mond.
ről Molnár János 50 kr.. Fitos Vilmos 10 kr., Pezsli Pál
10 kr. — Sz.-Endréröl Kovács József 50 kr. — RedováPéntek, ápr. 12. „Sheridan." Franczia színmü 4 felv.
ról Morvay Ferencz 20 kr. — D.-Földvárról Skultéty JóA 380-dik számu feladvány megfejtése.
Szombat, ápr. 13. „Lohengrin." Opera 3 felv. Wagner
zsef 10 kr. — Pestről Fabiny Liedemann Mária 1 ft. — Rikhárdtól.
(Dr. Alexandertől, Londonban.)
B.-Gyarmatról Luka Ferencz 10 kr. — Lunkáról Ládás
Vasárnap, ápr. 14. „Afrikai nö.a Opera 5 felv. MeyerIgnácz 1 ft. — Levaldi Keesch Alajos 1 ft. — Turkeviből
Világos.
Sötét.
Kovács József által 8 ft. (Az egyes adakozók nevei: X. bertől. Ez előadás jövedelme a szinházi segélypónztár és a
1. Vc2-a4
fe8-a4:
Y. 40 kr. Kiss Bálint 80 kr. Hajdu L. 20 kr. Kenéz Ján. pesti bölcsőde javára volt szánva.
2. Ba6—c6
fa4—c6:
Ápr. 15-től ápr. 20-ig az ünnepek miatt nem volt
és Sánd.l ft. Ráca E. 10 kr Szőllősi P. 20 kr Soós I 40 kr.
3. Hb8—c6fmat.
Hajdu I. 30 kr. Győrffy Péter 30 kr. Czihar Antal 10 kr. előadás.
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
Toth János 10 kr." Kenéz Elek 1 ft. Hajdu Mihály 40 kr.
— Miskolczon: Czenthe József. — GeUén: Glesinger ZsigTóth Mihály 12 kr. Csala Gerő 50 kr. Kondorossy M. 20
kr- Végh Sándor '20 kr. Fekete Lajos 20 kr. Kovács Mi— K. P. ur Nagy-Váradon következő chronosticont mond. — Nagy-Körösön: A kaszinói sakk-kör. — Debrehály 20 kr. Kovács József 78 kr.) — Podyeláról Demián készitett az uj főispán tiszteletére: „NyILIk Már a TuLI- czenben: Cseresnyés Kálmán és N. N. — Talpason: KabElek 1 ft. — Rónaszékröl Jakubinyi Ferencz által: De pán, — Tisza Lett a főispán; — E beCses néVnek Bihar debó Kálmán. — Harasztiban: Gr. Festetics Benno. —
Adda Sándor, Peregrényi Imre, Lányi Dániel, N. N., Mos • — ÖrVenD, s tarCsa égi kar \" — Közöljük azok ked- Sarkadon: Nuszbek Sándor. — Sárospatakon: VÁCZI István. — Pesten: Rakovszky Aladár. — A pesti sakk-kör.
bacher Ádám, Triff László, Soltész Károly. Sréter Károly, veért, kik az efélében gyönyörködnek.
Szártory Mihály, Takács Ernő, Czauner Ferencz, Rád
Rövid értesítések. Haraszti: Gr. F. B.
— Hamva. A leveleket elküldtük Szabadszállásra.
György, Poltz Gusztáv, Polwka Venczel, Stark Ede, Bá— D—n. B. Hogy a hires „Becrudescunt . . . " mani1. f8-g7
e7-e5 (vagy 6)
rány Gergely. Traitli András, Kracz Lajos, Csits József, festumot Ráday Pál irta: legjelesebb történetiróink kétség2. f5-e6:
Kd5-c4
Bobrovics Károly, Ivánovits Péter, és Jakubinyi Ferencz telenül bebizonyították ; de legjobban bizonyitja maga az
8. Bf6 — f7:
és nincs mentség!

Megjelent uj könyvek.

Nemzeti szinház.

Szerkesztői mondanivaló.

TARTALOM.

Hl E T I - N A PTÁR.
Hónapi- és
hetiuap

Katholikus és protestáns

naptár

Április

F Husvétvas.
Hetfö Hutvethetfő

21 Vasár.

'i'l
2b Kedd
24 Szerda
25 Csötör.
2 ti Péntek
: 27 Szomb.

Adalbert püsp.
György vért.
Márk evang.
Ervin, Kilit pápa
Peregrin hitv.

Görög-orosz
naptár

Április (ó)

F IInsv. vas. 9 A 0 Vajhi
Ilusv. hétfő 10 Ferencz

Béla
György
Márk
Kilit
Anastáz

Hold változásai. #

Izraeliták
naptára

Nisan R.

16 Hus. 2. ü.
17

hossza
f.

Na P

P51
50
48
47
45
43
36 42
30
31
32
33
34
35

1tél

]H ö

nyüg.

ó. P- ó.
5 8 6
5 1 6
4 58 7
4 57 7
4 55 /
4 53 7
4 52 7

hossza

P- f.
57 238
58 251
0 126-2
1 274
2 286
4 298
5 310

18
l l Antipus
19 Mózes
12 Vazul
13 N. csütörtök 20
14 N. péntek
21 Hus 7. ü:
15 N. szombat
22Hus.vég.
Ujhold szombaton, 4-én, 8 óra 56 perczkor reggel.

P58
1
56
49
42
39
46

Id

kél
á.
9
10
ll

nyüg.

P-

ó.

31
26
IV

6
V
V
«
y
10
il

regg.

0 3
0 45
1 22

p3b
I2j

52
37
29
23
21

Veér Farkas (arczkép). — Csalékony tavasz. — A
kölni testvérek. — Segesvár (képpel). — Delelő szántóvetők (képpel). — A nemzetiségek a párisi kiállitáson
(képpel). — A bor az ó- kori népéletben. — Nevelésügy
Moldva-Oláhországban. — A budai „Erzsébet keserüsósforrás" gyógyfürdői. — Egyveleg. — Tárház: A kereszténység ünnepei. — Irodalom és müvészet. — Egyház és
iskola. — Közintézetek, egyletek. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Mi ujság? — Adakozások Pákh Albert síremlékére. — Megjelent uj könyvek. — Nemzeti szinház.
— Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.
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TÉSEK.

