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35-ik szám.

Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetera-utcza 4 sz.) megjelentek
Heckenast Gusztáv kiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-ik sz.) megjelentek, Hechenast
és Ráth Mór pesti, Nage-1 és Wischán budai könyvárusoknál kaphatók :
és Ráth Mór pesti, Nagel és Wischáu budai könyvárusoknál kaphatók:

Tizenkettedik évfolyam.

történelmi emlékek. EMLÉKIRAT.
Irta

ü

Kiadja

SZALAY LÁSZLÓ.
Gróf Károlyi Sándor

ÖNÉLETÍRÁSA
naplój^sy^'tH*

|

Negyedik kötet.
8-rét (166 lap). Borítékba fűzve 1 ft.
(Ezen kötettel az Emlékirat be van fejezve).

Pulay Jánosnak

szATIIMAlll BÉKESSÉGRŐL
irt

munkája.

(A „Magyar Történelmi Emlékek" IV. és V. kötete.)
Nagy 8-rét, két kötetben (XXIV. 390—506 lap fűzve 8 ft. 40 kr.

AZ AUSZTRIAI BIRODALOM
jelesen a magyar koronaországainak

A MAGYAR NÉP

DALAI és DALLAMAI
Hangjegyekre tette és kiadta

S Z Í N I

K A R O L Y .

Előfizetési föltételek 1865-dik évre: a Vasárnapi U>ág és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Harmadik füzet. — 50 dal.
E folyam négy füzetből fog állani, mely 200 dalt és dallamot foglaland magában.
Egy-egy füzet ára 30 kr.

statistikai kézikönyve.
Irta

(Ír. KŐNEK SÁNDOR,

' Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november 1-től kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatáanál 10 krba ;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg; és Altonában: Haasenstein és Vogler. — M.-Frankfurtban:
Ottó Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos, — és Pesten: a kertész-gazdászati ügynökség is. József-tér, 14 sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Adler

SZVORÉNYI JÓZSEF

egyetemi jogtanár, magyar tud. akadémiai lcv. tag.
Nagy 8-rét (XIV. 670 lap), fűzve 5 ft.

kisebb

VILÁGTÖRTÉNET TANKÖNYVE

magyar nyelvtana.
Az algymnasiumi és ipardanodai
harmadik osztály használatára.

Tekintettel a műveltségre, irodalomra és vallásra.

Második rész: MONDATTAN.
8-rét (111 lap). Fűzve 40 kr.

ma Dr.Weber György.
A tizedik bővített eredeti kiadás után magyarítva.
Kilenczcdik füzet.
Ezen munka 20 ötives füzetben jelenend meg. — Egy-egy füzet előfizetési ára 4 0 kr. —
A füzetek hónaponkint rendesen adatnak ki.

f

ABC,
első olvasókönyv
vagy

magyar és német tanulók számára.

J_ e * "i: M

Negyedik kiadás. — (131 lap). Kötve 25 kr.

irta BAKODY TIVADAR, *te.

A ker. kath. egyház

Egy kóinetszetü táblával.

24 lap), nagy 8-rét alakban. Ára 40 kr.

(1-3

A gyakorlati

ORVOSTAN KÉZIKÖNYVE
KU1VZE

hasontartalmu munkája nyomán és a magyarországos egyetem irányának
tekintetbe vételével kidolgozta

SZABADFÖLDI MIHÁLY.
Jíagy 8-rét. (422 lap.) Fűzve 4 ft.

ÁLLATGYÓGYÁSZAT,

gyi8;
va

Pest, augusztus 27-én 1865

FÖHIT- ÉS ERKÖLCSTANAI
•

tizennégy oktatásban előadva.
Vallási tan- és olvasókönyv kiváltképen

vasárnapi iskolák számára,
egyszersmind gyakorlati kézikönyv vallásoktatók számára.

irta WEIMOFER JÓZSEF,

'

jubilált áldozár, IX Pius pápa ő szentségének titkos kamarása, a cs. auszt. Leopold-rend
lovagja, szentszéki ülnök és pinkafői lelkipásztor.

Második kiadás. — 8-rét (84 lap) 20 kr.

FÜGGELÉK

lovak, szarvasmarhák, juhok, kecskék és sertések, s egyéb hasznos
a
házi-állataink betegségeinek megismerése s gyógyítása.
Állatorvosok, falusi gazdák és gazdatisztek számára.
Az nj törvénykezési rendszer behozatala óta kibocsátott szabályrendeleteknek hivatalos
felhívás és hiteles adatok nyomán összeállított teljes gyűjteménye.
EISENMÁYER SANDOK, írták ( J Ö I J E L C O E L E S T I N ,
oki. állatorvos.
klev. állatorvos s a m. k. állatgyógyintézet
Harmadik folyam. - Első füzet.
7
(1-3)
f
tansegéde, és
un
(1865.
január—j
ius.
I.—XXII.
sz.)
Második kiadás. — Szamos a szövegbe nyomatott ábrával.
Nagy 8-rét (VIII. és 64 lap). Fűzve 60 kr.
8-rét. (336 lap.) Fűzve 80 kr.

az ideigl. törvénykezési szabályokhoz.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gnsetáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Vincze.

A közelebb lezajlott pesti nagyszerű netanulmányait nagyobb erővel folytassa.
zeneünnepélyek után s az ott feltűnt nagy 1849-ban Sveiczba utazott, hol önálló mű- vész és zeneszerző egyforma szerencsével
hangzású nevek mellé szabad legyen olva- vészként lépvén fel, a legnagyobb elismerés- működött. Játékának épen ugy, mint szersóink figyelmét egy kissé elfelejtett hazai ben részesült s egyhangúlag a zongoravir- zeményeinek jellemző vonása bizonyos eretehetségre visszavinnünk, egy a hazai föld- tuózok első sorába helyezték. A sveiezi detiség volt, melynélfogva mélyen behat
ről szintén nagy reményekkel távozott s a hírlapok lelkesedéssel szólottak nem csak nem csak a különféle időszakok, hanem a
külföld művészeti légkörében kiképződött játékáról, hanem saját szerzeményeiről is. különféle népek zenéjébe is, s ezt ép, egészhazánkfiára, kinek a sors eddigelé csak ki- Többi között egy csupán balkézre irt szer- séges humorisztikai alakban tudja feltüntetni,
sebb mértékben adá meg ugyan vágyai zeményét dicsérték, melyben a félkézzel a művészet igényeinek teljes kielégítésével.
teljesülését, de ki nem csak a nevéhez kötött játszó mű is ugy tűnt fel „mintha egy egész Vannak Adler Vinczének oly müvei, melyekreményeknél, hanem működésének eddigi zenekar játszott volna." Mindamellett Adler ben valóságos zenészeti régiségbuvárnak
eredményeinél fogva is megérdemli, hogy czélja, mint annyi más akkori virtuóznak, látszik; vannak ismét mások, melyek egyróla megemlékezzünk. S talán fog akadni e nem csupán a külső technikai tökély volt; egy külön népfaj zenéjét tüntetik elő oly
j élénk és hatásos alakban, hogy az illető
sorok olvasói között, ki érdekes párnépfaj mind saját honfitársára ishuzamokat is fog tenni két hasonló
merne
a szerzőben. E jellemző sajátkiindulásu pálya között, ki látni
ság
természetesen
leginkább kitűnik
fogja a hasonlatosságot a külső kömagyar
szellemű
müveiben.
rülmények^ a különbséget a géniusz
és szerencse áldásai között, mely ama
Hadd érintsük itt néhány szóval
művészeti pályák hőseit környezé.
kiválóbb szerzeményeit. Ódonszerü
müvei között első helyen áll „BoAzon művész hazánkfia, kiről
\
szorkánytánczu-a
(Danse bohemimost szólani akarunk, Adler Vincze,
\
enne), mely a legféktelenebb örömaz egykori virtuóz csodagyermek, a
rivalgás, boszorkányok tombolása,
volt budai derék karigazgatónak fia
kiknek viharos zaja csak akkor
és Erkel Ferencz rokona, ki évek óta
szűnik meg egy perezre, midőn a
nem csak a zongoravirtuózok, haboszorkánykirály
belép s az egész
nem az eredeti szellemű zeneszervad
sereg
lábaihoz
teszi le hódolazők sorában is első helyet foglal
tát,
hogy
azután
annál
eszeveszetel s Parisban és Sveiczban számos
tebben
folytathassa
kicsapongó
dákitüntetésben részesült.
ridóját.
Adler Vincze 1826. april 3-kán
született Győrött. Mint hat éves
Egy másik ily ódon zamatu
gyermek kezdé el a zenegyakorlatoszerzeménye a „Lantos ének1' (Chant
kat otthonn házi körében, nénje és
du bárd,) melyben Adler középkori
atyja vezérlete mellett. Tiz éves volt,
zenészkint lép fel, a milyen nálunk
midőn a pesti nemzeti kaszinóban
Tinódy volt s ősi egyszerűségében
Qgy hangverseny alkalmával először
mond el egy dalt a honkeresö malépett fel nyilvánosan, a midőn egy
gyarokról, mely így kezdődik:
jeles és nehéz zenedarabot oly áta„Hős Etele
Ég ostora
lános sikerrel játszott el, hogy Erkel
Hazát lele
Elsodora
érdemesnek tartotta, a sokat igérő
Ugy magának
Népet, királyt.
gyermek további kiképezését magára
Mint fajának
A mit talált stb. stb.
vállalni. Azonban ezen viszony nem
E dalban a szerző két alapeszmét
tartott sokáig, mert a gyermek atyja
ADLER VINCZE.
fűzött egymásba, az egyik egy friss
budai karigazgatóvá választatván s
magyar, mely tettre buzdit; a máGyőrből Budára tevén át lakását, fiát is a
maga szárnyai alá vette, ki azután itt tör- ő ez által oda törekedett, hogy a tech- sik egy busongó lassú, de mindkettőn az
heti en szorgalommal képezte magát további nikai nehézségek legyőzése után a művészet ősi naiv egyszerűség ömlik el.
szellemi czéljainak elérésére képesitse fmaEgy harmadik jeles szerzeménye Adlerpályájára.
gát.
És tagadni nem lehet, hogy csak' ke- nek egy „Nagy/ induló'1 (Grandé marche).
32
Az 18 3tí-i hosszú országgyűlés alatt több vesen találkoznak, kik roppant technikai
izben hallata magát a gyermek virtuóz Po- nehézségekkel járó szerzeményeit sikerrel Ugy tudjuk, hogy művész hazánkfia már
régebben egy „Sz. István" czimü operát
zsonyban, majd Pesten és Budán is. 1843- eljátszani képesek.
szándékozott irni s ezen „nagy indulója"
ban a 17 éves ifjú Bécsbe ment, hogy zeA következett években mint előadó mji- mintegy alapját képezné e dalműnek. Vajhja
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szavainknak azon hatása lehetne, hogy a
megkezdett derék alapon a mü további felépülését siettethetnők!
Nem czélunk Adler nagy számú szerzeményeinek teljes sorát adni, csupán annyit
jegyzünk még meg, hogy számos kedélyes
és vidám menetű müvei mellett vannak
olyanok is, melyek a klasszikus zeneköltök
komolyságára emlékeztetnek. Ott van a
méltóságosan komor „Roccoco keringő" a
czopfos korból, ott a vidám „Falusi keringő"
s a negédes „Stájer táncz", mely utóbbit a
közönség annyira megkedvelé, hogy hangversenyeiben több izben kellett ismételnie,
ott van vé°re az idylli „Édes semmit nem
tevés" (Dol e far niente), melyet hallva, valóban megkívánjuk az olasz nép tétlen mélázását.
Ujabb nagyobb müvei között legjelentékenyebb müve a teljes zenekarra irt nagy
„Concert"-je, melylyel 1863-ban lépett a
párisi közönség elé, még pedig teljes sikerrel.
Adler Vincze 1857 óta állandóan Paris
ban lakik, hol mint zenetanitó, szerző és
hangversenyzö működik. A világvárosból
néha kirándul Sveiczba, különösen Genfbe,
hol az előtt mint hangversenyzö annyi babért aratott, de mindeddig sem Angliát,
sem Németországot még nem látogatta meg.
Sőt itthon hazájában is már csak az idösb
nemzedék ismeri, mint egykori igen fiatal
művészt, s bizonyosan nagy megelégedésünkre szolgálna, ha végre időt és alkalmat
találna, hogy tehetségének s tanulmányainak gyümölcseit itthon is bemutassa.
Az érdekeltség és szíves fogadtatás bizonyosan nem hiányzanak — és a közelebbi
idők újra hatalmas bizonysággal szolgáltak,
hooy Budapest zenészeti tekintetben már
némi jelentőséggel kezd birni az európai
fővárosok sorában. Tehát a közel viszontJí
látásig!
-

0 ed ők

Anna.

Szent karácsony éjfelében
Lány- s legények összejőnek
Ólomöntni, — lányok férjet,
Asszonyt néznek a legények. —
Már a tűz ég . . . körül állják
Szőke, barna, ifjú lánykák;
Kész az ólom . . . üt az óra
Innen-onnan viradóra . . .
Az éjféli harangszóra
Mintha benne Isten szólna —
összenéznek a leányok . . .
Szcmök lángol, ég orczájok,
A láng bűvös fényt vet rajok.
Nagy-szaporán forog a kéz,
S ott a vizben az alak kész;
Jár a lányok szava körbe:
„Ni! a bajsza milyen pörge!
Teste karcsú, sugár, deli,
Szeme fény nyel, tűzzel teli . . .
Helyre legény ez a Tamás!
Mert hát ki is volna a más?
No, már Klára ne is kérdjed:
Ha Tamás lesz-e a férjed?
Öt hónapra, tiz hónapra,
Mintha már is igaz volna." —

:

Halvány-arczu Gedők Anna
Kezén forog most a kanna,
S mint forgatja, piczi szája
Ily buszokat susog raja:
„Ürge, hörcsök, gólyafészek,
Tarka kigyó mérges nyelve,
Ezt az ólmot itt vegyétek,
Ezt az ólmot itt hitelbe,
Mondjátok meg jóelőre :
Kivel megyek eakevőre?"
Ólom ömlik hideg vizbe,
Ólom ömlik szentelt vizbe, —
S a mint ömlik, süni pára
Csap fel lányok orczájára .. .
Szél süvöltöz, és az orkán
— Szárnyán ezer jajszót hordván —
At-átcsapkod a kéményen . . •

