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Minden gyoinorbaj és vnltolázban szenvedőknek na-l
gyön ajánlandó

DR. PEARCE EDW. 1502(2~12)

szabadalmazott

GYOMORSZESZE
(Magen-

mint kitünő segédszer, ugymint: elromlott gyomor, étvágyhiány,
gyomor-émelygés, rtfgzött gyomorgyengeség és rosz emésztés,
savanyképzés, gyomorégetés, felfúvódás, gyomorgöres, fejfájás

(ha t. i. ez a gyomorból származik), valtóláz stb. ellen.

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

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

saerésí urak, kik raktárt kivannak átvállalni, sziveskedjenek fordulni
BÉCSRE és a többi koronaországokra nézve a főraktár WEISS JÓZSEF

gyógyszerész urnál létezik Bécsben, Tuchlauben Nr. 27.
Azokon kivül még léteznek raktárak következö gyógyszerész uraknál:

Jaszkan: Ody Károly. Pozsonyban: Pisztory B.,
Jolsvan: .Maiéter Béla. j Schneeberger D.
Kolozsvártt: Hincz D. és Rimaszombaton . Hamal-

Aradon: Szarka János.
Baán: Bartovics István.
Báttaszéken: Pasch Lajos.
Brassóban: Stiehler Edéi Wolff János.

„a fehér templomhoz", j Lngo*on: Kronetter F.
Csaczan : Bentsáth Fidél. ' — "
Czirczen:Vekerle János.
Debreczenben: Borsos F.

[Egerben: ErtingerIgnácz.
Eszéken: Karolovics M. és

Deszáthy István.
Daruvar-fürdőben: Ku-

scheviteh A. L.
Göllnitzben: Brujmann K.

jár K.
Rosnyón. Posch J. J.

Magyar- Orartt: Sz.klay ; SárbogardonTmtyLzki
Károly.

Makón: Nagy Adolf. j Szegeden: Aigner Károly
Miskolczon: Balogh Istv. ( e s jjeáfe Gyula.
Módoson: Jezovits Zsig-j Szent-Miklóson: Haluska

mond. Péter.I reier.
Monoron: Demtsa Kon- 8zlnér-Várallyán:Gerber
Mnnkacson: Gottier Lip.

Ödön.
Szikszón: Aichmann Jőzs._. r . ! •„iiis/.on: Aicnmann Jözs.

Nagy-Lakon: Lenhard J- ; Temcsvartt: Pecher J. E.
mi««.., M : I . . . I - i / - i - i .

Ede
Gyöngyösön: Koeziano- "•• Í mriin-Hvaru: recner d. K.

vich J. Nagy-Mihalyban: Czibur ; Tokajban : Krotzer Ágost.
Győrött: Némethy Pál. i Bertalan. ; TornnUyan: Lipthay J
Hajda-Dorogbon: Tanács ' Masiczban(Szlavoniában): j Ungváron: Bene L.

Mihály.
I Illőkön : László Frigyes.
1 Janoshazán: Kossá Guszt.

Mernyik András. lU.j-Bányan: Nickel Ödön.
Orosházán: Székány Istv. j Varasdon: Lellis Ede.
Pécsett: Nendtwich Vilm. í Zágrábban:MittelbachZs.

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

Isméti eladóknak illendő engedek adatik.

Sós-borszesz, mint háziszerü
Ezen készítmény a leggyorsabban ható gyógysier, nevezetesen: lő- vagy más

fegyverek á'tal ejtett sebeknél, és különösen fagy ás-, fog-, fő- és fülfájásoknál,
régi se'rvek, gyógyulni nem akaró sebeknél, rákfekéiy';k, tüz általi sebek, szemgyulada-
soknál, bénulások és sérüléseknél.

Cs. kir. kiz. szab. ÉLET-ITAL!!
Ezen gyógyerővel biró növényanyagokkal készitett és sok hirneves orvos s egyéb

külön elismerések mellett ajánltatik, különösen »zen nedves és egészségtelen időben a
t. cz. közönség figyelmébe, jelesen: hideglelés, láz, emésztéshiány, gyomor-
görcs, epeinger, hagymáz, belgörcsö's, v ize le t szorulás és álmatlan-
ság ellen.

Használati utasítások magyar vagy német nyelven ingyen mellékeltetnek, elis-
merő bizonyítványok és bizományosaink név waival, melyek itt nagyszámu mennyiségük
miatt nem közölhetők.

Nuinvári Werther Frigyes.
1506 (2—2) cs. k. kiz. szpb. „Élet-ital" és „Sós-borszesz" gyárának,

központi iroda és főraktára, országut 25. sz., a muzeum átellenében.
Ezen szerek kaphatók TÖRÖK J Ó Z S E F gyógyszerész urnál is.

Ára egy nagy üveg „Só'!-borszesz"-nek . . . 1 ft. — kr.
„ „ kisebb „ „ ., . . . — ft. 45 kr.
„ „ nagy „ „Élet-i tal l l -nak . . . . — ft. 80 kr.
„ „ kisebb „ „ „ . . . . — ft. 55 kr.

Nagyobb rendeléseknél illetékes kamat engedményeztetik

Lég-viz (Lnftwasser)
mely különösen aranyér-betegségeknél rendes használatra ajánlható: megbecsülhet-
len hatást gyakorol továbbá a szokványos főfájások, fejköszvény, mellszorongás,
emésztési tehetlenság, altesti bajok, búskomorság, dugulás, s az epeelkülönités
háborgatása eseteiben. v

1 palaczk ára 40 kr.
Valódi minőségben kapható:

ára
Pesten TÖR ÓK J Ó Z S E F gyógyszerész urnál,

Eirwy-ntcza ?-dik si. a. 1473 (6—16)

Az átalánosan elismert valódi s egészen frisen érkezett

SCHNEEBERGI NOVENY-ALLOP
mell- s tüdőbetegek számára,

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhög^s, mellszorongás, elnyálkásodás
torokgyuladáeok a nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható :
PESTEN: Török Józser gyógyszerész urnál a király-utczában, - dr. Wágner D

gyógyszerésznél a váczi-uton, Thalmayer A. és társa, - Oszetszkv
f., — Schirk J., — és uerharut A. uraknál.

BUDÁN: Schwarzmeyer J. gyógyszerész urnál.
I Körmöczőn : Draskóczy gy. S.-Sz.-Györgyon: Ötvös P.Aradon: Probst F. J

Aszódon: Sperlagh J gy.
Baján: Klen.utz J.
Brassóban: Gyertyánfy,Fa-

bick és Jekelius gysz.
Baltonyán: Bignio K.
Belgrádon ííieolacovics test.
Beszterczén : Dietrich és

Fleischer.
Bonyhádon: Kramolin J. gy.
Brassóban : Fabick Ed.
Broodban: Valentovics gy
Csáktornyán: Kárász A.
Csúzon: Borsay F. gysz.
Debreczenben: GöltlN. gy,
Deesen: Kramer S.
Detían: Braunmüller J. gy,
Devecstrben: Hoffmann B.
Eszéken: Kawilowicz gysz.
Eperjesen: Zsembery Ign.
Érsekujvár: Conlegner Igu.
Egerben: Wessely gysz.
Eszéken : Thürner fiai ea

Dessáthy gyógysz.
Győrött: Brunner F.
Gynlán : Lukács gysz.
jlaezfeld: Hagelschmidt V.
Hátszegen: Mátesy B. gysz.
Ipolyságon: Mikulási T.
Janoshazán: Kuna gysz.
Jolsvan : Maleter gysz.
Kaposvárit: Schröder J.gy.
Kőszegen : Strehle gysz.
Karoly várit: Bcnich J.
Kis-Mártonban: Kodolányi

gysz. és Spatay A.
Kassán: Eschwig E
Késmárk: Genersich C és A.
Kecskeméten: Papp M.
Karansebesen :Weber A. gy.
Karoly IVIiervartt: Fischer

Ed. gyógysz.

Karoly fehér vár: Fischer E.
Kabinban: Stojánovics.
Kun-Sz.-Miklós. Stoits A.

gyógysz.
Sopron : Voga

recht.
Rupp-

l.öcsén: Lehrer S. J. gysz. Js.-A.-Ujhelyen: Deutsch J.
Lublón: Krivácsy gyógysz.iSastyénban: Mücke A. gy.
Lugoson: Arnold J. u> . ~
Médiáson : Breiner K.ti ._.
Jlosonban: Pranter J. gysz
Miskolczon: Spuller J.
Mitrovics: Keritonoshics A
Mohács: Pyrker Gyula gy
Marosvásárhely: Jeney gy
Munkácson: Gröttier L.
Mohácson: Kőgel D.
Nagybányán: Horacsek J
Nezsiderben: Fuchs J.
Nyitrai!: dr. Láng E.
Nyíregyházán: Hönsch Ede

gyógysz.
Nagy-Becskereken: Nedel-

kovics és Haidegger.
Nagy-Kanizsan: Welisch

és Lovack gyógysz.
Nagy-Károly: Schöberl C.
Nagy-Kikin: Komka A. J.
Nagyváradon: Janky A.
Nagyszombatban: Pantot-

schek Ii. gyógysz.
Orosházán: Vangyel M.
Pancsován: Graffgysz.
Pécsett: Kunz Nándor.
Posegán: Balogh gyógysz.
Putnokon: Szepessy gysz.
Pozsonyban: Schneeberger

és Dussil gysz.
Rosnyón : Posch J. gysz.
Rimaszombat : Hamaliár

gyógysz.
Rllinaii: Milutinovitz S.
Rékáson: Boromi K. gyss.
Szászváros: Sándor R. gy.

Kolozsvártt: Megay M. C. Szabadkán: Hofbauer Igy.
Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár.

Selmeezen: Brt-ymann.
Segesvár: Misselbacher J.
Serajevoban; GyulekaN.G.
Sziszeken: Kubányi F.
Szombathelyen : Mitter-

mayer gyógysz.
Székesfehérvár : Say R.

gyógysz.
Siklóson: Nyers S. gysz.
Szathmáron: Juracsko D.
Szent-Miklóson: Haluschka

P. gyógysz.
Szarvason: Réthy V.
Szentesen: EissdorferG.gy.

és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Roth

gyógysz.
Tokajban: Krotzer A. gy.
Tordan: Welits és Wolf.
Tatári* Niertit F. gysz.
Tőrök-Szent-Miklős: Pil-

losz M.
Trencsénben: Simon A.gy.
"Jnghvártt: Telendy gysz.

és özv. Benesch P.
Újvidéken: Schreiber F.
Varannón: Elizárgysz.
Veszprém: Fremmel.
Váczon : Tragor A.
Varazsdon: Halter gysz.
Verseezen: Herzog gysz.
Zimony: Ivanovics és fia.
Znlatnán: Mégay Gyula.
"iombor: Stein fia Márk.
Isámbokrét: Neumann M.

Zentán : Wuits testvérek,
uraknál.

1S52 (6—6)
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:

HELUNGKIANG
arábiai és ázsiai

álhif-gy égy Hó-pora,
mely a beteg állatok, u. m. lovak, szarvasmarhák, sertések- Í-

juhok gyógyítására Arábiában és Ázsiában a legkitünőbb eredménynyel használtatik.
Ára egy kis csomagnak 40 kr., egy nagy csomagé 80 kr.
A főraktár létezik Bittner Gyula gyógyszerésznél Gloggnitzban.

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

A KORNEÜBÜRGI MARHAPOR
marhabetegsépk s marhavész ellen

a legnagyobb eredménynyel használható; az ellenállási erőt gyámolitja a minden
dogos befolyásoktól megóvja, gátot vet továbbá mindazon betegségeknek, melyek-
nek legtöbbnyire a marhák kitéve vannak; kitünő hathatóságát igazolja különösen
lovaknál a mirigy, torokfájás, bélgörcs s zabálási hiány eseteiben. Szarvasmarháknál-
V w ™ l " f n £ n í \?!V megJ°bbit*sánál< nagy hatást gyakorol továbbá a borjuzás
alkalmával juhoknál felette a j á n , a t o s a májgíHsz ta eltávolítására s az altesti bán-
talmak minden nemeiben.

Valódi minőségben kapható PESTEN: Török József gyógyszerésznél király-
utcza 7. sz. a Thalmayer és társa, s Halbaaer testvéreknél. BUDÁN: az udvari
gyógyszertárban, s Magyarország legtöbb városaiban, melyek hirlapilag időről-időre
közölteinek. H 5 8 ( g

Ujonnan nyitott magkereskedés
a „Napraforgóhoz

melyben következö legjobb minőségü magvak kaphatok, u. m.: 1. luczerna magyar és
valódi legszebb franczia, stájer here, török baltaczim és még többféle heremag-fajok. -
2. Valamennyi gazdasági fúmagvak és kertbe való legizebb angol alaétang fűmag-pá-
zsitnak. — 3. üamagvak.— 4. Kerti vetemény magvak, melyek »legjelesb termesztőktől
kerültek ujonnan nyitott magkereskedésembe. - 5. Virágm.gvak épen a legkedvesebb
fajokból nagy választékban. - 6. Spárgagyökerek 2, 3, 4 évesek, óriá,fajok,mindezekről
az árjegyzéket kívánatra bérmentve azonnal elküldöm, és végre van szerencsém a t cz
gazdálkodó, kertészkedő és t. ügytársaimnak tisztelettel jelenteni, hogy ujonnan nyitott
magkereíkedésemben egyedül sok fris csiraképeg magvak kaphatók, mire becses rend él-
ményeiket mielőbb elvárja

FÖLDESSY LAJOS,
magkereskedő P e s t e n , aldunasor I-ső szám alatt, a „Napraforgóhoz", Neme>hegyi

*, , -v házban. J 1510(2-0)

Kiadó-tBlajdonoi Heckenast Gusítáv. — Nyomatott »»j»t nyomdájában Pesten, 1866 (•gyeUm-nteea 4-ik szám alatt).

Tizenharmadik évfolyam.

ElAGzetési föltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél e'vre 3 ft.

Hirdstési dijak, a Vasnruapi l'jság és Politikai t'jdonHágokat illetőleg, 1866. január l-töl kezdve: Egy, nagyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egj8z«ri igtatAsnal 10 krba
r- vagy többsiöri igtatásnal csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hainburg és Altonában: Ilaagenstrin és Vogler. — M.-FrankfurlbAii i

Jaegtr könyvkereskedése; Béesben : üpprlik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatta után 30 ujkr.

1 agadhatlan igazság, hogy hazánknak
aránylag sok kitünő férfia van, kikről —
pályájuk különféleségéhez képest — majd
büszkeséggel, majd kegyelettel emlékezik a
közvélemény; van azonban sok oly jeles fia is,
kit sorsa távol tartván hazájától, bár fényes
pályát fut meg, mégis itthonn, hazájában,
csak kevesen ismernek, vagy kiről legalább
a nagy közönség nem igen tud.

íly jeles hazánkfiát mutatjuk be az olva-
sónak mai arczképünkkel.

E szelid arczu öreg ur Seeburger János
báró, Ö cs. kir. Felségének nemrég nyugal-
mazott elsö udvari orvosa. —
Nem vagyunk azon helyzetben,
hogy ezen jelesünknek kime-
ritő, részletes életirását adhat-
nók, de ha volnánk is, tiltja azt
azon gyöngédség, melylyel is-
mert szerénységének tartozunk.

Seeburger János, jómódu s
köztiszteletben és becsülésben
állott polgárnak egyetlen fi-
gyermeke, született Kalocsán,
1800. évi április 29-Jcén. — A
gymnasiumi tanfolyamot szülő
városában, a bölcsészetet s az
orvosi tanfolyam elsö éveit Pes-
ten végezé, hol Kulcsár István
akkori hirlapszerkesztő házában
— a magyar irók és irodalom-
barátok egyik gyülhelyén —
irodalmunknak az időbeni több
bajnokával, különösen Kazinczy-
vál is, alkalma volt személyesen
közelebbről megismerkedni. A
szép tehetségü ifjúról mindenki
csak dicsérőleg s jövőjét illető-
leg a legszebb reményekkel
nyilatkozott; — maga Kulcsár
pedig érdemesnek találta, hogy
a kitünö tehetségü s tudomá-
nyos müveltségü ifjúról lapjá-
ban (a „Hasznos Mulatságod-
ban) — irodalmunknak az idö
szerint egyetlen időszaki közlönyében —
nehányszor dicsérőleg s jeles tulajdonait
kiemelve, megemlékezzék.

Midőn az orvosi tanfolyam két utolsó
évének bevégzésére Bécsbe ment a derék,
ifju, nemcsak saját szivének, de barátainak
is — kik közé az évtik különbsége daczára,
Kulcsárt méltán számithatla — azon ohaj-

Dr. Seeburger János báró.
tását vitte magával: vajha tudományos tö-
rekvéseit mielébb szeretett hazájában s hon-
fiainak javára érvényesithetné.

Azonban a sors ugy akarta, hogy ezen
i óhajtás más értelemben teljesüljön, sem-
mint értve volt.

: Alig végzé be ugyanis tanulói pályáját
s nyerte meg orvostudori oklevelét, — már
huszonkét éves korában — az európai hirü

i Reimann bécsi tanár segédévé s nemsokára
j ezután a birodalmi föváros Neubau nevü
1 részének kerületi orvosává lőn. — Az ifju
magyar orvos rövid idö alatt oly hírre tőn

Dr. SEEBURGER JÁNOS BÁRÓ.

szert, hogy a birodalmi fővárosnak legneve-
zetesebb orvosai között emlittetett s fokon-
kint gyorsan haladva, a bécsi közkórház
— eme világhirü orvosi intézet — másod-
igazgatójává neveztetett.

Tudjuk, hogy 1848 elött az államtanács-
ban, a magyar udvari kanczelláriánál, az
egyetemes udvari kincstárnál s egyéb ma-

gas hatóságoknál alkalmazva, de az udvari
légkör vonzó erejénél fogva is, számos ma-
gyar föur lakott Bécsben, kiknek legnagyobb
részben Seeburger volt kedvelt házi orvo-
suk. A távolban is folytonosan figyelemmel
kisérte a magyar irodalom és szeretett ha-
zájának fejlődésben levő állapotát , mely
iránt mindenkor a legmelegebb részvéttel
viseltetett.

Az 1847-dik évben V. Ferdinánd király
ö felsége által második udvari orvossá, az
1849-dik évben pedig a jelenleg uralkodó
Császár ö Felsége által valóságos első ud-

vari orvossá neveztetvén ki, el-
érte azon polezot, mely a gya-
korlati orvosi pályán az osztrák
birodalomban legmagasabb, s
elérte ifjúkori óhajtását is, hogy
t. i. tudományát hazájának szen-
telhesse, mert — bár távol ha-
zájától — annak egészsége fö-
lött őrködött, kiről a koszorus
költő s utána a nép zengi, hogy:
„a legelső magyar ember".

Seeburger, negyven évet
meghaladott, hosszu szolgálati
ideje alatt, mig egyrészről a
szenvedő emberiség — s az or-
vosi tudomány — érdekében
buzgalommal s ernyedetlenül
müködött, másrészről a legmeg-
tisztelőbb elismerésekben része-
sült, számos kül- és belföldi
rendjellel diszittetett, több tu-
dományos társulat tagjává vá-
lasztatott, valóságos udvari ta-
nácsossá neveztetett s elébb
ugyan lovagi, legutóbb pedig,
midőn egészségének a sok és
hosszu fáradalomban megron-
gált állapotánál fogva saját ké-
relmére nyugalmaztatott, bárói
rangra lön emelve.

Mély tudományosság, jó és
nemes sziv, hivatásának hü és

pontos teljesítése, hazájának a távolban is
kegyeletes szeretete, voltak mindig fő jellem-
vonásai az érdemekben megőszült férfiunak.

