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' " ; Az első magyar

SELYEM- ÉS NEMEZ-KALAP GYÁRI-RAKTÁRÁBÓL
PESTEN. 1403 (5-5)

Főraktár: kigyó-tér.
Nagy választékú raktár, mindennemű

selyem- és nemezkalapokból, arak, ur-
h&Igyek és gyermekek számára, saját és
külföldi gyártmányok, kelme-vadászkala-
pok, házi- és vadászsipkak, kncsmak,
nyakkendők, uli- ncmez-topankák, ugy-
azinte nemez-czipók bórtalppal, papucsok
és egészségi neineztalpak.

Az összes formák az alanti számok sze-
rint kaphatók. Vidéki megrendeléseknél a
mellette álló számok pontos kitétele mellett,
még a kalapok árát, szinét és u fejnagyságát
megjegyezni kérünk.

Kalapok festés, tisztitás vagy divatosi-
tás végett a legnagyobb készséggel elfo-
gadtatnak és gyorsan elkészíttetnek.
1. szám legújabb forma, egész kemény, fekete

vagy szürke szinben 3, 4—5 ftig.
2. „ széles karimával, egészen lágy, fe-

kete vagy szürke szinü 3, 4—5 ftig.
3. „ kemény, fekete vagy szürke szinben

2 ft. 50 kr., 3—5 ftig.
egész kemény vagy szürke szinben
2 ft. 50 kr., 3—5 ftig.

félkemény vagy szürke szinben se-
lyemmelbélelve 2ft 50kr. 3,4- 4 ft.
50 kr., selyem- és bártonynyal ke-
ritve4ft. 60 kr.— 5 ftig, legfinomabb
6 ft., nem bekerítve 2 ft. 00 kr.,
3-4 ftig.

félkemény vagy egész lágy, fekete és
szürke szinben 3ft. 50kr., 4—5ftig.

félkemény vagy egész lágy 2ft. 50 kr.
egész 3—4 ft. 50 krig.

félkemény vagy egész lágy 3—5 ftig.
Inaskalpag fekete kemény 3,4,5,6 ít.

iség: stáczió-utcza 34; szára alatt.

4.

1.

8.
9.

10. szám kocsis-kalap csak feketén és ke-
mény 2 ft. 50 kr., 3 - 6 ftig.

11. „ Kucsma 2 ft. 50kr., finom Astiikán
6 ít., Persian 5, 6-8 ftig.

18. „ Kalapok tiszt, papok számára egy-
szerű 4— 5 ftig, selyem-nemezből
finom 5— 6 ft.

IS. „ Egész lágy, fekete 3. 3 ft 50 kr ,
4 ltig, szürke 2 ít. 50 kr., 3 - 4ftig,
szürke 2 ft. 50 kr , 3 - 4 ftig, zöld
4 ft., barna 2 ft. 50 kr , 3 ft. 50 krig.

14. „ Vadász-kalap ktlmébőlszürke, zöld
bekerítve egész lágy, stájerforma,
finomul felezifrázva 6 ft., szürke
nemezből 3, 4—5 ftig, zöld ne-
mezből 3, 4—5 ftig.

15. „ Selyem-kalap fekete kemény 3,
4 - 5 ft. 50 krig.

16. „ Selyem-kalap fekete kemény 3,
4—5 ft. 50 krig.

1' . ,, fekete és szüfké félkemény, egész
lágy 3, 4-5 ft.

1*. „ egész kemény, fekete csak 3,4—5ft.
19. ,, Íeketefélkemény,egészlágy4—5ft.
20. ,, Utazó forma, széles, lágy vagy fél-

kemény, világ, szürke, sötét zöld,
vagy fekete 2 ft. 50 kr. 3-5 ít.

Gyeiaiekkalapok kaphatók, 4. számú
egész kemény,fekete koczkás szalaggal,vö-
rös fekete vagy fehér 2ft. 90 kr., 3ft. 50 kr.
5. számú fekete vagy szürke, se]yem vagy
bársonynyal felékesitve 3 fttal, vékony sza-
laggal 2 ft , 2 ft. 50 kr. 3 ftig. 7. számú fe-
kete vagy szürke 2 ft., 2 ft. 50 kr. 3 ft. Leg-
kisebb gyermekek számárafelállőkarimával,
fekete vagy szürke 2 ft. 50 kr. 3 ft., szint
olyanok tiszta fehér 5— 6 ftig.

Titkos

BETEGSÉGEK,
újonnan keletkezettek

8 nap alatt
minőségre nézve

48 óra alatt
meggyógyittat nak

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

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

Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leg-
gyorsabban eszközöltetnek.

Lakása: Király-utcza, 24. sz. a. 1-ső
emelet 1376 (8—12)

M i n d e n n e m ű

takarópapiros
(Itfakulatur)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik sí

Nagybani és darabonkinti eladás,

Titkos 1412 (8-0)

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

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

délután 1 — 4 óráig.
SPV" Díjazott levelekre azonal

valaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megkflldetnek.

1860-ki kölcsön-soísjegyek,
húzás február Peni'^fc

Főnyeremény 300,000 forint.
Kapható alólirt pénzváltóirodájában készpénzfizt tés mellett a bécsi börzei ár-

folyam szerint, havonkinti 3 ít. 60 kr. vagy évnegyedenkinti 7 ft. 25 kr. részlet
lefizetése mellett egy 100 ftos sorsjegy után, vapy kavonkinti 16 ft. vagy évnegye-
denkinti 38 ft. részletfizetés mellett egy 500 frtos sorsjegy után.

A vevő a kamatokat a megvétel napjától kezdve már élvezendi; ajáaljuk továbbá

gdgf" részletfizetések mellett '^M
következő 12 sorsjegyből álló csoportokat, melyekre évenkint

£8 húzás esik.
u. m. 1 Credit, 1 1860-ki 100 ftos, 1 1864-ki 100 ftos, 1 badeni, 1 Sahn, 1 Clary
1 Genois, 1 Pálffy, 1 Svéd, 1 Waldstein, 1 Rudolf, 1 Keglevich-sortjegy, melyekért
20 ft. leszáinitási összeg és a további Lavonkinti 12 ft. 50 kr. vagy évnegyedenkinti
32 ft. lészen fizetendő. Az utolsó részlet lefizetésével a vevónek a kitűzött 12 db.
eredeti forsjegy kiszolgáltatik, ezen sorsjegyekre nézve a tulajdon jog vagy a neta-
láni nyeremények már az első részlet lefizetésével biztosittatik,s csaknem bizonyosan
várható, hogy tekintve az értékpapírok jelenlegi ig^n olcsó árfolyamát, a sorsjegyek
átvételénél a beszerzési árakat okvetlen jóval felül fogják haladni.

ÍGÉRVÉNYEK:
Salm-sorsjegyre 2 ft. 50 kr.)
Clary-sorsjegyre 2 ft. 50 kr. I
Genois-sorsj egyre 2 ft. 50 kr > é« bélyeg-
1860-ki 100 ftos 2ft. öOkr.l díj.
1860-ki 600 ftos 6 ft. — kr j

6 db. 1860-iki egész ígérvény ára csak 31 ft., 10 db. ára csak 58 ft. ̂ m

MORGENSTERN A. és TÁRSA
pénzváltóüzlete Pesten, Deák Ferencz-utcza 9. sz. a.

SV* Levélbeli megbízások gyorsan eszközöltetnek, » egy az 1866 dik évre
érvényes sorshuzási terv ingyért fog kiszolgáltatni. 1369 (2-0)

Evnegyedenkint csak 4 forint
befizetésével résztvehetni azon általunk 20 részvevőre rendezett társassorsjegyekre
nézve, melyek' 20 db. valamennyi osztrák jegyből állanak, egy badeni 35 ftos sors-
jegy hozzáadásából, s a melyekre évenkint e»ik

A részletfizetéseknek 25 évnegyedben a részvétjegyre 4 ftiával történt lefizetése
után valamennyi sorsjegy a 20 részvevő tulajdona.— Bélyegilleték egyszer minden-
korra 68 kr.

Részvevők, kik nagyobb nyervényt és sorsjegyrészt akarnak, játszhatnak e tár-
sulatnál 8 ft. évnegyedi rászlet lefizetésével a tizedik részre. (Bélyegilleték egyszer
mindenkorra 1 ft. 36 kr), vagy 20 ft. évnegyedenkinti részletlefizetéssel a negyedik
részre. (Bélyegdij egyszer mindenkorra 8 ft. 40 kr.)

Mindenki beléphet tetszésszerint bármelyik társulatba a nélkül, hogy a többi
részvevővel csak érintkezésbe is jőni kellene. f

1I0RGENSTERN A. és TÁRSA
pénzváltóüzlete Pesten, Deák Ferencz-utcza 9. sz. a.

$RT~ Levélbeli megrendelések azonnal teljesittetnek, kívánatra a programm
ingyért küldetik meg. 1368 (2-0)

GRIMAÜLT és TÁRSA gyógyszerészek

Maiico-iii jecl in,ja és maiico-dikoeskai
PARISBAN (Rue Richelieu 45).

Uj gyógyszer, mely a Perui matico-fa leveleiből van készitve a gonorhöe gyors éa
csalhatlan gyógyítására a nélkül, hogy a belső részekben feszültséget vagy gyuladáit
idézne elő. Dr. Ricord s a párisi orvosok többje ezen szer megjelenése óta minden má>
gyógyszereket mellőznek. Az injectio, a betegség kezdetekor a tokocskák idült esetek-
ben, mikor a copahú, cubeba s más érczes alapokon fekvő injectiók hatása eredmény
nélküliek maradtak — alkalmaztatik. — A főraktár létezik TÖRÖK JÓZSEF gyógy,
sierésznél, Pest király-utcza 7. sz-a. 1395 (9-32)

Biztos és gyors kiirtása
a

patkányok s egereknek,
«gr ««. kir. kizár. szab. patkány- s egérpusztitó szer által gyertya formában.

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

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

M.-Beeskerek: Nedelkovits. — Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J.
— Jattaenova: Dudovits J. — Keszthelyen: Wünseh F. — Kolozsvárit: Wolf J. —
Pozsonyban: Scherz Fülöp. — Sopronban: Pachhofer,— Soborsin: Franké A. Va-

rasdon : Halter D. F., — Vereezén : Bész J. K. uraknál. 1474 (2-14)

A hamburgi, londoni, párisi, müncheni és bécsi érmekkel kitüntetve.

A KORNEOBORGI HABHAPOR
marhabetepégek s marhavész ellen

a legnagyobb eredmény nyel használható; az ellenállási erőt gyámolitja s minden
dögös befolyásoktól megóvja, gátot vet továbbá mindazon betegségeknek, melyek-
nek legtöbbnyire a marhák kitéve vannak; kitűnő hathatóságát igazolja különösen
lovaknál a mirigy, torokfájás, bélgörcs s zabálási hiány eseteiben. Szarvasmarháknál:
a vérfejés, szélhas, s a tej megjobbitásánál, nagy hatást gyakorol továbbá aborjuzás
alkalmával; juhoknál felette ajánlatos a. májgiliszta eltávolítására s az altesti bán-
talmak minden nemeiben.

Valódi minőségben kapható PESTEN: Tördk József gyógyszerésznél király-
utcza 7. sz. a., Tbalmayer és társa, sHalbaaer testvéreknél. BUDÁN: az udvari

gyógyszertárban, s Magyarország legtöbb városaiban, melyek hirlapilag időről-időre
közöltetnek. 1 > t 5 8 (4~ 8 )

Kiadó-tulajdonoi Heekenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

Tizenharmadik évfolyam.

— .
^fizetési Kitételek 1866-dik érre: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft.

opan Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.
ISI flíÍ«V a V«. ~JL •__.

» .#-—0- "gvoa t¥*o v ib. x-ci evre o iu — vsu|rau jruuiiHai ujuuina§uH; jugeois évre u ii* r e i cvre o It.

^ms^^vagytöbbsíWtóatólnIí>cSYfcn7VÍi!Ij8A«S-éS P o I l t l k l 1 1 Ujdonnágokat illetőleg, 1866. január 1-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ara, vagy annak helye egyszeri igtatásnat 10 kria
<ía*g»r könyvkereskedés- n • K « 8zamittatik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonáhan: Hangenstein és Vocler. — M.-Frankfurtban-

' a t c s b t n • Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtotás után 30 ujkr.
* ——____

sánai „Sí AÍht 6 g y i k k i t ü n ö h a r c z o -
I v l ' g í l n d ^ á S 8 y Gyulá^ak arczképét
ugyan már régebben (1861-ben) volt alkal-
munk bemutatni e lapokban: de bizonyosan
szívesen yeendxk olvasóink, ha a mostani
magyar képviselőház köztiszteletben álló
s a közbizalom csaknem egyhangú szavazata
által megválasztott másodelnökének alakiát
ezúttal sikerültebb rajzban állítjuk lapunk

Gróf Andrássy Gyula most alig 45 éves,
s e szerint férfikorának legmunkabiróbb
szakában áll. A közpolitikai pályára azon-
ban korán lépvén, neve már
több mint két évtized óta azon
térfiamk sorában emlittetik, kik-
ben épen ugy szoktuk becsülni
a következetes, tiszta jellemet,
mint a szellemi tehetséget, a
szónoki és irodalmi jártasságot.
f U 8 ! 8 e l ö t t i é v e k b e n már ott
találjuk a magasabbra törekvő
!lJ- A m m d a P u b l i «s t ika terén,
mind a törvényhozási terem
sor O m p ó között, ép oly bátran,
mmt alaposan és öntudattal

L ^ T, U j a b b k ° r i k u l t ^ a
melSlZ?t g Í G S Z m é k k Í V Í v á s a

G r ó f A n d r á s s y Gyula.
országgyűlés tagjai között ismét ő volt a
legelsők egyike, kik államférfim tapintatot,
s a helyzet felfogásában s megítélésében
legtöbb határozottságot, de egyszersmind
józan higgadtságot tanúsítottak. Gróf An-
drássy Gyula távol volt minden szónoki
viszketegtöl; nem volt a hatásra számított
vaktöltésü nagy szavak embere: de ha szó-
lott, minden szavának megvolt súlya, meg-
volt helye és ideje, és a mi legfőbb, megvolt
— igazsága, őszintesége. 1861-ben mondott
egyik nagyobb beszéde a legremekebb mü-
vek közé tartozik, melyek a magyar tör-

Működése csakhamar figyel-
Jjet gerjesztett, s ámbár aha.
tasvadászat közönséges eszkö-
zeit mindig távol tudta magá-
tól tartani: népszerűsége nöt-
i Z í k " , 8 ? k ö z e lismerés mind-
18?s íl á g l t O t t a hatáskörét. Az
ZemnU m o z S a l m a s évben márLTü f T F G föÍSPáni sz«ké-
A < \ t 6 h h m % nagyobb
és fontosabb m p ( , i ; + . öf"Uü

-.4 f 1 V H I A J . e& b l z a tásokban
járt el külföldi udvaroknál. A
forradalom leZajl á s a u t á n s z á .
mos évig élt Parisban, s e világ-
városban töltött évei elég anya-
got szolgáltattak az ö élénk és
tevékeny szellemének mind is-
meretei szaporítására, mind meggyőződései
Bzuárdulására.

Száműzetéséből hazájába visszatérvén a
Bach-féle absolutismus megbukásával s mi-
dőn itthonn újra szabadabb napokra virrad-
tunk: Andrássy Gyulát csakhamar ismét
tolkereste a közbizalom s az 1861-diki

GRÓF ANDRASSY GYULA.

vényhozó gyűlések termeiben valaha mon-
dattak.

S ily előzmények után nem csodálhatja
senki, söt valódi nyereségnek tarthatjuk,
hogy gr. Andrássy Gyula most ismét helyet
foglalhatott a nemzet képviselőinek díszes
sorában. Megválasztatásának módja és le-

folyása is igen dicséretesen jellemzi mind őt,
mind választóit. Bizonyságul szolgál ez arra,
hogy a valódi érdemet nem csak fölkeresi
nálunk a közbizalom, hanem elnémul ellené-
ben minden netaláni ármány és tisztátalan
szenvedély. A zemplénmegyei s.-a.-ujhelyi
kerület választása egyike volt a legszebbek-
nek ez országban. Andrássy Gyula ellenében
senki sem lépett fel követjelöltül, s midőn
nov. 5-én déli órákban a vidéki nagyszámú
választősereg, számos nemzeti lobogóval,
zene és lovas bandérium kíséretében S.-A.-
Ujhelyre a megyeház terére megérkezett: a

választási elnök kérdésére öröm-
riadások között s egyhangúlag
gróf Andrássy Gyula nevével
feleltek. Az egyetlenegy szó
ellenzése nélkül megválasztott
képviselő nemsokára a választó-
sereg közé érkezvén, lelkesülten
vállaikra emelek s felvitték a
megyeház teremébe, hol egy —
annak idejében a lapokban is
közzétett — jeles beszédben fej-
tette ki programmját, többi kö-
zött kijelentvén: „hogy egyedül
az 1848-diki törvények alapján,
a józan megfontolás higgadt
elvén történendő békés kiegyen-
lítést óhajtja és e mellett fog
küzdeni, semmi olyat nem pár-
tolván, a mi nyolezszázados al-
kotmányunkon csorbát ejthetne;
mert — mint a hallgatóság he-
lyeslése mellett monda — a
magyar nem azért kívánja az
1848-diki törvények szerinti
szervezését, hogy a monarchiá-
tól elváljon, hanem azért, hogy
általa Ausztriával, melyet csak
Magyarország tehet nagygyá,
annál szorosabb viszonyban
egyesüljön."

