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Az elsö cs. kir. szabad, dunagözhajózási-társaság.

Alulirt főiigyvivőség tisztelettel jelenti, hogy

Jf(W szombaton, február 16-tól kezdve,
a helyigőzösök járatai

Pest, Vácz és Esztergám
között

torábbi rendelkezésig, következőleg fognak történni:
Pestről Váczra és Esztergámba: 1 órakor délután.
Váczról Esztergámba; 3 óra felé délután.
Esztergámból Vácz és Pestre : 6 és y2 órakor reggel.
Yáczról Pestre : 8 óra felé reggel.

Pest, február 10-kén 1867.
Az elsö cs. k. szab. dunagözhajózási-társaság

i998(D föügyvivösége Magyarországon.

B e k ü l d e t e t t . 1970 (1)

Legfontosb feladata minden mezei gazdának, hogy a háziállatok egészségi
állapotát fentartsa s a netalán megbetegedetteket a legrövidebb idő alatt ismét helyre-
állítsa, mely azonban vidéken, hol állatorvos ritkán található, felette nagy nehézséggel
jár. — Miként tudva van, hogy ily esetekben már az elsö segély is nagy jelentőséggel
bir — minden mezeigazdának első gondjai közé tartozzék egy oly hatalmas háziszer
beszerzéséről gondoskodni, mely képes legyen helyes és szorgalmas alkalmazása által a
betegségeket ellensulyozni g folytonos használata által még a gyógyulást is teljes erővel
támogatni. — Mindezen előnyök köipontosulnak a Kwizda Ferencz János cs. kir. szab.
üditő-nedvében lovak számára. Ezen uditó-nedv aa ivhurnak még vénebb állatoknál is
feszerót ad, s a legnagyobb megerőltetéssel járó munkát is könnyüséggel végezhetik,
edzi az idegszerveket s azokat minden káros külbefolyások ellen érzéketlenné teszi, mely
által a csúzok s bénulásoknak sat. eleje vétetik, s egyátalában a lovak kúlsérüléseinél
használva — eredménydús szolgálatokat mutat fel. Ezen üditő nedv, megbecsülhetlen
tulajdonságai miatt, már is jól megérdemlett elismerésben részesittetett s nem találko-
zott egy lótulajdonos sem, ki helyzeténél fogva azt használatba ne vette volna — s e
készítmény irányában a legnagyobb megelégedéssel ne nyilatkozott volna, ellenkezőleg
igen sok esetben a várt eredményt jóval felülmulta; mindezekért az üditő-nedvnek
mindinkább gyarapodó kelendősége eléggé kezeskedik. Minélfogva czélszerünek tartjuk
az illetőket figyelmetessé tenni, hogy ezen cs. kir. szab. üditö-nedvet más hasonnevü s
nem szabadalmazott gyártmányokkal fel ne cseréljék. A Kwizda F. J. cs. kir. szab. üditó-
nedv megrendelési forrásait illetőleg, a mai számban megjelent hirdetményre utalunk.

UDITO-IVEDV
(Restítutions-FIuid)

lovak számára
KWIZDA FERENCZ JÁNOSTÓL

Korneuburgban.
Az ausztriai államok összes területeire nézve Ferencz József császár Ő Felsége

által, megelőzőleg annak gyakorlati alkalmazását, s a cs. kir. ausztriai egészség-
ügyi hatóság által megpróbálva, kizárólagos szabadalommal láttatott el s a londoni
éremmel tüntettetett ki; ö felsége az angol királyné udvari istállóiban, valamint
dr. Knauert, porosz király ő felsége összes udvari istállói fö-lóorvos hivataios gya-
korlatában a legjobb eredménynyel használtatik s különösen jónak bizonyult be
idült bajokban, melyek az égetés és zsinórhuzásnál az erős bedörzsölést ki nem áll-
ják, u m. szügy, csipő, kereszt- s vállbénaság, rokkantság, ivhúrbillentyü, csúz,
ficzamodas, s a pata, korona- és csülök-csukló megrándulá a sat. eseteiben, s a lovat
a legnagyobb megerőltetéssel járó munkában is a legmagasb korig kitartóvá teszi
s vidámságban tartja.

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

Valódi minőségben kapiiató:
PESTEN; Török József gyógyszerész urnál, király-utcza 7. sz. a.

Továbbá:
B.-Gyarmaton: Omaszta F., — Breznóbányán: Göllner F.„ — Dehreczeu-

ben: Bignio J., — Csáktornyán: Karasz A., — Dcttan: Braunmüller J . , —
Déva: Lengye J., — D. Földváron: Nádhera P., — Epsrjesen: Zsembery, —
Eszéken: Deszáti, — E»zttTgombau : Bierbrauer J. C , — Gyöngyösén : Koczia-
novichj., Győrött: Lehner F., — Isperen: Flamm J., — Kassán: Novelly A.,
— Kaposvárt: Kohn J., — Késmárkon: Genersich. — Kolozsvártt: Woíf J.,
Karavasy J., — Komaromban: Ziegler A. és fia, — Lugoson : Kronetter F., —
Marczaliban: Istl özv., — Miskolczon : Spuller J . A., — Nagy-Becskereken :
Haidegger, Deutsch testvérek , — Narsy-Knnlzsan: FesselhoSer és Rosenfeld, —
Nagyszombatban: Smekal és fia, — N.-Varadon: Jár.ky A.,— Pakson: Flórián
J., — Papán : Be>>rmüller W., Pozsonyban : Schertz F és Hackenberger testv.,
— Pécs: Kisági és fia, — H.-Szombatban: HamaliarA., — Rosnyon: Poós
J. J., — Szabadkan: Sztojkovits D , - Szekszárdon : Hutter A., — Sziszeken:
Dietrich A., Verrak A , — Szolnokon: Scheftsik, Horánszky Istv., — Székes-
fehérvárit : Kovács P. és Légmann A.,— Sopronban: Müller és Mezey, — Tren-
csénben: Weisz L. — Tepliczen: Weisz L., — Varasdon: Halter F., — Verő-
ezén: Bész J . K., — Veszprémben: Tuszkau M , Zágrábban: Mihics Gr.,
Hegedüs. — Zala-Egerszeiten : Hulinszky A. C) 1966(2—4)

A legnagyobb vászonruha-raktárban
váczi-utcza,

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

nemü fehérnemüek férfiak, hölgyek és gyermekek számára,
ugymint:

SOOOO darabnál több férfi-ingek rnmbnrgi vagy hollandi vászonból darabja 2 ft
75 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 6 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 ft
10 ft, 12 ft.

1OOOO darabnál több szines férfi-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintája 1 ft.
80 kr, 2 ft, legujabb minták és legdivatosabban varrva 2 ft 50 kr, 3 ft.

Fehér pamut madapolan férfi-ingek 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr., 4 ft.
Férfi-gatyak vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 25 kr

2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr.
Nöi ingek rninburgi vászonból, simák 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 5 ft.
Ndi ingek ruriiburgi es hollandi vászonból himezve 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 50 kr,

8 ft, 9 ft, 10 ft, sveiezi és franczia mellmustrával 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 60 kr'
6 ft, 7 ft.

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

Szines fin-ingek 4 éves 1 ft. 10 kr., 1 ft 25 kr, 6 éves 1 ft 25 kr., 1 ft 40 kr, 8 éves 1 ft.
35 kr., 1 ft 55 kr, lü éves 1 ft. 60 kr., 1 ft 75 kr, 12 éves 1 ít 65 kr 2 ft 10 kr.
14 éves 1 ft. 75 kr., 2 ft 10 kr, 16 é\ es 1 ft. 75 kr, 2 ft 20 kr.

Mindennemü téli alsó mellények, nadrágok, harisnyak és egyéb téli czikkek
férfiak és hölgyek számára nagy választásban.

Főraktár a legjobb amerikai krinolinnak fehér vagy hamuszin, darabja 2 ft 50 krtó!
6 ftig, vörös 5 fttól 8 ftig.

Szines alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 7 ft 50 kr.
És sok egyéb kész fehérnemü czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmen-

tesen elküldetik.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rnmbnrgi, hollandi, irlandi, kreasz- és

börvásznakban a legolcsóbb gyári árakon.
Váwzonzsebkendök tuczatja 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft,
7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, egész 20 ftig.

Törölközők tuczatja 5 ft 60 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8—16 ftig.
Szines agyi kanavász vége 9 ft, 10 ft, l l ft, 12 ft, 13—16 ftig.

Valoságos vászon-asztalnemű.
Asztalkendők tuczatja 5 ft 30 kr, 6 ft 20 kr, 6 ft 60 kr, 7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft.
Abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig. Asztali készletek 6, 12, 18 és

24 személyre. Legjobb minőségü kötó-ezérna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
Menyasszonyi készletek bevásárlásánál ajánljuk dusan felszerelt készfehérnemü vá-

szon és asztalnemüekbeni nagy raktárunkat, melyek minden áron már összeállivta
vannak, vagy kívánság szerint összeállítunk.

Mindennemü megrendelések mustra szerint gyorsan és legjobban elkészíttetnek.
Nagy választás agyteritftk, pique és tricot-paplanokból, kaves-kendókböl és

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

árjegygyel ellátott czikk 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
elégitési esetben az ár vssza is adatik.

Szállitások minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemü megrendelések mustra sze-
rint leghamarabb elkészittetnek. w7 i s * á. — » «• 4* •

1946(4-6) Eoílarifs Jozsef e» fiai.

Egy Ígérvény
1978 (5-8) az 1864-ki jegyek
az I-ső márczius 15-iki, április és I-ső juniusi húzásokra érvényes, 250,000, 220,000,
200,000 forintnyi fő- és 8600 melléknyereményekkel, körülbelül */4 milliónyi érték-
kel, 7 ft. í>0 kr , — 2 húzásra 5 ft.. — és az I-ső márcziusi húzásra 2 ft. ÖOkrba kerül.

Mindazok, kik több darabot vásárolnak, jelentékeny kedvezményben része-
sittetnek.
Állani-sorsjegyek, huzás márczius 20-kán, 4097 nyereménynyel,

300,000 frtnyi értékkel, 3 ft. Mindazok, kik 5 darabnál többet vá-
sárolnak, minden darab után 15 krba része-ittetnek.

Credit-sorsjegy ígérvények, huzás: április l-jén, főnyeremény 200,00*) ft.;
1 db. 1864-ki, 1 db. (Jredit-igérvény, s 1 db. állam-sorsjegy, összesen: csak 9 ft.

S ( F * Minden huzás után a lajstromok és sorsolási áttekintet 1867-re ingyen.
— Vidéki megbízások utánvétellel vagy a nélkül a z o n n a l eszközöltetnek.

KAROLT JÓZSEF
váltóüzlete Pesten, barminczad-uteza 3, szám alatt.

k budai kereskedelmi és iparbank megnyitása.
A budai kereskedelmi és iparbank alapszabályai a főméltóságu ma-

gyar kir. kanczelláriának 1867. január hó 28-án kelt, 1317 számu kibocsát-
ványában megerősittetvén, a banknak szabályszerü müködése 1867.
február hó 1-én megindittatott; mi is ezennel köztudomásra hozatik.

Kelt Budán, 1867. február hó 4-én.
(A bank helyiségei: Buda, Víziváros Széchenyi-utcza 60'/2. sz. I. emelet.)
1985 (2-3) Az ideiglenes igazgatóság.

Tizennegyedik évfolyam.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — F é l évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
k 7 krba számittatik. - Kiadó-hivatalunk szamára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, WoUzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij különiktatásnál csak

minden igtatás után 30 uj kr.

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

Midőn végre 18 évi várakozás, nehéz
türelem s a nemzetnek két országgyűlésről
hat izben fölterjesztett sürgető kérelmei
után kimondatott a nagy szó: az ország
alkotmánya visszaállittatik; és e nagy szó
hogy tetté legyen, a trón körébe oly férfiak
hivatnak, kik az országgyülés többségéből
válogatva, az ország óhajtásait alkotmány-
szerüen képviselhetik, — az örömriadásba,
mely őket üdvözli, egy hang vegyül, sőt túl-
kiáltja azt, egy minden magyar szivben
százszoros viszhangot keltő név, !az alkot-
mány valódi visszaszerzö-
jének, Deák Ferencznek
ünnepelt neve. Ö volt az
utóbbi országgyülések re-
mek feliratai által a nem-
zeti közvélemény valódi
és legméltóbb képviselője;
ő tette le épen ezen fel-
iratokban azon rendithet-
len jogalapot, melyre az
ország alkotmányának le-
rombolt épületét ismét
föl lehet emelni; ö a kö-
zösügyi munkálatban a
kiegyenlítés mindkét rész-
re méltányos kezdemé-
nyét.

Hogy nevét, utóbbi
működéseiért az örökéltü
történelem legnagyobb
alakjai közé irja be, még
csak egy hiányzott nagy-
ságából: a siker, ez a
minden politikai s állam-
férfiui nagyság utolsó pró-
baköve. S most, hogy ez
is megvan, Deák Ferencz
nevét — bár kis ország
és nemzet fia aránylag —
csak a Washingtoné mellé
lehet irni a történet köny-
vében. Nagy azon férfiak
érdeme, kik a legujabb
fordulatot közvetlenül ki-
eszközölték, de Deák Fe-
rencz alapvetése nélkül
tehettek volna-e valamit,
kérdés — s hogy nem te-
hettek volna ennyit, bi-
zonyos.

S e perczben, midőn a

D e á k F e r e n c z .
föváros és az egész ország az alkotmány
visszaállításának örvendez, a „Vasárnapi
Ujság" — mely mindig törekedett hü kifeje-
zést adni a valódi nemzeti közérzületnek -—
sem feledkezhetik el azon kötelességről,
hogy e nagy férfiu arczvonásait ismét olva-
sói elébe ne állitsa. Ki ne ismerné ez arczot?
ki -ne tekintett volna százszor és ezerszer
már, tisztelettel, kegyelettel és nemzeti büsz-
keséggel e nemes, a nagy és a jó lelket egy-
aránt visszatükröző képre. Maga a „Vasam.
Ujság" is már ismételve megörvendeztette

vele olvasóit. Most azonban egy minden
eddigieknél hivebb és kifejezőbb arczképét
mutatjuk be, s azt hiszszük, kedves dolgot*
teszünk vele olvasóinknak. *)

És mit adjunk keretül e képhez? Elete
fő vonásai mindenki elött ismeretesek. Hi-
szen a haza közügyeiben, jólléte, nagysága
fáradhatlan munkálásában folyt le ez élet,
melynek minden percze a hazának volt szen-
telve. Deák Ferencz negyven év óta müködik
a közélet terén. Harminczhat éve, hogy a
törvényhozás termeibe lépett s csaknem

legelső fölléptétöl fogva
- az alkotmányos párt ve-

zéréül ismertetett el. Soha
sem kereste a vezéri sze-
repet, önként esett az ré-
szébe. Ráillik, mit Macau-
lay Hampden Jánosról
mond: ő nem kereste a
dicsőséget, de mivel az a
kötelesség egyenes utjá-
ban feküdt, megtalálta
azt. Valóban érdemeinél
csak igénytelensége na-
gyobb. A minap, midőn
pártja öt egy alkalommal
azzal üdvözölte: Téged
követtünk, zászlód körül
csoportosultunk; igy fe-
lelt az őszinte és igaz
szóra: „Ti azt mondjátok:
engem követtetek, zászlóm
körül csoportosultatok; és
én elhiszem, hogy ugy
van. Köszönöm bizalma-
tokat, melylyel irántam
mindig viseltettetek s
melynek most is kifejezést
adtatok. De engedjétek
megmondanom, hogy ez
nem azért történt, mintha
én lettem volna köztetek
a legméltóbb: elöl menni.
Hanem az út szoros, az
ösvény keskeny volt, me-
lyen előre kellett törtet-
nünk, —csak egymás után
mehettünk, valakinek elől

DEÁK FERENCZ.

•) Ez arczkép a „Magyaror-
szág Képekben" czimü honismer-
tető képes folyóirat első füzetében

jelent meg először.

8-ik szám.

Pest, február 24-én 1867.
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kellett menni, s talán a történet hozta ugy
magával, hogy én menjek legelöl, talán azért
történt igy, mert én voltam köztetek tán a
legidősebb veterán e pályán." Kiben a nagy-
ság ily szerénységgel párosul: annak nagy-
sága kétszeres.

Tudva van, hogy Ü Felsége Deák Feren-
czet kinálta meg a miniszterelnöki tárczáyal
s a felelős kormány megalakitásával. Ö e
megbizást nem fogadta el. Nem kényelem-
szeretetből, nem mintha azt hinné, hogy
annyi munka után megilleti tán már a nyu-
galom. Deák Ferencz, hála Istennek, ép erő-
ben , munkabíró kedvben van — s legyen
még sokáig! — és ö nem is fog pihenni
addig, mig a hazának az ö bölcseségére,
alkotó és védő erejére szüksége lesz. Vissza-
utasitotta az ajánlott polczot egyszerüen
azért, mert független képviselői állásában
többet vél használhatni hazájának, mint a
miniszterelnöki széken. Előtte a haza az elsö,
az egyetlen tekintet.

Midőn febr. 18-án, Ö Felsége leirata által
az alkotmány visszaállítása kimondatott s a
felelős miniszterelnök kineveztetett, az or-
szággyülés mindkét háza sietett Deák Fe-
rencznek megvinni a hála, tisztelet, bizalom
adóját. Az ifjuság és a polgárság fáklyás-
zenében s harsogó éljenekben adott e kegye-
letnek kifejezést, A városi képviselő-testület
melegen üdvözölte az ünnepelt hazafit. Mind
ez üdvözletekre adott válaszaiban, az egy-
szerüség leplén átcsillog a tiszta hazafiság-
nak s az erdemet oly dicsőén ékitő szerény-
ségnek drágaköve. Képviselő-társaihoz igy
szólott:

„Kedves barátim! Az isteni gondviselés meg-
adta érnünk e napot, melyen a fejedelem kimondta
alkotmányunk visszaállítását; de ez a siker nem
az enyém, — ez a miénk, és mindazoké, kik bár
különböző utakon, de egyenlő érzelemmel és ha-
zafisággal müködtek az alkotmány visszaállitásán,
mindazoké, kikben a hazáért hü sziv dobog. —
Szónoklatot tőlem már csak elfogultságom miatt
sem várhattok; csak nehány szót szólok. Enged-
jétek meg, hogy ezentul is veletek, köztetek mű-
ködhessem hazánk és alkotmányunk érdekében;
s azok közt, a kiket szerettek, tartsatok meg en-
gem is."

A városi üdvözlő küldöttségnek ezeket
mondá:

„Tisztelt polgártársaim! Azon bizalom, mely-
lyel engem, egyszerü polgártársatokat e nehéz
időkben a képviselő állásra emeltetek; azon biza-
lom, melylyel a legsulyosabb körülmények között
is támogattátok eljárásomat, legszebb emléke,
legnagyobb kincse életemnek. Egyes ember szava
gyönge szó a politikai viták között, de ha azon
szó a polgárok akaratát fejezi ki, ha a szóló mö-
gött a nép egyesült kivánata áll, a gyönge gzó is
hatalmassá válik, kivált ha annak alapja törvény
és igazság. Az érdem, mely a sikert előmozdította,
nem egyes emberé, hanem a népé.

