Uj honismertető folyóirat

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

Nagyböjti

évenkint 1OO iv, 250 képpel.

kalauz

kínszenvedésének és halálának
negyvennapi megszentelésére,
a nagyhéü ájíatossággal együtt.

Elöfizetési fölhívás

MAGYARORSZÁG KÉPEKBEN
czimü

honismertető képes liavifözetekre.

Szerkesztő

I* '!

TARKANYI BÉLA,

Tizennegyedik évfolyam.

10-ik szám.

108

2003 (8—16)

A haza földének és népeinek, a régi mult történeti s épitészeti emlékeinek, a jelen
műveinek, s az örök-ifju természet csodáinak minden oldalú megismerése szintoly
tanulságos, mint gyönyört adó mindenkire nézve.
(Az egri érseki hatóság jóváhagyásával.)
Hazánk földét minden irányban megismertetni, s nevezetességeit és szépségeit a nagy közönség elött nyitott könyvként föltárni, tanuságot tenni a multról és
Négy remekkeszitésü aczélba metszett képpel.
1 ft. 20 kr. jelenről: czélja e vállalatnak.
K i s 8-rét ( V I I I é s 3 1 2 l a p ) , f ü z v e .
.
.
.
Ehhez képest a „Magyarország Képekben" tartalma következő osztályokba
Aranyszegélylyel, fekete bőrbe k ö t v e
2 ft. 20 kr. lesz sorozható:
F i n o m franczia bőrbe, kapocscsal
,
5 ft.
I. Történeti vagy egyéb nevezetességü helységek, városok vagy egész
vidékek jellemző leirása
II. Huzni népélet: Elbeszéiések és rajzok a hazai népéletból; népviseletei, népszokások, stb. ismertetése.
III. Régi épitmények, templomok, várromok, hajdankori emlékek, s
átalában mindennemü régiségek leirása.
IV. Közintézetek, s kiválóbb épitészeti művek ismertetése, történeti
adatokkal, s jelen állásuk előadásával; nevezetes ősi kastélyok, kitünő férfiaink lakházainak leirása.
V. A nemzeti múipar és közlekedés fejlődésének és ujabb jelentékeny mozzanatainak fölmutatása; hiresebb hazai gyárak, hámorok, vasuti hidak, stb. leirása.
Pest, belváros kigyó-utcza 4-dik sz. a.
VI. Egyes természeti ritkaságok és nevezetességek (minők barlangok,
ajánlja gazdagul fölszerelt tárát mindennemü férfi, női és gyermek-fehérnemüekbányák, gyógyfürdők, források, hegyszakadások, stb.) festői vagy ismertető leírásokban.
ből e következő szabott árakon, és pedig:
VII. A mult és jelen időkből hazánk legnevezetesebb férfiainak arczképekkel diszitett élet- és jellemrajzai.
rhlffon-férfilngek 1ft.80 kr., 2 ft. 50 kr., 2 ft. 80 kr.
Munkatársaink sorából elég lesz a következők neveit fölemlitnünk:
Szines féríi-ingek 1 ft. 70 kr., 2 ft. 10 kr., 2 ft. 30 kr , 2 ft. 50 kr. a legfinoArany László, Deák Farkas, Dózsa Dániel, Henszlmann Imre, Hunfalvy
mabbak.
János, Ipolyi Arnold, Jókai Mór, Kazár Emil, Keleti Gusztav, Kenessey A.,
Hamburgi, hollandi férfi-ingek 2 ft. 40 kr, 2 ft. 80 kr., 3 ft. 25 kr., 3 ft. 50 kr.
Kriza János, Kóváry László, Kubinyi Ferencz, gr. Lázár Kálmán, Lukács Béla,
egész 4 írtig a legfinomabbak.
Medgyes Lajos, Nagy Iván, b. Orbán Balázs, Pauler Gyula, Pesty Frigyes,
Valódi vászon alsó-nadrágok : 1 ft. 10 kr., 1 ft. 40 kr., 1 ft. 50 kr., 1 ft. 80 kr.,
Riedl Szende, Rómer Flóris, Szász Károly, Szabó Károly, P. Szathmári Ká2 ft., 2 ft. 50 krig a legfinomabbak.
roly, Szilágyi István, Szilágyi Sándor, Tolnai Lajos, Thaly Kálmán, Torma
Nói-ingek: igaii rumburgi és hollandi vászonból és a legszebben kiállitva 3 ft.
Károly, Vadnai Károly, Vass József stb. stb.
80 kr., 4 ft. 50 kr., 6 frtig a legfinomabbak.
Sima vagy svájczi 1 ft. 80 kr., 2 ft, 2 ft. 50 kr.
Fölkérjük egyszersmind mindazon hazánkfiait, kik a fönnebb kijelölt tárgyakkal
Női percail, wallis, piqué és csikós barehent-otthonkák (Corset) 2 ft. 50 kr.,
foglalkoznak, hogy becses közleményeikkel és adalékaikkal folyóiratunkat gazdagitani
2 ft. 80 kr., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr.
sziveskedjenek.
A természeti, régiségi, népismei s egyéb leírásokat képekkel is illustráljuk, melyek
Továbbá háló- és reggeli fokotokét, valamint barchent- és perkail-szoknyáa szövegbe nyomva, majd minden czikkflnket fogják érdekesiteni. Alulirt kiadó fog
kat, krinolinokat, ingvállakat, férfi- és női gallérokat és ujjelőkéket (manchet),
gondoskodni, hogy rajzaink ne csak hüség, hanem művészi kivitel tekintetében is a
nyakravalókat, valamint nagyszerü készletét mindennemü rumburgi-, hollandi-,
hazai és külföldi hasonnemü vállalatok jobbjaival kiállják a versenyt.
creas- és lenvásznakból, továbbá ágytakarókat, asztalteritőket, fehér és szines
vászonzsebkendőket, asztalkendőket és ezer más egyéb e szakba vágó czikkeket.
Pest, deczemberben 1866.
Egész menyasszonyi kiházasitások, valamint kisebb részletek megvarratás végett elfogadtatnak és a legjutányosabb áron a legpontosabban végrehajtatnak.
kiadó-tulajdonos.
szerkesztő.
Vidékről érkező megrendelések utóvét mellett elintéztetnek és szabadságában áll a t. cz. megrendelőnek: az árut, ha nem nyeri meg tetszését, visszaküldeni.
Ingekre történő megrendeléseknél kérjük a nyakbőség pontos meghatárzását.
A „Magyarország Képekben" minden hónapban egyszer, és pedig a hó közepén
Tisztelettel
jelenik meg nyolcz iven, negyedrét alakban.
2000(2 10)
Minden füzet 20—21 képet: táj- és népviseleti rajzokat, utiképeket, városok,
kastélyok, épitészeti s emlékművek és régiségek rajzait s arczképeket hoz, úgyhogy az
egész évi folyam legalább
egri érsekmegyei áldozó pap.

AZ „ÖRANGYAL"-hoz

czimzett

fehérnemű-kereskedés

Heckenast Gusztáv,

Nagy Miklós,

• HUSZERL IGN.

-

SZABÓ FERENCZ,
gepesz,

2024 (1-8)

ajánlja magát mindenféle

Elöfizetési ára bérmentes postai szétküldéssel vagy Buda-Pesten házhoz
hordva:
Egész évre
Fél évre

8 ft. j Évnegyedre
4 „ Egy hónapra

• • • 2 ft
. . .
— 70 kr.

Gyűjtőknek tiz előfizetési példány után tiszteletpéldánynyal szolgálunk.
Az előzetési pénzeket a „Magyarország Képekben" kiadó-hivatalának (Pest,
egyetem-utcza 4. sz.) bérmentesen kérjük küldeni.

malmok épitésére,

ugymint: viz-, göz-, ló- és szélerőre egyszersmind
ajánlja ujonnan föltalált

buzakoptató gépeit,

Az eddig megjelent füzetek tartalma a következö:
I. füzet. (22 képpel.)

melyek szakértő emberek által a legjobbaknak
ismertettek el; továbbá mindenféle

javitásokat
czélszertten végez,
égez, s a megrendelői
megrendelők kivánatára
tervekkel
ervekkel is szolgálhat.