megtört szívvel fogták fel a kedves távozó végi
leheletét; majd a megholtnak legközelebbrokona befogta szemeit a nagy hosszú álomra,
leginkább azon czélból, hogy a halál félelme
mintegy elzárassék a haldokló szemei elöl.
A lezárt szemek a halottas ágyon azonban
rendesen ismét kinyittattak. Ez után a halál jelei világosan felismertetvén, az illető
halála — kétszer, háromszor, bizonyos idöközönkint — kihirdettetett. Ezen szokástól
eredt aztán azon szójárás, hogy valamely
elesett ügy rendesen — kihirdetettnek (conclamatum
est) mondatott. A halott ezután a
— Édes anyám vesd meg ágyam!
Hadd aludjam puhán, lágyan . . .
földre tétetett, csalhatlan bizonyítékául anKoszorút fonj menyegzőre:
nak, hogy valóban meghalt, s innen a róMegyek, anyám, esketőre. —
maiaknál, az eljárási műtét használtatott
Dobó László. maga a halott kifejezés helyett, s rendesen
valakinek történt halála csak igy fejeztetett
A rómaiak temetkezése.
ki — depositus. Majd a holttest tiszta vizzel
mosatott
meg, mely eljárás ugylátszik a
Az emberi élet nagy és változatos drálegrégibb
korból maradt fel, s gyakoroltamáját egy megdöbbentő tragikai esemény —
tik
még
ma
is az izraelitáknál. E műtét tara halál zárja be. A lefolyt eseményeket s
talma,
illetőleg
czélja az volt, hogy ez által a
cselekményeket elzáró függöny a — sir. Az
lélek
tisztátalansága
mintegy eltávolittassék.
ember élet végjelenetét nagyszerűvé, s megAz
igy
tisztára
mosott
test az ugy nevezett
hatóvá akarva talán tenni a régiek, semmire
halottkenök
(pollinctor)
által valamely erre
sem forditának annyi s oly nagy gondot,
készített
illatos
szerrel
keneteit
be. É melmint a temetkezésre. Mindenki, mondhatni
lőzhetlen
aprólékosságok
után,
a
halott
legaggodalmas kegyeletességgel igyekvék övéitisztességesebb
öltönyébe
öltöztetve,
még
nek eltemettetését lehetőleg tiszteletteljessé
pedig a rendi egyenruhák különbsége szes meghatóvá tenni. A temetkezés különösen
rint az úgynevezett tóga álba, tóga candida
a rómaiaknál hosszadalmas, egész az apróvagy praetextába stb. s megkoszorúzva a
ságig vitt formaszerüségböl állott, melyekről
templom előtornáczában (in vestibulo ódium)
nem lesz érdektelen némelyeket megemlíteni,
egy arra használt halottas ágyra tétetett ki
annyival is inkább : mivel mostani temetke- közszemlére; oly helyzetben, hogy az arcz
zéseinkben vannak több oly hagyományos a bejövő nézőkkel szemközt vala. Mig a haszokások, melyekről kevés ember tudna szá- lott-látogatás tartott, — melynek erkölcsi súmot adni, hogy honnan vettük, de a me- lya az volt, hogy mintegy a nép ellenörzé,
lyekre a rómaiaknál azonnal reá ismer- nem erőszakos halállal mult-e ki a halott ? —•
hetünk.
örök rendelteitek a halottas ágy mellé.
A rómaiak vallásos meggyőződésüknél
A megholtnak háza elé a gyászt jelkéfogva voltak mintegy kényszerítve arra, pező czyprus állíttatott.
hogy halottaik eltemetésére a legszigorúbb
Nyolcznap eltelte után az úgynevezett
pontossággal felügyeljenek. Az volt nevezetesen a közhit, hogy a mely halott vagy kikiáltó (praeco) által, bizonyos formaszerüépen el nem temettetett, vagy illő eltakarí- ség szerint a nép a tulajdonképi temetésre
tásban nem részesülhetett, a lelkek nyugvó hivatott egybe, melyre rendesen igen száhelyére (ad sedes quietas bonorum) el nem mosan szoktak volt megjelenni, ugy, hogy a
juthatott; hanem száz évig kellé bolygania, holttest a legsűrűbb gyászkiséret (concese helyet környező Styx vizénél. A honnan sus) közt vitetett ki. A halott kiviteli pompa
szokás volt, hogy ha valaki nyomtalanul természetesen különböző volt. A tehetöshalt el, leginkább a vizben, tengeri utazás bek az úgynevezett lecticán, gazdag szövetü
alkalmával — az ily halott rokonai, hogy szemfödökkel betakarva, polgári állásuk s
felmentsék a szerencsétlen halottat e hosszas érdemök szerint vagy rokonaik, vagy föfő
bolyongástól, üres sirdombot (tutnulum ina- egyének által, vállukra emelve vitettek. így
nem, y.svorlífLov) emeltek számára. Ugyané például Augusztust a senatorok, Július Caehitből folyó kegyeletes kötelesség volt az is, sart a magisztrátus tagjai, Severus hamvhogy ha valaki például útközben véletlenül vedrét pedig maguk a consulok vitték. Envafamely eltemetetlen holtra bukkant, el nek ellenében a szegényebb sorsuak az egynem mulasztá, arra egy rögét vagy ködara- szerű sandapilán (a mai szentmihály lova)
bot vetni. íme mindjárt egy szokás, mely négy erre rendelt halottvivő (vespillo) álmég ma is él közöttünk; ha bár a kegyelet tal vitettek ki. Az eltakarítás valamennyi
más színezetet ad is mai nap annak; — a neme között legfényesebb vala az, melyet a
szokásban levő eljárás, különösen a római rómaiak Censorius-n&k neveztek. A gyászkatholikusoknál, mely szerint a halottat ki- kiséret élén a rendező, vagy designator álsérök majd mindenike egy-egy rögöt dob a lott, többnyire a megholt érdemeit dicsőítő
koporsóra — bizonynyal római szokás ma- gyász dalokat Noniákat vagy Cantilenákat
radványa. E kegyelet elmulasztása a ró- énekelve, melyek egyes jelesebb írók, költők
maiaknál büntetéssel volt összekötve; neve- müveiből kiszemelt, alkalomszerű idézetekzetesen a ki valamely eltemetetlen halott mel- ből állíttattak ki. Az idősebb halottak temelett elment a nélkül, hogy arra egy darab tésénél zene, fáklyák és gyertyák is szererögöt vetett volna — ez elmulasztásért Cé- peltek, és bár ez az ifjabb halottak temetér-esnek (Saturnus és Opis leánya) a földmi- sénél sem hiányzott, de maga a berendevelés és termelés istenasszonyának kellé zés egészen különböző, kisebbszerü volt
áldoznia.
amannál.
Az emiitett hiedelemnél fogva a halálnak
A diszmenet nagyszerűségének emelélegborzasztóbb neme a vizbehalás és hajótö- sére szolgált az is, hogy a megholtnak minrésben elveszés volt, szintén ez okból gyak- dennemű érdemjelei (ornamenta triumpharan megtörtént, hogy sokan még éltökben lia, dona militaria, spolia hostium stb.) közeleve gondoskodtak pontos eltemettetésökröl. szemlélet végett meghordoztattak, nemcsak,
Azonban kisérjük figyelemmel az egész hanem az ősök és az egész nemzetség arczképe hosszú póznára tűzve, magasan beszélt
gyászszertartást.
Midőn már valaki közel volt végperczei- a gyászmenet előtt a megholtnak kilétéről.
A halottas-menet berendezése következő
hez, jelen levő rokonai szomorú levertséggel,
Félelem ül a legényen,
Félelem ül a leányon:
összebuvik kettő-három.
Vizbe nézve szól az egyik:
„Csontját látom egytől egyig!" . . .
1
Vizbe nézve szól a másik:
„Kezében egy — kasza látszik!" . . .
— „Halál! halál!" rettegéssel
Hamar e szó terjed széjjel.
— Halvány Anna nem szól semmit,
Hideg futja végig testit, —
Fázik szegény, reszket szegény,
Két nagy köny ott csillog szemén.
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vala: Elől vonultak a megholt végrendelete, liter cubarent) a sírba helyeztetett, végre a dorolnak. De ha még a keresetben nem is mutatáltal szabadon bocsátott rabszolgák; ezek I gyász-gyülekezet a pap által tiszta vizzel kozik fogyatkozás, gyakran már annak hire, hogy
után
közelebbi rokonok,
..,i.. következtek
' - - ' ' — ^ - ' - a- i-«-~i-i~i-:
—i-- i a háromszor meghintetvén, megszokott búcsú- itt vagy amott még gazdagabb helyekre akadtak,
meghaltnak fiai fedett fővel, a leány-gyer- szavak (Salvevale! néha hosszabban : Aeter- a hol naponkint nem négy, hanem hat dollárt lehet szerezni, elegendő arra, hogy a lakosok egymekek pedig fedetlenül, majd a barátok és num vale! vagy: JSÍos te ordine, quo natura részét
kivándorlásra ösztönözze. A yankee tehát
más rendű gyászolók, széteresztett hajjal, jusserit, cuncti sequemur!) ismétlése után a ily esetben szekérre rakja áruczikkeit, s máshova
barna vagy egészen fekete öltözetben, min- tulajdonképi gyász-szertartás végét érte s a megy szerencsét próbálni, a kézművesek szintén
dennemű ékszereket mellőzve, ugy hogy kiséret hazatért.
uj hazát keresnek, s átalában mindenki, a ki csak
menekülhet,
hátat fordit a városnak; a kik pedig
például, ha egy lovag valamely temetésen
Hazatérvén, a megholtnak közelebbi
megjelent, lovaggyürüjét is (annulus) otthon ismerősei a rokonokkal együtt vendégséget házaikon nem bírnak túladni, vagy bármi más
módon a helyszínéhez kötvék, ezek most fűhöz
hagyá.
ültek, melyet, inkább óvási szempontból, fához kapkodnak, hogy lételöket biztosítsák. —
Mindezekből látható, mennyire kegyele- mint vallásos szertartásból megmosódás, néha Névszerint pedig a fóldmivelés- és marhatenyésztes^ és tiszteletteljes volt a rómaiaknál a egészen megfördés előzött meg. Gazdagabb tésre kezdik fordítani figyelmüket. Ha a helyvigyászmenet, de látható egyszersmind az is, temetések után nagyszerű közlakoma tarta- szonyok ezen iparágakra kedvezőek, csaknem bimennyire nem talál mai nap több helyt tott, midőn a köznép számára nyers hus zonyos, hogy a város lassankint ismét fólvirágzik,
tetszhalott állapotából évek multával uj életre
utánzásra a szép és nemes példa.
bőven osztatott ki, a honnan ez Visceratio- sébred.
Ekként a halott, ha az kitűnő egyéniséo- nak neveztetett, később ugyanez Silicernium
Az imént leirt jelenségben, melynélfogva gyakvolt, egy közhelyre, rendesen a város vagy (gyász-tor) nevet kapott.
ran népes és gazdag városok néhány hónap alatt
E szokás, elég rósz! napjainkban is fenn- megürülnek s nyomorba és bágyadt tétlenségbe
falu legnevezetesebb részére tétetett le, hol
egy e czélra készített állványon az elhunyt- maradt s gyakoroltatik annyira, hogy sok- sülyednek, szintén előtűnik azon különbség, mely
nak fia, vagy valamely közel rokona gyász- szor a kegyelet valóban illetlen dőzsöléssé, az európai és amerikai társadalmi viszonyok közt
oly sok tekintetben felismerhető. Európában sem
beszédet (oratio funebra) tartott. E szokás bachanáliakká csap át.
Kilencz nap múlva a temetés után a tartozik a legritkább esetek közé, hogy valamely
egészen sajátos és régi a rómaiaknál, noha
város, melynek lakói csaknem kizárólag a bányanémelyek állítják, hogy a görögöktől vették Novemdialia és Feriae denicales (gyász- müvelésből éltek, véginségre jut az aknák kimerüvolna át. E gyászbeszéd végezte után a test ünnep mindkettő) tartatott meg, ez utóbbi lése folytán. — De a lakosok itt ily csapás esetéa sírhoz, illetőleg a máglya helyére vitetek, különösen a halottas ház megtisztítása ben nem azon törik a fejüket, hogy már most
merre forduljanak, hova költözzenek, hanem
melynek törvény szerint rendesen a városon végett.
Mitrovics Gyula.
csakis arra gondolnak, hogy miután eddigi kerekivül kellett felállittatni. Benn a városban,
setmódjuk megszűnt, mily foglalkozás által szevagy épen közel a házhoz temetkezni, csak
rezhetik meg ezután mindennapi kenyerüket. És
különös érdemek után engedtetett meg, s
Városépitkezés Észak-áraerikában. igy, habár eleinte súlyos nélkülözéseket kellene
ilyszerü temetkezés csak Vesta szüzeinek
is elviselniük, a szorgalom és kitartás elébb-utóbb
(Folytatás.)
volt megengedve. Ezek a városon belül
visszaidézi a városba az előbbi jóllétet, a nélkül
Az a sok összecaődült ember sok pénzt hogy eret vágni kellett volna rajta.
temettettek el.
szerez, s igy sokat is képes költeni. — Már pedig
A kivándorlás itt nem is eszközölhető oly
Ezek után következett a tulajdonképi aranyból vagy kőszénből nem lehet megélni, s a
könnyű
módon, mert bármerre forduljanak, mineltakarítás.
vad állatok borét sem igen lehet ruházatul hasz- den hely be van töltve, minden talpalatnyi földnek
Megjegyzendő azonban, hogy a római nálni. — így tehát a napi szükségleteket drágán
megvan a maga gazdája, s munkásoknak is mindeköztársaság legrégibb idejében a test egy- megfizetik, s a ki ezeket szolgáltatni képes, fényes nütt bővében vannak. — Az európai továbbá
szerűen földbe tétetett, a nélkül, hogy az nyereségre számithat. — Ily kecsegtető kilátá- bizonyos kegyelettel és ragaszkodással viseltetik
— mint a későbbi időben szokássá vált — soktól ösztönözve, nyomban a kincskeresők után apáinak tűzhelye iránt, s nehezére esik tőle
is érkeznek, a kik az ő szükségle- örökre elválni. — Mindezen tekintetek hiányzaelőször megégettetett volna, Később azonban olyanok
teiket kielégítvén, szerzeményükben osztakoznak. nak az amerikaira nézve. — Ö neki, bármerre
körülbelül 253-ban a V. É. után, folyvást t — Megjelenik mindenekelőtt a körmönfont yanmegégetés, illetőleg elhamvasztás alkalmaz- kee, s a tábor közepén takaros deszkaházat épit- forduljon az Unió területén, mindenütt elegendő
kilátása van foglalkozási kört és uj keresettatott. A test nevezetesen az arra készült vén, áruboltot, vendéglőt, csapszéket nyit. — forrást találni; a mi pedig az apai hajlékhoz
máglyán elhamvasztatván, a porrészek az Azután egymásután megérkezik a német szabó, való ragaszkodást illeti, ezt az érzést ő nem
úgynevezett Urná-ba szedettek össze s té- varga, kovács, és borbély, szintúgy a franczia igen ismeri, s különben is egy, 10—20 éves
és divatárus, s egyéb, különböző nem- városban erről nem lehet szó. Őt tehát misem
tettek aztán földbe. Különös, hogy a 7 hó- piperész
zetségbeli iparosok és kézművesek. — Ezek már kapcsolja az ily városhoz, száz mérfölddel idébb
naposnál ifjabb gyermekek nem hamvasz- sokkal inkább hajlandók, magukat itt megfésztattak el, hanem egyszerűen földbe takarit- kelni, s a leendő város polgárzatának alapját vagy odább, neki tökéletesen mindegy, s igy ha
valahol nem jól érzi magát, nincsen megelégedve
tattak. A test megégetésére oltár- vagy képezik.
helyzetével, főleg pedig ha előre nem látott vetorony-alakulag fából az úgynevezett Pila
A csinos deszkaházak száma tehát napon- szély fenyegeti, hosszas habozás nélkül bucsut
(oszloprakás) készíttetett el, s hogy a fa kint szaporodik, s egyik utcza a másik után mond a kapufélfának, s — nyakába veszi az orégése megkönnyítessék s elősegittessék, a emelkedik. Azok, a kik a föld terményeinek szágot.
könnyen égő cyprus-ágak alkalmaztattak, kizsákmányolása végett jöttek, csakhamar szinA második tényező, mely folytonosan uj vároegyszersmind a máglyára tett tes', drága tén belátni kezdik, hogy a meggazdagodás még sokkal gazdagítja az Egyesült-államok területét, a
sem megy olyan könnyen, s a mit nagy nekenettel hintetett be. Ezután következett a hezen összekaparitanak, az szerencsésen el is kereskedelmi utak iránylataiban fekszik. Ezen kerokonokra nézve a legszomorubb kötelesség. fogy : ugy hogy még ugyancsak sokáig kell reskedelmi utak hálózata Amerikában óriási
mérvben növekedik, s olyan vidékekre is elágaÉgő fáklyát véve kezökbe, elfordított arcz- dolgozniuk, mielőtt a fejszét vagy kalapácsot zik,
a hova még az első gyarmatosok is alig haczal a máglyát nekiek kellé lángra lobban- sutba lökhetnék. — Ezek tehát, keresetük forrá- tottak. Igen gyakran előfordul, hogy két város
tani, mi megtörténvén, miután a test már sához lévén kötve, szintén itt ütik fel tűzhelyü- vagy vidék között, a melyeknek kölcsönös elősenyvedni kezdett, a megholtnak drásra ket, s hozzálátnak kényelmesebb hajlékok építé- nyükre szolgálna egymással üzleti összekötteséhez. — Rövid idő múlva községet szerveznek, tésbe lépni, ilyen lakatlan puszta földterület fekruhái, ékszerei, fegyvere is stb. a lángok tisztviselőket
választanak, a különböző felekezeközé dobattak, hogy együtt hamvadjanak el tek imaházakat épitenek, s lelkészeket hozatnak; szik. — Az egyik p. nyersterményekben gazdag,
régi tulajdonosuk poraival. Sőt a rokonok a lakosok száma is mindinkább növekedik s a s ezek számára keres piaczot, mig magának iparkészitményekre van szüksége; a másik viszont
levágván hajaikat, azt szintén a máglyára fiatal város, látszólag fényes jövőnek néz elébe. — ily készítményeket nyújthat nagy mennyiségben,
Ámde ezen viruló gyarapodás csak addig tart, s nyers anyagot keres gyárai számára: szóval
vetek.
mig a föld egyenlő bőségben nyújtja terményeit. egyik a másikban vevőt talál kivitelczikkei- s
Mig a test a máglya lángjai közt senyMihelyt ezek apadni kezdenek, a város is
vedt, a máglya előtt embervér öntöztetett, menthetlenül hanyatlásnak indul. Már pedig ezen biztos szolgáltatót szükségleteire nézve.
Mi természetesebb, mint hogy e két város
eleinte rabszolgák, foglyok, később pedig apadás sehol sem állhat be oly hamar, mint Amevagy vidék iparkodni fog egymással üzleti virikában,
miután
az
itteni
bányaés
erdőiparban
bajvívók (gladiátor) vére, s e véres jelenet
szonyba lépni, s e czélból a közbeeső vadonon
azért tétetett, mivel azon hiedelemben valá- szintúgy, mint a fÖldmivelésben a föltétlen, durva keresztül utat törni egymáshoz. Eleinte csak öszna
elve uralkodik. Az egyesek mink , hogy mind ez a megholt szellmeinek kizsákmányolás
den törekvése oda irányul, hogy a föld kincseit vérek és igavonó állatok eszközlik a közlekedést,
(manes) gyönyört és örömet szerez.
lehető legrövidebb idő alatt kiaknázzák, mitsem nagy ügygyei bajjal hatolván át a sűrű rengeteElégvén a test, a máglya parazsa eleinte törődve azzal, hogy ilyen kíméletlen bánásmód gen, az ingoványos lapályokon, vagy a meredek
borral, később csak tiszta vizzel locsoltatott által azoknak igen nagy része pocsékba vész, s hegységek szorosain; hogy ha pedig a két hely között vizi összeköttetés létezik, könnyű bárkákon
be s oltatott ki, s összeszedetvén gondosan a utódjaiknak semmi sem marad. — Rendszeres, viszik el egymásnak áruikat. De már a közlekemindent
fölhasználó
mivelésről,
mely
az
egyesek
megégetett testrészek hamva, s az ugy a érdekein kivül a jövőt is tekintetbe venné, ily he- désnek ezen első, még oly hiányos módja elegendő
hogy épen maradt csontok, a rokonok által 'yeken mitsem tudnak, s igy a föld, mely eszé- okot szolgáltat arra, hogy a pálya hosszában, főaz e czélra szánt Urnába tétettek; miután lyes bánásmód mellett^ még éveken át táplál- leg pedig a keresztutakon, és főgyütfielyeken váazok közé elsőben illatos szerek és virágok hatná birtokosát, kevés idő folytán teljesen kime- rosok keletkezzenek. — E helyeken ugyanis
csakhamar korcsmárosok, kereskedők és iparosok
vegyittettek. Erre az urna, melyre különféle rittetik.
ütik
fel tanyájukat. — Az előbbiek az utasok elfeliratok tétettek (leginkább ezen betűkkel
így tehát a lakosok keresetforrása apadni látásából reménylenek hasznot meríteni, az utóbS. T. T. L. = Sit tibi terra levis! vagy: Ut kezd, a napi munka nem adja meg többé a napi biak egyrészt a kereskedelmi forgalomban kivanterra mortuo levis esset, vagy : JJt ossa mol- kenyeret, s a munkások ismét tömegesen kiván- nak résztvenni, s azt a két főpont között közveti-,
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teni, vagy mellékágakra kiterjeszteni, másrészt
pedig készítményeiket igyekeznek a főbb piaczokra juttatni, s könnvü módon értékesiteni. — E
végből a termesztők (farmerek) is mind sűrűbben
telepednek le az ut közelében, s az előbbiekkel
együtt elősegítik, hogy a közlekedés fokonkint
élénkebb lesz, s a kereskedelmi vonal is mindinkább tökéletesbül. - A kezdetben oly tökéletlen
ösvény szabályos országuttá változik, később
csatorna, végre pedig vasút
keletkezik, s a tavakat és
folyamokat hatalmas gőzhajók hasítják. — A közlekedés fölvirágzásával egyarányban szaporodnak most
a pálya hosszában az állomások; a házak randetlen
tömkelege csakhamar szabályos utczákká fejlődik, s
e városok egy két év alatt
a fény és gazdagság csodás
magasságára emelkednek.

vek romjai tanúsítják, melyeket e földön még ma
is nagy számmal találhatni.
Midőn a IV". században Krisztus előtt Egyiptomban Alexandria város alakult s a világkereskedelem központjává lett, a phönicziai kereskedés
mindig nagyobb hanyatlásnak indult s hosszú
küzdelmek után végre maga a virágzó ország is
a rónniak hatalma alá esett. Ez időtől fogva már
ritkán van szó a phőnicziaiakról s lassankint ne-

Minden gőzös, minden
vasutvonat
hoz magával
néhány letelepedőt; egyik
iparág a másikat vonja maga
után, s ez viszont uj és ismét uj keresetforrásokat
nyit; a munkálkodás minden irányban
megtermi
gyümölcseit, s igy a város
jólléte — minden józan számítás szerint — szilárd alapokra van fektetve. — Es
mégis e számitás igen sokszor meghiúsul, mikor a
lakosok nem is álmodnak
róla, hogy városukat veszély fenyegeti.
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és tudatlanok osztálya. Az elsőhöz tartoznak az
emirek vagy sheikek. A többnejüség szabad, de csak
a gazdagabbak veszik igénybe s a szegény ember
itt is csak egy nővel éri be. Ők maguk al-mvheddin-nek nevezik magukat, a mi annyit tesz, mint
unitárius, azaz az Isten egységét hivők. A török
portának ugyan meghatározott évi adót fizetnek,
de különben nemzeti ügyeikre nézve függetlenségben élnek. Fejedelmök a fö-emir, ki azonban
nem korlátlan uralkodó s
szabadon választatik az előkelőbb családok tagjai közül. Egymás között az arab
nyelvet használják. Szabadságuk
s
függetlenségük
fenntartásaért régi idők óta
mindenkor készek verőket
ontani. A hegyi vidék, a
melyben laknak,
fölötte
megneheziti ellenségeiknek
a támadást. Azonban harczias jellemök mellett is a
drúzok igen munkás és vendégszerető nép.
A drúzok szomszédjai
a maroniták. Ezek a Libanon keleti részén laknak s
egy Dsebel nevű tengerparti várossal (a régi phönicziai Byblus) is bírnak,
melynek közelében számos
régi rommaradvány hirdeti
az ókori fényt. A maroniták
a r.-kath. hitet vallják,azon
különbséggel, hogy az istenitiszteletnél a szyriai
nyelvet használják, a papok
nősülését megengedik s az
Ur vacsoráját mindkét alakban (borral és kenyérrel)
osztogatják.