Orom és lelkesedés érzelmei szállottak meg
e város polgárainak és az ország minden hű fiának
kebelét, midőn megértették az eredményt, mely-
lyel Isten mindenható kegyelme s a fejedelem
igazságérzete a nemzet törvényes küzdelmeit ko-
ronázta, ürültünk és örülünk, hogy alkotmányos
szabadságunk évezredes élő fája, melyet annyi
vihar ostromolt, de gyökerében meg nem rázott,
ismét zöldülni kezd és virágzásnak indul. Ne fe-
ledjük azonban, hogy a virág még nem gyümölcs,
de gyümölcs lesz belőle, ha Isten megóvja ve-
szélytől. Hosszu" az idő, mely szükséges arra,
hogy a virágból gyümölcs fejlődjék és a gyümölcs
megérjen. Mi, kik 18 nehéz éven át türelemmel
tudtunk várni, gyakran enyészni kezdő csekély
remény mellett is: várjuk el türelemmel a virág
kifejlődését, a gyümölcs megérését. Kérjük a
Mindenhatót, hogy dértől, fagytól mentse meg a
gyönge hajtásokat, ápoljuk a fát, őrködjünk, hogy
semmi ellenség fejszét ne vethessen annak gyö-
kerére, és őrizkedjünk erőszakosan lerázni a fának
még éretlen gyümölcseit, mert fanyarok volnának
ázol, és türelmetlenségünkkel semmivé tennénk
magát a reményt is. Gondos ápolás szükséges
tehát, folytonos őrködés, erély, óvatosság és tü-
relem, hogy a kincset, melyet visszanyertünk,

jövőre megőrizhessük. Nem hiszem, hogy legyen
e hazának oly fia, ki ne óhajtaná hónának boldog-
ságát, szabadságát és fejlődését, s ha e czél felé
talán egyik vagy másik közülünk más utat tar-
tana jobbnak, ha figyelmeztetve adna nézetünktől
eltérő tanácsot: ne tekintsük azt gyanúval, két-
kedéssel a jó szándék iránt, hanem Ítéljük meg a
hazafiuság és testvéri szeretet szempontjából még
akkor is, ha a tanács nézetünk szerint helyes nem
volna. — En mindig köszönettel tartozom annak,
ki figyelmeztet utam nehézségeire, és még annak
is, ki nekem jó szándékból azt mondja, hogy utam
czélhoz nem vezet; köszönettel tartozom még ak-
kor is, ha figyelmeztetését alaptalannak hiszem.
Csak igy fog egy czélra működni, néha talán kü-
lönböző utakon, a honfiak ereje; csak igy bir te-
kintélylyel még elleneink közt is; csak igy való-
sulhatnak a szép remények, és megérik a gyü-
mölcs, mely még most virágában rejlik.

Sok, igen sok, a mi még teendő; nagy a te-
vékenység tere, számosak az akadályok, melyeket
el kell hárítanunk,, hogy czélt érjünk. E nehéz
munkában is támaszra van szükségünk, s e támaszt
a nép nyujthatja bizalmával, melylyel őszinte
törekvéseinket kiséri. Tartsátok meg e bizalmat
irántam is jövőben ugy, mint eddig megajándé-
koztatok azzal, és ha Isten segitsége kedvez: a
jó ügy minden nehézségek daczára győzni fog,
mert alapja törvény és igazság."

Végetlen azon kegyelet- és tiszteletjelek
száma, melyekkel Deák az egész országból
elhalmoztatott: bizalmi nyilatkozatok, al-
bumok s egyéb emlékek stb. Uzek az 6 rend-
jelei. 48 elött 52 megye táblabirája vala;
ma is az egész nemzet szivében, elsőtől utol-
sóig ugy van beirva neve: mint a haza atyjáé.
O más rendjelre, más czimre, más kitünte-
tésre nem vágyik. Ez az ö jutalma. S lehet-e
nagyobb a bizalomnál, melyet egy nemzet
nyujt?

- És ha a szivből jövő imádság meghall-
gattatik az égben, ha milliók egyező kérésé-
nek van nyomatéka a kegyelmes Isten előtt,
ugy Deák Ferencz soká, igen soká fog élni.
Hiszen a X parancsolatban is meg van
igérve: hogy a kik szülőiket tisztelik és sze-
retik, hosszu életűek lesznek e földön. S ki
szerette valaha jobban anyját — a hazát —•
mint Deák Ferencz! (sz. k.)

R o d o s t ó .
A Márvány-tenger partját sötét éj lepte el,
Sötét éjaek méhéből szellemek lépte kel.
Lerázva nagy századnak enyészetes porát,
Fájó emlékezetnek némán tartják torát.

Szemükben annyi bánat: nézésük kész halál,
Egy század siri ágyán nyugtot egy sem talált;
Elől biborpalástban magasztos, szent alak,
— A Márvány-tenger zúgni, zokogni kezd alatt.

A lágy habok fölött a szélvész végig suhan,
Fehér tajték a sárga homok fölé rohan.
A néma szellemeken egy hő vágy repül át:
A habba, a viharba veti be mind magát.

A tengeren keresztül szállnak száguldva el,
Tornyosuló habokkal törnek az égre fel.
Villám-szekérrel száll a felhő velük tova . . .
— Határod itt van, itt van vérrel szentelt haza!

„Mit vetek, a százados mag vajh' kikölt-e már?
liám a szabadság forró, álmodott napja vár?
A nagy küzdelmek árán boldog-e a haza?-'
— Ekként dördült magasból nagy Rákóczi szava.

S lenéz a földre s látja ezrek keserveit,
Lenéz a földre s hallja a láncz csörgéseit.
És szótlanul és némán rohan tovább-tovább,
A mig eléri ujra a zöldes Marmorát.

(1867. január.) Zilahy Imre. *)

A szerencsétlen narancsfa.
Itt az alföldi síkságon, a beláthatlan róna

egyik gyönyörű pusztáján semmiféle fa sem lát-
ható olyan mennyiségben, mint az ákácz. Van
ugyan imitt-amott egy pár jegenye, egy-egy vad

*) Az elhunyt ifju költő utolsó, hátrahagyott mü-
veiből.

gesztenye, a kertekben s a tanyák körül nehány
gyümölcsfa, de mindez csak elszórva, mintegy
vendégként tünik fel a nagv mennyiségü akáczok
között. A szántóföldek, kaszálók, majorok és *
tanyák mind evvel vannak szegélyezve, s a köztük
határként felhányt árkok partjai sűrűn beültetve.
Órákig elmehet az ember, egyik pusztából át a
másikba, folytonosan lombdús ágainak szelid ár-
nyékában, megvédve a pusztai nap égető sugarai
ellen. Pedig levelei oly finomak, átlátszók, ágai
oly karcsúk, hajlékonyak, a legkisebb szellőre
meghajolnak, s ide s tova lengenek. — De meg is
látszik rajtok, hogy itt igazán hazájukban, otthon
érzik magokat; mintha csak azt susognák: min-
denütt jó, de legjobb itthon! Némely helyeken
egész kis erdőcskéket képeznek; de nem sötét,
kietlen rengetegeket, rémes félhomálylyal, bor-
zasztó fenevadakkal, lesben álló zsiványokkal,
hanem nyájas, világos enyhhelyeket, hol nyulak
és foglyok tanyáznak, mintegy hizlalva magokat,
mig az emberek asztalára kerülnek ízletes sült
alakjában.

Egy ilyen kis erdőcske díszlik ide nem mesz-
szire, félórányira az urasági kastélytól. Csak alig
pár évtized előtt ültették ide, s már is annyira
gyarapodtak, hogy nemcsak a végtelen rónaságon
kifáradt szemeket gyönyörködtetek, de nehány év
előtt már ki is lehetett vágni a megvastagodott,
mindennemü használatra alkalmatos törzseket.
Gazdasági eszközökre, tüzelésre, építkezésre, sőt
még bútorokra is lehet aczélkeménységü fáját
használni. Nem lehet hát csodálni, vagy épen rosz
néven venni, ha e faj kissé büszke annyi szép, jó
és hasznos tulajdonára. A kivágott öregek helyét
kettős igyekezettel siettek az ifju hajtások kipó-
tolni. S bizony nem igen jó szemmel nézték, ha
egy-egy idegen más fajta fa tolakodott közéjök,
s foglalt helyet, s terjeszkedett és növekedett a
maga módja szerint köztok. Mit keres itt? Miért
nem foglal helyet más vidéken, övéi között? S
hozzá még ezek is ép ugy megkívánták a föld
nedvét, s a nap sugarait magok számára, mintha
csak ide tartoztak volna! Gyökereik szétágaztak,
sőt néhol össze is fonódtak az ákáczfák gyökerei-
vel, s lombjaikat, leveleiket ott hajtogaták, rez-
gették az öveik mellett, enyelegve simultak közé-
jök, sőt susogásaikat is összevegyiték az öveikkel.
„Bizony rosz világban élünk!" mondogaták az
öregebbek; ,,az ember még otthon sem lehet iga-
zán otthon!" S a fiatalok türelmetlenül rázták
meg ágaikat, s haragosan berzengeték szúrós tö-
viseiket.

Legnagyobb elkeseredést szült köztük egy
kis alacsony bokor, mely husos, vastag, sötétzöld
leveleivel mozdulatlan állt lábaiknál. Évről évre
alig lehetett rajta valami növekedést észre venni,
tavaszszal nem virágzott, s öszszel sem gyümöl-
csöt nem hozott, sem magot nem érlelt. Csak kis
bokor volt, de valahogy mégis látszott rajta, hogy
fa akarna lenni. „Mire az a fenhéjázás!" mondo-
gaták az akáczok magok közt, mikor az esteli
szellő egymáshoz közelebb hajtogatá sudaraikat.
„Még eddig sem hasznát, sem szépségét nem lát-
tuk, s mégis olyan mereven tartja magát, mintha
itt köztünk nem jó helyen volna, s többre volna
érdemes!" s igyekeztek még magasabbra nőni, s
még jobban terjeszkedni, hogy a megvetett bokrot
kiszoríthassák. Szegényhez már alig jutott nap-
sugár, ugy el volt födve általuk. Pedig épen ez
kellett volna neki, jó meleg, forró napsugár. En-
nek hiánya miatt nőtt oly lassan, maradt oly
törpe, lombtalan. Epén szomszédságában állt egy
sugár, ágakban és levelekben kiválólag gazdag
akáczfa. Mint jó szomszéd persze ez foglalkozott
vele legtöbbet. Tavaszszal, midőn gyönyörű, illa-
tos fehér virágai számtalan fürtökkel ékesiték,
boszankodva kérdé a kis bokortól:

,,H*át te már soha sem fogsz virágozni? csak
a mi illatunkat szivogatod, s magad nem járulsz
hozzá, hogy eltöltsd a léget illattal, s gyönyört
szerezz az embereknek és madárkáknak? Miért
élsz. hát? életednek, létezésednek mi czélja?"

„Miért élek?" sóhajtott ilyenkor a kis bokor.
„Oh volnék csak ott, hol a földet tűzokádó hegyek
lávája termékenyíti, hol a nap forróbban süt, hol
a tél oly enyhe, hol a hó és fagy ismeretlenek, oh
akkor én is felnőnék, tavaszszal én rajtam is virá-
gok fakadnának, hófehér virágok, melyeknek kely-
héből édes illat tölti el az egész léget, az egész
országot! Igen, s a menyasszonyok az én virá-
gaimból fonják szűz-koszorúikat, midőn életök
legboldogabb napján Isten oltára elé állanak, örök
hűséget esküdni annak, kit legjobban szeretnek a
világon !"

„Oh be jól tud dicsekedni!" szólt meg-
vetöleg legközelebbi szomszédjához hajolva az

akáczfa, s haragjában nehány sárga levelet szórt
a kis bokorra.

„Szép, szép!" szólt ismét feléje fordulva.
„Am legyen, vegyük, hogy virágozni tudsz, s vi-
rágaid olyan nagyon becsesek, de hát aztán? mi
jön aztán, mi a haszon belőled, mert azt csak nem
nevezzük haszonnak, hogy a menyasszonyok fejét
ékesíted? Haszontalanság az egész! Hát még mit
tudsz? van-e gyümölcsöd? fádat lehet-e minden-
félére használni? Hm! bizony nem gondolnám, ha
rád nézek."

„Ha virágaim elnyiltak," felelt busan a kis
bokor, „utánok kis apró zöld gyümölcsök képződ-
nek, melyek aztán a forró napsugaraiban csakha-
mar nagyokká fejlődnek, s megérve olyan sötét-
sárgák lesznek, s ugy kandikálnak elő a zöld
levelek közül, mint megannyi arany alma. Messze
országokba elszállítják, s nedvdús belét enyhitésül
használják a meleg nyári napokban, s télen hűsí-
tőnek, midőn a bálokban a táncztól elfáradnak,
kimelegesznek!"

„Legalább versbe szedné ezeket a hazugsá-
gokat!" szólt gorombán az akáczfa; „akkor leg-
alább költeménynek hínák, s elszavalná egy-egy
éretlen siheder, mint az a tavali, ki itt lombjaink
alatt szavalgatá nyavalyás versekbe szedve kép-
zelt szenvedéseit."

„Egykor," beszélte tovább a kis bokor, mert
ugy szeretett volna jobb véleményt kelteni maga
iránt, „egykor, mint anyám, kitöl származom,
beszélte, azon országban, mely hazám, nagy, bor-
zasztó csatát küzdtek a szabadságért, melyben
ezeren és ezeren elveszték életöket. A csata után
egy sebesült, majdnem elvérző harezos nagy ne-
hezen elvonszolta magát a csatatérről, nehogy a
gazdátlanul száguldó paripák által eltapodtassék
s egy közelfekvő erdőcskébe, lombjaink alá mene-
kült, hol kimerülve, alig pihegve terült el a földön
„Vizet, csak egy csép vizet!" lihegé szomjuságtól
elepedő, kékülő ajakkal. Egy kis forrás ott csör-
gedezett közelében, de odáig már nem birt ván-
szorogni, s a kín és szomjuság már-már megölte
volna, de ekkor a föléje hajló ágak egyikéről egy
olyan nagy, sárga arany alma hullott alá, melynek
nedve uj életet csepegtetett lankadt tagjaiba,
hogy aztán a legközelebbi faluba mehetett, hol
bekötözték sebeit és meggyógyították. Hálából
mind megvette azon fa gyümölcsét, s elküldé
messze hazájába, szeretett hitvesének!"

„Jaj, be érzékeny történet!" mondá az akácz-
fa, s eoy cséppel sem érzett több rokonszenvet az
idegen bokor iránt, sőt elmondván a hallottakat
pár°szomszédjának, s azok ismét tovább, ugy hogy
az egész erdőcske megtudá, mindnyájan még in-
kább elkeseredtek ellene, s nyiltan ki is mutaták
iránta nehezteléseket.

„No bizony!" zúgták egyhangulag, „neki e
a nap nem elég meleg? ez az áldott fekete homo-
kos föld nem elég kövér? Csak hallja az ember,
nekünk elég jó, mi növekedünk, virágzunk, meg-
vastagodott fánk mindenféle haszonra alkalmassá
válik benne, s neki ez nem elég jó! Be kényes!
pedig csak rá kell nézni, milyen nyomorult, sat-
nya; fának szeretné kiadni magát, pedig bokornak
is milyen silány! S a mit virágjáról és gyümölcsé
ről beszél, higyje a ki hiheti, mi ugyan egy kukko
sem hiszünk belőle! Mese az egész; a legkisebb
csemete sem tartaná igaz történetnek, mi pedig
felnőtt, már nem egy nyarat és telet átélt tapasz
talt fák vagyunk, s megvetjük az ilyen hihetetlei
regéket!"

A kis bokor élete ezután még szomorubb!
vált. Senkitől maga körül semmi részvétet, semmi
szeretetet nem tapasztalt; mindenkinek útjábar
volt; még a kis virágok is, melyek körülte nőttek,
zúgolódtak ellene: miért fogja el előlük a napot
Pedig szegény, dehogy ő fogta el! hiszen ő magi
sem részesülhetett benne, ugy elfödték a fölött'
szétterjeszkedő akáczok lombjai. Ezért senyvedt
ezért nyomorgott ő is olyan keservesen. Nem lát
hattá a nyári égen elvonuló föllegeket, nem érez
hette a nap meleg, éltető sugarait.

Egyszer nehány szegény napszámos jött ki
száraz galyakat szedegetni, az erdőcskébe. Be
szélgettek: ki, hol dolgozott a napokban? Egyik
közülök az urasági kertész mellett dolgozott az
Üvegházban. Elbeszélte a többinek, milyen pompás
°tt minden; télen hány öl fát tüzelnek föl, hogj
folyvást jó melegen tartsák az üvegházat, meri
csupa meleg országokból való virágok nyílnál

•ott, télen még több, mint nyáron. S mennyi na
rancs és czitrom terem ott! Neki is adott a kertési
TUTI n ,^e'£vö gyermeke számára egy narancsot
Mikor haza vitte, volt Öröm, ujjongatás! „Bizon)
meg is érdemli az a pompás, aranysárga gyü-
mölcs, hogy olyan gyönyörű nagy cserepekbe ül
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;etik, s öszszel, a mint kissé hűvösödik az idő,
izonnal beviszik az üvegházba, s ott fűtenek neki,
is gondják viselik egész télen át!" Evvel az em-
>erek tovább mentek.

A kis bokrot, mely az ákáczfákkal együtt
minden szót jól hallott, kimondhatlan vágy szállta
meg, hallván, hogy az üvegházban mily becsben
tartogatják a fajabeli növényeket, s hogy testvé-
reire, rokonaira akadhatna. De az ákáczfáktól
ezentul még többet kellé szenvednie. Gúnyolták:
hogy ugy-e bizony ő is oda szeretne jutni, ő is
arra vágyik, hogy cserépbe ültessék, s bevigyék
íz üvegházba, s télen fűtsenek neki? Még pedig
;alán épen ákáczfával? S ezért haragudtak reá
leginkább; pedig a szegény mit tehetett róla, hogy
az ákáczfát soha sem szokták cserépbe ültetni,
sem az üvegházba vinni, sőt a hol ily nagy meny-
nyiségben vannak, még fűtenek is vele? S ettől
kezdve épen gyülölettel tekintettek reá. Még a
levegőt is irigyelték tőle, és felhányták, mintha
nekik nem jutott volna elég. Szemére hányták
örökös boldogtalanságát.

„Lám, mi boldogok vagyunk, mert mink
megelégszünk helyzetünkkel, mi nem ábrándo-
zunk lehetetlenségek után. Nekünk elég meleg'ez
a nap, elég jó ez a föld, azért virágzunk és hasz-
not hajtunk. Mi megfelelünk rendeltetésünknek,
teljesitjük kötelességeinket. Mindenkitől magától
függ, hogy boldog és elégedett legyen. Többre és
jobbra vágyni, mint a miben részesülünk, vétek,
s a ki vetkezik, méltán lakol. Mi jók vagyunk, mi
nem vetkezünk, azért boldogok is vagyunk!" soly
haragosan zúgtak ellene, mintha förgeteg vonult
volna a kis erdőcskén át. A kis bokor szerette
volna mentegetni magát, de szóhoz nem juthatván,
csak magában gondolta: „Hiszen ő is elégedett
volna, hasaját hazájában, övéi földjén lehetne, ha
természetének megfelelő éghajlat alatt élne; vagy
legalább az üvegházba juthatna, hogy télen át ne
kellene a hidegtől annyit szenvednie, s folyvást
attól tartania, hogy megfagy, hogy soha több ta-
vaszt nem érhet meg. S nyáron kapna elég vilá-
gosságot; mit tehet ő róla, hogy neki a meleg és
világosság életszükség, hogy ezek nélkül sem vi-
rágozni, sem gyümölcsözni, nem tud; mit tehet ő
róla, hogy ide vetődött közéjök, saját boldogta-
lanságára s mindnyájok botránykozására. Oh, bár
volna ő is akáczfa, akkor ő is boldog, ő is elége-
dett lenne!" sóhajtott fel hangosan.