FISCHER GUSZTAV

2078(3-3)

PESTEN,

VETŐMAGVAK,

ugymint:
jLóhere, valódi franczia és magyar
luczerna.
! Lóhere, stájer vflrfis.
I Réti here, fehér hollandi,
jVadócz (Ragras), angol, franczia
olasz, belföldi.
Réti csibifhúr (Spörgel).
Baltaczim (Esparcette).
Czukor- és takarmány-czéklarépa
Tarlo-répa.
! Bükköny, mohar, nyári- és fiszirepeze.
Tava«zi-buza és rozs.
1 l'ohanka.
1977(11-13)
Mezei komaesin (Timorheusgras).
Burnótfü (Pimpinella).
tkaezfa-magvak és más magfajok.
Marható es trágyázó.
Olaj-pogacsa.
SzappanKyökér, vagdalt és őrlött.
J Gabona-zsákok és gyékények,
j Gép-olaj, legjobb minőségü disznózsir és háj.
IIKOI patent-kocsi- és gépkenöcs.
j Fekete labfttld virágokhoz.
C y Jó minősógben és juta
nyos áro^ kaphatók:

váczi- és zsibárns-ntcza szögletén, az „Ypsilaiiti" mellett.

Nagy választéku raktár, minden
nemü selyem- és ncmezkalapokból,
urak és gyermekek számára, saiát és
külföldi gyártmányok kelmf-vadaszkalapok , házi és vadaszsipkák ,
knrsmak. nyakkendők, ingallérok,
Glacée-kesztyúk.
Az összts lormák az alanti számok
szerint kaphatók Vidéki megrendeléseknél am'llette álió számok pontos kitétele mellett, mé^ a kalapok árát, szinét
és a fej nagyságát megjegyezni kérjük.

16 szám félkemény, fekete, szürke és
drapszinben 3 ft, 3ft.50 kr.,
4 -ö ftig.
Í J . „ félkemény, fekete, szürke és
drapszinben 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
nmával 5 ft 50 kr.
„ egész kemény, fekete, szürke
és drap szinben 3 ft. 50 kr.
4—5 ftig.
„ egész lágy, közönséges gyapot
Disz-kalpagok 5 forintól 20 fovadász-kalapok, szürke, verintig.
gyesi és zöld szinben, szegély1. szám félkemény, fekete, szürke vagy
lyel 3ft.,3 ft. 50 krig.
drap szinben 3ft.50 ur., 4—5
„ félkemény, fekete és szürke
ftig.
szinben 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft.
2. „ egész kemény, fekete, szürke
50 krig.
vagy drap szinben 4—5 ftig.
„ félkemény és egész lágy, fe3. „ félkemény, fekete, szürke
kete es szürke szinben 3 ft., 3
vagy drap szinben 2 ft. 50 kr.,
ft. 50 kr , 4 -5 ftig.
3ft, S ft. 50 kr., 4 - 5 ftig.
„ félkemény, fekete és szürke
4. „ egész kemény, fekete, szürke
színben 3 ft. 50 kr., 4—5 ftig.
vagy drap szinben 4 — 5 ftig.
,,
egész kemény, fekete, szürke
5. „ félkemény, fekete, szürke vagy
Halbauer G. Janus
és drap szinben 3 ft. 50 kr.,
drap színben 2ft50 kr., 3ft.,
4—5
ftig.
kereskedésében Pesten.
3 ft. 50 kr., 4—5 ftig.
„ félkemény, fekete és szürke
Raktára és irodája sajU házában
6. „ egész kémén)', fekete, szürke
szinben 3 ft., 3 ft. 50 kr.,
Terézváros, Rombach-utcza 7. szám a
vagy drap szinb-n 4 - 5 ftig.
4 5 ftig.
7. „ félkemény, fekete 8 ft. 50kr.,
,, fekete libéria-kalapok 4 ft..
4—5 ftig.
5-6 ftig.
8. „ egész lágy, széles karimával,
„ egész kemény, fekete koc>isfekete,szürke vagy drap spinTitkos
kalapok 4 ft. 50 kr., 5—6 ftig.
ben 4 ft. 50 kr., 5-6 ftig.
„ huszársapkák, vörös és kék
9. „ félkemény, fekete, szürke
posztóból 4—5 ftig . valódi
vngy drap szinben 3 ft., 3 ft.
paszománnyal 10 ft. 50 krig.
50 kr, 4 - 5 ftig.
30. „ horgonyzott comode sapkák
10, „ egész kemény, fekete, szürke
ujonnan keletkezettek
minden szinben 2 ft., 2 ft. 50
és drap szinben, egyenes kakr , 3—5 ftig.
8 nap alatt
rimáju 3 ft 50 kr., 4—5 ftig
Gyermek-kalapok kaphatók, 4. száminőségre nézve
egész lágy, fekete, szürke és
ll.
mu egész kemény, fekete koczkás szavegyes szinben 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ftig.
48 óra alatt
laggal, vö cös, fekete vagy fehér 2 ft. 50 kr", 3 ft., 3 ft. 50 kr. 5.
12.
egész kemény, selyemből és gyékény-nemezből, csupán számu fekete vagy szürke, selyem vagy bársonynyal felékesitve 3
meggyógyít tatnak
feketében 4 ft, 5-6 ftig
fttal, vékony szalaggal 2ft.,2 ft. 50 kr., 3 ftig."7. számu fekete
13.
vagy 8ziirke 2 ft., 2 ft. 60 kr., 3 ftig Legkisebb gyermekek száfélkemény, fekete, szürke és drapszinben 4—5 ftig.
mára felálló karimával fekete vagy szürke 2 ft. 50 kr., 3ftszint
14
egész lágy, fekete, szürke és drap szinben 5-6 ftie.
26 év óta fenálló rendelési intézetében,
egész kemén,y, fekete, szürke vagy drapszinben 4-5ftig. , olvanok tiszta fehér 5—6 -tig
15.
anélkül, hogy a beteg foglalatosságár Kalapok, festés, ti-ztitás vagy divatositás végett a legnagyobb készséggel elfogadtatnak és gyorsan elkészíttetnek
ban háborgattatnek.
Rendel: d u. 1—4 óráig.
Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leggyorsabban eszközöltetnek.
Lakása: király.utcza, 33. sz. a. I-ső
emelet. 1925(12-12)
Legnagyobb transito-raktára a