(Vége kSvetk.)

Mint a drúzok, ugy
a maroniták is meghatározott adót fizetnek a török szultánnak, azonban
nekik is megvan saját kormányformájok. A nemzetnek két osztálya van: a nemesség és nép. A
nemesség (sheikek) a köznéptől csak abban különbözik, hogy lovat tart s prémes öltönyt visel, s
talán valamivel jobban táplálkozik s kényelmesebben lakik. Főfoglalkozásuk a bor- és selyemtermelés sföldmivelés. A nép átalában igen szegény,
azonkivül igen j á m b o r ,
~ ~- csaknem bigott érzelmű.
Minden falunak van temploma s papja, e a kis terjedelmű országban legaI:
'lább 200 klastrom található, hol azonban a szerzetesek és apáczák nem élnek
=
elzárt tétlen életet, hanem
kézmüvekkel, vagy mezei
gazdasággal foglalkoznak.
A Libanon hegyén, a hirea
ezédrusok tövében áll egy
Canobin nevű maronita zárda, melyben egy pátriárka
és 6 püspök intézi a maroniták egyházi ügyeit. A nép
összes számát 150,000-re
teszik.

A Libanon vidékéről: I. Egy phőnicziai sírbolt maradványa Dsebel mellett.

A Libanon népei s régi emlékművei.

vök is kiveszett a történelemből. A régi phőnicziaiak utódainak tartják a mai anzári népet, melyről azt mondják, hogy napimádók, s a lélekvándorlást hiszik. Mindössze alig vannak többen
60,000 leieknél s átalában szelíd, békés népfaj,
mely több törzsre oszolva, külön fejedelmek
alatt áll.
A régi Phöniczia földét lakják még ezen-

Az emberi-nem művelődésének bölcsője Ázsia
volt, de azután sírja is lett. Az őskori civilisatiót,
fénvt és hatalmat Ázsia elpusztult téréin most
mái- csak a régi hangzású büszke nevek s csodálatra méltó épitési rommaradványok jelölik. De
ama számtalan nép, melynek ősei a világtörténelem legfényesebb lapjait írták tele tetteikkel, most
ismét a gyermekkor napjait
éli, nem birván elég erővel,
hogy egy részt a politikai
alárendeltség, más részt a
tunyaságés tudatlanság békói alól kibontakozzék.
Ott látjuk az egykor
világhírű Phönicziát, a mai
Syriának mintegy 30 mfdnyi hosszú s alig 2 mfdnyi
széles tengerparti részét,
melynek talaja ittott homokos, de az észszerű mivelés
folytán jól termő föld volt,
s számos nagy tekintélyű
városaiban gazdag és művelt népség lakott. A gabonatermelés e kis országban másodrendű fontosságú
volt, de épen a föld termékeinek mostohább viszonyai
okozták, hogy a phönicziai
nép leginkább a kereskedésre és iparra adta magát
s e tekintetben oly magasra
emelkedett, hogy a világ
legnevezetesebb kereskedő
ég gyáros népének hírében
állott. — Ök maguk Kánaánnak nevezték országukat. Ez több kisebb álA Libanon vidékéről: II. Phönicziai emlékművek. Torto-a
lamra oszlott, melyekben
külön királyok uralkodtak; ily egyes államok kívül a drúzok és maronüák, két bátor és harezra
voltak a Bibliában gyakran emiitett Tyrus és termett nép.
A drúzok a Libanon hegység nyugati lejtőSzidon s számos gyarmat a Középtenger partjain.
Minden akkori nagyobb városban nagy kereskedői jén laknak s mintegy 200,000 leiekből állanak.
házaik és kalmárczéheik voltak. Kiviteli kereske- Ez szorgalmas, tiszta népfaj, mely leginkább gadésök tárgyai leginkább ezek voltak : arany, ele- bona-, bor-, olaj-, dohány- és selyemtermeléssel
fántcsont, fűszeráruk, bíbor, üveg, szövetek s foglalkozik. A drúzok vallása titokszerü, melybe
fémből és fából művészileg dolgozott müvek. — európai ember még be nem hathatott, s ugy látLegfőbb istenök neve Baal volt, mely a Bibliában szik, hogy a keresztyén, zsidó és mohamedán valszintén gyakran emlittetik. Hogy a. művészet lástanok vegyületéből áll. Papirendjök nincs;
egyéb ágait is mivelték, az épitészeti és emlékmü- csak két osztály különböztethető meg: a tudósok

Az ókori phönicziai
építmények némely maradványait még ma is egyházi
czélokra használják, s most
is nagy számmal vannak
még az oly barlangok, melyeket évezredek óta temetkezési helyekül, sirboltokul használnak.
Mellékelt első képünk
egy Dsebel város vidékén
álló ily ősrégi phönicziai
sírboltot ábrázol, melyen
egy ó-görög készitményü
mellett.
oltár látható, a hová a
megholtak örökösei a papoknak szánt adományokat rakják le.
Másik képünk két régi phönicziai kolossalis
emléképitményt mutat, melyek egy Tortosa nevű
syriai falu határában (a régi híres Antaradus
város helyén) állanak, s melyeknek czélját s rendeltetését mindeddig kikutatni a régiségbuvároknak nem sikerült.

8/. János temploma Budán.
(Várőrségi — Garnison-templom.)

A Sz. János vagy úgynevezett Grarnison-temlom Buda várának északi végén van és IV Béla
irály alatt épült. Ezen időben a ferenczrendi
zárdához tartozó templom volt, s későbben
1444-dik évben a minoriták (Patres reformati
ejusdem ordinis) vették át.

E

Az Árpád ház fiágának utolsó sarjadéka, III.
András Király 1301-dik évben itt temettetett el,
jelenleg azonbm hiában keresnők sírját, miután
e templom a törökök által majdnem egészen leromboltatván- későbben, a megmaradt tornya kivételével, egészen újra építtetett. János kalocsai
érsek, és Jakab szepesi püspök holttetemei is itt
nyugosznak.
Bonfinius történetíró említést tesz, hogy
Ulászló király alatt az 1495-dik és következő
években ezen templomban országgyűlések tartattak, s különösen a II. Lajos király uralkodása
alatti utolsó országgyűlés alkalmával alakult naptár-társulatok
is itt tartották összejöveteleiket.
A török uralom alatt ez volt
az egyedüli templom Budán,
melyben részint katholikusok,
részint protestánsok tartottak
isteni tiszteletet. — Az utolsó
ostrom alkalmával a törökök alatt
sokat szenvedett, miután az
utóbbiak a torony felsőrészét lerontván, ágyúikat rakták fel, hol
nevezetesen, mint a krónika irja,
egy török zsidó, mint tüzér, vitézül működött.
A torony megmaradt négyszegletű falrészén későbben egy
nyolczszegletü tornyot építettek,
s a különbség az uj és a régi
faragott kövekből álló falazat
közt még most is észrevehető.
Ezen templom még arról is
nevezetes, hogy 1792-dik évben
I. Ferencz császár magyar királylyá koronáztatása nagy pompával és fénynyel itt ment
véghez.
A templom belseje igen
«gyszerü,_ de megható. MegemHtendők itt a presbyterium°boltozatán levő gyönyörű al fresco
festmények, és több régi zászló.
E templom belsejébe szintén, mint a Mátyás templománál,
12 lépcső vezet le, s még csak a
főbejárat jobb oldalán a párkányzatokon láthatók a régi templom góth Ízlésének nyomai.
Jelenleg e templomban a
várőrségnek tartatik isteni tisztelet, a miért is garnison-templomnak neveztetik.
M. V.

oly élénk ugyan, mint hajdan volt, midőn e város
volt csaknem az egész hazai forgalomnak közép
pontja, melyen át a honi termékek kifelé, a külföldi gyártmányok befelé csaknem kizárólag erre
mentek keresztül. Az ujabb köziekeiéú eszközök, a gőzhajók és vasutak, mig egyfelől emelték
a forgalmat, ugy másfelől Pozsonyt kere-skedalmi
tekintetben némileg Bécs külvárosává tették. A
ki távolabb vidékről vásárolni akar, ma már nem
állapodik meg Pozsonyban. Hiszen alig egy-két
óra alatt Bécsbe rándulhat. A ki pedig a külföld
számára keres magyar terményeket, ismét nincs
kedve itt megállapodni, hanem vasúton vagy gőzhajón közelfbb megy magához a forráshoz. Ez
oka, hogy több rendbeli mindennapi szükség és
elemi czikk ára aránylag tetemesen emelkedett,
csak annyival lévén azok itt olcsóbbak, mennyibe a
Bécsig szállítás kerül. Egyébiránt ennek daczára
az itteni forgalom elég élénknek mondható. Mely
ágakban van az üzlet leginkább elterjedve, annak
elősorolása szaklapba tartozván, vele nem akarjuk az olvasót untatni. A kereskedőkön és kéz-

a klarisszák volt zárdája rendeztetett be. Említést
érdemel, hogy o zárda a leggazdagabbak egyike
volt, ii következő hót helység tartozván birtokához: Alsó-és Felső-Janók, Boldogfalva, Diószeg,
Nagy-Magyar, Tárnok és Ujhely- Jóka.— A magyar irodalmi tanszék az akadémiában 1792-ben
állíttatott.
Most az emiitett zárda helyén a r.katholikus
főgymnasium létezik, melynek díszét nem kevéssé
emelték Pázinán törekvései, ki bele tanárokul a
jezsuitákat vezette be.
Mellőzve a különféle magánintézeteket és
elemi iskolákat, még csak a í'őrcáliskolát kell
említenünk, mely azon épületben van, mely 1672
előtt az evangélikusok iskolája volt.
Befejezésül fól kell még hoznunk az evangélikusok virágzó lyceumát, mely teljes főgymnaziumon kívül theologiai intézetet foglal magában,
s melyben 14 rendes tanár működik, kizárólag
magyar nyelven adván e!ő a tudományokat.
Alig szükséges említenünk, hogy a felsőbb
tanintézetekhez a kellő taneszközökön és gyűjteményeken kívül jeles könyvtárak
is vannak csatolva, melyek közöl
kiemeljük az akadémiáét és lyceumét. Ez utóbbinak alapitóiul
Marth Istvánt, b. Jeszenák Jánost, Hrabovszkyt, Szábelt és
Institóris-Mosóczit tekinthetni,
noha később sem hiányzottak
ügybuzgrt férfiak, kik azt tetemesen gyarapították, többi közt
Trencsenszky Ferencz, 1813-ban
•neki hagyományozván saját
könyvtárát.
Miután múltkor azon pozsonyi férfiakat legalább név szerint megemlítettük, kik irodalmi
téren működtek, pótlékul az irodalom egyik nevezetes tényezőjére, a nyomdákra kell figyelmünket kiterjesztenünk. A legrégibb nyomda nyomaitjPozsonyban csak 1611-ben találjuk. Kinek birtokában lehetett ez, azt
onnan következtethetjük, hogy
az 1611-től egész 1662-ig itt
sajtó alól kikerült könyvek miná
az érseki palotában jelentek meg.
Nagyobb részben vallási tartalmúak s latin, magyar és horvát
nyelven irvák. Polgári könyvnyomda-tulajdonos nyomára csak
1666-ban akadunk, midőn Gründer Gottfriednál néhány alkalmi
verset nyomtak latin nyelven. Ez
idő szerint Pozsony 4 nyomdával bir.

Sokkal örvendetesebb jelenségekre találunk a hírlapirodalomra nézve. 1726-ban nyomták
Pozsonyban Royer nyomdájában
az első újságot, a híres Bél által
latin nyelven szerkesztve. E folyóiratot azonban csakhamar meg
kellett szüntetni. 1764-ben indult
meg a „Deutsche Pressburger
Pozsony multja és jelene.
Zeitung". — 1778-ban gazdád a t ! magyar lapot kezdtek kiadni,
Második közlemény.
mely azonban szintén nagyon rö<V«ge.)
vid életű volt. Végre Pozsony
volt a magyar politikai hírlapiroHa a belmszonyokat veazszük
Sz. János temploma Budán (Vár-örségi templom). — (Myskovszky rajza )
dalomnak is bölcsője, midőn Ráth
tekintetbe, itt mindenek előtt a
lakosokra kell figyelmünket kiterjesztenünk. — műveseken kivül a lakosság tetemes sőt legna- Mátyás mint szerkesztő, Patzkó Ferencz pedig
Ezek nagyobb részint német eredetűek; de — gyobb részét a szőlőművesek képezik, kik azt a mint kiadó ,,Magyar hírmondó leveleiket" megmint iiazánkban minden nagyobb város lakos- tömérdek szőlőhegyet, mely Pozsonyt mindenfelől indították. Legújabban a buzgó Szarvas Gábor
sága kevert — ugy itt is feles számmal vannak környezi, munkálják és munkáltatják. És e kere- nyújtott kilátást, hogy Pozsonynak ismét legyen
tótok és magyarok. Egyébiránt e nyelvkülönbség setág, a pozsonyi bor a keresettebbek közé tar- magyar lapja.
daczára hazafias szellemöket, a történet tanúsága tozván, ezelőtt háladatos is volt. De most mióta
Midőn ekkép Pozsony, az országgyűlések
szerint, számtalanszor fényesen bebizonyították. a föld is, a termény is többszörösen meg van helye, múltján és jelenén gyors pillantással végig
Ha a legújabb kor eseményeit talán időelőtti adóztatva, attól tarthatni, hogy a tulajdonosok tekintettünk, azon óhajtással fejezzük be sorainv
olna még most föltárni, eléggé megmutatta ezt inkább pusztulni hagyják szőlőiket, semhogy kat, hogy ha nem is Pozsonyban, mert ezt nem is
a
hídfőnek a francziák által történt ostroma al- azokat világos kárukkal miveljék.
kívánjuk, de hogy minél előbb legyen országgyűlékalmával tanusitott magok viselete, melyről e hadDe ha Pozsonyt üzlet és kereskedés tekinte- sünk, és hogy e város, ha a honatyák nem az ő falai
járat akkori egyik történetirója ekkép nyilatko- tében nagy városiasnak mondhatjuk, nem kevésbbé közt gyülekeznek is össze, legyen virágzó, mint
z
' k : „A katonák kitartását soha sem lehetett áll ez a műveltségi állapotról. Eléggé meggyőz- hajdan volt.
__
— y —s%
volna annyira feszíteni, ha azt Pozsony jó és hetnek erről bennünket az itt létező különféle
nemes lakosainak bő, sőt mértéken túli gyámoli- fensőbb tanintézetek.
tása élelmiszerek által elő nem mozdítja stb.
A Mátyás király alatt fennállt s ugyancsak
többnyire a XIX. századból.
Egyetlen egy hang, semmi jele az ellenséggel még életében elenyészett „Academia IstropolíÖ s s z e g y ü j t ö t t e : In k ey
Ádám.
való alkudozás óhajtásának! Kenyér, hus, min- tana"-ról már előbbi közleményünkben tettünk
(Folytatás.)
dennemű eleség, pénz, dohány és bor özönlött a említést. A mostani kir. akadémia azon változástáborba mindenfelől, a lakosság minden osztálya nak köszöni létét, hogy a magyar kir. egyetem
141. Zábráczky István, megyei főügyész,
&
J
részéről stb."
1777-ben Budára tétetett át s helyébe Nagyszom- ! Heves, 1790-1863; - 73.
Ha az életmódot tekintjük, Pozsony méltán batban állíttatott akadémia. Ezt 1785 ben II.
142. Báróczi Sándor, iró, Erdély, 1737—
sorozható a nagyvárosok közé.A kereskedés nem József Pozsonyba rendelte áttétetni, mely czélra 1809; - 72.