Az 1865. évi decz. 14-kén
megnyílt országgyűlés alig ült
össze, a nemzet képviselőinek

bizalma gróf Andrássy Gyulát ültette az
alsóház másodelnöki székébe, ki a decz.
21-diki ülésben egy nevéhez s fontos állá-
sához méltó beszéddel foglalta el helyét
s azóta az elnök meggátoltatása esetében
több izben vezette helyes tapintattal és szál
ügyességgel a vitatkozás menetét. Az

3-ik szám.

Pest, január 21-én 1866.
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szággyülés — mint tudjuk — eddig még
csekélyebb érdekű, előzetes tárgyakkal fog-
lalkozott; de azon hitet tápláljuk, hogy majd
ha a nemzet életkérdései kerülnek szőnyegre,
s a szenvedélyeknek talán nagyobb műkö-
dési tér fog nyilni: akkor is elismeréssel
fogjuk említeni gr. Andrássy Gyula státus-
férfiúi józanságát, s tapintatát, a képviselők
sorai között épen ugy , mint az elnöki
széken.

„Nem kell csüggednünk — monda szék-
foglaló beszédében Andrássy Gyula — mert
nem először van a gondviselés akaratából
hivatva a magyar nemzet, európai kérdések
eldöntéséhez járulni. Bízván nemzetünk ge-
niusában, remélhetjük, hogy az annyi meg-
próbáltatáson keresztül, erejében mindig
gyarapodott nemzet, ez alkalommal sem fog
hivatása mögött maradni!"

. Vajha ugy legyen!

A kortes-világ eredete.
(Novella.)

Irta Pálffy Albert.

(Folytatás.)

III.
Rencsik András uram nagy tekintélyű

férfi volt otthon és a ezéhgyülésben. Épen
ebédnél ült, egymaga foglalt az asztalnál
helyet; kékposztó köpenye vállára volt te-
ritve; alóla szedte elő a csipkés ingujjba gön-
gyölt kezeit; felesége ünnepélyes járáskelés
között szolgált neki; két legénye a az inas
tiszteletteljes távolságból vártak, mig a
gazda mindenből elköltvén porczióját, a sor
rajok következhetett.

A mint az ifjú belépett, májszter uram
őt már mint hozzáutasitott ismerőst fogadta.
Megkínálta helylyel az asztalnál, tányért és
poharat tétetett eléje, s addig szóba sem.
eredt vele, mig vendége egy fél gombóczot
le nem disputáit torkán, s le nem hajtott
egy pohárral a „Kálvária" szőlőskert ször-
nyűséges termékéből. Az ivás még csak
megjárta, de a mellett Rencsik András uram
követelte , hogy a „gazda-kapálta" Isten
adományát még meg is dicsérje.

A csizmadia ekkor, diszes uri tempók
közt megtörölvén száját inge ujjába, a do-
logra tért.

— Szabad-e tudnom nemes ifjú uram
becses nevét?

— Nevem Abaházy Miklós
— Hogyan? Abaházy? talán csaknem

épen Abaházy de Uj-Abaháza et O-Aba-
háza?

— Valósággal igy hangzik nevem előtt
praedikátumom.

— Akkor az ég vezérletté hozzám leg-
drágább öcsém uramat. Mi vérszerénti só-
gorságban vagyunk.

— Felettébb örülök szerencsémnek: fő-
kép ha megmagyarázza Rencsik András
uram, honnan származik famíliánk ezen ösz-
szeköttetése.

— Remélem, hallotta öcsém uram néhai
Abaházy Noé konziliárius uramnak hirét?

— Már hogy ne hallottam volna? Refe-
rendarius volt az udvari kanczellárián, ugy
gondolom, Mária Terézia királyné dicső
uralkodása idejében.

— Nagyon jól mondja. De akkor azt
kell tudnia, hogy a néhai nagyságos ur,
penzióba kerülvén, Kassán tölté öregsége
napjait, s halála előtt két órával, keresztyé-
ni házasságra kelt szakácsnéjával, Rencsik
Borbála asszonyommal, a kit még én élet-
ben találtam 1809-ben, a midőn a békési
inzurrekczióval kirukkoltunk Bonaparte ge-
nerális ellen. Oh ez változtat a dolgon. Nem

könnyen vett rá nótárius uram, hogy a ven-
dégszobámat idegennek adjam árendába,
habár az a tizenkét váltó forint, a minél
alább alkuba sem ereszkedem, bizony elkelt |
volna szegény házamban, a midőn a tímár
azt sem tudja már mit kérjen a kordovány-
ért, ugy felment a jó portéka ára a mai
szűk világban.

— A mi a szoba árát illeti, drága májsz- j
ter uram: eziránt kár kettőnk között a szó-
vesztegetés. Tessék csak egy szóval mondani,
ennyi meg ennyi forint, s én tüstént fel-
csapok.

— Micsoda? ifjú uram nem akarja köz-
tünk a sógorságot elfogadni.

— Dehogy nem fogadom. Inkább iszom
is egyet rá. Isten éltesse májszter uram,
egész uri háznépével együtt.

Az öreg szintén töltött, de egyelőre nem
ürité ki poharát. Kissé gondolkodott, aztán
monda:

— Nem tudok kedvem szerint beszélni
az olyan emberrel, a kit öcsém uramnak
neveztem, ő pedig májszter uramnak tito-
lál vissza.

— Ezer bocsánat, kedves uram bátyám:
bizony csak nyelvem siklott meg: szivem-
ben én is épen ugy akartam mondani.

— Ez már máskint hangzik. Hozta Is-
ten szegény házamba drágalátos öcsém ura-
mat. A Rencsik-família Bethlen Gábortól
nyerte a dónáeziótj öcsém uramnak pedig
mint fiskálisnak tudnia kell: a német béke-
kötésben igérte meg, hogy respektálni fogja
az erdélyi fejedelem által adott nemesle-
veleket.

Magam is igy tanultam a törvényben.
Ha pusztán csak a nemesi just veszem tekin-
tetbe^ nem egyszersmind a roppant uradal
inakat, a Bethlen Gábor hű Rencsikjei s
a felséges királyiház Eszterházyai között
annyi különbség sincs , mint a körmöm
feketéje.

— így tanulta öcsém uram a pesti uni-
versitásban ?

— Szóról szóra. Hozom is róla a „prae-
clarumot" ügyvédi diplomámba.

—- Igen örvend ek, hogy nem veszett ki
még az igazi tudomány az iskolákból: mert
a mi a- vármegyéket, különösen ezt a mi
szerencsétlen Békésvármegyénket illeti, itt
ugyan csak annyit érünk a nemességünk-
kel, hogy legalább mi még néhányan fityet
hányhatunk Tóbiás István tiszttartó uram
orra alá.

— Ha több időnk lesz beszélgetésre, j
majd magam is elmondom, minő kázusom
esett érdemes tiszttartó urammal. Addig
hallja tőlem most, uram bátyám, a legna-
gyobb újságot.

— Valami országos dolog?
• — Oly dolog, a mi minden nemes em

bért, mint a szent korona egyik tagját, egye-
nesen érdekelni fogja.

— Bizonyosan valami uj gravamen;
mert már mi nemesek, nem is várhatunk
egyebet abból a veszedelmes Bécsből, a mi-
óta Koháry herczeg ült be a kanczelláriába.

— Micsoda? uram bátyám nem hallotta,
hogy Koháry uram ő excelentiáját rég be-
fektették őseinek kriptájába.

—No ha ugy van, akkor Isten nyugosz-
talja meg. Nem szólok több roszat róla,
pedig bizony megérdemlené. Mondja csak,
öcsém uram, azta nagy újságot.

— Képzelje csak, minő rendeletet adott
ki a nagyméltóságu kir. helytartótanács!
Megparancsolta a vármegyéknek, hogy in-
nen tul a közgyűléseken ne csak a nagy
urak, viczispánok és táblabirák votumát
számítsák, hanem egyenkint minden nemes
ember szavazatát is, a ki csak megjelenik a
gyűlésben.

Rencsik András uram kétszer háromszor
is elmondatta e valóban meglepő újságot.
Érteni értette volna, de nem merte ugy
magyarázni, a mint szive óhajtotta Termé-
szetes, hogy a legnagyobb bizalmatlanság-
gal és legalaposabb gyanúval fogadhatta
azt, a mi igy egyenesen a nagyméltóságu
konzíliumtól vagy az udv. kanczelláriától
érkezett a vármegyékre. A nemzet rég el
volt szoktatva attól, hogy alkotmánya te-
kintetéből azon megromlott két helyről va-
lami jót, helyest és üdvösségest nyerhetett
volna.

És csak néhányszor ismétlé hazafias tű-
nődései között: „Ne csak a nagy urak, a
viczispánok és táblíibirák votumát, hanem
minden közön-éges nemes ember szavazatát
számítsák, a ki csak megjelenik a gyű-
lésben!"

— így szól a rendelet szóról szóra.
— A konzíliumtól jött le.
A kanczellária intimálta, a konzílium,

ahhoztartás végett, leküldte a megyékre.
— Az eszem megáll. De hiszen igy az ,,au-

likus" urak maguk alatt vágják a fát. Hány
vármegye van, a hol a nagy urakkal, viczis-
pánokkal és táblabirakkal sem boldogulhat-
tak: most pedig nyakokra zúdítják a sok
apró nemes embert is, a mi annyi van az
országban, mint ahány csillag az ég firmá-
raentomán. Vagy tán megfordult a világ
oda fon ? Vége van az időknek, a midőn az
ország beleegyezése nélkül viszik a szegény
embert katonának, az adó pedig ugy emel-
kedik fölfelé, hogy a parasztnak már a szeme
is káprázik bele ?

— Egészen más itt a czél, kedves uram
bátyám. A szomorú időknek, a mikről be-
szélt bátyám, féltgmeddig immáron vége
van. Az urak szép Ígérete1 et kaptak Po-
zsonyban az országgyűlésen: hazamentek
igen nagy örömmel s hirdetik, hogy meg
van mentve az ország jussa és a nemesek
szabadsága. Most azonban oda fönn egyszerre
egészen uj fortélyhoz folyamodtak. Megta-
nulták, hogy az ország és a vármegyék el-
len bajos annyi katonát fogdosni, amennyi
nekik kell, s hiába parancsolják, hogy az adó
felét ezüstpénzben szedjék be, ha egy pár
keménynyaku vármegye megbicsakolja ma-
gát. Azért most abban törik fejőket, hogy a
mi eddig nem sikerült nekik a vármegyék
ellen, ugyanazt megpróbálják a vármegyék
készséges segítsége mellett.

Rencsik András uram bámulva bámult a
beszélő ifjú szemébe Eddig mindig azt tar-
totta, hogy a grófok, bárók és akonzíliárius-
ságra vágyó viczispánok árulják el az or-
szág jussait, s ha a bécsi és budai urak
ezekkel sem tudnak mindenütt elbánni,
ugyan mi lesz velők, ha a legutolsó pipás
nemes embert is szóhoz engedik a vármegye
közgyűlésén? És legelőször is szülőföldjére,
nemes Békés vármegyére, gondolt, mely az
1820 — 1825-ki szomorú esztendőkben az el-
vetemedettségig meghunyászkodott az al-
kotmányt sértő udvari dikasztériumok irá-
nyában.

— Elment eszük, tanácsos uraiméknak
— gondola magában — s már nem tudják,
mit cselekedjenek. Hiszen ha itt Békésben,
a grófok Tóbiás István tiszttartó és Csupor
Ferencz viczispán háta mögé oda állítjuk
azt az egy pár száz nemest, kit a vármegye-
hajdúk, urasági szabadosok és a gyulai var-
gák és csizmadiák közül Összeszedünk, akkor
holnap mindjárt mienk lesz Békés vármegye,
mi hozzuk a határozatokat, s ugy visszaírjuk
az igazságot a bécsi uraknak, hogy ha még
arra sem térnek meg, akkor csak Isten le-
gyen irgalmas kegy elmés bűnös lelkűknek,
mert e íöldon emberek előtt mentséget
ugyan nem találnak.

Az ifjú látván a gazda töprenkedéseit,
monda:

Örömmel veszem észre, hogy uram bá-
tyám, mint nemes emberhez illik, nagyon jól
ért az ország dolgaihoz. Egy körülményt
azonban nem vesz figyelmébe. Ám lássa.
Amint most áll a dolog, a bécsi urak eddig-
elé már megnyergeltek vagy húsz várme-
gyét : de több van még ellenük harmincz-
kettönél. Ha most oly vármegyékben, a hol
gombamódra elszaporodott a parasztföldön
lakó nemesség, a nagy urak agyon itatják a
bocskorosságot s aztán részegfővel vezetik
be őket a közgyűlésbe: nemde az ily tudat-
lan nép halálig azt fogja kiáltani, a mire ve-
zetői, itatói és vesztegetői szaikómódra be-
tanították?

— Van valami, öcsém uram beszédében:
de bocsásson meg nekem, hogy legalább itt,
Békés vármegyében egészen másként fo<̂
kiütni a dolog. Ismerem embereinket: ha
bevisznek minket a gyűlésbe és megszavaz-
tatnak, a nélkül, hogy diákos szavakkal
spékelt hosszú beszédet is kelljen tartanunk
Békés vármegye három nap alatt fenekestöl
felfordul, s vége a Harucker uralkodásnak.

— Gondolja uram bátyám ?
— A fejemet teszem rá hogy igy lesz.

Legalább nyolezvan mindenféle mesterem-
bert, hajdút, kocsmárost, árendást ismerek
a ki nemes ember létére a fogát csikorgatja,
ha Váradra megy és szemére vetik, hogy ab-
ból az országot gyáván eladó Békés várme-
gyéből származik. Van jó dolga a bécsi urak-
nak, hogy maguk legalább nem bolygatják
meg Békést, ha már elég hü czimborára
akadtak benne.

— Ah? ugy-e? most értem már, miben
ütközött meg annyira az én kedves uram
bátyám. Oh ne búsuljon: van azon uraknak,
a kikről beszéltünk, annyi eszük, hogy mielőtt
megindítják a terhes szekeret, kiszámítják,
hány lovat kell elébe fogni? Nagyon jól tud-
^ k ö k ' hogy az ujmódi .vármegyegyüléssel
Békést, s még néhány ily megyét, melyet zse-
bok fenekén tartottak, irgalmatlanul elvesz-
tik, s a nemzet kezébe'játszszák át, Ok azon-
ban a revén reménylik visszanyeri azt, a mit
a vámon elvesztettek. Meg vannak győződve,
nogy az egy pár elveszendő vármegye helyett
tíz, húsz olyat nyerhetnek meg, sakkor nagy
hamarjában összehívják az országgyűlést;
megyalasztatják a követeket, s a becsöditett
bocskorosság által olyan utasításokat küldet-
kerül °lS OL lSf' h ° g y a m i d ö n majd haza
törvénv\ • U l d ° t t e h l k » Elolvassák az uj
W S í ? ! ' U ^ a n c S a k é 1 ^ «em legyen, a
ki megtalál valamit, a mi fönmaradt volna

z o ^°r t i t t i ó j á b ó 1 é

az ország

~ J , a l Ó b a " l eg a l áM> is hasonlít hozzá.
en beszélünk.

a „„i.-, , ---j , mutassa meg
ni s Líá m t l y e t S Z Í V e S l e s z n e k ^ átenged
hö'z holvn't * t 6 ^ Z Í k ' e ^ ü t t l á t u n k m u "ká-

a S ó - r ^ a d h a S S u k ö s B é k é s vár™e-d mostam s^<i„„„„ ^, .
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(Folytatás köv.)

Az úgynevezett mwaréniisokröl. *

g í ö n
nemcsak a vádlott, de a kérdé
lantanunk E. K ugyan - l e g S ^
vén - tudta, hogy bíróság előtt beszél 8 n e m
mondott ki mindent oly nyíltan, mint kevésbbé
avatott társai. Igy p. 0 . a házasságra n é z v e eo-y
másik nazarénus igy vall: „Isten Ádámot és Évát
teremtette és eskü nélkül összeadta. Isten azt p a
rancsolja: ne esküdjetek se mennyre, se földre

minálunk hát az esküvés nem szükséges. A kihir-
detésnek, nehogy az mondassák: titokban keltek
össze, a törvény szerint vagy a megye, vagy a
helység házánál "kell történni."

íme — a polgári házasság.!
Halljuk ugyanezt a temetési szertartásról

(miről E. K. nem emlékezik):
„A haldoklónak az ige adja a vigasztalást,

mely azt tartja, hogy a ki nem vétkes, annak
semmi nem kell. A temetés egyszerű; magunk
megássuk a sirt s betemetjük. Krisztust is Simon
levette a keresztről és eltemette; nekünk sem kell
nagyobb pompa." S tovább: ,,Ha temetőbe nem
engedik, oda, hol föld van, mert mindnyájan
földből vagyunk és földdé válunk."

, Most visszatérhetünk az Antikrisztushoz;
nézzük, mi lett további sorsa neki és főbb tár-
sainak.

Megkezdődött tehát pörük, a 1864. april
18-kán Csongrádmegye bünfanyitő törvényszékén
törvény által meg nem engedett vallás előmozdí-
tása s terjesztése általi közcsend- és rendzavarás
miatt E. K. fél évi, s társai: T. F. 4 havi, B, M.
4 havi, S. S., Gr. J., B. J. és T. J. egy-egy havi,
közmunkán, hetenkint két napi böjttel töltendő
fogságra ítéltettek. Ezen ítéletet a kir. itélő-tábla
is B. 2968/86c 8Z> a > a ug- 24-dikén helybenhagyta.
Az .,Antikrisztus" ugyanekkor fogsági ideje ki-
töltése után, illetősége helyére volt kisérendő.

Mindamellett, hogy az „apostol" ekképen
Vásárhelyről elexpediáltatott: megjelenése itt
nem volt erédménynélküli. Most, midőn e sorokat
irom (1865. nov.), Vásárhely egyik tizedében csu-
pán két helyen van nazarénus gyülekezet s mind-
egyik látogatott.