BETEGSÉGEK,

ajánlja a legjutányosb szabott árak mellett egy bőven ellátott raktárt
a legujabb divatu

NŐI-ÖLTÖNY-DISZITMÉNYEKET MINDEN ÉVSZAKRA

mindennemü szalagok, gombok, kötő- és varró angol ezérnák,

kőtö, himző, fényiö és berlini pamutok, varró és tráma selymek, ispahan,
harras, nemkülönben fehér és szines organtin, moas»eline,
mouls, battlst-clair, perkail, tüllanglais, gyapot és ezérna-csipkéket,
továbbá gazdag raktárát
függönytartóknak, tükörbojtoknak, csöngetyühuzóknak,
csillárzsinórok, függönyén, léoni arany és fizüst-csipké% bojtok,
továbbá mindennemü bútor-, kocsi- és katonai paszomány-árukat,
valamint minden ezen ágat illető tárgyakat nagyban és kicsinyben
Szintugy található itt egy bő raktár mindennemü bélés és halcsont.
" Megrendeléseket - a pénz előleges felküldése vagy utánvétel mellett
gyorsan és pontosan teijesitünk.
2064 (4 -20)
JPHF Legjobb világítás.

Lig-ro-ine lámpák

tökéletes pótléka a gyártyáknak,azon előnynyel, hogy a köl lseit négyszer olcsóbb, mint a stearin-gyertyáknál— a terjesztett világosság pedig kettőztetett.

Ligroine lámpák

czélirányosan készitve,minden veszély nélkül még a láíi>pa földelésénél is, miután folyékony anyag nélkül égnek minden alakban
és minőségben, például: gazdasági, konyha és kézi lampak, f ügKO és fali lamp»k csillárral asztuli lámpák igen elegáns aiakokbaü 40 krtó! 2ftigdarabonkint Pakfong zseb-tüzi szerek ligroine
égövei — — ugymint bádog töltő kannák
LIGROINE-RE
kapható

2104

g£ Nagybani és darabonkint] eladás.

s valódilag importált

Havanriiih-szivaroknak

^

4% forinttól 68 forintig

-.\©

ÍOO darabja a vámmal
együtt.

>*°!*+*:

Kizárólagos

jeles és kgfinomabbb török dohány,
nyal töltött

Szivarkáknak *^W
a hires La Fermc-féle s t - p e t e r s b u r g i és moskaui gyárból
• Ré.-zletes árjegyzékek ingyen. — Vidéki megbízások pontosan teljesittetnek.

Vetemény-magvak,
u. m.: Iuczerna, stiriai és mezei lóhere, bükköny, bal
taczim. borsókas perj«, mezei komacsin. burgundi és
tarló-répa, valamint minden más gazdasági magvakat a
legjutányosb áron ajánlanak
2071(5-5)

Halbauer testvérek
Pest. király-utcza 10. szám alatt, a „három rózsánál,,———I—^^——•^IM

2084 (2 - 6)

Hirdetés.

Hajdu-Nánáson, a városháza tőszomszédságában, egy emeletes ház két bolttal,
ezeknek mellékszobáival, pincze, kamra
istálló, kut, az udvarán kis kert, ugyancsak
az udvaron külön uj épület lakszobákkal,
ehhez vagy enélkül kapcsoltan 60 köblös
szántóföld, három nyilas szőllő borházakkal
stb., 10 évre vagy kevesebb időre haszonbért^ kiadandó, vagy örökáron is eladandó.
Értekezni lehet e tárgyban bérmentes
levél által, vagy személyesen Dombi János
tulajdonosnál H.-Nánáson.
2103 (l)

Felszólítás,

B. B ügyvéd ur ezennel tisztelettel felszólittatik, "hogy 16 ftnyi tartozását Derer
Ferencznek Buda, újlak 14. sz. alá mielőbb
küldje meg, hogy ha pedig jelen felszólításomnak 14 nap alütt eleget nem tenne
kénytelen lennék, e lapokban nevét a nyilvánosság elé hozni, vagy törvény utján magamnak elégtételt szerezni. 2100 (1—2)

természetes ásványvizek szétküldése,
A karlsbadi ásványvíznek nem ritkán a csodálkozással határos gyóVyereie sokkal
ismeretest), hogysem annak további marasztalása szükségessé vá'nék E* több század
után tapasztalatilag bebizonyult tényállás. Hogy mily betegségekben vétessenek használatba a karlsbadi ásványvizek, a,t dr. MANNL az általa kiadott füzetkében a legkisebb részletekig bőven megirja, mely kívánatra bárkinek ingyen s bér-nentesen küldetik
meg.- A karlsbadi forráokmind szétküldhetők, de különösen a mflhlbrnnnl!« e hlowbrunnl és biizgárvizck szállíttatnak a legnagyobb mértékben. Min.ien megrendelések
ásványvizekre buígarsora vagy buz.arszappanra a legpontosabban eszközöltetnek a raktárak áltól m.nden nagyobb városban, s közvetlen a források szállitási ,«•«,•„»
tósága által MATTON! HENRIK felügyelete al a « K a T l s b a d b a ^ ? £ * £ $ £ %

Becsben Maximilianstrasse 5. sz. alatt.