Most, midőn nyugalomba lépett, számos
barátai s tisztelői remélik, hogy hazájában,
melynek látogatását hivatásának kötelessé-
gei eddigelé csak hosszu időközökben s rö-
vid időre engedek, ezentul minél gyakrab-

Essenz)

8-ik szám.

Pest, február 25-én 1866.
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ban 8 minél hosszabb ideig fog tartózkodni
Ugy értesülünk, hogy ez óhajtás a közelebbi
időkben csakugyan valósulni fog. K—i.

•'• í ; !

J e r u z s á l e m .
i.

A büszke templom földre omlott,
Ledőlt az égbe nyult torony;
Az oszlopos fal, íves homlok,
Lerogyva, — bukva, á poron.

Az Isten háza meggyalázva,
olts gyászt, olts gyászt Sión leánya!

A templom szent edénye hol van?
Hol az ezüst, arany kehely?
Mind a mi szent volt, Babilonban,
Itt csak a feldúlt, puszta hely.

Az oltár is széttörve, hányva,
Gyászolj, gyászolj Sión leánya!

A templom őrei feküsznek
A rom felett, a föld alatt;
Hősök voltak, gyáván nem estek,
Annak jaj, a ki megmaradt;

A kit hurczolnak vasba', lánczba', —
Jajgass, jajgass Sión leánya!

Zsarnok kezétől a poganynak
Kő nem maradt meg a kövön.
A szentek mennyin elhullanak!
Hogy folyt a hősi vér-özön!

Mind az egész nép rabigába;
Gyüljön Sionig keserved árja,
Sírj, sírj, sírj ó Sión leánya!

II-
A Jehova népe ott ült Babilonban,
Terhes rabigában, gyászos siralomban:
A szüz nem epedt, hogy mirtuszfa kihajtson.
S meddő ha maradt, ugy volt boldog az asszony.

Fűzfára akasztva függöttek a lantok;
Hallgattak az ifjak, hallgattak az aggok.
Nem zendüle ott fel a Sioni ének
A dalnokok ajkán, kik gyászban ülének.

A föld virulása ott őket epeszté,
A nap ragyogása kétségbe sülyeszté;
Mert nem feledék el a puszta Siont,
Az isteni oltárt, az isteni hont!

. III.
Épülj fel ujra Jeruzsálem!
Zendülj meg völgy, kiálts halom!
Legyen dicséret a Sionban,
A pusztákon kedv, vigalom!
Emelkedik az Isten háza,
Vigadj, vigadj Sión leánya!

A seregek ura hatalmas,
Ö birja a király szivét;
ö rendelé: „ne bántsd e népet,
Ne sujtold a törvény hivét" —
És széttörött a nép igája,
örülj, vigadj Sión leánya!

Az eltiprott eszmék dicsőbben
Kelnek ki a romok alatt,
Ha öntözi könyével a nép —
És nem feledt, és hű maradt.
ÉI még a népek Jehovája,
örülj, vigadj Sión leánya!

A Jehova erős, hatalmas,
Épit keze, ront ostora;
Ne feledd ezt el Jeruzsálem,
Ne dúljon több viszály soha!

. Most fel kicsiny, nagy, uj imára,
S uj dalra te Sión leánya!

Fejei litván.

A kortes-világ eredete.
(Novella.)

Irta Pálffy Albert.
(•*»•>

VIII.
A főispán tajtékzó dühhel ért szállására.

Nagy ebéd volt főzve a táblabiró urak szá-
mára, s kezdtek is már az éhes urak az
ebédlő-terembe gyülöngeni, a midőn ö mél-

tósága a hajdu által megizenteté vendégei-
nek, hogy hirtelen roszul lett, fáj a feje,
gyomorgörcse van, s csak tessék magukban
az ebédet elkölteni. Akadt egy pár ember, a
ki megértette, hogy mit jelent ez, de a több-
ség régi tapasztalásból ismerve a főispáni
szakács müvészetét, helyet foglalt az asztal-
nál, s mindent elfogyasztott, a mit eléje tá-
laltak.

Másnap hire ment, hogy ö méltósága
komolyan beteg. Az ad hoc-szakácsot, a kit
Aradról hozatott a közgyűlések idejére, fors-
ponton haza expediálta; maga sem evett
egyebet csirke becsináltnál, a mit az uraság
konyhájáról küldtek oda. A közgyülés még
három napig tartott, de már a közönség
részvéte néktil. A junctim be volt irva a kö
veti utasításokba, a többi rendes teendőket
elvégezték a tisztviselők és fizetéses táblabí-
rák. Limitálták a hus árát, elrendeltek egy
pár brachiumot, elhatározták, hogy az or-
szágut azon részét, melyen a viczispán igás
szekerei a buzát a váradi utra vezető ország-
utig vinni szokták, kijavítsák; helybenhagy-
ták a szerződést, melyet a számvevő ur a
hajdúk ruházatára nézve egy posztókeres-
kedővel, gombkötővel kötött, s aztán igy
mindenben eleget téve hazafias kötelessé-
güknek, épen szétoszlani készültek.

Az utolsó perczben, a midőn az elnöklő
alispán már búcsúszóra nyitá meg ajkait, a
midőn a karok és rendek kitartó buzgalmát
és hazafias feláldozását megköszönni készült:
igyszerre, lélekszakadva lép be a terembe

egy hajdu, s azon izenettel, hogy ö méltó-
ága a főispán ezen levelet még ezen gyü-

lés folyama alatt felolvastatni kivánja, egy
bepecsételt iratot adott át az alispánnak, a
ki a pecsétet feltörvén, a levelet elébb elol-
vasá, s csak azután nyujtá át a főjegyzőnek.

Mindenkit a legfeszültebb kiváncsiság
írzehne lepett meg. Mit akarhat ő méltósága
még ez utolsó perczben? Talán lemondott?
vagy tán az 1822-ki példák szerint ujabb
törvénytelen rendeletek érkeztek volna a
megyére, végrehajtás végett?

Senki sem találta el.
A legnagyobb és a legváratlanabb ujság

volt a főispán levelében megírva. 0 méltó-
sága hivatalosan tudatta a tekintetes karok-
kal és rendekkel, hogy nemes Békésmegye
tisztújitó székét, a jövő hónap 24-ik napjára
kitüzte!

A tiszta égből lecsapott villám volt ez a
tiszti karra, mely hivatalba lépésének még
sak tizenegyedik évébe lépvén, távolról

sem sejtheté ezen iszonyatos katasztrófa ily
közellétét! Azon időkben ugyanis a törvény
rendelete, hogy minden harmadik évben
tisztujitás tartassák, még csak irott malaszt
volt, s voltak megyék, a hol a fiatal ember,

főispán kegyéből tiszteletbeli esküdt lett,
s ugy jutott surrogálás utján egész a viczis-
pán ságig.

Ne ui volt nehéz eltalálni, mi czélja lehet
a főispánnak? semmi más, miiit megmenteni
a vármegyét az ujitók „veszedelmes ková-
szától" sok fiatal esküdt, sőt egy pár szol-
gabíró is konokul hallgatni merészkedett, a
midőn a „junctim1' szónokait le kellett volna
morogni. A másod alispán államcsinyját,
hogy épen a válság legégetőbb perczében
lett beteg, boszulatlanul sem lehetett hagyni.
ö méltósága azt hitte, hogy valamint min-
den e világon a sok használás után el szo-
kott kopni s elromlani, ugy történik ez a
megyei magistratussal is, mely hivatalba
jutásakor egy szálig-lábig tiszta megrögzött
aulikus volt, s időközben meglépesedvén,
immár kezdett egybenmásban saját feje után
is indulni. A főispán tehát ezen elharapózó
visszaélés és hálátlanság tovább terjedésének
akarta elejét venni, s elhatározta, hogy kü-1

lön választja a gyomot a hasznos növények-
től, a tiszta buzát a konkolytól.

A tisztújitó szék határnapjának kitűzé-
sére, minden mozgalomba jött a vármegyé-
ben. Az aradi és bihari urak, a kik nagy
győzelemmel indultak már haza felé, rögtön
kifogaták lovaikat, hosszabb időre szándé-
kozván a városban maradni, kiköltöztek a
vendéglőből , g magán szállást fogadtak.
Egyszersmind leveleket irtak otthon levő
barátaiknak és ismerőseiknek, hogy itt az
idő Békésmegyét megtartani a hazának, s
azért csak jöjenek, s hozzanak is egy jó
csomó pénzt, mert meg kell mérkőzni az
ellenséggel, mely valószinüleg már holnap
megkezdi az itatást, s folytatja is a restaurá-
czió napjáig, mely mintegy hatheti időközre
esett.

Nehány nap mulva a „korona" vendéglő
a fehér tollas-párt praetoriuma lett. Minden
ebéd, minden vacsora a párt választmányi
gyüléséhez hasonlított; sokan a helybeliek
közöl is, kiket otthon a feleség jó töltöttká-
posztával várt, ide jártak ebédre, csak hogy
a párt mozgalmaiban a legfrisebb ujságokat
itt elsö kézből hallhassák meg.

Háborus világban az embernek katoná-
nak kell lenni, hogy valaminek látszassák; a
pesti versenyekre ne is fáradjon ki az ember,
ha nem hires futtató ló, vagy legalább báró.
Épen ily különbség állott elé a restauráczió
közelegtével a nemes és nem-nemes között. A
legutolsó nemes tényező szám volt a mér-
legben, a többi csak nulla, vagy ennél is ke-
vesebb. Az alispán (mert a másod alispán,
a tisztújitó szek határnapjának kitűzésére,
rögtön visszanyeré becses egészségét) nem
is forsponton, hanem saját alkalmatosságán
járta be a megyét, s a hol csak egy nemes
lakott, ha mindjárt csak disznópásztor volt
is, meglátogatta. A középponti szolgabiró
nem restelte a dolgot, hanem személyesen
ment el Rencsik András uram házához, s ott
cselédjei és béresei számára megrendelte a
deputatom-csizmát.

Szupkay Péter uramról szólunk, a ki
megfordulván a ruczavárosi csizmadiánál,
nagyon elbámult vagy legalább ugy mu-
tatta, mennyire csodálkozik, hogy ott
Abaházy Miklós urral kellett találkoznia, a
ki a ház folyosóján szalmaszéken ült, s ku-
pakos tajtékpipájából hatalmasan fogyasz-
totta a zsiros ártándi dohányt.

— Ah, ah, domine perillustris? hát itt
lakik, nemes Rencsik András uram uri há-
zánál? Mondhatom, jó házi gazdára tett
szert, mert nincs nála derekabb, értelme-
sebb és becsületesebb mesterember egész
Békés-Gyulán, s ha beszél, oly szépen válo-
gatja ki szavait, hogy beillenék a küldött-
ség szónokának, a ki az installáczióra érkező
főispánt, a megye határszélén felköszönti.

— Szegény, kezdő ember vagyok — fe-
lelt az ifju — a ki addig nyújtózkodom, a
meddig a pokróczom ér. Aztán istennek
hála, én és gazdám igen meg vagyunk elé-
gedve egymással.

— Épen nem kételkedem benne. A de-
rék ember csak a derékkel lehet egyetértés-
ben. Ha nem ismerném is hiréből ifju ura-
mat, elég volna tudnom, hogy egy födél
alatt lakik Rencsik András urammal.

— Ugy van — felelt az ifju, s tréfára
vivén a dolgot, folytatá: — Zsák megleli
foltját; eczetes kanta dugóját.

A szolgabiró másra forditá beszédét.
— Ha igaz a közmondás, sokat kellett

ifju uramnak tegnap este, épen ez órában,
csuklani. .

— Nem vettem észre!
— No pedig nagyon emlegették. Váro-

sunk legékesebb virága, ama fakadó bimbó,
Rózsa kisasszony, fönhangon mondá, hogy

nincs oly jeles ifju az egész vármegyében,
mint az az Abaházy Miklós.

Az ifju boszankodva kelt fel helyéből.
Az ily beszédet arczátlan tolakodásnak te-
kintette szive legtitkosabb szentélyébe. Az-
tán csak látni Jsellett volna Szupkay Péter
uram ügyetlen mosolyát, a midőn minden-
kép elárulni igyekezett, hogy tulajdonkép
sokkal többet akart mondani, mint szavai
kifejeztek. Különben sem szívelhette ezen
vén barázdabillegtetöt és hires köpenyfor-
gatót: de most, a midőn Rózsa kisasszony
szent nevét is ajkára venni merészkedett,
a pohár csordultig telt.

Ha szive sugalmát követi, megvető pil-
lantást vet rá, s búcsúszó nélkül a faképnél
hagyja az öreget. Az udvariasság szabályait
azonban megsérteni nem akarván, meghajtá
magát s kijelentvén, mennyire örül, hogy
szerencséje volt szolgabiró urral találkoznia,
valami ürügyet keresett s a társalgást.fél-
beszakitá.

A szolgabiró az utczaajtó felé indult.
A ház komondorai üzőbe vették, és Rencsik
András uramnak, és a sodrófával segítségre
siető csizmadialegényeknek is ugyancsak
munkájába került, mig a szolgabiró lábának
vastaghusát* a bodrik fogától megment-
hetek.

A midőn a ven-dég eltávozott, az öreg
csizmadia megcsóválta fejét, s ájtatos meg-
győződéssel mondá:

— Soha sem emlékezem, hogy kutyáim
valaha egy becsületes embert igy megro-
hantak volna. Ugyan kinek, minek, nézték
szolgabiró uramat, hogy igy megugatták?

A békési fehértollasok győzelme nagy
zajt ütött és ujabb reményeket keltett az
országban. Nem csak a szomszéd, de még a
távolabb megyékből is sokan ide gyülekeztek,
tanúi kívánván lenni a szép látványnak, mint
szabadul ki egy örökre elveszettnek vélt me-
gye az aulicismus lánczai közül, és összefor-
rad ujra a nemzet egészséges testével. A
szomszéd megyei urak keresve keresek az el-
adó nemesi jószágot, hogy birtokra tevén
szert, szavazati jogot nyerhessenek: azonban
Békésben alig volt falu, melyet komposzszesz-

• szórok birtak volna, a nagy uraságok pedig
még távolról sem voltak ugy eladósodva és
megromolva, hogy csak egy talpalatnyi föld
eladására is gondoltak volna. Mindamellett,
a hol volt valami megszerezhető, azt az ide-
genek megvették, vagy más megyékben fek-
vő részjószágaikkal kicserélték.

Ujra, a legnagyobb mértékben megindult
a korteskedés. A főispán Bécsbe futott, s el-
panaszlá a kanczellárnak, hogy a megyét
végső pusztulás fenyegeti, ha nem kaphat
pénzt itatásra. Ott azonban azt kellé halla-
nia, hogy a kormánynak effélékre nincs pén-
ze. Oly megyében, a hol alig van több egy
pár száz votumnál, bajos a lélekvásárlás,
mert a pártok minden héten uj Hezitálást
tartanak, s mit ér valakit öt hétig torkig
etetni és itatni, ha a hatodik héten az ad-
dig nem költségeskedő párt hirtelen ösze-
szedi erejét, s akkor csábítja magához a ne-
mességet, midőn a szavazás megkezdődik.
A kanczellár e mellett még hozzá tévé, hogy
megbocsáthatlan hiba volt, in prima furia
kitüzni a restauráczió napját, a midőn a mos-
tani magisztrátussal tán még tiz évig is tá-
mogatni lehetett volna a „jó ügyet."

A főispán hosszu orral érkezett vissza a
vármegyébe, a hol ezalatt minden fenekestül
felfordult. Alig ismert leghívebb embereire,
annyira áthatott mindenkit az uj szellem és
az átalakulási vágy.

Három nappal a tisztujitószék összegyű-
lése elött a főispán még a kijelölendök so-
rozatával sem volt tisztában. Elrémülve
tapasztala, hogy ha a megyében ily szellem

87

uralkodik, a főispánt megillető kijelölési jog
sem sokat nyom a mérlegben. Mert utoljára '
is ha minden hivatalra három alkalmatos és
tekintélyes embert kellé kandidálnia, ily ke-
vés számu nemességgel biró megyében, mint
Békés volt, lehetlen volt elkerülnie, hogy
legalább egyet fel ne vegyen jelöltei közé az
opposiczió soraiból, s igy a fehértollas párt
győzelmét többé lehetlenség volt megaka-
dályozni. E mellett a régi megrögzött auli-
kusok részint igen elöregedtek, részint job-
ban felgazdagodtak, mintsem nagyon aggód-
tak volna azon, vajjon hivatalban maradnak-e
vagy nem?

A pártok az első alispánságra nézve
megegyeztek, hogy mindnyájan a mostani
másodalispánra szavaznak. Ezen ur égre
földre esküvék, hogy milyen liberális lesz.
Pe alig beszélt igy, rögtön futott a főispán-
hoz, s mondá: méltóságod épen ne vegye
figyelembe, a mit én összeviszahadarok az
embereknek. Hiába! nincs más mit- tenni,
mint együtt üvölteni a farkasokkal,-külön-
ben felfalnak mindnyájunkat. De csak üljek
be a viczispánságba, majd megtanítom én
őket, mint kell a vármegye békéjét felfor-
gatni!

— Tudom — felelt ö méltósága. — Ta-
pasztaltam, mint futott a vére a csizmaszá-
rába, a midőn fejünkre kiáltották a juncti-
mot! Hallatlan alávalóság! Ott hagyja a
gyülést, betegnek hazudja magát, haza megy,
lefekszik, elküld a vármegye bábája után, s
megkeneti magát! Pusztuljon tőlem, s tudja
meg, hogy ha kandidálom holnap_, csak
azért teszem, mert a többi sem különb a
Deákné vásznánál.

A sok készülődés után végre föl-
derült a restauráczió nagy napja. És akkor
vették legelőször észre, hogy tulajdonkép a
fökérdés már a legutóbbi közgyülésen meg
volt oldva. A megye hat hét alatt egy szá-
zadot haladt s mindenki bámulva kérdé:
mint történhetett, hogy ugyanazon elemek-
ből egyszerre ugy egészen más szellemü
megye alakulhatott. Bizonyság ez arra
nézve, hogy a jó szellem nem halt meg,
hogy csak aludt, s ezalatt néhányak szeny-
nyes Önérdeke garázdálkodhatott a közjó
neve alatt.

A főispán pártja tömérdek költségbe
véré magát, de pénze ugy elveszett, mint a
garas a bögő-hegedüben; nem volt annak
semmi látszatja, mert ha mindig akadt is
ember, a ki a pénzt, a pohár bort és ízletes
pecsenyét elfogadta, maga az ügy, melyért
a vesztegetők buzgólkodtak, csak is azon
egy órára nyert valamit, mig az adott ebéd
elfogyott, mig a fényes húszasok csörögtek
a zsebben. Aztán ismét minden azon kerék-
vágásba esett vissza, melyben a legutóbbi
közgyűléskor volt. Még a fehértollas párt
is csalóka álomnak tekinté győzelmét, oly
váratlan volt az.

Hol keressük e titok kulcsát? vajjon
egyszerüen abban, hogy most egy másik párt
is csapra verte hordóit? és versenyre kelt
azokkal, a kik a megye kormányát eddig
egyedárujokká tették? Mondjunk egyszer
kivételkép bókot is az emberiségnek. Ismer-
jük el, vagy legalább hitessük el magunkkal,
hogy néha jó ügy is gyözni tud, ha mindjárt
a párt, mely azt zászlóira tüze, nem ment-
heté fel magát azon szomoru kényszerüség
alól, hogy a versenytéren ö is nemtelen esz-
közökhöz folyamodjék.