Ez előbb nyakas reformátusok olyan valódi
nazarénusok mai napság: hogy nem is imádkozik
közülök egy is letérdepelés nélkül.

Alkalmasint megunták a mi egyszerű isteni-
tiszteletünket, azért húznak a rejtelmes, zárt
isteni-tisztelet felé. — Sajátságosabbak azon na-
zarénus gyülekezetek, melyek tagjai előbb róm.-
kath. hitet vallottak. Ezek nem is beszélnek más-
kép: „a keresztek, bálványok, gyónás, áldozás
nem szükséges, templomba járni nem szükséges
egyátalában mi a kathoiika hithez tartozik, semm
sem szükséges, stb. stb. (A.M. önvallomása Hor-
goson, 1863. jun. 6-kán.)

Sőt annyira mennek: hogy'egy titkos lapo
tartanak, melyet csak a beavatottaknak szabad
olvasniok, holott is előbbi vallásukra ezélzó kife-
jezések vannak.

Igen természetes, hogy az ilyen rajongásért
pörbe fogattak s hárman közülök elitéltettek; a
két főbb nazarénus 3 — 3 havi, a harmadik pedig
egyhavi egyszerű fogságra.

Igaz, hogy Vásárhelyen is, hol majd mind
református volt, kivált az egyházi elöljárókat
eleintén igen gúnyolták; a templomot kökoporsó-
nak csúfolták, a kivált miután mindenki papolhat
közülök, az ilyen kedvcsapongásokra (szerintök)
nagyterük nyilt. Most már ezzel is alább hagytak.

Különben e papolók nagy hévvel beszélnek
mindenről, miről a bibliában csak szó van. Azon
alkalommal, midőn egy gyülekezet istenitisztele-
tét meglátogattam, egy napszámos — ki különben
szerfölött tudós papi hirben áll köztük — papolt.

Kicsiny, nádfödeles, közönséges parasztház
volt az, melybe léptem — egy félreeső utczában.
Az idő délutáni egy óra volt. (Ilyenkor szokták
az istenitiszteletet tartani, hetenkint háromszor;
leginkább kedden, pénteken és vasárnap.) Fe-
hérre meszelt jókora nagyságú szobában 40—50
nazarénust találtam, kik hosszú padokon foglaltak
helyet, férfiak, asszonyok vegyest. Voltak hajlott
korúak, de voltak igen fiatalok is. A fentemiitett
pap egy asztal mellett állott a gyülekezet felé
fordulva s irott énekes könyvéből diktálta a mint
következik:

CXIX. Zsoltár nótájára:
Jézus a mi 'elitünknek barátja,
Az igazság fénylő világossága,
Légy jelen lélekben miköztünk,
Midőn most szolgálatodra készülünk.
lm együtt vagyunk, jöjj mihozzánk
Áldá-odat bőséggel töltsed miránk.

onts izivünkbe életet, világot,
Hogy értsük az isteni igazságot;
Jöjj hozzánk leikünknek főpásztora,
Szivünknek kegyes megvigasztalója! •
Teljesítsd rajtunk ígéretedet,
Midőn mondád, ott leszek én körtetek.

Tanits minket szent tudományodra,
Vezér'lj drága világosságodra,
Engedd elérteni a hallgatóknak,
Hogy te szabaditója vagy azoknak,
Kik téged követnek, hozzád térnek,
Tőled szent áldást és kegyelmet vesznek.*)

Ezután egy rögtönzött imában fohászkodott
az Úrhoz, mire a gyülekezet letérdepelt s minden
szavát ismételve zúgta utána. Majd a bibliából
egy részt felolvasott (Pál Róm. lev.); de nem
csak felolvasta — meg is magyarázta.

Jól szemügyre vettem a jelenvoltakat —
egyetlen ösmerőst nem találtam, a kitől némi vi-
lágositást nyerhettem volna — az idegenek iránt
lévén a nazarénusok szerfelett gyanakvók; már-
már nehezteltem a dolog ilyen állapotján, mikor
velem együtt hazafelé ballagva s felém jó akaró
szemekkel sandítva, egy régi ösmerős öregasz-
szonyt láttam meg.

— Ejnye Zsófi néni! nézze meg az ember —
hát maga is nazaréna?

— Tudja, lelkem, — hát csak ugy találtam
— ezek a hivök mindig imádkoznak — aztán szé-
pen eldiktálják az éneket is, ugy hogy az ilyen
is, mint én vagyok — utánok mondhatja.

— Hiszen azt a templomban is meg lehetne
tenni s legalább npm kellene ilyen helyeken buj-
kálnia.

— Szégyenei az ilyen asszony — lássa lel-
kem mint én, a templomba menni. Mindjárt
suttognak-buttognak: „minek jön ez ide"?,,Ugyan
nr't imádkozik ez ?'' Itt legalább imádkozhatok.

Mert hát Zsójí néninek v,m is mit leimád-
koznia.

A mint látjuk, a nők is beszivták magukba
eléggé e tant; de Könyvesnéhez (megérdemli,
hogy kiírjam nevét) nincs, nem is lesz egy se fog-
ható. Ez a jámbor asszony attól a percztől kezdve,
hogy az „Antikrisztus" bezáratott: maga vette
fel a bibliát s oly rajongó ékesszólást fejtett 'ki
beszédeiben, milyent Amerikában sem tőn asszony
a mormon vallás keletkezése óta. Kivált midőö
gyermeke született 9 azt a hat<"ság a lelkészi hiva-
tal megkeresésélv karhatalommal volt kér.ytelen
keresztvizre vitetni, **) fanatismusának legmaga-
sabb tetőpontját érte el. Levelet irt az egyik lel-
kipásztornak, melyben elveit fejtegeti s kereken
ellentmond mindenféleehatalomnak gyermeke ke-
reszt éltetése ügyében.

(Sajnálom, hogy ez irat az illető helyen elhá-
nyódott a igy ÍH-ni közölhetem.)

A ref. egyház f. é. márcz. 5-nél nem tűrhette
tovább e rajongásokat s ez ügyben nyomós fel-
terjesztést tőn; minek következtében a nazarénu-
sok ellen uj vizsgálatok vannak folyamatban.

Egy rövid visszapillantással befejezhetem
immár ismertetésemet.

A nazarénus vallás terjesztése e vidéken -*-
nekem legalább ugy látszik — proletári mester-
fogás; megengedem, hogy kezdetben politikai
ezélzata lehetett. Jön ugyanis le Pestről ide Vá-
sárhelyre hébe-korba czifra öltözetü iparlovag —
ki az — ugy is izgalmas kedélyü nazarénusokat
még jobban buzdítja, tüzeli — csakhogy nem
ingyen.

Mikor hull már le áldott népünk szeméről a
hályog, hogy eszközül magát ne hagyná felhasz-
náltatni ! S mikor lesz azon urakba.n egy kis lel-
kiismeretesség, hogy a népet aljas czéljaik eszkö-
zévé ne alacsonyitanák ! Szél Farkas.

°)Ethei irományai közt van egy 2t lapból álló irott
énekeskönyv ; tartalmaz 9 éneket. Álljon belőle itt egy,
mely nem minden emelkedettség nélküli:

Ürülj igen, oh, én lelkem,
Felejtsd el bánatodat,
Mert Krisztus én idvességem.
Változtatja sorsomat.
E nyomoruság völgyét
Elhagyod és őrömét
Veszed, melynek nem lesz vége,
Mondhatatlan dicsősége.

Éjjel, nappsl kiáltottam
Az én jó istenemhez,
Mert sok búmban elfáradtam,
Hogy látna ínségemhez.
Az utazó fáradván
Szép nyugodalmat kíván.
Igy 6a is éltemnek végét
Kívánom és csendességét.

(Következik még 6 ily versszak.)
*•) Ilyen eljárást nem egyszer kellett alkalmazni.

Közlő.

" a ^ a - ' S - T '< •*M»S'?EÍ
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Visszapillantás a deczemberi napokra.
I. Ö Felsége bevonulása Budapestre decz. 12.

II. Az országgyűlés megnyitasii Ú Felség*' állal Bu-
dán decz. 14.

A múlt deczember hónap nagy horderejű
eseményekkel örvendeztette meg hazánkat; nem
csoda tehát, ha azokra még most is kedvesen em-
lékszünk vissza. E nagy események közé, — me-
lyekben szebb reményeink napját láttuk fölvir-
radni, — kell sorolnunk azon körülményt, hogy a
fejedelmet, ki a béke olajágával jelent meg kö-

1 zöttünk, hazája fővárosában üdvözölheté a ma-
gyar; továbbá azt, hogy újra megnyíltak azon
terem ajtai, mely honatyáink tisztes gyülekezetét
fogadja magába, hogy józan bölcseséggel, érett
megfontolással, hazánk sorsa fölött határozzanak.

E két nevezetes eseményt képekben is meg
akarjuk örökiteni olvasóink számára. Egyik ké-
pünk Weber Henrik művészünk raza után azon
ünnepélyt mutatja, midőn a fejedelem hazánk
fővárosába bevonult. Mint még mindenki élénken
emlékszik, deczember 12-ke volt, s az ifjú Pest,
mint menyasszonyi öltözetében az ifjú ara, teljes
pompában állott fejedelme fogadására. Koszorúk-
kal díszített magas árboezok jelölték az utat, a
merre a fejedelem elvonult, s nemzeti zászlók
lobogtak a házakon. Díszes bandérium előzte meg
a bevonulást; király O Felsége kocsiját a fiatal-
ság, mintegy rögtönzött gárda, kardosán fogta
körül, míg a tengeráradatként összegyűlt nép
hangos örömriadásban tört ki. De szükségtelen
tovább rajzolnunk e jelenetet, melyet a művész
rajzónja oly élethiven állított elénk, csak azt em-
iitjük meg, hogy ez örömteljes nap nem sokára
ismétlődni, sőt kétszeresen megújulni fog, midőn
a Fejedelem, Felséges nejével, fővárosunkat ma-
gas Ígérete szerint a közel jövőben újra meg-
látogatja.

Másik képünk, Székely Bertalan nagy tehet-
ségű művészünk vázlata után, azon jelenetet tün-

* teti elő, midőn 0 Felsége, a budai várpalota trón-
termében decz. 14-dikén a magyar országgyűlést
megnyitó trónbeszédet tartá; mely emlékezet óta
első trónbeezéd, a melyet magyar király magyar
nyelven tartott, s mely oly reményeket keltett,
hogy a jelenvolt képviselők s országnagyok hu-
szonkétszer szakasztottak meg tetszésnyilvání-
tásukkal.

(Az örömnapok részleteit lapunk azon időbeli
számaiban bővebben közöltük.)

Adja az ég. hogy e kedvező előjelek meghoz-
zák a várt boldogabb jövendőt hazánkra, hogy
mint a fergetegek után partra szállt hajósok a
biztos révből, csak vigasztalódva tekinthessünk
az elmúlt évek zivataraira vissza.

A budai emléktáblák ügyében.
Állítsunk emléktáblákat! eleinte Budán, az-

tán Pesten, végre az összes hazában ! melyek Is-
ten, király s haza iránt hív elődeink nemes tetteit
hirdessék a hálaköteles utókornak.

Ezen indítványt 1864-ben volt szerencsém az
orvosok s term^szetvizsgálók nagy gyűlésén (Pes-
ten) megpendíteni; az eszme elismerést nyervén,
a m. t. akadémiának, ez által pedig az akadémia
régészeti bizottságának ajánltatott. Az akkori
időviszonyok (ineég az alföldön, dissonahtiák sok
irányban) azt tanácsiák, hogy jobb lesz vagy húsz
táblának tartalmát az archaeologia 8 a történelem
lámpájánál kikutatni, egy kis próbagyiijfést min-
den zaj nélkül, patriarchális modorban megkísér-
teni, s ha látjuk, hogy van kilátás az eszme meg-
testesülésére: akkor tegyük meg kellő alakban az
illető lépéseket.

Két év telt el, és a reám bizott kisérlet ered-
ménye im e következő:

Hirül adtam jogász (önkéntes) és orvos (kö-
telezett) ̂ tanítványaimnak az emléktáblák eszmé-
jét, és azon nemes példát, melylyel Kdlemtsi
Melczer István k. személynök ő excja az első (ne-
vezetesen Verbőczy Istvánnak szentelt) tábla
megszerzéséhez bőkezüleg járulni szíveskedett,
és a régi „verba movent, exempla trahunt"-fé\e
közmondás értelmében 310 forintgyült be a próba-
gyűjtés által két év alatt, és már 20 kő (a legke-
ményebb sóskuti ,,Litera A" fajtából, mely nem
repedezik, nem cserepesedik ki, mint a márvány)
csinosan kifaragva áll SchlosserFerencz kőfaragó-
mesternek Pesten, a kerepeli utón levő műhelyé-
ben, 8 ezen 20 (Budán mielőbb befalazandó) táb-
lára a következő történelmi tényeket tartalmazó
föliratok készítendők:

1) A budavári plébániatemplom, IV. Béla
királytól kezdve, a bevándorlott németeknek plé-
bániája volt.

2) A diszpiaczon álló vörösmárványkút tá-
ján már N. Lajos k. alatt a magyarok plébániája
állott.

3) A mai várőrségi (Garnison) templom haj-
dan mint olasz, plébánia diszlett, mely a minorita
rendé volt, melybe az utolsó Arpádfi, t. i. III.
András k. temettetett el, 8 melyben I. Ferencz k.
koronáztatott meg.

4) A gymnázium, mint már IV. Béla király
óta a domonkosiak kolostora, Mátyás k. alatt az
első magyar akadémiának (egyetemnek) székhelye
volt, s mellttte amaz otromba külsejű s tévedés-
ből csonka toronynak tartott toronyszerű építmény
a domonkosiak (mai nap elpusztult) templomá-
nak tornya.

5) A gymnázium előtti téren, mely régente
sz. Miklós piaczának hivatott, Konth Miklós ná-
dornak (a mai Pálífy gr. család ősapjának) állott
háza. Ez nevezetesen ama két utczára, meg a
térre szolgáló ház, mely mai nap ,,a vörös sün"-
höz (zum rothen Igei) czitneztetik.

6) Ott, hol a k. egyetemi nyomdaépület áll,
Báthory István erdélyi vajda, és mellette

7) Szeged városa birt házat.
8) A városháza keleti szegletével szemben

levő sarokház Kanizsay Miklós 1390-beli tárnok-
mesternek, és mellette a nyulszigeti domonkosi
apáczák háza volt.

9) A sz. György-téren, mely hajdan is ekként
hivatott * ) , állott a mai német színház táján a
Horogszeghi Szilágyi Erzsébet (Mátyás k. édes
anyja) által épített B. Szűz kisebb temploma, szem-
ben a mai vízgép és a Hentziféle emlék közt.

10) Sz. György, egyháza, e mellett tőazom-
szédul állott

11) asz. Zsiscmondprépostság; ez szegletház
volt, melynek déli oldala a Zsigmond k. által
megalapított u. n. friss palotára — a mai fegy-
vertárra — tekintett, nyugati oldala pedig a ez.
Zsigmond- (vagyis régi zsidó, mai vár )utczába
nézett; e mellett állott

12) Sz. Zsigmond-temploma a csihek hajdani
plébániája , melyben Kunigundisz (Mátyás ki-
rálynak első neje) volt eltemetve, kinek tetemeit
harminczkét év előtt a téregyenlités alkalmával
ásták ki véletlenül. Ezen sz. Zsigmond ozimű pré-
postság és templom alapjának köveit naponkint
tapodja a budai népség, a nélkül, hogy tudná,
min jár.

13) E két épülettel szemben a mai Jakab- és
Heszféle házak táján állottak hajdan a sz. Zsig-
mond kanonokok házai.

14) A Teleki gr. család mai háza táján ál-
lott: Lindvai Bánffy Miklósnak,

15) A mai udvari istállók helyén (nevezete-
sen ezen palotaszerű épületnek északi szárnya
táján) állott a tárnokmesternek mindenkori la-
kása. Hol a mai cs. k. fegyvertárnak déli vége
szakad , volt ama sánczárok, mely a IV. Béla és
újra a Mátyás k. idejebeli királyi várat a sz.
György tértől különzé el.

16) A mai fehérvári kapu: völgy- vagy
zsidókapunak hivatott, valamint

17) A mai vizikapu ez. Jánosénak,
18) A mai várta avagy főőrség táján létező

hely „Szombat-piacznak" (vicus Sabbathi),
19) A bécsi kapu pedig a török előtt Szom-

batkapunak hivatott
20) Itt szemben Zápolya János házában la-

kott Verbőczy István. (Volt ugyan Verbőezynek
saját háza is, de annak holvoltát mindeddig kut-
forrásilag nem sikerűit kinyomozni).

Ha most azt kérdik: miért állanak a kifaragott
táHák míg üresen, a miért nem rovatott föl an-
nyi tanulságos és a hazafiui keblet valóban föl
emelő fölirat a kész táblákra? azt feleljük, hogy
még 2—300 foiintra van szükség, és hogy a kia-
dott 200 forinton kivül már vagy még csak 100
ft. van hátra a dicsérettel halmozandó fiatalságnak
(egyetemi polgárságnak s még egykét magas
rangú lelkipásztor) önkénytes adakozásából**). S

•) E Í egyedül tartotta meg valamennyi budavári
utcza cs tőr között régi ós nevét, mert a mai uri-utcza
olasznak, a Fortuna-uteza ötvösnek, a béesi-utcza uj zsidó-
nak, a váruteza régi zsidónak, ésZsiguiond k. óta sz. Zsig-
mondénak, a díszpiacz mindszentutezának, a budavári szín-
ház és az u. n. Generalkoininandónál elvonuló u t c a a
vizikapu g sz. János-utczának mondatott A. L.