2038

(6-6)

„fpálantihoz" Pesten,

kaphatók a lególcsóbb árakon és legnagyobb választékban mindennemü fehérnemüek férfiak, hölgyek és gyermekek számára,
ugymint:
XOOOO darabnál több férfi-ingek rnmbargi vagy hollandi vászonból darabja 2 ft
75 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 i't, 4 ft 60 kr, 5 ft, 5 ft 00 kr, 6 ft, 6 ft 60 kr, 7 it, 8 ft
10 ft, 12 ft.
tOOOO darabnál több szines férfi-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintája 1 ft.
80 kr, 2 ft, legujabb minták és legdivatosabban varrva 2 ft 50 kr, 3 ft.
Fehér pamut madapolan férfi-ingek 1 ft 75 kr, 2 ft, 2ft50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr., 4 ft.
Férfi-gatyák vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 1 ft 76 kr, 2 ft, 2 ft 25 kr.
2 ft 60 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr.
Nöi Ingek rnmburgi vászonból, simák 2ft25 kr, 2 ft 50 kr, 3 ft, 8 ft 50 kr, 4 ft, 5 ft.
Kfti ingek rumburgi és hollandi vászonból himezve 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 50 kr,
8 lt, 9 ft, 10 ft, sveiozi és franczia mellmustrával 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr,
6 ft, 7 ft.
Flo-ingek vászonból 4 éves 1 ft 80 kr, 2 ft 10 kr, 6 éves 1 ft 85 kr, 2 ft 40 kr, 8 éves
2 ft, 2 ft 45 kr, 10 éves 2 ft 10 kr, 2 ft 65 kr, 12 éves 2ft40 kr, 2 ft 90 kr, 3 ft
50 kr, 14 éves 2ft.65 kr, 3 ft 15 kr, 4 ft 20 kr, 16 éves 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr.
Szines fia-ingek 4 éves 1 ft. 10 kr., 1 ft 25 kr, 6 éves 1 ft 25 kr., 1 ft 40 kr, 8 éves lft.
35 kr., 1 ft, 65 kr, 10 éves 1 ft. 60 kr., 1 ft 75 kr. 12 éves 1 ít. 65 kr., 2 ft 10 kr.,
14 éves 1 ft. 75 kr., 2ft10 kr, 16 éves 1 ft. 75 kr., 2 ft 20 kr.
Mindennemü téli alsó mellények, nadrágok, harisnyak és egyéb téli czikkek
férfiak és hölgyek számára nagy választásban.
Főraktár a legjobb amerikai krinolinnak fehér vagy hamuszin, darabja 2 ft 50 krtól
6 ftig, vörös 5 fttól 8 ftig.
Szines alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft, 6ft50 kr, 7 ft, 7 ft 50 kr.
És sok egyéb kész fehérnemü czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmentesen elküldetik.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rumburgi, hollandi, irlandi, kreasz-és
borvásanakban a legolcsóbb gyári árakon.
Vá«!t.onzsebkendők tuezatja 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4ft50 kr, 5ft,6 ft 50 kr, 6 ft,
7ft50 kr, 8ft,9 ft, 10 ft, egész 20 ftig.
Törülközők tuezatja 5 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8—16 ftig.
Szines agyi kanavász vége 9ft,10 ft, l lft,12 ft, 13—16 ftig.

Brünner testvér urak bécsi gyárukból
Csányi Róbert-nél Pesten,( 1 ~ 8 )

nagyban : mérleg-utcza a „Tigris" vendéglőben — kicsinyben : Városháztér 5-ik szám.
Épen ugy L!«;-ro-ine legjobb minőségben, jutányos áron.
Csányi R -nél Pesten.

dr. FUX J.

|8chweitzi és egyéb külföldi

váczi-utcza,

szinháztér, kereskedelmi banképület Pesten,

Ilis

SKRIVAN FER* CZ

A legnagyobb vászonruha-raktárban

Most jelent meg és magyar valamint német nyelven külön kapható :

Felséges királyunk cs királynőnk Első Ferencz József és Erzsébet koronázási ünnepélyé Buda-Pesten 1867-ben, valamint
a magyar szent korona és a koronázási ékszerek, országos
nemzeti ereklyéink leirása.
|

Valoságos vásxon-asztalnemá.
Asztalkendők tuezatja 5 ft 30 kr, 6ft20 kr, 6 ft 60 kr, 7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft.
Abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig. Asztali készletek 6, 12, 18 és
24 személyre. Legjobb minőségü kötő-ezérna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
Menyasszonyi készletek bevásárlásánál ajánljuk dusan felszerelt készfehérnemü vászon és asztalnemüekbeni na<?y raktárunkat, melyek minden áron már összeállivta
vannak, vagy kívánság szerint összeállítunk.
Mindennemü megrendelések mustra szerint gyorsan és legjobban elkészíttetnek.
Nagy választás ágyteritók, piqoe és tricot-paulanokból, kávés-kendökböl és
minden e nembe vágó czikkekböl.
Raktárunkban vett czikkeknél nagy előnyül szolgál az, hogy minden megvett, az
árjegygyel ellátott czikk 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
elégitési esetben az ár vissza is adatik.
Szállitások minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugy szinte mindennemü megrendelések mustra sze-

i^ham^bb elkészíttetnek.

betegségeket

Med. dr. Helfer Vilmos

Pest, király-utcza 27. sz. Medetzházban, I-ső emelet, délelőtt 7-9 ig,
délután 1-4 óráig
IPP~ Díjazott levelekre azopnal
valaszoltatik, skivanatra a gyogyseerek is megküldetnek.

il—7 órai égetés 2 krajczárba
kerül!

Altesti-sérvben szenvedőknek.

Ili

s világossága 2 milly stearin-gyertyával felér.
Kapható darabonkint: 40, 45, 50, 60, 65, 70,
80, 90 kr. 1 ft, 1 ft. 10, lft. 40 s 1 ft 50kr., tűzbiztos gazdasági ligroinlámpák, 3 ft. és 3 ft.
50 kr. az idenyomott rajz szerint különösen
ajánltatnfik gazdászok, molnárok és czukorgyárak számára.