Aztán meg a tiszta egyszerü igazságot
oly könnyen meg lehet érteni: nem kell oda
ravasz ál-okoskodás, melylyel a vétkesek
saját és mások lelkiismeretét elaltatni igye-
keznek. Az ellenzék kikiáltá,- hogy Békésme-

gyét eddigi gyalázatában hagyni nem lehet;
a jó vérüek hozzájok csatlakoztak, s azok
sem ellenkedének, a kik eddig más zászlót
szolgailag követve, jól meggazdagultak. Azt
hitték, hogy az uj párt segitsége mellett
talán folytathatják eddigi gazdálkodásukat^
vagy legroszabb esetben, balgán elhivék,
hogy ily módon eddigi hazafiatlanságuk
bünéért kellő penitencziát is tartanak, söt
elégtételt is adnak.

Mint midőn az ember kedve szerint azt
álmodja, a mit leginkább óhajtana az élet-
ben és valóságban is tapasztalni, ugy folyt
le a tisztválasztás ünnepe a megye teremé-
ben. Mintha a szentlélek sugta volna a ne
veket, oly egyetértés uralkodott, a midón a
főispán kandidácziója után a három név
hallatára, a legjobbik körül kellett egye-
sülni s azt felkiáltás -utján tisztviselőül
megválasztani.

A volt másodalispánt megtették elsőnek.
Tudták ugyan a rendek, hogy kakukot ül-
tetnek a meleg fészekbe, de rendes és meg-
szokott dolog volt az ország nagy részében,"
hogy a kit első alispánnak tettek, azzal
többé-kevésbbé a hazafit is eltemették. Azon
időben könnyen megszámlálhattuk volna
ujjainkon azon alispánokat, a kik e helyet
nem biztos lépcsőnek tekintették a magasb
királyi hivatalok elnyerésére.

Egy rövid óra telt le, s a tisztújitó szék
az utolsó esküdt megválasztásáig befejezte-
tett. A midőnminden végbement, azt látták,
hogy név tekintetében az uj magisztrátus,
nem sokat különbözik a régitől. De a szel-
lem, melynek uralma alatt a tisztviselők
székeiket elfoglalták, oly erős volt, hogy e
naptól fogva Békésben a szabadelvü nemzeti
párt túlsúlya soha kérdésbe nem jött. Békés-
megye mind e mai napiglan az ország első
megyéi között megtartotta díszhelyét.

És Abaházy Miklós ?
A főispán kinevezte főjegyzőnek; de az

ifju nem fogadta el; aztán kandidálta me-
gyei főügyésznek, a rendek megválasztották,
de megköszönte a kitünő megtiszteltetést.

Azt hitte, igen bölcsen, hogy csendesen
haladva, biztosabban alapithatja meg jövő-
jét. Sokáig ügy védkedésből kereste kenyerét.
Megmaradt lakóul Rencsik András uram
házánál, mindaddig, mig a vén csizmadia
maga is megsokallotta az ifju szerénységét,
s hogy szebb és alkalmatosabb szálláshoz
juttassa, valami ürügy alatt felmondta neki
a lakást.

Ekkor a város főutezájára költözött; fe-
leségül vette Rózsa kisasszonyt, a kit kez-
dettöl fogva sajátjának szánt, máig is él,
gazdagodik és gyarapodik, s csak azért nem
sikerült ösei birtokainak legalább egy részét
is visszaváltani, miután időközben az ösi-
ségből származó igények, az ország lakóinak
nagy előnyére, törvényes erejöket elvesz-
tették. ' ' . ,

A légnyomatn-vasnt Londonban.
London az a nagy labyrinth, hol már a föld

felülete nem volt elég a roppant forgalomnak he-
lyat adni, azért a föld mélyébe kellett leszállani,
iogy a sürü közlekedésre elegendő tér legyen. Ki
a város utczáin fenn jár, alig goadolná, hogy alatta
mélyen a föld gyomrában alagutak, gőz- és lég-
vasutai egész hálózata vonul el, melyek mindegyi-
ke a saját üzletük után nagy szorgalommal látó
emberek sokaságától hemzseg. S ha London rop-
pant területén a föld szine fölött összehalmozott
remek müveket nem is tekintené az ember, maga
a földalatti rész elég tárgyat nyújtana a csodálatra
azon óriási müvekkel, melyeket az emberi szorga-
lom és ész ott összehalmozott.

Ott már a levegőt, e legnehezebben "meghó-
dítható elemet is haszonnal tudta alkalmazni a
mindent fölkutató emberi elme, még pedig oly
haszonnal, mely az eddigi kísérleteket elhomályo-
sítja. A légnek a hajózásra alkalmazása minded-
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dig kevés eredményü maradt, mert a léghajózás-
nál a biztos kormányt föltalálni hiában iparkod-
tak; azonban teljesen sikerült a levegőnyomás
által hajtott és kormányozott vasut, melyet Lon-
donban alig pár éve hoztak alkalmazásba.

Egy társulat alakult Londonban „Pneuma-
tic Dispatch Company" czim alatt, az emlitett
czél kivitelére, s 15 millió forint költséggel 35
angol mérföldnyi alagutat készíttetett London
utczai alatt, melyen légnyomatra számitott vasut
eszközli a közlekedést. A Custon-Square és Evers-
holtstreet között eleinte a munka könnyen haladt,
de nem kevés akadályra találtak azután a város
belső népesebb részében, hol már a föld alatt a
ezemétcsatornák, a gáz- és vizvezeték csövei s az
egymás fölött már is elrobogó gőzvasutak sürün
találkoztak egymással a nem kis akadályul szol-
gáltak.

Azonban a társulatnak ez akadályokat is
sikerült leküzdenie s a vállalat létre jött, mely
eleinte csak terhek és postai szállítmányok esz-
közlésére használtatott. A lég, mint mozgató erő,
oly hatalmasnak bizonyult be, hogy erejét sem a
gyorsaság sem a teher nagysága nem gyengiti
meg. A vonal megnyitása napján egy négy kocsi-
ból álló vonatot inditottak meg, 15 tonna, vagyis
36,000 font te-
herrel, s e vonat
az egész távol-
ságot 8 percz
alatt megfutot-
ta. A vonatok
ezáma termé-
szetesen attól
függ, mennyi
teher gyűlik
össze; rendesen
azonban 20 vo-
nat közlekedik
naponkint, e
szám azonban
a körülmények
ezerint megkét-
szerezhető is
lenne.

Az egész
vonatot mely
Holborn és Cu-
ston-Square kö-
zött közleke-
dik, csak egyet-
len gép hozza
mozgásba, mely
Holbornnál az
alagut egyik
végén van föl-
állitva. Ugyan-
is ha a vonat
Holborntól in-
dul, erős lég-
áramlás által
gyakorol fu-
vást a kocsikra
s igy azok ha-
ladását eszköz-
li; midőn pedig

a vonatnak
visszafelé kell
jönni, a lég ki-

Bzivattyuzása
által sietteti jövetelét. — Az alagut maga,
melyen a vonat áthalad, négy láb hat hüvelyk
széles, magassága pedig négy láb, mig a kocsik
két hüvelykkel alacsonyabbak és mintegy nyolez
láb hosszuk.

A mint e vonalon a tehervonatok nehány na-
pig sikeresen és minden baj nélkül közlekedtek,
akadt nehány vállalkozó szellemű angol, a kik
kíváncsiságból ez utat személyesen is megkisér-
leni elhatározták. Hiában intek őket, hogy e vo-
nat csak teherszállításra van szánva, nem enge-
dók magukat a kísérlettől visszariasztatní, s helyet
foglaltak a kocsiban, félig ülő, félig fekvő hely-
zetben, a mi nem épen a legkényelmesebb lehetett
a kocsik alacsonysága miatt. A kocsi a sötét
alaguton csakhamar végig robogott, még pedig
szerencsésen minden legkisebb baj nélkül, s mint
utasaink beszélték, az elsö pillanatban érzett kis
légnyomáson kivül egyéb kellemetlenséget nem
tapasztaltak, s hogy igazuk lehetett, avval bizo-
nyiták be, hogy Holbornba ugyanazon vonaton
tértek sérelem nélkül vissza. Képünk épen e vál-
lalkozó szellemű utazást ábrázolja. Azóta most
már Londonban alégnyomatu vasutakon személy-
vonatok alkalmazását is tervezik, mint a mely a
gőz-vasutaknál olcsóbb is lenne.
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IX. Al olajos.

A farsang lezajlása után itt vannak a józan
böjti napok, a „lenmagolajos káposzta" kedélyes
savanyuságu időszaka. A napok még mindig elég
rövidek, az esték még mindig elég hosszúak,
a tél már veszteni kezdi ugyan kályhakedvelő s
bundatisztelő jellemét; azonban fütő és világító
szerekre még nagy szükség van. A csipös böjti sze-
lekkel egy időben szokott megjelenni Pest ut-
czáin egyházról házra járó falusi atyafi,hol magá-
nosan, hol kedves élete párjával együtt, hangosan
és mintha a kezökben hordott olajos korsó tartal-
mával nemcsak kabátjok, hanem torkuk is meg
volna kenve, oly sajátságos csengő élességgel
kiabálva: „Ola—ji! Ola—ji!"

Ezen a főváros népe előtt régi idők óta isme-
retes házalók a szomszéd falvak lakosai s csak ezen
időszakban láthatók Pesten, a hová ekkor saját
készitményü olajkészletöket hozzák eladásra, s
egyátalában nem törődve a világ petroleumos és
légszeszélyes haladásával, még most is igen ke-
resett czikke tudják tenni lenmag-olajukat.

Ez az olajos még azért is nevezetes Buda-

drotoztasik"-ját, de Pestet megátalkodott vasfe-
jüséggel még most ia németnek nézi s egyre
mondja a „Rajne pitidé"- \ A tejes asszony éles
hangja minden reggel azou nótával ébreszt fel,
hogy: „Kaufent a frische Fruhmüli.'" — más
hangot soha nem hallasz töle. Hát a többi! a zö-
kögő szekerén utczáról utczára "kocsiió, szalma-
áruló falusi ember: „Stroh kauf f'\->~ a hamu-
szedő: „Aschenf aschenf" — az üvegcserepeket
gyűjtő: „Glótscherben! glózscherben.'" — a bur-
gonyát áruló falusi magyar ember is igy forgatja
nyelvét: „Krumpli Jcáf!" stb.stb. Ide tartozik
még a gesztenyeárus olasz, a pokróczos és feny-
vesmadaras tót; csak a wirstlis és pereczes gye-
rekek kezdenek már némi concessiókat adni az uj
kor követeléseinek, erősen hangoztatván az utczák
sarkain szokott nótájokat: frrriss wirrsli ! -—
frris perrecz!" Hanem, mint látjuk, ez is csak fél
rendszabály, fele német, fele magyar. Mind ezek
arra mutatnak, hogy az idők szele még hozzájok
nem hatott s a főváros lakosságát még olyannak
nézik, a milyennek öregapjok hagyománya után
örökségül kapták.

Ez is bizonyitja, hogy minden reform a tár-
sadalmi téren csak lassan mozog s különösen a
nép alsó rétegeiben igen nehezen terjed el.

Az olajos
atyafi — mint
mondtuk — ál-
landó kivételt
képez, vagy is
inkább, ő is
csak olyan vas-
következetes-

ségü, mint a
többi, kereske-
delmi czikké-
nek megszokott
kinálgfttáaában,
melyből még
akkor sem en-
ged, ha a Li-
pót- és Teréz-
város germán
légkörében a
meg nem érte-
tés veszedelmé-
nek tenné is ki
ma»át.

Ott is érthe-
tőleg és kizáró-
lag csak ezt ki-
abálja: „Ola—
ji! Ola—ji!"

Hogy ezen
olajat azután
eszik-e vagy
iszszák-e, vagy
csak világitnak
vele a pestiek?
azt én egyelőre
meg nem mond-
hatom. Még én
soha sem vet-
tem belőle.

x-y.

Utazás a légnyomatu-vasuton Londonban.

pest házaló üzérei között, hogy eleitől fogva azon
kevesek sorába tartozik, kik a főváros utczáin
magyarul kinálgatják portékáikat, soha sem han-
goztatván más szót, mint ezt: „Olaji! Olaji !•'
Hasonló tulajdonságban talán csak a palotai gyü-
mölcsáruló menyecskék mérkőzhetnek vele, kik
tisztán érthető palócz kiejtéssel kinálgatják: „Ve-
gyenek almát! Ifju ur vegyen szőlőt !<;

Különben alig hinné az ember, hogy a többi
utczai nagy és kis kereskedő mily ,,merev jog-
kontinuitással" ragaszkodik még elavult, meg-
rögzött dallamaihoz, mintha Budapest népe azóta
nem ment volna roppant változásokon keresztül,
s mintha Pest még most is csak azon nehány
választóburger városa volna, a kik b. e. Varula
Jakab polgármester és utódai korában intézték a
német communitás dolgait. — H°gy » házaló
zsidón nem látszik meg a változás, s a házak ud-
varán még most is csak a régi „handlé"-t kiál-
tozza, azt e nép szivós természeténél fogva talán
igen természetesnek lehet találni. De ott van a
dunavizes, ki csak némely radikálisabb városrész-
ben emelkedett még odáig, hogy „Dunaviz"-et
ordítson, a nagy többség még most is csak
„Donautcisser!" — Ott van a drótos tót, a ki
minden magyar helyen elzengi az ő „fazekat

A magyar-zsákod i r. kath. templom
és iskola.

( E r d é l y b e n ) . H"

Minden kornak, minden századnak megvan
a maga eszméje, jelszava, melyért lelkesül és
küzd. Korunk, mely magát a haladás és fölvilá-
gosodás századának szereti nevezni, egybenmás-
ban meg is érdemli e nevezetet, de e czimet csak
akkor fogja méltán megérdemelni, ha zászlójára e
ezót tüzi: népnevelés. De már most is a haza
valódi jóltevőjeül üdvözlünk mindenkit, ki népünk
szellemi és erkölcsi nevelésére, nemesbítésére jó-
tékonyan hatni törekszik.

Az ide mellékelt rajzban egy székelyföldi is-
kolaházat pillant meg a nyájas olvasó. Ez iskola-
házról bátran elmondhatjuk, hogy ilyen az erdélyi
megyékben — legalább falun — kevés van. Föld-
szinti része a tanitónak szolgál alkalmas és ké-
nyelmes lakul. Az emeletben pedig, két tágas és
világos szobában, a gyermekek, nemük szerint el-
különítve, taníttatnak.

Meg kell emlékeznünk ez iskola nagynevű
alapitójáról, hogy iránta tiszteletünket és elisme-
résünket kifejezhessük. Csak száraz tényeket

mondunk el. Ez talán nem sértendi ismert sze-
rénységét. Az alapitó, magyar-zsákodi Horváth
István udvari tanácsos ur.É jeles férfiura,mély tu-
dományát és tiszta jellemét tekintvén, ép oly büsz-
kék honfitársai, mint vala a nagyobb testvérhon
hasonnevű fiára, kinek neve most is él, s élni is
fog mind végig. M.-Zsákod a székelyföldnek
Udvarhely-székben végfaluja. Ez-
után kezdődik a szászföld egyfelől,
és az oláhoktól lakott vidék más-
felől. Csak e körülmény is erősen
jelzi szükségességét, de egyszers-
mind véghetlen becsét egy helyi
iskolának, hol gyermekeink ala-
posan és nemzetiesen növekedje-
nek.

Érezte ezt Horváth István ur,
ki mindjárt a zivataros 1848—49-i
évek után, azon szomoru idők-
ben, mikor udvara kirabolva, házai
romban hevertek, akkor, mikor
házaiban csak egy szoba sem vala
lakható, első gondját e helység
templomára és a gyermekei neve-
lésére forditá, hogy az akkori nyo-
masztó viszonyok által elcsüggedett f= - :
keblekbe ,hitet és bizalmat öntsön,
a lehangolt kedélyeknek — leg-
alább körében — lendületet és
mozgást adjon. Hasonlelkületű és
szellemű testvérével Horváth Já-
nossal kezet fogott, s az édes aty-
jok által mások közreműködésével
megkezdett templomot bevégeztet-
te, abba orgonát, szószéket és szé-
keket csináltatott, és becses szent
képekkel látta el. A tornyot pedig
Horváth János saját költségén csi-
náltatta és épittette ki

Azután, hogy mind a szülőket
gyermekeik iskolába járatására bir-
ja, mind pedig a gyermekeket a
szorgalmas tanulásra és jóviseletre
édesgesse, évenkint a jobb tanuló
és viseletű gyermekeknek ruházatra
pénzbeli segélyt nyujtott. Másoknak tan- és ima-
könyveket ajándékozott.

Névszerint pedig1 a tanitó és tanulók részére
alapítványul 300 pgő forintot tőn. Elvégre pedig
az egésznek koronájául a rajzban itt kimutatott
iskolát épittette. A pénzbeli áldozatot H. István
adta, s az iskolát H. János épitette. Mindkettőjö-
ket tehát egyaránt il-
leti a dicsőség és bála.
Ott áll most a több
mint 3000 forintba ke-
rült iskola a templom

tőszomszédságában,
mint egymást kiegészitő
részek. Mindkettő hir-
deti a két Horváth-
testvér, István és Já-
nos felvílágosodott szel-
lemét és nemeskeblü
áldozatkészségét. Az
ég áldása követi az ily
nemes tetteket.

Szabó János.

természetiek, mint mesterségesek"; s noha költe-
ményeiben sokat találunk Ízléstelent, sőt bárdolat-
lant: mindazáltal töredékes aesthetikai jegyze-
teit, előszavait olvasván, bámulnunk kell, hogy
mily tanulmányokra tett szert; s hogy mennyire
nincsenek öszhangzásban azok te 'meszed genie-
jé vei; — viszont némely költeményei hasonlót

Fövárosi képek: IX. Az olajos. — (Ujházy Fer. rajza.)

mutatnak, tekintetbe vevén az azokban foglalt
ismeret-bőséget, mely oly sok jegyzetet igényel,
tesz szükségessé. Ezeket szemügyre vevén, fog-
hatjuk fel egész teljességében azon veszteséget az
eposzi téren, melyet nemzetének kora halálával
okozott.

Átalában megjegyzendő, hogy irodalmunk

Csokonai mint
szóujitó.

Tanulmány-töredék.

Csokonainak nem
csak költeményei ér-
demlik meg a szorgal-
mas átolvasást és tanul-
mányozást, hanem ae-
sthetikai töredékes dol-
gozatain kivül egyes
műdarabja elé irt elő-
szavai is figyelemre
méltók, a mennyiben
azokból e főpoétának
— mint Márton József
nevezi — részint itészi
nézeteivel, részint nagy tanulmányaival részben
megismerkedhetünk.

Mert, noha tisztán áll egykori tanárának,
kinek, mint magaCsokonai kifejezi, „poezisra való
hajlandóságának jókori vezérlését^' köszönheti,
Kovács Józsefnek ama véleménye, miszerint „Cso-
konai versei mindenkor könnyen folyók, és inkább

mondani, hogy némely ily előszavak épen a köny-
vet, a szerzők művöket — birálják meg.

Cáokonai előszavai szintén ilyenek, ugy p.
„Dorottya"-)* előtt a víg eposzról, vagy mint 6
nevezi „furcsa vitézi versezetről" értekezik, „Lil-
Uja" előtt Himfy szerelmére tesz találó megjegy-
zéseket stb.

Nem akarván itt most egyelőre
átalános itéletet tenni Csokonai
itészeti tehetségéről, jelen tanul-
mányunk, mely egy hosszabbnak
töredéke Csokonai felett, czélja
megismertetni e lap olvasóit, hogy
miként vélekedett a nagy költő a
szóujitásról, annyival inkább, mi-
vel ezen nézetek összefüggésben
vannak a mostaniakkal; továbbá ne
ejtsük el egy gondolatát, egy
gyöngyét sem e jeles költőnek, le-
gyenek legegyszerűbb eszméi is oly
magvak, melyek minden magyar
kebelben termékeny földre talál-
janak.