Jíagy kort ért embereink,
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143. Bezerédj Miklós, földbirtokos, Vas,
1793—18(55;— 72.
144. Bod Pál, hires pesti jurátus, később
ügyvéd, Pest, 1793-1865; - 72.
145. Bugát Pál, akadem. tag, Pest, 1793 —
1865; — 72.
146. Csepy Dániel, nyűg. huszárezredes Tokajban, Zemplén, 1785-1857; — 72.
147. Dessewffy József gróf, m. akadémiai
igazg. tag, Sáros, 1771—1843; — 72.
148. Eötvös Ignácz báró, József atyja, főtárnokmester, Pest, 1786—1858; — 72.
149. Eötvös Ignácz báró özvegye, József
anyja, szül. báró Lilién Anna, Pest, 1786—1858;
— 72 éves.
150. Fekete Fülöp, czisterczi tanár, 1793—
1864; — 72.
151. Gaál György, iró, Pozsony, 1783—
1855; — 72.
152. Gyurcsányi István, családjának utolsó
sarjadéka, Bars, 1784—1856; — 72.
153. Halász Gáspár, jeles vizmérnök, Veszprém, 1787-1859; - 72.
154. Inkey Petronella, b. Sennyey Antalné,
Zala, 1722-1794; - 72.
155. Jakabfy Kristóf, alispán,Krassó, 1791 —
1863; — 72.
156. Jankovics István, földbirtokos, Somogy,
1794-1865; — 72.
157. Kazinczy Ferencz, a magyar nyelv apostola, Bihar, 1759 — 1831; — 72.
158. Kisfaludy Sándor, koszorús költő, Zala,
1772—1844; — 72.
159. Kopácsy József, esztergami érsek, Veszprém, 1775 — 1847; — 72.
160. Mikos János báró, Vas, 1781 — 1855;
— 72 éves.
161. Palczmann György, a szepesi gyáripar
élénkitője, Szepes, 1784—1856; — 72.
162. Platthy László , táblabiró, Trencsén,
1791—1863: — 72.
163. Rimelyi Mihály, pannonhegyi főapát,
Esztergám, 1793—1865; — 72.
164. Rudics Dániel, földbirtokos, Bács,
1787—1859; — 72.
165. Semsey Lajos, földbirtokos, Abauj,
1784—1856; — 72.
166. Smidegg Johanna grófné, szülét, gróf
Schamare, Várasd, 1791 — 1863; - 72.
167. Bessenyei György, iró, Szabolcs, 1740—
1811; — 71.
168. Gludovácz Ferencz özvegye, szül. báró
Mikos Antónia, Somogy, 1784—1857; — 71.
169. Hegedűs Antal, udvari tanácsos, Vas,
1792—1863; — 71.
170. Jósika Miklós báró, regényíró, Erdély,
1794—1865; - 71.
171. Lázár János, több ízben marosvásárhelyi főbíró, Erdély, 1792—1863; — 71.
172. Mérey József, alispán, Somogy, 1793 —
1865; — 71.
173. Mikó Károlyné, grófné. szülét. Kozma
Anna, Erdély, 1789—1860; — 71.
174. Pongrácz József báró, földbirtokos,
Trencsén, 1772 — 1843; — 71.
175. Somsich Miklósné, szül. Kajdacsy Jozefa, Somogy, 1789- 1860; — 71.
176. Szentkirályi János, görgényi egyházmegyei esperes, Erdély, 1793—1864; — 71.
177. Végh István, 50 évig országos főhivatalnok, Vas, 1763—1834; — 71.
178 Verzár Rebeka, jótékonyságairól ismert
nő, Pest, 1793-1864; - 71.
179. Csorba József, főorvos és akadem. tag,
Somogy, 1788-1858; — 70.
180. Draskóczy Sámuel II., alispán és orsz.gyülési követ, Gömör, 1794-1864; — 70.
181. Fekete Ferencz, galanthai, alispán és
országgyül. követ, Pozsony, 1794 — 1865; — 70.
182. Festetics Vincze gr. özvegye, szül. báró
Wenkheim Francziska, Békés, 1793—1863;— 70.
183. Gábriel Józs., kanonok, Csanád, 1794—
1863; - 70.
184. Gerócs János, alsó-orosztonyi lelkész,
Zala, 1793-1863; - 70.
185. Gyömörey Gáspár, táblabíró, Zala,
1794-1864; - 70.
186. Kállay Lipót, földbirtokos Napkoron,
Szabolcs, 1790-1860; — 70.
187. Károlyi Ferencz földb. özvegye, szülét.
Szentmiklóssy Anna, Nógrád, 1793-1863; — 70.
188. Keglevich János gr°f, főispán, Bars,
1786—1856;— 70.
189. Keglevich Gábor gróf, tárnokmester,
Pest, 1784—1854; — 70.
(Folyatta

A népköltészet barátjaihoz.
A magyar népköltészet kincseinek gyűjtését,
rendezését s megőrzését a Kisfaludy-Társaság,
keletkezése óta, egyik főfeladatának tekintette és
tekinti. Bizonyságul szolgál erre az ő megbizásából Erdélyi János által régebben szerkesztett s
kiadott Magyar népdalok és mondák három s
Magyar közmondások egy kötete; bizonyságul az,
hogy ujabban ismét fölhívta a közönséget népköltészeti maradványaink gyűjtésére s beküldésére, minek örvendetes eredményét a Gyulai Pál
által szerkesztett ujabb folyam kötetei nemsokára
be fogják mutatni. De a Kisfaludy-Társaság törekvései a magyar népköltészet fölkincselésében
félszegek és tökéletlenek maradnak, ha munkáját
elő nem mozdítják azon szláv, oláh, német ajkú
népek, melyekkel az országos élet egysége ezredéve összeforrasztott s melyek költészete, valamint táplálkozott a magyar népköltészetből, ugy
viszont maga is táplálta ezt. A Kisfaludy-Társaság ennélfogva magyar népköltészeti kiadásait
Magyarország más ajkú népeinek költészetével
óhajtja kiegészineti, s e végből azon hazánkfiaihoz fordul, kik egyik vagy másik nem-magyar
nemzetiségünk népköltészeti maradványainak ismerete mellett a magyar nyelvet is annyira birják, hogy azokat lehetőleg híven és szabatosan
lefordíthatják. A Kisfaludy-Társaság a hazai
nem-magyar ajkú népek költészetének terményeit
óhajtja magyar fordításban, és erre — mind a
magyar irodalom, mind az illető népek érdekében
— minden képes hazafit felszólit. A fordítások,
melyek az alapul'szolgáló eredetiekkel együtt,
alólirthoz küldendők be, ha megfelelnek a műbirálat igényeinek, a Kisfaludy-Társaság kiadványai sorában fognak megjelenni.

Egyveleg.

— (Legjobb légyvesztb'-szer.) A ki a legyeket
sikeresen akarja elpusztítani, vegyen 10 krért
Quassia forgácsot, (lignum quassia) és főzze azt
meg3meszely vizbon. Akifőzött quassia-lé sárgás
zöld szinű, és a legyeknek igen kedves eledele.
Ezen folyadék tányérokra öntetvén, egy kevéssé
megezukrozandó, mert így a legyek annál jobban
lepik. Ezen légyméregnek az a kitűnő tulajdonsága van, hogy a mint a légy abból ivott egy perez
alatt már felfordul és igy nem kap hasmenést,
mint a légyvesztő-papirtól és egyéb mérgektől,
minek következtében tükröt, képrámákat s ablakokat nem rondit össze. Továbbá, az elhullott legyeket a házi csirkék is megehetik minden veszély
nélkül, a mi gazdaságoknál igen fontos körülmény,
mert ezekre a mérgezett legyek legkisebb hatással sincsenek. Én eleinte minden apró jószágot
őriztem, hogy az elhullott legyeket meg ne egyék:
azonban egyszer egy kis kakas az asztalra felugrott, s a tányérba beledöglött jó rakás legyet
mind felfalta, mit csak akkor vettem észre midőn
már az utolsót szedegette. Azt hittem, el fog dögleni; de semmi baja sem történt; ezen idő óta magam szórom ki naponkint a döglött legyeket a
csibéknek, és ez ideig mind egészséges. Megjegyzem, hogy a mely légy csak kevés mérget ivott,
az 8 — 10 órai bódultság után ismét magához jön,
ennélfogva kívánatos, hogy az elhullott legyek
minden reggel és este összesepretvén, megsemmisíttessenek. Ezen légyvesztőszert leginkább ajánlom azon gazdaságoknál alkalmazni, a hol birka
tenyésztetik, mert ily helyeken a legyek módnélkül el vannak szaporodva, miután a birkatej és
savó szagára, a távol környékből is mind az ily
helyeken szoktak összeseregleni. Nálam szintén
birka tenyésztetvén, a legyektől már alig lehetett
Midőn a Kisfaludy-Társaság ebbéli kivána- maradni, de a „quassia"-főzetet alkalmazván, 6
tait ezennel közhirré teszem, hazafiui bizalommal nap alatt megszabadultam a legyek szemtelen alkérem különösen a nem-magyar nyelven megje- kalmatlanságától, mert b/e-része elpusztult, y.
lenő lapok szerkesztőségeit, sziveskedjenek e
(Rsz.) — (Különös halálesetek.) Anakreon,
szózatot fölvenni, és az ügyet, melyre vonatkozik,
ki teljes éltében mindig csak a borról énekelt, 3
buzgó támogatásukkal sikeresen előmozdítani.
jól is értett annak fogyasztásához, egy szőlőmaPesten, Szt.-István király napján, 1865.
gon fűlt meg. Descartes hires bölcsész éltének
Greguss Ágost,
lórugás vete véget. Agathokles egy fogpiszkálóval
a Kiafaludy-Társaság helyettes igazgatója. mérgeztetett meg. Laurentius püspöknek halálát
a hálószobájában levő igen sok rózsának illatja
(Lakása : Pest, Al-Dunasor, 22 ÍZ.)
eszközlé. Találkozunk a történet könyvében számos oly egyéniségei is, kik nevetve váltak
e világtól. Az egész világon eddigelé a legA fényképészet a csillagászat szol- meg
édesebb halála a Clarendoni herczegnek, IV.
Eduárd testvérének volt; ki midőn egy státusgálatában.
csinyért halálra ítéltetett, s a halál nemei közti
Tudva van előttünk, mily nagy fontosságú választás kényére hagyatott — ő magát egy
szerepet játszik a fényképészet a rajzművészet- hordó malváziai borba fulasztatá. Fabius római
ben. Tudjuk azt is, hogy a természettudományok- konzul halálát egy szőrszál okozta, melyet tejben
nak is hathatós segédeszközévé vált, s különösen nyelt el; — Theodorik góth királyét pedig egy
a csillagászatra nézve is naponkint jelentéke- igen rut halfej megpillantása. A hatalmas világnyebbé válik. Warren de la Rue legközelebb igen verő hun király Atilla, orravérének lőn áldozata.
érdekes fényképgyüjteményt készített a bujdosókról, mely a legközelebbi londoni műtárlaton nyil- — Venczel cseh királynak fia, Ulászló, ugy szinvános szemle tárgyát képezte. E gyűjteményben tén II. Anasztáz és IV. Adorján pápák szúnyogok
nem csak a nap és a hold képei voltak láthatók, s legyek által fultak meg. — Legkülönösb halála
hanem Venus, Mars, Jupiter, Saturn és Merkúr volt a hires görög festőnek, Zeuxisznek, ki midőn
is igen híven és szépen le voltak ábrázolva. Az egyszer egy igen rósz festményt megpillantott,
ügyes csillagásznak még stereoskopképeket is attól rögtön szörnyet halt.
(Rsz.) — (A madarak repülésének sebessége.)
sikerült ezen planétákról előállítani. Fényképezés
A
hires
német ornitholog Brehm, „A madarak
alkalmával az érzékeny lapok a távcső gyupontélete"
czimü
kitűnő művében következőket
jába tétetnek. Az idő, melynek a két kép levétele
közt el kell telnie, kisérletek által megtudható. mondja: A repülés sebességét eddigelé kevesen
Merkúrnál például 2 óra elegendő, hogy a kivánt észlelték; még is tény, hogy ez minden állati mozhatás eléressék. Warren de la Rue a kiewi csillag- gások leggyorsabbika. — Mondják, hogy a lazacss
dában fényképészeti műhelyt állított, és napon- (Salmo salar) egy óra alatt 86,000 lábat képes
kint, midőn az idő megengedi, fényképeket készít úszni, — ha tehát ezen hal ezen sebességgel néa napról, melyeket a napfoltok tanulmányozására hány hétig úsznék, megkerülhetné a földet. S
használ. A fényképészet, ugy látszik, a holdban ezen gyorsaság mégis jóval hátrább áll a repülés
teendő felfedezésekre nézve is egy teljesen uj sebességénél. — A gőzkocsival a közönséges varjú
időszakot nyit meg. A római csillagdában Secchi minden erőltetés nélkül kiállja a versenyt, sőt még
vezetése alatt, a hold egyes részeiről, nevezetesen meg is előzi "azt; — a gyorsvonat (mely minden
a gyürühegységekről és kráterekről már is fény- órában 7, sőt 10 mérföldet is elrobog) jóval hátképek állíttattak elő, és pedig oly tiszta szemlél- rább marad házi galambunknál. — A postagalamb
hetőséggel, hogy a mi földi tűzhegyeink legjobb 56 mérföldet — 4 óra s 44 perez alatt tesz meg.
rajzai sem adnak az alakviszonyokról oly tiszta Montaigu természettudós azt mondja, hogy a
képet, mint azok. Secchi e végre egy Frauenho- vándor sólyom (falco peregrinus) egy óra alatt
fer-féle refractort használ, mely 13% láb hosszu- 800,000 lábat halad. A nyilsebességgel repülő
sággal és 9 hüvelyk nyílással bir, és 700—1000- köszálifecske (Cypselus apus) 3 — 5 nap alatt Maszeres nagyítást enged. Órakészület által oly gyarországból Afrika belsejébe képes elröpülní.
mozgás adatik e távcsőnek, mely a világtengely — A leggyorsabban repül minden e földön létező
körüli mozgásnak megfelel, ugy, hogy az a csil- madarak közt a természetvizsgálók által méltán
lagos ég tetsző mozgását követi. Ezáltal a föld bámult kaczagó csüllö vagy sirály (Larus ridibuntengely körüli forgása megszüntettetik és a leraj- dus); ez a legnagyobb zivatar alkalmával bámuzolandó holdlapnak a kellő nyugállapot kölcsö- latos erővel röpköd a viz szine fölött a vihar
dúlta hullámokon, a messzeséget s a vihartóli félelnöztetik.
Dr. B. L.
met nem ismeri repülése oly roppant sebes, hogy
a földet nem hetek, de napok alatt is megkerülhetné.

Vasárnapi beszélgetés.
(Az országos ünnepély Sz. István napján.)
Pest, augusztus 26-án.

Ez volt aztán a zajos hét!
Sarkantyúk pengése, hangszerek csengése,
dalárdák zengése, falaknak rengése! ötven csapat
fegyverfogható dalár, számra csaknem kétezer,
tolongott fővárosunk utczáin. Szemenszedett, ép
legények, egészséges arczczal, sűrű termésű szakállal s hatalmas lábikrával; oly tulajdonságok,
mik által e vidéki dalos vitézek nagyon különböznek a Budapestre csődült egyéb szemüveges,
borotvált állú népségtől. Ha vendégeink ábrázata
nem sugárzott volna is, mégis rajok ismerünk
délezegen lengedező sas tollaikról vagy árvalányhaj-bokrétájukról, mikkel kalapjukat ékesítették.
Annyi zöld, vörös, kék s violaszin nadrágot, oly
dus zsinórzatu s kacskaringós sujtásu attilákat,
pruszlit, mentét s oly vigan lobogó viganókat,
tutyit, pártát, kaczér fejkötőt, gömbölyű karokat,
piros arezot, ingvállt s messzelobogó nemzeti szalagot nem láttunk, hatvanegy óta.
A magyar viselethez hiven ragaszkodó,
vidéki vendégek igazán megszégyenitettek bennünket. Nem csak külső és benső magyarossága,
nem csak hangjának érczessége s példás öszhangzása s több, hamarjában föl sem sorolható
tulajdonsága által, hanem azzal is, hogy a
testvérfőváros, melyre e dalár- és zenede-ünnepély nem csak anyagi, de erkölcsi hasznot is hárított,
semmit, de épen semmit sem tett, az ország távol
megyéiből egybesereglett dalárdák magához és
vendégeihez méltó szíves fogadására. Az ő jó kedvök szította még a mienket, az ő lángjuk mellett
sütkérezénk mi.
Midőn harmadéve a haza értelmiségének
szine, a természettudósok tartottak az ország
székhelyén gyűlést, Budapest elöljárósága, mintha
nem is őt illetné, még a legcsekélyebb figyelmet
sem tanusitáirányukban. Akis Maros-Vásárhely,
mely a fényes Budapest után lett a rákövetkező
évben találkozási helyül kitűzve: nem csak derekasan kitett magáért, tán erején tul s várakozást
fölülhaladólag vendégeié s tiszteié meg a tudósokat; s azon előkészületek utánitélve, miket a másodrendű Pozsony követ el ez idő szerint, fővárosunk csak ismét szégyenkezve fogja bevallani:
hogy sem tisztéhez, sem rangjához illően nem járt
el akkor, valamint kiváló állásának e perezben
sem felelt meg, midőn a dalárokat s a zenét is oly
kevésre becsüli, mint a tudományt vagy annak
képviselőit.
Bíró Orczy Béla talpraesett, üdvözlő beszéde volt az egyetlen momentum, mely az ünneplők között kapcsot képezett. Név szerint a
következő városokat jegyeztük föl, melyeknek
dalárdái Pesten képviselve voltak : Apatin, Arad,
Balassa-Gyarmat, Békés, Bicske, Debreczen,
Eger, Eperjes, Érsek-Ujvár, Esztergom, Győr,
Hajdu-Böszörmény, Hold-Mező-Vásárhely, Jászberény, Kecskemét, Kis-Marton, Komárom, Kun
Sz.-Miklós, Linz, Lippa, Losoncz, Lúgos, Miskolcz, Mohács, Nagy-Bánya, N.-Kanizsa, N.-Körös, N.-Szombat, Nyíregyháza, Ó-Buda, Pancsova, Pécs, Pozsony, Promontor, Rima-Szombat,
Soprony, Szalonta, Szegszárd, Szentes, Szombathely. Várasd, Versecz, Zimony, Zombor, és Zgombolya.
Némi fogadtatásban csak azok részesültek,
kik az alsó gőzhajón érkezének; de azok, kiket
vagy a felső hajó, vagy a különféle vonatok hoztak közénk, hiába néztek körül midőn Pestre
tették lábukat, hol és merre késett az üdvözlő
ünnepi választmány az éji homályban? Néhány
szerencsést kivéve, kiket magánosok vendégszeretetébe ajánlt a választmány, a legnagyobb rész
tires raktárakban s tantermekben, vagy saját szekéren töltött egy vagy két éjét. Az ünneplő ruhát
8 a sarkantyus csizmát több helyen nem csak hogy
nem volt kivel, de még mivel sem volt kitisztitani, niig a mozsdótálat a kut képviselé. De ez
utóbbi végre is katonadolog s oly nagyot nem
nyom a latban, mint az, hogy sötét, dohos helyeken kellett éjszakázniok. Még hadifoglyoknak is különb szállást adnak.
Mindez összevéve és egyenkint azonban csak
humoros oldalát forditá kifelé s a dalárdások, néhány feketevérü kivételével, törhetlen jó kedvvel
jártak el a próbákra, törhetlen jó kedvvel ettenek
és ittanak s dicsérték Phöbus Apolló fő-főpatró-
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nusukat, hogy kedvező pillantással nézte őket és
ünnepüket s nem engedé, hogy holmi kárörvendő
eső elmossa előlük.
Mig ős Buda várában sz. István napján az
ország szent ereklyéjét ájtatosan hordozák körül
s a szertartást követő fényes primatialis diszlakomán egymást érte a hazát és királyt éltető pohárköszöntés, — melyek közöl a főtárnokmester
toasztja tűnt ki leginkább — azalatt roppant
tömeg, melyet még a Budáról áthullámzó sokaság
is növelt, kettős sorba állva várta a dalárdák kivonulását a városligetbe, hol a zenede negyedszázados ünnepélyét méltóan akarták befejezni.
S egyenkint léptettek el mellettünk a zengő
zászlóaljak, mind megtermett, derék férfiak s
legények, kik elég erővel, bátorsággal s honszeretettel birnab, hogy azt, mit a hymnusban megragadó kifejezéssel elénekelnek, vállvetve meg is
tegyék. Az ember szivét édes öröm s megnyugvás
emelé, midőn e huszáros alakokon végig nézhetett, kik biztató dallal zengték most szózatos
jósunk nagy szavait: „még jőni fog, mert jőni
kell!"
A Hunyady-induló harsogó hangjai mellett
masíroztak a ligetbe s riadó éljenek fogadák s
kisérék a daliák dandárait, melyek mindegyike
előtt a naaga zászlóját vitték. Többnyire nehéz
selyemből valók, pompás himezettel s aranyos
szalagokkal; csak egy volt köztök füstös és rongyos, de azért mégis ez tetszett nekünk legjobban. A kun-szent-mártoniak lobogója volt ez,
melyet már csatákban hurczolának meg, még pedig nem dicsőség nélkül.
A városligetbe kiérve, szanaszét oszoltak a
dalárdák. Egyik a páva-szigeten, másik a bimbós
házban, a harmadik itt, a negyedik amott. Mnnynyivel jobb benyomást nyernek ők s nyerünk magunk is, ha, bármily lazán összeábdált sátor alá,
de közösen teritettek volna nekik, miután az ilyes
összejövetelek csak is az együvé tartozás, az
egyesítés által válnak érdekesekké. Rend és fegyelem nem uralkodott ez elszórt torozásokon.
A tón innen és tul levő vendéglők ugyan csinosan teritették meg asztalaikat, de ha öt annyi
lett volna is, mind elfoglalják, miután nem csak
dalosok, hanem nem-dalosok is meg szoktak
szomjazni s éhezni, s igy történt, hogy sáska
módjára rohantak meg minden széket, teritéket
s mint ilyenkor történni szokott, azok lakmároztak leginkább, kiknek erre legkevesebb jussok
volt. Étkezés után megint sorakoztak a dalárok
s harsogó zeneszó mellett vonultak az állvány felé,
mely mögött a dalárdás városok czimereivel diszitett hangfogó deszkafal állott.;
Rendetlenség itt, de még nagyobb a földszinten..
Valamennyi páholy s számozott ülés szerencsésen el i.'tt adva, de hozzá senkisem férhetett,
sőt a legtöbb azt sem tudta, mely tájékon vannak
a fizetett helyek. A szerencsétlen pandúrok, kik
C3ak néhány példányban valának képviselve,
mit is tehettek a roppant tömeg ellen, mely tekintet nélkül özönlött el a fapadokon s durva műveletü ketreczekben, melyek „páholy" elnevezéssel
tündököltek ez emlékezetes napon. — Láttunk
2125-ös jegyet, pedig ülés felényi sem volt, mig
egy család, mely isten tudja mily véletlenből jutott el helyére, megütközésére azt tapasztala,
hogy páholyát még javában ácsolják. Az átalános
elégületlenség, utoljára is mulatságos élczelésekben s kaczajban nyilatkozott, a mint nem is lehetett
máskép, midőn a lenge, csipkefelhős öltözetü hölgyeknek szánt külön helyen, nekividámult üveges
tótok s széles mosolygásu kucséberek feszengtek.
A fizető közönség az állványra menekült,
még pedig oly nagy számmal, hogy a dalárok
csaknem leszorultak onnan s kínnal bírtak Erkel
körül sorakozni, ki e perezben emelé föl karjait,
hogy Kölcsey lélekemelő hymnusát igazgassa. A
közelállók tisztán hallották ugyan a második
tenorokat, vagy álláspontjuk szerint, az első
bassusokat; de a távoliabbaknak nagyon vékonyán jutott az énekből, melyet sem a hangfogó,
sem a tömörös összecsoportosulás nem birt megmenteni attól, hogy a dévaj szellő ezerfelé ne
kapdossa, szaggassa a zengeményt.
És jegyeit zsebre gyűrve, a jámbor fizető
hallgatóság egészen hátravonult s a gyepre heveredve, jóizün el kezdett beszélgetni, mig amott
hátul állítólag Mendelssohn ,,Sangergruss"ja Liszt „harczi dalai" járták. Solo-előadások is történtek, de erről tán csak maguk a működők refe-