Petróleum-lámpák minden nemben.

Legfinomabb ligroin bádog-palaezkokban vagy fontszámra,
belföldi s amerikai petroleum a legjutányosb áron.
Szagtalan szoba ürszékek egészen érczből, betéttel 8 kettős zárral,finomanlakkozva, bőrvánkossal együtt 10 és 12 forintjával.
Lsvélbeli megrendelések postai utánvét mellett
gyorsan s pontosan teljesittetnek.
_=

Nevelöné,

ki magyar és német nyelven, zongorázásban cs női munkákban oktatást ad,
tudakozható Zelenka Pál, evang lelkész
urnál Miskolczon.
2083 (3-3)

J ^ g e í e » fia!.

lampák, valamint tüzszerszámok.

Fogfájás ellen,

„foggyapotot"

t s

pincze-, konyha-, istálló-, fali- és lüggő-

mely a fájdalmat azon pillanatban csillapítja,
ajánl Török József gyógyszerész Pesten:
király-utcza 7. sz. a. — Egy hüvely ára1
30 és 50 kr. - Kapható még Szegeden, :
Aigner; Szolnok: Seflcsik ; Eperjes : Makovitzky; Eszék: Deszáthy; Temesvár:
Pecher; Nyíregyháza: Matheides; Mis
kolrz : Böszörményi; Debreczen: Borsos
1893 (16—20)

|

biztonsági csavarokkal, u. m : asztali-,

1. A magyarok reggeli és esti po
2. A magyar üdvözlet.
litikai imája.
3. Magyar hitvallás.
Darabja 4 kr., — 50 darab 1ft.50 kr , 100 darab 2 forint.
Megrendelhető Pesten. Bartalit3 Imre könyvnyomdájában (Lipót-utcza 5. sz.)

még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magángyakorlat folytán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül hogy a beteg hivatásában va«y
életmódjában gatoltatnék, gyökeresen, biztosan és gyorsan gyógyit

a p

Legnagyobb raktár

Három uj politikai ima.

2008 ifi -Vi)

| |

ujonan megjobbitott Ligroine-lámpákból

Darabja 10 kr., — 25 darab í ft, - 60 darab 3 ft. 50 kr., - 75 darab
5 ft., 100 darab 6 ft.
•
— —
Ugyszinte magyar és német nyelven megrendelhető:
2105 (1—8)

Titkos

K o

2106 (1)

Zellerii Mátyás,

bádogos-mester, raktára sebestyén-tér.
gyára borz-utcza 4 szám alatt.

VEMtóüüNGS-PASTILLEN

ÍATIS LACTAS

s©(

SQDAE UND M A G N E S I A j l c i
•rs.

B U R I N DU BÜISSOM

Alulirott már több év óta egy hatalmas sérvkenócsnek van birtokában, melyet
környezetében rendkivüli szerencsével használt. A meggyógyultak részéről történt szaJiaüatlan
felbátoritá-soknak
engedve - fellépek azzal egy tágasb hatáskör elé, s ajánlom
6 ,
át
,.,S e£y
-6;«™»uau
semmiártalmas
ariaimas anyagokat
anyaguKai magában
uiagausii nem
uuufoglaló
i»fi.»." szert
-vi. mindazokmmuijuiiEzen kitünő gyógyszer a leghirnevesb párisi orvosok által az emésztés hábors
V v"t
aUban semmi
nak,6 kik sérvben
szenvednek. —• A fájdalmas sérvrészes: e kenőcscsel egyszerüen reggel! gatása eseteiben a gyomorban s belekben, gyomorláz, gyomorlob, lassu és fájdalmaedörzsol
•
M
tet!iek, s annak alkalmazása semmiféle kellemetlenségekkel összekötve ! emésztés, a gázok gyulemlése, gyomor és bél felfúvódások, az evés utáni hányás, étvágy"•"«,s Meerendelheto egyedül a készítőnél magánál STI]RZENE(JGER.GOTTLIEB- hiány és elsoványodás ellen, továbbá sárgaság s más egyéb máj- és vesebetegségekben
tiensauban (Helvetiában). Egy tégely ára » ft.
- . • utánvételnek
. . . .
. . . .-.. .A
. .főraktár
. . .
. -.
,
-**_«,.
kr.— Postai
I rendeltetik.
egész
Magyarországra
nézve:
Törők ,^_
József..gyógyszeres*
nincs helyé.
2043(4—11) ! urnál Pesten, király-utcza 7. sz. a.
1935(5-12)

VON

«*

196

-^—^

»/

minden üzlet vagy iroda számára alkalmasak a legnagyobb választékban és a legjutányosb árakon mindig kapható

gyári raktárában, a király-utcza, sarkán Pesten.

Tüz és feltörés ellen ment pénz-, könyv- és oklevélszeferécyek, ládácskák, patentirozott biztossági
zárak (feltörés ellen mentesen) raktára 60 krtol 9 frtig darabját.
WST IMáso!ó-g<>|»ck,
gép-sodronyszegek,
gépszijjak a legjobb talpbórből.
g
gp
g

Vizhatlan abroszok, bélyegsütö harapófogók, bélyegző ólom sat.

2061 ( 4 - 6 )

Tizennegyedik évfolyam.

Csomagolás s elszállítás
ingyen.

! Árjegyzékek h er ment ve.

Tized-, valamint mindenféle mérlegek és súlyok,

17-ik szám.

Az aluíanosan j ó n a k elismert valódi s egeszén trisen érkezett

Uj

bizonyitvány
a

DR. PEARÍ E EDW.

GYOMORSZESZE
szabadalmazott

SGHNEEBBR6I NOVEMY-ALLOP
mell- s tüdőbetegek szamára.