A nyelv átalakulásának rajzát
nem tehetvén, nem csak azért,
mert a hely sem engedi, hanem
mert avatottabb kezek feleslegessé
teszik, utalva egyszersmind Imre
Sándor irodalomtörténete végén
olvasható értekezésére e tárgyról,
csak azt jegyzem meg, hogy a
nyelv átalakítása nem Kazinczyn
kezdődik, mert a nyelv már az-
előtt rég forrásban volt, soha e
rendszeres ujitás Kazinczy örök ér-
deme. Kazinczy, mint tudjuk, —
1807-ben kezdte meg azt „Tövisek
és virágok" czimü műve kibocsátá-
sával, s már akkor sirjában porlott
Csokonai.

Azonban Csokonai már szem-
ügyre vette a nyelv szegénységét s
ő is ujitást javaslott. Csokonainak
nyelvujitási törekvései a szavak sze-
génységére voltak irányulva, mely

gondolatot és tényt olaszból, németből stb. tett
fordításai alkalmával, részben pedig eredeti gon-
dolatjai, fogalmai kifejezésére hiányzó szavaink
szemlélése ébreszté fel benne. Azonban ő nem
akart merőben uj szavakat alkotni, hanem azokat
régibb irók műveiből venni, a nép közt nyomozni,
a táj szavakat az egész nemzetévé, irodalomévá

tenni, vagy per analó-
giám a nyelv törvényei

. szerint származtatni ja-
vaslotta, és a szófara-
góknak idétlen szüle-
ményeit határozot tan
elitélte.

Magyar-zsákodi templom és Iskola Erdélyben. — (Fénykép után.)

régibb termékeinél nagyon figyelemre méltók a
könyvek előszavai. Ez élőbeszédek, melyek nem
kevés könyveknek csaknem egy negyedét is elfog-
lalják, legtöbb izben birálatot tartalmazók, a
mennyiben hasonló művek fölött kijelenti nézeteit,
azokból tanulságot vonva magyarázza a szerző,
hogy műve mint van kidolgozva, ugy hogy el lehet

De szóljon maga
az élőbeszédnek azon
része, mely a „Tavasz"
czimü zsebkönyv elején
olvasható (értve a Már-
tonféle kiadástl816).

„Kenteién voltam
— irja Csokonai — az
utféli szózatokkal meg
nem elégedni, és rit-
kább s esméretlenebb
igékkel élni. De a ki ezt
balra hajlandó magya-
rázni, vegye gondolóra,
hogy a szózatoknak
szapor i tásában áll a
Nyelvnek bősége , a
nyelvnek bőségében a
Literatura kezdete, a
Literatura pedig Követ,
melly utat egyenget
a fontosabb Tudomá-
nyoknak. — Kettőt
szoktam én a Magyar
Nyelv dolgában fej-
tsóválva nevetni. Egy-
gyiket azt, mikor va-
laki azt mondja, hogy
Ez uj Szó ! mintha bi-

zony nékünk megkellene s meglehetne azzal
az egynéhány Scytha szóval érni, a mit ka-
tzagányos apáink lóháton hoatak ki Európá-
ba. — Tsak tudni való dolog, hogy nékünk
mind a mesterségbéli dolgokban, mind a gondol-
kodásunkban több ideáink vannak, mint a Dentu-
mogereknek; idea pedig szóval, szó meg ideával
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jár : hogy ne lehetne hát, sőt hogy ne volna szük-
ség a szavainknak számát szaporitani? Ok, és az
ő Elejik, mertek a dolgoknak nevet adni, hasonló
Zsenivel birtak az ő fiijaik s a mi Elejink: no már,
szegény Magyar nemzet! ettől a jussodtól is el-
estél az újabb időkben? ugyan mikor és mi fosz-
tott meg e tehetségtől? Hiszen még a XV-dik.
Század végén s a XVId. elején tudom hogy birtál
véle; mert a botnbártát ágyúnak, a sclopetumot
puskának merted nevezni; sőt még a XVIId. is
mutattad jelét Üsi szófaragó (?!?) Szabadságod-
nak, a midőn a Tabaoáról azt mondád hogy lé-
gyen az magyarul dohány, és lőn az magyarul
dohány mind e mái napiglan. Talán hát a X Vilid.
Század, a mellyben minden nemzetek annyira bő-
vítették nyelveket, talám mondom ez a filozófusi
század tiltott meg ettől tégedet, s éppen tsak té-
gedet? ha úgy van, a jelen való XlXd. Században
a Magyar Tudósoknak legelső Gyülésekben —
haugyan tartatni fog valaha — könyörögjél en-
nek visszanyeréséért —jure postliminii. . . Bi-
zony a szegény Községnek ma is több Genieje
van, mintsem azoknak, a kik szégyenlelj ek a közé
számláltam: ő a maga új ideáit is ki meri magya-
rul tenni, s ha reá kész szót nem talál, bátorkodik
teinálni; mig a felső Község nem akar, a tudós
Község nem mér, és amaz németizál, e pedig deá-
kizál. — A másik, a mire mindég nevetnem kell,
az, mikor némelly ember azt mondja hogy Ezt a
szót nem hallottam. Tudatlanságunknak egyenes
megvallása ugyan virtus: de az emlitett emberek-
nek nagyobb részében kevélység, mert egy úttal
azt is akarják kitenni, hogy a mit ök nem esmérnek,
az mind rossz szó. Quasivero! — Az egyenes em-
ber, ha pllyast talál is, igy gondolkozik: „Én en-
nek az írónak, a jámbornak, némelly szavait még
nem hallottam, mivel meg'ehet hogy holmi régibb
és újabb Magyar könyvet, a mit ő láthatott, nem
olvastam, eem Hazánknak annyiféle Provincái-
ban meg nem fordultam ; most pedig örülök hogy
hazai nyelvemnek esméretében ezzel is gazdago-
dom. Az Isten áldja meg, ő mégis szemfül ember,
iparkodik is; bártsak sokan köziének vélünk illyen
észrevételeiket." Ama Finnyáskodó pedig olvassa
meg a Heltai, Tinódi, Valkai, Bartsai, Tsanádi,
Temesvári, Lisznyai, Zrinyi, Paskó, Horhi Juhász,
Lippai, és egyebek velős Magyar írását; sőt
holmi Bánt/ász Csákányt, Sopronyi Veres Tikmo-
nyát, Xut Tököt, és több efféle korpájú Grapsá-
kat se hagyjon megtekintetlen; tegye kézi köny-
veivé Gyöngyb'syéket, Faludit, Báróczyt, Besse-
nyeyeket, Kazinczyt, Arankát, Horvátot, Péczelit,
s a t . forgolódjék a Felföldi, Duna-és Tiszamel-
lyéki s Erdélyi Magyarokkal ; figyelmezzen a
Mesteremberekre; ereszkedjék le a paraszt, tudat-
lan, együgyü — de nála meglehet jobbmagyar —
községhez, allynéphez: akkor majd nem lesz annyi
új szó, annyi hallatlan ejtés, ő előtte.

En a szókat úgy nézem a nyelvben, mint a
polgárokat a hazában. 1) Vagynak a mellyek
régi törzsökös eredetüek, és azt szinte Asiából
hozhatják le, legalább — sok száz esztendősök:
de az időnek viszontagsági miatt, mint sok jeles
familiák, elvesztették nemes voltokat, feledékeny-
ségbe mentek, és neveik csak némelly régi Köny-
veknek levelein, mint holmi avúltt Diplomákon
láttathatnak. Ezeket méltó a maradéknak új életre
ée fényre hozni, a mint mondottam — jure postli-
minii. Kivált, a melly szóknak ágazatjai, és mint-
egy rokonjai, még ma is esmértetnek. Illyen a
Hölgy, Nő, stb. 2) Vagynak ollyanok, a mellyek
az esméretes szózatokból, a Nyelvnek szokott
rendi és országos törvényei szerént (per Analó-
giám) származnak, vagy származhatnak. És ez a
leggazdagabb s legigazságossabb kútfeje a Nyelv-
bővitésnek, a Szósokasitásnak, a Gramviatica In-
populati- ónak. Az illyen analogizáltt Szók ollya-
nok, mind a törzsökös nemesektől, törvényes ágy-
ból szaporodott fiak. P. o. Szállók, inehoat. Szál-
lalok: mint Szóllok, Szóllalok. Hullám: hullámlik,
mint villám: villámlik. Bukni : bukadék stb. 3)
Vagynak ollyanok a mellyek a két Magyar Ha-
zának egy vagy több részében is esméretlenek, de
másutt igaz Magyarok száján gyakoroltatnak. Ha
hát valamely valóságos Nemes egy Vármegyében
(már ha a legkissebbikben is) publikálva van:
nem szintúgy igaz magyar é az, mint akármellyik
Grófi, vagy Hertzeg! Família, me'lyekncve és bir-
toka mind a két Magyar Hazában széllyel elter-
jedett ? Igy kell, s igy is lehet ezekről a Provin-
ciális Szókról is gondolkodni; minémüek, a Duna
mellett: ka;án, kondor, kajdászni, a Tiszamellett:
górni, kókkadni, kontár, a Felföldön: bajbonts,
réja, tsermely, Erdélyben: rügy, stb. 4) Vagynak
végezetre ollyanok, melyek eredet szerént ujjyan
nem magyarok; de vagy a Nyelv Királyától, az
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Usustól, petsétes levelet kaptak, vagy a Ma-
gyar Tudósok Diétáján hungariaáltattak, vagy
a Szentegyház, a törvényszék, a tábor, a fá-
brikák, a kereskedés, a kézi és egyéb mesterségek
körűi hasznos szolgálatot tettek és tehetnek *).
Ezek Indigenák és Libertinusok: és ezekben, ha
polgári just kivánnak szerezni, megkívánhatja a
Nemzet, hogy a tős-gyökeres Magyar szók fe-
lett, se nyilván se titkon, sem erővel sem szép
szin alatt, elsőségre ne héjjazzanak, hogy külföldi
ruhájokat levetkezzék, idegen hangejtéseket meg-
szelídítsék, és még a legutolsó Magyar jobbágy
füleinek is botránkozást ne tsináljanak, s annak
száját elviselhetlen rabotával ne nyomorgassák.
Igy áll fel Osztán törvényesen a Magyar Nyelv
országa; igy szaporodnak míriádokra annak hasz-
nos és diszes polgárjai : igy pusztul el ama nyű-
gös Monopolista a Deák, amaz elhatalmazott
Német Mautos, a Tót furmányos, az Olasz Mer-
catimago, a Frantzia Emigrant; igy fúlnak meg
önnön böltsőikben a pajkos Szófaragóknak tör-
vénytelen ágyból született, tsonka bénna Idétlen-
jeik : így emeli fel fejét a magának hagyatott
szegény Magyar Nyelv; igy ditsekedhetik jöven-
dőben a Nagy Corvinus Nemzete! !

Ha hát én a homályba ment régi szókkal
élni, a nyelv természete mentében újakat ágaz-
tatni, a külömb vidékeken gyakoroltattakat min-
denik Hazának köz piatzára felvezetni, a kül-
földi, de magyarrá lett, vagy azzá lenni méltó
Terminusoknak anyai Beszédem soraiban helyet
adni bátorkodtam : senki meg ne Ítéljen véle, ha
azzal a jussommal élek, mellyet tőlem mint szü-
letett Magyartól az irigynél egyéb meg nem ta-
gadhat." "

Ha végig olvassuk e derék, találd véleke-
dést, meglep bennünket a szavaknak a polgárok-
hoz való genialis hasonlítása, s érdekesek továbbá
más nézetei is. Hogy Csokonai ezen az uton ha-
ladt, e nézetei szerint mondanom sem kell. A régi
irókat szorgalommal olvasá, a tájszavakat nagy
fáradalommal gyüjtötte, viszont Márton felszólí-
tására „ritkább régi, kevéssé gyakorlott nyomta-
tásban ismeretlen, tartományos és mesterszavak-
ból kétezer és egynéhányat" állitott annak ren-
delkezése alá, (lásd Nemz. Könyvt. Csokonai
minden munkái. Toldy. Életrajz L. 1.) s erejét
megkisérté uj szavak alkotásában per analógiám.

Érdekes, s épen ide czéloz Csokonainak az
Anakreoni dalok (Anakreoni dalok Csokonai Vi-
téz M. által. Bécs, 1803) után irt „Jegyzések és
Értekezések az Anakreoni dalokra" czimü czikke
32. 1. olvasható ezen megjegyzések:

„Hogy sok jó Magyar szavaink némelly jó
Magyarok előtt is esméretlenek; annak oka az,
hogy az ollyan szó a több Vármegyékben feledé-
kenységben menvén,mai napon,mikor nyelvünkre
jobban kezdünk ügyelni, tsak néhol és talán a
legegyügyübb Magyarok köztt maradt meg. Más
részről, azt is sajnálva kell tapasztalni a vizsgá-
lódó s mindent megolvasni kivánó Magyarnak,
hogy régi törzsökszavaink a szokásból kimentek,
és vagy tsupán tsak ivadékjaikban élnek: vagy
egész Familiástól edgyütt magvok szakadt: a
minek legfőbb okai azok a gyarló Fordítók, kik a
(kivált hajdan nyomorék) Deák és egyéb eredeti
munkák körül, nem az idegen nyelvet a miénkre,
hanem a minket akarták amannnak a kaptájára
szoritani. Magyarjaim! Literátorok! ne tsak a
külföldi írókat olvassátok, hanem keressétek fel
a rabotázó együgyű Magyart az ő erdeiben és az
ő Scytha pusztáiban, hánnyátok fel a gyarló éne-
kes könyveket, a veszekedő Prédikátziókat, a
szur bibliopoliwnon kiterített szennyes Romántzo-
kat, hallgassátok figyelemmel a danoló falusi le-
ányt, és a jámbor puttonost; akkor találtok rá az
Árpád Szerentsi táborára, akkor lelitek fel a nem-
zetnek ama mohos, de annál tiszteletesebb marad-
ványit, a mellyeket az olvasott és átázott urats-
káknak társaságában haszontalan keresnétek.
Hónallyig érő nadrág, lapos hoszszú kalap, pipa-
szárnak való páltza és l»b az, a mit ott találnátok,
a nyelv is selyp és erőtelen, a minn azok az elpal-
lérozott kis Aziáták perszifláskodnak."

A mily érdeket költ bennünk azon részlet,
mely a népköltemények nyomozását illeti, egy-
szersmind oly szánalmat is, a mennyiben tudva
van, hogyilyczimű gyüjteménye volt kéziratban:
„Régibb és ujabb magyar népbeli dalok (Volks-
lieder), melyeket más csinos nemzeteknek példájára

*) Illyen magyarosodon Szók: a Görög Alamisna1

a Deák Lelzke, az Olasz Mokka, a Frantzia Sapka, az
Ánglus Bignt, a ÍTémet Ttás, a Tát Veder, az Oláh Bcr-
bélt stb. — Cs. V. M.

imitt-amott Írásból és hallomásból összeszedvén, az
elveszéstől megmenteni kivánt Cs. V. M. — „Van
már — mint maga irja — ilyen mindenes nóta va-
lami 300." — És mégis e gyüjtemény — elveszett,
melynek nagy részét hogy románczok, balladák
tehették, mondanom sem kell, tekintetbe vevén
azon helyét e második idézetnek, mely „a szur
bibliopoliumon kiterített szennyes románczok"-
ról szól.

Csokonainak nagy tehetségét hogy itt e ta-
nulmány-töredék végén felemlítsem, felesleges, az
rég el van ismerve; de annyit mondanom mégis
kell, hogy korát nézeteivel, tanulmányaival nagy
mértékben megelőzte. Varró Sándor.

A mákIV-lók s a mákony.
(V 4 ga.)

A máktermesztés hazánkban csak annyiból
divatos, hogy magjából, többnyire karácsonkor,
mákos-kalácsot vagy mákos-bubákat sütnek. Pe-
dig iparnövény gyanánt azt nagyban is tanácsos
volna termeszteni, mert az egészséges magnak
mázsája 40 fton kél, sőt még az üres tokokat is
7 ftjával fizetik a gyógyszerészek. A mák azon-
ban jó földet kiván. Leginkább a kék virágú,
fedett likacsu válfajt vetik, ámbár a vörös vagy
fehér virágú, likacsos, még hasznosabb. A vetés
ideje márczius és április, az aratás pedig augusz-
tusban történik. A nagyban való termesztésnél
nem annyira a kalácsokra felhasznált magját,
mint ennek igen ízletes, egészséges és kellemes
olaját veszik tekintetbe. A viák-olaj csaknem
egyenlő a salátához használt fa-olajjal, mi onnan
is megérthető lészen, hogy a valóságos fa olaj
helyet boltjainkban többnyire mákolajat kapunk,
mi egyébiránt el ne riaszsza gazdiisszonyainkat,
mert a mi roszat vagy veszélyest a mákolajra
ezelőtt rátoltak, valótlannak bizonyult, az ugy-
nevezett mákonynak, t. i. melyről mindjárt szó-
landunk, s melynek káros következéseitől tartot-
tak, a mák magjában nyomát sem lehet találni.

A sajátlagos mákony (ópium) termelés egé-
szen más módon történik és különös eljárást ki-
ván. A mákony szintén a kerti máknak szülemé-
nye, s ennek kedvéért Egyiptomban, Persiában
8 különösen Kelet-Indiában nagy mérvben ter-
mesztetik. A mákfélék főbb ismertető jellegei
közé soroztuk azon tulajdonságát, hogy állomá-
nyukban tej-nédvft rejtenek, mely a máknak, éret-
len korában, minden részeiben, a szárban ugy,
mint a levelekben, de leginkább tokjában, nagy
mennyiségben gyülemlik. A toknak megéréae
előtt tehát, 3—4 héttel, a munkások különféle
szuró vagy metsző eszközökkel vizirányos met-
széseket tesznek a tokba, mire legott a nevezett
fehér tejnedv csöppek alakjában, kiömlik és csak-
hamar megszárad, ugy, hogy másnap éles kagy-
lóval, mint megsárgult vagy megbámult gyantát
le lehet vakarni. Minden tokon háromszor lehet
e műtétet ismételni. Az egybegyiijtött anyagot,
mely a valódi mákonyt képezi, most még na-
gyobb edényekben összegyúrják, kevés mákolaj-
jal elegyitik s kicsiny pogácsák alakjában ujra
szárítják, 8 nagyobb, négyszögü ládákban, melyek
rézlemezekkel kirakvák, hozzák a kereskedésbe.
A jóféle mákonynak, melynek ára font számra
20—30 ft. tömörnek, sulyosnak, vörösbarnának
és a törésen csillámlónak kell lenni. A szárak,
levelek és felkarczolt tokok kifőzése, vagy az
éretlen tokok kisajtolása által is készitenek talán
több, de sokkal csekélyebb minőségü mákonyt.

A kereskedésben 3 fajta mákony fordul elő.
Az első a levanti, mely többnyire orvosi czélokra
fordittatik. Főpiaczán, Szmyrnában, mint állitják,
évenkint 4—500,000 font adatik el. A második
az egyiptomi vagy thebai, a harmadik pedig a
kelet-indiai mákony, mely leginkább Chinába és
Japánba megy. A termelés ezen országokban oly
nagy,hogy4—5 millió fontra rug, melynek arány-
lagos jövedelme 80—100 millió forintot tesz. El-
képzelhető, hogy íly nyereményes vállalat a m4-
konytermelést sok helyt a jövedelem főágára
emelte, elannyira, hogy értté a tápnövények ter- .
mesztése egészen elhanyagoltatik; a buza helyett
itt átalánosan szokásos rizstermesztést,a mákony-
termelés végképen kiszorította, ez által azonban
a tulajdonképeni tápszerek nagy drágasága, sőt
néha valóságos éhség bekövetkezett.