„Nem minden-kinek adatik az, akáczfa lehet-
ni!" viszonzák gőgösen; „s épen azért, ha valaki
csekélyebb, húzza meg magát, és érje be avval, a
mit mások juttatnak neki."

Bizony pedig már alig jutott neki valami,
még a levegőt is igyekeztek elfogni előle; s egy
kis bojtorján, mely ott a tövében nőtt, mindenké-
pen igyekezett őt ragadós, szúrós ágaival bo-
szantani.

Egyszer egy szép nyári délután könnyü kis
fogat állt meg az erdőcske szélén, s egy halvány,
ifju nő szállt ki belőle, kis leánykájával. Az er-
dőcskébe jöttek sétálni. A leghűvösebb, legárnya-
sabb helyen leültek; a kis leányka vidáman ját-
szadozott, de anyja, bár mosolygni igyekezett reá,
igen nagyon búsnak látszott, és szótlanul meren-
gett a rezgő lombokon. Távol levő férjére gondolt.
Egyszerre felkiáltott, meglepetve, örömmel; a ki
bokrot pillantá meg.

„Nézd, nézd, gyermekem!"^ szólt leánykájá-
hoz, „nézz ide, megismered-e, micsoda bokor ez?"
S a kis leány megismerte, hogy az kis narancsfa,
s ugy örült rajta, mert az alig volt nagyobb nálá-
nál. De a nő még inkább örült; hálás, könybe
lábbadt szemekkeí nézte hosszasan, hiszen arra
emlékezett, hogy e fának gyümölcse egykor,
messze távol országban csatázó férjét megmenté
a haláltól. S e csemete ugyanazon narancsokból
származik, melyeket az haza küldött családjának,
hogy ök is részesüljenek azon fának gyümölcsé-
ből, mely megtartá életét kedvesei számára. Igen,
igen! ő szokott akkor ide kijőni, s jól emlékszik,
hogy ama narancsokból egyszer ide is hozott
magával egyet, megette, s e bokrócska itt bizo-
nyosan a szétszórt magvak egyikéből származik,
mely itt kicsirázott, s gyönge hajtása éveken át
tengődött. Csak Isten csodája, hogy ki nem ve-
szett, el nem fagyott.

,,Szegény, szegény kis fácska, itt ugyan rosz
dolgod lehetett árnyékban és hidegben; hogy
tudtad kiállni? de ne busulj, ezentul jobb dolgod
lesz; én viselem gondodat, hálás szeretettel foglak
ápolni, emlékül, hogy legdrágább kincsemet a
világon, férjem életét, neked köszönhetem!" Kö-
nyek hullottak szemeiből a kis fácskára, megcsó-
kolá leveleit, s az végre szeretve érezvén magát,
oly boldog volt, mint még soha, soha!

A nő kocsijához sietett, haza küldé, hog-
azonnal hozzák ide az üvegházból a legszebb,
legpompásabb cserepet. Aztán vigyázva kivették
a kis bokrot a földből, s a drága cserépbe ültet-
ték. A nő saját kezeivel egyengeté el rajta a
földet. De nem vitte magával haza, nehogy a
kocsi rázása megártson neki. Két kertészlegényt
fog azonnal érte küldeni, hogy a legnagyobb
gonddal, kézen vigyék haza.

A kis narancsfa örömében minden bántalmat
megbocsátott, elfeledett, sőt sajnálkozva nézett a
bojtorjánbokorra, melyet vele együtt kiástak a
földből, s most ott hevert letapodva, elfonnyadva.

„Isten veletek !" szólt az ákáczfákhoz; „Isten
veletek! Most már én is boldog leszek, s nem
fogok busulni és haszontalanul tengődni többet.
Azt hiszem, jót akartatok velem, csakhogy én
nem tudtam, nem birtam követni jó tanácstokat.
Éljetek boldogul! végre én is boldog leszek!"

A nap leszállt, a madarak elültek, fű és lomb
mozdulatlanul szendergett. Csak a kis narancsfa
volt ébren. Szabaditóit várta. De az éj is beállt,
a csillagok ragyogva néztek le a földre, s a hold
homályos fénynyel vonult el a kis erdőcske fölött.
Már reggeledéit, a nap feljött, az egész természet
felfrisülve örvendezett az uj életnek. A kis na-
rancsfa csak várt . . . várt . . . A reggeli harmat
kissé felüdité lankadni kezdő leveleit, s a nap
sugarai uj reményre gerjeszték. Egész nap jö-
vendő boldogságáról álmodozott. De az a nap is
elmult és senki, senki sem jött érte.

Nem is fognak soha! Mert az egyetlen, a ki
őt szerette, ki saját kezeivel ültette a szép por-
czellán-dézsába, ki neki olyan boldog jövőt igért,
az a halvány, búsongó nő nagy-nagy beteg! halá-
losan, gyógyithatlanul! Midőn akkor haza ment
kis leánykájával, fekete pecsétes levél várt reá,
midőn elolvasta, a földre rogyott, mint egy letört
liliom. Férje halálát adta tudtára a levél. Némán,
szótlanul fekütt ágyában, nem látott, nem hallott
semmit, még kis leánykáját sem ismerte meg, ki
pedig szüntelen ott sirt ágya mellett. Végre meg-
szünt szenvedni, lehunyta megtört szemeit, s lelke
elköltözött oda, hol a szerető szivek örökre egye-
sülnek.

A kis narancsfa nem sokáig élte tul. A kas-
télyban a bekövetkezett gyászos események miatt
senkinek sem jutott többé eszébe. Ott maradt a
cseréppel együtt! Ellenségei csakhamar ismét fel-
támadtak ellene, gunytárgyul szolgált a legutolsó
tövisbokornak. Szemére hányták a bojtorján el-
pusztulását, melyet pedig máskülönben észre
sem vettek volna; azzal vádolák: az ő nagyravá-
gyásának esett áldozatul, s kijelenték, hogy egy
ilyen gyilkos gonosztevőt nem akarnak megtűrni
a föld szinen. Pedig láthatták, hogy a kis fácska
már nem viszi sokáig,-napról napra jobban pusz-
tult, de csak annál inkább bántalmazták. Végre ő
maga is el kezdé hinni, hogy nagy bünös lehet,
hogy a sors ennyire üldözi, mig körülötte minden
oly boldog. Ez még jobban elcsüggeszté és emészté
életerejét. Gyökere nem birt táplálkozni a kiszá-
radt földből, s ágai nem kapván elég nedvet, ki-
száradtak, levelei lekonyultak, lehullottak, s a
kis fácska végre kiszenvedett. Szendrey Julia.

A remetei g. e. templom,
(Máramarosban).

A Técsőről Mármaros-Szigetre vivő országut
mellett, a Tisza regényes völgyében fekszik Re-
mete falucska. Lakosságának legnagyobb része
görög egyesült vallásu, s nyelvre nézve oroszok;
van azonban benne több magyar nemzeti kuria is,
a Kecskeméthi Kormos, Revisnyei Reviczky,
Rednyik és több családokéi.

A falu déli részén egy dombon, melyről
gyönyörü kilátás nyilik a Tisza völgyére és Már-
maros havasaira, főszentélyével keletre fordulva
áll a remetei görög egyesültek temploma. Magá-
ban véve kis méretekkel bir ugyan, de tekintve
csucsives góth ablakait, épitési idejét a XV-dik
század kezdetére tehetjük, annál biztosabban,
miután a góth ablakok mérmüvei még igen
primitív szerkezetűek, nevezetesen három levelű
rózsákból (Dreípass) állanak. A későbben, külö-
nösen a XV-dik század vége felé oly nagyban
dívó ugynevezett „halhólyag" diszitési formák itt
még egészen hiányoznak. — Régebben a pálosok
zárdájához tartozó templom volt, s a zárdaépület-
nek alapfalazatai a templom északi oldalán még
most is jól kivehetők. Mondják, hogy itt volt
azelőtt Mármarosmegyének első gymnaziuma,
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azonban biztos történeti adatok hiánya miatt
ezen állítást nem lehet bebizonyitani.

Érdekes mint XVI-dik századbeli magyar
nyelvészeti emlék, II . Lajos királyunk levele a
remeteiekhez, mely szóról szóra következőképen
hangzik:

„Mandátum Ludovici Régis pro parte Here-
mitarum Eemeteiensium 1516. Commissio propria
Régis."

„Laios, Isten Kegeielmebeol,
Magiar Országnak es Ceh Ország-
nak Kirallia, stb. az my Máramaros
Varmegienkben lakó hiveinknek ugj
mint az feo Ispánnak, Vice Ispán-
nak, es az szolga biraknak. Keosze-
neteonket és Jo akaratunkat stb." 5

„Panaszolkodanak minekeunk
az Máramaros Varmegieben leueo
Bódog asszonj kalastromaba lakó
Remete barátok suplicatioiokban
hogy az ű otth Mara. Varmegieben
leueo falobeli Jobbagiokhoz volna
az Regj el mult boldog emlékeze-
tes kiralioktol szabad teoruenieok
es priuilegiomok melliel az megh-
neuezett Remete falubeli Jobbagiok
tartattak ollian szabadságba mint
az mj otth Mara. Var. leueoe otth
varasink az iuinemes szabadságban
vannak: es nem volt az Varmegie-
heoz rendelue semmi fizetésben,
hanem my az otth vara-
sinkhoz voltak szamlaltatva, min-
den teorueniel es szabadsagai mind
eleiteol fogua. Ty penig nem tud-
giatok ki akaratiabol auagj mi-
czoda méltóságból indittatan, az
meghneuezet frátereknek es az eo
Remetej Jobbagioknak illien sza-
bad regi teoruenieket es priuile-
giomokat meg nem tekintuen eoket az my Mara.
Varm. leueo eeotth (öt) szabad Varatinteol el
akartatok szakasztani es az Varmegiehez akarta-
tok koetny, s eott Vgian elis szakasztattatok es
magatokhoz kapczioltatok stb. . . (Dátum Budae
in festő Laurentii)."

Ha figyelemmel kisérjük e sorok értelmét,
azt veszszük észre, hogy őseink tiszta magyar
nyelve igea keveset különbözött mostani nyel-
vünktől, csak
az irásmódja|

különbözött itt-
ott.

Ez oklevél
bizonyitja, mi-
szerint a reme-
tei jobbágyok-

nak már a
XVI-ik század
elején külön

jogaik valának,
és hogy e zár-
datemplom Bol-
dog Asszony

(Szent Mária)
tiszteletére volt
szentelve.

Jelenleg ezen
templomot gör.
egyesült szer-
tartásuak hasz-
nálják; ezek ké-
szitettek mind
e templom te-
tőzetét torony-
nyal, mind pe-
dig az annak
nyugati olda-
lán levö fator-
náczot. Képünk
e templom há-
rom góth abla-
kos déli oldalát
tünteti elénk,
háttérben Re-
mete helység
lakházai közül
nehány és Apecka nevü havas messze kéklő csú-
csa láthatók. Myslcóvszlcy Viktor.

hason nevü sz. Istvánról nevezett prépostságának
birtoka, is kolostorának és helye. Fölötte magas
szikla hegyen áll a most is lakható bozóki vár. A
prépostság alapitójának Lampert főispánt és nejét
Zsófiát, sz. László király nővérét tartják, kik az
azonkori szokás szerint erőditvény-alaku kolostort
is épitették, mint vélik, 1130. körül. Három év
mulva II . Béla és utána több király az alapit-
ványt megerősité és gyarapitá; azonban a terje-

A remetei g. r. templom (Máramarosban).

delmes birtokkal ellátott prépostságnak a szóm- j
szed nemességgel századokon át birtokviszályi
kérdések miatt kellett küzdenie, és nem egyszer a
birtokpusztitás és kolostordulás mellett a szerze-
tesek is véres bántalmazásban, részesültek. Sokkal
válságosabb napokra viradt a bozóki prépostság a
mohácsi vész után következett anarchicus idő-
szakban. Már 1530-ban gyarmati Balassa Zsig-
mond zsákmányolói a bozóki kolostorral is érez-

\Bozok vára.
Hontvármegyének északi részében a Korpo-

nára vezető úttól balra terül el a regényes ugy-
nevezett bozóki völgy, hajdan a premontrei rend

Bozók vára, Hontmegyében. — (Keleti Gusztáv rajza.)

teték az 01 szagos viszály eredményét, midőn a 1
bozóki kolostort kifoszták, és a szerzeteseket ré-
szint megsebzék és legyilkolák, részint szétszó-
rák, és eképen Bozók Balassa Zsigmond kezébe
került, bizonyosan birtokainak is legalább tete-
mesb részével, mert egy részét Csábrág ura Ba-
lassa Menyhért, Zsigmond bátyja, tartá hatal-
mában.

Bél Mátyás szerint Balassa Zsigmond I. Fer- .

dinánd királytól adományt is szerzett Bozókra;
és habár a nevezett történetíró szerint magát a
kolostort és egyházat a hatalmas szerzet már ugy
épité, hogy az megtámadások ellen védhelyül is
szolgálhasson, mindazáltal Balassa Zsigmond ke-
zén még inkább váralakot nyert; és már 1554-ben
benne Péchi Jánost várkapitányul találjuk. (M.
Levelestár 135. 136. lap.) Meghalván Balassa
Zsigmond 1559-ben magtalanul, Bozókvárát vég-

rendeletileg özvegyének Fáncsy
Borbálának hagyományozta. E nő
nyolcz évig élt e vár birtokában,
nem háboritatlanul; már 1561-ben
nádori közbenjárásért kellett folya-
modnia ama sérelmek miatt, melye-
ket Krusith János korponai kapi-
tánytól kellett szenvednie. 1567-ben
kimúlván Fáncsy Borbála is, Bozók
várát bátyjának Fáncsy Györgynek
hagyományozta. Ekkor az ország
rendéi a többi közt a bozóki pré-
postság helyreállitását is sürgetek,
és arra már Lépes Bálint skopi czim-
zetes püspök királyi adományleve-
let is eszközlött magának, de bir-
tokba nem juthatott, mert Fáncsy
György nemcsak hogy a tiltakozá-
sokra nem hajtott, de a várat még
inkább erősséggé alakitotta; idő-
közben pedig bizonyos feltételek
mellett a prépostságot Kis-Tapol-
csányi Tamás fiának Jánosnak át-
irta, kiről azonban ismét családjára
visszakerült, mert 1635-ben fia
Fáncsy György már a korponai és
bozóki vár főkapitánya volt. Ennek
azonban fia Fáncsy Pál magtalanul
elhalván, a vár és hozzá tartozott
birtok átszállóit idősb György test-
vérének Fáncsy Gáspárnak ágára, és

pedig ennek IL Pál és János fiaira. II. Pál gyer-
mektelen lévén, és különben is, nevezetesen 1649-
ben az esztergami érsekség részéről szüntelen
perrel háborgattatván, özvegye Balassa Szidónia
a prépostság egy részét a nagyszombati jezsuiták-
nak hagyá, honnan a bozóki uradalom fele a pesti
kir. egyetem tulajdona lőn. Az uradalom másik
fele végett Szelepcsényi György érsek küzdött,
hogy ismét egyházi vagyonná tehesse. Es ezt an-

nál "könnyeb-
ben elérhette,
mert e rész

Fáncsy János-
nak kezéről an-
nak fiára Fán-
csy Gáspárra
szállott, ki pap-
pá levén, 1684-
ben mint kano-
nok az eszter-
gami káptalan
tagja volt, a
következő év-
ben pedig a

Fáncsy-ak fér-
fiágát sirba

vitte. — Ekkor
Szelepcsényi a
bozóki vár és
uradalom felét
a jezsuiták ré-
szére ugy nyer-
te, hogy az ál-
tala alapitott

•papnövelde ala-
pítványához

tartozzék, hon-
nan idővel az
a pesti köz-
ponti papnö-
velde birtokává
vált.

A bozóki vár
— mint képünk
mutatja — most
is fennáll. Haj-
dan a Fáncsyak

fészke volt, hol 1632-ben Eszterházy Pál is meg-
fordult. A Tökölyi korban 1678-ban az ország is
megerősittetni rendelé. Ez évben történt, hogy a
Tököly pártján harczoló Balassa Imre Bozók vá-
rát a benne volt foglyok árulása folytán elfog-
lalta, és a várnagyot Dobis atyát, Móra István
kapitánynyal és a korponai plébánossal együtt
lefejezteté. ___ . N. I.
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A közösügyi 07-cs bizottság ülései.
Képünk az akadémia kis gyüléstermébe ve-

zet; de most nem a tudósok felolvasásainak vagy
nyelvészeti (olykor szintén elég éles) vitáknak
vagyunk tanúi e helyt. A képviselőház által a
Magyarországot s Ő Felsége többi országait és
tartományait közösen érdeklő ügyek miképi elin-
tézése végett javaslatkészitésre kiküldött nagy
bizottság tartja itt üléseit. (67-esnek mondjuk
most is, mert eredetileg annyi tagja volt; bár
azóta két érdemes tagját a halál ragadta el.)
Eleinte a bizottság ülései a rendes szokás szerint
egészen zártak voltak. De midőn a juniusban el-
napolt országgyülés novemberben ismét egybehi-
vatott, s a deczember 6-kán bevégzett felirati vita
s azt követett végzés értelmében most mára67-es
bizottságnak saját 15-ös albizottsága közösügyi
javaslatának tárgyalásába kellé kezdenie, — hogy

bizottság elnöke ül, gróf Andrássy Gyula; mel-
lette oldalt Csengery Antal, a bizottság előadója.
Soha két ember nem volt jobban helyén, mint e
kettő. A bizottság tagjai két oldalt a padokon so-
rakoztak. Képünkön is fölismerhetjük Deákot,
Eötvöst; balról felállva, épen beszédközben
Ghyczy Kálmánt, mellette Tiszát s talán még egy
pár alakot.

A tanácskozók mögött, kis asztalaiknál, egy
pár gyorsiró ül.

A kép előtere a sorompó egy töredékét mu-
tatja, mely a tanácskozókat a képviselőkből álló
hallgatóságtól elválasztja.

Adja Isten, hogy a bizottságilag már elké-
szült roppant fontosságu munkálat, ha majd or-
szággyüIésileg is el lesz fogadva s törvény erejé-
vel birand, hazánk javát minden tekintetben csak
emelje és előmozditsa.

tűzként ismét ingoványba vezethetne, honnét
majd nem tudnék kár nélkül kigázolni, és csak
közönyös és mindenképen gyermeki ártatlanságu
dolgokra lévén szoritva, küldök egy kis elbeszé-
lést azok számára, kik olykor megunván az elme-
fárasztó tudósításokat sikertelen feliratokról, kész-
séggel fogadják a könnyebb emésztetű olvasmányt
is, és a magyar nemzeti mulatságok kedvelőivel
tudatni kivánom, hogy mi itt Texasban sem hagy-
tuk el egyik nemzeti szokásunkat — az agarásza-
tot. — Mielőtt azonban jan. 9-kén tartott egyik
nagyobb agarászatunkat leirnám, elébb agaraim-
ról és az itteni nyulakról kell egy pár szót ejtenem.