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyállásodás,
torokgyuladá8ok s nehéz légzés ellen,— mindenkor fris minőségben kapható :

P E S T E N : Török József gyógyszerész urnál a király-utezában, - dr. W a g n e r D.
gyógyszerésznél a váczi-uton,
Thalmayer A. és társa, — Oszetszky
F.,
Sehirk J., — és Gerhardt A. uraknál.
B U D Á N : Schwarzmeyer J . gyógyszerész urnál.
K ö r m ö c z ö n : Draskóczy gy. S.-Sz.-Győrgyön: Ötvös P
Aradon: Probst F. J
Karolvfehérvár: FischerE.
Aszódon: Sperlagh J gy.
gyógysz.
j Baján : Klennutz J.
Kubiiiban: Stojánovics.
Sopron : Voga és Rupp!
Brassóban: Gyertyánfy,Fa- Kiin-Sz.-Miklós:
Stoits
"
'
"• ' A.
'
recht.
bick és Jekelius gysz.
Lngosou: Arnold J.
S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J .
Battonyán: Bignio K.
Médiáson : Breiner K.
Sasvár: Mücke A gy.
Belgrádon Nicolacovics test. Mosonban: Pranter J.gysz. | Segesvár: Misselb.acher J.
Beszterczén : Dietrich és Miskolczon: Spuller J.
Serajevobau; GyulekaN.G.
Fleischer.
Mitrovicz: Krestonoshics A Sziszeken: Kubányi F.
Bonyhádon: Kramolin J. gy. Mohács: Pyrker Gyula gy. Szombathelyen : MitterMarosvásárhely: Jeney gy.
Brassóban : Fabick Ed.
mayer gyógysz.
Weiss J. gyógyszerész urnak helyben Bécs, febr. 7-én 1867.
Munkácson: Gröttier L
C s á k t o r n y á n : Kárász A.
Székesfehérvár : Say R.
Sok idö óta romlott gyormor következtében teljes étvágytalanságban
Mohácson: Kőgel D.
gyógysz.
Csúton: Borsay F. gysz.
sienvedtam, összekötve heves savany-képződessel. Hasztalanul kerestem ez ellen seDebreczenben: Göltl N. gy. IVaKvbányán: Horacsek J. Siklóson: Nyers S. gysz.
géh t mindenütt, de az összes alkalmazott szerek részint leplezőkül, részint teljesen
Nezsiderben: Fuchs J.
Deesen: Krérner S.
SzftShmáron: Juracsko D.
Mkerttleneí* ül mutatkoztak, mig végre ajánlat után dr. PearceKyomorszeszrhez foDettán : Braunmüller J . gy. Nyitrai!: dr. Láng E.
Szent->Iiklóson: Haluschka
lyamodtam Két üveg ha>zná!ata után már•<•terhes savanyképzödés megszünt, étváDevecserben: Hoffmann B. Nyiregyházai! :HönsehEde
gyam isméi tökéletesen meit.jfltt, és most, daczára hogy különös étrendet nem
gygy
gyógysz.
Eszeken: Kawilowicz gysz.
tartok, sok hét óta egészen jól érzem magamat; melyezen valóban kitünö ttyomorSzarvason: Réthy V.
Eperjesen:
Zsembery
Ign
Nagy-Becskereken: Nedel- Szentesen: EissdorferG.gy.
szesií által okozott fényes eredményt Önnel köszönetem mellett tudatni kötelesséÉrsekujvár: Conlegner Igu.
kovics és Haidegger.
gemnek ereztem. Teljes tisztelettel
Hieill F e r e n c z
és Prohaszka Gyula.
Egerben: Wessely gysz.
Nagy-Kanizsán
: Welisch Temesvár : Kraul és Roth
dalmű-énekes, Wieden, f'óntcza 49. sz. a.
Eszéken : Thürner fiai és
és Lovack gyógysz.
gyógysz.
Dessáthy gyógysz.
Nasy-Karoly: Schöberl C. Tokajban: Krotzer A. gy.
Dr. Pearce tcjornors/.esze átalában nagyon erösitőleg hat és kellemesen
Győrött: Brúnner F.
Nagy-Kikin: Komka A. J. Tordan: Welits és Wolf.
Gyulán : Lukács gysz.
melegitóleg hat az emésztési szervekre,azok szabalyzatos tevékenységét, fenntartja,
Tatán: Niertit F. gysz.
Haczfeld: Hagelschmidt V. Nagyváradon: Janky A.
a vér és nedvek vegyülését javítja, és étvAgytnlansát;, rögzött gyomorgyengeHátszegen: Mátesy B. gysz. Nagyszombatban: Pantot- Török-Szent-Miklö's: Pilsé« és rosz emésztés. »avanyképzés,gyoinorhév, felfúvódás, gyomorgörcs, a
lösz M.
schek R. gyógysz.
Ipolyságon: Mikulási T.
gyomorból származott fejfájás, wzesaes italok kellemetlen következései,
Orosházán:
Vaneyel
M.
Trencsénben:
Simon A. gy.
Janoshazán
:
Kuna
gysz.
váltóláz stb. ellen bámulatos hítthatósaKgal bir, minélfogva is
Pancsován: Graffgysz.
Jolsván : Maleter gysz.
Unghvártt: Telendy gysz.
minden háztartásnál nélkülözhetlen.