A mákonyt egész keleten, mint részegitő
azért használják, alkalmazási módja azonban két-
féle, ugyanis a törökök eszik a mákonyt, mig a
chinaiak s többi ázsiai törzsökök azt dohánynyal,
keverve, pipából sziják, s a füstnek kábitó erej

által hozzák létre azon mámort, melyet keresnek.
Az emberi természetben látszik rejleni azon
titokszerü, sokszor öntudatlan óhaj, hogy az em-
ber az életnek bizonyos komoly óráiban, midőn a
világi keserűségek pohara csordultig megtelt, s
bús mélaságra hajtja a fájó szivet, — akármi
által elkábitni igyekszik ingerült érzékeit, és ha
a természet ölében oly_ szerekre talált, melyek
azon kivül, hogy érzékeit eltompitják, még több
perczig tartó jó kedvet, a fájdalmak tökéletes
elnémulását, sőt isteni élvezetek mámorát képesek
elővarázsolni, nem csoda, mondom, hogy a gyarló
ember mohón kapott az ily alkalmon, és a kábitó,
részegitő szerek- használata gyorsan elterjedt az
emberi faj minden rétegeiben. De az ember, mint
mindenben, ugy itt is a tulságig eltévedt, mert a
részegitő szerek használatában is, melyek ritkán
és mérsékesen élvezve, az egészségnek nem árta-
nak, — visszaél jogával és a legnagyobb szeren-
csétlenségbe s átalános elnyomorodásba sodortatja
magát. Közel esik azon vélemény, hogy a Korán,
mely a bort tiltja, Mahomed követőit a mákony
káros élvezetére vezette, nem vevén észre az em-
berek, hogy a Korán, eltiltván a bort, ez által a
részegeskedést általán kárhoztatta. A mahomedá-
nok példájára a mákony-élvezet tovább terjedt
kelet felé s igy Indiáig, China é3 Japánig vette
utját, mi által e méreg nagyobb károkat okozott
a nevezett tartományokban, mint nálunk Európá-
ban és Észak-Amerikában a pálinka, s valamint
ez ezerekre hagyta szaporodni a korcsmákat, ugy
történt az amott is a mákonynyal. A chinai kor-
mány végre észrevette magát és a gyászos méreg
használatát, valamint az avvali kereskedést, mely
akkor a kelet-indiai társaság kezében forgott,
szigoruan eltiltotta; de az angolok a tiltott áru-
czikkelyt elég ügyesek voltak az országba be-
csempészni, — mig végre az angol-chinai háboru-
ban ágyudörgések közt elmondott okoskodások
győzték meg a mennyei birodalom urát a mákony
behozatalának szükségességéről, azaz, hogy annak
szabad bevitelét ráerőszakolták. Most már szaba-
don futja át a keresztyének e mérge a Fetisht
imádó országot s az ópium elleni tilalmat Pek-
kingben sem merik megujitani.

Igy történt, hogy azon isteni adomány, mely
az ügyes orvos kezében az emberiségnek jóltevője
gyanánt szolgálandott, visszaélés által valóságos
ostorává vált, mert fonák használata oly szenve-
délynek lett szülője, mely az embert az állatnál
alább sülyesztette, megmérgezvén annak nemcsak
testét, hanem lelkét is. És ezt a máknak tej nedve
hozta létre, melynek kellemetlen, keserü ize van,
melynek használata eleinte undort, főfájást s kel-
lemetlen kábulást okoz; de ugy vagyunk evvel,
mint a dohányzással, az is kezdetben izetlen,
émelygést és kábulást okoz, s az ember mégis
hozzá szokik. — De lássuk már közelebb, hogy a
mákony milyen hatást gyakorol az ember testére
és lelkére? A mákony, melynek bevétele eleintén
némi ellenszenv legyőzését igényli, nem sokára
feleleveníti az elmét, a kedély valami rendkivüli
vídorságot ölt, az érzékek élesbittetnek, a testi
erő megfeszül, szóval, az ember valami mennyei
érzületnek varázskörébe érzi magát emeltetve,
minden fájdalmaitól, minden gyötrelmei 8 gond-
jaitól felszabadítva, lelki bátorsága is oly fokra
hág, hogy bármi ellenséggel szembeszállani kész.
— De ezen paradicsomi éldelet nem tart soká,
mert a mákonynak két rendbeli hatása van, elő-
ször izgat, de mindjárt utána eltompit, elbódit;
— a fej megnehezül, nagy bágyadtság s levertség
következik, s végre ólomnehéz álom. Ilyen álom-
ból a felébredés sem lehet kellemetes, mert lan-
kadtság és kedvetlenség marad hátra, mely nagy
mértékben elfogja a mákonyevőt, ki most uj ada-
got vesz magához, hogy ama boldog részegségbe
vergődhessek, de minél többször ismétli e sze-
rencsétlen műtétet, természetes, annál inkább
hozzá szokik a méreghez, mely a kivánt hatást
csak ugy eszközli, ha az adagot megkettőzteti;
— rövid idő mulva ismét fel kell emelnie az ada-
got, mi által testi és Jelki ereje mindinkább ki-
merül. Az ilyen ember elsoványkodik, szemei be-
dőlnek, fénytelenek, e tántorgó járásával hasonlit
egy élő csontvázhoz; végre a legrémületesebb
szenvedéseken megy keresztül s vagy aszkórban
hal meg, vagy megháborodik elméjében. A leg-
nagyobb baj az, hogy a mákonyevés szenvedé-
lyétől nehezebb elszokni, mint a pálinka- vagy bor-
ivástól, bár az is, noha lassabban, de szintoly
bizonyosan tönkre teszi a mértéktelen ivókat.

Forduljunk el ezen siralmas képtől, mely
keblünket szomorusággal tölti el és azon szánandó
társadalmi viszonyokra hagy egy mélyebb pillan-
tást vetnünk, melyeket emberi gyarlóság és szen-

vedély vezette vakság egyrészt, másrészt pedig
emberi szivtelenség és kárhoztos haszonlesés oly
fokra emeltek, honnan csendes és háboritlan visz-
szatérés alig remélhető. Vizsgáljuk záradékul a
mákonynak üdvös oldalát, értem gyógyerejót, me-
lyet már a legrégibb időktől fogva ismertek az
orvosok s az emberi nem sokféle kinos bajaiban
kitünő sikerrel alkalmaztak. Eégibb időkben a
mákonyt, ugy, mint azt feljebb jellegeztem, hasz-
nálták az orvosok, csak azon egy megkülönböz-
tetéssel, hogy azt borszeszben felolvasztva tar-
tották, mely alakban még mostis ismeretesek az
ugynevezett Ópium- cseppek. Ujabb időkben azon-
ban, hol a természettudományok minden ágában
oly nagy mérvű haladások tétettek, a vegyészek
a mákonyt is közelebb alkatrészeire felbontották
és találtak 3 égvénydéket (alkaloid) és elnevezték
Morphin, Narcotin és Codeinnek, melyek a má
konynak 10—20 %-t teszik és egy különös sa-
vanyhoz (meconsavany) kötvék. Legujabb időkben
6 alkatrészt állitanak, u. m. Morphin, Narceinés
Codeint, mint bódárokat, Narcotin, Papaverin és
Thebaint pedig mint ellentétes alkatrészeket, me-
lyek amazoknak álmositó hatását korlátolni vagy
mérsékelni képesek. Nem szándékom, a szives ol-
vasó türelmét azon betegségek elsorolásával fá-
rasztani, mik ellen a mákonyt használni szokták,
ugy sem tartozván e lap köréhez ilynemü vizsgá-
lódás, általán csak azt akarom megjegyezni, hogy
a mákony, mely méreg gyanánt, mint felébb lát-
tuk, oly borzasztó dulásokat képes előidézni az
emberi test szervezetében, orvosi gyógyszer képé-
ben száz meg száz esetben, semmi más szer által
sem pótolható elsőrendü balzsam, mely leginkább a
fájdalmak csillapításában mutatja üdvös hatását.
Pedig hány oly betegség számlálható, hol a bajnak
sokféle nyomasztó körülményei között a kinosfáj-
dalmak teszik azt leginkább eltürhetlenné, ugy,
hogy nem egy eset van az orvosi évkönyvekben
följegyezve, hol a beteg gyógyithatlan bajáról
meggyőződve, s leginkább az elviselhetlen fajdal-,
mak miatt kétségbe esve, önnön kezével vetett
véget kinos életének. Minden orvos tehát megbe-
csülhetlen gyógyszer gyanánt tekinti a mákonyt,
melynek segitségével, ha sok bajban az egészsé-
get helyre nem tudja is állitani és ez életet nem
képes megmenteni, legalább a kinos fájdalmakat
türhetőkké és az életet elviselhetővé teheti.

, Dr. Sz.

Mult századbeli magyar hősök.
20. Báró Vécsey Szigbert.

Hajnácskői báró Vécsey Szigbert, cs. kir.
kamarás, altábornagy, a 4. sz. huszárezred tulaj-
donosa, régi magyar nemes nemzetségből szüle-
tett Érsek-Ujvárott 1740-ben, és kora 15 évében
már aZweybrück-Birkenfeld dragonyos-ezredben
zászlótartó volt.

A hétéves háboru minden csatáiban, melyek-'
ben ezrede részt vett, az ifju Vécsey becsülettel
és kitünőleg helyt állott; és 1758. évi márczius-
ban már 18 éves korában kapitányságra érdeme-
sittetett. Tiz évvel utóbb a Hadik-huszárok alez-
redese, 1773-ban pedig már az 1. számu császár-
huszárok ezredese és parancsnoka volt. Ezen
ezred élén vett részt a bajor örökösödési hadjá-
ratban és 1783-ban tábornokságra emeltetett.

A török háboruban alkalma nyilt nem csak
személyes bátorságát, de különösen vezéri maga-
sabb belátását és tehetségeit is kimutathatni. Az
1789. évi hadjárat alatt a Mehadiavölgy védel-
mét bizták reá. Daczára e pont fontosságának és
a védelem nehézségeinek a Stain ezred két zász-
lóalját, az oláh-illir határőr-ezred egy zászló-
alját, 300 vadászt és három husrárosztályt kapott
parancsnoksága alá oly megbízatással, hogy ezen
erővel a portyázásokat meggátolja, és az ellenség
lehető visszavonulását megakadályozza.

Vécsey töretlen és alig járható bérezi utakon
május végén ért rendeltetése helyére. Itt a hosz-
szas figyelő vonalt csekély számu seregével ele-
gendőleg meg sem rakhatta, erődítést kapnia
pedig a körülmények nem engedek, e szerint
Vécsey csupán .saját erejére lőn hagyva. Hogy
tehát amesize terjedő őrvonalakat legalább meg-
erősíthesse, árkok és sánczok ásatása által sietett
magán segiteni, és serege csekély számát más
hadi módok által pótolni és palástolni. Azonköz-
ben egy, 16,000 emberből álló török sereg Cser-
necz és Orsova közt öszpontosult, és minden oda
mutatott, hogy még több ezer spahit magához
várva, ezen egész erő Mehadiát fogja megtá-
madni. Vécsey még egyszer erősítésért folyamo-

j dott, azonban mindössze is csak két gyalog zász-

lóaljat, és Hutten tábornok egy huszár-osztályát
nyerheté meg oly rendelettel, hogy ezekkel csa-
patának okvetlen visszavonulását fedezhesse és
biztosíthassa. Vécsey szorongó helyzetbe jutott,
tudván, hogy hadállását elég erősen nincs ha-
talma védelmezhetni, Mehádiának az ellenség
kezébe juthatása esetére aggódott a főhadsereg
kivívott előnyeinek megtarthatásáról, enaélfogva
egyedüli reményét vitézeinek bátorságában és
elhatározottságában kereste és találta. Bátor el-
szántságát közölte kis számu seregével, mely
vezérének példáján felhevülve, öszpontositott had-
állásban csatakészen állott. A harcz augusztus
4-kén kezdődött. Azonban a vitézek kitartása, és
a vezér előrelátása nélkül a nap dicsősége elve-
szett volna. Valahányszor a 7000 főnyi ellenség
támadásait ismétlé, mindannyiszor heves ágyutűz
közben véresen visszanyomatott, és az ismételt
kétségbeejtő rohamok mindig leveréssel végződ-
tek, ugy hogy végre a bareztér egyedül az elő-
nyomuló janicsároké maradt. Vécsey ezeket is
többször és erősen visszanyomta, mig végre ma-
gát is mind a két szárnyán fenyegetve látta. A
janicsárok már az elsánczolt dombokra jutottak,
egy uralkodó magaslatot elfoglaltak és tizennégy
zászlót már kitüzték; ekkor a hős vezér csak egy
menekvési módot látott: lemondván a sikerte-
lenné vált védelemről, hadállásából két osztály
Erdődy-huszárával, utána hat ágyujával és egy
Stain-féle zászlóaljjal homlokrohanást intéz an
elhízott és nyugodtan váró ellenség közepére. A
törökök első riadójára a huszár osztályok villám-
gyorsasággal jobbra és balra rést nyitnak, az igy
támadt hézagot az ágyuk és gyalogság elfoglalva,
az ellenséget irtózatos kartácstűzzel köszöntik,
melytől a törökök megrettenve és megzavarodva,
vad futásnak erednek, és az erdőkön és hegyi
utakon át üldöztetve czerneczi és orsovai régi
táborhelyükre sietnek. E nevezetes csata kora
reggeltől déli l l óráig tartott. Ekképen az ellen-
ség a csatatért a körülményekhez képest roppant
nagy számu halottal födve a győzőknek hagyá,
ott hagyva temérdek fegyvert, mindennemü zsák-
mányt, több zászlót, és a mi mindezeknél több:
a dicsőséget, egy méltó előjátékát azon fényes
napnak, melyen (aug. 28.) ugyanazon helyben,
ugyanazon török hadsereg, jelentékeny megerő-
sitése mellett is CJerfayt által teljesen megvere-
tett, és azzal az ország e vidékéről teljesen
elüzetett. Vécsey ezen fontos pontnak annyi sze-
mélyes bátorsággal és rendületlenséggel sikere-
sen teljesitett védelmeért a Mária Terézia rend
lovagkeresztét nyerte és nem sokára altábornagy,
1790-ben pedig a 3. huszárezred tulajdonosa lőn.

Mint hadosztályparancsnok Pestre rendel-
tetett. Ez állomáson maradt 1801. május 1-jeig, a
midőn fején viselt 17 sebe folytán nyugalmat
nyert. Meghalt Pesten 1802. júl. 30-án.

•l

Egy kuruezvezér sirja Lakompakon.
Lakompak (Lackenbach) Sopronvármegye

nyugoti részén fekvő kis német falu, mely a megye
székhelyén, Sopron városán alul ehhez kétórai
távolságra esik.

Egy alacsony fekvésü, s hajdan vizzel körül-
vett régi vár vonja itt magára az utas figyelmét,
mely jelenleg a herczeg Eszterházy-csnldd tu-
lajdona.

Alig hinné az ember, hogy e hanyatló vár
ódon épületei valaha ostromot állottak ki . . .
Pedig ugy van. A tizenhetedik században több
ellenséges had megfordult itt; a midőn is e kis
vár nem egy-két ostromnak lett czélpontja. 1623-
ban Taródi Mátyás fővezérsége alatt Bethlen
Gábor erdélyi fejedelem egyik hadosztálya tábo-
rozott a lakompaki vár körül, melybe az örökké
ingadozó természetü s Bethlen Gábortól is ide-
genkedő gr. Eszterházy Miklós zárkózott pártfe-
leivel. Az ostromzár több napig tartván, gr. Esz-
terházy szorongatott helyzetében már-már haj-
landó vala a várat feladni s Bethlen részére állani,
midőn a dolog hirtelen mái fordulatot vőn. Egy
nap ugyanis Taródi Mátyás fővezér erős táma-
dást intézett a vár ellen, s a győzelem minden
pillanatban részére látszék hajlani , a mint a vész
elhatározó perczében Dampier lovassági tábornok
mintegy hatszáz vasas-némettel az ostromlókat
hátulról egyszerre megtámadja, és véletlen meg-
jelenésével legott eldönté a csata sorsát, melyben
maga Taródi is elesett.

A csata színhelyén Taródi Mátyás egy kü-
lön sirban lovastul együtt eltemettetett. Néme-
lyek hinni akarják, hogy elevenen, avagy halálos
sebeiben még némi életjelt adva temették volna
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el, mit ő gr. Eszterházy Miklósnak igért Tolt azon
eBetre, ha t. i. őt élve elfoghatta volna. *)

Lakompak helység mellett a Sopronba ve-
zető országuttól vagy száz lépésnyire egy téglák-
ból rakott sirhantféle magaslat türik szemünkbe,
ösztönszerüleg érzi az idegen hogy ama kis ha-
lom valami szomoru emléket fedez. S a sirhanthoz
jutván, annak oldalán egy kőtáblára vésve ezen
latin sirirat olvasható:

Híc jacet Dux bellicus, sepultus.
In pugna ad Lakompak occisus,
Principis Betlehem Primarius,
Nomine Mathias Tarodius.
Dum Nicolaus Eszteranius
Ab obsidione liberatus
Fit. Victor A. Dampiero
Adjutus Anno 1623.

Közli Kápolnai B.

E g y v e l e g .
(K—i.) — (Duhomey-ban) tulajdonkép csak

egy férfi van, az sem ember, hanem isten. Ugyanis

*) E véleményt némileg megerősíteni látszik az, hogy
nyomban & csata színhelyén, lovastul együtt, lön el-
temetve. K.

egyedül a fejedelem az, ki férfihoz méltó ranggal
dícsekhetik, de őt nem tiszteli népe, hanem isten-
kép imádja. A többi férfi többnyire szántóvető,
teherhordó és pásztori szolgálatikat te*z, mig a
magas, izmos, széles vállú nők maguk, yagy leg-
fölebb másodmagukkal töltik be a főpapi, minisz-
teri, hadvezéri stb. állomásokat. — Nálunk min-
den bakancsosnak apja van, ott minden embernek
anyja. Ha az igazi meghal, választ magának má-
sikat, sőt a beutazó idegeneket is ellátják anyával.
Az amazon-sereg ott 2500 főnyi, jól fegyverzett,
és csatákban a csatadöntő tartalékot képezi.

(K—i.) — (Szobormüvek kutak mellé.) Kút-
főknél rendesen elmés alakokat szoktak a szobrá-
szok alkalmazni. Igy Rosenthal nevü szobrász
egy majmot faragott, mely egy pezsgős-üveg
dugóját véletlenül kihuzván, a kiözönlő vizet
ijedten akarja kezével visszatartani. Olaszország-
ban némely női alak emlőjén foly ki a viz, Mar-
ealkó pedig csoportozatot készitett a debreczeni
gőzmalom kertjébe, melyben egy sásasban járó
gyermek egy vadkacsát farkánál fog meg. A ka-
csa elkiáltja magát, s nyitott orrán át szökik fel
a szökőkut vizsugára.

(K— i.) — (Az orgona ellen.) Meyerbeer ritkán
volt rávehető, hogy egyházi ügyek fölött véle-
ményt adjon. Egy alkalommal azonban, — midőn

felszólították, hogy irjon valamit a bécsi izraelita
imaház megnyitására, — igy nyilatkozott: .,Csak
nem tesznek orgonát a zsinagógába? Az egészen
keresztyén hangszer. Sőt nagy elégültséggel
gondolok rá, hogy Mendelsohnnal együtt nekem
sikerült kivinni, hogy a berlini protestáns főtem-
plomban csak énekkar legyen. Az imádkozó em-
ber közvetlenül forduljon istenéhez. E nézetet
követték a zsidók a templom pusztulása óta, kár
volna e tekintetben ujitni. De ha már egyátaljá-
ban szükség van zenére, nézetem szerint legjob-
ban illenék templomokba a pozaun és a fuvola,
mely már bölcs Salamon templomában is szólott.
De minden esetre legmegragadóbb az emberi
hang."