Rendesen hat agarat tartok és ezuttal is
annyit vezettünk az agarászó térre. Agaraim ma-
gyar törzs tiszta vérü származékai. A két törzs-
kutyát zempléni régi barátim szívességéből
kaptam, s Hamburgból személyesen átszállittat-
tam és nem kis ügygyei bajjal, midőn 1858-ban

A képviselőház 67-es bizottságának ülése az akadémia gyüléstermében. — (Greguss J. rajza.)

ily mindenkit érdeklő, mert a haza életkérdéseit
érintő ügyben még a bizottsági tárgyalásokból se
zárassék ki egészen a nyilvánosság — a bizottság
bizonyos korlátolt nyilvánosságot határozott el
üléseire nézve. Ez abból állt, hogy hallgatókul a
képviselőház tagjai (mások nem) megjelenhesser
nek; tudósitókul pedig csupán gyorsirók, nehogy
hirlapirói csonka vagy megbizhatlan közlések
többet rontsanak, mint használnak a nyilvános-
ságnak.

Január 28-kán kezdte meg tárgyalásait a bi-
zottság s azokat csaknem félbeszakítás nélkül
folytatva, február 6-án fejezte be. A legfontosabb
tárgyak fölött, mindkét részről tiszta hazafiui ér-
zéssel folytatott élénk viták voltak ezek. Az
akadémia kis-gyülési terme a história egy fontos
íejleményének kezdő szálait tartotta itt magában.

Vessen most az olvasó egv tekintetet ké-
pünkre.

Középen, az emelvényen, asztala mellett a

Magyarok agarászata Texasban.
(Eredeti levél.)

Sir-mező San Antonio feletti
Texasban, január 10.

Ne várjon tőlem a szerkesztőség komoly tár-
gyakról valo értekezést, — ilyesekről én nem
irhatok édes hazámba; mert eddigelé nem tudtam
tollamat annyira megjámboritani, hogy közérdekbe
vágó czikkem az „Imprimatur" hatalmas privilé-
giumát magyar lapnál megnyerhette volna. Mar
pedig hiába minden igyekezetem; mert a mit La-
czika nem tudott megtanulni, abba az öreg László
sem tud már bele okni.*)

De megszakítom e bevezetést, mely bolygó

•) Reméljük, hogy most már, a viszonyok szerencsés
fordulatával, ama másnemü tárgyakra nézve sem lesz
semmi „elhárithatlan akadályokba'" ütközés. Közleményeit
mindig örömmel fogadjuk. Szerk.

Genfből e földre visszautazám. Nagy ujság s bá-
mulat tárgyai voltak eleinte.

A nyulak karcsúbb testüek s valamivel ki-
sebbek a magyarországiaknál, más részről nagyobb
fülekkel ellátvák, miért is az idevaló köznép által
öszvér-nyulaknak neveztetnek. Ezek azonban csak
a Texas államban és az azzal határos Mexikóban
honosok, az Egyesület többi keleti és északi ré-
szében, kivéve Kaliforniát, nincs tulajdonképeni
nyúl, csak egy apróbb faja a vad tengeri nyulak-
nak, melyet itt rabbit-nek, Francziaországban
pedig lapin-nek neveznek. A kaliforniai nyúl
ismét kisebb a texasinál és véresebb szőrű.

A mint a hivesebb időszak beállott, többen
a szomszéd San Antonio városból fölkértek, hogy
részesíteném öket agarászati mulatságban. Szi-
vesen hajlottam kérésökre s az imént emlitett
napot társaságos agarászatra tűzíük ki.

Meleg verőfényes nap volt, csak néha vonul-
ván el egy-egy ritka felleg a láthatár fölött; — de
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gyenge nyugati fuvalat tartá föl a lég kedvező
mérsékletét. Keggeli két órakor s igy a nap els
sugaraival indultunk mi családbéliek: — két fián
Farkas és ifjabb László, leányom Ilona, én magán
s két nálunk hált honfitársunk, a 7 angol mérföld-
nyire fekvő agarászó tér felé. Utközben egj
gyülhelyül kijelölt külvárosi mulatóháznál a több
meghívottakhoz csatlakoztunk. A társas kört
bátran nevezhetem válogatottnak. Az itt tanyázó
egyesült-állami katonaságnak két ezredese, egy

, őrnagy, pár százados és hadnagy, a polgáriak
közül a kerületi törvényszék elnök-birája, az Egye-
sült-államok itt nem rég fölállított bankjának
igazgatója, egy ügyvéd, s mint emliteni, két magya
társunk, kiknek egyike Katona Gábor Balmaz-
újvárosról, 48-ki honvéd, később besorozott osz-
trák katona és szerencsés szökevény Olaszország
határairól, képezék azt. Tizenhét lovas személy-
ből állott az egész társaság, közöttök egy szom-
szédunk hajadon rokona, és ennélfogva, leányo-
mat is |ide értve, két lovagnő. Kisért azonkivül
könnyü kocsin az emlitett biró neje, — s végre
egy kis társzekér, melyen theát s lélekvidámitó
tápot és italt szállitottak utánunk.

Megérkezvén a kitüzött térre, kiadtam a
napi parancsot, mert bár köztünk két ezredesi
rangu vitéz volt, én vettem föl, mint az ostromló
hadnak t. i. az agaraknak ura, a hadjárat pa-
rancsnokságát, s két egyenlő szárnyra osztván a
lovasokat, nyolczat jobbra, nyolczat pedig balra
rendeltem, magam Laczi fiammal mint legfiata-
labbal és ennélfogva segédemmel a derék hadat
vezényelvén. Egyenes homlokvonal tartására szó-
litván a csapatot, és az agarakat szabadon bo-
csátva mint száguldozókat a lovasok vonala előtt,
jó kedvvel is indultunk előre egy kisebb és rit-
kább bokrokkal fedett füves mezőségen, melynek
épen csak nyugat felé volt némi lejtős domboro-
dása. Valami egy óranegyed mulva bukkant föl
az első nyúl és „haj rá!" kiáltásunkra utána ro-
hantak az agarak, vágtattak a lovasok, a nyúl
azonban igen jó futó volt és egyenesen a sürü
bokros helynek tartván, az agarak nem érhették
utól, a meddig a mezőség bokrossága terjedett, és
már kételkedni kezdek a jó eredményen, de az
agarak nem tágítottak, utána a sűrűben is, és
csakugyan elfogták dicsőségesen, már jól benn a
sürü bokrok közepette. Azonnal megszólalt segé-
dem kürthangja, jeléül, hogy a nyúl el v:
fogva és hogy oda gyülekezzenek a sűrűben egy-
mástól el-elszakadt némely lovasok. Összegyüle-
kezvén az elszórt had, a nyúl halála helyén há-
rom „hurrah" kiáltással kedveskedett a társaság
agár ő kigyelmöknek, kiknek jó hirök s nevök ez
első jeles futás által biztositva lőn.

Nem oly szerencsés vala a második futás; az
üzött nyúlnak sikerült még sürübb bokrok közé
menekülni mint elébb, mert az egész nyiltabb tér,
melyen előre haladhattunk, csak két angol mér-
földre terjedett. Azonban ha együtt maradnak az
agarak, ugy tartam, mégis elfogták volna, hanem
egy más esemény okozta a nyúl menekülhetését,
futás közben t. i. még más két nyúl ugrott ki az
agarak előtt, mi őket zavarba hozta és egymástól
elszakasztá. E baleset által kissé lehangoltan vet-
tük irányunkat tágasabb tér felé, hol csakugyan
akadály nélkül el is fogtuk a második nyulat, ille-
tőleg a harmadikat, mit üzőbe vevénk.

E közben dél ideje elérkezvén, tanyát csap-
tunk egy szép tiszta vizű tavacska mellett, a há-
rom nő sietett sóvárgó szemeink előtt mind azt
a gyepen elteritett tiszta fehér ruhára kitálalni,
miről előtte való nap konyháikban gondoskodának.
Volt sült pulyka, malacz, disznósajt, sütemény, —
8 én kezdem a boros palaczkokat kibontani, hogy
mint töltött fegyverek készen legyenek, midőn tü-
zelésre kerül a sor. Mindenekelőtt jó magyar szo-
kás szerint egy kis papra-morgóval köszöntöttünk
egymásra és aztán nem kellett nagy ceremoniás invi-
tatio, hogy körülüljük, vagy • inkább heverjük a
természet gyepasztalát. Falatoztunk jóizüen, és
ittunk még jobban, mert vendégeimet jó magyar
borral: török vérü egrivel s jeles tokajival tartot-
tam, — eredeti tokajival, melyet több hegyaljai
szőlőbirtokos rokonom szívességéből nyertem,
kiknek ezuttal is legyen köszönet kedves megem-
lékezésökért. Volt közben tréfa, áldomás-pohár,
először az Egyesült-államok vitéz seregeért, mely
fentartá dicső respublikának életét, felszabadita
minket délieket a rabszolgatartó arisztokraták
zsarnokságától, kivivta egy népfaj polgári létét
stb. Es én különösen éltettem mostani elnökünket
a szerencsétlen flautást, mondván, hogy éljen! t. i.
a meddig meg nem hal, de hogy a congress vádló
s büntető hatalma minél elébb szabadítson föl
minket elnöki hatóságától

Helyreütvén e szerint minden délelőtti fára-
dalmainkat, s lovaink is némely gyére szálat ha-
rapván az itatóhoz járó tömérdek marha által
erősen letarolt fűből, de vizzel bőven élhetvén, s
agaraink is részesülvén a hulladékban, és a tóban
jól meghütvén magokat, — az egész vadászó csapat
megujitott s borfüszerezte kedvvel neki indult a
föladat délutánra halasztott folytatásának. Volt
futtatás, és bár a sereg már nem ismerte kellően
a hadjárat fegyelmi szabályait, mégis ujra győztes
lőn, mert még négy nyúl esett különböző vidor
jelenetek közben zsákmányul. Nem is regél ez
agarászati krónika egyéb csapásról, hanem csak,
hogy az egyik ezredes ott hagyta a bokrok tüské-
jén nadrága két lábszárának nagyobb részét és
hogy az egyik hadnagy lebukott lováról, komoly
kérdés tárgyául hagyván, vajjon azért-e, hogy
egyik kengyele leszakadt, vagy hogy a magyar
bor megzavarta az amerikai sulyegyent, — mely
nagyfontosságu kérdést maga a jelenlevő elnök-
biró sem tudta eldönteni. A csapat polgári része
minden sérülés nélkül menekült ugyan ki a csa-
tából; de a katonai osztály azt suttogá, hogy ezen
ép állapot csak merészségük hiányának tulajdo-
nitható.

Hazafelé utközben az egyik ezredes tábora
mellett jővén el, ez sátorába hivott minket és igen
szivesen vendégelt meg pezsgővel, mi uj vidám-
ságot öntött a már fáradni kezdő társaságba.
Onnan még egy óráig tartott, mig mi magyarok
házunkhoz értünk, s akkorra épen a nap is leszál-
lott. Reggeli 7 órától esteli 5 óráig a falatozás
idejét kivéve, mindig nyeregben voltunk; — és
ezen agarászat vezére, ki épen tiz nap mulva fejezi
be korának 72-dik évét, hála Istennek, csak ugy
birta a nap terhét, mint a fiatalabb nép.

Ujházi László.

A k á v é.
Liebig Justus után.

(Vége.)

A pörkölt és őrölt kávé itallá készítésének
három szokott módja van: 1. átszűrés, 2. leöntés,
3. főzés.

Az átszűrés gyakran de nem mindig ad jó
italu kávét. Ha a forró viznek a megőrölt va»y
porrá tört kávéra töltése lassan történik, vagy a
viz nem szűrődik gyorsan át a kávén, az egyes
csöppek igen sok levegővel jőnek érintkezésbe, s
a levegő élenye a zamatos részeket átalakítja vagy
egészen meg is semmisiti; a kávéanyag is tö-
kélytelenül vevődik ki belőle. 20 vagy 21 százalék
helyett, mint kellene s lehetne, a viz csak 8—10
százalékot old föl s igy roppant nagy a veszteség.

A leöntés ugy történik, hogy a vizet felfor-
raljuk, az őrlött kávét bele öntjük, akkor az
edényt egyszerre elveszszük a tűztől s mintegy
tiz perczig ugy hagyjuk. A kávé akkor kész,
midőn a viz felszinen úszkáló pora, keverés követ-
keztében könnyen fenékre száll. íly módon zama-
tos kávé készül, de kevés kivonatú, azaz kevéssé
szapora.

A főzés, a mint keleten átalánosan szokásban
van, kitünő kávét ad; ott a porrá tört kávét hideg
vizben teszik tűzhöz, s addig tartják rajta mig
épen felforr; a finom kávéport (a seprejét) nem
szűrik ki belőle. Ha kelleténél tovább főzik (mi
nálunk gyakran megtörténik) a zamatos részek
lillannak, a kávé akkor erős, tartalmas, de nem

zamatos.
liészemről a kávékészités legjobb módjának

a következőt találtam, mely a második és harma-
dik mód összekötéséből ered.

A kávé készítésénél megtartjuk a megszok-
tuk arányt a pörkölt kávé és viz között; egy lat
nyers kávét magába vehető kis bádog mérték tele
pörkölt kávéval elégnek tartatik két kis csésze jó
kávéhoz. Részemről valamivel erősebben szeretem.

A hideg vizbe a főzendő kávé károm negyed-
részét öntve csak, azzal felforraljuk, s akkor is
még tiz perczig, szelid tűzön, gyönge forrásban
ott hagyjuk. Ekkor beleöntjük a fennhagyott
utolsó negyedrészt s az edényt rögtön elveszszük
a tűztől, befödjük s öt-hat perczig ugy hagyjuk.
Ua ekkor fölkavarjuk, a felszinen uszó por köny-
nyen leülepszik, s akkor a seprejéről tisztán le-
ntve, kész a kávé.

Föltéve hogy nyolcz kis csésze kávét akarunk
készitni, az emlitett kis bádog mérczével négyet
mérünk a pörkölt kávéból, és pedig külön három,
külön a negyedik mérezét; ekkor kimerünk nyolcz
tele csésze vizet, beletöltjük a három mércze ká-
vét s kezdjük a főzést, a mint az imént leirtuk.

Hogy a kávéport, mint seprőt, tökéletesen elkü-
lönözzük, a csészébe öntés előtt tiszta kendőn
szűrhetjük át a kávét; de kellő vigyázatos öntés
mellett ez nem szükséges, a kávé izére nézve pe-
dig hátrányos is lehet.

A kész italnak barna, nem fekete szinünek
kell lenni, s mindig zavaros egy kissé, olyforma
mint a vizben oldott csokolád. Az e módon főzött
kávé zavarossága nem a bele kavarodott kávé-
portól ered, hanem azon sajátságos vaj-szerű zsir-
tól, melyet a kávébab mintegy 12 százaléknyi meny-
nyiségben tartalmaz s melyet a tulerős pörkölés
nagyrészben megsemmisit. A valódi kávékedvelő
nem néz a kávé zavaros voltára, hanem ugy sze-
reti inni, a mint a kávé igazi hazájában iszszák, a
hol se le nem szűrik, se vizahólyaggal nem tisz-
títják, hanem eredeti valóságában élvezik.

Nagyobb háztartásokban, a hol ez a kávé-
készitési mód be van véve, a leszűrés után vissza-
maradt kávéseprőt vizzel még egyszer felforral-
ják s a következő főzésnél ezt használják tiszta
viz helyett; ez eljárás átalában ajánlható, mert a
közönséges kávéfőzésnél a kávé föloldható részei-
nek rendesen több mint fele a seprőben marad.

Hogy valaki hasonló jó véleményre jusson
kávéfőzési módszerem iránt, milyenben én vagyok,
szigoruan kell magát az előírtakhoz tartania, a mi
csak személyes fölvigyázat mellett lehetséges,
mert a szakácsnék nehezen akarnak saját megszo-
kott módjuktól eltérni. Elfogulatlanság is kiván-
tatik hozzá; sokan, kik e setét vagy épen fekete
szinnel a kávé erős voltának fogalmát kötötték
össze, kávémat eleinte gyöngének és hígnak tar-
tották. Pedig a kávénak nem szabad vastagnak,
feketének, sem igen édesnek lenni.

A legtöbb ember oly kevéssé ismeri a valódi
kávé-izt, hogy sokan, mikor kávémat először kós-
tolták meg, azt a kifogást tették, hogy nem szere-
tik, mert túlságosan érzik rajta a kávé bab ize.
De az oly kávé, mely nem kávé-izü, nem is kávé,
hanem valami mesterkélt ital, melyet más vala-
mivel is lehet helyettesiteni, s innen van, hogy a
pótkávékból, mint czikóriából, répából, árpából
stb. készült italokat, ha izök végett egy kevés
valódi kávét vegyitünk hozzájok, alig lehet a
rendes kávék legtöbbjeitől megkülönböztetni, a
mint is a pótkávék oly szerfelett el vannak ter-
jedve. A theának ellenben nincsenek póts'zerei, mert
minden thea-ivó ismeri a thea valódi izét.

Tanulókoromban Erlangenben reggelenként
kávét ittam , mely szép szinü, de többnyire
igen rosz volt. A háziasszony biztositott, hogy
a legjobb kávébői főzött, a mi csak a városban van,
sürgetésemre elő is mutatta kávéját-, — pörkölve,
bolti papirboritékban, melyen az állt f ölirva,
hogy ez alegvalódibb mokka-kávé, az ám, a lec-
valódibb czikória! Münchenben pedig egyszer
szinte szemérmesen kérdeztem a kávésnétől, vaj-
jon kávé babból van-e valóban kávéja, s egész
nehezteléssel felelt, hogy „az ö házában soha
kávé-babból kávét nem főztek! Vasuti állomáso-
kon és gőzhajókon, hozzáértő ember kávét nem
iszik, mert a mit ott igy neveznek, az semmi egyéb,
mint feketére pörkölt ezukornak, ugynevezett fe-
kete caramelnek forró vizben való i oldata, miben
ugyan kávé anyag egy szemernyi sincs.

Nemrég egy keleten utazott barátom elébe,
egy szót sem szólva előre, oda tettem csésze ká-
véját, s mennyire büszke voltam, mikor az első
ízlésre igy kiáltott fel; „ej hisz ez épen olyan
mint a törökországi kávé!"

A kávét rendesen hevitő italnak tartják s
azért sok ember tartózkodik is élvezetétől. Azon-
ban a kávé hevitő tulajdonai csak illó alkatrészei-
ben vannak, azokban, melyek a pörköléskor és
őrléskor elszállanak belőle. Az én módszerem
szerint készült kávé teljességgel nem hevit, s ta-
pasztaltam, hogy bátran lehet inni ebéd után a
nélkül, hogy az emésztést legkevésbbé is gátolná,
mint a tulságosan megpörkölt igazi fekete kávé.

Ha utra akarjuk vinni a kávét s hosszabb
ideig eltartani a nélkül, hogy zamatát elveszítse,
kövessük imez eljárást: a pörkölt kávébabot meg-
őröljük s egyszersmind vastag czukorsziruppal
nedvesitjük meg, melyet ugy készitünk, hogy
három rész ezukorra két rész vizet öntünk s egy
negyedóráig igy hagyjuk. Egy font porkávéra
kell négy lat czukor. Mikor a kávé gondosan meg
van nedvesitve a czukoroldattal, akkor megint
négy lat finom porezukrot hintünk közébe s jól
elkeverjük vele, s akkor megszáradni hagyjuk. A
czukor ugy beburkolja az illó részeket, hogy azok
el nem röpülhetnek. Igy, szabad levegőn is eláll
a kávé egy hónapig a nélkül, hogy erejét elve-
szítené. —á —r.