••) Rálátlanság volna, ha Rómer Flóris n. t. gym. igaz-
gató urnák nem csekély számú hatosairól ezúttal megfe-
lejtkezném, ki azokat idóröl időre előforduló barátságos
estélvek alkalmával gyűjtögetni, s alulirtnak átküldeni
szíveskedett, ki nem csak az író, hanem a telteritett asz-
talnál is buzgóikodik az archaeologia javára. A. L.

mi következik mind ebből? Mind ebből az követ-
kezik, hogy 1-ör az indítványozó a híres Hufe-
landot kövesse, ki többi közt azt monda: midőn
(emberi) életkérdés forog fönn: akkor mindent ál-
dozzékföl az orvos, kényelmét, egészségét, koczkáz-
tassa életét, sőt ha kell. jó hírét is, de tavelvei vagy
saját jó hire kedveért föl ne áldozza a beteg éle-
tét. Az indítványozónak sorsa épen ilyen az em-
léktáblák életbeléptetésének ügyében: nem felel-
hetvén meg t. i. az emiitett 310 forintból álló
gyüledék a kitűzött szent czélnak, kénytelen az
indítványozó, ha nem is az egész hazát (mert ezt
majd az akadémia teendi), de legalább a hírlap-
ápoló közönséget, a vagyonnal megáldott intelli-
gentiát figyelmeztetni — bármit mondjanak a
máskép érzők vagy gondolkodók, kik alulirtat e
lépése miatt két év óta kiméletlenül, hol szúnyog-,
hol meg darázscsipésdel illetik, — kénytelen, mon-
dom, az indítványozó a vagyonos értelmiséget arra
figyelmeztetni, hogy mit tesznek a poroszok (ke-
reszteltek, nem kereszteltek, Róma hivei vagy —
theologikus értelemben vett — antagonistái) a
kölni világhírű katholikue dom ügyében? A kölni
egyháznak építéséhez 600 év előtt (1248) fogtak s
még két évtizedig dolgozhatnak rajta, ha oly kia-
padhatlan buzgalommal iparkodnak, mint a hogy
—• néhány századig tartott szünet után — 15-20
év óta forgolódnak. S mi mozditja elő Kölnben
most olyhatalmasan a dom építésre megkívánt ös-
szegeket? .

1-ör az, hogy az egész nemzet tudja, miszerint
a kölni dom, mint a világ egyik kitünőbb csodája
— létezik. Szükség tehát, hogy a mi összes édes
hazánk is tudja, nemcsupán a 9 —12 tagból álló
akadémiai régészeti bizottmány, meg a jogász és
gyógyásznövendékség, hogy emléktáblák immár
léteznek, s csak a föliratra s befalaztatásra várnak.

2-or Kölnben, s annak több mérföldre ter-
jedő környékén minden ember, ki egy pint bort
(abból a hírneves rajnaiból) megiszik, egy kraj-
ezárt vet egy e czélra minden csapszékben fönnálló
perselybe. Hát mi nem tehetnénk szintén hason-
lót? s ha nem is csapszékben, nehogy túlságos
ivásra sarkalljuk a jó hazafit, nem lehetne-e a
mindig józanhangulatu kávéházakban s kaszinók-
ban minden nemes érzésű honpolgárt mintegy
eként megszólítani : „Atyafi! ha megnyered a
partiét, vess az „emléktáblákra egy krajezárt
az e ozélra fölállított perselybe!" A persely tar-'
talmát hűségesen küldje el az illető kávés és ka-
szinói gondnok (mint a kölnvidéki emberséges
csaplárosok az emléktáblák bizottmányához min-
den hó végén (Pesten Eggenberger J. könyvárus
úrhoz, ki ezen nem egészen nyügtelen pénzkezelést
a bizottság kedvéért átvenni szíveskedett.) *)

. Szintén ekkép tégy, kedves atyámfia, jövőre
karácson vagy Szilveszter estéjén egy krajezárt
félre, a hányszor a kártyajátékban nyerni fogsz,
továbbá midőn akármily néven nevezendő dári-
dóban (torban, tánezvigálomban), de főleg bucsu-
lakomákon) mint házi gazda vigan érzed magadat,
tégy egy tányérra egy krajezárt, vagy ha ez igen
csekélynek tetszenék, egy hatost; szóíitad föl ven-
dégeidet a példa utánzására, de természetesen
minden eröszakolás nélkül. Ne is fogadj el egy
hatosnál többet, különben hamar rá unnának az
üdvös divatra.

A mit begyüjtél (vagy talán náladnál mo-
solygóbb szerencsével az illető bálkirályné be-
gyűjtött), küldd meg vallásos emberséggel (az
adakozók lajstromával együtt) Eggenberger J. .
könyváros urnák Pestre bármi csekéllyel rúgjon
is fölebb az összeg a póstabérnél (melyet termé-
szetesen a begyűjtött pénzből kell fedezni). Né-
hány hó lefolyta alatt megismerkedhetik a bizott-
mány a pén/gyűjtés netaláni akadályaival, és
annál tökélyesebb tervet nyújthat majd be, mi-
dőn magánabb helyt a rendszeres gyűjtés engedé-
lyeért fog folyamodni.

Sokat szólhatnék még, de röviden csak azt
mondom, hogy a külföldön sem vallanánk kudar-
ezot az efféle kegyeletes nemzeti szokással.

Dr. Arányi Lajos.

*) Az emléktáblák fölállítását hivatalos utón két ok-
ból nem lehetett eddigelé életbe léptetni, először a táblák
fölirati szövegét kellett kút forrásiliig (okiratilag) konsta-
tirozni, mit is a fólállitandó első ;0 táblára nézve a Toldy,
Wenzel, Henszlmann, Aránvi és a z a Wradhatlan búvár,
az érdemdús vendég Rupp I. tagokból álló albizottmány
épen e napokbán fejezett be. Másodszor az akadémia ré-
gészeti bizottsága, mint már font említeni, csak akkor leend
képes a szükséges'pénzforrás engedményezéseért folya-
modni, ha látandja, hogy a megkezdendő próbagyüjtés
eredmény nyel kecsegtet, aminthogy a fiatalság buzgalmának
példája szerint kecsegtet is, de — a dolog természeténél
fogva — még egészen ki nem elégíthető mérvben. A. L.

A franczia időszaki sajtó.
Azon fontosságnál fogva, melylyel a franczia

politika és annak közegei bírnak Európában,
Czélszerünek látjuk, a vezérnemzet időszaki saj-
tója iránt annál inkább tájékozni a magyar olvasó,
sőt iró közönséget, mert gyakorta van alkalmunk
tapasztalni, mily ferdén ítélik meg egyik másik
franczia lap jelentőségét, híreinek hitelességét s
nyilatkozatainak horderejét egyaránt. ÁH pedig
ez nemcsak a kormány, hanem a szabadelvű párt
közegeit illetőleg is. Nem egyszer láttuk pl. a
senkit sem képviselő Presse badarságait a mérsé-
kelt republikánus párt vágyait kifejező Siecle
szava ellen idéztetni, valamint a Francé, Pays
és Patrie találgatásait a Constitutionnel sugalma-
zott, igazán félhivatalos felszólalásával egy sorba
állítani. Ezen tévedések helyreigazítása, nem kü-
lönben az egyes lapok, valamint átalában a fran-
czia sajtó szelleme és értékének meghatározása,
feladata jelen soraimnak. Magától értetik, hogy a
százakra menő lapok
veendjük szemügyre.

közöl csupán a főbbeket

politikai sajtó, irányát tekintve,
? kortnánybeli szabadelvű

- A franczia p

í kW^TV ?

egyenkint
A kormánybeli közegek között első helyen

««nhtjuk a hivata os MoniteuH. E , száraz tárháza
f ö M ' T ^ . r e n d , e e t , e i n e k - többnyire elavult kül-
földi tudositaaokkal megtoldva. Azt a hitelesség
ugy hozza magával. Csupán a tárczaczikkek ad-
nak szegénynek némi érdeket, különösen azok,
melyek Gaut.ér Theophil tollából folynak.

W Z Ö r T C k é t Ü k l fi

mint

y
W v T > é r t J Ü k a l a P o t ' fia született,
Momteur, közönségesen tudva van, vala-
z,a ho k

ségesen tudva van, vala-
m az,a, hogy gyermekek módjára, előtte jár
az apónak, a mennyiben az előestén lát világot,
másrészt ped.g sokszor előre kife^egí, mit szülője
csak másnap fog hirdetni a harmilezkétezernyi
községnek Ezek t. i. valamennyien tartoznak a
hivatalos lapot járatni. A kis Moniteur tárczásza
Aoout Ódon, ki hol regénynyel, hol egyéb dolgo-
zatokkai látja el l f ö l d i j é

is tolva
zatokkai latja el a lap földszintjét.

Utána következik, — néha előre Ii3 wiv<»
fejét — a Constitutionnel. Ez a kormány valódi
félhivatalos közlönye, különösen pedig azon czik-
kek, miket Paulin Límayrac ir alá, legyenek azok
nagyok vagy aprók, úgynevezett entre-filet-k.

Kap ugyan esteli testvére, a Pays, valamint
a Patrie is, néha egy-egy kis konczot hűséges
szolgálataiért, de az rendesen csak tényekre szo-
rítkozik, s nem emelkedik hivatalszerü nyilatko-
zatokká. Ezen kegyelemért a bűnbak szerepét is
elvállalják, az idézett lapok töredelmes lélekkel
viselvén a meghazudtolást, mely roszul fogadott
faireiket érni szokta. Megesett ugyan már a Con-
stitutionnellen is, hogy valamely felszólalása meg-
hazudtoltatott; azonban ezen sors rendesen csak
ama kisebb csatlósokat éri, ha a ballon d' essai

;teni találta akár a bel-, akár a
.-„Jt. De némelykor igazán fillen-

tenek ő kemék, tévútra vezettetvén a miniszter-
hez távolabb-közelebb álló, de nem mindig jól

: által, holott a Constitutionnel
„ egyenesen a főkkel érintkezik, sezektől nvprí nt»,:^.j. TT

Patrie-
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leggyökeresebb, bár legifjabb Avenir nationaltól,
az öreg 8 kissé vendéghajas Journal desDébats-ig.

Az Avenir nationil, minthogy már első he
lyen említők, még egy évi múlttal sem dicseked-
hetik, mégis állást kezd márkivívni magának idő-
sebb társai között. Köszöni ezen szerencsét részint
szerkesztői képességének (Peyrat (fő), Iieignault
Illés, Morin Frigyes, Horn Ede), részint azon szel-
lemnek, mely elejétől végig átlengi. Az Avenir
national valamennyi lap között a leggyökeresebb
és merészebb, s ebben van, véleményünk szerint,
lételének oka s fenmaradásának biztositéka, föl-
téve, hogy kikerüli a hatóság csapásait. A Siecle,
mely eddig a legszabadelvűbb s népszerűbb vala,
kissé nagyon is óvatosnak mutatta már magát.

A kisebb középrend és munkások ezen ked-
vencz lapja — az aristokraták korcsmalapnak sze-
retik csúfolni, — miután alig van nyilvános hely,
hol a Siecle ne találtatnék — oly tőkét képvisel
immár, hogy vezetője, a máskülönben is prudens
ac circumspectus Havin ur lehető leggondosabban
kerülget mindent, mi a hitére bizott jószágot
bármikép károsíthatná. Mikor egy puszta rendelet
semmivé tehet két-három millió értéket, mely nem
is a miénk, s annálfogva még több figyelmet igé-
nyel, akkor nem csoda, ha az ember jól megfon-
tolja, mit ir vagy vesz fel lapjába. Pedig a Siecle
bizonyosan ér már annyit, ha nem többet, nyoma-
tainak száma az ötvenezer körül járván napon-
kint. Mint minden lap, ez is részvényekre van
alapítva, melyeknek osztaléka, az előfizetőkkel
párhuzamban, évről évre növekszik. A lap hagyo-
mányszerü iránya a mérsékelt republikanismus,
természetesen a törvényszerűség palástjával ta-
karva. Tanúsítja ezt az által, hogy mind az első
köztársaságot, kinövései kizárásával, pártolja,
mind a másodikat embereivel együtt védelme alá
veszi. Különben pedig a népfelség, szabadság és
haladás elveit mind idebenn, mind adakünn nyil-
tan vallja, s következőleg a nemzetiségeknek
elnyomóik ellen pártját fogja, s az ultramontanis-
must, a vakbuzgóságot ernyedetlenül üldözi.
Színre ugyan a gallikan egyház mellett nyilatko-
zik, de voltaképen a protestáns hitet, sőt azoi is
tul, a szabad gondolkczást támogatja. Legtehet-
ségesebb szerkesztőinek tartják Taxiié Delord és
Texier Ödön urakat; az első, fájdalom, csupán
kéthavonkint írja a politikai s^emláket, az utóbbi
eőy-eg7 tirczaszerü'czikket ad a társadalmi élet
köréből minden héten. De valamsnnyi felett áll

Bécset bejárta, — nem részesül az Olaszországnak
jutott jó bánásmódban, míg a Mémorial Diploma-
tique születése előtt, bizonyos követség közlemé-
nyei is a Debats-t választák néha trombitául. Kü-
lönben meg kell vallanunk, hogy alaposság és
irály dolgában egyik lap se múlja felül, akár a tu-
domány, akár a szépirodalom terén. Emezen St.
Marc Girardin és Jules Janin, amazon M. Cheva-
Her, Baudrillart stb. átalánosan ismert nevek.

(Folyt kov.) Irányi Dániel.

Henri Martin, ki minden fontosabb
iá

y
alkalommal
demokratia

kfifi, í \ körülbelül a France-ról is, azon
különbséggel, hogy ennek részint klerikális rokon-

T ^ f Ü ^ e t l e n 8 é g i vágyai miatt még
I " % ^ ^ t n i á l krnennA I "

abb k?"tK r 6 >

tagjainál, s csak
ere, a legmiga-
hébe-korba he-

függetlenségi hajlam tulaj-
uona egyébiránt a Patrie-nak is bizonyos tekin-
tetben, s ha a Francé a pápa zászlajához szít, a
Patrie hirnezés-hámozás nélkül Olaszország ré-
szén áll. Különben a mi a tehetséget illeti, mely-
lyel ezen lapok szerkesztvék, a Constitutionnel
kivételével, alig érdemelnek emlitést. A fő hiva-
talszerü lap, azonkívül hogy adatdus, ha nem is
mindig kifogástalan, közgazdasági czikkeket hoz
Vitu-től, s — mezei gazdászatiakat Valserres-től,
talpraesett könyvismertetéseket ad Sainte-Beuve,
Nisard és más a kormány táborába pártolt neves
ítészektől, míg a Pays, Patrie és Francé, talán az
utóbbikban szereplő Cohen kivételével, egyetlen
jó, följegyzésre méltó tollal sem dicsekedhetnek.

A szabadelvű sajtó sokféle árnyéklattal bir,
és csaknem annyifelé ágazik, a hány képviselőt

I

Ez föltétele a lap fennállásának^sőtTkeT
letkezésének indoka. De az eltérés többnvire
csak mellékes kérdéseknél nyilatkozik: a szabad-
ság zászlója valamennyi felett lobog, elkezdve a

irányadólag nyilatkozik az európai
ezen főközlönyében.

Legközelebb áll a Siécle-hez az Opinion Na-
tionale, azon megkülönböztetéssel, hogy ha a nem-
zetiségi és vallási ügyekben rendesen tüzesebben
szólal is meg amannál, a belkormányzati dolgok-
ban kevésbbé ellentétes állást foglal el a hatalom
irányában. Az Opinion Nation. Napóleon herczeg
közlönye. Főszerkesztője Gruéroult, tehetségdús
publicista, azonban elvek tekintetében kevésbbé
szigorú, kevésbbé következetes, mint a moralisták
óhajtják; szerinteaz elvek gyakran tágítani kény-
telenek a körülményeknek, oly vallomás, mely
miatt a Temps keményen megtámadta. Kívánatos-
nak látszik.még, hogy a lap modora, legalább né-
mely alárendelt szerkesztőjéé, kissé parlamenta-
risabb legyen.

A Temps, melyet imént érinténk, a német
doctrinairek újsága franczia nyelven. Nem azért
nevezzük németnek, mert a főnöktől kezdve leg-
nagyobb része a szerkesztőknek vagy elzászi vagy
rajnántuli születésű, hanem mert műveltségük
és gondolkozásuk félreísmerhetlenül német zamatu.
Innen ered alkalmasint, hogy pl. Magyarország
ügyét sem pártolja Ausztriával szemben, ámbár
másfelől az olasz egységet, tehit Velenczével
együtt, elég melegen istápolja. Különben mind
becsületesség mind tudományosság és képesség
tekintetében írói kitűnő helyen állanak, a legki-
tűnőbb magát a főt, NefFtzert, illetvén. Külföldi
levelezői is, kikkel több helyütt bir, számosabbak,
mint akármelyik franczia újságnál, részben jeles
irók, mint pl. Louis Blanc Londonban.

Nem oly doctrinair szellemű többé, mint volt
egykoron, a Journal des Débats. Részint a kor-
mány szemhunyoritása, részint ifjabb íróinak zak-
latása kihozták azt régi juste milieu-féle szabad-
elvüségéből s két színűvé tették az egykor egy-
színű, hanem színtelen lapot. A szakadás, ha nem
csalódunk, az olasz háború alkalmával esett, egész
barátságosan. Azóta Bertin ur és a professzorok,
JohnLemoinne, PrévostésYoung urak szabadel-
vűbb dolgozatainak is engednek helyet. Magyar-
ország azonban, hála különösen Weiss ur tapasz-g
taltságának (?)

p
— az extanár ur Pestet lés főleg

Tudósitás a párisi magyar-egyletről.
Paris, január 10. 1866.