Gyár: 5 pacsirta-utcza 3-ik sz. a. PESTEN.
Valódi

Veuve Clicquot-Ponsardin-

PEZSGŐBOR,

melyből a raktár nálam létezik, nagyban s kisebb mennyiségben a legolcsóbb árért
felyvást kapható. — Isméti eladók jelentékeny kedvezményben részesittetnek.
1975 (6-6)

250 hazai tárgyu képet fog tartalmazni.

Malvieux C. J.

Deák Ferencz, élet- és jellemrajz (arczképpel") — Verbőczy István (arczképpel)
Szilágyi Sándortól. — Zrinyi a költő (arczképpel), Pauler Gyulától. — Felsőbüki Nagy
Pál (arczképpel.) — Budapest (képpel), Jókai Mórtól. — Trencsén vára (képpel), Nagy
Ivántól. — Traján sziklafelirata az Aldunánál (3 képpel), Rómer Flóristól. — A gyulafehérvári székesegyház (Hunyady János sirja) (képpel), Lukács Bélától. — Emlékezés
Nagy-Enyedre (képpel), Szász Károlyiéi. — Tarczal a Hegyalján (képpel.) — II. Rákóczy Ferencz szülőháza Borsiban (képpel.) — Csábrágvára, Hontmegyében (képpel),
Thaly Kálmántól. — A branyiszkói magaslat (az 1849- ki ütközet szinhelye) (képpel). —
A vadászsólyom (képpel), P. Szathmáry Károlyiéi. — A dohányipar hazánkban (két
képpel), Deák Farkattói. — Pusztai kovácsműhely (képpel.) — Halászleány a Tiszaparton (képpel), Kazár Emiltől. — Magyar alföldi népszokások : I. Temetési szokások.
Török Károlytól— Tutajos tótok (képpel.) — Az udvarheljszéki székelyekről (képpel),
Szolga Miklóstól. — A fahordó székelyek és a marosvásárhelyi fapiacz, Gergely Lajostól.

II. füzet. (29 képpel.)
A magyar Duna és melléke : I. Dévénytől Győrig (10 képpel: Dévény várrajza,
5 kép Pozsonyról és 6 kép Győrről), Kenessey Alberttől. — A magyar faluk templomai
(3 képpel), Dr. Henszlmann Imrétől— János Zsigmond (arczképpel).— Kemény János,
erdélyi fejedelem (arczképpel), Szilágyi Sándortól. — Gyöngyössi István (arczképpel.) —
Gr. Andrássy Gyula (arczképpel.) — A kendi-lónai kőrösfa; történeti emlék Erdélyben
(képpel.) — Vaj da-Hunyad vára (képpel), Lukács N.-tóL — Keresdi vál (Bethlen Gábor
kastélya), Deák Farkastól. — Világos vár és a világosi tér (az 1849-ki fegyverletétel
színhelye)(képpel).— Árva vára (képpel.) —Magyar alföldi népszokások: IL Lakodalmi
szokások, Török Károlytól. — Tiszai est (képpel), Arany János „Bolond Istók"-jából. —
Az iratoa fűret szedő leány (képpel), A. L.-tól. — Szerémi rácz menyecskék (képpel.)
Felsőbányai fazekas asszony (képpel.) — A Krisztus barátja („Vármegyeházi rabok" cz.
képpel), Tolnai Lajostól.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-utcza 4-ik sz4m alatt).

Pest, márczius 10-én 1867
Előfizetési 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. —Fél 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
igt: tásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein cs Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkr.

Csányi Dániel.
(1820—1867.)

Székelyföldre sietett egy ott ujonan felállí- lálával megürült physikai tanszékre hivta
tandó huszárezred szervezésére. Azonban bi- meg.
Ugyanez időben lépett házasságra is müa hazánkban még, roppant fontosságához zonyos végzendők miatt csakhamar Debrearánylag oly kevéssé müvelt természeti és czenbe térve vissza, itt találkozott 1849. velt lelkü nejével Péchy Ágnessel. Azonban
mathematikai tudományok egy jeles mun- februárban Klapkával, kivel már bécsi ta- 185Löszén alig foglalta el az ifju tanár tankása kezdé meg, ki mind az iskolai tanszé- nuló korában jó barátságban élt, s ki most székét, melyen nagy és alapos készültségéken, mind az irodalmi téren már is sokat hivatásának és ismereteinek alkalmasabb nek tanitványai által is hamar elismert féhasznált hazájának, de kitöl, tehetségeinél s tért igérve, magával hivta Komáromba, nyes jeleit adta, — midőn forradalmi müköbuzgalmánál fogva méltán fel lehettünk jo- hol a védmüi munkálatok vezetése lön reá désére vonatkozó feladás következtében decz.
bizva.
19-én egészen váratlanul kiragadták tanitgositva még ezután várni többet.
ványai
közül az épen előadáson levö tanárt;
Épen készen volt már a vár lényeges
Álljon itt, hü arczképe mellett, rövid életrögtön
Bécsbe
vitetett, s másfél évi vallató
rajza, közhasznu munkásságának emlékéül. erődítésére vonatkozó terveivel, midőn a kafogság
után 12 évi fogságra
Csányi Dániel az 1820-ik év
itélve, Bécsből Josefstadtba száljan. 20-kán Nagy-Bányán, egy
littatott. De a fogház nehéz köcsendes lelkészi lakban kezdte
rülményei sem birták elcsügmeg azon viszontagságos életet,
geszteni a, hazája s kedvesei
melynek szenvedéseit épen 47köréből igy ártatlanul kiszadik születése napján, a f. év jan.
kasztottat; munka-sovár lelke
20-kán szüntette meg a koporsó
csaknem 6 évi fogsága idejét
nyugalma. Atyja Csányi József,
azon mathematikai rendszer kinagybányai reform, lelkész, a
dolgozására forditá, melynek
m.-szigeti algymnazium ápoló
alapját
előde, Kerekes Ferencz
karjaiba adta már l l éves korakta
le,
de a mely, fájdalom!
rában a szülei háznál gondosan
ép
oly
kevéssé
van még hazánknevelt gyermeket; de innen alig
_' _
ban
is
mindeddig
ismerve, mint
két év mulva a debreczeni főlángelmü
alapitója
maga, bár,
iskolába vitte, hol gymnaziumi
mint
Csányi
szokta
mondani:
„az
tanulmányait végezve, a jogtuaz
egyetlen
tudomány,
mely
igy
dományokat tanulni Kassára
Kerekes által ujra teremtve, mament. Azonban nem érezvén higyar ész müve." Körülbelül 5
vatást a jogi pályára, a tanfokis
kötetre mennek Csányinak
lyam végezte után a bécsi polyitt
készitett
e tárgyu iratai „Diftechnikum növendékei közt taferentialis
számvetés"
és „Felláljuk a szépreményü ifjut, hol
sőbb
analysis"
czim
alatt.
az ernyedetlen buzgalommal
tanuló különösen a vizépitészet
Midőn az amnesztia utján
tanulmányozásának szentelte
1857. máj. 14-kén kiszabadult,
magát, lelkesitve azon gondolatelöbb a debreczeni „István" gőztól, hogy ha az ekkor már munmalomnál, majd a kereskedelkálatban levö Tisza-szabályozásmi kamaránál lelt alkalmazást,
nál ö is szolgálatára lehetne ismignem az 1860-ban megnyilt
meretei által hazájának.
alkotmányos mozgalom folytán,
az 1861-ki országgyűlésre elöbb
C SANYI DÁNIEL.
Az 1843-diki pozsonyi ormegválasztott Révész Imre leszággyülésen csakugyan sikerült
is megismerkednie e vállalat leikével gr. tasztropha ez utolsó szinhelye is meghó- mondása után, ennek helyébe Debreczen
Széchenyi Istvánnal, kinél egy időre mint dolt, s Csányi az ellenféltől tett előnyös egyik képviselőjévé választatott, honnan a
titkár, késöbb általa csakugyan e vállalat- ottmaradási ajánlatokat visszautasitva, a feloszlatás után visszatérve, ujra elfoglalta
nál m m t Tisza-szabályozási mérnök nyert kivonulókkal együtt szintén elhagyta Ko- a debreczeni kollégiumban elöbb elhagyott
alkalmazást.
máromot, s ismét Debreczenbe ment, hol tanári állását, a számára e jeles taninEz állomásán volt egész 1848-ig, midőn aztán egy évig gazdálkodással foglalko- tézetben ujonnan állitott felsőbb mértan
ez év vegén Csányi i s engedve a szent köte- zott, mignem az 1850-ik év végén az és csillagászati tanszéken. — Azonban,
lességnek: eltünkkel i s védeni a hazát, - a ottani főiskola a derék Kerekes Ferencz ha- most is számos hallgatói benne többé'
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nem a várt ékes előadású tanárt találták.
Itt tünt ki leginkább a fogság lélekölő
hatása. A még mindig szép és megnyerő
külsejü és modoru, de nehézkes beszédű
és akadozóvá lett tanáron szembetűnővé
lettek a kiállott fogság nyomai, testi bajai
még inkább eröt vettek rajta, mivel az ernyedetlen férfi, már ekkor veszélyesen meggyengült szemei daczára éjjel-nappal egyre
dolgozott az általa megkezdett nehéz feladaton, a Kerekes-féle elvek szerint tisztázni
a mathesist. 1862-ben még, a Kerekes által
kidolgozott „felsőbb mértan alapvonalait"
adta ki, a miért elismerésül a magyar tud.
akadémia 1865-ben levelező tagjává választá.
Ezután kivált a Kerekes-féle egész rendszerhez bevezetésül szolgálandó alapfogalmak
kidolgozásával foglalkozott, a miben azonban a legközelebb mult évben sulyosan növekedett szeingyöngesége akadályozd, mig
közhasznu müködésének folyó év jan. 20-án
kimerültség s más bajokból bekövetkezett
halála vetett véget. Több kiadott kisebb
dolgozatai közt a már emiitetten kivül nevezetesebbek : „A számtan elemei" (1859) és
„Tájékozás a mértan rendszere felett" (1863.)
Munkái azonban még legnagyobbrészt kiadatlanok.
Őszintesége, igazság- és szabadságszeretete volt az ok, melyért a sors által rámért
nehéz szenvedéseket még sulyosabban kellett éreznie, mint különben; de a közbecsülés és szeretet, mely sirjába kisérte, hangosan jelenti, hogy egyike volt azon férfiaknak,
kikre a klassikus költő szavai illenek: „az
igazságos és feltételében állhatatos férfiut...
vil
ha törten összeomlik is a világ,
— mint rendithetlent sújtják a romok."