(K—i.) — (A hires zeneszerző Hummelnek)
egy krajczárt kellett volna visszakapni valakitől,
a kinek épen nem volt aprópénze. „Majd meg-
adom", — biztatá ez. — „Lári-fári!" — viszonzá
H. — tessék váltani; az efféléről könnyen elfelejt-
kezik az ember." — S nem hagyott békét, mig
krajezárját meg nem kapta. — Ugyane H. másnap
15 tallért ajándékozott egy szegény családnak,
egy hangverseny jövedelméből pedig 100 aranyat
a szegényeknek, kikkel sokszor tett jót ily módon,
de mindig szigorún ügyelve, hogy nevét meg ne
tudják.

Melléklet a Vasárnapi Ujság 8-dik számához 1866.

Irodalom és müvészet.
** (A mult vasárnapi hangverseny), melyet a

tenészsegélyző egylet javára Ábrányi Kornél ren-
dezett, nemcsak művészeti hanem anyagi szem-
pontból tekintve is tökéletesen sikerültnek mond-
ható. A vigadó nagy terme szorongásig megtelt
válogatott közönséggel, kik közt a főrangu osztály
tagjai is számosan voltak. A műsor egyea számai
mind magyar szerzemények voltak, s művészileg
adattak elő Carina k. a., Pauliné asszony, Füredi,
Reményi, Szerdahelyi, Székely Imre urak által,
valamint nagy szabatossággal működött közre a
pest-budai dalárda is Zimay igazgatása alatt. A
darabok nagy részét a közönség zajos kivánatára
ismételni kellett.

** (Hangverseny.) A jövő vasárnap, márcz.
4-ikén Reményt Eda hangversenyt rendez a "viga-
dóban. A magyar müzenéből vett darabokon ki-
vül Paganini és Chopin müveiből is fog játszani.
Reményi a mult vasárnap tartott hangversenyben
is annyira elragadá a közönséget, hogy ezuttal is
bizton szép eredményre számithat.

— („Magyarország történetéhez időszaki
tábla") czim alatt egy érdekes mü jelent meg, a
tudományos téren ismert Haan Lajos által szer-
kesztve. Az atlaszalaku nagy ivlap közepén Ma-
gyarország nemtője, fölötte Magyarországnak s
két oldalról a koronaországok és m. vármegyék
színezett czimerei diszlenek; hat oszlopzatközben
pedig a honalapitástól, 889-től kezdve jelenkorig
Magyarország történetének nevezetesebb mozza-
natai évrendben igen ügyes kivonatban olvasha-
tók melynélfogva a díszesen illustrált kép törté-
netkedvelőknek, irodáknak, olvasó köröknek al-
kalmas és hasznos fali bútorul ajánlható. Kiadá-
sát Hornyánszky és Hűmmel nyomdája eszközlé.
Ára 1 ft. 50 kr.

** (Hiador költöi miiveinek) második kötete
jelent meg Oblat Leónál Szabadkán „Künn és
honn" czimmel. Ara füzve 1 ft 40 kr, diszkötés-
ben 2 ft 50 kr. Pesten Grill Károly könyvkeres-
kedésében kapható. Hiador neve és müvei sokkal
ismeretesebbek, semhogy bővebben kellene aján-
lanunk.

** (Uj regény.) „A lengyel forradalom után"
czimü regény Jablonkay Gézától, sajtó alá kerül.
A szerző művét báró Sennyey Fiáth Mária ő
nagyméltóságának ajánlotta, — mely ajánlat ke-
gyesen elfogadtatott A műből befolyó tiszta jö-
vedelem felét, szerző a magyar gazdasszonyi egy-
let árvaháza alaptőkéjének gyarapitására aján-
lotta föl.

*• (Izrael könyörgése!) czim alatt jelent meg
,,Löwy M. és fia," pesti könyvkereskedőnél az iz-
raeliták közönséges imakönyvének ujabb kiadása
Deutsch Henrik izr. hittanár által eszközölt ma-
gyar fordításban. Azon örvendetes haladás mel-
lett, melyet a magyarosodás a honi izraeliták közt
naponkint teez, el annyira, hogy még Pesten, mint
egyik legnémetebb hazai izr. hitközségben is, egy
magyar hitszónok alkalmaztatása már szükséggé
lőn : eme könyv megjelenése igen időszerű volt.
Ajánljuk azt az illetők figyelmébe.

T Á R H Á Z .
Egyház és iskola.

= (A bukovinai andrásfalvi magyar refor-
mátusok insége) emlitve volt már társlapunkban.
E helyen ujra fölhívjuk a figyelmet a távolban
nyomorral küzdő testvéreinkre. Az 1864-ik év
tartós esőzéseivel 8 az 1865-iki tavaszi hideg és
nyári aszály Bukovinát minden élelmi szerétől
megfosztották, ugy hogy az egész tartomány a
legnagyobb ínséggel kénytelen küzdeni, s a la-
kosság közt az ott lakó magyarokat is fenyegeti
az éhhalál. Különösen öt magyar községben 765
magyar református lélek küzd az ínséggel. Miu-
tán az ottani magyar katholikusok insége a ma-
gyarhoni főpapság közreműködése folytán már
némileg csillapítva van: a ref. egyház előljárósága
bizalommal folyamodik a magyar prot. egyházak
képviselőihez s hazánk lelkes fiaihoz és leányai-
hoz, ne engedjék elveszni az idegen földön szük-
ségtől szorongatott testvéreinket. E kérelem is
métlése után begyülő segélyadományok kézhez
juttatására e lapok szerkesztősége is vállalkozik.

= (A köznevelés előmozditása) iránti buzgó-
ságának szép jelét adta közelebbről Pozner Lajos
Károly pesti kereskedő, aki különben minden év-
ben figyelemreméltó adományokkal szokott járul-
ni hazai jótékony czélokhoz. Ugyanis a Felséges
fejedelmi párnak hazánk fővárosába érkezése al-
kalmából, nyilvános hazai intézeteknek, különösen
pedig leány iskolák számára, hitkülönbség nélkül
következő iskolai czikkeket adományozott, u. m.
25 rizsma iró papirt, 25 rizsma közép-finom irkát,
25 rizsma finom irkát, 300 darab palakőtáblát,
300 darab palakőtáblát finomabbat, 5000 darab
palavesszőt, 25 skatulya = 300 tuczat réztollat,
25 skatulya = 300 tuczat réztollat finomat, 300
darab tolltartót, 300 tuczat tollszárat. Ezeket 25
ládácskába pakolta be, melyek mindegyikébe egy
aranyat is tett, s a következő egyházi hatóságok-
hoz, illetőleg tanodái igazgatóságokhoz küldötte
át kiosztás végett, u. m.: az esztergami érsekség,
a szepesi, kassai, rozsnyói, beszterczebányai, szat-
mári, nyitrai, szombathelyi, veszprémi latin szer-
tartásu, munkácsi, eperjesi, nagyváradi, lugosi
gör. kath., budai, aradi és karánsebesi gör. keleti
püspökségekhez, továbbá a négy ágostai és négy
helvét hitvallásu superintendentiák mindenikéhez
egy-egy, végre s.-a.-ujhelyi izraelita leánytanoda
igazgatóságához szintén egy ládát egyenlő tar-
talommal.

Közintézetck, egyletek.
•* (A magyar tudományos akadémia) nyelv

és széptudományi osztályának a mult hétfőre ki-
tüzött ülését, Kiss Károly elhunyt rendea tag te-
metése miatt kedden tartották meg. Elöször is
Toldy Ferencz tartott szép emlékbeszédet Kiss
Károly felett, elősorolván annak érdemeit a ma-
gyar irodalom körül, melyben egy egészen uj
ágnak, a hadtannak megalapitója lett. — Ezután
Budenz József hosszan értekezett az „a ki" „a mi"
grammatikai mivoltáról.

= (A siketnémák intézetében Váczon a nyil-
vános első ftlé\i vizsgálat f. évi márczius I-ső

napján délelőtti 10 órától 12-ig fog megtartatni
melyre mindazok, kiket a süketnémák oktatására
vonatkozó rendszernek ismerése érdekel, tisztelet-
tel meghivatnak. Az intézeti igazgató által.

•* (A györi takarékpénztár) f. hó 8-dikán
tartott közgyülésében tett jelentés szerint az ösz-
szes forgalom a lefolyt évben 2,221,709 frt. 58
krra rugott, miből 16,519 frt. 30 krnyi nyeremény
került. A tartalékalaphoz csatolt 2943 frt. 86 kr.,
és jótékony czélokra forditott 1177 frt. 54 kr. le-
vonásával még H'597 frt. 90 kr. maradt rendel-
kezésre. Ebből tehát minden 200 frtos részvény
után 41 frt. osztalék jut, 97 frt 90 kr. pedig a f.
év számára átvitetik.

** (Olvasó kör.) Bátor-Keszi községben ifju-
ság olvasó-köre alakult. Az alakítás érdeme Fo-
dor János tanítóé, kinek sikerült a télen át tartó-
munkaszünet alatt az ifjakkal az olvasást megked-
veltetni 8 hasznos könyvek által értelmüket ne-
velni 8 szellemüket nemesbiteni. Bár minden
község lelkésze és tanitója követné emlitett derék
tanitó példáját.

Balesetek, elemi csapások.
= (Talált hulla.) E hó 12-ikén Sz.-Benedek

határában Kalocsa mellett a Dunából egy női hul-
lát fogtak ki, melyről az orvosi vélemény szerint
következtethető, hogy gyilkosság által mult ki, s
ugy dobatott a hullámokba. Hogy élő hozzátar-
tozói tájékozhassák magukat a tettes kinyomozása
végett, a bonczoló orvos Gyurtsek István előa-
dása szerint közöljük a hulla személyes leirását,
mely a következő: A hulla egészen meztelen, ki-
vévén a térdeken alul a harisnyakötők rajta vol-
tak; magassága 4 láb 4V2 hüvelyk; a külső-test
alkotását szemügyre véve, a műveltebb osztály-
hoz számitható, mert teste kifejlődéséhez mind
kezei, mind lábai aránylagosak s kicsinyek; a fe-
jén sötét gesztes kuszáit haj, minek nagyobb ré-
sze már lerohadva, szintén az orrporczok is;
mind a két fülgomba kétszeresen kifúrva; az
emlők még nem emelkedtek; fogai tiszták és
épek; életkora körülbelül 15 év; a mellcsont
balfelőli szélénél l'/2 • hüvelyknyi, s a mell-
üregbe ható seb; ugyane mellett egy kisebb seb;
a jobb vállizülésnél hátul egy 1 % • hüvelyknyi
seb, válizülésbe a csontokig bató; és ugyan mel-
lette hátfelén szintén a csontokig ható kisebb seb.
Hogy a hulla meddig lehetett a Dunában, meg
határozni nem lehet, minthogy a téli hidegvízben
a testek sokára indulnak romlásnak.

** (Kdtös öngyilkosság.) Nagy-Budmér fa-
luban egy menyasszony, kit szülői, noha tehetős
szülők egyetlen gyermeke volt, benső és hosszabb
szerelmi viszonya ellenére gazdag férjhez kény-
szeritették, a menyegző utáni reggel fejét ked-
vese által, ki vőfélye volt, nyakától egészen elvá-
gatta. Kedvese félig szintén elvágta nyakát, s
aztán a kútba ugrott, a honnan még életben
huzták ki. Utána azonban csakhamar meghalt.
Elete utósó perczében hörögve vallotta meg,
hogy a borzasztó tettet kedvese sürgető kérésére
vitte véghez.

Dli ujság?
** (O Felségeiknekfővárosunkban leendő idő-

zéséről) az udvarhoz közel álló körökben a leg-
határozottabban erősitik, hogy Ö Felségeik, a
fölirati vita befejeztéig Budán fognak maradni,
hol Ö Felsége mindkét ház feliratát átveendi, és
a válaszul szolgáló legmagasb leiratot személye-
sen fogja az országgyülés elé terjeszteni.

** (Az uj országházban) az országgyülési
tárgyalásokat a fölirati viták befejezése után
kezdik meg. Hire jár, hogy az ott tartandó ülé-
seket Ő Felségeik is szerencséltetni fogják leg-
magasb jelenlétökkel.

*• (Magán-kihallgatások 0 Felségénél.) A
mult hétfőn délelőtt Ö Felsége a Császár, számos
magán-kihallgatást fogadni méltóztatott. Többek
közt az orvosnövendékek bálbizottmánya részéről
ie köszönő küldöttség volt audientián, a legma-
gasabb adományért köszönetét kifejezendő. —
Ugyanekkor fogadtatott a pesti állatkert-társulat
küldöttsége is, melynek tagjai voltak: dr. Szabó
József, gr. Lázár Kálmán, Beliczay Imre és Rei-
ter Ferencz. O Felsége biztositani méltóztatott a
küldöttséget, hogy a társulat legmagasabb párt-
fogásban fog részesülni.

•* (0 Felsége a német szinházban) is volt La-
jos Viktor főherczeg kiséretében. Ott az „Or-
pheus" czimü operettet adták, s O Felsége majd-
nem végig nézte az egész előadást. A közönség
zajosan üdvözölte a legmagasabb vendégeket.

**(Lajos Viktor főherczeg) ő fensége mult
szombaton reggel gyors vonaton Bécsbe utazott,
de hir szerint rövid idő mulva ismét visszajön.

** (Miniszteri tanácskozások Budán.) E hó
21-ikén érkeztek Budára gr. Belcredi államminisz-
teren és gr. Mensdorff külügyminiszteren kivül,
gr. Larisch pénzügyminiszter,Körners igazságügy-
miniszter, b. Wülerstorff kereskedelmi miniszter,
Frank hadügyminiszter, gr. Haller és b. Kusse-
vich udvari kanczellárokkal egyetemben, kik mind-
nyájan az itten tartandó minisztertanácskozmá-
nyokra hivattak meg.

— (Az országgyülésen) a mult héten erősen
folytak a válaszfelirati viták. A hazafiui érzelem
és politikai értelmiség a képviselőházban jelesnél
jelesb szónoklatokban nyilatkozott. Minden ed-
digi ülés fénypontja a mult csütörtöki ülés volt,
a midőn Deák Ferencz ellenállhatlan erejü, ra-
gyogó beszédében, a válaszfelirati javaslat mel-
lett szót emelvén, az ellenkező oldalról tett javas-
latokat diadalmasan megezáfolá. A beszéd oly rop-
pant hatást tett, a milyen még Deák Ferencz
fényes parlamentáris életében is a ritkább esetek
közé tartozik. (E beszédet is a Pólit. Újdonságok
„beszédtársában fogjuk közölni.)

** (Erdélyi képviselők a magyar országgyü-
lésen.) A képviselőház mult csütörtöki ülésén már
az erdélyi képviselők közül is megjelent kettő:
u. m. b. Kemény Gábar és DántFy Károly, gyula-
fehérvári képviselők. A ház az unio ez első fecs-
kéit szives éljenzéssel fogadta.

** (Az angol követség egy tagja), Sommerset
Beaumont, Pestre érkezett.

** (Emlék átnyujtása Deák Ferencznek.) Azon
diszes karszéket, melyet Zalamegye hölgyei ha-
zánk nagy fiának emlékül fölajánlottak, e hó
17-ikén adta át Botka Mihályné Hertelendy
Paula asszonyság. Deák Ferencz e megtisztelő
emléket előzékeny szivességgel fogadta.

— (Ismételt követválasztás.) Mint olvasóink
tudják, a képviselőház megsemmisité Sebestyén
László lelkésznek nagy verekedés közben vég-
hezment megválasztatását a pozsonymegyei ga-
lántai választókerületben. Az uj választás febr.
19-re volt kitüzve s ez alkalommal a rend minden
megzavarása nélkül Sebestyén László ujra meg-
választatott 1186 szavazattal, Benyovszky Lajos
552 szavazata ellenében. — A pozsonymegyei
stomfai kerületben e hó 19-dikén Luksich Bódog
szintén ujra megválasztatott képviselőnek, még
pedig egyhangulag.

** (Csokonai emltkszobrát), melyet a költő
nek a debreczeni emlékkert-társulat készíttet,
Izsó Miklós jeles szobrász hazánkfia fogja készi-
teni, kivel a szerződés már meg is köttetett, oly
föltétel alatt, hogy a készítendő kis szobormintát,
elfogadás és teljes jóváhagyás esetében Izsó egé-
szen a társulat tulajdonába bocsátja, ugy, hogy
ezt a társulat a szoboröntéshez szükséges nagy

mintának bárki által készíttetéséhez tetszése sze-
rint fölhasználhatja. Debreczen jobb választást
alig tehetett, mint hogy a kiváló magyar költő
szobrának készítését e kiválólag magyar szob-
rászra bizta. Izsó e napokban Debreczenben járt,
hogy megtekintse és tanulmányozza a helyet,
hová a szobor fölállítása szánva van, hogy alko-
tandó müvét a környezettel minél illőbb öszhang-
zásba hozhassa.

** (A népszinház szomoru sorsa.) A budai
népszinház, melyre négy-öt évvel ezelőtt a nem-
zet ezreket áldozott, ismét egy lépéssel közelebb
jutott végenyészetéhez ; február 17-ikén már
belaő föhzereléseit, zártszékeit is elárverezték.
Őszintén sajnáljuk ez intézetet, nemcsak azért,
mert általa tekintélyes nemzeti vagyon ment tö-
kéletesen kárba; hanem azért is, mert oly intézet
semmisült meg benne, mely nemzeti nyelvünk
terjesztésére lett volna hivatva.

** (A pest-budai csónakegylet hajóversenye)
folyó évi jún. 3-ikára van kitüzve s a következő
programm mellett fog megtartatni: 1) Nagy egy-
leti dij (100 arany); versenyzőkül csak valamely
csónak-egylet tagjai jelentkezhetnek. 2) Hölgy-
dij személyenkint 2 arany, távols. 1 ang. mföld.
3) Hazai dij 50 arany. 4) A pest-budai hajós-egy-
let 20 aranyos dija. 5) Kis egyleti dij 30 arany;
mindezekre nézve a versenytávol 1 ang. mföld.
6) Sandolin és gondola-verseny; első dij 3 arany,
második 1 arany; verseny távol 3/4 ang. mföld.
7) Hajós-, halász- és molnár-verseny (15 arany);
versenytávol 1 ang. mföld. Az 5 első versenyre
a jelentkezéseknek s befizetéseknek f. évi máj,
21-kéig Bérczy Károly urnál (servitatér 3. sz.
2. em.) meg kell törtónniök; a VI. és VH-ik ver-
senyre a regatte alkalmára kinevezendő bizottság
előtt kell jelentkezni. A csónakok szakértők által
fognak megméretni, kiket az állandó regatte-bi-
zottmány nevez ki.

** (Györi gőzhajózási vállalat.) A Szalacsy
Lajos és Peregi Mihály győri kereskedők által
„Győri gőzhajózási vállalat" czim alatt alakíttatni
szándékolt részvény-társulat felfőbb helyről meg-
nyerte az alakulhatási engedélyt.

** (Vidéki szinészet.) Aradi Gerő dráma-,
színmű-, és operette-szintársulata e napokban
Nagy-Váradra megy, hol a böjti idényt töltendi.
A társulat, mely nagyobbára eléggé képzett fia-
tal tagokból áll, később Erdélyt szándékozik
meglátogatni.