rálhatnának; kívülük tán alig hallotta valaki
éneküket.
Ezeknek utána, óriási éljenzések közt, újból
a különféle korcsmákba hullámzott a tömeg. Sültről s több jóravaló ételről le kellett mondani s
el nem palástolhattuk rút irigységünket, midőn
egy izzadó, sugárzó arczu családapát láttunk,
ki diadalmasan, noha tépett ruhával vitt éhező,
szomjas házi népének egy meszely sört s két falat
keserű túrót.
Zene azonban mindenfelé hangzott s az est
leszálltával, sustorgó röppentyűk czikáztak a levegőben , mig a pávasziget bengáliai fényben
tündökölt. Hatvanezerre teszik a jelenvoltak számát s hogy Budapest minden jármüve e napon
el volt foglalva s hogy emberhalál koczkáztatása
nélkül a társas szekereken hely nem volt kapható:
ily napon természetes. Azt a kis rendet is, a mi
létezett, a közönség önmagának köszönheti; a
városi huszároknak s rendőröknek, valamint a
rendezőségnek is, vajmi kevés érdeme volt ebben.
Es mindennek ellenére, félremagyarázhatlan jó
kedv uralkodott s még késő éjfélkor dal, zene s
kurjongatás zsibongott a városligetben , melynek
nyugalmas madarai nyilván nem tudták mire vélni
e szokatlan s hosszan tartó zajt. Be- s kifelé
folyvást tartott a népvándorlás, az omnibuszos
lovak nyelve csaknem a földet érte, de a pityókos
szekeres csapkodó ostora végső erőfeszítésekre
nógatá a szerencsétlen párákat.
Gyönyörű látvány vala az égő mécsesekkel
megrakott gesztenye-fasor s a tündéri világításban ragyogó lövölde, melyben reggelig tánczoltak. A szél, mely nappal haragosan zúgott el
utczáinkons tereinken, homok-förgeteget hajtván
maga előtt, estefelé lecsendesült, s jóllehet zajos,
de nyugalmas, csillagos éj ragyogott a fáknak
sötéten bólingató csúcsai fölött.
Nem tudjuk, kit vagy kiket tegyünk felelőssé
azért, hogy e befejező ünnepély hajótörést szenvedett s igy inkább azon körülménynek akarjuk
betudni, hogy bizony mi még nem igen értünk az
ilyesmik rendezéséhez s hogy e tekintetben a legkisebb német város is túlszárnyalna bennünket.
De hiszen Németországban jóformán nem is tesznek egyebet, mint énekelni, tornázni s czélba lőni
s igy nagy gyakorlattal bírnak már a „sangergrussok"-ban s a „festhallék" fölépítésében.
Egészben véve azonban mindamellett örülünk
ez ünnepélynek, mely a művészeti czélokon kívül
egy uj eszközül szolgált a találkozásra, érintkezésre, és ha kell, az óhajtott egyetértésre. S ezért
tehát: éljen, százszor is éljen!
Kedden a gyorsan nagy hírre kapott „Erzsébet oratóriumot" czélszerü rövidítésekkel másodszor is elóadák. Közönség ismét válogatott s
roppant számmal, Lisztet ismét harsogó üdvözlések fogadák, Pauliné-Markovics Ilka ismét kedvesen s zajos tetszés közt énekelt, Bignio, ki ez
alkalomra másodszor rándult le Pestre, újból
kifejté pompás hangját, a mint is Rabatinszkyt g
Kőszeghyt szintén őszinte dicséret illeti. Kitűnőek valának a női és férfi-karok Wöhler és Engesser urak vezetése alatt; az orchestrum pedig,
melynek magvát a nemzeti színház zenekara képezé, derekasan viselte masát, s a nagy mester
művét a legnagyobb szerencsével tolmácsolá. Fölséges est volt.
Liszt, mint gondolható, folytonos kitüntetések tárgya, Fóthon gr. Károlyi Istvánnak, Szegszárdon b. Augusznak s Ksztergomban az ország
biboros főpapjának lesz vendége s már most igaz,
hogy a jövő hét folytán jótékony hangversenyben
zongorázni is fog — mit nyilvánosan már 18 év
óta nem tett.
Mire e sorok olvasóink kezébe kerülnek, a
fővárosi élet régi kerékvágásába visszazökkent, s
ha a kezdődő ősz azzal nem biztatna bennünket,
hogy a fürdőző, faluzó s utazó pestiek maholnap
visszatérnek tűzhelyeikhez, szinte elkedvetlenedve horgasztanók le fejünket. Csak néhány hét
s megkezdődik az úgynevezett őszi idény, midőn
újból megnépesednek a színházak s a társas élet
a falakon belől hajtja kellemes virágait.
Az árnyék s kabát megnyúlik már s kevés
hét múlva a napernyő rejtett fiókban fogja aludri
téli álmát. Az uszodák már is néptelenek, csak
néhány különcz fürdik még a Duna hűvös vizébea
s ez is csak a híréért teszi.
Forgó János.
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folytonosan öregbítenek. Az aránylagos teher Ugyanez nap délben oly borzasztó vihar dühönIrodalom és művészet.
tehát már is oly nagy, hogy több vasúti vonat gött, hogy a házak födelét megbontá s a szét** (Liszt hangversenyt ad Pesten.) A zongora egész biztonságban roboghat rajta át. — Ezen hulló födélrészek egy embert agyon ütöttek, ketkirályát Lisztet, annyira meghatotta azon szíves uj hidrendszerre kiadott szabadalom Maygráber tőt pedig halálosan megsértettek.
fogadtatás, melylyel körünkben találkozott, hogy Ágoston, s a feltaláló Kauser István mérnök köa mit már 18 év óta nem tett, — itt hangver- zös tulajdona. A mintát közszemlére kiállítják.
Mi újság?
senyt rendez. E hir roppant föltünést fog okozni
** (Látogatás Deák Ferencznél.) A múlt hét
a zenevilágban. — A hangverseny a jövő kedden
Kőziiitézetek, egyletek.
elején Kemény Zsigmond báró, Mikó Imre és
aug. 29-ikén lesz a múzeum dísztermében, hármas jótékony czélra, mint halljuk, a lipótvárosi
** (A pesti állatkerti társulat), aug. 22-ikén Mikes János grófok, Deák Ferenczet puszta-szt.templom, az irói segélyegylet és a bölcsödé javá- tartott közgyűlésében végleg megalakult, mely lászlói magányában meglátogatták.
ra. Ez alkalommal a zene nagy mesterén kivül alkalommal a választások következő eredmény*'r'(A Széchenyi-szobor fölállítására) e napokközreműködik még Bülow, a ki Liszttel négy kézre nyel mentek végbe. Elnök lett Xantus János. Al- ban megérkezett az engedély. A szobor a lánczfog zongorázni, továbbá Reményi. A hangver- elnökök: Rottenbiller Lipót. Dr. Szabó József, hid-tér közepén fog állani; alapzatát kosziklacsoseny valamennyi száma Liszt Ferenci szerzemé- Kubinyi Ágoston. Titkár: Áldásy József. Pénz- port képezi, s a szobor feje alánczhiddal szemben
nye.— A programm következő: l.a),,AveMaria," tárnok: Hirsch Jakab. Ügyész: Zsigmondi Pál. álló Nákó-ház magasságával lesz egy vonalban.
b) „Cantique d'Amour," zongorára előadja Liszt Választmányi tagok: Gönczy Pál, Manó István,
** (A Vörösmarty-szobor ünnepélyes lelepleFerencz. 2. „A három czigány," Lenau költemé- Cseri Lajos, Frivaldszki Imre, Batizfalvi Samu, zése) Székes Fehérvárott el van halasztva. Erenye után, hegedűre, előadja Reményi Ede. 3. Beliczay Imre, Preiszner József, Rómer Flóris, detileg, mint olvasóink tudják, folyó évi október
„Magyar rhapsodia," zongora és hegedűre, elő- Zsigmondi Vilmos, Frivaldszki János, Fauszer elejére volt kitűzve; az illető bizottság azonban
adják Liszt Ferencz és Reményi Ede. 4. Legen- Antal, Havas Ignácz, Szabó Alajos, Czanyuga aug. 14-dikén tartott ülésében, részint pénzügyi
dák zongorára: a) „Assisi sz. Ferencz szent be- József, Karlovszky Zsigmond, Krisch János, Ney szempontból, részint az ünnepélynek nagyobb
széde a kis madárhoz," b) „Paduai sz. Ferencz a Ferencz, Vetsey Sándor, Lónyay Menyhért, Mar- előkészülettel és diszszel megtarthatása tekintetéhullámokon," előadja Liszt Ferencz. 5. „Magyar gó Tivadar, Dr. Rózsai József, Szitányi Izidor, ből, abban állapodott meg, hogy a leleplezés jövő
rhapsodia," zongorára (kettős), előadják Liszt Hajós József, gr. Széchenyi Ödön, Reitter Fe- évi május első vasárnapján fog megtörténni. A
Ferencz és b. Bülow János.
rencz, Ságodi Sándor, Thaisz Elek, Gamperl leleplezési ünnepélylyel tánczvigalom, népmulatAlajos, gr. Pálffy János, Sztupa György. Szám- ság, kivilágítás, stb. lesz összekötve, s ugyanakkor
** (Drámairodalmunkban) rég nem történt
vizsgálók: Tavaszi Endre, Gschwind Mihály, a szobor miniatűr alakja s egy emlékirat is fog
eset ismétlődött; a nemzeti színházi bizottmány Cserhalmay Ferencz, Gerlóczy Károly, Erkövy
áruitatni, a szoborfentartási alap javára. Az emegy uj, 5 felvonásos történeti drámát előadásra Adolf.
lékirat a szobor létesülésének s fölállításának
ajánlott, czime: „Turzó János." Kíváncsian vár** (A „nemzeti dalkör") czim alatt most már történetét, valamint az ünnepély alkalmával monjuk, mikor kerül szinre.
engedélyezett pesti uj dalárda már eddig 100 tag- dandó beszédeket fogja tartalmazni. Hivatalos
** (Litzenmayer festesz hazánkfiától), ki jeból áll s ezek közt van 60 működő tag. Az egylet meghívás mindössze négy fog kibocsáttatni, nevelenleg Münchenben tartózkodik, a műegylet jelen
elnöke Hollósy Béla, pesti kereskedő.
zetesen : a M. Akadémiához, a Kisfaludy-Társatárlatában egy szép történelmi festmény van kisághoz, a költő családjához és Deák Ferenczhez.
állitva, mely II. Endre leányát, szent Erzsébetet
Közlekedés.
II. Frigyes császár saját koronájával megkoro** (A zenedéi két nagy hangverseny jövedelme),
názza. E képnek most kettős érdeke van.
ide véve a próbákat is, melyek szintén a hangver/ (Fővárosi közlekedési ügy.) A Pest és Uj
** (Két uj regény) jelent meg közelebbről Pest közt közlekedő társaskocsik rósz állapota és seny emelt áraimellett voltak megtekinthetők, —
Emich Gusztáv kiadásában. Az egyiknek czime dísztelensége miatt számtalan panasz merült föl a összesen 7400 ft. volt.
** (Látogatás a színházi képezdében.) Liszt e
„A két marquisnö", legenda a nagy világból; hatóságnál, minek következtében az illető társasDash grófnő után fordította Kun Barna. A két kocsi-tulajdonosoknak kötelességül tétetett, hogy napokban a nemz. szinházi képezdét is megtisztelte látogatásával s ott majdnem egy óráig
kötet ára 3 ft. — A másiknak czime „Két város"; rósz és piszkos társaskocsijaikat jobbakkal
és
irta Boz (Dickens,) fordította D. L. és B. V. Ára pedig hat heti határidő alatt — cseréljék ki, mi- időzött. Az opera növendékeiből néhányat kivánván hallani, énekeltek Feketéné assz., továbbá
a két kötetnek szintén 3 ft.
vel ellenkező esetben ezen társaskocsik számára
Neszveda és Kaczvinszky kisasszonyok egy ket** (Szűk Róza gordonkaművészül)) a múlt Pest város területén többé állomási hely nem fog
tőst, és Kovács K. tenorista a „Troubadour"-ból
hetekben Csabán és Gyulán járva, közóhajtásra kijelöltetni. Miután a társaskocsi-tulajdonosok
a románcé- ot. Liszt megelégedését nyilvánitá a
ezen
hatósági
meghagyásnak
eleget
nem
tethangversenyeket rendezett, mindkét helyen kiváló
növendékek haladása felett.
tetszés mellett. Különösen Szűk Lipót „Bánkbán tek, a városi tanács utasitá a kapitányságot, hogy
** (A dalárdák beiratkozása.) A dalárdák
ábrándja" részesült a legnagyobb elismerésben. a kérdéses társaskocsiktól az állomási helyet
pesti összejövetele még szorosabbra fűzte azon
Pest
város
területén
vonja
meg,
egyszersmind
** (Kempelen Gyb'z'ó munkáira) az előfizelánczokat, melyek a rokon foglalkozásúakat kütés határidejét szeptember elejéig meghosszabbí- intézkedés tétetett az iránt is, hogy a Pest és Uj- lönben is össze szokták kapcsolni. így a pozsonyi
Pest közti személyszállítás kényelmes társaskocsik
tották.
által fentartassék, mire nézve Tadl György bér- és győri dalárdák közelebbről megismerkedvén,
Egyház és iskola.
kocsi mester vállalkozott, és a viteldíj személyen- kölcsönös látogatást ígértek egymásnak. — A
ként 20 krban állapíttatott meg. — Ez alkalom- varasdi dalárda képviselői pedig, mielőtt íávoztak
** (A szamosujvári gör. kath. püspöki székbe,)
mal a Kőbányára járó társaskocsik viteldiját, volna, testvéries bucsut vettek a pestbudai dalármely Alexi püspök halálával megürült, dr. Vanszeptember 1-ső napjától kezdve személy enkint da tagjaitól a „borsajtóhoz" czimzett vendéglőcsa János nagyváradi kanonok neveztetett ki.
ben. Mindkét részről lelkesen emlékeztek meg a
szintén 20 krra szállították alá.
** (Uj alapítvány a pesti reáltanodában.)
magyarok s horvátok közt uralkodó testvériségi
•f (A Pest, Hatvan s Miskolcz közötti vasút.) szellemről, s azon reménynyel távoztak, hogy legNey Ferencz, a reál skola igazgatója, egy ösztöndíj alapítására hivja föl Pest jobbmódu polgárait. B. Vay Lajos indítványára s elnöklete alatt Je hó közelebb ismét küldenek Pestre képviselőket, de
Ez alapítvány a szegény tanulók számára lenne, 20-dikán Miskolczon értekezlet tartatott a felett, ezek már nem a dalárdákat fogják képviselni, hamiután ezek a régibb ösztöndijakban sem igen hogy mily lépéseket kellene tenni, hogy a Pest, nem Horvátország érdekeit a magyar korona-orrészesülhetnek. Császár O Felsége jun. 9-dikén Hatvan s Miskolcz közötti közvetlen vasúti ösz- szágok fővárosában.
meglátogatván ez intézetet, ez órar emlékére szeköttetés ügye ismét folyóvá tétessék. Elhatá** (A budai dalárdát), mely a primás ő emióhajtja a nevezett igazgató a gyűjtést megkez- rozták, hogy Ő Felségéhez kérvényt terjesztedeni. Mig az összeg ezer forintra nem gyűl, az nek, melyben engedély s kamatbiztositásért folya- nentiáját serenáddal tisztelte meg, az a kitüntetés
adományok a takarékpénztárba tétetnek kamato- modnak a Felső-Magyarország kereskedelmi érte, hogy elnöke a biboros főpap asztalához szent
zás végett. Az intézettől bucsut vett hatodik fővárosát az ország központjával közvetlenül István napján szintén hivatalos volt.
osztály tanulói néhány forintot adván e czélra, az összekötő vasút érdekében azon esetre, ha a tiszai
** (A debreczeni dalárda ajándéka az aradi
már ott kamatozik.
vasuttársulat, elsőbbségi jogát, a neki határozottan dalárdának.) A múlt évi pécsi dalárünnepély al
** (A pesti ág. hitv. hat osztályú gymná- kikötendő határidő alatt, ezen vonalra nézve nem kalmával a debreczeni dalárda testületileg meg
nem jelenhetett, csak a karmester volt jelen; mikor
ziumban) az 1865 66-ik tanévre a beírások, fölvé- akarná érvényesiteni.
az énekre került a sor, az aradi dalárda állt a
teli és javitó vizsgák f. é. szeptember 1—3 napdebreczeni karmester háta mögé, és énekelt DebBalesetek, elemi csapások.
jain fognak történni; a rendes tanítás 4-én veendi
reczen helyett is. A debreczeni dalárda most e
kezdetét.
** (Párbaj áldozata.) Temesvárról irják, hogy figyelmet ugy hálálta meg, hogy egy óriás, 15 röfös
a sokak által ismert fiatal Sarficzkyt aug. 18-ikán kolbászt hozott és czifra csikóbőrös kulacsot, jó
Ipar, gazdaság, kereskedés.
agyonlőve találták. E baleset megdöbbentett min- vörös borral megtöltve, az aradi dalárda számára.
f (A Kau8°r-féh „Pannonia-hid") mintája denkit, mivel ismét egy derék és szép jövőt igérő A kulacs egyik oldalára, mint a „H—gy" irja, köelkészült, s mint az „U. K." irja, minden kételyt ifjú ember eset áldozatul azon balsorsnak, melyet vetkező vers volt nyomtatva aranynyal, veres
eloszlat, hogy -vele a Dunánál szélesebb folyam is az emberek maguk idéznek elő, hogy egy vagy bőrre:
„örömben, dalban és csatában,
át volna hidalható. A minta, mely e perczben a más sértésért elégtételt kapjanak.
Hol ember kell a gátra,
Schlick-féle öntödében látható, 5 öl és 15 hüvelyk
** (Nagyobb tüzesetek) a múlt hó folytán
Ott Arad nem marad hátra.
hosszú, — ivvonala 91 darab, 4 és egy. fél hüvelyk hazánkban a következő helyeken fordultak elő:
Hanem hiszen Debreczen,
hosszú s 7 vonal átmérőjű csőből — ürhengerek- Császáron (Komárommegye) leégett 21 ház,
Az is mindig ott leszen."
ből — van összeállítva; egymás mellett és fölött Szarukőn (Sopronmegye) 18, Ábrahámon (PoA másik oldalon pedig: „Az aradi dalárdának
négy sorban s oly távolságokban, hogy a hidtest- zsonm.) 96, Vidényen (Mosonymegye) 28, Terenek szélessége 19, magassága 9'/2 hüvelyket tesz, besen (Zenplénm.) 36, Dejtáron (Nográdm.) 195, a debreczeni dalárda, 1865."
16 ilyen ürhengervan elhelyezve. Az ürhengerek- Német-Prónán (Nyit ram.) 198, Német-Keresztu** (Pest élénksége) mily nagy volt különösen
nek, melyek mint építményeknél az egyes kövek ron (Sopronm.) 80, Vaszaron (Veszprémin.) 80, szent István napján, a lánczhid forgalma is muaz ivboltban, ugy fekszenek hossztengelyükkel a Galgóczon (Nyitram.) 77, Somorján (Pozsonm.) tatja; ugyanis a mint az összeolvasott hid-jegyekhid ivvonalában, s annak pókhálószerüfinomtes- 208 épület.
ből kitűnt, e napon Pestről Budára 36,385 ember
tét képezik, összes száma 1456- A minta birké**(Tűzvész és vihar.) Gyergyó-Szent-Mikló- ment s Budáról Pestre 35,980 ember jött á t ;
peeségének megkísérlésére jelenleg is már 80son e hó 5-ikén 21 ház lett a lángok martaléka, összesen 72,365. Hogy e nagy tolongásban sokan
mázsa teherrel van megrakva, mely terhet még mely alkalommal egy 8 éves leányka megfuladt. csúszhattak át jegy nélkül is, gondolni lehet.
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Melléklet a Vasárnapi Újság 35-ik számához 1865.
*• (Reiter mérnöktől a pesti csatorna terve,)
** (Halálozás.) Vargha Lajos, ki egykor gr.
7828. Kis-Próna L. A. Üdvözöljük újra a kis időre
melyről a múltkor szóltunk, a város legközelebbi Széchenyi István mellett juratuskodott, s még az elhagyott sorompók között.
7829. Gyula. id. M. J. A kimaradt neveket egy pótülésében szóba jött, de a tárgy fontosságánál fog- 1832—36-iki országgyűlésen mint ifjú feltűnő halékban
szándékozunk közölni.
va tárgyalását a teljes tanácsülésre halasztották, tással működött a maga körében, e hó 22-ikén
7830. Felsőbánya. N. K. Számos ily tárgyú felszólíkimondván, hogy ezt mindenesetre egy e végből Mohácson meghalt. Végrendeletében az akadémi- tás érkezik hozzánk Pestre készülő vidéki fiatal hazánkfiaikülön alakítandó szakbizottmánynak kell kiadni ának 500 ftot, az irói segéJyegvlétnek pedig 200 tól, de másnemű foglalkozásunknál fogva csak igen ritka
esetben vagyunk képe-ek az igényeknek megfelelni. A mit
véleményezés végett.
ftot hagyamányozoit.
lehet,
ez esetben is ígérjük.
(Fölállítandó emlékkő.) Zipser András
7*31. Ipolyság. T. K. A mutatványt közölni fogjuk,
sírjára Beszterczebányán a magyar orvosok és ter— (Szíves kérelem.) Puszta-Pótharasztról a tóbbi e tárgyú közleményt igen szívesen venné a Kismészetvizsgálók marosvásárhelyi nagygyűlése taalólirtnak 32 éves Lajos nevű fia f. évi augusztus faludy-társaság, melynek felszólítását (lásd fentebb) ajánljuk ön s miísok figyelmébe
valy emléket határozott állittatni, mely az illető
2-án reggel 9 órakor szótalanul eltávozott, s ezen
7832 N. Enyed. Sz. K. A „hűség" meghatott, bár
központi bizottmány közbejárása által e napokban
idő óta holléte nem tudatik. Tisztelettel felkérek hasonló érzelmeinkre támaszkodva, rég vártuk és termékészült el Gerendaynál Pesten. Ez emlék 7' 9"
és felhivok minden nemeskeblü emberbarátot, szetesnek találjuk. A közlemény nyilt karokra talált s már
magas pyramis, melyen a következő felirat van:
hogyha a nevezett fiúról netán tudomása lenne, I útban is van a metsző és sajtó felé. Mielőbbi folytatást
»A magyar orvosok és természetvizsgálók X.
kérünk.
engem értesiteni szíveskedjék (utolsó posta Mo
7833. V. Palota. H. A levél az első felindulás pergyűlése határozatából dr. Zipser Andrásnak 1865.
nor). Nemkülönben, ha az elbujdosott maga ta- ezében van irva. Az a gorombaság, melyért ön amaz urat
Született 1783. nov. 25. Meghalt 1864. február
lálná e sorokat olvasni, tartsa fiúi szent kötelessé- pelrtngérre akarja állítani, nem látszik nekünk innen távol20." — Az emléket rendeltetése helyére már útgének, az érte kesergő atyai szivet hazatértével ról oly égbekiáltónak, hogy még nyilvános megrovásra is
nak indították.
megvigasztalni. Kelt Puszta-Pótharaszt, Pest- érdemesítsük. Eddig bizonyosan Ön is higgadtabban nézi
** (Hangverseny Bicskén.) E hó közepén megyében, auguszt 25-én 1865. — Nyáry Albert. a dolgot.
7834. Kolozsvár. R. T. Köszönet az uj küldeményBicskén több műkedvelő és a dalárda hangverért. Némely korábbi csak azért késik, mert nem került rá
senyt rendezett, mely a jelenvoltak megelégedémég a sor.
*
eével folyt le. A többek közt, a mint nekünk
Nemzeti színház.
7835.
Kedvesemhez.
Talpra
esett,
jeles
egy
versezet
irják, a világtalan Márton Sámuel is zongorázott
Péntek, aug. 18. O Felsége születésnapjának itt az első két strófa:
tetszés mellett; a dalárda Liszt harczi dalait énekelte. Szavalat is volt, melyet egy vadász uracska ünnepére a színház teljes kivilágítása mellett „Er- Arczod fehér mint a kréta. Ki tyúkszemedre mer hágni,
Kihivom azt duellálni,
jónak látott megzavarni. Tetszésben részesült zsébet", eredeti opera 3 felv. Zenéjét szerzettek: Kalapomon a bokréta,
M e r t
Ajkad pedig olyan piros,
e b e m b e n van a bicsErkel
Fenecz,
Doppler
Károly
és
Doppler
Femeg a lengyel hymnusz is, melyet Polyák és Tóth
rencz.
Az
ünnepen
kivül
kiváló
érdeket
kölcsönMint a kipingáltpapiros,
K e d v e s l e l k e m gaiambicXám,
urak hegedűn adtak elő. A hangversenyt később
zött ez estnek, hogy egy rég nem látott eredeti
A bizony.
Galambom.
táncz követte, mely reggelig tartott.
opera került újra szinre. Á szinház e kettős vonz** (Régi pénzek.) Lehecsény községben egy
erőre egészen megtelt. Az előadás ha nem is a
földmives burgonyája ásása alkalmával egy hegyrégi kitűnő, de most is szabatos és élvezhető volt.
SAKKÜÁTÉK.
oldalban, hol ennek előtte mintegy 30 évvel erdő
Pauliné és Rabatinszky Mari araitak legtöbb
volt, régibb időbeli ezüst pénzdarabokat talált,
tapsot. Hollósy Kornélia a közönség sorában
295-ik sz. f. — P a p D e z s ő t ő l .
körülbelől egy maroknyit, de a melyeknek legnanézte az előadást, s mindenkiben íoltámasztá azon
gyob része a tisztogatás közben eltöredezett. A még
(Miskolczon.)
vágyat, vajha őt, a nemzet csalogányát, újra színép darabokat a nemzeti múzeumnak küldöttek be.
Sötét.
padunkon láthatnék.
** (A zenede Hollósy Kornéliának) küldötség
Szombat aug. 19. „Faust". Opera 5 felvonásáltal fejezte ki köszönetét, a miért a zenede ünneban. Zenéjét szerzetté Gounod.
pélyén közre működött. A küldöttséget báró OrVasárnap, aug. 20. Szent István első kiráczy Béla vezette.
lyunk ünnepén a szinház zárva volt.
* ' (A bártfai fürdőben) az idén 660 vendég
Hétfő, aug. 21. „Hunyady László." Opera 4
fordult meg, ezek közt több magyar és lengyel
felvonásban. Zenéje Erkeltől.
főrangú család. Tavaly látogatottabb volt, de az
Kedd, aug. 22. „A csapodat:" Vígjáték 3
átalános elevenséggel most is meg voltak elégedve.
felv.
Sardou Viktor után francziából forditották
A tánczmulatságok közt az Anna-bál volt a legBérezik
Árpád és Fésűs György.
fényesebb.
Szerda, aug. 23. „Szigetvári vértanuk." Ere** (Névmagyarüás.) Pintye Antal pesti lakos deti dráma 4 felv. Jókaitól.
vezetéknevét felsőbb engedély mellett „BorszéCsütörtök aug. 24. „Erzsébet." Opera 3 felv.
ki"-re változtatta.
Zenéje Erkeltől s a Doppler testvérektől.
** (Kemény büntetés.) Abrudbányán a városi
tanács egyik hivatalnoka egy becsületes szíjgyártó
Szerkesztői mondanivaló.
legényt, ki a korcsmában másod magával kissé
hangosan mulatott, a város hajdúival elfogatott,
7824. K. L. O. A zenedéi és dalárdái ünnepély főbb
tömlöczbe záratott, és másnap reggel önfejüleg oly momentumait ábrázoló rajzainkat a jövő számban fogjuk
keményen megbotoztatott,hogy megbetegült bele. közölni, még pedig első rangú műrészeink vázlatai után.
E durva eljárás átalános visszatetszést szült a
7825 Ritka régi könyv. Az irodalom barátait s küa
b
c
d
e
{
vidéken.
lönösen a könyvtárak őreit egy becses régi német könyvre
g
•* (Gyilkos pénzügyőr.) Az Ermellékről ir- figyelmeztetjük, melyet egy vidéki olvasónk közelebb egy
Világos.
tiszaparti pusztán lakó barátjánál fedezett fel s adandó alják a „P. N."-nak, hogy Kóly községben f. hó kalommal bizonyos feltételek mellett attól megválni is
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.
J
14-dikén Patka Pál nevű nagy családos gazdát a kész. A könyv egész hosszú czimét ide nem Írhatván, csak
pénzügyőr pálinkafőzésen kapván, szóváltás köz- annyit jegyzünk meg, hogy főczime ez: „Oosmographia,
ben kardjával agyonszurta s azután felvont fegy- das ist Beschreibung der ganzen Welt." A munka 1628. év290-dik számú feladvány megfejtése.
ben Bázelben Münster Sebestyén német tudós által állitverrel kirohant társával a faluból; letartóztatni «tatott
össze, számos térképpel, városok ábráival, uralkodók,
(Loyd Sámueltől.)
senki sem merte, mert a férfiak falun voltak, az pápák, nevezetes emberek arczképeivel s egyéb rajzolatokVilágos.
Sötét.
Világos. A) Sötét.
asszonyokat pedig a töltött fegyver visszaijeszté. kal van illustrálva, 876 ivből áll, egész rét (folio) alakú s
1. Fbö—e2f Kg4—h4:A)
erős
bőrkötésben
van.
Bővebb
értesitéssel
szívesen
szolKg4-f4
** (Öngyilkos orvos.) Szatmármegye Szent- gálunk azoknak, kiket e régi világtörténelmi mü érdekel.
2. Kg2—f2
2. Fe2-hft
g6-gö
Endre nevű helységében dr. Ábrahám Bogdán,
3. Hh4-t
7826. Mátyás király és az agg vitéz. Az elbeszélői 3. Fhö— g 6
tetsz. szer.
4. Fe2—f3fmat.
Erdélyben átalánosan ismert derék műtő és orvos, tehetségnek
még egy igen primitív nyilatkozványa. Min- 4. Bd5—f mat.
betegségének egy ujabb rohamában főbe lőtte den alak egy kaptára verve, minden ember egy hangon beHelyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
magát.
szél, akár király, akár paraszt. Hosszabb gyakorlatot aján- — Miskolczon : Czenthe József — Pozsonyban: Csery Gá** (A régebben eltűnt Gajzágó) holttetemét, lunk. — A .,Határozottság" czimü vers inkább érdemli bor. — Kecskeméten: Keller Lajos. Pesten: Cselkó György.
— A pesti sakk-kör.
mint a „Kolozsvári K." irja, a Teke és Sz.-Régen meg az elolvasást.
7827. M. Bánd. Sz. A. A czikket használni fogjuk.
Rövid értesítések. Miskolcz. P. D. Az ujabb küldeközötti ut mellett levő erdőben megtalálták. A
A lappéldányt legközelebb meginditjuk. Régen kellett ményt köszönettel vettük. Az óhajtott válasz útban van.
hulla már az oszlás harmadik stádiumában volt. volna
már az ottani viszonyok felöl minket tudósitani, Uebreczen. Z. I. A feladványok megörvendeztettek. HaszA hivatalos vizsgálatot megkezdték.
mert „a néma gyereknek az anyja sem érti szavát."
náljuk a használhatókat.