-y-

K i v i ! á g i t á s.
Hosszu rabság börtönébe,
Gyilkos áloín éjjelébe,
Tündérszóban, alig-alig,
Szabadulás hangja hallik. . .
Mozdul, kél, magát megrázza
A szabadság .. . lehull láncza...
S félig ébren, fél álomban
Keresi az utat, hol van?
Egész ország láncza mozdul
Minden egyes mozdulattul;
Egész nemzet temetője:
Feltámadás hirdetője.
„Világítást! világitást! . ."
Millió ajk nem kiált mást,
Hogy pályája tiszta, fényes,
Legyen utja dicsőséges.
S mint a napnak jövetére
Hajnal gyul ki fenn az égre
S küszöbén a támadatnak
Csillagokból tüzet raknak:
Országszerte tündér láng gyul
Városokban, palotákbul;
Virrad a táj lobogóba,
Ott sincs setét a kunyhókba':
Minden kunyhó ajtajába'
Vagy egy szegény, vagy egy árva
S világító mécses helyett —
Szemeikben könycsepp remeg!
.
Tóth Endre.

A gazdag ember vacsorája.
(Falusi képek.)
Irta TOLNAI LAJOS.
(Folytatíu.i

Eközben egy másik öreg ember is benyitott a beszélők közé.
Redős arczán, nagy kopasz homlokán,
métyen bennülö törődött szemeiben annyi
méltóság, szerénység, tisztességtudás ragyogott, hogy az ifju a legmelegebb szeretettel
lépett elébe s nyujtá neki kezeit.

Az öreg összecsókolta az ifjut, s könybe
lábbadt szemekkel gyönyörködött benne.
Szekeres Miklós odafordult az angol
lordhoz s szólt:
— Ez az én körösztapám, egy becsületes,
tiszta lelkü parasztember, a milyenről Burns
irhatta Szombat estéjét.
A lord nyájasan fogott az öreggel kezet,
s barátságosan ejtett ki egy pár magyar
szór, mely valami figyelmes bókot akart
volna kifejezni.
Koncz Gábor is mosolyogni akart, mig
szivében szilaj düh lángolt, hogy ahoz a
másikhoz, egy koldus paraszthoz, milyen
szives ez az angol.
— Hej kedves körösztfi, aztán hogy jött
haza — szólalt meg édes bámulással az öreg
ember, megczirógatva az ifju fejét — itt azt
beszélték ám, hogy — de hisz akkor is
mondtam: bolondok — már hogy
mi,
tenger
tenger
a jó embert megőrzi az Isten. De ehol is.
— Megőrzött, különben nem is voltam
veszélyben.
S lassanként mindinkább az utazásra tért
a beszéd. Szekeres Miklósnak elöl kellett
kezdeni, ott a hol elindult, s hiába törekedett röviden futni át a hosszu utat, a hallgatók minden lépten-nyomon közbeszóltak,
hogy hát ez, hát az?
Koncz Gábor égett, s ha lehetett volna,
rögtön utnak inditotta volna unokáját.
Oda meredt a szegény ifju ember arczára,
s leste a szót hévvel, egy-egy perczre teljesen megfeledkezve arról, hogy mindezt egy
koldus, kis házas ember gyereke utazta át.
— Hamburgban — folytatá az ifju, meleg, szívélyes tekintettel fordulván keresztapja felé — két napot töltöttem.
— Hamburgban ? — szólott közbe a
keresztapa, megnyomván e szót, mintha valaha járt volna azon a vidéken, jóllehet még
csak hallani sem hallotta, de már csak ki
akarta mutatni teljes figyelmét.
— Ott, ott — haladjunk odább Boros
Mihály uram, vágott a kérdező szavába
Koncz Gábor, boszankodván, hogy az az
ember mit alkalmatlankodik parasztos kérdéseivel.
— S a harmadik nap hajnalán hajóra ültünk s reá a harmadnap estéjén késő éjféltájon érkeztünk Leithba, s igy utunk mintegy 66 óráig tartott a roppant szelek miatt,
melyek hajónkat ugy meghányták-vetették,
hogy az ember legjobban tette, ha feküdt,
mert akkor nem bukott orrára.
— Szép lehet az a tenger! — kiáltott fel
elragadtatással a körösztapa. — Fölséges
Istenem!
— Kiküldőm az unokámat is. Eb lelke!
— Bizony körösztapám, véghetetlen szép
az, mikor az ember semmi egyebet nem lát,
mint a kék vizet és a kék eget! Ha Tompa,
tudja körösztapám, az a nagy költőnk, a
kiből olyan sokat olvasgattam föl, ha mondom, ez a nagy költő itt lett volna, egy
olyan fönséges elragadó költeménynyel dicsőitette volna meg ezt is, mint az:
„Ah a mennybolt oly védhetetlen,
Bámulok a fénylő seregben
Fenn ragyogó világokon!"