A helybeli magyar segélyező egylet törvé-
nyei egyike, hogy neyyedévenkint valamely hazai
lap egyikében a jegyző által tudósítás közöltessék,
melyben működése, kegyes adományok, s némely
nevezetesebb jegyzőkönyvi kivonatok jelentve le-
gyenek. Miután elődömnek is e becses lapok
hasábjain engedtetett tér: tek. szerkesztő ur en-
gedni fog e közhasznú egylet óhajának, midőn
jelen tudósítást is közölni kéri. Szándékom ezút-
tal csupán az egylet hivatalos működését jelenteni:
miután elődöm, s az alapító tagok egyike, fensőbb
helyen már megerősített szabályait, üdvös czél-
ját s nemes buzgalmát jelentette.

Folyó év és hó 7-én tartatott meg tehát a
rendes havi gyülÓ3, mely azonban tisztujitási
gyűlés is lévén, „nagy-gyülés" nevet szokott
nyerni, s valóban szép számmal is sereglettünk
össze. Voltunk — kik jöhettünk — összesen 32-en
Az egylet átalánosan tisztelt és szeretett elnöke
dr. Vásárhelyi Imre, miután pár hét előtt az édes
hazába visszatért : a bizottmányi tagoktól ifj.
Bertha Sándor jegyző kéretett fel az elnöki szék
elfoglalására. Helyette pedig Brezina János fog-
lalja el a jegyzői széket. A gyűlés, megnyílta
után kötelességet vélt teljesíteni, midőn nevezett
távollevő elnökének — mint a kinek közbenjárása
és fáradozása állal nyert egyletünk hatósági meg-
erősítést — szerencsés megérkeztére üdvözlő ira-
tot szavazott meg. Ezután rendes teendőjét vé-
gezve, a kegyes adományozók névsora olvastatott
fel: következő renddel: helybeli orvostudor Gruby
hazánkfia küldött az egylet pénztárába 100 fran-
kot. Helyb. orvostudor Mandel hazánkfia küldött
20 frankot. A pesti magyar képzőművészeti társu-
lat 3 nagy képet (Salamon király fogsága, Cserna
völgye, Malom belseje.) Vajda Viktor az általa
francz. ford. „Kincskeresők" czimű könyvet, s A.
Albert egy olajszinnyomatu Petőfi arczképet, 8 egy
„Korány" czimü könyvet. Mely kegyes és hazafias
adományokért fogadják az illetők hálás köszöne-
tünket.

Külön köszönetet kell áronban még monda-
nunk a Pester Lloyd, Kertészgazda és Sürgöny t.
szerkesztőinek, kik becses lapjaikat az egész múlt
éven át minden díj nélkül és pontosan küldék.

Következett ezután a pénztárnok által felol-
vasott évi számadás, melyszerint volt az egylet-
nek az 1865-ik évben összes jövedelme 669 frank
40 ctKH, mely az 1864-ik évből fennmaradt 28
frank 70 ctms-mal tesz 697 frank 90 ctms-ot. Ez
összegből kölcsönöztetett, s részint segély nyujta-
tott 18 hazánkfiának 285 frank 35 ctms. Újsá-
gokra, u. m. Vasárnapi Újság, Magyar Sajtó,
Koszorú, és Fővárosi Lapok-ra volt kiadás 119
frank 75 ctms. Levelezés, könyvtárnok dija, s
egyéb az egylet szükségeit fedezendő apróságok
kerültek 110 frank 60 ctms-ba. Volt összes kiadás
tehát 515 frank 70 ctms, melyet levonva a bevé-
telből, marad 182 frank 20 centimes. Ehhez járul
a kikölcsönzött összegből visszafizetett 75 frank,
teszen együtt 257 fr. 20 ctm-ot. Ebből végre
alapítványi tőkére félretétetett 225 frank: marad
az egylet rendelkezésére 32 frank 20 centimes.

Ellenőrök e számadást megvizsgálván, he-
lyesnek találták, mire helyettes-elnök a tisztuji-
tási rendszabályokhoz készülvén, a választást
elrendeli. Ki legyen tehát a „vivát"? volta kér-
dés, s megvallom, a gyűlés fényes bizonyságát
adta annak, hogy nem minden választás gödöllői,
mert szépen, félóra letelte után eredményhez ju-
tottunk, mely szerint átalános szavazattöbbséggel
választattak: elnökül Láng Károly, jegyzőül Ajtai
Albsrt, pénztárnokul Witt Dávid, könyvtárnokul
Kövy Zsigmond. Bizottmányi tagokul: Kún János,
Szabados Géza, Dávida Sándor, Metyko István,
Brezina János és Jedlitska Károly. Ellenőrükül :
Bossányi József és Négler S. Vilmos.

Ezekután az ujon választottak elfoglalták
székeiket, jegyző az uj tagok névsorát igtatja be,
mely szerint a jelen összes útszám őO.részvényesmely szerint a jelen összes l s y
tagból áll. Ezután következett a pénztárnok által
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« havidíjak beszedése, mire az elnök ur a tago-'
kat jövő febr. 4-kén tartandó rendes gyűlésre'
meghiván, az ülést bezárja.

Boulevard de Sébastopol 17. Café des Halles
Centrales.

Az egylet nevében Ajtai A., jegyző.

Képek az állatvilágból.
i.

A sólyom.
Ha a madarakat az emlősökkel párhuzamba

teszszük s jellemüket tekintjük, bizonyos rokon-
ságot fedezünk fel a két állatosztály különböző
fajai között. A czinke önkénytelenül az egeret
juttatja eszünkbe, a bagoly szárnyas macskának
nevezhető, a kajdács a majomra emlékeztet s a
tólyom, e nemes szárnyas, a villám gyors testvére,
a madarak között a büszke oroszlán képviselője.

Nézzük csak közelebbről e madarat e állítá-
sunk igazoltnak, hasonlatunk találónak fog fel-
tűnni.

A sólymot nemcsak erő és ügyesség jellem-
zik. Ö kitür.ik bátorsága, vadászszenvedélye, mél-
tóságteljes magaviselete s nemes érzelem által,
minővel az önérzetes harezfi szokott bírni.

A sólymok legtöbb faja büszke erejére,
ügyességére, eszélyességére, és méltán, mert habár
bátrabb minden más madárnál, de szenvedélyén
uralkodni tud és méltóságáról meg nem feledke-
zik. — Ezek azon tulajdonok, melyek által ki-
vivta az emberek becsülését is, mivel azok benne
egy merész szárnyas harezfit látnak, ki ellenét,
soha nem támadja meg orozva, hanem nyilt csa-
tára hivja fel.

Rabol, igaz, önfenntartási ösztönből, de nem
vérengező, és nyomorult gyilkolási vágyból, nem
üldöz egyetlen állatot sem. Kiszemelt áldozatát
nem támadja meg lopva, alattomosan, hanem dél-
czegen harezra hivja ki; jelenlétét éles, kihívó
sivitással adja annak tudtára, s ha az hatalmas
ellenétől remegve elrejtőzik, vagy lelapul: a só-
lyom nem kapja föl, mint más gyáva orvmadarak
szokták tenni, hanem fölveri, hadd álljon vele
harezot, vagy keressen menekülést futás vagy
repülés által, mert a nemes madár nemcsak zsák-
mányt akar szerezni, hanem egyszersmind kielé- j
giteni vadászszenvedélyét. I

A sólymok csaláua két
csoportra oszlik. Ezek a nemes
és közönséges sólymok. Mi ez

' alkalommal csak is a nemes
sólymok rövid leírását adjuk.
Ezeket a közönséges sólymok-
tól első tekintetre megkülön-
böztethetjük; testük erőtelje-
sebb, szárnyaik keskenyebbek
s hosszabbak, testtartásuk
büszkébb, szemük nagy, ra-
gyogó. Csőrük tövétől kezdve
pofájukon végig fekete vonal
húzódik, mintegy barkó, mi
szintén biztos ismertető jelö-
kül szolgál, mivel a többi só-
lyomfélénél nem jön elő. Szi-
nezetre nézve keveset külön-
böznek a fajok egymástól,
úgyszintén életmódjuk is any-
nyira hasonló, hogy egy faj
leírása által meg lehet az euró-
pai nemes sólymok minden
faját ismertetni. Ez okból
mellőzzük az egykor a soly-
mászat korában világhírű izlandi sólyom leírását
s a hazánkban gyakori vándorsólyom rajzát
adjuk.

A vándorsólyom (Falco peregrinus et com-
munis. Wanderfalke) a hazánkban élő sólyomfa-
jok legnagyobbika. Hossza 18—21 hüvelyk, röp-
terje 36—48. A hím mindig jóval kisebb a nős-
ténynél. Szinezete nem élénk ugyan, mint átalán
az orvmadaraknál, hanem az egyszerű színek be-
osztása által kellemes hatást idéz elő. Fölül barna,
alul fehér-barna foltokkal tarkázva. Azonban csak
az átmeneti tollazat ily igénytelen, a vén madár
igen szép szinezetü. Fölül hamvas szürke fekete
kereszt-szalagokkal hullámosán tarkáivá, alul
fehérbe átmenő sárgás egyes fekete karczokkal;
farka szürke 9 —12 fekete keresztsávolylyal. Szeme
barna, ragyogó; csüdei czitromsárgák.

Hazánk bérezés vidékein erdős helyeken
tartózkodik. Hajdan vadászatra használták, s
tanulékonyságaért a solymászatot kedvelő őseink
által nagy becsben tartatott. Ennek jeléül szol-

gálnak Magyarország és Erdély ben ások Sólymos,
Sólyomkö, s a többi ehhez hasonló nevű helységek
és szirtes vidékek. Fészkét többnyire szirtre rakja,
néha azonban városok tornyára, igy néhány év
előtt egy pár Erdélyben a szászsebesi tornyon
fészkelt, Székelyföldön a Kiruji fürdőn közvetle-
nül a fürdő épületek mellett emelkedő szirtfalon
tanyáz egy pár több év óta.

A vándorsólyom méltán megérdemli, hogy a
nemes sólymok közé sorozzák. Testtartása egye-
nes. Röpte kitartó, szép és rendkívül gyors. Néha
szárnyaival sebesen evezve száll tova, máskor
egyetlen szárnycsapás nélkül villámgyorsan suhan
el, mint tűnő gondolat. Ritkán lebeg csöndesen
és csak szédítő magasban. Nem létez madár, mely
röpülésben tultegyen rajta; a sebes röptü fecskét
is elkapja röptében. Brehm állitása szerint kiszá-
mitották, hogy egy óra alatt 800,000 lábnyi tért
képes átröpülni. De nem csak testalkati tökély-
lyel bir e madár, hanem szellemi tehetségei is
nagy mértékben kifejlettek. Annyira óvakodó,
hogy csak a legritkább esetekben engedi magát
szenvedélye által elragadtatni. Az őt fenyegető
veszélyt azonnal észreveszi s ügyesen kikerülni
tudja. Emlékező tehetsége és esze bámulatos,
mely tulajdonai által a madarak legfélelmesebb
ellenségévé válik. A betanított sólyom a vadon
élőnél még merészebb, s oly nálánál nagyobb
vadra is rácsap, melyet szabad állapotban soha
nem támad meg. Persiában, az ott honos s a
mienkhez sokat hasonlító vándorsólymot az anti-
lopok vadászatára is használják, s oly nagy becs-
ben tartják, mint vadászebeiket B nemesvérü

lovaikat.
A túzoktól elkezdve le a legkisebb madárig

egy sincs biztosítva a vándorsólyom támadása
elől. Különösen a foglyokat, kacsákat és galam-
bokat üldözi. A párok rendszerint együtt vadász-
nak. „Miután kora reggel fenn a magasban egy-
mással enyelegve játszadoznak darab ideig, alább
szállanak s tova repülve, erdő, mező 8 a víztükrök
fölött zsákmány után kémlelődnek, mig áldoza-
tukat szemre kapják. A legtöbb madár menekül-
hetne, ha rémülésében eszét veszítve nem tenné a
legostobábbat, mit csak tehet; ha egyszerűen a
földhöz lapulnának, mentve volnának, mivel a
sólyom soha nem ragadja el a földhöz lapult ma-
darat, de a félelem esztelenekké teszi őket, ijed-
tökben fölrepülve akarnak menekülni, a — veszve
vannak. A galambok, a mint észreveszik, gyorsan

múlnak s menekülni igyekeznek, még a fagga-
tózó varjú is felejti a tréfát s kereket old, illető-
leg eszeveszetten szárnyal tova.

Azonban a vándorsólyomnak is vannak
ellenségei, nem testi- vagy szellemi tulajdonokban
felette álló lények, melyek előtt meghunyászkod-
nia kellene, hisz a leggyorsabb röptü madár sem
bírja őt a kék űrben utolérni, a legravaazabb sem
bir éles eszén túljárni, hanem olyanok, a melye-
ket megvet s a melyek természetükhöz híven e
megvetést hasznukra fordítják, ezek az ölyv é»
kánya, eme tunya orvmadarak, a melyek sem
eléggé merészek, sem eléggé erélyesek, hogy ügye-
sebb vagy erősebb madarat megtámadni merné-
nek, hanem nyomon követik vadászatán a sólymot
s ha az zsákmányra tett szert, addig üldözik,
faggatják, mig eleresztve, oda dobja nekik prédá-
ját, hadd lakmározzanak rajta a nyomorultak . . .

No de ezen nincs mit csodálkoznunk, hiss
akárhányszor előfordul az emberi társadalomban
is, hogy a legnemesb, fennkölt szellemű emberek
vivmányain élődiek tengetik létüket.

Legszebb látványt nyújtja a sólyom az ésa-
lelőnek tavaszszal,a szerelem korszakában. Társát
röpülési ügyességének bemutatása által igyekszik
megnyerni, s fenn a magasban a legmeglepőbb
szárnyalási gyakorlatokat teszi annyi kecsesei,
hogy még a természet iránt kevés fogékonyság-
gal bíró szemlélő figyelmét is képes lekötni. April
elején készen van fészke, vagy a régi kitatarozva,
s abban a hó végén 2—3 rozsdavörös alapszinü,
barna foltokkal tarkáit tojás található. Júniusban
már fiókái vannak, melyeket mindkét ivar nagy
gonddal táplál. Néhány hét múlva a fiatalok
szárnyra kelnek, s szüléik által nemcsak a repü-
lésben gyakoroltatnak, hanem a vadászatban is
gyakorlati oktatást nyernek. Többször tanuja
voltam ily meglepő jeleneteknek, a melyek a ter-
mészetvizsgáló legszebb élményei közé tartoznak.
Először szárnyalási gyakorlatokat kezdenek oly-
formán, hogy a fiókákat közbeveszik, azután, a
mint zsákmányt vesznek észre, az öregek egyike
nyilsebességgel fölemelkedik a magasba, a másik
alá szállva a föld felett szállong. A fenn levő
alácsapva megragadja áldozatát, fölemelkedik
vele, megfojtja, s a magasból alá ejti. A fiatal
sólymok azonnal neki repülnek az aláhulló ma-
dárnak. Ha sikerül egyiküknek annak elfogása,
éles sivitassal ad örömének hangot, ha nem birják
elkapni, fölfogja az alant szállongó öreg s tár-
sával szerepet cserélve fölemelkedik, hogy a kí-
sérletet megújítsa.

Késő őszszel a vándorsólymok nagy része
dél felé vonul, s korán tavaszszal tér vissza.

Valamennyi sólyomfaj könnyen szelidithető,
s gazdája iránti ragaszkodásának sok jelét adja,
különcsen az izlandi sólyom. E tekintetben a kö-
zönséges sólymok is kevéssé állanak mögötte a
nemes sólymoknak s emlékezem gyermekkorom-
ból, hogy Enyeden több játszótársam tartott sze-
lídített vérc3esólymokat, melyek szabadon röp-
kedtek gazdáik után. Gr. Lázár Kálmán.

Melléklet a Vasárnapi üjság 3-dik számához 1866.

A sólyom.

röpülnek dúczaik felé, s elég eszélyesek fölibe
emelkedni, jól tudva, hogy a sólyom mindig csak
fölülről lefelé csap, s ha egy-két kísérlete meg-
hiúsult, szégyenülve vonul vissza." ) . . . Leg-
nehezebb menekülni az üldözött madárnak akkor,
mikor a sólyompár együtt vadász ; ilyenkor az
egyik a föld szine felett suhan tova, a másik bizo-
nvos magasságban fölötte szárnyal, s [ekként
közbe veszik kiszemelt áldozatukat. Megesik
azonban néha, hogy a sólyompár összevesz zsák-
mánya felett, s ilyenkor sikerül az elfogott ma-
dárnak menekülni. Valóban megindító - mondja
Brehm — látni az ily módon menekült pacsirtát,
mint emelkedik föi a magasba, csengő dallal fejezve
ki örömét. A figyelmes észlelő azonnal észreveszi,
minő fajta sólyom közeledik. Közönséges sólyom
közeledtére összesereglenek a varjuk, fecskék,
gébicsek, billegények s nagy zajjal veszik üldö-
zőbe, de ha egy vándorsólyom mutatkozik, elne-

•) Az „Erdő állatai-1 czimü mű után.

E g y v e l e g .
(K—i.) (Nagy darab arany.) Sokáig az a

96'/2 fontos volt a nyers aranydarabok királya,
melyet 1842-ben az Űralhegyek közt találtak, de
uralkodása nem tartott sokáig. Ausztrália tönkre
tette Oroszország hirét, midőn Melbourne mel-
lett 1853-ban a 134n/ i a fontos Sarah-Sands dara-
bot kiásták, melyet csakhamar követett a 1454/ ia
fontos Blanche Barkly és a 1849/,2 fontos Wel-
come. Az utóbbit 180 láb mélységről hozták fel
és 105,000 forintért adták el Londonban.