Máramarosi régiségek.
Ha a külföldi történelmi és régészeti lapokat,

folyóiratokat figyelemmel kisérjük, melyekben
minden kisszerű találmányt, mely e tudományok
terén fölmerül, egy vagy más nemzet tudományos
előhaladási lépéseként tapssal üdvözölnek; midőn
látjuk, hogy egészen minutialis dolgokról füzete-
ket, néha köteteket irnak az értekezések özöné-
ben uszó irodalmak: szinte csodálkozunk, miként
lehet, hogy hazánkban akárhány tárgy hever,
még szaktudósok által is ismerve, a nélkül, hogy
az a tudományos világnak átadatnék.

Ennek oka abban rejlhetik, hogy még a tu-
dományos dicsőség piaczán sem vagyunk eléggé
élelmesek.

Megvallom, nálam is pár év óta feküsznek
azon régészeti tárgyakra vonatkozó jegyzetek és
rajzok, melyekre nézve igazán kár volna, hogy a
nagy közönség előtt ismeretlenül maradjanak.
Ezek között érdekre nézve előlállanak:

A) A szlatinai sómivelési fa-eszközök.

1845-ben, mintegy 9 ölnyi mélységben a föld
alatt kisded felhagyott sóaknára találtak, mely a
hajdankori s talán évezredek előtti sómivelésnek
könnyen érthető képét tárta fel.

Egy nyolcz hüvelyknyi széles létra, melyen
lejártak; egy durván, talán kőeszközökkel fürt

sóba vágott szobácskában őriztetnek, s a tüzete-
sebb ismertetést is megérdemlenék.

Nem kevésbbé érdekesek ezeknél

B) A budfalvi bronz-övek.

Budfalva, — egy igénytelen oláh falu, Má-
ramaros déli határán, bányahelye egy meglehető-
sen tartalmas vasmálla- (eisenokker) rétegnek,
melyből a polyánai és fehérpataki vasöntödék sok
mázsát hordanak el, már régidő óta egyik gazdag
leihelye a bronz-kori (kelt) régiségeknek.

Különösen bronz-karikák (kör-pénzek?) s
bronz-csákányok jöttek itt nagyobb mennyiségben
elé, melyekből nehány példány van a szigeti lyceum
gyüjteményében.

lyceum sajátja. — Megjegyzendő még, mit egy-
kor „Tisza bölcsője" czimü czikkemben is meg-
emliték, hogy Budfalva környéke hegyei neveiben
egy mult korszak klassicismusáról látszik re-
gélni.

Közel hozzá emelkedik a gyönyörü „Szarma-
ták hegye" (Szarmatyesty), tovább a Guttin háta
megett az „Örményes"; ettől nem messze az
aranygazdag „Tótosu. Nem egy ismeretlen törté-
nelem jelző pontjai?

Nem képeznek-e épen e bronz-övek is egy be-
tüt, melyben az egykor itt dulongott népeknek a
jelenlegiekkel való rokonságára következtet-
hetni? . . P. Szathmáry Károly.

3. szám.

Mindezeknél azonban érdekesebbek az 1863-
ban talált bronz-övek, vagy tüszök, melyekhez hason-
lókat én a külföld gyűjteményeiben sem találtam.

Ezek egyikének rajzát közlöm itt a 3-ik és
4-ik szám alatt.

A lerajzolt példány (jelenleg az enyedi ref.
kollegium birtokában) három láb és fél hüvelyk-
nyi hosszu szalagszerü lemezt képez, melynek
egyik végén kampós horog, másik vége felé három

E g y v e l e g .

faragott válu, (lásd 1. sz.) alul egymástól féllábra | akasztó-lyuk van, mely 'rendeltetését nyilván el-
álló csövekkel, melyek használatát nyilván mutatja | árulja.

1. szám.

2.szám.

az alattuk talált sópad (lásd 2. sz.), mely a váluba
töltött s onr.an lecsepegő viz által agg egyházak
karos székeihez hasonló kiváluzást nyert. Ott fe-
küdt végre egy nagy bunkó is, melylyel a váluza-
tok között fennmaradt sótesteket kitörték.

Későre kapta meg az emberi elme a termé-
szet titkait, melyek a mellett, hogy legszebbek,
egyszersmind a legegyszerüebbek is szoktak lenni.

Még akkor nem volt tudva, hogy a só közön-
ségesen koczkákban törik s három irányban köny-
nyeden hasad.

Ez eszközök a szlatinai aknák egyikében lévő

4. szám. E tűszők mintegy fél-
vértet képeztek s kemény
bőrből az idevaló s erdélyi
oláhok máig viselik.

Két helyen, a mellnél
és a háton, ugy látszik szé-
lesebb volt, mint a csípők-
re eső részek. (Ott 4", itt
3 hüvelyk).

Ilyen tűszőt három da-
rabot találtak Budfalván. A
más kettő a m. szigeti ref.

— (Szinházi dolgok.) A párisi nagyoperához
Bettelheim énekesnőt következő föltételek mel-
lett szerződtették: kártérítés a bécsi színháznak
12,000 ft.,( évi 80,000 frank, 3 havi szabadság, s
ha egy hóban 8-szornál többször föllép, minden
föllépésért külön 600 fr. — Dawison és Booth (az
elnökgyilkos testvére) közelebb New-Yorkban
játsztak; mindenik 2000 forintot kapott egy estére.
Ezekből látszik, hogy külföldön túlságosan is
nagyban megy. — New-Yorkban a mult év utolsó
napjaiban leégett a New-Bowery szinház, melybe
4500 néző fért. 1798 óta az Egyesült-államokban
már 51 szinház égett le. —- Párisban 766 olyan
hírlap jelen meg, mely szini- és zenebirálatokat hoz.

— (A „fidibus") szó magyarázata nemrég
fordult meg a lapokban. E szerint német deákok
titkos társulatából vette volna az eredetét. Most
egy más magyarázatot olvasunk, mely szerint az
egészen pesti eredetü, a régi jurátus világból. Ne-
vezetesen hajdan egy vendéglőben, hová jurátu-
sok jártak, vásár alkalmával egy este több német
kereskedő is került a vidám fiatalok asztalához. A
mig társalogtak, egy uj jurátus is jelent meg, s be-
mutatta magát, hogy most jött Pestre. Akkori di-
vat szerint sallangos dohányzsacskója és nagy
tajtpipája volt. A mint leült, csakhamar pipára
akart gyujtani a gyertyánál, mire egy régibb ju-
rátus fölemelkedett, s egy darab összehajtott pa-
pirkát meggyujtva, e nyájas szavakkal nyujtá át
neki: „Vide bos!" (Lásd, ökör.) A kereskedők
nem érték és nem is tudták jól kimondani e két
latin szót, s haza térve, elbeszélték, hogy azt a
darab papirkát, melylyel pipára szoktak gyujtani,
„fidibusz"-nak hivják.

Az országos örömünnep.
Előrelátható volt, hogy az alkotmány ujjá-

születésének örömünnepe nem fog csupán febr.
18-ra és Pest városra szoritkozni, hanem kihat az
ország minden vidékére, hol a mezőgazdasági és
politikai inség már-már kimerült áldozatai tárt
karokkal fogadják a hirt, és szivek és elmék eltel-
nek szebb jövö reményével és hazafias tettek szi-
lárd elhatározásával. S valóban Pest még ma is
ünnepel, a vidékről pedig folyvást özönlik a fővá-
rosba ünnepélyek és ünnepélyes érzelmek visz-
hangja. (A távirdának soha sem volt még annyi
dolgá mint e héten, s a napi lapok telvék tudósí-
tásokkal vidéki kivilágítások, fáklyásmenetek, hála-
istenitiszteletek és szónoklatokról.

Különös figyelmünk tárgyát képezik a többi
közt a fiumei ünnepélyek. Ugy látszik,*mintha
* mme idegen világrészben feküdnék; midőn Pesten
8 az egész anyaországban már láttuk a feljövő
n apot, s az örömüdvözlet ajkainkon lebegett: a
nUmei főbiró és kapitány még akkor is szigoru
reQ<leletben tiltotta el honfitársainkat „ujongá-
soktól, melyek szerencsétlen következményeket
szülhetnének." De ki parancsolhat a szivnek,
hogy ne dobogjon, ki fojthatja vissza a honfi-
erzest, hogy fel ne buzduljon, mikor évek hosszu
A* n* ¥ p l á l t j ^ ° S o h a J t á s a teljesülni látszik! -

i d P<f.gári ünnepélyrendező választmány
w- r ' l e i r a t fölölvasása után távirta az
T é b 8 o t t a n i honfitársaink öröme
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ták, az ünnepély megtörtént és a távirda pezsgő
gyorsasággal hordta szét Fiume felszabadulásá-
nak is örömhirét.

Az országban végbement te Deumok, kivi-
lágitások, fáklyásmenetek és egyéb ünnepélyes-
ségekről ez ideig következő helyekről van tudo-
másunk: Miskolcz, Rózsahegy, Aranyos-Marót,
Pécs, Nagy-Károly, Késmárk, Székes-Fehérvár,
Szombathely, Torna (bácsmegyei német ajku köz-
ség), Trencsén, Kassa, Versecz, Arad, Nyitra,
Sopron, Borosjenő, Esztergom, Temesvár, Ung-
vár, Békés-Csaba, Eger, Pozsony, Szepes-Szom-
bat, Szabadka, Zala-Egerszeg, Kaposvár, Nagy-
Szombat. Különös lelkesedéssel ülték meg az ün-
nepet Muraközben, melynek lakói mindig a hű ha-
zafiak közé tartoztak.

Magában a fővárosban febr. 19-én következő-
leg folyt az ünnepélyesség. A polgári választmány
d. u 3 órakor teljes számmal gyült a városházra,
melynek nemcsak termeit és folyosóit, de az előtte
levő tért is roppant tömeg foglalta el. A gyüle-
kezet először is örömét fejezte ki az alkotmány
helyreállítása felett, azután a fiumeiek egy táv-
iratát fogadta nagy lelkesedéssel, továbbá a Bécs-
ben időző miniszterelnökhez intéztek üdvözlő fel-
iratot, bucsumenetet határoztak másnapra báró
Sennyey Pálhoz, végre az egész bizottmány fel-
kerekedett s a Frievicz volt honvédalezredes által
vitt zászló alatt ment Deák Ferenczhez tisztel-
kedni.

A Deák-kör nagy terme nagyon szűk volt a
tigztelgők befogadására, s bizonyára csak parányi

részök fért be oda, hol az ünnepelt hazafi több
képviselő körében fogadta Lévay Sándor püspök
üdvözlő hangjait s tartott a tisztelgőkhöz meleg
szavakba foglalt beszédet.

A szünni nem akaró éljenzéssel fogadott be-
széd után Deák Ferencz az ablakhoz lépett s onnan
intézett nehány lelkesitő szót az utczákat ellepett
nagy közönséghez, választóihoz és tisztelőihez.

Az örömünnepből Buda testvérfőváros sem
maradhatott ki. 1861-diki városi képviselőkből
alakult polgári választmánya már febr. 18-kán
ülést tartván: Ő Felségéhez hála-, Andrássy mi-
niszterelnökhöz üdvözlő-, Deák Ferenczhez pedig
köszönő feliratot intéajstt, a város kivilágítását
elhatározta, a fejedelmi látogatás ünnepélyeinek
rendezésére pedig bizottmányt alakított. Végül az
ünnepélyek benső értékét emelendő, díszhangver-
seny rendezését határozta el az inségesek javára.

Az átalakulás jelen korszakának nem közönsé-
gesbjelenetei közé tartoznak azok, melylyel a hely -
tartótanács és a városi hatóság tagjai b. Sennyey
Pál tárnokmestertől bucsut vettek. Amazok febr.
19-én teljes ülésben megilletődve fogadták a ki-
tünő férfiu búcsúszavait, s miután Lipovniczky
István cz. püspök az egész gyülekezet érzelmeit
tolmácsolá, meghatottan váltak el egymástól. Ké-
sőbb lakásán látogatták meg volt elnöküket és a
főkormányszék összes tagjainak névaláírásával
ellátott albumot nyujtottak neki át emlékül. — A
városi hatóság tisztelgése alkalmával Rottenbiller
Lipót tartott alkalmi beszédet.

I
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Irodalom és művészet.
= (A „Magyarország Képekben") czimü hon-

ismertető folyóirat Il-ik, februári füzete a napok-
ban hagyta el a sajtót, s több hon- és népismer-
tető czikk, leirás és elbeszélés mellett összesen
28 hazai tárgyu képet tartalmaz. A füzetet egy
nagyobb, érdekes közlemény nyitja meg: „A ma-
gyar Duna és melléke" (Kenessey Albert hajóska-
pitány ügyes és szakavatott tollából), mely
királyi folyamnak hazánk határain belől tett 130
s nehány mérföldnyi futásáról, s a mellette fekvő
történeti vagy más nevezetességü helyekről rész-
letes leirást nyujt. Ez első közleményhez, mely
Dévénytől Győrig terjed, van adva: Dévényvár
romjának rajza, Pozsonyról és kiválóbb épületei-
ről 5 kép, Gi/örröl 6 kép. Ezután következnek:
„A magyar faluk templomai," dr. Henszlmann
Imrétől (3 képpel); János Zsigmond és Kemény
János erdélyi fejedelmek életrajza, az utóbbi
Szilágyi Sándortól; Gyöngyösi István a „Murá-
nyi Venus" szerzője és gr. Andrássy Gyula élet-
es jellemrajza (mindenik arczképpel). Továbbá:
„A kendi-lónai kőrösfa," „Vajda-Hunyad vára"
(Lukács B.-tól); ,,'A keresdi vár" (Deák Farkas-var'
tól); „Világosvár és a világosi tér," az 1849-diki
fegyverletétel szinhelye; „Árva vára" — mind a
négy vár Keleti Gusztáv rajza szerint. Török Ká-
rolytól a „Magyar alföldi lakodalmi népszokások-
ról" veszünk ismertetést; ,,Vén halász" és „Az
Er mellett" czimü csinos genreképeket Lotz fest-
ménye után s az elsőhöz szövegül a „Tiszai est"
cz. költeményt Arany János „Bolond Istókjá"-
ból; a másodikhoz Arany Lászlótól az,, Iratosfüvet
szedő leány" cz népéleti rajzot; Tolnai Lajostól
„A Krisztus barátja" cz. népies elbeszélést szin-
tén egy népéleti képpel. Végre a „Szerémi rácz
menyecskék" és „felső-bányai fazekas-asszonyok"
ismertetését képben és leírással.— E folyóiratból
ogy-egy füzet ára 70 kr. Elöfizetés: negyedévre
2 ft., félévre 4 ft. Kiadja Heckenast G.

= (Uj lapok). A közviszonyok változtával,
mint előre lehetett látni, nagy sürgés-forgás tá-
madt az időszaki sajtóban. Közelebb nem keve-
sebb, mint négy uj magyar politikai napilap fog
megindulni. Az első a Pompéry által ujra megin-
ditott „Magyarország." A másik a Wodianer
kiadásában s Tóth Kálmán szerkesztése alatt meg-
jelenő „Közvélemény", mely kisebb szabásu po-
litikai napilap leend. A harmadikat Emich adja
ki, Frankenburg Adolf szerkesztése alatt, czime
„Ezernyolczszáz negyvennyolcz." Ez szintén
kisebb alaku politikai napilap leend. A negyedik
végre a napilappá alakitandó „Pesti Hiríap" lesz,
melyet a Deutsch-testvérek adnak ki; s főmunka-
társai Áldor Imre és Vértessy Arnold lesznek. A
hivatalos lap ügyében napról napra várják a vég-
intézkedéseket.

= (A Pompéry János alapitotta „Magyaror-
szág") febr. 23-kán ismét megindult. E lap —
mint a programm mondja — eredeti programmjá-
hoz hiven, éber, bátor és fáradhatatlan munkása
kiván ezentul is lenni azon ügynek, tántorithatlan
követője, védője azon elvnek, mely a felelős magyar
miniszterium kinevezésével diadalra jutott. Mint
régi folyamában, ugy most is zászlaján viselendi
a szabadelvü eszméket, és most is feladatának
tekinti, hogy a hozzá csatlakozó erők segitségével
oly tagja legyen a napi irodalomnak, mely a nagy
lapok politikai, közgazdasági, tudományos és mu-
lattató rovatainak gazdagsága, a közlendők gyor-
sasága által a magyar értelmiség színvonalán áll-
jon, s amiveit közönség minden méltányos igényét
kielégítse. A lap reggel, Emichnél, a -„Pesti
Napló"-éhoz hasonló alakban és papiroson jelen
meg. — Előfizetési ára márcz.—jún. 4 hóra 6 frt.
70 kr., márcziusra 1 frt 70 kr. Az előfizetők azon-
ban a lapot megindulása napjától nyerendik.

= (A „Fövárosi Lapok") felelős szerkesztését
jövő ápril elsejétől e lap eddigi vezetője Vadnai
Károly veendi át; Tóth Kálmán csak tulajdonosa
marad. Tóth Kálmán pedig Wodianer kiadósága
mellett ugyanekkor egy mérsékeltebb áru politi-
kai napilapot fog megindítani „Közvélemény"
czim alatt, mely a délesti órákban jelenend meg,
8 a közhelyeken is áruitatni fog.

= („Magyar Iparos") czim alatt Váczon he-
tilap indul meg, mely tüzetesebben az ipar érde-
keivel fog foglalkozni. Szerkeszti Robonyi Géza.
Előfizetési ár egy évre 3 ft., negyedévre 80 kr.

= (A redout-épület szobrai.) Hir szerint Alexy
szobrász folyamodott az Ó Felsége által a müvé-
szek segélyzésére kegyesen engedélyezett 25,000
forintnyi összegbőli részeltetéseért. Három évre,
évenkinti 2000 ft. ösztöndijt kér s ezért késznek
nyilatkozik a pestvárosi redout-épület homlokza-

1 tán levő hat üres fülkébe 9 lábnyi magas ha
! szobrot késziteni. A városi hatóság e kérelme
í pártolja s mellette Rottenbiller főpolgármester u

meg is tette a szükséges lépéseket. Alexy ur mél
tányos kérése teljesültével a városon is segitvi
leend, mely házi pénztárának jelen mostoha álla
pota miatt nincs azon helyzetben, hogy a méj
hiányzó hat szobrot saját erejéből egyhamar elké'
szittethesse.

= (Az országos magyar képzőmüvészeti tár-
sulat) közelebb régiségtárlatot rendez, s felhivjí
azokat, kiknek gyűjteményeik vagy egyes rég
festmény, szobor, vár-, város- és tábor-tervrajz
fegyver, érem, csont- és fafaragvány metszett
darabjaik vannak, hogy azokat ápril 25-ig küld-
jék be.