HETI-NAPTÁR.

TARTALOM.

AdlerVincze (arczkép).— Gedők Anna.— A rómaiak
temetkezése — Városépitkezés Észak-Amerikában (folyt.)
Hónapi-és Katholikns és Protestáns
Nap
É jJ
Hold
Görög-orosz Izraeliták
—- A Libanon népei s régi emlékmüvei (két képpel).
hetinap
naptár
naptár
hossza ! kél I nyűg. '' hossza
tmptára
kél I nyűg.
Sz. János templom Budán (képpel). — Pozsony múltja és
jelene (vége).— Nagy kortért embereink (folyt.) — A nép<>. p .
August. (ó) iElul, Ros. 6. v- 6. p .
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13 37 ő 12
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6
47JJ10
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;16 Dioméd
0 19 10 0
szélgetés. — Irodalom és művészet. — Egyház és iskola.
29 Kedd K-W. János fejv. János fejvét.i : 17 Miro
46JJ10 29 1 15]10 41
7 Jeruzs fal 13 31 5 15
gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek.
Szerda
5
16!
Limai
Róza
Benő
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Flór
30
44^10 32[ 2 10 11 29 — Ipar,
8 [beszent. 13 28
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Közlekedés, — Balesetek, elemi csapások. — Mi újság?
13 24j 5 1«|
31 Csőt. Kajmund hitv. P a u l i n
42, 10 361 8 2 | * * —
9
,19
Endre
— Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. SakkPént. Egyed, Verena • Verena
13 22: 5 18|
40-10 38! 3 48 0 24
10
20 István
játék. - Heti naptár.
2 Szomb. István, Kaliszta Efraim
13
181
ő
20Í
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38::iO
42Í:
4
30
1
26
,21 Xádé
Holdfényvaltozások. © Holdtölte 5-kén 3 óra 8 perczkor délután.
Felelős szerkesztő Pákb Albert. (Lak.magyar-utczal.sz.)
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HIRDETÉSEK.