K a p o s v á r i t : Sehróder J.gy.iPécsett: Kunz Nándor.
és özv. Benesch P.
Posegán: Balogh gyógysz. Újvidéken: Schreiber F.
Kőszegen : Strehle gysa.
Károlyvártt: Benich J
Pntnokon: Szepessy gysz. Varaimon: Elizárgysz.
Kis-Martonban: Kodolányi Pozsonyban: Schneeberger Veszprém: Fremmel.
gysz. és Spatay A.
Váczon : Tragor A.
| és Dussil gysz.
Varazsdon: Halter gysz.
| Rosnyón : Posch J. gysz.
király-utcza 7-ik szám alatt, kihez mindazon vidéki arak, kik r a k t á r t kiván-1 Kassán: Eschwig E
K é s m a r k : Genersich C és A. I Rimaszombat
Verseczen: Herzog gysz.
~~
"
Hamaliár
nak átvállalni, sziveskedjenek fordulni
Kecskeméten: Papp M.
| gyógysz.
Zimony: Ivanovics és fia.
Azon kivül még léteznek raktárak következő uraknál:
Karánsebesen: Weber A. gy.jRumáií: Milutinovitz S.
Zalatnán: Mégay Gyula.
Bécsben: Weiss Jozsef JanosIíMZíin: Kossá Guszt.: Rozsnyóban:
Károlyffhérvartt: Fischeri Rékáson : Boromi K. gysz. Zombor: Stein fia Márk.
Posch J . J.
y
Tuehlauben 27,dr.Girt- J o l t v á n : Maiéter Béla.
Ed. gyógysz.
Szászváros: Sándor R. gy
gy. Zsámbokrét: Neumann M.
Sárbogárdon: Trsztyánsz-1
ler .lózsef Freiung 7. és Kas«án: Wandraschek K.
I gy. | Zentán: Wuits testvéreknél.
Kolozsvártt: Megay M. C. S z a b a d k á n : Hofbauer I.
ky Károly.
Moll A., Tucblauben.
Kolozsvártt: Hincz D.
Sassiuban: Miske A.
1992 (3-6)
Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár.
A r a d o n : Szarka János.
Wolt' János. S.-A. -Ujhelyben:
Rei-|
Háanban: Márky.
K o m á r o m b a n : Térfy N.
chard testvérek.
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:
Bártf'an: Aichmann
ugoron : Kronetter Fer. I Szegeden: Aigner Károly.
Legjobbféle
Battaszéken: Pxsch Laj. Masryar-Úvarosi: Sziklay
Meák Gyula.
, ™l<5di gyógyszert
Brassóban: Fuhrmann és
Antal.
Sz -Fehérvárott: Legmanl
Lobry
és
Parton-tólUtrechtben,
a skrofulák
Honija berger
Makón: Nagy Adolf.
Alajos.
s
börkütegek
sat.
gyógyítására.
Egy üveg
S
c
h
m
i
d
t
cs.
kir.
főorvostól,
egy
skatulya
t'Harzan: Bentsáth Fidél. Mtakotczon: Ba'ogh Istv. Sz. Miklóson: HaluskaP.
ára 1 ft.
Debreczenben: Borsos F. JIÜrovitzban: Czeiszber- Szikszón: Aichmann Jóára 23 kr.
ger József.
Kgerben: Ertinger Ign.
zsef.
Ersek-Ujvárott: Konleg- IMódosou: Je/ovits Zsigm. Szinér-Várullyán: Gerber
Munkácson: Gottier Lip.
ner Ignácz.
Ödön.
az idegek erösitésére s a íest edzésére ára
mell- s tüdőbetegek számára.
Eszéken: Deszáthy István Ríagy-Kanizsáii: Fessel- Szombathely.: Pillisch F.
70 kr.
Egy üveg ára 87 kr.
n
Karojloits M.
hofer Józ.sef.
iTemesvárit: Pecher J . E.
Weszely M. C.
Esztergámban: Beszéde* Nagy-La kon: Lenhard JaTokajban: Krotzer Ágost
kab Frigyes.
János
Fehértemplomban: Fil- IVauy-Mihalyban: Czibur T o r n a l l y á n : Lipthay J .
der Mihálv.
Újbányán: Nickel Ödön.
Bertalan.
arábiai s ázsiai
Göllniizben: Brujman K. Nagy varadon: Molnár J. Újvidéken: Grossinger K.
Ede.
Nasiczban: Mernvik Ant. Ungváron: Bene L
Gyöngyösön: Koczia
Nezsideren: Steiner Ján. Varasd»n : Lellis Ede.
vich Józsi f.
.
a
magas kir. porosz kormány által engedményezve
Orosházán: Székány Istv. Versetzben: Blum JóGyőrött: Némethy Pál.
s ő felsége a porosz király udvari istállóiban, valamint a legtöbb gazdasági igazgatósáPozsonyban: Pisztory B.
zsef.
goknál a legjobb sikerrel használva egyszersmind a legjobbnak elismert óvszer marhaLehner Ferencz.
Schneebergi-r D. Veszprémben: Wurda M
(i "
vész és marhabetegségek ellen.
Hajdu-DoroiellbaD: Ta- Pécsett: Nendtwich Vilm. Zágrábban : Mittelbach
Mustra- és védmárkkal törvényesen biztositva.
Zs'gmond.
nács Mihály.
Rimaszombaton; HamalZirczen: Vekerle János.
Egy kis csomag ára 40 kr., nagy csomagé 80 kr.
Illokon: László F.
j jár Károly.