(K—i.) — (Villámhárító szalmából.) A tudo-
mányok legszebb feladata, hogy ugy elméletöket,
mint eszközeiket lehetőleg egyszerűsítsék. Ezért
különös figyelmet érdemel a nemrég feltalált vil-
lámhárító — szalmából. Tudva van ugyanis, hogy
egy villanytelepet, mely elég erős, hogy a bikát
agyonüsse, egy két-három hüvelyk hosszú szal-
maszál érintésével el lehet sütni. Ebből egy tudós
azt következtette, hogy ha egyrézhegyü pálezára
rézsodronynyal egy szalmaszálat végigkötünk, jó
villámvezetőt készíthetünk magunknak. A talál-
mánynyal Francziaország tizennyolez községében
sikerrel tettek kísérletet. — Megjegyzendő, hogy e
legegyszerűbb villámhárítóról bizonyos Lapostolle
már ezelőtt 40 évvel emlékezett, de azon aposto-
lok közé tartozott, kiket nem hallgatnak meg.

Irodalom és művészet.
— („Országgyűlési emlékkönyv".) Ez a czime

azon legújabb irodalmi vállalatnak, melyre He-
ckenast Gusztáv kiadóhivatala előfizetést hirdet.
A vállalat felelős szerkesztője Hajnik Károly,
mint főmunkatárs Farkas Albert van megnevezve
s a szétküldött programm több jeles publicistánk
közreműködésétigéri. A vállalat dicséretes czélja:
igazi képét és hű visszatükrözését adni a nagy
fontosságú 1866-ikiországgyűlés életénekés mű-
ködésének, nem csak a jelen napok, hanem az
utókor használatára is. Ezen „emlékköny" rajzok-
kal is lesz illustrálva s egyes időszaki füzetekben
fog megjelenni. 10 füzet előfizetési ára Budapesten
4, postán 5 forint. A kiadott programm, mely la-
punk mellett is szétküldetik, méltán magára
vonja a figyelmet, s remélhető, hogy a korszerű
vállalat a nagy közönség teljes rokonszenvével
fog találkozni.

= (A „Képes Újság") szerkesztése más ke-
zekbe ment át. Mostantól kezdve szerkesztője
Hajnik Károly, főmunkatársa pedig György
diák lesz.

íf 4 irodalomtörténeti munka) jelent
Sr? ^P ?e r e n?? t ö l» m e l y t«dós szerzőjének e
téren különösen elismert érdemei mellett további
dicséretre nem szorul Azért I t T • t o v a b f
jegyezzük föl, mely következő A
«rti irodalom története tlV 'Ú

T A R II A Z.
zárkő letétele végbevitetni. Azután a frigyszek-
rény előtt meggyujták az örök világosságot, mely
után egy dalkar héber és magyar zsolozsmákat
énekel.

Ozintézetek, egyletek.

olvasóközönség számára is élvezhetővé tenni A
homoeopathia számos barátainak feladata most,
ez uj közlöny eletét s hatását biztosítani. Előfize-
tési ara egész évre 6 ft.

7e s zPrémben Ramasetter nyom-

** („Északi Fény") czim alatt Puskin és
Lermontoff nagy nevű orosz költők müveiből két
kötetre menő gyűjtemény hagyta el a sajtót,
mely az említett költőktől 27 kisebb verset s né-
hány .költői elbeszélést . tartalmaz, Zilahy Imrí
sikerült fordításában. Kiadta Emich; ára 2 ft.

= (Megjelent) és beküldetett: „Ormodi Ber-
talan ujabb költeményei." 347 lap. Pest, 1866
Nyomatott Pollák testvéreknél.

** (Willmers Rudolf hírneves zongoramü
vész) a jövő tavaszra hazánkban művészi körutat
tenni szándékozik. A zenekedvelők bizonyosan
örömmel várják, mint kedves vendéget.

havJJlíí
és iskola.

Ferencz bukaresti ref. lelkész,) ki a
l!"""">°<!" érdekeit annyi buzgalom-

leg fővárosunkban van, s
i. E körútja egy valódi

t é s t e s z T ^ / * ? fapcsolatban, nevezetesen gyüj-
csupán b u ^ ó

a b u k f e s t j fgyház számára, mely
Debreczenben W ? ^ 8 * * folytán állhat fenn.
sikerült e czélL ° z e l e b b v o l t ' n é gy í >záz forintot
hívása az o r 8 Z i L

g Z U J t e n i e 8 f é l h e t ő , hogy föl-
ménytelenül. NeTO f-e7

rir
0Sában s e m m a r a d e r e d "

zetiségi érdek az , z e . t ] ' h a n e m magyar nem-
Havasalföld f ő v á r ö s á b ^ J " gy a m o I í t á «t kivan,
nek összetartó erkölcsi kín * m a g y a r V a n > k i k "
Kiknek tehetségökben ál?P i T V * 1 1 8 z ü k s é g ö k .
ezólra áldozataikat! Z a k meS e szent

* (A budai izr. uj templom .••
tatása.) A lánczhid közefétn 'T?^™ f?1"
ép.tész által épített budai izr. t e n f p t -***1?
lyes fölavatása f. hó 23-kán, d e ]n ? ?n n eP é-

— (Ujabb alapítványok a m. tud. akadémia
javára.) Az akadémia közelebbi ülésében jelente-
tett be, hogy Miksa, mexikói császár ő felsége a
m. tud. akadémiának 10,000 frtot adományozott.
— Továbbá Udvarnoky ágens régebben 10,000
ftnyi alapítványt tett, melynek haszonélvezetét az
alapitó özvegye bírta. Ez most meghalván, az
ősszeg kifizettetik. Az özvegy is végrendeletileg
2000 forinttal járult hozzá.

** (A magyar gazdasszonyok egylete) f. hó
7-dikén ülést tartott, melyben először is be lőn
jelentve az a sokoldalú pártolás, mely remélteti,
hogy a neveltetés végett fölvett árvák számát
minél többre emelhetik. Az egyletnél jelentkezett
legszegényebbek közt eddig 120 darab meleg
öltönyt osztottak ki, azok megvarrását is egyleti
tagok végezvén, E czélra maga gr. Károlyi Ist-
vánná 50 frtot és 12 öltözéket adott. A választ-
mány továbbra is fölkéri a közönséget, hogy el-
avult öltönyöket küldeni szíveskedjenek az egy-
leti elnök özv. Damjanich Janosnéhoz (papnövel-
de utcza 1 sz. a.) vagy Sztupa György titkárhoz,
(a szénatéri gyógytárba.) A növelde felszerelésé-
hez ujabban is többen járultak, többi közt Zichy
Pálné 100 frttal, Damjanichné 20 frttal, Dunyov
István (Olaszországban a katonai pályán műkö-
dött hazánkfia) 40 frankkal, HollanErnőné asztal-
kendőkkel sat. Ugyané jótékony czélra tartatván
a jan. 17-ki tánczvigalom, erre ujolag fölkérik a
közönség minél nagyobb részvétét. Tavaszszal a
növelde megnyílván, pályázatot hirdetnek ki a
felügyelőnői állomásra,- fizetése 300 ft, szabad
étkezés és szállás, s járatosnak kell lenni a gazd-
asszonykodás minden szükségesebb teendőiben;
folyamodványok Damjanichné ő' ngához február
20- ig adandók be. Ezúttal az egylet orvosává —
önajánlkozása folytán — dr. Boleman Gyulát vá-
lasztották meg.

= (A középdunai gőzhajó társaság) igazgató
választmánya legközelebbi ülésében elhatározta,
hogy miután a hajók építtetése már folyamatban
van, a részvényesek fel fognak szólittatni a har-
madik ráta (mely minden egyes részvény után
ismét 30 forintra van határozva) márczius hó vé-
géig leendő befizetésére.

** (A miskolezi polgári egylet) folyó hó 7-éc
tartá közgyűlését. Elnök lett Kraudy Antal, al-
elnök Horváth József orvos, ki egyszersmind az
egylet ügyeinek intézésével van megbízva; pénz-
tárnok Leszik Dániel, jegyző Farkas István,
könyvtárnok Vas Endre.

** (A sátoralja-ujhelyi takarékpénztár) decz.
27-ikén tartá alakuló közgyűlését, mely alkalom-
mal megválasztattak az igazgató választmány
tagjai. Igazgatóul Dókus József, igazg. helyette-
sül Rácz Bertalan, jegyzőül Farkas Lajos válasz-
tatott meg.

Közlekedés.
J (A déli vaspálya) jan. 10-ikétől kezdve a

szesznek szállítását csökkentett árak mellett esz-
közli.

/ (A párisi világkiállítás érdekében) a Fer-
dinánd császár északi s a cs. kir. szabadalm.
buschtiehradi vaspálya igazgatóságai elhatároz-
ták, hogy az albizottmányok által igazolt kiállí-
tási czikkek mind a ki-, mind a beszállításban a
mérföld- s mázsánkint 1 krra leszállított díjban
fognak részesülni.

Mi újság?
** (Polgári bál a vigadóban.) Ö Felségeik

Pesten érkezése után a vigadóban polgári bált
fognak rendezni, melynek napja ugyan még nincs
meghatározva, de már megkezdték reá az előké-
izületeket.

** (Ifjak bálja) is lesz e farsang alatt. Mint
hírlik, tizenhét fiatal mágnás egyesült annak ren-
dezésére.

** (A tervezett pesti „bazár" ügyében) a varos
ildönté, hogy annak építése nem engedhető meg

a Dunaparton. Először, mert az uj rakparton egy
nagyobb telket a nemzeti színház számára kell

| fentartani.Másodszor, mert aDunapartot nem sza-
bad teljesen elzárni egy ily hosszú épülettel. Har-
madszor, mert a kereskedelmi kamara is ugy nyi-
latkozott, hogy oda inkább kellenének a kereske-
delmi forgalom által kívánt nagyobb egyes épüle-
tek, mint egy bazár, melynek szükségét nálunk
bajos kimutatni. Ezért a gazdasági bizottmány a
telkeknek egyenkinti eladását ajánlja, még pedig
ugy, hogy a vevők a vételár egy harmadát azon-
nal fizessék le, a más kétharmadot pedig, ne mint
eddig, négy évi, hanem tiz évi részletekben.

** (A pesti vízvezeték ügyében) Preisz Mór
főreáliskolai tanár a városi hatóságnál indítványt
tőn, miszerint a vízvezetéki készletekből egy minta-
gyűjtemény szereztessék be a helybeli iparosok
számára, tanulmányozhatás végett, minthogy ez-
által az ügy kivitelénél a külföldiek versenyzése
mellőzhetővé fog válni. Ez iparosainkra nézve
kedvező javaslat elvileg elfogadtatott s a terv ki-
dolgozására bizottmány választatott következő
urakból : Szumrák főmérnök, Cserhalmay fő-
könyvvivő, Veinberger, dr. Grosz, Klenovits,
Perger, Preisz Mór, Preiszner, Vimmer.

** (Ajándék a nemz. múzeum számára.) Ma-
darász Győzőnek „Zrínyit és Frangepánt" ábrá-
zoló nagy történeti festményét gr. Teleki Miksa,
ki azt közelebb megvette, a nemz. múzeum kép-
tárának ajándékozta.

** (Az ügyvédjelöltek törvénykezési jogosult-
ságának kérdése), mely nem rég vita tárgyául
szolgált, egyik szaklapunk szerint érvényes eldön-
tést nyert; ugyanis egy decz. 7-ikén kelt udv-
rendeletben kimondatik és elrendeltetik, hogy „az
elméleti vizsgát sikeresen kiállott ügyvédjelöltek
főnökeiket a tárgyalásoknál helyettesithetik," —
mert a Zichy-féle 1864. decz. J ö. udv. rendelet
által csak az ügyvédség önálló gyakorlata lőn a
kanczellária különös engedélyétől feltételezve.

** (Az első magyar gőzösök.) Az első dunai
magyar gőzhajó-társaság Hajós József elnöklete
alatt jan. 12-dikén tartotta utolsó ülését a gőz-
hajók építése tárgyában, mely alkalommal a szer-
ződés a fiumei hajógyár igazgatóival megkötte-
tett. A hajók építése Uj-Pesten történik, hol a
„stabilimento tecnico" egy fiókgyárat fog felállit-
tatni már a legközelebbi napokban, a az építendő
két első magyar gőzös neve: „Fiume" és „Buda-
Pest" lesz.

— (Váczi hirek.) A Vfíczi fiatalok közül egy
állandó műkedvelő társulat alakulván, első fellép-
tüket Kisfaludy Károly „Partütőivel" jan. 16-án
kezdek meg. Az előadást eléggé sikerültnek
mondja tudósítónk ; a szereplőket a nagy számú
közönség lelkesült tapsokkal jutalmazta. A szín-
házi diszitmények újból készültek; a nagy füg-
göny helybeli arczképfestő, Török Sándornak
becsületére válik. A befektetett költségek fede-
zése után a társukt csupán jótékony ezélok elő-
mozdítására fog működni, s leginkább az annyira
óhajtott „kisdedóvoda" létesítését tűzte ki fel-
adatul. — A farsang is beállott Váczon, de mióta
a korteskedés megszűnt, vi<r embert nem is lehet
látni; eddig csupán két uri tánczvigalom van
keletkezőben, a helybeli „Legényegylet" által
rendezendő. A mind inkább érezhető pénzhiány a
nagy költséggel járó kiadásoktól mindenkit visz-
szatart. — E napokban szerencsétlen eset is tör-
tént Váczon. Egy zsemlét áruló öreg asszony égy
fiatal leánynyal — üzletük ügyében — szóvitába
esvén, az öreg asszony a leányt arczul ütötte, ez
pedig zsemlehordó kosarával taszította meg az
öreget, ki hanyatt esvén, ugy megütötte magát,
hogy másnapra bele is halt. A fiatal leány fenyitő
vizsgálat alá vétetett. — r. l.

— (Békés-Csabán) közelebb műkedvelői
szini előadás tartatott, mely leginkább arról ne-
vezetes, hogy a tiszta jövedelem, 63 ft. 20 kr.
dr. Szontagh Ábrahámhoz küldetett Pestre, az itt
felállított hasonszenvi uj kórház alaptőkéjének
gyarapítására. Mint tudjuk, B.-Csabán igen sok
híve van a hasonszenvi gyógymódnak.

** (Hosszú életkor.) Nagy-Szombatban e hó
10-ikén egy Wallner Illés nevű öreg ember halt
meg. MoJnármester volt s 1770-ben Pozsonyban
született még Mária Terézia uralkodása alatt, igy
5 trónváltozást ért meg.
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** (Jótékony czélu tdnczvigalom.) Baranya-
megyében Német-Bolyban az uradalmi ifjúság,
Koch Izidor tiszti irnok indítványa folytán, jan.
21-kén a német-bolyi herczegi kastély termeiben
hangversenynyel egybekötött tánczvigalmat ren-
dez, a pesti gazdasszonyi egylet ,,árvalányháza"
javára.

** (f'9!/ ssi>rt, mely száz év óta most merült
föl) A Duna vízállása mily csekély volt pár hét-
tel ezelőtt, mutatja egy kőszirt, mely a kopaszt
zátonynál, Pest körül száz év óta nem látszott, a
múlt év végén azonban leapadt róla a víz, s rajta
az 1765. évszám volt látható. Az ottani molnárok
mellé vésték az 1865. évszámot, mintegy emlé-
keztetőül a későbbi idők vizapadásaihoz.

** (Ingyenelöadások a magyar nyelvből.) Az
,.izraelita magy. egylet" által rendezett és Tencer
Pál ur által tartott ingyenoktatás a magyar
nyelvből f. hó 18-án esti 7 órakor az egylet he-
lyiségében (Erzsébet-tér, 2. sz.) vette kezdetét.
Ezen tanításban, melyre mindenki eljárhat, heten-
kint kétszer kezdők és kétszer a haladottabbak
részesülnek, kik is ez egylet irodájában naponkint
délután 1—2-ig belépti jegyekkel láttatnak el.

** (Elveszett leány.) Egy pesti czipésznek,
Srnka Ernőnek 12 éves leánya eltűnt, valószínű-
leg abbeli félelmében kerülve a szülei házat, hogy
valami csekély pénzveszteség miatt dorgálást kap.
Az elveszett leány szőke, koczkás szoknyát visel
zöld zubbonykával. Ki róla értesítést adhat, for-
duljon a megszomorodott szülékhez, molnár-utcza
38-ik szám.

** (Névmagyaritások.) Felsőbb engedély mel-
lett Rucska János joghallgató „Gyöngyösi"-re,
Kohn Adolf pesti lakos pedig „Kunodi"-ra. vál-
toztatták vezetékneveiket.

— (Rejtélyes történet.) Esztergomból, jan.
14-ről írják: Városunkban egy igen sajátságos
hir kereng, mely emberismeret érdekében figyel-
met érdemel. — Múlt évben nálunk bizonyos
esztergályosnál bekopogtat egy legény, s mű-
helybe áll, azon kikötéssel, hogy ő nem kíván
fizetést, sőt, mert mesterségében még nem igen

jártas, ő fog havi dijat fizetni. Az ifjú csinos
öltözékü, szerény, iparkodó ember volt, otthon
hált, de másutt étkezett, s többfelé jót tőn, nem
éjjelezett, nem korcsmázott, sőt asszonyának bor-
háza befödésére 100 forintot ajándékozott. 7 hó-
napot töltött nálunk, azután távozott. Mestere
nem sokára meghalt, a mesternője, ki őt mindig
megkülönböztette, még szegényebb sorsra jutott.
Pár hónap előtt egy nagy levél érkezik ezen
asszonyhoz, megrakva bélyegekkel és nagy pe-
csétekkel. Az asszony nem hiszi, hogy őt illeti,
elfogadni vonakodik, végre rátukmálják; felbon-
tani azonban nem mervén, vele egy jó ismerőjé-
hez siet; ez elhiteti vele. hogy a levél hozzá szól,
s előtte föl is bontja, 8 ime a levél tele van érték-
papírokkal, sorsjegyekkel, mikhez a nő ugyan
nem értett, de mégis magával vitte. Ismerőjének
azonban egy hamis gondolat ötlik fejébe, utána
siet a elhiteti vele, hogy a dologban tévedés van,
a levél nem hozzá szól, s ha vissza nem küldi,
keményen m^g fo>* büntettetni. Az asszony meg-
ijed, a levelet mindenestül átadja, sőt fölkéri,
hogy küldené vissza: ez ígér mindent, s távozik.
A nőt azonban mások nem sokára fölvilágosítják,
figyelmeztetik a gazdag ifjúra, elmegy tehát le-
velét visszakövetelni. A jó barát állítja, hogy már
visszaküldte, az asszony igazolást sürget, de azt
nem bírja előállítani; a nő utóbb követelőleg lép
föl, minden hiában. Megjárta Pozsonyt is, nem
bir útbaigazításhoz jutni; újra kér, rimánko'lik,
ismerője régi állításánál marad, sőt hogv nyaká-
ról végleg lerázza , a nőt őrültnek nyilvánítja.
Midőn ö Felsége Pesten volt, az asszony is le-
rándult a fővárosba, kérvényt is nyújtott be, de
még eddig válaszhoz nem juthatott A jó ismerős
most tagad mindent, a nő Bécsbe is fólmenne, csak
körülményei engednék. Kíváncsiak vagyunk, mi
lesz a végeredmény. — r. l.