Csak a jelen pesti vásár alatt

mindennemii vászonáruk végképeni eladása

A szülékhez.

Komoly figyelmeztetés.
A tisztelt közönség gyermekei egészségi
állapotának megszerzése és a meglevőnek
fen tartása tekintetéből az általam feltalált
és kiállított biztos hatású

„giliszta-csokoládét"

A legszebb villa eladása a Svábhegyen.
!

•

:
A tájékilag pompásan fekvő), néhai Perger Vc- s cselédségnek áll rendelkezésre ; ettől távolabb két
rencz villája a budai hegyekben , tekintve annak épületből álló 8 minden kívánalomnak megfelelő
pazar építési modorát g mesterkezek által készített gazdasági major, két e tájékon igen ritka és soha ki
elődiszitését, e hirdetményünk bevezető föliratát i nem száradó kuttal.
Ezek, valamint egy kis fürdőház, egy tetőzött s
tökéletesen igazolja. A meglepő stylíí villagiaturák,
változatos kertek, az erdő közepett egy ügyes ker- tarkavegyületü üvegekkel diszitett kilátás, s jelesen
tészkezek által a legnagyobb szorgalommal a angol elintézett s e gazdag telepitvényben előnyösen belemintára alkotott park létezik, mely zöldéi a a leg-i illesztett disz-, gyümölcsös- és zöldségkertek, végtarkább színekben virágzik , nemes fa-fajok, válto- tére termő szántóföldek s egy őserdővel környezzékony vírágcsoportokkal — ez valóban oly telepit- teinek. A gyalog- és kocsiutak jól ki vannak kavivény, mely két tized év óta a legnagyobb előszere- csolva, 8 a vízcsatornák kővel kirakva, 8 mindezek a
tettel — nemcsak a természet szépségének, hanem a legjobb s legdiszesb karban fentartva. E birtok nemkertmivelésnek is ápoltatott, — most a legteljesb csak egyedül Buda hegycsoportozatának legkiesb
pompájában ragyog.
' vidékén fekszik , hanem e fölött még a legdicsőbb
A szép tuskulánum. mely 13 hold tért foglal el távkilátással pompázik több hegylánczolaton kereszmagában, a hegy keleti részén csendesen alábonta- i tül, ezek közt a hatalmas Dunafolyam és Buda Pest
kozó földtéren s a legbujább növényzet közepett imposánt diorámája, — s ott végződnek, hol a látfekszik. A villa magában, kellemes izlésű svajczi határ és fold egymásban ölelkeznek. E tárgybani
stylben Y b 1 hírneves épitész által építtetett, ellátva szó- vagy írásbeli tudósítással (bérmentes levelekre)
foktérek (Terassen) és termekkel s minden a divat- s a mezei jószág különleges leírásával — mely jutávilágnak megfelelő kényelemmel, 8 mely egyátalában nyos áron eladatik — szolgál:
1264 (1)
a legsikerültebb urasági házat képviseli.
PERGER MA Hl A asszony
A villa közelében, facsoportozatokkal maszkírozva fekszik egy kis épület, mely a házfelügyelők Pesten, váczi-utcza 17-dik szám alatt, 1-ső emelet.

óhajtván megszerezni, e törekvésében —
már többször — hamisítva utánzót* készitménynyel lón rászedetve, hogy azok, kik egy
az enyimhez hasonló minőségű és hatású sa»
ját készítményüket szolgálják ki, nyilvános
csalási bűnt követnek el, mert az én készítményem egy oly titok, melyet csak magam
birok és még senkivel sem osztottam meg.
Ennélfogva figyelmeztetem a t. közönséget, szíveskedjék ez ügybeni bővebb tapasztalás szerzése tekintetéből egyszer egyenesen tőlem megrendelni, a mely alkalommal
a küldeményhez csomagolva nyerendő utasitó könyvecskémből, egyéb hasznos tapasztalatokon kívül, tisztelt bizományosim névjegyzéke is átnézhető, kiknek száma mintegy 300-ra rug, ezeknél saját készitményü
,,giliszta-csokoládém" mindenkor kapható. De ily helyekről is csak azon szeletkékért állhatok jót, a melyek gyöngyöleiken sajátkezű névaláírásom hű lenyomatát
viselik.
E figyelmeztetésem szükséges volta kitűnik a többi között különösen ez alábbi
levélből is:
T. Krb'ceer Ágoston urnák Tokajban!
Uraságodnak bizonyosan jól fog esni a
tudósitás, hogy „giliszta-csokoládéjának"
hatása csudálatos nagyszerű volt. És csakugyan sajnálatos volna, ka önnek titka idöjártávalnem kerülne a nyilvánosság elé, mert,
daczára a vegyészet nagybani elöhaladásának, az utánzott „giliszta-csokoládé" a*
önéhez semmi tekintetben sem hasonlítható.
Megkülönböztetett mély tisztelettel.
Jazka-Bratinán (Horvátországban), január
hó 20-án 1865. „ 7 .
..
,
W i e s n e r If u g o m. k.,
földbirtokos.
A megrendelések posta utján utánvétellel
történhetek, 1 darab 20 krért; csak nálam
T o k a j b a n 6 darab 1 forint.
PESTEN kapható Török József, gyógyszerész király-utcza 7-dik szám alatt, é»
Thalmaier és társa uraknál.
1265 (1 — 6)

Kröczer Ágoston,
gyógyszerész Tokajban.

kitűnő zongora.

Egy egész jó állapotban levő 6 és '/i oktávás zongora jutányos áron kéz alatt eladandó. Aranykéz-utcza, 5. sz. II. emelet,
11 szám.
1239 (3-3)
M i n d e n n e m ű

takarópapiros
(Itfakulatur)

kapható Pesten, egyetem-utcza 4-ik sz.
Van szerencsém magss uraságoknak és
a t. ez. gazdakö.'önségnek

takariiiniiyfüllesztö-

gözgépeimet

ajánlani, melyek az id^i pesti gazdnsági
kiállításnál első rendű éremmel dijaztattak, és neveze'esen már több ura-

JOEL ÉS KELLER

1244V. (2 - 3 )

Eisele József,

50°/„ a gyári áron alól olcsóbbért ^ K

el fognak adatni.
A vászonárak valódiságaért és teljes rAfinértékért jótállás biztosittatik.
férfi-ingek, a legjobbféle rumburgi vagy hollandi vászonból, melynek ára ezelőtt 6, 8,
10 ft. volt, most csak 3, 4, 5 forint a legfinomabbak.
v
í'érfi-gatyák, alódi rumburgi vagy házi vászonból, a magyar gatyák 1 db. ára 2 ft.,
félmagyar 1 ft. 60 kr.
Nöi-ingek, rumburgi vagy hollandi vászonból, melyeknek az ára ezelőtt kétszer annyi
vol', most csak 2 ft. 80 kr. 3 ft. 40 krig a legfinomabbak.
Női-ingek, rumburgi vagy hollandi vászonból,finomhímzéssel, melyeknek az ára ezelőtt
háromszor annyi volt, mo-t csak 3 ft. 50 kr 4 - 5 frtig a legfinomabbak.
1 tuczat kisebbszerü fehér vászon zsebkendő,előbb 2—4 ft., most csak 1 ft.20 kr.—2f ig.
1 tuczat nagyobbsj.erü fehér vászon zsebkendő, előbb 4 -8ft.,most csak2ft. 50 kr.— 4ftig.
1 tuczad legnagyobbszerii rumburgi vászon zsebkendő, előbb 10—15ft.,most csak5~7 ftig.
1 db damasz asztalteritő 6 személyre, most csak 5, 6, 7 —8 ftig a legfinomabbak!
1 db. damasz asztalterítő 12 személyre, most csfrk 10, 12, 15—16 ftig a legfinomabbakT
1 tuczat cseléd- vagy konyhakendö most csak 2 ft 50 kr.
1 tuczat damasz asztalkendő vagy damasz törülköző-kendő 5, 6, 7-8 ftig a legfino^^__
mabbak.
1 vég 30 rdfós jóféle fehér fonalvászon, előbb 18 ft., most csak 9 ft.
1 vég 30 rófós kitűnő kreaszvászon, előbb 22 ft., most csak 11 ft.
1 vég 37 rőfös kézifonatvászon, előbb 28 ft., most csak 14 ft.
1 vég 30 rőfös rumburgi vászon, előbb 30 ft., most csak 15 ft.
1 vég 40 rőfös hollandi ezérnavászon, előbb 28 ft., most csak 14 ft.
1 vég 38 rófós rumburgi ezérnavászou, előbb 35—40 ft., most csakl5 - 20 ft.
1 vég 50 rőfós hollandi vászon, előbb 40—60 ft., most csak 20—25 ft.
1 vég 50 rófós les/finomabb irlandi vászon előbb 50—60 ft., most csak 25 - 30 ft.
1 vég 54 rőfös kitünó rumburgi vászon, most csak 25, 27, 29, 33, 36, 40—50 ftig a
legfinomabbak.
Mesés olcsó áron kaphatók továbbá */« és % rőfös széles vásznak lepedőkre varrás néíM l , vászon és gyapot csinvat, kanavásznak s a legszebb cachemirok, asztal- és ágyteritők minden színben.
Mindazok, kik 25 forinton tul áruezikkeket vásárolnak, az összeghez megfelelóleg,
«gy igen csinos tárgyat kapnak ráadásul.
fl*r Levélbeli megrendelések a pénzösszeg beküldése mellett vagy postai
mtán véttel, a leglelkiismeretesebben teljesittetnek.
OV A levelek ekép lesznek czimzendők :

An S. Meth, grosse Briiekpsse Nr. 14 Pest."

"" Férfi-ingek megrendelésénél a nyakbösége szükségeltetik.

1253 (3—4)

^PETROLEUM

55 foknyi melegségnél m«g nem gyuladható tiszta, hamisitlan minóségü Petroleum. Petrolenm-lámpák, a legnagyobb választékban
és szerfelett olcsó árakért, továbbá henger láinpa-u* vegek, melyek
a folytonos szétrepedésnek nincsenek kitéve, s melyek ha egy keveset
drágábbak is, de kitűnő minőségüknél fogva mégis tetemes megtaka
ritást eszközölnek, a következő nevezet alatt kaphatók:

JHendl's Petroleum-Cylinder,

ígérvények

vászon-és fehéráruk raktára
ajánlja jól berendezett

Credit-sorsjegyekre, húzás okt. 1-én . . . 3ft.50 kr.

asztalnemüek-, kávés-, törülköző- és vászonzsebkendök-, asztal- és
ágyteritékek-, fehér és színezett csinvat és kanavász-, nanking-,
színezett perkai-, mindenféle fehérnemüek-, fehér és színezett
ket-, píkét-szoknyák- és teritök- és minden e szakmába vágó
kékből álló készletét a legjutányosbra szabott ár mellett.
1242 (4-6)

főnyeremény 200,000 ft.;

GYOMORSZESZE
(Magén-

kitűnő segédszer minden gyomorbaj ellen, úgymint: elromlott

gyomor, étvágyhiány, gyomor-émelygés, rögzött gyomorgyen.
és rósz emésztés, savanyképzés, gyomorégetés, felfúvódás,
gyomorgörcs, fejfájás (ha t. í. ez a gyomorból származik), váltóláz stb.
Főraktár egész Magyar-, Erdély-, Horvát-, Tói- és Dalmátországokra nézve:

PESTEN TÖRÖK JÓZSEF

! gyógyszerész urnái, király-utcza 7-ik szám alatf, kihez mindazon vidéki gyóiryszerénz nrak, kik raktárt kivannak átvállalni, szíveskedjenek fordulni
I BECSBE és a többi koronaországokra nézve a főraktár WEISS JÓZSEF
gyógyszerész urnái létezik Bécsb.n, Tuchlauben Nr. 27.
Azokon
kívül még léteznek raktárak következő g\ ógyszerész uraknál:
[Aradon: Szarka János.
Jászkán: Ody Károly.
Pozsonyban: Pisztory B.,
Baau: Bartovics István.
Jolsvan: Maiéter Béla.
Báttaszéken: Pasch Lajos. Kolozsvárit: Hincz D. és Schneeberger D.
Bimaszombaton: HamalI Brassóban: Stiehler Ede WolfF János.
járK.
,,a fehér templomhoz",
Lúgoson: Kronetter F.
Bosnyón. Posch J. J.
j Csáczan : Bentsáth Fidél.
Czirczen: Vekerle János. Magyar-Óvartt: Sziklay SárbogárdonTrsztyánszki
Antal.
Debreczenben: Borsos F.
Károly.
Egerben: Ertingerlgnácz. Mnkón; Nagy Adolf.
Szegeden: Aigner Károly
Mískolczon:
Balogh
Istv.
Eszéken: Karolovics M. és
és Meák Gyula.
Módoson: Jezovits Zsig- Szent-Miklóson: Haluska
Deszáthy István.
mond.
Daruvar-fürdőben: KuPáter.
Monoron: Demtsa Kon- Szinér-Várallyán: Gerber 1
schevitch A. L.
stantin.
Gfillnitzbea: Brujmann K.
Ödön.
'
Munkácson: Gottier Lip. Szikszón: Aichmann Józs.
Ede.
Lenhard J. Temesvartt: Pecher J. E.
GjöiiítyíiKftn : Koczianovieh J.
: Czibur | Tokajban: Krötzer Ágost.
Győrött: Némethy Pál.
Bertalan.
' Tornallyán: Lipthay J.
Hajdu-Doroglion: Tanács ' Bíasiczban(Szlavoniában):! lnsvnron : Bene L
U.j-Bányáii: Nickel Ödön.
Mihály.
' Mernyik András.
Orosházán: Székány Istv Varasdon: Lellis Ede.
Illőkön
:
László
Frigyes.
Janobhazan: Kossá Guszt. Pécsett: Nendtwich Vilm. Zágrábban:MittelbachZs.

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

Isméti eladóknak illendő engedek adatik.

A számos, ezen szesz jeles hathatóságát elismerő bizonyítvány között ujabb
korban érkezett be a következő levél:
T. cz. TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnák Pesten.
Bécs, június 18-án 1865.
Kény tetve vagyok uraságodat felkérni, hogy nekem azon kitűnő dr. Pearceféle gyomor-szeszből néhány üveggel szíveskedjék ismételve küldeni, s különös
örömre szolgál önnel tudatni, hogy gyoinorbantalmaintnál e szesz a lei;jobb
hatást eszközölte, miért is kötelességemül ismerem azt minden kinek tovább
ajánlani. Tisztelettel
PABTISCJH,
szállitmányos Schuller és Bondi uraknál, Seilerstatte Nr. 2.

KALAP-RAKTÁR.

főnyeremény 30,000 II:

főnyeremény 200,000 II.
Bélyegdij 50 kr.

Eféle sorsjegyek eredetiben, valamint részletfizetés mellett is kaphatók

KANITZ és TÁRSA u"<1"

pénzváltó-irodájában Pesten, szinhái-tér 4. sz. a.

Alólirottnak van szerencséje a t. cz. közönséget ezennel tisztelettel arról értesíteni, hogy raktárát legújabban a legkülönnemúbb formájú

férfi, nöi és gyermek-kalapokkal

gazdagon felszerelte; ugyanott mindennemű kalapok divatszerilsittetnek s átalakíttatnak, s pedig ugy, hogy a férfi-kalapokból női-kalapok s megfordítva kívánat
szerint a legtisztábban feldiszitve elkészíttetnek. Gyártmányaim bámulásig a legjutányosobbak.

iW" Kaphatók nálam továbbá kalapok havi kölcsönre, a
legnagyobb választékban. *•*
•«..••
„™
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Ilii i

1267(1-3)!

szabadalmazott

MENDL ISTVÁN Pesten,

raktár király-utcza 18-dik szám, gyár nagy diófa-uteza 10-dik sz. a
1246(3-6)

PálfTy-sorsjegyekre. húzás szept. 15-én . . 2 ft. 50 kr.

tijonnan megnyitott

DR. PEARCE EDW.

a cylinderek mindegyike M. betűvel van jegyezve. Árszabályok ét
mustra-könyvecskék kívánatra bérmentesen küldetnek meg.

1864-iki egész sorsjegyekre, húzás szept. 1-én 2 ft. — kr

rmuburgi, hollandi, irlanűi, kréasz-, fonal- és
sziléziai vásznak,

Pest, Steiner-utcza, a vasut-közelében

WF

a „jegyesekéhez czimzett
Pesten, a bécsi utczában,

dalomban 3 évi használat után, a legjobb állapotbani létele, a tulajdonosok teljes meg
elégedésökre működnek.
Rétek öntözésére marhavizelet felszívására igen jeles, és a ezébak megfelelő
VÍüemeló gépeket jutányos árakért készítek.
_,

nagyhid-uteza 14. sz. a., Warmann-féle házban.
Ez alkalommal egy megbukott rsódtömegéböl átvett ruraburgi és hollandi vásznak, rumburgi asztal-készlntek, törülköző-kendők, kanavásznak, és 2000 darab a legszebb rnmburgi vászon férfi és nöi ingek, melyek minőségre nézve kitűnők és olcsók

I Minden gyomorbaj és váltólázban szenvedőknek nagyon ajánlandó

Miiller Tamás,

király-utcza, a „fekete macskához."

Lég-viz (iuftwasser)

mint hüsitő ital különösen azok számára, kik aranyérben szenvednek — rendes
használatra ajánltatik, megbecsülhetem hathatóssággal bír továbbá rögzött főfájások, fejköszvény, mellszorongás, emésztési bajok, altesti bántalmak, iépkor
és dotálások eseteiben és az epe elkülönítés megtámadásainál.

1 palaczk ára 40 kr.
Valódi minőségben kapható: Pesten, T Ö R Ö K J Ó Z S E F gyógyszerész urníl,
király-utcza 7-dik sz. a.
1229 (8—12)
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•V:

Tizenkettedik évfolyam.

36-ik szám

A magyar földhitelintézet
sorsolás alá esö 5V* %-os záloglevelei

oly értékpapírok, melyeknek összegei földbirtokra elsA helyen tértént betablnzás által biztosítva, s hivatalos
kimutatások szerint két-háromszoros értékű jelzálog által fedezve vannak.
E jelzálogl biztosítékon kivül kezeskedik még a záloglevelek biztosságáén:

Eladó földbirtok. *

Jutányos áron és kedvező feltételek
mellett egy 879 holdnyi csinos pusztai földbirtok, Pesttől 3 óra távolságra szabad kézből, minden órán eladó. — Személyes megkeresésre bővebb felvilágosítással szolgál.
Pesten T a t a y P á l ügyvéd ur (lakása
nagy hid-utcza. 13. sz. alatt) F. K. czim
alatt bérmentesen Laczházára intézendő levelekre pedig körülményesen válaszoland
az eladótulajdonosok
1266 (1—3)
megbízottja.