Mikor az ember néz erre is, amarra is, és
semmit sem lát, még a napot sein —
— Hogyan ? — kérdé öszinte bámulással
a körösztapa. Teremtő atyám!
— Hogyan ? — szólt oda dorgáló tekintettel Koncz Gábor — hát csak nem látja az
ember, mondta már az öcsém, hogy ott csak
a kék eget, meg a kék vizet lehet látni. Nem
lehet, hát nem lehet. Majd elmondatom az
unokámmal is. Kiküldőm.
— Mert — magyarázá az ifju — ködben

és felhőben nyugszik el. S már kezdi magát
az ember a sötétség miatt nem jól érezni,
megfordul, hogy lemegy aludni
de ime
egy szép csillag jött fel azalatt háta mögött,
mintha csak valami felsőbb szózat mondaná:
„Ne félj, én is itt vagyok!" Nem tudom, az
este szebb-e a tengeren, vagy a nappal, —
annyi azonban bizonyos, hogy én a szép,
csillagos égen kivül még semmit se láttam,
a mi ennyire tetszett volna. Nagyon változékony időnk volt, s ennek köszönhetem,
hogy láttam a tengert haragosnak, csendesnek, napfényben és felhős időben. Mikor este
elborult s nem bámulhattam a csillagokat,
olyan jól esett, ha messze világosságot látva:
„Is there a ship mr?" kérdésemre a kapitány minden egykedvü angolossága mellett
is vastag de szives „Yes"-sel felelt.
— Aztán mit tesz ez öcsém uram, mert
én nem értem ám az ő beszédjüket — mondá
nyugodt egyszerűséggel a körösztapa.
— Majd érti az unokám — tévé hozzá
büszkén Koncz Gábor.
— „Hajó az ott uramí" „Igen!'' — magyarázá az ifju.
— Hát persze! — erősité Koncz Gábor.
— Aztán körösztfiam, mikor helyrevergödhetett abban az idegen városban, mit
csinált ?
— Tudja mit öcsém? — pattant föl
nyugtalanul Koncz Gábor, nem ugy lesz az,
hogy itt most mindent elbeszéljen, hanem
majd igy ni: hogy a jövő szerdán egy kis
uzsonnára szivesen látom ezzel az idegen
urral együtt, aztán ott majd elmondjuk a
többit, ugy is ott lesznek az uraságok is
mind a házamnál.
Az ifju ember mosolygva szólt valamit
az angolnak,'az meghajtotta fejét s gúnyos
tekintettel nézte végig a vén himlöhelyes
embert.
— Hát elmegyünk — mondá Szekeres
Miklós — addig tán itt marad a lord ur is.
— Aztán Miklós öcsém, csakugyan olyan
gazdag ember volna ez az angol? kérdé
Koncz Gábor belső, eltitkolhatlan örömtől
sugárzó arczczal. Akkor gazdagabb ez, mint
a fagygyasi gróf. Ugy-e?
— Bizony ez gazdagabb.
— No az derék, hanem most már megyek
is. No fordult az ember a körösztapa felé,
belsö irigységgel gondolván arra, hogy ez
az ostoba koldus mennyi mindent fog hallani, ha itt marad — nem tart velem Boros
Mihály uram. Ugy is arra megyek a nagy hid
felé.
— Nem — válaszolt amaz határozottan,
hiszen még jóformán nem is beszélgethettem
a körösztfiammal.
— Hát Miklós öcsém, a szépit akkorra
tartogassuk ám — s Koncz Gábor nagy
hányaveti magatartással sietett ki az utczára.
— Ki ez az ember ? — kérdé mosolyogva
az angol, barátját.
— Valamikor, fiatal korában juhász volt,
késöbb korcsmáros a Duna mellett, a halászok, a hajóvontatók korcsmárosa. Egyszerkétszer — a mint mondják — ült tömlöczben is, utoljára ide került a mi falunkba, egy
kis házacskát szerzett a felvégen. Bérelte az
uraságok földjeit, uzsoráskodott, húzott a
kin lehetett, szolgált neki a szerencse, meggazdagodott, s a falu közepén megvette egy
eladósodott uraság fundusát. Kastélyt épittetett reá később, s most valóságos ur.
Az angol kiebb nyitotta nagy szemeit s
gyet bólintott fejével.
— Mi az? — tudakozá öszinte kiváncsisággal a körösztapa.
— Hogy mondom, miféle ember Gábor
bácsi.
— Zsivány! — morgott az öreg ember,
összébb ránczolván barázdás homlokát.