Közintézetek, egyletek.
= (A magyar tud. akadémia) febr. 18-án tar-

tott philosophia!, törvény s történettudományi
osztályülésében Kautz Gyula r. tag olvasott fel
Toldy István „Magyarország politikai viszonyai
a honfoglalástól 1848-ig" czimü, most készülő
jogtörténeti munkájából egy töredéket, melyet a
gyülekezet érdekkel hallgatott. — Rómer Fló-
ris „szent Margit oltáráról" szólt. A nevezetes
ereklye, melyet szakértők 24,000 frankra becsül-
nek, már ismételten régészeti viták tárgyát
képezte. Rómer most régibb s ujabb tökéletesb
rajzokban s hosszabb munkálatban mutatja be,
melyben az ereklye körüli nézeteit azon állításban
foglalja egybe, hogy a kérdéses oltár kétségkivül
a 13. század végéről való; de hogy sz. Margit
oltára-e, az további kutatásnakmaradt fenntartva,
mit az oltár jelenlegi tulajdonosa, gróf Batthyányi
Arthur ur nagyon előmozdítana azáltal, ha a kér-
déses ereklye megtekintését az akadémia búvá-
rainak megengedné. — A jövő hétfőn Zlamál Vil-
mos, Pólya Endre, Arányi Lajos és Szily Kálmán
urak tartanak felolvasást,

= (Azerdélyi muzeum-egylet)törzsvagyona, a
közgyülés elé terjesztett jelentés szerint körülbe-
lül 200,000 ft. könyvtára 25,000 darabból áll, ré-
gészetgyüjteménye 2000, éremgyüjteménye pe-
dig 15,000 darabból. Mindezek, valamint nagy
részben a természetiek gyüjteménye is tudomá-
nyosan rendezvék. — A közgyülés többi közt
elhatározta, hogy lépéseket teend az országgyű-
lésnél Vajda-Hunyad vár érdekében.

= (A Kisfaludy-társaság) alapitó tagjai foly-
vást szaporodnak. Közelebb Domokos László, Tisza
L. és Jaczkó Károly tettek alapítványokat.

= (Az országos magyar ipar-egylet) id. igaz-
atójához a nagyszebeniek közelebb távsürgönyt

intéztek, melyben tudatják, hogy az ottani tekin-
élyes számu iparosok gyülekezete az országos
igylet fiókegyletévé alakult.

Mi ujság?
— (A magyar miniszterek) lapunk bezártával

(pénteken)még nem voltak kinevezve. Határozottan
állitják azonban, hogye késedelem csupán formasá-
gokból ered, s a miniszteriumtagjainak, ugy a mint
már közöltük, kineveztetése csupán idő kérdése, s
valószinüleg mire e számunk az olvasó kezében lesz,
akkorára már e kineveztetés is megtörtént. —
Gr. Andrássy miniszterelnök febr. 20-án letette az
esküt ö Felsége kezébe. A többi miniszterek eskü-
letéte való-szinüleg Budán menend végbe, s e
czélból Császár O Felsége leutazand Budára.

= (Megkegyelmezés.) Febr. 17-ki legfelsőbb
elhatározással Nedeczky István, Beniczky Lajos,
Gáspár Lajos, Zambelli Lajos, Clementis Gábor,
Plachy Lajos, Szelestey László és Almássy Pál
végleg megkegyelmeztettek. — Ifj. b. Majthényi
József számüzött hazánkfia engedélyt kapott a
visszatérhetésre.

= (A magyar főispánok) febr. 20-án gyülést
tartottak Pesten, s elhatározták, hogy méltóságai-
kat tömegesen a miniszterium rendelkezésére bo-
csátják,

== (Császárné O Felségéről) eró'sen emlegetik,
hogy fenséges gyermekeivel együtt az idén is
Budán fogja a nyár egy részét tölteni.

= (Képviselőválasztás.) Tolnamegye szakcsi
kerületében f. hó 16-án nagy szavazattöbbséggel
Horváth Mihályt választották képviselővé.

— (Az aradi kaszinó-egylet) választmánya
jelen politikai újjászületésünket megünnepelendő,
folyó hó 25-re a kaszinó-egylet helyiségében öröm-
ünnep megtartását határozta, melynek részletei
lesznek: Deák Ferencz arczképének ünnepélyes
leleplezése, — a Hymnus és Szózat eléneklése és
diszbeszéd, ezután társas estebéd. — Ugyancsak

Aradon a románok a mostani politikai helyzet al-
kalmából értekezletet tartottak, melyen, mint
„Alf." értesül, a többség azon nyilatkozatot tette,
hogy az alkotmányhoz szilárdan ragaszkodik.

= (Győrött a herczegprimást,) Simor Jánost,
a volt győri püspököt, a polgárság e hó 12-kén
fáklyásmenettel tisztelte meg. Ziska József ügy-
véd tartott beszédet, melyre a herczegprimás me-
leg szavakkal válaszolt.

= (Zalka János) esztergomi kanonok és apát
győri püspökké neveztetett.

— (István főherczeg), Magyarország 1847.
nov. 12-én egyhangulag megválasztott nádora
febr. 19-én élte 48-dik évében Mentoneban meg-
halt. Apja népszerüségét örökölte, a magyarok
osztatlan bizalmát birta egy ideig, s hogy később
meghasonlásba jött honfitársaival, a fölött bizo-
nyára nem ravatalánál mondhatunk itéletet, hanem
a történelemre kell azt bíznunk. Annyi tény, hogy
e külső meghasonlás belsejében is gyökeret vert;
a nagy dolgokra hivatott férfiu félrevonult a vi-
lágtól, és magános epekedésben élte és végezte
még fiatalon életét.

— (Zilahy Imre temetése) febr. 19-kén köz-
részvét mellett ment végbe. Az irodalom régibb
bajnokai közül többen s csaknem az egész ifjabb
nemzedék jelen volt az elhunyt fiatal pályatárs
utolsó tisztességén. A helv. hitv. egyház szerinti
gyászszertartást Szász Károly végezte, kinek köl-
tői s egyházias szellemtől egyaránt áthatott beszéde
nagy benyomást tett a jelenvoltakra. Többek közt
az elhunyt tehetséges ifju iró fejlődéséről követ-
kezőleg szólt: „Oly családból származva, melynek
minden tagja csaknem végzetesen kereste a szel-
lemek varázsos szövetkezését, ő is korán megizlelé
azon előbb tápláló, majd lázas gyönyört okozó,
végre halálos mérget, melyet a képzelődés opál
poharába a jó és a gonosz tündérek töltenek a
halandó mohó ajkai számára. Mi láttuk homlokán
a tündérek égető csókját; láttuk ajkai körül azt a
csodálatos vonást, mely a halálra jegyzetteké.
Mint a ki a máglyára megy, ugy járt közöttünk;
vagy még inkább mintha szárnyai alatt vinné azt
a tüzet, melyet épen szárnyainak mindig gyorsabb
sapkodása élesztett emésztőbb lángra; de ki tar-
oztatná fel azt, a kit a lélek ragad? Mint az

álomjárót — nem szabad felkölteni." Majd jellem-
zőleg emlékezett meg műveiről: „Az Északi Fény
bágyadt-vörös sugárt vet a setét koporsóra, mely-
nek fején egy fris, oh annyi könynyel öntözött
koszoru áll — épen most megjelent Költeményei."
— Az irodalmunk veszteségére oly korán el-
hunyt ifju költő hamvait bátyja, Zilahy Károlyéi
mellé helyezték el a kerepesi-uti temetőben.

— (Halálozás.) Rómában dr. Karetter Gyula
hazánfiai febr. 10-kén meghalt. Igen tanult és sza-
badelvü ember volt. Levelezett olasz, német és
magyar lapokba, többi közt a „Hon"-ba.

— (Inségiigy.) Szent-Antalról, a felső Csalló-
közből azt irják nekünk, hogy az ottani inségesek

mult napokban munkát kaptak ugyan a bazin-
perneki uton s dolgoztak pár napig, de a zagyva-
lék silány étel miatt elgyengülve, éhen-szomjan
visszajöttek. Nem birták ki a fárasztó munkát.
Továbbá, hogy az elbocsátott katonák s vándorló
mesterlegények tuczatonkint rontanak a házakba,

szent-antali zárda főnöke, főt. Hermán atya, az
éhség elleni szert csontokból főzeti, az e végre
félrerakott csontokból az alkalmas részt kiválasz-
tatja, összetöreti, kifőzeti, megsüritteti és jó táp-
láló levest készíttet belőle az utazó szegényeknek,
kik rendesen hálás szivvel távoznak a zárdából,
— Ugyanonnan panaszkodnak a rosz egészségi

iszonyokra s a házfeltörésekre.
** (A magyar királyi testörséget) hir szerint

smét helyreállítják, nemcsak azért, hogy e fényes
;estület a legfelsőbb háztartásnak s a koronázás
innepélyének díszét emelje, hanem a végett is,
ogy e testület mintegy minta és forrás legyen a

magyar ezredek tisztikarára nézve.
— (Bartakovics Béla) egri érsek ő exc. egész

érseki megyéjében tedeumok tartását rendelte el
a közelebbi örvendetes események alkalmából.

— (Hodzsa Mihály) patentalis esperes és ev̂ * "'
elkész hir szerint állandó nyugalomba helyez-
etett.

** (A párisi kiállitás) nagy izgalomban tartja
íemcsak a haladás barátait, hanem a szédelgőket
s. Két angol ez alkalommal a calaisi szoroson
ikar átúszni. Egy gépész pedig a régi római
irkusok egy jelenetét akarja élethűn utánozni.
Egy vadállat rohanna a szabadon álló fegyverte-
en egyénre, de e pillanatban egy sülyesztö ezt
lsülyesztené s helyébe nyers hussal kitömött
lábot állitna. E gépészben sok lehet az ügyesség,

de emberiségi érzet aligha van.

Melléklet a Vasárnapi Ujság 8-ik számához 1867.
— (Legnevezütesb irodalmi vállalat) ez idő

•szerint a „Páris Guíde", mely Párisban Hugo
Viktor bevezetése és a valóban legkitünőbb tudó-
sok közreműködése mellett közelebb meg fog je-
lenni. — Az eféle külföldi nagy vállalatok rende-
sen jelentékeny számu hirdetéseket hoznak, s hoz
ilyeneket a Páris Guide is, mire nézve az egész
világon állitott fel hirdetményszedő bizományokat.
Magyarországra nézve Heckenast Gusztáv kiadó-
hivatala is vállal fel közvetítést e vállalat és a hir-
dettető közönség közt. A hirdetési föltételek követ-
kezők: a 20,000 példányig biztositott első kiadás-
ban 58—60 sorért 1000 frank, kisebb terjedelemnél
minden sor 20 frank. A többi kiadásnál az első-
ben is hirdettettek árleengedésben részesülnek.
Ez árak tetemesek ugyan, de tekintetbe veendő,
hooy a vállalatnak már első kiadását legalább is
20,000 példányban nyomják, s hogy az az egész
•világon széthordatván és gyakran forogván kéz-
ben, a biztos elterjedés lehető legnagyobb elő-
nyeit nyujtja.

** (Külföldi magyarok inségben.) Emlitettük
a kivándorlóit magyarok ellen Bukarestben kö-
vetett eljárást. Most a brailai inségi bizottmány
tesz közzé egy felhivást, megható szinekkel raj-
zolva a moldvai magyarok véginségét. Szenvedő
hazánkfiai részére a „Hon" szerkesztősége 40 fttal
kezdi meg az adakozást, mely, reméljük, saját
belső szükségeink közepette is lehető bőséggel
folyand.

** (Végleg megállapitott statistika a kolerá-
ról.) Az egész járványban, hivatalos végkimuta-
sok szerint 2371 községben összesen 151,670
egyén betegült meg, ezek közül 82,722 meggyó-
gyult és 68,894 meghalt.

** (Öngyilkosok.) Kecskeméten Ambrus Jenő
ottani, 21 éves jogász febr. 12-kén sziven lőtte
magát. Gyászos tettének okát nem adta tudtul
azon nehány sorban, melyet hátrahagyott. A mi-
napában pedig a vidékről egy 60 éves nős fuvaros,
Borda Gábor nevü, miután pénzét elmulatta, egy
létrára akasztotta föl magát.

** (Emberkereskedés.) Budáról azt irják, hogy
két, hosszabb idő óta Alexandriában tartózkodó
lengyel származásu zsidó, emberkereskedési tervét
szép nőkben gazdag honunkra is kiterjesztette,
íly vállalatuk hiusittatott meg f. hó 14-én. Hat
mákonynyal elkábitott magyar leány érkezett
meg Pestre a temesvári vonaton. A nők bódult
állapota gyanut ébresztett bizonyos Fabríczy
Nándor úrban, ki további nyomozás után egész
aljas tervök nyomára jött, s őket egy budai biztos
segélyével ugyanaz nap este 7 órakor, midőn is-
mét távozni szándékoztak, elfogatta.

— (Reményi Ede) mint a Petőfi szoborügyi
bizottmány id. elnöke a következő közlést teszi az
e czélra tett gyűjtések eredményéről: „A lapok-
ban annak idején közzétett utolsó kimutatás sze-
rint a pesti első takarékpénztárba általam berakott
tőkeösszeg 7111 ft. 51 krra rug. Ehhez adva a
828 ft. 16 krból álló ujabb betételernet, a tőke
kamatok nélkül összesen 7939 ft. 67 krra megy.
A kamatokkal együtt pedig, melyek a pesti elsö
takarékpénztár felszámítása szerint 2203 ft. 49
krra rugnak — az általam kezelt pénzösszeg
10,143 ft. 16 krt teszen, s igy mind nagyobb lépé-
sekkel közeledünk aczél felé. — 25—60,000 ft.
pár év alatt bizonyosan együtt lesz, s ennyi ok-
vetlenül szükséges, hogy az eredeti tervhez ké-
pest, melytől eltérni nincs jogunk: „a főváros
valamelyik nyilvános terén a költőhöz méltó ércz-
szobor emeltethessék."

** (Fáy Gusztáv özvegye), kit a nemzeti szin-
ház igazgatósága „Kamilla" opera több mint kö-
zépszerű jövedelme átadásával hivatalos uton
megkínált, e jövedelmet azon kérelemmel utasi-
otta vissza, miszerint óhajtaná, hogy az bold. férje

által kitüzött czélra: a színészi segélyalapho
csatoltassék.

** (Jótékonyság.) Iszka-Szt.-Györgyről azt
irják, hogy ott és a íiókközségekben b. Bajzáth
Györgyné asszonyság igen sok jót tesz az Ínsége-
sekkel. A betegeket gyógyitatja, a munkatehetet-
lenek családjai közt pedig, mintegy 30 család kö-
zött, kenyeret lisztet, zsiradékot s egyéb elesé-
gét, férje pedig tűzifát osztat ki hetenkint.

** (Jótékony bál.) A magyar gazdasszonyok
egylete által rendezett álarezos tánczvigalom fé-
nyesen sikerült. Nagy közönség volt általán, de
különösen nagy számmal voltak álarezosok is.
Hiszszük, hogy szép összeg jut az egylet rendelke-
zésére az inségesek javára.

** (Kitüntetés) A „Concordia" pesti izraelita
jótékonysági egylet a „P. N." szerkesztőjét, b.
Kemény Zsigmondot disztagjává választotta.

** (A szemlaki uradalom) vétel utján az ala-
pítványi javak birtokába jutott.

** (Csehország némely vidékén)a, a himlő-jár-
vány nagy mértékben jelentkezik. Nálunk már
egészen megszünt.

Pénttk, febr. 15. „A fogház." Vígjáték 4 felvonásban,
Benedix után Fáncsy Lajos.

Szombat, febr. 16. „Az afrikai nö." Opera 5 felvonás-
ban. Zenéjét szerzette Meyerbeer Jakab.

Vasárnap, febr. 17. ,,A szigetvári vértanuk.'1 Szomo-
rujáték 5 felvonásban. Irta Jókai Mór.

Hétfő, febr. 18. „A gyöngéd rokonok.'1 Vigjáték 3 fel-
vonásban. Irta Benedix. Ford. Eadnotfáy Sámuel.

Kedd, feb. 19. Az alkotmány visszaállitása örömünne-
pére, rendkiviili előadásul általános bérletszünetben : „Ilka
és a 'kuszártoborzó." Opera 3 felvonásban. Zenéjét szer-
zette Doppler Ferencz. — A kívülről kivilágított szinház
belseje ritka fényben uszott: a legdíszesebb közönség és
örömben repeső szivek fényében. A nézőtér egészen meg-
telt ünneplő közönséggel. A darab elején, midőn a huszá-
rok bejőnek, s a vén őrmester poharat emel a királyért, a
közönség nagy éljenzősben s tapsban tört ki; mindenki
fölállott, az áldomást ismételték, s ujra viharosan éljenez-
ték. Ez este sokat tapsolt a közönség a haza említésére, a
toborzók előtt játszott liákóezy-induló hangjaira, a tán-
ezokra, a szereplőkre.

Szerda, febr. 20. „Az idegesek.'1 Vigjáték S felvonás-
ban. Sardou után ford. Feleki Miklós.

Csütörtök, febr. 21. „Lammermoori Lucia.11 Opera 3
felvonásban. Zenéjét szerzette Donizetti.

Szerkesztői mondanivaló.
— B.-Újváros. Cs.P. A panaszlott rövidítések még a

boldogult idejéből erednek, s a térhiány által voltak pa-
rancsolva. Reméljük ön tovább is barátja marad lapunk-
nak, mely az eddigi szellemet tovább is hiven igyekszik
megőrzeni.

— Szentes. Z. K. Az üdvözlő költeményt átszolgál-
tatjuk a megtisztelt jeles férfiunak.

— Veszprém. Á. P. Figyelemmel leszünk a kívá-
natra.

— Jász-Alsó-Szent-Györgyre. Ime itt az ideje,
hogy a vadaskerti csőszkunyhóban az örömünnep megtar-
tassék. Jó bort és jó kedvet kivánunk hozzá, s kivánjuk,
hogy a Magyarország fáin krákogó varjuk valahára mind
elpusztuljanak.

— Debreczen. S. F. A kivánt számot a kaszinó-egy-
let számára megküldöttük.

— JV.-Tapolcsán. Z. Örömmel értesülünk ama kör-
nyék gyáriparának növekedéséről, s az igért czikket szive-
sen veszszük.

— A bíikösdi szemtanúnak. Nem kell a hegedő se-
beket fölszakgatni. Gyakran igazságtalanná tesz a fájda-
lom, s nekünk ugy tetszik, hogy a jelen esetben egyik fél
sem hibás.

— A csallóközi ínségesnek. íly felszólalást csak a
végső kétségbeesés sugaihat; kétségbeesnünk pedig leg-
kevésbbé szabad most, midőn alkotmányunk s egyszer-
smind a természet újjászületését várjuk. Szivesen .nyitunk
tért panasznak, kérelemnek, javaslatnak szivesen nyújtunk
segédkezet, hol ezzel használhatunk, — de nem lehetünk
tolmácsai hasonló keserü és igazságtalan kifakadásoknak
oly férfi irányában, ki megtett annyit, a mennyit egy em-
ber tehet.

— Pisko. T. S. A lutri-adoma nem igen alkalmas
arra, hogy a „fojtó és leverő" léget szétoszlassa. Legoko-
sabb semmiféle lutriba sem rakni.

— Több zalaegerszegi polgárnak. Kivánatukra
zennel közzé teszszük, hogy a zalaegerszegi nagy ven-

déglő ez idő szerinti bérlője Czifrák János ur elismerést
érdemel, mert a város ez egyetlen nagy vendéglőjében a
tisztaságot meghonositá, diszes olvasó-termet és ebédlőt
alakított, a kaszinót jó karba helyezte, jó konyhát, pinezét
tart, stb.

SAKKJÁTÉK.
375-dik sz. f. — Czenthe Józseftől,

(Miskolczon).
(Szirmay János urnak ajánlva.)

Sötét.

a b e d e f g h
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

376-dik sz. f. — Glesinger Zsigmond-tói,
(Gelsén).

dl, g6, a2, b4,g5, eő, b5, e6.
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 368-dik számu feladvány megfejtése.
(Czenthe Józseftől, Miskolczon.)