** (Hagyomány jótékony czélra.) A napokban
Pesten elhunyt Deinhöfer Henrik, volt szegényes
favágó és házmester, 300 ftnyi megtakarított va-
gyonkáját a pesti evang, árva-intézetnek hagyo-
mányozta, és pedig annak kegyeletes hálaemlé-
keül, hogy maga is egykor elhagyatott árvagyer-
mek levén, egy németországi árvaházban talált
menhelyet. — Továbbá ugyanazon czélra a kőszegi
takarékpénztár 100 frtot, a györi 50 frtot, a mis-
kolczi 20 ftot, a debreczeni 10 ftot adományozott.

*• (A Kis-Kun-Halason tartott óvodai estélyre
vonatkozólag) Rapos József ur egy hozzánk kül-
dött czikkében teljes méltánylással és helyesléssel
fogadta azon multkori megjegyzésünket, hogy
minél kevesebb bálozás és csemegézés kivánatos

I oly intézetben, melynek egészen más a rendelte-
tése. Egyszersmind azonban megjegyzi, hogy a
kis-kun-halasi óvodánál ez eset csak kivételesen
s a kellő határok között történt, mit annyival
biztosabban állithat, mert ez estélyt a halasi óvoda
derék vezetője, Szabó Endre ur, a vele előlegesen
közlött terv helyeslése után rendezte, még pedig
szép eredménynyel.

** (Megnyugtaló hir a fonalócz-kór ellen.)
Azon átalános rémülésre, melyet Németországban
a trichinek hire okozott, Pestvárosa is megtette
az elővigyázati rendszabályokat, s szakértőkből
álló bizottmányt küldött ki a Sertéshus megvizs-
gálására. E bizottmány megszemlélte a pesti Kő-
bányában létező sertés szállásokat, hol jelenleg
mintegy 12,000 darab sertést hizlalnak. A bizott-
mány minden sertésfajból és pedig a magyaror-
szági mangalicza, szerb- és oláhfajból egyet-egyet
kiválasztott, azokat megbélyegezte és leöletés
végett a városba behozatta; a kísérleti czélból
kijelölt helyre hozatott még ezeken kivül egy
sertést, mely kizárólag csak vérrel és marhahul-
ladékkal — és egy sertést, mely csak kizárólag
moslékkal tapláltatott; az ilyképen kiválasztott
sertések húsai, a bizottmány tagjai által górcső- J

vei (microscop) szigoruan megvizsgáltattak, de
azokban a fonalóczoknak (trichinen) legkisebb
nyoma sem volt észlelhető. Ezen kedvező ered-
mény után a bizottmány szükségesnek tartotta a
közönség nagyobb megnyugtatása tekintetéből
kijelenteni, hogy a jól megfőtt vagy sült Sertéshus
teljesen ártalmatlan.

** (Négy fináncz balsorsa.) A „Szeged" irja:
Mult pénteken egy alsóvárcsi gazdához 4 teljesen
fegyverzett pénzügyér tért be dohánykutatás
végett, azonban sikertelen fáradozásuk után tá-
vozni szándékozván, a gazda lármájára összecső-
dült nép őket üldözőbe vette, sőt kővel dobálta,
mit a pénzügyérek a nép közé lövéssel viszo-
noztak s ilyeténkép sikerült nekik a „szarka"
korcsmába s onnan a várba menekülni. Az össze-
csődült néptömeg eloszlatására 2 csapat katona-
ság közeledett, kiknek tettleges föllépését azonban
a városi hajdúk jókori beavatkozása szükségte-
lenné tévé.

** (Inség Erdélyben, a Mezőségen.) A „K—k"
szerint a Mezőségen az inség aggasztó jelei mu-
tatkoznak. Hivatalos nyomozások szerint az éhségi
hagymáz kitöréséről szóló hirek ugyan alaptala-
nok, de némely helyeken, mint Bodonban, Zaihon,
Kenderesen, Nucson, stb. igen érezhető élelem-
hiány uralkodik még a közép-osztályok közt is,
és a valódi éhség közel kilátásban áll. Hogy
mennyire fokozódott már a baj, azon körülmény-
ből is kiviláglik, miszerint Szengyel-en egy hold
földet 10 forinton adnak el, csak hogy a legsür-
gősebb szükségeket fedezhessék.

** (Névmagy aritások.) Felsőbb engedély mel-
lett Hain József kecskeméti lakos ,,íZctzai"-ra, —
Hauch Endre felső-bányai főelemi tanitó pedig
„Kárpáti"-ra. változtatták vezetékneveiket.

= (Kölcsönügyletek eszközlése.) Figyelmez-
tetjük olvasóinkat a lapunk hirdetései közt levő
azon felhivásra, melyben Strelisker Manó köl-
csönügyletek eszközlésére ajánlkozik.

** (Halálozás.) Kiss Károly, a magyar tud.
akadémia rendes tagja, e hó 17-kén elhunyt. A
boldogult egyike volt a magyar irodalom régi baj-
nokainak. 1793-ban született Budán, s 16 éves
korában katona lett. Résztvett a Napoleon elleni
hadjáratban, s 1837-ben mint kapitány nyugal-
maztatván, Budapesten telepedett le. 1831-ben a
magyar akadémia levelező, 1840-ben pedig a had-
tudományi osztálynál rendes tagjává választotta.
1849-ben több rendbeli fontos hivatalt viselt, s
mint a magyar hadsereg ezredese, és a hadügymi-
niszterium osztályfőnöke, 1849 végével elfogatott
s 10 évi várfogságra itéltetett. 1850-ben kegyel-
met nyert. Irodalmi munkái a hadtudomány, föld-
leírás és szépirodalom körébe tartoznak. — A 73
éves agg halálát korelgyengülés okozta. Béke le-
gyen hamvai fölött!

•* (Halálozás.) Zombory János, szerbiai v.
püspök, prépost ea olvasó-kanonok, hittudor és
aranymisés áldozár, e hó 19-kén Kalocsán meg-
halt, életének 78-dik évében. Béke hamvaira!

— (Hálanyilatkozat és szives kertiem) Bu-
dapest t.cz. lakóihoz.—Mielőtt elhagynék kedves
hazánk fővárosát, kényszerítve érezzük magunkat,
azon szives és áldozatkész részvétért, melylyel az
eperjesi ág. hitv. ker. Collegium kiépítési ügye
a t. cz. lakosság minden rétegeiben találkozott, a
legőszintébb hálát kifejezni ; de egyszersmind
fölhiva érezzük magunkat, a nevelés azon t. cz. ba-
rátait, kikhez személyesen szerencsénk nem lehe-
tett, ezennel nyilvánosan fölkérni, sziveskednének
kegyes adományaikat, melyekkel az eperjesi főis-
kola egyik égető szükségét fedezni elősegítik, a
„Vasárnapi Ujság" szerkesztőségéhez beküldeni,
hol az illető pénzmennyiségért , az ismeretes
„Ausztráliai bazár" 1 ftos sorsjegyei kaphatók
lesznek. Pest 1866-iki febr. 18-án. Eperjesi taná-
rok és a Collegium megbízottai: Mikolik Gyula,
Róth János.

— (Adakozások.) A Vasárnapi Ujság szer-
kesztőségéhez mult héten beküldetett:

A Keresztessy árvák számára: Diósjenó'ről
többen Nagy Gida ref. lelkész által 3 ft 81 kr.

(Az egyes adakozók Oroszi Pál néptanitó ne'vestején:
Gallner József 40 kr., Plosch 1 ft., Balla Mihály 20 kr.,
Kálmán Béni 20 kr., Nagy Mihály 20 kr., Peanits Ferencz
1 ft., Germani Lajos 20 kr., Valaki l l kr., Bükkel Miklós
20 kr., Nagy Gida 30 kr., Sallai Jusztin 16 kr., — összesen
3 ft 97 — ebből 16 kr. postadíj, marad 3 ft St Kr.)
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- A bukaresti ref. templom számára:
Simontornyai kaszinó Nagy Ignácz által 3 ft.

Encsencsről Lautner Ferencz 3 ft.

— (Adakozás.) Az ínséggel küzdő bukovinai
magyar testvéreink fölsegélésére a Vasárnapi Uj-
ság szerkesztőségéhez beküldetett:

IL közlés: Pozsonyból Kajdatsyné 2 ft. —
Halasról Sz. G. 1 ft. - Zsákáról gr. Rhédey Gá-
bor 5 ft. — Sófalváról (Erdély) többen Sombory
János által 23 ft. — Nagyváradról többen Bakos
Pál által 3 ft 40 kr. — Székesfehérvárról többen
Tvordy János által 12 ft. 50 kr. — Sárospatakról
többen dr. Soltész János által 31 ft. — Tokajból
L. L. 2 ft. — Lunkányról László József 2 ft. —
Prakenfalváról (Jakobs Ottokár 1 ft., Valkó Jó-
zsef 1 ft., Rónai Guszti 1 fc, Rónai Károly 2 ft.,)
együtt 5 ft. — Simontornyai kaszinó 3 ft. —
Szatmárról Joó János és neje arany lakadalmá-
nak vendégei, Vajai László által 23 ft. — Szat-
márról többen Böszörményi Elekné által 48 ft. —
Összesen 160 ft. 90 kr.

Az I. közlés volt: 2 db. arany, 37 ft. 20 kr.
Eddig begyült 198 ft. 10 kr. és 2 db. cs. arany.

(Az egyes adakozók jegyzéke: Sófalván: Sombory
János 10 ft. Neje g. Toldi Rozália 5 ft g. Toldi Amália
5 ft. Varró István 2 ft. Dénes Mihály lít. — Nagyváradon:
Bakos Pál 1 ft., Vincze Dániel 1 ft., Felvinczi József 1 ft.,
Gregovits István 40 kr. — Székesfehérvárott: Korompai
Ferencz 1 ft, Karády Lajos 1 ft, Entzmann M. 1 ft, Entz-
mann L. 1 ft., Borbai Kálm. 1 ft., Moizes Jak. 1 ft., Vu
kits Pál 1 ft., Peitl Józs. 50 kr, Kaposi Péter 50 kr, Tóth
Ján. 30 kr., Szabó Józs. 50 kr. Kalmár Mihály 20 kr., Kal-
már Péter 20 kr., Pojányi János 20 kr., Takács Ján. 20 kr.,
Pojányi István 20 kr., Tóth Istv. 25 kr., Kalmár Márton
10 kr., Horváth Józs. 10 kr., Kath tanitó 10 kr., Tvordy
János 2 ft 5 kr. — Sárospatakon : dr.Soltész János 1 ft.
Kérészi István 1 ft., L. Sz. K. 20 kr., L. O. 20 kr., B. K.
1 ft., T. R 40 kr., J. G. 20 kr., F. J. 20 kr , Molnár Ist-
ván 1 ft., E. I. 40 kr., Cs. M. 20 kr., B. Im. 20 kr., Kál-
niczky Benőné 20 kr., A. J. 40 kr., Nyomdaszemélyzet
80 kr., Valaki 30 kr , K. J. 20 kr., Sz. G. 50 kr., Valaki
50 kr., Szakácsi Dániel 1 ft., N N. 20 kr., Szinyei Gerzson
1 ft., Gortvay Jánosné 20 kr., Tóth Gábor 1 ft, Soltész
Ferencz 1 ft, N. N. 40 kr., R. P. 20 kr., O. J. 40 kr., H
Gyula 30 kr., K S. 10 kr., J. S. 40 kr., Hegedüs László 1
ft., L. E. 40 kr.. N. N. 30 kr , Eperjesiné 10 kr., R. G.
80 kr., Sz. J. 10 kr., F, P. 20 kr., Zsidai József 1 ft., Ár-
vay József 1 ft., Meczner Dezsö 1 ft., Szenczy László lft ,
Képes Ferencz 1 ft., X - y 20 kr., K. B. 40 kr.,U. J 10kr.,
A. J . 20 kr., Bodnár Ferencz 1 ft., ü. M. 20 kr., Cs. J. 20
kr., Ujlaki Péter 50 kr., Dobozy László 1 ft., Szakácsiné 1
ft., Főző Péter 20 kr, B. Laioj 20 kr., Nemes Ferencz 1
ft., Kapitány János 50 kr.. Csécsi Pál 1 ft ,,Nagy András
20 kr., Stiglicz Albert 20 kr., Feldmesser Abraham 40 kr.
— Szatmáron: Böszörményi Elekné 2 ft. 45 kr., Török
Kajetánné 2 ft., Török Anna 1 ft., Török Kajetán 2 ft.,
Böszörményi Józsefné 2 ft., Papp István 20 kr., Szeőke
Barna 1 ft.', Szeőke Szücs Etelka 1 ft., Szilágyi Sándor 50
kr., Benkő Pál 1 ft., Fischer Ignácz 30 kr., LengyelIstrán
1 ft., Madarassy Dániel 1 ft., Novák Károly 1 ft., Darvay
Gábor 1 ft, Sümeghy 2 ft., Szappanyos 1 ft., Korányi Já-
nosné 1 ft., Frankó Pál 1 ft., Kőszeghy Málcsi 1 ft., Ki-
szely Károlyné 1 ft., Nagyné 20 kr., M. M. 15 kr., M. J.
1 ft", IL J- 1 ft-, Sáónyi Ferencz 50 kr., Koós Márton 1 ft.,
André Alajos 50 kr., Jeszenszky Lajos 1 ft , Jurácskó Dá-
niel 1 ft.. Vallon 6o kr., Fekete Sámuel 1 ft., Weisz Gás-
párné 1 ft., Leehnerné 50 kr , Szlávik 1 ft., Madarasi 50
kr., Vargha József 50 kr., Papp Ilona 1 ft., Köpecsi Sá-
muelné 1 ft., Illyési Istvánné 1 ft., egy valaki 50 kr., Reich
Andrásné 1 ft, Becsky Tóni 20 kr., Petrovich Antalné 1
ft., Gúntner Ignácznő 50 kr., Kaffka Ignácz 1 ft., Ormós
Péterné 1 ft., Eszéné 1 ft., Adamiesné 1 ft., Melczerné 1
ft., Koós Lajosné 1 ft.

(A tegnapi napon posta utján elküldöttünk
a bukovinai inségesek számára 198 ftot 10 krt és
2 darab C3. aranyat.)

Nemzeti szinház
Péntek, febr. 16. „Az elkényeztetett férj."

Tréfál fel v. Ezt követte: „Angolosan." Vigjáték
2 felvonásban.

Szombat, febr. 17. „Az afrikai nö." Opera 5
felv. Irta Scribe, zenéjét szerzette Meyerbeer
Jakab. — A nagy mester, ki a Hugenották, ör-
dög Róbert és Próféta szerzésével nevét különben
is örökemléküvé tette a zenevilág előtt, ez utolsó
hátrahagyott dalmüvével csak szaporította ba-

bérait; nem csoda tehát, ha annak szinrehozatalát
már régóta mindenki a legnagyobb kiváncsiság-
gal várta. A mű, mely most Európa minden neve-
zetesebb színpadán oly kitünő helyet foglal el, ná-
lunk is szinre került, oly fénynyel, minőt nemzeti
színpadunkon eddig nem láttunk. Zenéjéről, mely
sokszor elbájol s mely mindenütt méltó nagyhirü
szerzőjéhez, szükségtelen még véleményt is mon-
danunk, de leginkább hat a szemlélőre a kiállitás
disze, mely szemkápráztató, s hol talán igénybe
van véve mindaz, a mit csak a szinpadi szemfény-
vesztés fölmutatni képes. Egyik legmegkapóbb
hely lenne benne a harmadik fölyonás, midőn a
szinpad egy hajót tüntetne föl a hullámzó tenge-
ren, de épen e jelenetre a mi színpadunk szűknek
mutatkozik; legkedvezőbb hatást tesz az ötödik
felvonás diszlete, melyben az óriás manzenillo-fa
törzse a szinpad közepén emelkedik föl, s a plafon-
dot a fa lombjai képezik. Az egész szinpadon a
terebélyes fa terjeszti szét ágait és lombjait; há-
tul tenger látszik, melynek levegője határtalan
messzeséget mutat. — A mi az előadás sikerét il-
leti, ebben a legkitünőbb rész Pauliné asszonynak
jutott, ki nemcsak érdekes jelenség volt festői
öltönyében, hanem Selika szerepét művészileg is
személyesité. Rabatinszky k. a. mint Inez, szintén
tapsokban részesült. Ceresaról meg kell említe-
nünk, hogy Vasco dí Gama szerepében magyarul
énekelt. A karok, valamint a zenekar nagyon
sikerültén s összevágólag működtek.

Vasárnap, febr. 18. „A kisértet." Ered. nép •
színmű 3 felv. Irta Szigeti József.

Hétfő, febr. 19. „Szigetvári vértanuk." Szo-
morujáték 4 felv. Jókaitól.

Kedd, febr. 20. „Az afrikai nő." Opera 5
felv. Meyerbeertől.

Szerda, febr. 21. „A haramiák." Szomorú-
játék 4 felvonásban. Irta Schiller.

Csütörtök, febr. 22. „Rigoletto." Opera 4
felv. Verditől.

Szerkesztői mondanivaló.
8097. Miskolcz. T. E. k. a. Méltán csodálkozik ön,

hogy Gyulai Pál „Egy anya" czimü csinos kis beszélye,
mely a Kisfaludy-társaság nyilvános ülésében oly figyel-
met gerjesztett, miért nem jelent meg eddig egy lapban
sem ? Egyuttal megsúghatjuk ennek okát is. Azért, mert
e költői lélekkel irt vádat a Vasárnapi Ujság közelebbi
számában fog megjelenni s itt, ugy hiszszük, különösen
a női olvasóközönségnek kedvencz olvasmánya lesz.

8098 Méhész. G-.I. A kivánt regény magyar kiadása
nem jelent meg teljesen. Német kiadásban küldötte meg
egy helybeli könyvárus utánvét melle t.

8099. S. L. ker. jegyző urnak A kiadóhivatal tu-
datja, hogy adókönyvecskék (mind álladalmiak, mind köz-
ségiek) nála folyvást készen kaphatók s megrendelhetők.
A V. U. 6-ik száma elküldetett.

8100. Kecskemét. K. J. A pénz megérkezett, a kért
számot elküldtük.

8101. Debreczen. T. L. A köszönetnyilvánításnak az
illető lapban kellene megtörténnie.

8102. Kókőnyftsd. Gy.F. Nem kell ama ruhakérdés-
ből oly rettentő komolydolgot csinálni s mindjárt hazafiui
könyekre fakadni, ha egry pesti jogász bugyogóban tér
vissza az atyai házhoz. Hálistennek, nagyobb dolgoknak
lehet már örvendenünk, vagy ha ugy tetszik, nagyobbakon
busulhatunk. Az idö szelleme önként hozza magával, hogy
a hol végre nagyobb dolgok lépnek az előtérbe, ott az
efféle külső formalitások másodrendüekké válnak. —
De azért hadd álljon itt a felhivás egyik drastikusabb
pontja, mely igy hangzik :

„Édes magyar honfi barátaink! Legyenek, kérjük az
egekre, kitaitóbbak! Egyetlen egy komédiás vált a magya-
rokból, t. i. az, a ki scythiai farkasok helyett kecskeméti
komondorokat mutogatott Olaszországban. De annik az
ott leví magyar tábornok olyan leczkét adott, hogy többé
n jm mutogatott efféléket s visszament Kecskemétre, s
ujolag magyar és nem konédiás — lett. Legyenek
tehát az igen tisztelt magyar urak i» szívósabb képviselői
a magyar öltözet viselésének" stb. stb.