— Az, hogy c s i t t ! — c s a p o t t öklével az sőbben, a forró napsugarak gátolhatlan behatá
Koncz Gábor pedig büszkén, kifeszitett
sának következtében lettek feketékké. S ezen
asztalra
a fölhevült vén ember.
mellel, ravasz multját épen el nem áruló
nézet egész Buffon idejéig mint kétségbevonhatlan
— Ugy — válaszolt békés, türelmes maradt fönn s a föld igen sok tartományaiban,
tekintettel tartott az előkelőbb uraságok
felé, s először is ahoz kopogtatott be, a ki- hangon a beteges öreg asszony.
mainap is, a tudatlanok hitét képezi.
— Ugy — nyomta meg a szót kifeszitett
nek a nagy hid mellett valóságos,palotája van.
A természettudósok nézeteit e tárgy fölött,
Rácz ur épen ott állt az oszlopos csar- nyakkal a mord társ, s tovább gondolkozott. Flourens-nck a szines bőr szervalkatai körül tett
nokban, rögtön belebb is rántotta fejét, a Arra a meggyőződésre jutott, hogy a vacso- kutatásainak sikerei tetemesen megváltoztatták.
A fehéreknek ugyanis, köztudat szerint, 3 részből
mint a váratlan vendéget észrevette; bevo- rának valami jelesnek kell lenni, lássák,
hogy ki asztalánál ülnek, s az az angol is álló bőrük van. Az első, a külbőr (epidermis) igen
nult felesége szobájába s zavartan hebegé:
finom szövedékből áll, mely az alsó részektől tel— Az a gaz uzsorás megint üldöz, mond- hadd vigye el a jó hirt. Azonban rögtön jesen elkülönözve, minden fölismerhető véredény
játok, hogy nem vagyok itthon, csak most észrevette, hogy ilyen vacsorát az ö cseléd- és idegek nélkül borul a testre. Ez alatt van eltementem el* egy fél órája. Hordaná el az jei nem igen készíthetnek, tehát elhatározta, rülve a nyákhárt.ya, puha, pépnemü szövedék. S
hogy korán reggel bemegy a szomszéd vá- ez alatt lelhető föl végre az igazi bőr, erős, vastag
.ördög!
réteg, gazdag véredényekben s szerfölött érzéA nagy, magas termetü, durva arczu rosba, s hoz onnan szakácsnét, a ki aztán a keny. Korábban ugyanis azon föltevés vergődött
uraság alig illanhatott egy oldalszobába, tiz körmére álljon.
érvényre a tudósoknál, hogy a sötétbőrű fajnál a
— Te Imre! kiáltott éles parancsoló festanyag a nyákhártyában lappang s a különböző
mert kevés koczogtatás után belépett Koncz
hangon — ide gyere csak.
szinü fajok közt létező egyetlen különbség csupán
Gábor.
abban állana, hogy egyik faj a picziny gömbalaAz
unokát
azonnal
beküldték.
Nevető ábrázattal állt meg az ajtótól egy
kokban jelenkező festanyagból többet, másik ke—
Menj
el
Szekeres
Miklóshoz,
megmonlépésnyi távolban s nagy hetykeséggel hivta
dod neki, izenje meg: miféle ételeket eszik vesebbet s végre a harmadik épen egy cseppet
me-o1 a tisztelt uri családot.
sem hord nyákhártyáján. Ua Flourens kutatásai
A sovány, fekete ruhás uri-asszony fo- az angol, hadd lássa, hogy az ő kosztjukat pontosak: a különbség jelentékenyen tetemesebb.
"•ain keresztül szűrt hangon susogta az igenlő is tudjuk. Ha vacsora lesz, hátakkor legyen 0 ugyanis kísérletek hosszu sora után, a néger és
vörös amerikaiak bőrén, a nyákhártya alatt, még
választ s örömmel bocsátotta el a le sem vacsora!
két különös bőrréteget födözött fel. melyek egyE
büszke
megelégedésből
származott
ültetett uzsorás urat.
mástól elválaszthatók s közülök a külsőbb volna
szavak
után
fölkelt,
végig
nézte
a
drága
poKoncz Gábor, nem lehet tagadni, vonoezen fajok színanyagának telephelye. Flourens
gatta egy kicsit a vállát, s egy pár uraságot, hárszéken levö pompás edényeket, az ezüst- azon meggyőződését nyilvánitja, hogy ezen kükihez szintén beszóló szádéka volt, sértett gyertyatartókat, kristálypoharakat, melyek lönbség sokkal tekintélyesebb, mint a külalaki,
önérzetében csakugyan el is került. Majd közt itt-ott valóságos krajczáros poharak és mert mig a testi belszervezet a legfőbb figyelmet
hamar kibékült magával, és most még föl- mázos olcsó csészék is hevertek, — fólemel- érdemli s hatásait kifelé is érvényesiti: addig a
emeltebb fejjel lépett be a Pilisi uraság gette egyiket s másikat, s nagy önteltséggel külalaki különbözőség igen alárendelt fontosságfordult a széles kék bársony-divány felé, gal bir. Flourens ezen két bőrréteget a mulattokudvarába.
nál is fölfedezte. A mongolok- és malájoknál nem
— Itthon van-e azúr? kérdé egy cse- melyet valamelyik uraságtól vett át adós- tehetett ugyan kisérletet: mindazonáltal határoságban. Általában a tágas, nagy, magas zottan következtethetni hiszi, hogy azok ezen falédtől.
— Mi baj Koncz Gábor uram? — vála- ablaku, koczkázott tölgy-padlatu, festett szo- joknál is bizonyosan föltalálhatók.
szolt maga Pilisi ur, ki épen ekkor tekintett bák bútorzatát igen különféle darabok kéA fehér fajt illetőleg, folytatja tovább, bizoki egy kis udvarra nyiló szobácska ablakán. pezték. Itt egy közönséges ócska fenyő al- nyos azon tény, hogy ennél a nyákhártya, huzaA föl sem vevő fogadtatás megzavarta máriom állott, mellette már egy drága uri mosabban kitétetvén a nap sugarainak, megfesteegy kissé a gazdag embert. Valamit beszélt iróasztal, a minőt a dicsvágyó ember előkelő tik s gyönge, tintaszin fuvalom lesz rajta észreösszevissza gazdasági dolgokról, nem mert családoknál látott; a diszes kék bársony-szé- vehető. A néger és más szines fajok sötét bőrrétegei
egyszerre előállni az uzsonnával annál az kek mellett mindjárt ott volt a barnára ellenben legtávolabbról sem a forró napsugarak
behatásainak köszönhetik lételöket. Az afrikai
uraságnál, ki senkinek sem tartozott egy festett faszék is, hogy a háznép, ha le akar maurok, kik századoktól fogva a négerek szomülni,
arra
üljön.
Majd,
midőn
a
vizsgálatot
krajczárjával is.
szédságában laknak, ezen faj festő testrészét mai—• A multkor mondom — fogott hozzá megtette, leballagott a pinczébe, megkopog- napig sem sajátíthatták el. Utazók is, a több'ik
hosszas kerülgetések után
az unokámnak, tatta a hordókat, s tusakodott, hogy csak- közt Lyon kapitány, azon fölfedezést tették, hogy
hogy te Imre, nem adnám egy száz forintos ugyan a legjobb borokból hozasson-e fel. a tuarik, egy Afrikában élő, sötétbarna arezszinü
bankóért, ha a Nagyságos ur egyszer az aszta- Nem tudta elhatározni, de belső örömnél kaukázusi töredékfaj testének mindazon része,
mely ruha által a napsugarak behatásai ellen védve
kóstolta meg a kitünőbb fajokat.
lomnál ebédelne.
van, épen oly fehér, mint a legtöbb európaiaké. S
Még ez este kiadta a rendeletet, hogy a mi döntő bizonyiték: egy európainak, bármi erő— Ide a száz forintot — mondá mosolygva
a derült, nemes arczu ur — tegyük be a háznál nagy vacsora adódik, munkához lás- sen legyen is a nap sugarai által összeégetve,
szegények kasszájába alapitvány gyanánt, s son minden ember. Borjut kell vágni, mala- megbarnitva, uj donszülött, kis gyermeke épen oly
itt a kezem, hogy ott ebédelek, a mikor tet- czot ölni, réczét, ludat, bárányt. Rétes, kalács fehér, mint ő maga eleinte volt.
bőven legyen, méz, gyümölcs, — s mint a
A fekete fajok a föld legmelegebb tájait lakszik Koncz Gábor uramnak.
Koncz Gábor uram nagyot nevetett, ki rendkivül nagy dolgokon töri fejét — föl- ják s testszervezetök az itteni időviszonyok föltételeinek átalában megfelel. Egy néger a legformegtörülgette vöröses bajuszát s ugy nyi- tolta kalapját, tanakodott és közbe-közbe róbb napsugaraknak teheti ki magát, minden ár(Vége következik.)
latkozott, hogy olyan két pej csikót, mint a nevetett.
talom nélkül, teljesen meztelen ; mig egy fehérnek
milyeneket most itatott ime a Nagyságos ur
testét, hasonló hőségnek kitétetve, kelések és patkocsisa, talán az országban sem lehetne ta- Az emberi nem bőr-, haj- és szemszin- tanások lepnék el. A fekete teljes erejével képes
dolgozni a legégetőbb napsugarak alatt; mig a felálni. S utána csakhamar haza is ballagott.
kölönbö/Jségéiiek okai.
hér erre, hasonló hőfoknál, egyátalában képtelen
Utközben találkozott egy pár szegényebb,
Ezen, itt előszámlált, természeti, külső saját- s minden erő-alkalmazásainál kimerülten rogy
olcsóbb urral, azokat maga hivta meg, a ságok szemlélete, a művelődés és tudományok ha- össze; ezen körülmény szolgált aztán indokul rabtöbbiekhez csak a bérest küldötte el, hogy ladásának folyamában, indokul szolgált arra, hogy szolgacsoportoknak Amerikába való bevitelére s
ekkor s ekkor, igy s ugy szivesen látja nem- az emberi nem fizikai történelme egyre behatóbb roppant erőt és kitürést kívánó munkákhoz alkalzetes Koncz Gábor uram az urakat egy kis buvárlatoknak vonatván körébe, elvégre azon, mazására. Home ki ezen sajátságos tárgy fölött
nem csekély fontosságu megállapodáshoz jutott: fáradságos kutatásokba ereszkedett, csodálkozásvacsorára, mire.
sal szól azon nyilvános tényről, hogy a fekete bőr
Koncz Gábor, ki büszke dölyfös szivében hogy a földet lakó, összes emberi nem öt osztályba több meleg eltűrésére képes, mint a fehér. Azóta
soroztassék, u. m. kaukázusi, fehér, szép bőrszínaz egész dolog menetét nem igy gondolta ki,
nel; mongol, sárga; aethiópiai, fekete; amerikai, már John Davy azt is fölfedezte, hogy a fekete
s a fülig adós uraságok előzékenységével épen réz-, és malnji, sötét-vagy vörösbarna bőrszínnel. bőr a testi belső hőség kipárologtatását sokkal
nem volt megelégedve, lehúzott kalappal, koKorábban, midőn még csak két faj, u. m. a gyorsabban és könnyebben eszközli, mint a fehér.
mor, szilaj tekintettel lépett eselédei közé. fehér és fekete, volt ismeretes, ezen szinkülönbö- „A négernél — mondja — a vér igen sebes roUnokája, ki a külföldön járt szegény zőséget a napsugarak egyenlőtlen hatásaiból vél- hammal fut a véredényeken keresztül, a mi aztán a kigőzölgést nagy mértékben előmozdítja és
sorsú ifju iránt teljes tisztelettel viseltetett, ték származtathatni, mely véleménynek természe- gyorsítja s ezáltal igy a test külső rétegzetét kitesen nem szolgálhatott más egyéb alapjául, mint
mosolygva kérdé:
azon igenis mindennapi tapasztalat, hogy a leg- hütvén: csökkent hőmérsékletével, miután a sziv— Ugy-e nem jön el, öreg atyám uram? fehérebb bőr is, huzamosabban kitétetvén a nap- hez visszatért, a belső részekre ismétlen hütőleg
— Már hogy ne jönne, micsoda beszéd sugarak behatásának, megbámul, mig az elzár- hat."
az, hát ki vagyok én, mi?
kózás, sötét és árnyas hely fehéritőleg, halaványiPrichard az embereket hajuk szine után, háA fiu mormogva hagyta oda a szobát, de tólag hat reá s mivel mint tény állott előttük, rom osztályba igyekezett sorozni, melyek is ezek
lelkében örült a leendő látogatásnak. Döly- hogy a fekete népek főképen a tropikus éghajlat volnának: fekete, sárga és fehér. Az első magába
fössége, mely nem annyira természetéből, alatt élnek, míg ellenben a fehérek a mérsékelt foglalná a feketebőrüek minden osztályárnyalatait.
f öldöv lakói. A görögök, kik sohasem kételkedtek
mint inkább az elkényeztetésből eredt, sze- azon, de sőt kevély, ábrándos meggyőződésökké A másodikba jőnének azok, kiknek hajuk barna,
gesztenyeszin, vagy vörös, s végre a harmadik
lid komolysággá változott, s minden gondo- vált, hogy ők az emberi természet tökélyeit s osztályba azok, kiknek hajuk fehér és szemök vörös.
l a t a ^ becsült ifju felé fordult.
alapformáit kizárólag hordják magukban és ma- Minden tisztelet mellett azonban, melylyel ezen,
gukon, határozottan azon hitben éltek, hogy a különben jeles tudós iránt viseltetünk, tartozunk
Mi az? szólt oda egy
ágyból
az öreg
bJf
feJ
fe
asszony.
néger népek eredetileg fehérek voltak s csak ké- annak bevallásával, hogy ezen általa tervezett
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osztályozás, hasznos következtetésekre egyátalában nem vezet. A haj mindenesetre igen fontos
megismertető külsőjel az embereknél. Szintörvényének alapelemei nyilván azok, átalában véve,
melyek a bőréi. A haj áll gyökerekből, a sajátképeni bőr alatt s más oly szervekből, melyek tápnedv hozzá- és belévezetésére szolgálnak. Külső,
azarunemü héj s ebben velő képezik minden egyes
hajszálnak testét s a velő bizonyos mennyiségü
véredénykékkel lévén ellátva: ezek megromlása,
vagy rendszertelenné vált munkássága következtében tétetik aztán ki a haj betegségeknek. Ezen
velőben rejlik tagadhatlanul a festő-anyag. Prichard esetet emlit, melynek személyesen volt tanuja, midőn egyetlen éj alatt, bú miatt, a haj megőszült, s ezenkivül is több, más hasonló esetről
értesittetünk. Egy kitünő franczia boneztudós
még tovább ment s azt állitá, hogy nemcsak a
hajnak, de az egész testbőrnek is összes festanyaga
a haj és szőr gyökérkéiben található föl. Jól van!
elfogadva már most, hogy az emberi test kívülről,
sok helyt alig látható piheszőrrel van benőve:

ket alig tekinthetni ugy, mint egy egészen külön
faj egyéneit, mivel ezen faj sajátságai bizonyos
anyaghiánylatokból származnak. Vörös szem és
fehér haj ezeknek legkiválóbb, legszembeötlőbb
megismertető jelök; jóllehet ezek is, azon fajokhoz képest, melyekhez az egyének tartoznak, valamennyire különbözők. Fehér-, petyesfaju embert
a világ minden részeiben találhatni. — A szem
vörösségének oka, hogy az érhártyából a festanyag
teljesen, vagy igen nagy részben hiányzik; minek
következtében a piros véredények egészen ki- és
áttetszenek. Azon hiányos szervalkat, hogy a világossága sugarainak fölfogására, mely különben
is a festanyag által eszközöltetik, a petyesfaju
ember vörös szeme csaknem képtelen, okozza
egyszersmind és innen következőleg azt is, hogy
az ilyfaju emberek szeme kivétel nélkül igen
gyenge. A négerfaj petyesfaju embereit, bőrük
szine után, fehér szerecsencknek nevezik. Hajuk
ezeknek is gyapjú, csakhogy fehér Az indusok közt
hasonlag találhatók petyesfaju emberek. Ezeknek
teste tejfehér s lágy'piheszőrrel födött; hajuk szintén

még az ismeretes közönyösségi hajlamból is csak
alig lehet kimagyarázni, hogy nálunk oly lassan
halad a tornászat ügye, melynek czélszerüségéről
pedig mindenki meg van, legalább meg lehet győződve.
A pesti testgyakorló-intézet Clair igazgatása
alatt már jó ideje fennáll ugyan, azonban működése eddig oly szük körre szorítkozott, hogy
emlitést alig érdemel. Ez intézet közelebb a pesti
tornaegylettel egyesült, és sokat remélnek ez
egyesüléstől. — Valóban ideje is, hogy hazai
torna-ügyünknek a főváros példája jótékony lendületet adjon.
A tornázás Németországban is, mely bölcsője,
a tornaegyletek által terjedt leginkább, s egyleti
uton legsikeresebben kezeltetik. A pesti tornaegylet, melynek csarnokában már több mint három
év óta járja a testedző tornázás, lassan de biztosan
halad előre. Jelenleg több mint 400 tagja van,
kik közt mintegy 150 felnőtt egyén gyakorolja
magát rendesen. Növendéke —18 éven aluli ifjak
— 175 van, azonkivül 42 képezdei tanuló ingyen

A pesti tornaegylet disztornázása a nemzeti lovardában (1867. február 2-kán).
honnan van, s miképen lehetne ezen föltevés alapján megmagyarázható az, hogy a néger ajkainak
benső, fogfelőli oldala, mely minden szőrbenövéstől teljesen tiszta, miért fekete ? Mélyebben megfigyelvén azonban azonkörülményt, hogy a gyapjas
haj a négernek fekete bőrétől s a merev, sörtés
szőr és haj az indus vörös bőrétől elválaszthatatlan : ezen két, külső, phisikai ismertető-jel szoros
együvétartozásában hinnünk kell.
Hasonló módon felel meg a szem szine a haj
és bőr szinének. A szem szine azon festanyagtól
függ, mely az érhártyában találtatik; ezen anyag
különböző színezése szerint — kék, szürke, dióbarna, vagv fekete a szem. Világosszinü szemek
átalában szép bőrrel s könnyü, puha hajjal párosulnak ; mig ellenkező esetben ellenkező áll. Vannak azonban kivételek, jóllehet mongolok, aethiopiaiak, malájok és amerikaiak 99 eset közül százban igazolják, hogy ezen szabály alkalmazásának
érvénye megtámadhatatlan. A kaukazifaj e tekintetben nagyobb különbözőséget mutat.
A fehér, vagy petyesfaju (kakerlak) embere-

nyer oktatást a tornázásban, melyet idővel a vidéken terjeszteni hivatvák.
A főváros példája már is kezd hatni. Debreczenben és Miskolczon már alakultak tornaegyletek, Pécsett és Pozsonyban hasonló mozgalmakról
hallunk, Zsombolyáról pedig legközelebb értesül-;
tünk ily törekvésről.
Szükséges is, hogy férfi-tornaegyletek minél
nagyobb számmal alakuljanak, — nemcsak a férfiak tornázása miatt, hanem azért is, mert az iskolákban csak akkor lehetend behozni átalában a
tornázást, ha a tanításra képes egyéneink magunknak lesznek, — ezt pedig csak a férfi-tornaegyletek által érhetjük el.
A phisikai nevelést régibb korban az átalános
nevelésnek fontos tényezőjéül tekintették. Ujabb
A pesti tornaegylet disztornázása korból is nevezetes férfiak egész sorának szavait
idézhetnők a testkifejtés fontos czéljának bebizo1807. febr. 2-án.
nyítására, de álljon itt csak kettőnek nyilatkoAz ujabb kor világosan kimutatta annak zata; Montaigne azt mondja: „Ki gyermekét deszükségét, hogy az egyoldalu szellemi tulfinomo- rék emberré akarja nevelni, ifjuságában ne pudáshoz hajló nemzedék testileg gyakoroltassék, s hítsa azt el. Nem elég, hogy növendékének csak

fehér, szemök vörös. A holdfényt különösen szeretik s éjjel igen élénkekés tevékenyek; mig a nappal
rendkivül nyomoruságos állapotba juttatja őket,
a napsugarak fénye ugyanis gyönge szemeiket
könyeztetl. A petyesfaju emberek sajátságai csaknem mindenütt ugyanazok levén, ismertetésünket
immár befejezhetjük. Az e faju európaiak olykor
pénzért mutogattatnak. A bőr, haj és szemek közt
levő rokonság és összeköttetés, valamint mindezekre nézve a festanyag egysége a petyes-, vagy
albínó-emberfajban nyer legszembetünőbb megvalósulást s átalános igazolást is egyszersmind.
Szováthy Lajos.