Világos. Sötét.
1. Fg2-f3 í?4-f8:
2. Be3-c4 d5—c4:
3. Bd8—da tetsz. sz.
4. g3—géfmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Gyulán: Nuszbek Sándor. — Gehén: Glesinger Zsig-
mond. — Letenyén: Homolka János. — Talpason: Kab-
debó György. — Jolsván: Madarász József. — Török-
Kanizsáii: Baezó Frigyes. — A pesti sakk-kör.

A 369-dik számu feladvány megfejtése.
(Beck M. J.-tól, Londonban.)

Világos. Sötét.
1. Hd3—c5 b6—c5:
2. F h ö - d l a4-b3:
3. Fdl—e2fmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Gyulán: Nuszbek Sándor. — Miskolczon: Czenthe Jó-
zsef. — Gelsén: Glesinger Zsigmond. — Budán: Werner
Ferencz. — Talpason: Kabdebó György. — Sárospatakon:
Váczi István. — Török-Kanizsán: Baczó Frigyes. — A
pesti sakk-kör.

Rövid értesítések. Maros-Vásárhely: D. L. Csak sa-
ját észrevételünkre figyelmeztet, melyet a megfejtésnél
közölni fogunk. Addig is, hogy tökéletes legyen a felad-
vány, kérünk b7-re egy világos gyalogot tenni. — Török-
Kanizsa: B. F. Közölni fogjuk.

W " Melléklet: Lapunk mai számával
küldetik szét Pompéry János „Magyarország"
politikai napilap elöfizetési felhívása, és Ber-
ketz István selyemfestés és vegytani mosást
tárgyazó hirdetménye.

HETI-NAPTÁR.
Hónapi- éi

hetinap
Katholikus és protestáns

naptár

Február—Márczius
2 4
25
26
27
28

1
2

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csötör.
Péntek
Szomb.

FSexagesiniae
Valburga
Sándor püsp.
Leander, Román
Ozráld érs.
Albin püsp.
Simpl--"

F Mátyás
Váli
Victorin
Komán
Ozváld
Fejérke
Simplicius

Görög-orosz
naptár

Február (ó)
12 A 1 Hetven.
13 Martinián
14 Auxentius
15 Onesimus
16 Pamphilius
17 Elek
18 Leo pápa

Izraeliták
naptára

Adar Ros.
19 Koppelm.
20
21 Lázár
22[Zorobált.
23Templ.föl.
24
25Sab.Sek.

N a p
hossza

335 24
336 24
337 25
338 25
339 25
340 25
341 25

ó. p.
6 53
6 51
6 49
6 48
6 47
6 43
6 42

ó. p.
5 35
5 37
5 39
5 40
5 42
5 43
5 42

H o l d
hossza ! kél 1 nyüg.

f. p.
223 3
235 7
24/ 3
258 55
270 49
282 49
294 58

6. v-
l l 59
regg-
0 57
1 51
2 54

regg-
4 13

Hold változásai. % Ujhold szerdán, 6-án, 10 óra 54 pereikor reggel, látható napfogyatkozással.

6. p.
9 33

10 6
10 41
11 41
este
este
1 50

TARTALOM.
Deák Ferencz (arczkép). — Rodostó. — A szerencsét-

len narancsfa. — A remetei g. e. templom (képpel). —
Bozók vára (képpel). — A közösügyi 67-es bizottság ülé-
sei (képpel). — Magyarok agarászata Texasban. — A
kávé (rége). — Máramarosi régiségek (képekkel). — Egy-
veleg. — Tárház: Az országos örömünnep. — Irodalom
és müvészet. — Közintézetek, egyletek. — Mi njság ? —
Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakk-
jíték. — Heti naptár.

A kiadó ideiglenes felelőssége alatt szerkesztve.
*
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Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasit-

ványaimmal szóról szóra azonosok és saját nevem aláirásával vannak hamisítva, 8 igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen
összetéveszthetők,— minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hoicy az általam készitett
Seidlitzporok minden egyes skatniái, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmarkkal vannak eiiátva.

Ára egy bepecsételt eredeti katnlyának 1 ft. 25 kr. — Használati utasitás minden syelven.
E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert házi-szerek között

tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél
levő hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok röitzött szorulásoknál, emésztéshiány és gyoinorhévnél;
továbbá: görcsök, vese- és ideges bajokban, szivdobogasnál. idegesség okozta főfájásnál, vértódnlásnál, csuzos fogfájda-
lomnal, végül hyuteriára, búkórra és huzamos hányasra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről,
kik, miután nálok minden, gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü házi-szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egészségűknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerő-
iratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei
gazdák, tanárok és hivatalnokok, sőt gyógyszereszek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek
ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségűk csupán csak a Stidlitz-
poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

A főraktár létezik: "ISf

Vendégfogadó bérbeadása.
Az 1867. márczius 8-án délelőtti 9 órakor

az alulirt hivatalszobájában az e város leg-
gyakoribb kózlekedésü utczájában fekvő,
az „arany szarvashoz" czimzett városi ven-
dégfogadó, mely földszint 2 ét- és 5 egyéb
szobából, 1 konyha s 1 utcza felőli boltból,
az első emeletben l l vendégszobából, to-
vábbá 1 pinczéből 25 hordóra, egy istállóból
150 lóra, nagy udvarból, ott egy kocsiszín-
ből, azután az udvar félő! 2 szoba, 1 konyha
és 1 kamarából, végtére az udvar végén
2 raktár előbb mázsaházból, mellette 1 szoba
1 honyha s 1 kamarából áll, az 1867. évi
Szent-Mihály naptól az 1873. évi Szent-
Mihály napig járó időtartamra másodszor
nyilvános haszonbér árverés alá bocsáttatik.

Bérleni kivánok a szerződési föltételeket
a városi számvevő hivatalban mindennap
betekinthetik s meghivatnak a fönérintett
időre 200 ftnyi bánatpénzzel megjelenni.

Sopron, 1867. évi február 6-án.

KJauzer Károly,
1995 (2-8) tanácsnok.

PESTEN TÖRÖK. JOZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt.
UHL JÓZSEF ur kereskedésében, gránátos-utezában.

Ezen czégek alatt szintén megrendelhető :

a norvégiat Bergen városból való valódi Dorscli-fisájhalzsirolaj is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.

Az Üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
előtt vegytanilag megvizsgáltatok és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhahssír-faj a
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
vonatott hanem a bepecsételt üvegekben levö folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a
természet által nvnjtatott. — E valódi Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
a mell- és tudöbajokban, scrophulns és rachitis, köszvény és csúz. idült bőrkiütés, szemgyuladás, ideg- és több más
bajokban alValmaztatik.

Í597(29-50) MOLL A., gyógyszerész B é c s b e n ,
„zum Storch", Tuchlauben.

A POLITIKAI UJD0NSÍ60K1A
folyó évi márczius l-töl kezdve négy hóra, azaz márczius—juniusra

ezennel uj elöfizetés nyittatik.
A pénzes levelek bérmeníes küldése kéretik.

A Vasárnapi Ujság: ez évi folyaméból teljes számu példányokkal még
folyvást szolgálhatunk. Előfizetési ára % évre (január—junius) 3 ft.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-uteza 4-ik saám alatt).

Lególcsóbb világiiás.
2 krajczárért 6 — 7 óráig, üveg, füst és

minden szag nélkül, a legszebb stearin
gyertyalángot fölülmulja.

A most ujonnan feltalált és saját készit-
ményü ligroine-lámpák nálamSOkr. —1 ft.
50 krig kaphatók kicsinyben és nagyban.
Ligroine-olaj fontja 36 kr.

Szállítások a vidékre postai és vasuti
utánvétel mellett leggyorsabban és legpon-
tosabban eszközöltetnek.

Nagyobb rendeléseknél illő árengedély.

WEISER MÓR,
2005 (2-3) nádor-utcza 13. sz.

A 1986 (3—3)

kiházasitás! raktár Bécsben,
§tadt, Rothe-Thnrmstrasse Hir. 21,
ajánlja gazdag választékban minden- j
nemü bel- s külföldi vászon fehér-
nemiiit hölgyek számára,továbbá pon-
gyola, agy- s asctal-készüieteit,
valamint minden a kiházasitáshoz meg-
kivántató áruezikkeit, melyek a leg-
ujabb szabás szerint vannak készitve s
a legizletesebben kiállítva,— elismert s
a bámulásig olcsó árakon. — A. vidéki
tisztelt venni szándékozóknak kívá-
natra bérmentesítve s a leggyorsab-
ban részletes árjegyzékek 'fognak
küldetni mustra-gyűjteményekkel
együtt, valamint kiházasitási terveze-
ti.-k. Czim: An die Leinwüsch- und
Austattungs-Fabriks-Niederlage des
A. Strauss in Wien, Stadt, Rothe-
Thurmstrasse Nr. 21.

95

Hirdetés.
A n.-szalontai vizszabályzó-magántársulat

e f. é. tavaszi közgyülése megtartására Sza-
| lontán a szokott helyiségben márczius 4-ke
| tűzetvén ki határidőül: erre az érdekeltek
megjelenni fölhivatnak.

Kelt Szalontán, febr. 10. 1867.
2006(1-2) Balogh Imre,

egyleti jegyző.

M i n d e n n e m ü

takarópapiros
(Itfakulatur)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik s*

Cs. kir. kizárólag, szabadalmazott f

FOG-SZIVARRAK
legujabb s legjobbnak elismert szer

feltalálta

TÖRÖK JOZSEF,
gyógyszerész Pesten, király-utcza 7-ik szám alatt.

Ára egy doboznak 1 frt., kisebbé 50 kr.
Kapható Magyarország s a külföld legtöbb gyógyszertáraiban.

B i z o n y i t v á n y .
Tekintetetes Török József urnak.

Több mint hat hó lefolyása alatt volt alkalmam százakra menő esetekben alkal-
mazni az on által feltalált fogszivarkákat. Miután azoknak kitünö hatásáról meg-
győződtem, különösen örvendek, hogy tapasztalataim eredményét köztudomásra
juttathatom. A fogszivarkák az ideges fogfájdalmat rögtön lecsillapítják, sőt még
azt a fájdalmat is enyhítik, mely a fogcsira gyuladásából támadt A fogfájás a leg-
elterjedtebb bajok közé tartozván, egy ily találmány az emberiségre nézve valódi
jótétemény, és megérdemli, hogy gyors és átalános elterjedésben részesüljön.
Nagyrabecsülésem kinyilatkoztatása mellett tisztelettel maradtam

Dr. Langer Ármin.
orvos és sebész és a bécsi cs. k. közkórház

1892 (18—0) első osztályu mágodorvosa.

& budai kereskedelmi és iparbank megnyitása.
A budai kereskedelmi és iparbank alapszabályai a főméltóságu ma-

gyar kir. kanczelláriának 1867. január hó 28-án kelt, 1317számu kibocsát-
ványában megerősittetvén, a banknak szabályszerü müködése 1867.
február hó 1-én megindittatott; mi is ezennel köztudomásra hozatik.

Kelt Budán, 1867. február hó 4-én.
(A bank helyiségei: Buda, viziváros Széchenyi-utcza 6O'/2. sz. I. emelet.)

1985 (3-3) \^ ideiglenes igazgatóság.

Pezsgőborok!!
közvetlen Francziaországból behozva és vámmentesitve, ládák-

ban 6 palaczkjával s feljebb.
Louis Roederer á Reims; carte blanchc, Jacqnesson et fils á Chúlons; Créme

de Bonzi 2 ftjával.
Napoleon grand vin; Moét etCbandon á Epernay; Crcmaut rosé 2% ftjával.

A fentebbi fajokból '/t palaczkokban 1 ftjával, — a pénzösszeg bérmentes
beküldése vagy postai utánvét mellett szétküldetnek

Fioch Sándor áUal
Bécsben. Ober-Döbling 28-dik szám alatt.

20 palaczk vételnél 5% engedtetik. ^

1962 (4-5)

ROB-LAFFECTHÜH
Franczia-, Osztrák-, Oroszország- és Bel
giumban egyedül elismert tulajdonságairól
kellő felvilágositást nyujt a minden könyv-
árusnál és ügynököknél kapható ily czimü
röpirat: „Brochure über die vegetabilische
Heilmethode des Dr. Boyveau-Laffecteur."

ARob-Laffectenr, melynek hathatósága
csaknem évszázad óta el van ismerve — vér-
tisztitó növényi szörp,mert könnyen emészt-
hető és Ízlésre nézve igen kellemes. Ezen
Eob a bőrbetegségek, valamint átalában a
megrongált nedvek és vér által előidézett
bajok gyógyítására, minden ország legelső
orvosai által a legjobban ajánltatik.

A szárczagyökérből készült hashajtó szőr-
pöt (Syrup Sassaparilla) stb. messze fölül-
mulja, s egyszersmind helyettesíti a hal-
májolajat (Leberthran). az antiscorbuticus
szörpöt, valamint a hamiblagot is (Jod-
Kalium).

E vértisztitó növényi szörp csak akkor
valódi, ha ezen aláírással van ellátva: „Gi-
randean de St. Gervais." Alaposan és
rövid idő alatt minden egyéb merkuriáüs
anyagok használata nélkül, gyógyit ujabb
és elévült ragályos nyavalyákat.

Kapható PESTEN: T ö r ö k J ó z s e f
gyógyszerész urnál a király-utezában 7. sz.
BUDÁN: Bakats L. V. udvari gyógyszer-
tárában. TEMESVÁROTT: Peeher J. B.

f P 5 * A központi raktár létezik Párisban,
<ir. (x i randeau de St. Gervais-nél, rue
Richer, Nro 12. — Hamisítások ellen óvás
tétetik. Minden előforduló esetekben a sza-
lag elkérendő, melylyel a dugasz boritva
van, és melyen az aláirás: Girandeau St. Ger-
vais találtatik. 1879 (7 — 12)

Szölövesszö.
A legjobb minőségü kék és fehér töve

és sima kapható:
100 darab töves o. é. 1 és 2 frtért
100 „ sima „ 50 kr. és 1 frtért

alólirottnál Egerben.
Megrendelések minden irányban után-

vét mellett is, 50°,i előleges beküldése mel-
lett az összegnek, jól bepakolva pontosan
foganatosittatnak. ^ . . . .
1993(2-8) Sir Antal.

Titkos 2008 (1—12)

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

Med. dr. llelfcr Vilmos
Pest, király-utcza 27. ez. Medetz-
házban, I-ső emelet, délelőtt 7- 9 ig,

délutín 1 - 4 óráig
SMk" Díjazott levelekre azosnal

valaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megkflldetnek.

Régi pénzeket
és mindennemű régiséget, drágakövet
gyöngyöt, szineskövet, aranyat, ezüs-
töt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb

áron. 1991 (2—4)

Régiségek és természetiek
irodája.

•Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épü-
letben, 14. ez. a.,

hol egy nagy választéku raktár mindennemű
Régiségek, régi pénzek, gombok, övek
e s nientekötókböl o legolcsóbb áron, ugy-
*z)ntén egy nagy raktár ásványok. lep-
jek, bogarak, madárbörök, tojások,
8 szemüvegek is találhatók.

Meghívó.
a W r v t r r m e S y e I kántor-jánosi községben
adá« haszonvételeknek ujabb bérbe-
kozát S ^ 0 ^ f l i

o
az érdekelt
bérleni

tartatni, mire
ak a t a ^ h ^

a birtokossági felügyelő.
2002 (2 -3)

Heckenast Gusztávnál Pesten (egyetem-uteza 4. sz.) megjelent és minden
könyvárusnál kapható:

N a g y b ö j t i k a l a u z

kínszenvedésének és halálának
negyvennapi megszentelésére,

a oagySiéti ájtatossággai együtt.
Szerkeszté

TARKANYI B É L A , 2003(2-16)

egri érsekmegyei áldozó pap.
(Az egri érseki hatóság jóváhagyásával.)

Négy remekkészitésü aczélba metszett képpel.
Kis 8-rót (VIII és 312 lap), füzve 1 ft. 20 kr.

Aranygzegélylyel, fekete bőrbe kötve . . . 2 ft. 20 kr.
Finom franczia bőrbe, kapocscsal , . . . 5 ft.

Egy ígérvén
az 1864-ki jegyek1978 (7-8)

az I-ső márczius 15-iki, április és I-ső juniusi húzásokra érvényes, 250,000, 220,000,
200,000 forintnyi fő- és S600 melléknyereményekkel, körülbelül "/* milliónyi érték-
kel, 7 ft. 50 kr, — 2 húzásra ő ft., — és an I-ső márcziusi húzásra 2ft. őOkrba kerül.

1 Mindazok, kik több darabot vásárolnak, jelentékeny kedvezményben része-
J sittetnek.
Állani sorsjegyek, huzás márczius 20-kán, 4097 nyereménynyel,

300,000 frtnyi értékkel, 3 ft. Mindazok, kik 5 darabnál többet vá-
sárolnak, minden darab után 15 krba részesittetnek.

Credit-sorsjegy ígérvények, huzás: április l-jén, főnyeremény 800,00!) ft.;
1 db. 1864-ki, 1 db. Credit-igérvény, s 1 db. állam-sorsjegy, összesen: csak 9 ft.

ÍPS^" Minden huzás után a lajstromok és sorsolási áttekintet 1867-re ingyen.
— Vidéki megbizások utánvétellel vagy a nélkül a z o n n a l eszközöltetnek.

KAROLT JÓZSEF
váltóüzlete Pesten, liarminczad-ntcza 3. szám alatt.

POLLAK MÓRICZ papirkereskedéséböl
egyetem-uteza 4. sz. a., az „Album"-hoz, Heckenast G.-féle házban

P e s t e n . 1989(3-25)
100 levélpapír névvel 60 kr.
100 „ „ finomabb 80
100 ., „ legfinomabb . . . . . . . 1 ft. —
100 szines levélpapír névvel — 80
100 ,, ,, „ finomabb 1 ft. —
100 „ ., „ legfinomabb 1 „ 50
100 levélpapír monogrammal minden színben . . . . . 1 „ 50
100 „ „ ,. „ angol papir . . 2 ., 50
100 db. levélpapír gyászfoglalványnyal s névvel 1 „ 50

Ugyanaz gyászmonogrammal . . . . . . . 2 ,, 50
100 db. magasnyomású látogatási jegy 1, 2, vagy 3-soros . . — 80
100 „ kőnyomata látoga(a»ijegy 1, 2, vagy 3-soros, koronával vagy

czimerrel . . . . . . . . . . 1 ft,
100 „ kőnyomata látogatásijegy vastag pristolpapiron, I, 2, vagy

3-soros, koronával vagy czimerrel . . . . . 1 „ 50
1000 „ pecsétölőmark, tetszésszerinti betűkkel vagy czimerrel min-

den szinben 2 „ 50 „
Vidéki megrendelések — hogyha azok kellő utasítással el Vannák látra, postai
utánvét mellett gyorsan s pontosan eszközöltetnek.

Arany János összes költeményeinek
is megjelent, de a vitelbér megkimélésének tekintetéből csak a néhány hét mulva
megjelenendő 4-ik kötettel fog a tisztelt előfizetőknek elköldetni.

A 4-dik kötethez lesz mellékelve a költő fényképeiett arczképe, és a bekötési
táblák iránti hirdetés.

Arany János összes költeményei a végleges felosztás szerint a következö köte-
tekből állanak: ' 6 s

Kisebb költemények, 3-dik tetemesen bővitett kiadás 2 kötet.
Nagyobb elbeszélések 2 kötet.
Furcsa hősbeszélyek 1 kötet.
Töredékes holmi 1 kötet.