8103. Hanva. A levélre magán uton kellene felel-
nünk, a mi meg is lesz, mihelyt lehet. Addig is tiszteljük
a nézetkülönbséget s szidjuk a ,,szivdobogást "

8104. Félegyháza. K. B. I Az ujabb utasitást öröm-
mel vettük s szivesen teljes tjük.

8105. Felsőbánya. K. J. A két izenet közt nincs
ellenmondás. Az elsö futólagos átnézet utáa, a másik ko-
molyabb vizsgálat után iratott A kiadás tetemes változ-

tatások nélkül, melyekhez sem időnk, sem kedvünk, lehet-
lennek bizonyult. Adandó alkalommal azonban egy harma-
dik kísérletre még vállalkozunk.

8106. Sárospatak. Dr. S. J. A küldemény nagy
sietséggel s „könyvnélkül" történt. A többivel együtt
majd ezen hadipótlék is indulni fog.

8107. Pécs. Sz. A. A rendelkeiésünkre álló példányok
száma egyelőre kivan meritve, de a legelső kedvező vacan-
tiába az uj cserét ültetjük be.

8108. Debreczen. L. L. Sajnálattal jelentjük, hogy a
közmondások jegyzéke nem fele't meg reményünknek.
Azt hittük, a nép szájából ellesett, kevésbbé ismert, uj szó-
lásformákat kapunk; a közlőitek minden eddig megjelent
ily tárgyu gyűjteményben feltalálhatók.

8109. Breznóbánya. V. V. A nyilttérbe «zánt fel-
hivást egyelőre »z illető lap kiadójával közöltük. Remél-
jük, igy leghamarabb czélt fog ön érni.

8110. Bécs. M. V. A három tárgyat köszönettel vet-
tük. Az idei folyamot meg fogjuk rendelni, de a kivánt
mult évi számokkal már drága pénzért sem szolgálhat a
kiadóhivatal.

8111. Pécs. Dr. M. L. A képek megérkeztek.

A Vasárnapi Ujság egy számáért 1 ft. o. é.!
A Vasárnapi Ujság minden évfolyamát teljesen bir-

ván, csupán egy — az 1857-i 45. szám — kivételével: ezen
számért 1 ftot postai utánvevény mellett a küldőnek szive-
sen megfizetek.

Breznóbánya, Volff Vincze, segédlelkész.

SAKKJÁTÉK.
— (A pesti sakk-kör 1866-diki tornája.) A

pesti sakk-kör ez idén is rendez tornát, s e czél-
ból hat rendbeli jutalmat tűz ki, melyeknek elseje
ifj. gróf Bethlen János által a körnek ajándéko-
zott két darab aranyból áll, melyhez a társulat
még egy bronz sakktáblát csatol; a 2-dik dij
3 darab arany stb. A bejegyeztetés ezen tornára
1 forintnyi betétei lefizetése mellett f. hó végeig
történhetik. Bejegyezhető pedig minden rendes
és hónapos tag, ugy hogy nem tagok is 2 frtnak
letétele mellett, hónapos tagokká válván, a tor-
nában résztvehetnek. Addig is, mig e már meg-
kezdődött tornáról részletesebben szólanánk,
megemlítjük, hogy eddig 16 an vannak reá beje-
gyezve.

321-dik sz. f. — S z a l a y S á n d o r t ó l
(Körös-Ladányban).

Sötét.

a b c d e f g h
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond

316-dik számu feladvány megfejtése.
(Novotny Antaltól.)

Világos. Sötét.
1. Fh5-f3 e4-f3:
2. Hfő—d4f tetsz. szer.:
3. VbS—hnat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Mitkolcxon: Caenthe József. — Pozsonyban: Csery Gá-
bor. — Fenten : Cselkó György.

Hónapi- és
hetinap

Katholikus és

HE
Protestáns

naptár

Február—Márczius

26
Vasár
Hétfő

27 Kedd
28 Szerd.

1 Csüt.
2 Pént.
8; Szomb.

G i Valburga
Sándor püep.
Leander, Román
Ozváld érs.
Albin püsp.
Simplicius
Kunegunda

G 2 Remin.
Victorin
Leander
Ozváld
Fej érke
Simplicius
Gunda

T I - N A
Görög-orosz

naptár

Február (ó)
13
14
15
16
17
18
19

B 1 n. böjt.
Auxentias
Onesimus
Kántor
Klek
Leo páp*
Archippus

LPTÁR.
Izraeliták
naptára

Adar,Ros.
10 Judás
l l
12 [neve böjt
lSEsztherról
14 KÍK Par.
15 N. Purim
lö 24. Sab.

Hold változásai. © Holdtölte a hónapban

>

hosiaa

f.

336
337
338
389
340
341
34ü
nen

p-

89
40
40
41
40
40
40

a P
kél

<S

6
6
6
6
6
6
6

i lesz.

P'

51
49
47
46
43
42
40

nyüg-

6

5
í>
b
b
b
b
b

V-

38
40
41
43
43
4Í>
4b

H ö
hossz*

f.

108

m
134
UJ
160
172
184

p.

2
23
32
2b

V
34
48

I d
kél

6.

2
3
4

p-
44
47
52
58

este
7
8

tí
V

ny»g.

6.

3
4
5
b

p-
58
41
19
31

regg-
6
V

48,
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TARTALOM.
Dr Seeburger János báró (arczkép). —Jeruzsálem.—

A kortes-világ eredete (vége). — A légnyomatu vasut Lon-
donban (képpel). — Fövárosi képek: IX. Az olajos (kép-
pel). — A magyar-zsákodi r. kath. templom és iskola
(képpel). — Csokonai mint szóujitó. — A mákfélék s a
inákony (vége). — Mult századbeli magyar hősök. — Egy
kuruczvezér sirja Lakompakon. — Egyveleg. — Tárház:
Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. — Közintéze-
tek, egyletek. — Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság?
Adakozások. — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondani-
való. — Sakkjáték. — H«ti-n»ptár.

h

HIRDETÉSEK.

Tudósitás.
Alulirt a hajózási idény megnyíltával a t. cz. magánhajók tulajdonosainak tudót

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

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

Bövebb tudósitást alólirt gőzhajózási irodájába, Vel lesz András urnál nyer-
hetni, Pesten, aldunasor l-«ö sz. alatt. 1512 (2 — 8)

Luczenbacher Pál.

Uj bolt-nyitás.

Takáts! János
„A VŐLEGÉNYHEZ"

czimzett, ezelőtt a váczi-utczában jól ismert és a kiárulás által megszünt fehérnemű
kereskedése jelenleg a

kis hid-Qtczában, a „vastuskóhoz"
rendkivül ölcsó árakon " V i

nyittatván meg, u. m.:
y4 forint férfi-vaszoningek, középfinom,

Q % forint „ „ finom,
•4= és £3 forint férfi „ egész finom,
Q % forint nö-ingek, horgolt csikkal,
3 V4 forint „ szegélyzett mellel,
•4: es S forint „ himzett mellel,

nagy választék gyermek-, fiu- és leány-fehérnemükben, rumburgi,
hollandi és borvásznak, asztalneműk, kávéabroszok és zseb

kendőkben. 1413 (10-0)

a1'

Marhabetegségek s marhavész ellen
eredménydús használatra talál

a korneuburgi marhapor,
•engedvényezve a magas cs. kir. ausztriai, kir. porosz s a kir. szász kormányok által,
kitüntetve a hamburgi, londoni, párisi, müncheni és bécsi érmekkel, s a legnagyobb ered-
ménynyel haszoáltatik ó felsége &Í angol királyné, valamint ó felsége a porosz király
összes udvari istállóiban.

Valódi minőségben kapható:
PESTEK Török József gyógyszerésznél, király-utcza 7. sz., Thalmayer A. és társa,
Halbauer testvérek. Glatz J., Rakodczay A. — Budán: az udvari gyógyszertar-
ban, Aradon: Probst F. J , Tonea és Fr«iberger. — Abony: Lukáci A. — Brassó-
ban: Heszheimer és társa, Gyertyánffy és fiai — N -Becskerek: Nedelkovics. — De-
breczenben: BignioJ, Csanak J .— Dettáu: Braumüller. — Déva. Lengye. — D.-Főld-
vár- Nadhara P — Eperjesen: Zsembery J. — Eszéken: Deszáthy J. — Eszter-
gomban: Bierbrauer C. J. - Egerben: Tschögl J. - Gyöngyösön: Kocziánovich
— Kassán: Novelly A. — Kolozsvártt: Wolf. - Komáromban: Bellow A., Ziegler
és fia — Kőszeg: Bründl J . — Mohácson: Kógl. — Altmann. — Nagy varadon:
Janky A. — Nagy-Kaniz-án: Feszelhofer és Rosenberg - Nyíregyháza: Reich és
Pawlavits. — Pancsován: Rauschan és fiai é* Gráf, - Paks : Flórián J. - I ozsony-
ban: Scherz F., Hackenberger testv., Waritsek, Kovács J. — Rozsnyón: Posch J. —
Sopronban: Pachofer L., Müller P., Mezey A. — Székesfehérvárit: Legmann A. L.,
Kovács P — Szegeden : Aigner. — Selmeczen : Dimák, Zelenka, — Szepesvarallyan:
Fest J . B — Szolnokon: Scheftsik István. - Sziszeken: Dietrich A. - Temesvártt:
Maxer és Sailer A., Babusnik. — Trencsénben: Kulka és Weisz. — Váezon: Boden-
dorfer. — Varasdon : Halter F és Koterba. — Veszprémben : Lang J. és Tuszkau

M. Verőcze: Bész J. K. — Zelie: Steyrer A. 1476 (2-8)

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-utcza 1. sz).

Tiszteletteljes megemlítéssel a londoni ipar-kiállitáson kitüntetve,

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

ns-ANATHERlN-SZÁJVIZE
Bécsben, Stadt Bopergasse Nr. 2. i«6(6-e)

Egy üveg ára 1 ft. 40 kr.
Kapható PESTEN : Tőrök Jozsef gyógyszerésznél király-utcza 7-ik sz. a ; — to-

vábbá Molnár, Unschuld, Lueff, Oszwald és Vértessi uraknál.
BUDÁN: Az udvari gyógyszertárban és Ráth gyógyszerésznél Tabán.

Ezen kitünő készítmény 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 suly ellen a legjobbnak bizonyult be ; felolvasztja a nyálkát, mely
által a fog-kő képződése meggátoltatik, a szájízt jobbítja s arra frisitőleg hat s igy
minden kellemetlen bűzt, melyek mesterséges vagy üres fogaktól, ételek vagydo-
hányzástól származnak, gyökeresen eltávoüt. Minthogy az anatherin-szájviz a
fogakra s a szájrészekre sem bántókg, sem pedig marólag nem hat, ennélfogva a*
mindenkor mint szájtisztitó szer a legnag) obb szolgálatot teszi s a szájrészeket a
késő korig teljes egészség s fris ségben fenntartja; kitünő orvosi egyéniségek bizo-
nyítványai annak ártalmatlan- s ajánlhatóságát elismerték, s az számtalan hirneves
orvos által rendeltetik.

Anatherin fog-pásta 1 szelenc.e ára 1 ft. 2^ kr.
Fog-ólo a, az üres fogak betöltésére 1 doboz ára . . . 2 ft 10 kr.
Növényi fogpor 1 tok ára — ft. 63 kr.

Több
kitüntető

érmek
tulajdonosa.

Karnthner-
Strasse
Nr. 27,

B é c s b e n

i Cs. kir. szab.
I vá«on- és
o asztalnemű

a Himmel- f KflldemT
prort-uteza | nyék

sieglet-
LJ boltjában.

mindenfelé;

Bel- és külföldön tetemes kivitele és szállításainál fogva ismeretes

FOBL E. vászon- és fehérnemügyár-raktára
Karnthnerstrasse Nr. 27, a Himmelpfort-utcza szegletboltjában

.IXM ERZIIERZOG KARL" Récsben,
a t. cz. közönségnek ugy itt, mint a vidékeken is azon ritka alkalmat nyujtja, hogy
a legnehezebb gyárkészitmények még a szakértőkre nézve is bámulatos jutányos

árakon bevásárolhatok
WW Lnvélbeli megrendelések mindenhová pénzbeküldés, vasuti vagy

posta-utánvét mellett elkflldetnek.

Szabott árak jótállás mellett. "2£a
(Megrendelésnél a nyakbőség kéretik) 2 ft., 3 ft.,
S ft. 50 kr., 4 ft.—5 ftig a legfinomabb.

(Megrendelésnél a mellbőség kéretik) sima 1 ft.
80 kr., horgolt és svájczi redős mellel 2 ft. 50 kr.,

himzett 3 ft. 50 kr., dusan himzett franczia alaku és angol lady-
alaku, ezek igen finom vászon-ingek redőkkel, betétekkel és
valódi csipkékkel, ára csak 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft., 6 ft. 50 kr. a
legfinomabb.

Csak

rumbnrgi

vásznak
1463 (6-6) V á s z o n f é r í i - g a t y á k K Í S

75 kr., 2 ft., franczia 2ft. 25 kr., 3 ft. 3ft 50 kr. a legfinomabb.
12 darab vászon zsebkendő, kisebbfajta 1 ft. öOkrtól 2 ftig, a nagyobb 2ft. 50 kr.,

szinesek is ugy szinte ezérna-batizkendök hölgyeknek, és vastagszövetüek fér-
fiaknak 3 ft. 50 kr., 5 ft., 7 ft., 10 ftig a legfinomabb.

12 darab törülköző- vagy asztalkendő 5 ft., 6 f., 7 ft. SO kr., 9 ftig a legszebb
vászondamaszt.

30 röfös kézfonatu-vászon fehéritett és dupla ezérnavászon fehéritlen 7 ft. 60 kr.,
9 ft. 50 kr., l l ft., 13 ft., 15 ft., 18 ftig a legfinomabb.

24 rőfös'/« széles szép hollandi vászon (6 ingnek) l l , 13, 15, 18 ft., 20 frtig a
legfinomabb.

40-42 rófös jeles szövetvászon (ágynemű vagy 12 női ingnek) 14, 15, 18, 22 ft.
24 ftig a legfinomabb.

50 és 54 rófós hasonlithatlanul jó rumbnrgi vagy hollandi szövet (kézfonatu és
*/, széles) 20 25, 30, 35, 40, 50-60 ftig.

A pénzintézetek kamatlába alkalmat szolgáltat, hogy azon vevő, ki
nyolczvan forint árut vásárol, meglepőleg linóm ruhát kap ráadásul.

A levelek ekép ÍKürnthnerstrasse Nr. 27, im Eckgewölbe der Himmelpfortgasse
czimzendók : \ „ZÜM ERZHERZOG KARL" Wien.

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

tudósitást ad: a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatala. (1—3)

Biztos és gyors kiirtása
a

patkányok s egereknek,
egy ««• kir- kisír. szab. patkány- s egérpusztitó szer által gyertya formában.

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

PESTEN: Török Jóisef gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik sz. a.,
továbbá:

IV.-Becskerek: Nedelkovits. — Csáktornyán : Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J .
— Jamsenova: Dudovits J. — Keszthelyen: Wünsch F. — Kolozsvártt: Wolf J _
Pozsonyban: Scherz F ilöp. — Sopronban: Pachhofer,— Soborsin: Franke A. Va-

rasdon: Haller D. F., — Verőczén: Bész J. K. uraknál 1474 (7—14)

Ü

Ujonnan nyitott magkereskedés i|llj
a „Napraforgóhoz",

melyben következő legjobb minőségü magvak kaphatók, u. m.: 1. lueeerna magyar és
valódi lt-gszebb franczia, stájer here, török baltaezim és még többféle heremag-fajok. —
2. Valamennyi gazdasági fúmagvak és kertbe való leg»zebb angol alaétang fűmag-pá-
zsitnak. — 3. Famagvak. — 4. Kerti vetemény magvak, melyek a legjelenb termesztőktől
kerültek ujonnan nyitott magkereskedésembe. — 6. Virágmagvak épen a legkedvejebb
fajokból nagy választókban. — 6. Spárgagyökerek 2, 8, 4 évesek, óriárfajok, mindezekről
az árjegyzéket kívánatra bérmentve azonnal e'küidöm, ét végre van szerencsém a t. cz.
gazdálkodó, k«rtéizkedő és t. ügytárisúmnak tisztelettel jelenteni, hogy ujonnan nyitott
magkereskedésetuben egyedül sok fris csiraképes magvak kaphatók, mira bausw* rendel-
ményeiket mielőbb elvárja

FÖLDESSY LAJOS,
magkereskedő P e s t e n , aldunasor 1-sá szám alatt, a „Napraforgóhoz", Nemeshegyí

háeban. ' 1510 (4-ő)

í!
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il magyar földhitelintézet
sorsolás alti eső 5% %-os záloglevelei

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

E jelzálogi biztosítékon kivül kezeskedik még a záloglevelek biztosságaért:

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

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

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

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

A záloglevelek legfelsőbb rendelet szerint

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

biztos töke-elhelyezések és az aggkor biztositására,
miután föltétlen biztositékot, t most • rolva,

7% évi jövedelmet és biztos tSkenyereményt
nyujtanak.

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

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

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

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. sz. Medetz-
háiban, I-ső emelet, délelőtt 7 —9-ig,

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

válaszoltatik. s kivonatra a gyógy-
szerek is megküldetnek.

Titkos

BETEGSÉGBE,
ujonnan keletkezettek

8 nap alatt
minőségre nézve

48 óra alatt
meggyógyittatnak

dr. Fux 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. I-ső
emelet. 1876 (1—12)

Közkedvelt magyar hjuszpedrö,
fehér, barna ĉ s fekete.

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

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

RO1KO VIKTOR,
gyógyizerés* Tisza-Ujlakon.

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

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

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

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

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

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

— ÍV>riÁI'70tíiLr melyek alkalmazása által a füst a konyhából és
lOUrifjClCnjiakhelyiségekbőlnyomtalanul eltünik, dbjalOft.

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

MIKSITS KÁROLY,
bádogos-mester.

RAKTÁRA : rózsatér, 2 ik szám a városháza mögött.

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

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

BENYOVSZKY GRÓF.
Történeti regény,

írta JltthltlAcIl Luiza. Forditotta B—8. V 25.
4. resz. Ara 3 forint.

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

Hartleben Adolf,
kiadó-könyvárus.

| 1518 (1-2)

GRIMAUL.T és TÁRSA gyógyszerészek

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

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

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

Tizenharmadik évfolyam.

Pest, márczius 4-én 1866.

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

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

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

Kiss Károlyt, Bugát ily neme-
sen küzdő reformátori iskolájának
érdemdus tagját ábrázolja képünk.
Mig egyrészt „hadmüsz6tárá"-\al
nyelvünk müvelésének avatta ma-
gát érdemdus bajnokává, egy honi
irodalmunkban mindaddig ismeret-
len tudomány: a parlagon heverő
hadtudomány talaját kezdé mun-
kába venni. E kettős munka holtig-
lan feladatát képezé a nemes élet-
nek , melynek főbb mozzanatait
érinteni, e sorok feladata.

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

K i s s K á r o l y .
(1793-1866.)

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

K I S S KÁROLY.

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

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

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

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

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

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

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

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

9-ik szám.

Előfizetési föltételek 1866-dik évre: * Vasárnapi Ujság é s

Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Politikai Újdonságok együtt: Egész érre 10 ft. - Fél évre 5 ft
Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél érre 3 ft.

Hirdet... dyak, » Vasárnapi UJS„, és Politikai UJ dóságokat illetőleg, 1866 január
kiroimor- v m többször, igtetásnál esak 7 krba számittatik. - Külfdldr. nézre kiadó-hivatelunk áxLára
Jatger könyvkereskedés; Bégben : Oppelik Alajos. _ Bélyeg-dij, külön minden igtatta után 30 ujkr ^X^sAr^T,cz.^;z^^z^^rj:^