csoportozatok, vagyis a tornászok gúlái, különö- i debreczeni orsz. gazdasági tansen midőn végül egy három ember magasságú
intézet.
piramis állott, szines fénynyel megvilágitva, s
Átalános tetszéssel fogadták az országban
hozzá a dalárda Kölcsey hymnusát hangoztatá.
Az előfordult versenyekben, a 56' magas pár évvel ezelőtt a kormány azon intézkedését,
kötelet 18 másodpercz alatt mászta meg Guttmann mely szerint a gazdasági tudományok ápolására
Károly, s nyert egy szépmívü ezüst serleget, Magyarországban négy uj gazdasági tanintézet
1
ugyanemagasságotJancoviusl9 /,m.p.alattérvén I alapítása határoztatott el. A magyaróvári gazdasági intézet és a keszthelyi
Georgicon régóta elégteleneknek bizonyultak be ugy számra,
mint műkörre nézve az ujabb
kor igényeihez képest, s a legmélyebb szükségérzet idézte elő
azon nemes versenyt, melylyel
nevezetesb vidékeink és városaink a tervezett intézeteknek
körükbe helyezését folyamodásokkal, fejtegetésekkel, ajánlatokkal sürgették.
Debreczen város sem maradt e tekintetben hátra. Tetemes áldozatra nyilatkozott késznek, ha a négy tanintézet egyike
kebelébe helyeztetik, s részint
e város kiválólag gazdasági
helyzete, részint ez ajánlatok,
talán egy részben a nemzeti
közohajtás is egy czélra közreműködvén, csakugyan elhatároztatott a négy országos gazdasági tanintézet közül egynek
Debreczenbe helyezése.
A tanintézet épületei immár
készen vannak, s megnyittatását
óhajtva várják. Az építkezés két
helyen történt. A péterfiai városrész végén, hol a várost sivó
homok-talajra tett nehány gyarló épület inkább mulatságra,
mint termelésre számitott szőlőskertek kötik össze Debreczen
debreczeni orsz. gazdasági tanintézet belsö épülete.
óriási városligetével, a nagy
erdővel,
s
melynek
tőszomszédjában az itt oly
el, a második dijat nyerte. Az ugrásban első volt
nagy
horderejü
és
szépen
virágzó gőzmalomválCsászár Jenő, ugorván magasba 61"-t, s ugy látlalat toronymagasságu kéménye emelkedik ki a
szott,
még
néhány
hüvelykkel
többet
is
képes
lett
E pesti egylet mutatta be febr. 2-án működévállalat csinos angol kertéből, — ott áll a tulajsét !u. n. disztornázásban a közönségnek. 1200 volna ugrani, azonban vetélytársai, kik közül donképeni tanintézet, a gazdasági tudományok
Tendég vett részt a nemzeti lovardában ez ünne- Dedinszky K. és Mustíére Oskar tüntek ki, már elméleti tanitásának helye; benne szakkönyvtár é*
pélyen, melynek részleteit akkor bőven leírták a kidőltek mellőle. — A résztvett közönség várako- muzeum, természettani szertár vagy műterem stb.
hirlapok, mai számunk pedig sikerült képben záson felül ki volt elégitve. Meggyőződhetett
—A külső épühozza. í j
letek
pedig :i
A lovagló
nagy-erdő men
terem közepe
ten az ugy nevolt a gyakorvezett Pallalatok színhegon, melyen
lyéül hagyva,
roppant
széleskét végét peségü
—
fájdadig, valamint a
lom máig is tölképen hátul
tetlen— orszálátható vivótegut vezet Hadrem ablakait a
ház és a felsőbb
közönség letölmegyék felé,
tötte meg. A
emelkednek. E
vivóterem emetér a termékeleti ablakai
nyebbek közé
alatt a pestbutartozik Debdai dalárda tagreczen határán,
jai állottak, ;kik
s már terjedelkardalaikkal
mére is méltó
fűszerezték az
birtok ajánlkoelőadást.
zik itt az inté*
Képünk előzet gyakorlati
terén az erőczéljainak előteljes tornászmozdítására,
alakok csopormely birtokhoz
tozatai látszaa város 400 holnak. Jobbról a
dat ajándékolábtó,ló, nyujzott, az orszátó, és a magasgos vállalat p< ugráshoz való
dig azonfelüi
mércze, balról
még 200 holdat
a szószék, korszerzett.
lát, — a közéAkülsőépü
pen pedig a
letek követkemászókötél.
zők : A 24 öl
A kép hihosszu s 7 öl
A debreczeni orsz. gazdasági tanintézet külsö épületei
ven ábrázolja
széles, 50 viláaz előadás azon
gos
ablakkal
s
3
ajtóval
ellátott
birka-ől, mely
mindenki,
hogy
az
egylet
czélja
komoly,
ámbár
részét, melyben a tornászok csapatokra oszolva
a
hátsó
udvarnak
képezi
zárkövét
s melynek
vidáman
törekszik
annak
elérésére.
mutatták be gyakorlataikat.
Bár hatott volna a jó példa szélesebb kör- két tégla-alapon nyugvó faoszlopsor szolgál táAzonban még szebb látványt nyujtottak a
szabad gyakorlatok. Ezek azon mozgások, melye- ben, s bár jönnének az egyletbe különösen ifjaink. maszul. — A ló- és ökör -istálló, mely képünk
ket valamennyi tornász egyszerre, vezénylet mel- A csekély tagdijak mellett, mely 50 kr. havonkint, legvégén látható, 16 lóra s 28 ökörre, két talett, a puszta földön, szerek nélkül tesz, s melyek a belépés mindenkinek módjában áll, — s a ha- karmány-kamarával együtt, 28 öl hosszu. — A?
szon, melyet ezért mindenki megszerezhet magá- udvar másik oldalán, ezzel átellenben, a 32 tea tornázás legfontosabb ágát képezik.
hénre számitott tehén-ól, kapcsolatban a csikó- f
Kedvező benyomást tettek a közönségre a nak, kiszámithatatlan.

lelkét szilárdítsa, az izmokat is aczélositania kell."
Rousseau pedig igy elmélkedik a fölött: „A testnek erősnek kell lenni, ha azt akarjuk, hogy a
léleknek engedelmeskedjék: mint a jó szolgának
erősnek kell lennie. Minél gyöngébb a test, annál
inkább parancsol; minél erősebb, annál inkább
engedelmeskedik. Gyönge test erőtleniti a lelket."
Ezt mondja az elmélet, a gyakorlat pedig arra
tanit, hogy edzett testtel, tornászattal bámulatos dolgokat végre lehet hajtani. A német John
1811-ben szerény kezdetü tornaegyletet alakított, hét év mulva már 1400 tagja volt annak,
ma pedig 1934 tornaegylet van
északi Németországon. — S az
1811-ediki tornászok utódai, az
1866-odiki tornászok nyerték
meg a sadowai ütközetet.
Kutassuk tovább e példát s
még meglepőbb dolgokra bukkanunk. Ugyanis a német tornaegyletekben 1864-ben 167,932
és pedig 62,256 ugynevezett
tornapártoló és 105,676 tornász; az utóbbiak közül kor
szerint 34,653 14—20 éves,
54,163 20-30 éves, 16,711 30
—60 éves volt, sőt 149 a 60 éven
is tulhaladt. — Foglalkozás szerint volt 11,258 mezeigazda,
71,501 iparos, 12,989 gyármunkás, 32,102 kereskedő, 2361
fensőbb tanodák hallgatói, 5679
technikus és művész, 292 pap,
2803 orvos, sebész stb. 4308
tanitó és tudós, 5135 ügyvéd
és hivatalnok, 1484 katona és
10,020 egyéb hivatáshoz tartozó. Ime a követésre méltó példa
statistikai adatokkal világosabbá téve. Bárcsak követnők kor- .
J
és rangkülönség nélkül, bár a
pesti tornaegylet szilárd alapja lenne a legnagyobb
mérvben elterjedt magyar tornászatnak.