Előfizetések 6 frtjával folyton elfogadtatnak. Egy pompás diszkötésü
példány előfizetési ára l l forint a 6 kötetes kiadásban; 9 forint az egy kötetc-s
Album-kiadásban. Az Album-kiadás antik modorban két csattal lesz kötve, és
minden satonnak legnagyobb díszére valand.

Mindkét kiadás bolti ára tetemesen fel fog emeltetni.

2007a) Ráth Mór.

AI. szülékhez!
A gyermekek részére megkivántató leg-

jobb egészségnek fentarthatása tekintetéből
figyelmeztetem a t. szüléket az e biztos
hatásu és átalán kedvelt „Giliszta-csokolá-
démra" és tiszta lélekkel tanácsolom a t.
szülőknek, gyermekeiknek — akár van gyanu
gilisztás állapotra, akár nincs — minden
3-ik hónapban e giliszta elleni szert beadni-
az ok , hogy miért? azon göngyölkéken
olvasható, melyekbe a szeletkék takarvák a
használati utasítással együtt s hűn igazolja
mind ezen állításomat a könyvecskémben
körülirt 61 hiteles bizonylat.

Kapható Pesten Törők Jozsef gyógy-
szerész és Thallmcier és társa uraknál.

E ? y darab 20 kr. és nálam Tokajban
6 darab 1 ít, o, é.

Megrendelhető posta-utánvét mellett az
egész birodalomban.

Kröczer Ágoston s. k.
1990 (3 — 12) gyógyszerész Tokajban.

Értesítés a dinnyetermelök
számára.

A. magyar kertészeti-társulat legutóbbi
kiállítása alkalmával, szépségéről és* kitünö
jóságáról átalános elismerést nyert Gráczer
Antal-féle dinnyéknek valódi 8 el nem fa-
jult magvai, — nem különben a különös
nagyságáról s nedv dúságáról ismeretes s
átalánosan kedvelt paradicsom magvai is
P e s t e n , a szervita-téren 5. szám alatt
létező Becker V. Károly vászonrnha-
kereskedésében a legjutányosabb áron kap-
hatók. 1996 (2 6)

Fris

VETŐMAGVAK,
ugymint:

Lóhere, valódi franczia és magyar
luczerna.

Lóhere, stájer vörös.
Réti here, fehér hollandi.
Vadócz (Raigras), angol, franczia

olasz, belföldi.
Réti csibi hur (Spörgel).
Baltaczim (Esparcette).
Cznkor- és takarmány-ezéklarépa.
Tarló-répa.
Bükköny, mohar, nyári- 4s őszi-

repeze.
Tavaszi-búza és rozs.
Pohánka.
Mezei komacsin (Timotheusgras).
Bnrnótfü (Pimpinella).
Akaczfa-magvak és más magfajok.
Marható és trágyasó.
Oloj-pogácsa.
Szappangyökér, vagdalt és őrlött.
Gabona-zsákok és gyékények.
Gép-olaj, legjobb minőségü disznó-

zsir és háj.
Angol patent-kocsi- és gépkenöcs.
Fekete lábfőid virágokhoz.

d 5 " Jó minőségben ea jutá-
nyos áros kaphatók : 1977 (4_ig)

Halbauer (i. János
kereskedésében Pesten.

Raktára és irodája saj*t házában
Terézváros, Rombach-utcza 7. szám a.

Fogfájás ellen, *
mely a fájdalmat azon pillanatban csillapítja*

„foggyapoíot"
ajánl Török József gyógyszerész Pesten
király-utcza 7. sz. a. — Egy hüvely ára
30 és 50 kr. — Kapható még Szegedcn:
Aigner; Szolnok: Seflcsik ; Eperjes : Ma-
kovitzky; Eszék: Deszáthy; Temesvár:
Peeher; Nyíregyháza: Matheides; Mis-
kolce : Böszörményi; Debreczen: Borsos

1893 (9—20)

Cazdászati vetemény-magvak
fris minőségben, u. m : mindennemü lóhere-
magvak, takarmányfű-, burgundi takar-
mányrépa-, gabona-, olajnövény- és más
hasznos növény-magvak, főzelék- és kerti-
magvak kaphatók 2001 (2—3)

Ringauf Ottó özvegye
fűszer- és magkereskedésőben Pesten, al-

dunasor 5. sz. a. ,,az indiánushoz."' .

i'
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LAUFFER TESTVEIIEK
kiadásában P e s t e m , váczi-utcza 9. sz. 8. megjelentek s minden hiteles könyv-

árusnál kaphatók a következő könyvek:

Az 1847/48-ki törvényczikkek.
Ára füzve 30 kr.

Magyar országgyülési zsebkönyv
I. és IL kötet.

Egy-egy kötetnek ára kemény kötésben csak 80 kr.
Ezen hasznos zsebkön) v magátan foglalja mindazon fontos okiratokat, melyek

a maitvar közjogra s a kiegyezkedésre vonatkoznak, a pragmatica sanctió-
tól egész az albizottság kisebbségének külön véleményéig. Az első kötetben
bennt'oglaltatnak az 1848-iki törvények is. — Mindkét kötet német nyelven is meg-
jelent s egyenkint is kapható. 2C09 (1)

Veteménymagvak.
Mindennemü gazdasági magvak, u. m.: lóher-, fü-,

takarmányrépa-, gabna s más egyéb hasznos növények s
magvak; valódi hollandi s franczia, kerti- s főzelék-, fa-
és cserje-, több száz-féle a legszebb viráginagvak, melyek
biztosak valamint a legpompásb georginák sat. a legolcsóbb
árért kaphatók

HOFFMANN J. 2010(1-6)

magkereskedésében Pesten, a „vetőhöz",
a kishíd-utcza szögleten, az „angol királynöltez**

czimzett szállodában.
Árjegyzékek és mustrák kívánatra bérmentesítve küldetnek.

Valódi
Veuve Clicquot-Ponsardin-

P1ZSGÖB0
melyből a raktár nálam létezik, nagyban s kisebb mennyiségben a legolcsóbb árért
felyvást kapható. — Isniéti eladók jelentékeny kedvezményben részesittetnek.

1975 (4—6) Malvieux C. J.

GIllMMJLT
Ezen gyógyszer, tiszta s tetszetős külfcrmájában egyesíti a chinát mint a leg-

kitünőbb zsongító szert, melyegyátalában ismeretes, 8 a vasat mint vérünk alapelemeit,
E tények nyomán a legelőkelőbb párisi orvosok által vétetik használatba sápkóros ese-
tekben, á fiatal nőnem kifejlődése előmozdításában, és hogy az elvesztett organismusnak
elementumai ismét visszaadassanak; eltávolít némely elviselhetlen gyomorfájdalmakat,
melyek vérszegénység vagy fehérfolyásból származnak, melyeknek leggyakrabban a
nőnem van alávetve ; rendezi és könnyíti a havi folyást, s nagy előnynyel használtatik
vizenyős vérüeknél és skrofulás gyermekeknél; előmozdítja az étvágyat s emésztést s
különösen oly személyekre nézve hathatós szer, melyeknél erőltetett munka utáni vér-
szegénységből, betegségekből s hosszantartó felüdülésből származnak. Azéit a sikeres
eredmények magukra soha sem várakoztatnak.— A főraktár egész Magyarországra nézve :
Török József gyógyszerész urnál Peafeo, király-utcza 7-dik sz a. 1936 (3 — 12)

FISCHER GUSZTAV
színháztér, kereskedelmi banképület Pesten,

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

NÓ'IÖLTÖNY-DISZITMÉNYEKET MINDEN ÉVSZAKRA
mindennemü szalagok, gombok, kötő- és varró angol czárnak,
köíö, himzö, fénylő és berlini pamutok, varró és tráma selymek, ispahan,

barras, nemkülönben fehér és szines organtin, mousseline,
mouls, battist'dair, perkaű, tüllanglais, gyapot és czérna-csipkéket,

továbbá gazdag raktárát
föggönytartóknak, tiikörbojtoknak, csöngetyühuzóknak,

C8Íllárz8Ínórok, függönyén, léoni arany és ezüst-csipkéh, bojtok,
továbbá mindennemü bútor-, kocsi- és katonai paszomány-árakat,

valamint minden ezen ágat illető tárgyakat nagyban és kicsinyben.
Szintugy található itt egy bő raktár mindennemü bélés és halcsont.
* Megrendeléseket — a pént előleges felküldése vagy utánvétel mellett
gyorsan és pontosan teljesítünk. 1932 (6-25)

Előfizetések folyvást elfogadtatnak

„DIVATVILÁG"
J U S " " czimü szépirodalmi és divatlapra. <=S^M

Szándokunk a „Divatvilágéban oly szépirodalmi és divatközlönyt adni a
magyar hölgyeknek, mely a szivet nemesítő s a lelket vidító olvasmányok mellett, a
széppel összekötve a hasznost, az értelemnek is nyujtson tápot; mely a családi élet
minden mozzanatában, s a nói foglalkozás miniden ágában őszinte barát s gondos
kalauz gyanánt szolgáljon; szóval, hogy a „Divatvllág"-ban az összes magyar hölgy-
világ oly közlönyt nyerjen, melyet minden család örömmel vallhasson magáénak. —
Hogy e szándokunk nem marad csak jámbor óhajtás és puszta igéret, erre nézve lapunk
eddig megjelent számaira hivatkozunk, melyeknek gazdag és változatos tartalma már is
kinyeré t. olvasónőink osztatlan tetszését és elisoiezését.

Tekintve a meleg részvétet, melylyel közönségünk jelen vállalatunkat felkarolá,
biztat a remény, hogy „Divatvilágunk" már a közeljövőben oly elterjedésnek fog
örvendeni, minőben eddig csak külföldi divatlapok részesültek

A minden hó 8-kan és 23-kan, a legnagyobb másfél iven megjelenő „Divatvilág"
minden száma hoz mellékletet, és pedig egyszer diszes divatképet, egyszer szabáei
vagy női munka-mintarajzokat. — Megbízásokat a szerkesztőség gyorsan és pon-
tosan teljesit.

Elöfizetési ár a „Divatvilág^-ra egész évre 8 frt, félévre
4 frt, negyedévre 2 frt.

Azon előfizetők számára pedig, kik a „Regélő" szimű, minden hó 15-kén ég
30-kan a legnagyobb 8-adrét alaku s 128 hasábot füzetekben megjelenő mulattató
tartalmu regény- és beszély-folyóiratot is járatják, a „Divatvilág" egész évre csak
6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr.

Tehát a „Divatvilág" és a „Regélő" együttesen megrendelhető egész évre
12 frt. félévre 6 frt, negyedévre 3 frtért.

Gyüjtőknek minden tiz, egyszerre beküldött előfizető után tiszteletpéldánynyal
szolgálunk.

A „Regélő" minden évfolyama két kisebb, ragy egy nagy képet hozand
mülapul, e múlapot a „Divatvilág" összes előfizetői is, a szállitási köitség lefizetése
mellett, ingyen kapják meg.

Az elöfizetési pénzek Heckenast Gusztáv kiadóhivatalába (egyetem-utcza
4. sz. a) küldendők; a ,.Divatvilág"-ot illető egyéb levelek pedig a szerkesztőséghez
(József-külváros, gyöngyfyuk-utcza 9. sz. I. emelet) czimzendök.

Kül ffay Ede,
a ,Divatvilág"

főmunkatársa.

Heckenast 0.,
a „Divatvilág1' és a „Regélő"

kiadó-tulajdonosa

K. Beniczky Irma,
a „Divatvilág" szer-

kesztője.

Marhavész és marhabetegségek ellen mint kitünő óvszer ajanltatika :

KORNEUBURGI MARHAPOR
lovak, szarvasmarhák és juhok számára,

az ausztriai esászárság, Porosz- és Szász-királyságok által engedményezve, kitün-
tetve a londoni 1862-iki, párisi, müncheni és bécsi érmekkel, ő felsége az angol
királynő, valamint ő felsége a porosz király főudvarmesteri hivatala részéről a
készítő irányában történt leghúelgőbb elismerési iratok szerint — a legkitünőbb

eredménynyel használtatik, s hathatósnak bizonyulván be különösen:
Szarvasmarháknál : a vér-

fejésnél, a tehenek felfúvódásánál, ke-
vés vagy rosz tej-adásánál, melynek
minősége a marhapor használata által
szembetünőleg megjavul, — tüdőfáj-
dalmaknál, a borjuzás alatt annak hasz-
nálata megmérhetlen előnynyel jár.
gyenge borjuknak beadván, azok szem-
látomást gyarapodnak.

1964 ( 2 - 3)
A)

Tőrök J. gyógyszertárában, király-utcza 7-ik szám alatt, — Thal-
mayer és társa, — Halbauer testvérek, — Glatz I. F., — Kindl

és Frflhwirtb, — Rakodczay A. — B UD Á IV: az udvari gyógyszertárban.

L o v a k n á l : mirigyes és torokfáj-
dalmak eseteiben s bélgörcs ellen, s
különösen hogy a lovaK jó testben,
teljes erőben s vidámságban fentar-
tassanak.

J ó i t o k n á l : a májmétely eltávolítá-
sára, a rothadás s az altest minden fáj-
dalmainál, hol tétlenség szolgál alapul.

Valódi minőségben kapható:

Fel nem lobbanó

Petroleum- és
Polonia-gyerfyák

A kir. szab. uj-pesti gyertya- és petrolenm-gyárból a
legjutányosb gyári áron folyvást készletben található

Leitner és Grünwald
fő-raktárában 1976(6 6)

Pesten, király-utcza 3-dik szám alatt,
hol egyszersmind a gyu-áruk raktára is létezik.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gtuztir. — Nyomatott »aját nyomdájában Fwtea 1867 (egyetem-itecA 4-ik izám alatt).

Tizennegyedik évfolyam.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft.

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

I s t v á n f ő h e r c z e g .
(1817-1867.)

tett 1817-ben, szeptember 14-én. Születése,
midőn ikertestvérével, a korán elhunyt bájos
Hermina főherczegnővel együtt látott vilá-
got, életétől fosztá meg anyját. Nevelteté-
sére lehető legnagyobb gond fordittatott,
szellemi és testi fejlődése tekintetéből egy-
aránt; valamint arra is, hogy a magyar
nemzetiség s hazaszeretet bélyege is rajta
legyen. Szive természettől nemes és ember-
szerető volt, s ezt csak tovább fejlesztette
neveltetése és atyjának befolyása. Gyermek-
korában szabadon játszott az alcsúti falusi

Megdöbbentő hatást szült azon, bár ma-
gában nem váratlan, de hirtelensége által
mégis meglepő gyász-tudósitás, hogy István
főherczeg, Magyarország egykori nádora és
királyi helytartója, február 19-én megszünt
élni. Azon férfiunak, kivel ezelőtt 18 évvel, |
egyszerre költözött ki a forradalmi térre
kényszeritett országból a béke és nyugalom,
épen akkor kellé, idegen földön, meghalnia,
midőn hazánk, hazája, a visszanyert alkot-
mányoslét vidám hajnalának örvendez ismét!
A sziv, melyet egy válságos perczben, mely-
nek rettenetességet csak ő érez-
hette igazán, elhagyott ereje, s
benne a két kötelesség harcza a
kisebbiknek adta a diadalt a na-
gyobbik fölött, — a sziv, mely
tévedése nyomasztó súlyát kény-
szerü vagy önkereste számkive-
tése távolában nyögve viselte,
végzetszerüleg épen azon percz-
ben szünt meg dobogni, midőn
talán ismét szabadon s fennen
doboghatott volna, egyszer leg-
alább! Sorsa, akárki mit mond,
tragikai. S ha a tragikai hőstől
bukásában sem tagadhatjuk meg,
bár fel nem oldjuk is, könyein-
ket: István főherczeg megérde-
mel egy könyet a hazától, melyet
elhagyott, bár mégis szeretett!

A kép, melyet itt adunk, 18
— 19 év előtt a legismertebb, a
legnépszerübb volt a hazában. A
palotától a kunyhóig, a diszte-
remtől a falusi csapszék ivóhá-
záig, minden falon ott függött;
mindenütt szerették s tisztelték.
Azután keményen itélték meg,
letépték, a lomtárba került, el-
felejtették. Most, a koporsó min-
dent kibékitő tekintete elött hát-
térbe vonulnak a keményebb
indulatok. Tizennyolcz év, s a
történelem sokat enyhitettek az
ítéleten; s a gyászravatalon fénylő czimerén
könyeink csillognak, s a régi képet elővesz-
szük, letöröljük róla a port s a mocskot.

István főherczeg, IL Leopoldnak, József
f°*a u t á n a magyar alkotmány helyreállí-
tójának unokája, József főherczegnek Ma-
gyarország félszázados nádorának fia, szüle-

István főherczeg, Magyarország nádora 1848-ban.

gyerekekkel, kik öt egyszerüen Palatínus
Pistának nevezték. 21 éves volt, midőn az
1838-diki rettenetes árviz romba döntötte
Pest szebb részét. Atyja a nádor beteg levén,
az ifju főherczeg vezette, nagy erélylyel,
emberszeretettel s önfeláldozással, a mentö
és segélyző intézkedéseket; mi öt a főváros-

ban s az egész országban rendkivül népsze-
rűvé tette.

1843-ban hosszasb utazásra kelt s meg-
látogatá Németország udvarait, városait s
tartományait. A történelem s müvészet em-
lékei, a legérdekesb személyiségek, a tudo-
mányok és szépmüvészetek, a gazdasági és
iparélet fontosb tárgyai, szóval semmi nem
kerülte el figyelmét. Visszatérte után a biro-
dalom egyik legfontosabb tartományának,
a cseh királyságnak kormányzatára külde-
tett. Itt maradt egészen 1847-ig, midőn aty-

jának, József nádornak halála
még fontosabb és terjedtebb ha-
táskörű pályát nyitott'meg szá-
mára.KineveztetettMagyarország
királyi helytartójának, Pest-, Pi-
lis- és Soltmegye főispánjának
és a Jászok és Kunok főbirájá-
nak. Az egész nemzet, mely őszin-
tén gyászolta elhunyt nádorát,
a legnagyobb reményeket kö-
tötte fiához. Az akkori trónörö-
kös, mostani uralkodó, Ferencz
József, személyesen érkezek meg
Pestre, öt főispáni székébe igta-
tandó. Buda-Pest öröm- s fény-
tengerében úszott. — Csakhamar
ezután az ország szükségeinek s
kivánatainak közelebbi kiisme-
rése végett beutazá az ország
nagy részét. Utja valódi diadalút
volt. A lovagias, deli, megnyerő
modoru főherczeg kedvencze lett
a lovagias nemzetnek. Mindenki
egy szivvel-szájjal éltette mint
Magyarország leendő nádorát.

1847.nov. 11-én nyitotta meg
az országgyűlést V. Ferdinánd
király s a királyi előterjesztések
egyik pontját tévé az uj nádor-
választás. A fejedelem óhajtása
a nemzet akaratával találkozott.
Az országgyülés egyhangulag el-
határozá, föl sem bontani a király

által átnyujtott nádori jelöltek névsorát,
hanem közfelkiáltással megválasztá nádorá-
nak István főherczeget, ki a király jelöltjei
közt, tudvalevőleg, elsö helyen állott.

Az 1848-ki márczius nagyszerü politikai
fordulatát ő ugy fogta föl mint a nemzet
várta töle. Az ország kivánatait hiven tol-

9-ik szám.

Pest, márczius 3-án 1867.