** (Izraelita esküdt.) Békésmegye Orosh'za
községében Ravasz Ferencz az uj biró, őt illetvén
a jog esküdteket választani, tekintettel a község-
ben lakó 120 izrael ;ta családra, az izraeliták kö-
zül is választott magának esküdtet. E méltányos
eljárást követendő például kell megemlítenünk.

— (Pótlékul a magyarországi hírlapirodalom
J statistikájához.) A Vasárnapi Újságban a múlt év
i végén megjelent „Hírlapirodalmunk" czíműczikk-
j sorozat kiegészítése végett bátor vagyok tudatni:
í hogy az 1848-dik évi egyházi lapok sorozatából
j kihagyatott: „Der evangeliscke' Christ." Ein
I Volksblatt. Herausgegeben von Johann Georg

Bauhofer, ev. Prediger zu Ofen. Megjelent május
elejétől körülbelől s igen kedvelt lap volt, de
Windischgratz Budára jövetelével betiltatott."
Rozsnyón, 1866. jan. 12. Czékus István, főesperes.

— (A magyaróvári felsőbb gazdasági intézet)
magyar hallgatósága „Kazinczy könyvtárának"
javára f. hó 13-án rendezett tánczvigalom szíves

j pártfogása, és egyéb nagylelkű adományaiért a
! m. óvári és vidékebeli lelkes közönségnek hálás

elismerését, és őszinte köszönetét nyilvánítja —
M.-Óvárott 1866. évi január hó 15-én — A vá-
lasztmány.

— Adakozások. A Vasárnapi Ujágszerkesz-
tőségéhez múlt héten beküldetett:

A N.-Kőrösön lakó Keresztesi árvák számára:
Koncz Imre seregélyesi ref. lelkész 1 ft.; Mészáros
István seregélyesi birtokos 2 ft., összesen 3 ft.

Nemzeti színház.
Péntek, jan. 12. „Egyik sir. másik nevet."

Szinmű 4 felv. Francziából ford. Radnótfáy S.
Szombat, jan. 13. „A zsidónö." Opera 5 felv.

Zenéje Halévy-től.
Vasárnap, jan. 14. „Szentiván-éji álom."

Színmű 5 felv. zenével. I r ta Shakspeare, ford.
Arany János.

Hétfő, jan. 15. „Don Caesar de Basán."
Dráma 5 felv. Francziából forditva.

Kedd, jan. 16. ,,Az idegesek." Vigj. 3 felv.
Sardou u. ford. Feleki.

Szerda, jan. 17. „Heródes." Szomorujáték 5
felv. Irta Szász Károly.

Csütörtök, jan. 18. „Dinorah, vagy a ploer-
meli bucsu." Vig opera 3 felv. Zenéjét szerz.
Meyerbeer.

Szerkesztői mondanivaló.
8037. Az akadémia egyik fillértulajdonosa. Önnel

együtt mi is csodálkozunk, hogy az akadémia philosophiai
pályadíjaira nem akad átalános hecsü pályamű s hogy a
hazai tanintézetek tüdős férfiai e kérdéseket folyvást meg-
fejtetlenül hagyják: de azon állítást, hogy „papi birák
nem lehetnek hivatva philosophiai müvek megbirálására',
bővebben kellene indokolni. Vannak ott nem papok is, de
nincsenek arra való pályamüvek.

8038. Kétegyháza. P. Gy. Az életrajzi részleteket
azért nem közöltük, mert azokat már lapunk régibb folya-
maiban elmondtuk. Különben adandó alka'ommal vala-
melyik közelebbi számban eleget fogunk tenni még egy-
szer ez óhajtásnak.

8039. Sz. Lörincz. O. M. A levelet-, átadruk a kiadó
hivatalhoz, a bol bizonyosan tudó pással bírnak a dologról
s annak rendje szerint el fogják intézni.

8040. BÓőd. G. K. Nem emlékszünk, hogy II. A úrtól
más levelet kaptunk volna, mint azokat, mely 'k a P U.-ban
megjelentek. Különben mi, a páltküzdelmektől távol ál-
lók nagyon óhajtanok már e személyes csatázásnak is
végét látni.

8Ö41. B. Gyarmat. B. L. A nyelvbeli nehézségeket
elismerjük; mindazáltal a fordítást nem tartjuk sikerült-
nek, helyenkint igen prózainak. Első dolog azonban, hogy
azon költőnek, kinek müveit fordítjuk, hibátlanul le tud-
juk írni nevét. Átalában feltűnő figyelmetlenség ez, hány-
féleképen írják és nyomtatják Petőfi nevét, pedig o!y
emberek, kik tisztelői kosé tartoznak. Petöfy, Petőffi,
Petötiy stb. varia'iókban fordul az eló majdnem naponként
még nagy igényű lapjainkban is. Vájjon mit tartanának
másutt Go ;• he oly Tisztelőjéről, a ki « nevetnem volna
képes helyesen leirni ? Bocsánat, hogy ily elemi dolgokra
kanyarodtunk.

8042. Péczel. O J . A török levelet közölni fogjuk
Vámbéry tr. úrral. Az eredményről mielőbb tudósítjuk.

8043. B. Gyarmat. T. Zs. Az inditvány igen nemes
bazafiui kebelről tesz tanúságot, de a felajánlott adományt
igen kisszerűnek tartjuk. Remekműveket kellene oda ösz-
szegyüjteni, de azok nincsenek Ergo de strigis, quae non
sünt - jobb lesz nem is szólani.

8044. Latorczaparti népdalok. Csak ugy volna
valódi értékök, ba a nép ajkáról volnának ellesve, ha a nép
danolná. Ez iránt nem vagyunk tisztában.

8045. A Szózat latinai. Már talán tizedik kísérlet,
mely beküldetett, de ez is oly szerencsétlen, mint a többi!
Halljuk csak ezt a rettenetes két versszakot:
Patriae intrepide sis Extra hanc in totó mundo
Fideüs, hungare, Locum tu non habes,
Alens cunablum hoc tuum Bene vei maledicet sors
Erit tumulusque. Tu semper hic manes (!!)
Tanácsunk az, hogy seha se törjük e fordításon fejünket.
Hálistennek, nincs többé a hazafiui érzések fölébreszté-
sáre latin szózatra szükségünk.

SAKKvIÁTÉK.
316-dik sz. f. — Novotny Antaltól

(Varasdon).
Sötét.

c d e f g
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

311-dik számú feladvány megfejtése.
(Klett J.-től.)

Világos. Sötét.
1. Vbl—hl d4—d8A)
2. Í 3 - Í 4 Kfö—ei:
S. g2—g4fmat.

Világos. A) Sötét.
1 d4-c3:
2. Vhl—al c3-lép
3. Val—f6fmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Miskolczon: Zagyva Imre. — Pozsonyban: Csery Gá-
bor. Pe.yten : Cselkó György.

Rövid értesítések. Debreczen. Z. I. A feladványokat
vettük, da az egy k két lépésre megfejthető, a másikban
is csakhamar mellék-megfejtést találunk. A múltkori kül
demény is hasonló hibákban szenved, a mit hajlandók
vagyunk az irásközben elkövetett tévedésnek tulajdonitni.
Reméljük , hogy másszor jobban sikerülnek. — ftozsnyó.
M. Á. Vbl—el első le'pésre Sötét d4—d3 lépéssel felel,
mely esetben pat leiz és mat nem.

Nyilt tér.*)
— Felhívás. Kunhegyesi születésű tiszt.

Szabó Bálint ur tisztelettel kéretik, alólirottat
magán levél által hollétéről mielőbb tudósitani.

Ócsa, január 17-kén 1866.
Szabó Géza, ref. káplán.

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóható-
ság irányában vállal felelősséget a szerk.

Melléklet: Előfizetési felhívás az
Országgyűlési Emlékkönyv ez. nj vállalatra,
azok számára, kik csupán a Vas. Újságra
űzettek elő.
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TARTALOM.
Gróf Andrássy Gyula (arczkep) — A kortesvilág ere-

dete (folyt.) — Az ngynevezett nazarénusokról (vége). —
Visszapillantás a deczemberi napokra (két képpel). — A
budai emléktáblák ügyében. — A franezía időszaki sajtó.
— Tudósítás a párisi magyar egyletről. — Képek az állat-
világból: I. A sólyom (képpel) — Egyveleg. — T á r h á z :
Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. — Közintéze-
tek, egyletek. — Közlekedés. — Mi újság? — Nemzeti
szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. —
Nyilt tér. — Heti-naptár.

HIRDETÉSEK.
Előfizetési fölhívás

VASÁRNAPI ÚJSÁG
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

itöO-ik évi folyamára.
Előfizetési foltételek:

Kgfe é v ^ t - t o ' i f 8 * P°1Í(Ík"Í lIJd""8áS°k W ° " :
 IO ft

Fél évre (jan.—jun.) . , ' ?ft

p>i > ,. w . —""•/ 6 ft.
Fél évre Oan.-jun.) 3 f t .

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
— . . v . _ (Pest, egyetem-utcza 4. szám.)

• l). es P. Ujd. 1866-dik évi teljes szamu példányaival még folyvást
- _ szolgálhatunk.

Dicséretesen ismert szépitöviz,
úgynevezett

HERCZEGNÜ-VIZ
m ly a bőrnek ifjus friseségét visszaadja s az arc.T-
-zinét a legkésőbb korig, fehéren, nyulékonyan, tisz-
tán, s lágyan fentartja, az arezot, nyakat, kezet s a
kart minden bőrtisztátalanságtól, u. m. szeplő, máj-
tolt, napégíítés, sárga-foltok, pörsenések, orr-vör-
henj , sömör, höpör<enés, égetés s arczredöktől

.— megóvja. Ezen hatbatóságára nézve dicséretesen
ismert szépitószer egjedul a kizárólag valódi minőségben kapható:

(2-10)

illatszeráruk-kereskedésében
a „üfinerváhoi"

Pesten, v á c z i - u t e z a 2 1 - i k s z á m a l a t t .

GRIMAULT és TÁRSA gyógyszerészek

vastartalmú china-szörpje
PARISBAN (Rue Kich-lieu 45).

le£rhatalmeanhSy g y s . z e r ' t i s z ta, kellemes alakjában, egyesíti a gyógyázat kincsének két
zsoneitó «-P z s o " p t ő a'!ya=;ait a vas, mint vérünk alkatrészei, s a ehina, mint legerősebb
készitménv H m lű- ' ! t ^ ^ t a l á b a n ismerünk. Már az első kísérletre a fentebb érintett
orvosok mint Ari, fS p S l k e r Í Í l V Ö n ' 8 Z P á r i s b a " csakhamar ismeretessé lén, s a legjelesb
hatósb gyóevszert rt ! r í " ' l r O u s - " e a u , Pelpeau naponkint chi -a-szörpöt, mint leghat-
fogyatVozá riak in 1 U - i * v é r s z e génység ellen s azon esetekben, hol a megdöbbent s
Rvomor s eméo'/tá i i ? ' m é t i felélészt»séröl a testben, továbbá szintelenség, sápkor
MŐ A china „Hr , e h e t l l !f. s ég- a havi folyás rendetlensége, görvély sat. eseteiről van
részeit s mfnt ? ' e l. 0 m

1
0 2 < h tJ« »* étvágvat s enésztést, erő^iti ogvátalában a test alkat-

ható Ezen k 1 ? e n . h a t h a t ö s ' de semmi esetre bántalmazó gyógyszer a legjobban ajánl-
tár lpto.il, TÁo'Ji!"í n7j2 t e í . l k ro-'ábbá még vastartalmú chinabor alakban is. A förak-

gyógyszerésznél Pest királyutcza 7. sz. a. 189" (7—32

^

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magy.-utczal-sősz.)

Uj bo!t-nyitá8.

Takátsi János
„A VŐLEGÉNYHEZ"

, ezelőtt a váezi-uiczában jó! ismert és a kiárulás által megszűnt fehérnemű
. kereskedése jelenleg a

Tiszteletteljes megemlítéssel a londoni ipar-kiállitáson kitüntetve.

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

î ANATHEBIN-SZAJVIZE "m
Bécsben. Stí»dt Bognersrasse Nr. 2. 1456(4-6)

Egy iivc£ ára 1 ft. 40 kr.
Kapható PESTEK : Török József gyógyszerésznél király-uteza 7-ik sz. a ; — to-

vábbá Molnár, Unschuld, LuefF, Oszwald és Vértessi uraknál.
BUDÁIM: Az udvari gyógyszertárban és R4th gyógyszerésznél Tabán.

Ezen kitűnő készitmény 14 évi fennállása ó a még Európán tul is a legnagyobb
elterjedést s hirnevet vivta ki magának, s annak használása a fogfájdalmak minden
nemei, továbbá a száj puharészek betegségei, ingó fogak, könnyen vérző beteg-íog-
hus, csontszu és siily ellen a legjobbnak bizonyult be; felolvasztja a nyálkát, mely
által a fog-kő képződése meggátoltatik, a szájizt jobbítja s arra frisitőleg hat s így
minden kellemetlen bűzt, melyek mesterséges vagy üres fogaktól, ételek vagy do-
hányzástól származnak, gyökeresen eltávolít. Minthogy az anatherin-szájviz a
fogakra s a szájrészekre sem bántólag, sem pedig marólag nem hat, ennélfogva az
mindenkor mint szájtisztitó szer & legnagjobb szolgálatot teszi s a szájrészeket a
késő korig teljes egészség s frisjfégben fenntartja; kitűnő orvosi egyéniségek bizo-
nyítványai annak ártalmatlan- s ajánlhatóságát elismerték, s az számtalan hírneves
orvos által rendeltetik.

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

r e n d k í v ü l o l c s ó á r a k o n
nyittatván meg, u m. :

> forint férfi-vasíoninitek," hö

és S forint térti " egész finom,
/a Ionul nó-iiis;^ horgolt csikkal,

• forint ,, ezegélyzett mellel,
és £3 forint „ hímzett mellel,

nasry választék gyermek-, fiu- cs leány-fehcrneinttkbcn, ruinburgi,!
nollandi és hőrvásznak, asztalneműk, kávéabroszok és zseb I

kendőkben. 1413(7-0) '

A legnagyobb vászonriiha-raldárhn
váczi-uteza,

„Ypsilantihoz" Pesten,
kaphatók a legolcsóbb árakon és legnagyobb választékban minden-

nemű fehér nemnek férfiak, hölgyek és gyermekek számára,
úgymint:

i 20000 darabnál több férfi-ingek rumbtirgi vagy hollandi vászonbél darabja 2 ft.
75 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 60 kr, 7 ít, 8 ft,
10 ft, 12 ft.

1OOOO darabnál több színes férfi-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintája 1 ft.
80 kr, 2 ft, legújabb minták es íegdivatosabban varrva 2 ft 50 kr, 8 ft.

Fehér pamut madapolan férfi-ingek 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 60 kr, 3 ft, 8 ft 50 kr.
Férfi-gatyák vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 25 kr.

2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr.
Női ins?ek rumburgi vászonból, simák 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 5 ft.
Nöi ingek rnmburgi és hollandi vászonból hímezve 4 ft, 5 ft, 6 ft 7 ft, 7 ft 50 kr,

8 ft, 9 ft, 10 ft, sveiezi és franczia mellmustrával 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr,
6 ft, 7 ft.

Fin-fngek vászonból 4 éves 1 ft 80 kr, 2 ft 10 kr, 6 éves 1 ft 85 kr, 2 ft 40 kr, 8 éves
2 ft, 2 ft 45 kr, 10 éves 2 ft 10 kr, 2 ft 65 kr, 12 éves 2 ft 40 kr, 2 ft 90 kr, 3 ft
50 kr, 14 éves 2 ft. 65 kr, 3 ft 15 kr, 4 ft 20 kr, 16 éves S ft, 8 ft 50 kr, 4ft, 4 ft 50 kr.

Színes ftti-ingek 4 éves 1 ft 25 kr, 6 éves ) fi Í0 kr, 8 éves 1 ft 55 kr, 10 éves 1 ft 75 kr,
12 éves 2 ft, 14 éves 2 ft 10 kr, 16 é- 2 ft 20 kr.

Mindennemű téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli czikkek
férfiak és hölgyek S'ámára nagy választásban.

Főraktár a legjobb amerikai krinoltnnak fehér vagy hamuszin, darabja 2 ft 50 krtól
6 ftijt, vörös 5 fttól 8 fiig,

Szines alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft 50 kr, 7 ft, 7 ft 50 kr.
Ferstel orvos tyúkszem-irtószere egy üvegecske 50 kr.