(Magen-

Essenz)

jeles hathatóságáról:

Pesten: Török J ó z s e f gyógyszerész urnál,

tynkszem-tapasz,

Dr. Beiir ideg-exíracíusa,

Stíriai Stub-havasi-növénynedv *

HELUNGKIANG

állat-, gyógy- és táp-pora,

PM Minden bővebb felvilágositás található a használati utasításokban, melyek minden raktárnál insyen kiszolgáltatnak.
2086 ( 1 - 8 )

Ára egy üvegcsének, használati utasítással együtt, 1 forint.
Postán küldve a pakolásért 10 kr. több.

Isméti eladóknak illendő engedek adatik.

Block-féle meprólröit folyadéka wak számára.

Kitünő mosó szer, mely nemc?ak az egészséges, hanem a beteg lovaknál is, az ivhúr,
köszvény, körömgyuladás, az inak kiszáradása, ficzamodások, az iga 8 nyereg által okozott sérülések eseteiben a legmeglepőbb sikerrel használtatik.

Egy üveg ára 1 ft. 40 kr.
Főraktár: B I T T N E R G Y U L A gyógyszerésznél Gloggnitzban.

Kiadó-tulajdonos Heckenast CiUKct**. — Nyomatott »ajat nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Pest, aprilis 28-án 1867.
Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok e g y ü t t : Egész évre 10 ft. - Fél évre fiit.
Csupán Vasárnapi U j s á g : Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 lt.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatósnál 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.

Tanárky

Gedeon.

Göthe azt mondja „Tasso" czimü világ- joggyakorlat különböző fokozataiba lépett s
oly szerencsés volt, hogy mindig oly férfiak
hirü színmüvében egy helytt:
oldala mellé s oly körbe jutott, hol nemcsak
„Csendes magányban fejlik a talentom,
Világi zaj közt állandó karakter."
ismereteit bővíthette, de világot is látott s
Szerencsés az, kinek élete körülményei s fejlődő jelleme jó irányt vehetett. Mint
változó esélyei között részébe jutott mind a patvarista Földváry Gábor pestmegyei alismagány, hogy a tanulmányozás által talen- pánnál volt, mint juratus gróf Somssich
toma,— mind a világi zaj, hogy a küzdelmek Pongrácz királyi személynöknél, mint titkár
és tevékenység közepette jelleme kellőleg Lónyay János mellett, mint ügyvédsegéd
kifejlődhessék. Mert egész embernek csak azt Hubay József mellett dolgozott. Tanulmámondhatjuk, kiben az elme és a jellem tulaj- nyait ekkor már, elmondhatá, egészen bevédonai kellő egyensúlyban állanak; ba a leg- gezte és pedig nem közönséges szerencsével
becsületesebb ember is észtehetségek nélkül, snem közönséges sikerrel. Kiléphetett volna
szük hatáskörre szoritva, keveset
használhat a közügynek: más felöl az eszes de jellemtelen valódi
átkává válhat az emberiségnek.
Azon férfiak közé, kiket az
élet és a magány egyaránt nevelt, kifejtve észtehetségöket és
jellemöket, tartozik Tanárky Gedeon is, ki legközelebbről a vallás- és közoktatás-ügyi miniszteriumban az államtitkári fontos állást foglalta el s kinek
arczképét ezennel bemutatjuk ol- s
vasóinknak. Mint tudós és iró s
mint a közélet embere egyaránt
kivívta a közelismerést s megérdemli figyelmünket.
Tanárky Gedeon 1815. oktober 26-kán született, Nagy-Körösön, hol atyja köztiszteletben
álló orvostudor volt, s kiterjedt
orvosi gyakorlata mellett tudományokkal s irodalommal foglalkozott; forditotta s kiadta nevezetesen Tasso „Megszabaditott
Jerusalem" czimü remek eposzát
(prózában), Roberston Amerika
történetét, Plutarch életrajzait.
Az atya tudományszeretete, nemes jelleme, derült bölcsesége
és magas világnézlete nagy hatással volt a gyermek első fejTANÁRKY
GEDEON..
lődésére, ki bár akkor öt teljesen átérteni képes nem volt is, önkénytele- a közéletbe s ott hatáskört és szerepet találnU
hatott volna magának egyszerre. Azonban
-NilÍrányt v e t t a d e r é k a P á t ° L
"?y- Körösön akkor már középtanoda nem igy gondolkozott; ugy hive, hogy taaz
ifju tizenhat éves koráig szülöföl- nulmányaiból hiányzik még valami, a széleí folytathatta tanulását, honnan 1831-ben, sebb körü ember- és világismeret, mit csak
a bölcsészeti tanfolyamra Pestre jött, hol utazások adhatnak; azért elöbb hazai, nehány
azután a jogot is végezte 1836-ban. Ekkora év mulva külföldi útra indult, mielőtt a

magán vagy hivatali élet tevékenysége egészen lekötné. 1840-ben, a25 éves ifju,Erdélyt
utazta be, barátjai és kortársai, a két Lónyay
testvér: Menyhért és Albert társaságában;
és ez utazás élményeit az akkori (Helmeczyféle) „Társalkodó" több számában leirván,
ügyesen irt és eszmedús levelei átalános
figyelmet ébresztettek. Azután a pozsonyi
országgyűlésre sietett, hol mint „absentium
ablegatus" volt jelen, s onnan — a hirlapi
tudósitások még akkor tiltva levén — irott
tudósításokat küldött Pestre több főúrnak.
Tudósításait erély és elevenség jellemezte, s
jó tolla már akkor elismerésben
részesült.
Ekkor érte azon érzékeny
csapás, hogy atyja meghalt. Ügyei
rendezése s birtoka átvétele végett haza kellé menni. S szülővárosa azonnal igénybe vette tehetségeit, munkásságát, tollat.
Főjegyzővé tették s e hivatalt
1842 —48-ig hat éven át viselte.
Ez idő alatt, majdnem évenkint,
kisebb-nagyobb utazásokat tett
^
a haza több részeiben, azután az
osztrák örökös tartományokban
s végre Olaszországban, vizsgálva
különösen a társadalmi viszonyokat, tanulmányozva az embert és
az életet, lelkesedve a természet
és a müvészet csodáin. Mig otthon, a hivatal teendőitől üres
órákban olvasmányok s tudományos,, különösen jogi, történeti és politikai tanulmányozások által szélesítette, folyvást
szellemi látkörét.
Az 1848-ki mozgalmas idők
bekövetkeztek. Az ország többi
népes községei közt Nagy-Kőrös
is külön képviseletet nyervén,
mint legkitünőbb fiát, Tanárkyt
küldé az elsö pesti képviseleti
országgyűlésre. A 33 éves, alapos készültségű s ritka érettségü
fiatal férfi egészen megállotta helyét a nemzet
nehéz megpróbáltatásának idejében; s mindvégig hü maradt a haza ügyéhez. A kormányt
Debreczenbe követte s ott részt vett az emlékezetes 1849-ki országgyűlésben.
A forradalom bevégeztével haditörvényszék elé idéztetvén, 1850-ben Pesten mint