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

SZVETENAY MIKLÓS

kölcsönös jótállása

magyar kir. udv. ágens,
jogtudor, s magyar hites köz- s
váltó-ügy véd- irodája

az intézet ralamennyi adósának, kik egyetemlegesen, egy mindnyájaért és mindnyája egyért, egész ingó és ingatlan
yagyonukkal kezeskednek a záloglevelek birtokosainak az intézet kötelezettségeiért.
A záloglevelek, melyek 34'V év alatt, félévenkinti nyilvános sorsolás utján teljes névértékök szerint visszafizettetnek, 1000, 500 és 100 ftra szólnak, 5'/i ° ó-kal kamatoztatnak, s a jelenlegi árfolyam szerint évi 7 %-ot jövedelmeznek,
nem számítva bele azon téke-nyereményt, mely a teljes névszerinti értékben visszaváltás folytán a vásárlási ár és a
névérték közötti különbözetnél fogva a vevő javára esik.
Minden záloglevél félévi kamatszelvényekkel van ellátva, melyek évenkint kétszer, és pedig máius és november
1-só napján, minden adólevonás nélkül, váltatnak be, s pedig nemcsak Pesten az intézet pénztáránál, hanem minden
európai börzepiaczon, valamint azon kereskedő-házak által is, melyek a záloglevelek eladásával foglalkoznak.
A záloglevelek legfelsőbb rendelet szerint

árvapénzek, alapítványok,

i egyebek biztosítására is fordithatók, különösen pedig alkalmasak

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

7% évi jövedelmet és biztos tökenyereményt

nyújtanak.
3PF* Az emiitett záloglevelek, a napi-arfolyain szerint, kaphatók PESTKN: Malvienx C. J.. Wahrmann és fia
Báron testvérek ezimú kereskedő-házaknál; - BECSBEN: M. Schnapper, Joliann Ribarz, L. Epstein uraknál: —
vidéken: a Magyar biztosító-társaság főugynökségeinek legnagyobb részénél; bérmentesítve küldött pénzért azonban
posta utján magától az intézettől is megszerezhetők.
1083 (15—0)

létezik

BÉCSBEN,

Növeldei ériesiiés.

A növendékeknek magánfinöveldémbea«
1866/«-dik tanévre rendszeres beírása történik f. évi szeptember 28-dik napjától:
kezdve, október 8-dik napjáig, Pesten, czukor-utezában, 6.szám alatti faját házamban,
hol az ide czélzó jelentkezéseket addig is
tisztelettel fogadván, tudakozásokra felvilágosítással s kívánatra az intézet programmjával bárkinek kész szivvel szolgálok.
Katbolikus növendékeim saját hitfelekeI zetök nyilvános iskolájában tevén vizsgát, a! nálam tanult tudományokból, mint eddig:
mindenkor történt, ugy jövőre is államérvéí nyes bizonyitványnyal ellátva lépnek ki intézetemből.
1

Kivonat a „Bukarester Allgemeine Deutsche Zeitung" 1865. évi juliua
18-iki számából.

Nyilvános köszönet

Fáczáoyi Ármin oklev. gyógyszerész úrhoz, a fogpapir kcsrjtöje
és feltalálójához Pesten.

Alulírott 50 éves korú vagyok, a gyermekségem óta szüntelen a legiszonyúbb fogfájásban szenvedvén, és e tekintetben a legkinozottabb ember valék. Körúlbelől három
héttel ezelőtt a „Bukarester Zeitung"-ban hirdetett szert Fáczányi Ármin oklev.
gyógyszerész úrtól (Pest, királyutcza 43. sz.) ámbár — az igazat megvallva — eleinte
hihetlennek tetszett előttem , azonban mégis megkisérlettem, és bámulatos örömömre a
48 óra óta folyvást irtóztatón kinzó fogfájásom egyszerre megszűnt. Azóta ezen fogpapírból több szenvedőnek adtam és egyetlenegy sem csalatkozott, mindnyájánál a jótevő hatás pillanat alatt és kimaradhatlanul gyógyitó volt.
A ki tudja, mi a fogfájás, az tudja megítélni, hogy a fájdalom e'leni esalhatlan szer
feltaláló/a valódi jótevője az emberiséének, a kinek is ezennel legbensőbb hálámat nyilvánitom. — Ploiest (Oláhország), július 18-án 1865.
,, .,
.,
¥,
J

s

'

Freiberper Henrik,

Pest, szeptember 3-án 1865.

Karnthnerstrasse 29. szám, II. emelet.
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Saonyi Pal.

BELHAZY S.

első magyar petrolcum-Iámpák gyári raktára
Pesten, széntér, az uj evang. iskola-épületben,

ajánlja jól rendezett konyha, asztali, fali- s függő-petroleum-lámpáit és csillárait
nagyban s részietbeni eladásra a legjutányosb árakon.
Az ezen gyárban készített petróleum laposlánggal égő lámpák a cs. kir. szab.
államvasut világítási bizottmánya által, a kül- s belföldi gyártmányokkal összehasonlittatván, azokat a legjobbnak ismerte el és a társaság által használatba is
vétettek. Különös figyelmet érdemlenek eddig egyetlen és egyedül e gyárban készült laposlánggal égő lámpák 18'" széles béllel, melyek lángja világító erőre
nézve a legerösb légszesz-lánggal egyenlő, anélkül, hogy költsége magasabbra rúgna
mint egy stearin-gyertyáé.
Ezen lámpák elöbbeni jó hírét fenn akarván tartani— csakis legjobb minőségű
olajakat tartok raktáramban s a legolcsóbbért adatnak el.
A t. ez. közönség nagyobb kényelmére Moderateur-lámpák átalakítása s kijavítása is a legolcsóbb árért eszközöltetik s legfinomabb Moderateur-lámpaolaj szolgáltatik ki. — Gyár ó-utcia (Altgasse) 88. sz. a.
1249 (2—6)

photogen-gyáros
E fogpapir kapható PESTEN: Ifjabb dr. Wagner Dániel ur, nádorhoz czimzet*
gyógyszertárban, váczi-uton. — Egresi Rezső gyógyszerész urnái, József-téren, sz.
Istvánhoz czimzett gyógytárban.— Formágyi Ferencz gyógys?., három korona-utezában
az Isten anyjához czimzett gyógytárban, és a szénatéren Sztupa György gyógysz.
E folyó hó 1-én községünkben 15 lakház, több melléképülettel, takarmány,
magyar koronához czimzett gyógytárban.
BUDÁIM (várban);. Bakats Sándor udvari gyógysz. urnái, Wlaschek Ede gyógysz. kétnemű stb. a gyorsan tova harapózó tűzvész által menthetlenül megemésztetvén, —
Krisztinavárosban. — O-BUDAN: Özvegy Majláthné assz. gyógytárában. Továbbá a ezek közül egyedül a községnek két háza és Nagy András biróé , valamint Nagy Mária.
árváé volt biztositva a „Hungária" biztositó-banknál, mely biztosítóintézet egri
következendő gyógyszerész uraknál:
Alsó-Lendva: Kiss Béla. — Aranyos-Maróth: Simonides Theodor. — Arad: fóügynöke, t. Sér Antal ur rögtön kiküldötte képviselőét a helyszínére s pár nap múlva
Ring Károly. — Aszód: Sperlagh Józs. — Báan: Bartovits Istv. — Baja: Pollermann a főfelügyelő, Jekelfalussy Lajos ur is községünkben megjelenvén, a tűzkárt nemcsak
Fer - Bártfán: Tirscher Manó. — Báttaszék : PoósLaj.— Belgrád : Sekulits Theod. hogy legigazságosabban minden levonás nélkül állapította meg, de még a gyors épitke— Brassó (Erdély): Jekelius Nándor. — Csattza: Bentsátb József —Csernovitz: zéshez szükséges tetemes előleget is fizetett ki a károsult feleknek és községnek.
Minélfogva kötelességünknek tartjuk, a ,,Hungária" ezeu példás eljárását a t. ez.
Schnirchlgn. — Debreczen: Borsos Fer. — Eger: Ertinger Ign. — Eperjes: Schmidt
Kár.— Érsekújvár: Fogd Sánd. — Eszék: KarojlovitsM. — Esztergom: Mayer Sánd. nagy közönsége tudomására hozni, egyszersmind pedig ugy a „Hungária" biztosítóintéFehér-Gyarmath : BalikaKár.— Felsó-Bánya: Csausz ^tv. — Gyergyó-Szt.-Miklós zetnek, min* J 'en tűzesetnél működött képviselőinek, hálás köszönetünket nyilvánítani,
(Erdély): Szathmáry János. — Gyoinn: Kremplitsch Lajos. — Győr: Németh Pál. — annál inkább, mivel az ily méltányos és pontos eljárás a legbiztosabb eszköz a1 biztosítást
, 2j4 ^
Igló: Fischer Guszt. — Kassán: E-chvig Ed.. Quirsfeld Károly. — Kaposvár: Kégl üdvös és megbecsülhetlen eszmének terjesztésére.
Nándor. — Komárom : Schmidthauer Ant. — Kormöcz: Nemesek János. —KolozsKelt Tarna-Bodon, auguszt. 12-én 1865.
N a g y A n d r á s , bíró.
vár (Erdély): Engel József. — Léva: Bolemann Ede. Lipto-Szt.-Miklós: Haluska
Jetthléry Gyula,
Kassa Fereiicz.
P. — Lovas-Berény: Heiszler Gy. — Lúgos: Kronetter Ferencz. — Makó: Nagy Ad.
jegyző.
Tóth Mátyás.
Mezö-Csátli: Kéler Istv. — Miskolcz: B.ilogh Ist. - Módos: Jezovits Sig. — Mohács: Ráta Ferencz: Monor: Demtsa Sz. — Nagy-Beeskerck: Keller Ed. — NagyMihnly Czibur Bért. — Nagy-Karoly : Jelinek Ign. — Nagy-Kikinda. — Heudusohka Lip. Nagy-Körós : Traxler F<!'encz. — Nagyszombat • Stanrel H. — NagySzeben (Erdély): Thalmayer J. — Nagyvárad: Molnár József. — Naschitz (Tótorsz.): Mernyik And. — Német-Palanka: Harlikovi s Károly. — Nyíregyház: Bertalan Pál. - Nyitra: Dr. Láng E. — Orosháza: Székany Ist. — Paks: Malutinszky
Sánd.— Pancsova: Rauschau Ber. - Pécsett: Kunez Nándor.— Pozseg (.Horvátújonnan nyitott
orsz.): Csillagh Kár. — Pozsony: Heinrici Frid. — Prlvigye: Barsi Guszt. — Putnok: Szepessy János. — Rajecz: Hladny Mór. — Rimaszombat: Hegedűs Lajos. —
Rozsnyó: Pós Gy — Sárbogárd : Trsztyánszky Károly. — Szarvas: Medveczky
Józs. — Szabadkán : HofVbauer Vilm. — Szeged: Meák Gy. — Szegszard: Brassa)
Pesten, uri-utcza 1-sii szám, az úgynevezett „párisi udvar"-ban
Mih. — Selmecz: Dimák Gy. _ Sémiin : Wukomanovic Bas. — S. A. Ujhely: Horn
a Trattner-Károlyi-féle ház átellenében
J. — Székcsi'ehérvar: Say Kezso. — Szenitz: Uesnyay Ant. Szentes: Eiszdorfei
aiánlja
dús-választéku
mindennemű magyar és franczia viseletmód szerint
Guszt. — Szigetvár: Salamon Gy. — S z i r n k : Telkesy Iván. — Sopron: Lux Ferenez
készített
— Tata: Niertit Ferencz. — Temesvár: Pecher J. E. — Tolna. Graff" János. —
Trentsrbin : Simon. — Újvidék: Grosninger C B . — Wág-lijhely ; Keller Ján. —
Varasdin (Horvátorsz.): Fodor Th. — Wersclieez : Herczegh J. — Weszpréni: Fe
t renczy Kár. — Világos: Hoflbauer Ad. — Vihnyén: Barsi Kezső. — Zágráb (Horvát
álló készletét a legjutányosb áron.
ország): Mittelbach Zsigmond. Zomhor: Gallé Ém.
1250(1—2)
Megrendelések 12—24 óra alatt eszközöltetnek.
1248(2—6)
Ára egy egész csomagnak 1 ft. o. ért., egy '/, csomagnak 50 kr. o. ért.

Nyilvános köszönet!

ROBITSCHEK LIPÓT
férfi ruha-raktára

férfi-, gyermek-, és utazó-öltönyökből

Szegények kapnak ezen szerből a készítőtől minden időben ingyen

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).
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Előfizetési föltételek 1865-dik évre: a Vasárnapi Ujs>ág és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jsng és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november 1-től kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatasnál 10 krba;
r- vagy többszöri igtatasnál csak 7 krba azámittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Haasenstein és Vogler. M.-Frankfurtban:
•((• Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Béesben: Oppelik Alajos, — és Pesten: a kertész-gazdászati ügynökség is. József-tér, 14 sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Szent-Ábrahámi Mihály, püspök.
(1683-1754.)

Szent-Ábrahámi Mihály, az erdélyi uni- Városfalván; atyja, nagyalyja pap \olt;végett külföldre küldötte; visszajött 1715táriusok egyik legnevezete&ebb egyházi szó- elemi tanulását szülőföldén kezdette, az ben s egy ideig pártfogójánál állapodván
noka, hittanára, püspöke és legtermékenyebb unitáriusoknak minden ekklézsiájában ren- meg, 171G-ban tanárrá lett. Hivatala kezdeírója volt. A magyar irodalom s a magyar des hitfelekezeti iskolajok lévén; azután tét a kolozsvári piaczi nagy templomnak
nagy közönség nem ismeri öt, mert ö a múlt tanulmányait Kolozsvárit folytatta az uni- Steinville német tábornok által az unitáriuszázad, Erdélyre nézve boldogtalan korsza- táriusok ottani kollégiumában 1698-ban; soktól való elvétele tette szomorú emlékekában élt, mert kevés müve jelent meg végzett 1709—1710-ben oly jelesen, hogy zetűvé. Márczius 31-én, april 1. és 2 kán az
nyomtatásban s végre, mivel ő egy kicsiny midőn I. József fejedelem Erdély politikai ifjúság reggeli imájának bevégződése után
— de egytől egyig magyar és mély hazafi szervezésére országos bizottságot nevezett, régi lakhelyéből kiköltözvén: april 30-ig a
érzésű •— hitfelekezetnek volt tisztelt s be- s mind a négy bevett vallásbeli biztosok tanítási jog, april 17-ig pedig az istenitiszcsült tagja, melynek — e férfi életirója sze- papot vittek tagokul, az. unitáriusok őt vá- telet-tartás is fel volt függesztve.
rint— az volt sorsa, „hogy jelesei kevesektől lasztották s küldöttek el. Itt ismeretségébe
Szent-Ábrahámi az ifjúságot egybegyüjismerve, kevesekre hatva, szerény
tötte s május 10-kén a tanítást egy
körben éljenek, öveiken kivül meg
magánházban, egy más tanártársánem siratva, meg nem emlegetve
val elkezdette. 1718-ban már zsihaljanak el."
nati elnök volt, 1720-ban igazgatóDe korunk siet jóvá tenni előde
tanár, 1722-ben a zsinaton a papmulasztásait. Öröm látni, milyhájelöltekvédője (defensor), 1723-ban
ladatos hűséggel igyekszik a múltismét zsinati elnök; 1724-ben köznak romjai s homálya körül megjegyzővé (generális nótárius),
menteni nemzetünk jeleseit, a ma1737-ben pedig püspökké válaszgyar szellem jobb alkotásait s átatatott, a ki kolozsvári első pap
lában mind azt, a mi örökitni való.
is; és igy azonkívül, hogy 1724-től
A nemzet nagy halottjai úgyszólván
1737-ig közjegyzőséget viselt, a mi
sirjokból költetnek fel. És ebben
az unitáriusoknál a legterhesebb
egyik első úttörő tagadhatlanul a
egyházi hivatal, mint tanár, igazVasárnapi Újság volt.
gató, első pap és püspök egyszerre
négy hivatalt 20 éven át vivén:
Ez az eltelt századok jobbjainak
1758-diki márczius 31-kén történt
emléke felújítására czélzó lelkes
haláláig egyházi szolgálatban 42
igyekvés, a jelenkor elégtételadása
évig munkálkodott.
a multakért, kárpótlás az egykori
mulasztásokért, a mai nemzedék
Azt lehetne gondolni, hogy a ki
hála-adója azon küzdve kivívott érily sokhoz kezdett, keveset végezdemekért, melyeket a nyomás ama
hetett el. Pedig ellenkezőleg van.
századai alatt bátor elődeink a
Szent-Ábrahámi kötelességeit oly
haza és intézményei s nemzeti jelhelyesen osztotta fel, s mindeniket
lemünk fenntartása által szereztek.
a maga idejében oly lelkiismereteIrodalmunk evvel annak adja jelét,
sen s oly fényes sikerrel teljesítette,
hogy érdemes ama szabadságra,
hogy örökre példányképül állhat
melyet a letűnt korszak koszorutjövendő
pályatársai előtt. Mint tal a i * bajnokainak martyr-küzdelmei
nár, valamennyi kézikönyvét maga
árán kivívott, méltó azon irányadó
.'//'
irta maga számára, melyek köszerepre, melyet a közvélemény
"
zől kinyomtatott „Dogmatica'1-^
önként nyújtott neki, megilleti
SZENT-ÁBRAHÁMI MIHÁLY.
ma is alapja a tanításnak; mint
azon figyelem és részvét, melypap, a legkitűnőbb alkalmakkor
lyel képviselői iránt a haza és nemzet vi- jutott a bizottság egyik legtekintélyesebb maradandó becsü beszédeket tartott, meseltetik.
és tudományosabb tagjának, az unitárius lyek közöl számos ki is van nyomtatva,
Legyen megengedve nekem is egy régi Biró Sámuelnek, később kormányi és állam- ezenkívül hivei számára imakönyvet irt, mit
jeles férfi emlékét egy régibb életrajz nyo- tanácsosnak, a ki őt megkedvelte, s ajánla- az egyház kinyomatott s máig is épülettel
mán megujttnom. Az erdélyi unitáriusok tára és pénzbeli segélye mellett az unitáriu- lehet olvasni; mint közjegyző — ugy látszik
egykori hires püspöke, Szent-Ábrahámi Mi- sok vallásközönsége 1712-ben tanárságra — fő-főrugója volt a köztanácskozásoknak:
hály, született 1683-ban Udvarhely székben zsinatilag megválasztván, bővebb önkiképzés alatta az unitáriusok egyházi alkotmánya