És sok egyéb kész fehérnemű czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmen-
tesen elküldetik.

Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rismburgi, hollandi, irlandi, kreasz-és
bftrvásznakban a legolcsóbb gyári árakon.

VátfcoiiKaebkendök tuczatja S ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft,
7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft. egész 20 ftig.

TOrölkőzök tuczatja 5 ft 60 kr, 6 ft. 6 ft 50 kr, 7 ft, 8-16 ftig.
Szines agyi kanavász vé̂ -e 9 ft, 10 ft, 11 ft, 12 ft, 13-16 ftig.

és

Valóságos váaxon*assEtalnema.
Asztalkendők tuezatja 5 ft 30 kr, 6 ft ?0 kr, 6 ft 60 kr, 7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft.
Abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig. Asztali keszletek ti, 12, 18 és

24 személyit'. Legjobb minőségű kötö-czerna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
Nagy választás agyteritok, pi<[iie és trieot-pajüanokból, kavés-kendőkböl és

minden e nembe vágó czikkekböl
Raktárunkban vett czikkeknél nagy előnyül szolgál az, hogy minden megvett, az

árjegygyel ellátott czikk 14 nap ala't nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
elégíteni esetben az ár vssza i- iidatik.

.Szállítások minden irányban, az ár előlege* beküldése mellett vagy utánvétellel
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemű megrendelések mustra sze-
rint leghamarabb elkészíttetnek.
1866 ( 2 - 6 ) Üofiái'iís József ew fiai.

Lég-vk (kftwasser)
mely különösen aratiyér-betogségnknél rendes Lasznílatra ajánlható; megbecsiiihet-
len h.xtást gyako.-ol továbbá a szokvány >s fiifáj.isok, fejkö^zvány, me"*í(?.r,?.^'t<jg
emészte'si tehetlenség, altesti bajok, búskomorság, dugulás, s az epeelku o
háborgatása eseteiben.

1 |>alac%k ára 40 kr.
Valódi minőségben kapható: Pesten T Ö H Ö K J Ó Z S E F

király-ntiíza 7-dik sz. -



Tizenharmadik évfolyam.

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

oly értékpapírok, melyeknek összegei földbirtokra els* helyen történt betáblaza* által biztosítva, s hivatalos
kimutatások szerint két-háromszoros értékű jelzálog által fedezve vannak.

£ jelzálog! biztosítékon kivül kezeskedik még a záloglevelek biztosságaért:

az intézet alapítványi tokéje, — a tartalék-alap, — a törlesztési alap,
kölcsönös jótállása

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

A záloglevelek, melyek 34' t év alatt, félévenkinti nyilvános sorsolás utján teljes névértékők szerint visszafizet-
tetnek, 1000, 500 és 100 í'tra szólnak, 5V» %-kal kamatoztatnak, s a jelenlegi árfolyam szerint évi 7 %-ot jövedelmeznek,
nem számítva bele azon téke-nyereinényt, mely a teljes névszerinti értékben visszaváltás fo'ytán a vásárlási ár és a
névérték közötti különbözetnél fogva a vevő javára esik.

Minden záloglevél félévi kamatszelvényekkel van ellátva, melyek évenkint kétszer, és pedig május és november
1-ső napján, minden adólevonás nélkül, váltatnak be, s pedig nemcsak Pesten az intézet pénztáránál, hanem minden
európai börzepiaczon, valamint azon kereskedő-házak által is, melyek a záloglevelek eladásával foglalkoznak.

A záloglevelek legfelsőbb rendelet szerint

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

biztos tőke-elhelyezések és az aggkor biztosítására,
miután föltétlen biztosítékot, s most vásárolva,

7% évi jövedelmet és biztos tökenyereményt
nyújtanak.

§BF*Az emiitett záloglevelek, a napi-arfolynin szerint, kaphatók PESTRIV: Malvkiix V. J., Walirinaiin es fia
Báron testvérek czimü'kereskedő-házaknál; - BECSBEN: M. Schnapper, Jobann Ilibarz, L. Ep*tein uraknál; —
vidéken: a Magyar biztosító-társaság föugynökségeinek legnagyobb részénél; bérmentesítve kAldött pénzért azonban
posta utján magától az intézettől is megszerezhetők. 1083 (24 -0)

Gabrielannm.
Berzeviczy Imák ur Borsodmegyében, a

Szendrő-Í.ádi Gabrielanum famivelőintéze-
tében találtató alma, körtve, meggy, cse-
rf-snye, szilva, baraczk és rózsa-fa 2—öéves
különféle és több 1000 darab az eddig is-
mertek között a legnemesebb faicsemetéket
és szarnócza, földi eper és gazdasági leg-
különb fajú köztük a hires krivicza-gabna
és iborkamagvait és burgonyafajait, az ed-
dig ismertek között a legjutányosabb áron
ajánlja, és azoknak különösen a facsemeték
gyümölcseivel megizlelés végett, valamint a
Gabrielanum intézet khthalogusával ismeg-
Jendelésre szolgálni kész, utoisó posta Mis-
3[olcz mellett Edelény. 1467 (2—3)

T i t k o s i « 2 (9-0)

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

Med. dr. Helí>r Vilmos
Pest, király-uteza 27. sz. Medetz-
házban, l-só emelet, délelőtt 7—9-ig,

délután 1 — 4 óráig
f?QP" Dijazott levelekre azonal

válaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek ie uiegküldetnek.

M i n d e n n e m ű

takarópapiros
(Makulatur)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik ss

ÜDITO-NEDV
(Restitutions-Fluid)

lovak számára
K W I Z D A F E R E N C Z J Á N O S T Ó I .

. • -•-- •. Korneuburgban.

Az ausztriai államok összes területeire nézve Ferencz József császár O Felf ége ál-
tal, megelőzőleg annak gyakorlati alkalmazását, s a cs. kir. ausztriai egészségügyi ható-
ság által megpróbálva, kizárólagos szabadalommal láttatott el s a londoni éremmel tün-
tettetett ki; ő felsége az angol királyné udvari istállóiban, valamint dr. Knauert, porosz
k;rály ő felsége összes udvari istállói fó-lóorvos hivata'os gyakorlatában a legjobb ered-
ménynyel használtalik s különösen jónak bizonyult be idült bajokban, melyek az égetés
és zsinórhuzásnál az erős bedörzsölést ki nem állják, u. m. szügy, csipő, kereszt- s váll-
bénaság, rokkantság, ivhúrbillentyű, csúz, ficzamodás, s a pata, korona- és csülök-csukió
megrámíulása sat. eseteiben, s a lovat, a legnagyobb megerőltetéssel járó munkában is a
legmagaab korig kitartóvá teszi s vidámságban tartja.

Egy palaczk ára 1 ff- 40 kr.
Két palaozknál kevesebb nem küldhető, a pakolásért 30 kr. számittatik.

Valódi minőségben kapható:
PESTEN : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urna), királyuteza 7. .<z. a.

Továbbá:
B.-Gyarmaton Omsszta F.,— Breznóbányán Göllner S. éa fia, — Debreczenben

Bignio ,1., Dettan Braunmüllír J., — Déva: Lengye J., Eperjesen Zsembery,
Eszéken Deszáti, — Esztergomban Bierbrauer J. C, — Gyöngyösön Koczianovich J.,
— GyorAtt: Lehner P., — Isperen: Flamm J., — Kassán: Novelly A., — Késmárkon :
Genersich, — Kolozsvárt!: Wolf J , — Komaromban: Ziegler A. és fia,— Lngoson:
Kronetter F., — Miskolczon: Spuller J. A.,— Siagy-Becskereken: Haidegger, —
Nagy-Kanizsan: Fesselhofíer és Rosenfíld, — Nagyszombatban: Smekal és fia,—
N.-Váradon: JánkyA., — Pakson: Flórián J., — Pápán: Beermüller W., — Pécsett:
HáyE.,— Pozsonyban: Schertz F. és Hackenberger testv., — R.-Szombatban: Ha-
maiiar A., — Rosnyón: Poós J. J., —Szabadkán: Sztojkovits D , - Szekszárdon:
Hutter A, — Sziszeken. Dietrich A., — Szolnokon: Scheftsik, — Székesfehérvárit:
Kovács P. és Legmánn A., — Sopronban: Müller és Mezey, - Trencsenben: Weisz L.

Varasdon : Halter F., — Veröczén : Bész J. K., — Zág-— Tepliczen:Weisz L.,
rabban : Mihics Gr., — Zala-Egerszegen: Hulinszkv A. 1475 (2-10)

és gyermek-lábbelik
a legfinomabb külföldi kelmékből, szilárd s tartés munka, dusválasztékban s olcsó

árért kaphatók

BRETSCBNEIDSR ZSIGfflOND-nál
uriutcza 12. szám alatf, a Szerviták udvara átellenében Pesten.

Ugyanott a legrövidebb idő alatt mérték szerint is készíttetnek lábbelik, melyek
a lehetőségig szinte a legolcsóbb árért számittatnak. Árszabályok kivánatra egész
készséggel kiszolgáltatnak, valamint vidéki levélbeli mustraszerinti megrendelések
gyorsan teljesittetnek. 1377 (7—8)

A dr. Pattison-féle köszvény-gyapot
enyhíti azonnal s gyorsan gyógyítja

a köszvény- s csúzos bántalmak
minden nemeit,

«. m. arcz-, mell-, nyak- és fogfájásokat, fej-, kéz- és térd-köszvényf, gyomor- és altesti
fájdalmakat s a t .

Csomagokban 5© kr. s forintjával használati utasítással együtt egyedül valódi
minőségben kapható: TOlíOK JÓZSEF gyógyszertárában Pesten, király-uteza 7-dik
z a , és Budán, TAUB W., tabán. szarvas-tér 613. sz. a. 1348 (6—7)

Gyermek vászonnemű-készletek,
u. m . : i n g e k , l á b r a v a l ó k , k o r s e t t e k , e l l e n z ő k , p i q u é - t a k a r ó k , k ö t ö t t f ő k ö t ó k s a t .

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

Női vászon-készletek,
ágynemüek, nappali és éjjeli ingek, nadrágok, korsíttek, fésülő-köpenyek,zsebkendők,

szoknyák s a t . asztalneműek, törülközők s a t .

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

Finom hímzések, fehérnemüek, csipkék,
g a l l é r o k é s k é z e l ő k , f ő k ö t ó k , h á l ó k , s z ö v e t e k , s z é l e k és b e t é t e k s a t .

Függönyök és ftiggönyszöveteket
ajánl

TÜR8CI1 P.
Pesten, váczi-uteza 19-ik szám a., a nagy Kristóf mellett.

Megrendelések postai utánvét mellett gyorsan teljesittetnek. "^W
Részletes árjegyzékek bérmentve. ""^g 1319(10-0)

Biztos és gyors kiirtása
a

patkányok s egereknek,
egy cs. kir. kizár. szab. patkány- s egérpusztitd szer által gyertya formában.

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

PESTERI: Török József gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik sz. a.,
továbbá:

NT.-Becskerek: Nedelkovits. — Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J.
— Jassenova: Dudovits J. — Keszthelyen: Wünsch F. — Kolozsvárit: Wolf J.
Pozsonyban: Soherz Fülöp. — Sopronban: Pachhofer,— Soborsin: Franké A. Va-

rasdon: Halter D. F., — Verftczén : Bész J . K. uraknál. 1474 (3—14)

Előfizetési foltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft.
t s a p á n Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — tsnpan Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

kiromsior- va töMi"1"" •"'•*''' * V.M"TnaPi ^ J 8 " * <s Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január 1-töl kezdve: Egy, négyszer has&bzott petit sor ira, vagy annak helye egyszeri igtatásn&l 10 k r t a ;
I . . . . . i." u ,T™ 'gtatósnál csak 7 krba számittatik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szamára hirdetményeket elfogad. Hamburg és AKonában: llaascnstein és Vogler.— M.-Frankfurtban:

J«e», r konyvkere.kede.eiBec.ben : O P p e ) i k A . a j o 8 . - Bélyeg-dij, kMön minden i g t a ^ után 30 ujkr.
'

Azon alkotmányos gondolkozásu román
hazafiak egyikét kívánjuk megismertetni,
a kik nemzetük boldogságát, szellemi és
anyagi előhaladását csakis a magyar al-
kotmány védszárnyai alatt remélik meg-
alapíthatni. - A férfiú, kit ezennel bemuta-
tunk, az erdélyrészi alkotmányos románok
elöharczosa, s ugy az utóbb lefolyt mostoha
idők nyomasztó súlya alatt, mint a jelen
erdélyi országgyűlésen tanúsított érzelmei-
nél, elvhüségénél és szilárdságánál fogva
teljesen megérdemli azon köztiszteletet,
melyben részesül.

Hosszú József, a kisnyiresi
Hosszú, román nemes család
ivadéka, született 1825. márcz.
24-kén. Tanulmányait a kolozs-
vári róm.-kath. lyceumban vé-
gezvén, a hittan i tanfolyamra a
balázsfalvi g. e. papnöveldébe
ment, a hol az ékesszólás feltűnő
jeleit adván, a boldog emléke-
zetű g. e. püspök Leményi János
a csak 22 éves ifjút az ottani
gymnasiumban a rhetorika ta-
nárává nevezte, mely minőség-
ben hasznos szolgálatokat tőn s
közszeretetben állott.

1848-ban Erdélynek Magyar-
országgal való uniója törvény-
szerűen létrejővén, s ezzel a
jogegyenlőség nemzetének addig
jogosulatlan részére is kiterjesz
tetvén, a földerült uj korszak
Wosszu Józsefben is élénk re-
gényeket keltett egy szebb jövő
ZT} a m e lyben az egyes tehet-
* t f *7?k érvényesithetésére tá-
gabbter kínálkozott - s tanári
székéből kilépett, hogy magá-
nak más pályát választhasson.
Látván azonban hogy a politi-
kai ügyek mindinkább bonyo-
lódnak s a forradalom a kitörés
pontján van, lakását Naoyág r a

tette át, a hol, távol a vifág zajától, vissza-
vonulva várta be a dolgok lefolyását Ámde
az események lezajlásával táplált vidor re-
ményei is szétfoszlottak, s az önfenntartás
ösztönétől indittatva, 1850-ben mint cs kir
adóhivatali ellenőr államszolgálatba lépni
kényszerült. Csakhamar adószedővé nevez-
tetett ki, de e hivatalában, kivált az 1859-ki

H o s s z a J ó z s e f .
franczia-orosz háború kitörése után több
kellemetlensége lévén, hivataláról lemondott
s az államazolgálatot végkép odahagyta.

Ezután egész idejét politikai és publi-
cistikai tanulmányoknak szentelte, hogy
magát azon hivatás betöltésére előkészítse,
melyet a viszonyok a Bach-féle absolutismus
letűnésével számára kijelölni látszottak. Az
1861. okt. 20-diki diploma kelése után csak-
hamar láttuk őt „Mezőségi román" álnév
alatt a „Kolozsvári Közlöny "-ben a jogfoly-
tonosság és unió mellett harczolni. Az
1861 diki szebeni román konferencziában

H O S S Z TI J ó / S E F.

másodmagával védte az uniót és törvényes-
séget.

1861-ben az erdélyi vármegyék vissza-
szervezésekor Kolozsmegye alispánjává vá-
lasztotta. Ez egész hivatali működését a
népiskolák jó karba helyezésére fordította s
e részben nagyon gyakorlati rendeleteket
bocsátott közre. Mielőtt azonban ezeknek

érvényt szerezhetett volna, a provisorium
beálltával többi alkotmányos tiszttársaival
együtt visszalépett.

Hogy mint egyszerű magánember is
hasznára lehessen hazájának és nemzetének,
részint a „Kol. Közlöny'-ben, gyakrabban
pedig a „Concordia" czimü pesti román lap-
ban folyvást dolgozott, nemzetfeleit a ma-
gyar alkotmány szabadelvű, helyes és jóté-
kony voltáról meggyőzendő. A ^Concorcüá"-
ban megjelent legfigyelemre méltóbb czikkei
ezek: 1) „Az erdélyi országgyűlésnek adő-
megszavazási és ujonczmegajánlási joga volt.11

2) „Magyarország alkotmánya."
3) „Hogyan lehetne a román
papság sorsán javitni." 4) „A
román kongresszus." 5) „Az er-
délyi törvényszékek szervezésé-
nek szükséges volta." stb.

Alkotmányos gondolkozása
ismeretes lévén, az 1863-diki
szebeni tartománygyülés alkal-
mával, bárha követjelöltül há-
rom helyütt is fel vala léptetve,
a centralizatióhoz szító román
bürokratia meghiusitá megvá-
lasztatását. Annál nagyobb elég-
tételt szolgáltattak neki az
1865-diki erdélyi adhoc ország-
gyűlésre kiirt választások; előbb
Dobokamegyében akarák meg-
választani, ottani jelöltségéről
azonban lemondván, Kolozsme-
gyében választatott meg a ma-
gyar, román és szász választók
egyeteme által, és pedig egy-
hangúlag.

Az országgyűlésen megje-
lenvén, az 1865. decz. 2-diki
ülésben első volt a román kép-
viselők közül, ki a jogfolytonos-
ságot s az ennek alapján követ-
társa Zeyk Károly által indít-
ványozott feliratot pártolta,
támogatta s egyszersmind^ ro-

mán választói kívánalmait, egy külön irafr;
ban formulázva, a pesti közös hongyülés elé
leendő terjesztés végett benyújtotta.

Legyen szabad remélnünk, hogy akolozs-
megyei választók, kiknek bizalmát Hosszú
József ily fényesen igazolta, alkalmat nyuj-
tandanak neki, mikép alkotmányos nézeteit
s ennek folytán nemzete érdekeit nemsokára

Kiadó-tulajdonos Ifeckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).
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Pest, január 28-án 1866.