11!
h<?rnyu>istállóval .és a •eajt.készitö helylyel. — A
A veszélyektől menekülés czélja; mindig fő- találmánya ahoz képest, mit egy született franló-istállón innen keresztbe épitve látható a 25 öl czélja volt a tudománynak, hanem az természete- czia kivinni igér. Trocol ugyanis azt a nagyszerü
hosszu, kocsis-, jultász-, gazdái-, k<rékgyrtó-lak sen csak kezünkbe adja óvszereit, és nem kény- találmányt szabadalmaztatta magának, mely szejéfti mühely, .melynek a másik oldalon ugyanily szeríthet az azokkal való élésre. 50 évvel ezelőtt ! rint ő selyemhernyók nélkül selymet állit elő.
hosszu épület felel meg, t. i. a tehenész, a kondá- kezünkbe adták a Davy-féle biztositó lámpát, Azon nézpontból indulva ki, hogy az állat itt
sok, a kovács laka, mühelye, és a gazdái lak, mely melynek a szénbányákban történni szokott lo'oba- csak szövőgépül szolgál, és a selyem anyaga már
20 osztályból áll s mind előszobával, konyhávals násoktól kellene az emberiséget megőrizni, mind- az eperfában bennfoglaltatik, azon müködött,
kamarával van ellátva.
azáltal folyvást jönnek elő napjainkban is hasonló hogy már e legelső forrásból meríthessen. Az
Közelebb látszik a tanulók laka, mely előtt a szerencsétlenségek, még pedig néha oly megren- eperfa idei hajtásait dolgozza fel, és abból nyer
képünkön jól látszó kórház áll a kert szegletén. dítő sulylyal, hogy csak kevés idő alatt is Angol- oly szövetet, mely szemtanuk állitása szerint a
A tanulók laka két nagy teremben kaszárnyasze- orszásrban kétszereződött azok száma. A biztositó legszebb fehér selyem és mindennemü feldolgorüleg van berendezve 40 ágygyal. — E lak fölibe lámpát egy részről a bányamunkások elhanyagol- zásra alkalmas. E fölfedezés által ki lehetne kevan elhelyezve a hazánkban mind ez ideig virág- ják, még ott is kerülik, hol használni lehetne, rülni a fáradalmas selyemtenyésztést, mellőzni
zásnak nem indulhatott nevezetes iparág: a se- másrészt nem is nyujt tökéletes biztosságot, ha lehetne a gyógyithatlanul elbetegesedettselymérlyemtenyésztésre szánt helyiség is. — A tanulók p. o. külső léghuzam hat lángjára. Van azonban fajt, mint szintén a sikertelen fáradozásokat, melakával egy vonalban áll északon a 17 öl hosszu rövid idő óta a biztositó lámpán kivül e veszély lyeket uj fajok behozatalára tesznek, és a selyem| elháritására oly készül.-k, mely már '/, procent ipar egy boldog aranykor küszöbén állana.
és 4' 2 öl széles, magas szertár.
Legmagasabb épület itt a svájczi tetővel ellá- széngőz jelenlétét is csengetés által kimutatja,
A kis és nagyvilág tanulmányozásakor az
tott tiszti vagy tanári lak, mely kényelmes 3 lakó holott legalább is 12% ilynemü gáz szükséges a ugynevezett kis világban, a górcső világában min*és cselédszobából, s a földszinti pinczeosztályban lobbanás létrehozására. Mint azonban az angol- dig több-több épen nem tetszős dologra találunk.
országi legujabb szerencsétlenségekből kitünik, Ha felgondoljuk a körültünk tenyésző górcsői
konyha, élés- és fakamra s pinczéből áll.
Végül a délnyugatra néző s rajzunkon leg- még eddig egy bánya sem erőtettc magát annyira, élet számtalan állatát és azoknak töméntelen száteljesebben látszó, a maga egyszerűségében is hogy ily ellenőrző készüléket beszerezzen. A leg- mát, a roppant sok teremtményt, mely bennünk
Ízletes alakot mutató élelmezési lak, mely pincze- könnyebb módja e fellobbanási veszély kikerülé- és rajtunk szállásol, melyeket magunkba veszünk
helyiségén, alaposan fölszerelt tágas konyháján s sének természetesen kellő vigyázatban áll, hanem ételünkkel, italunkkal, és légzésünkkel, borzaiéttermén kivül 6 szobát tartalmaz, és szükség ez néha kivihetetlen a bányák kiterjedése és mély lommal telünk el, de ha eszünkbe jut, hogy mindvolta miatt. Igy állván a dolgok, — legalább azt ezek mellett is, az emberi nem egészben marad, és
esetében tanulói lakásul is használtathatik.
A képünk keretén kivül eső nagy csűrön ki- kellvén hinnünk, hogy igy állnak, lehetetlen, hogy a szenvedhetőleg jól érzi magát, borzalmunk eltűr
vül még több apró épületek, mint: sertés-ólak, Sommer Emil által nem régiben ajánlott őrizke- nik. A trichinek óta a górcső ujra fedezett fel
dési mód alkalmazást ne nyerjen, különösen egy- valami eddig nem is sejtetett. Egy bécsi tanár
górék, takarmányhelyiségek stb vannak.
álódásai következtében valószinüvé lett,
E czélszcrüen és Ízletesen kiállitott épületek szerű voltánál és czélszerűsésjénél fojíva.
vizsga
Pribék Béla orsz. központi építészmérnök ur terRégebben, mikor még a Davy biztosító lám- hogy a kolera nem egyéb egy gombafajnál, mely
vezése, felügyelete, s az egyik képünkön látható pája nem létezett, s talán még ma is itt-ott, ugy a test belsejében rohamos lépéssel terjed eí.
szélmalom tulajdonosa, Barcsai Miklós helybeli szokták a vész kitörését megelőzni, hogy „a Oroszországból az emberi test egy eddig ösépítőmester vezetése mellett, 1866. márczius végén bányagőzt kiégették", azaz egy bányász, kinek meretlen parány elődijéről tudósitnak, névszekezdve, a város által a termelési áron adott téglá- szive helyén volt, bement a bánya mélyébe, és a rint a greganiráról, melynek épen roppant nagy
ból országos közmunka segélyével készültek el 6 talán ott levő széngőzt meggyujtotta, a nélkül, számban eiőjövetele miatt hihető, hogy kü»hónap alatt.
K.
hogy e veszélyből ki nc szabadulhatott volna. E lönféle kórtüneket idézhet elő. Végre angol górtüzi játékot azonban minden veszély nélkül kivi- csövészek a ezukornak már régebben is ismert
hetni, ha ember helyett villanyszikrát bocsátunk lakosait ujolag észlelés alá vétetik, és leírták. E
Legujabb találmányok.
a bányába. Sodronyfonalt vezetnek az egész kő- szerint egy darab nyers czukor is ugyancsak élénk
szénbányán keresztül, olyanformán mint a táv- kaszárnyát tüntet elő. Két állatfaj tenyészik
IL*)
irdáknál szokás, a sodrony ugyanazon helyre tér ugyanis a ezukron, melyeket természetbúváraink,
Az uj gépek s eszközök megannyi számjelek,
vissza, a honnan kiindult, és az üregek legmaga- sajátságos nyelvükön szoronezoknak és atkáknak
melyek az emberiség egy lépcsővel odább haladásabban fekvő részein fut keresztül, hol a veszé- neveznek. A elsők mint húsevők csupán az utóbsát jelzik ipar, müvészet és tudományok terén.
lyes gázok leginkább szoktak összegyűlni. A sod- biak rovására látszanak élni. Már puszta szemmel
Az orvosi tudomány is számtalan eszközzel látta
ronyfonal azonban nem. egész, sok helyen meg- is mint vereslő pontocskák különböztethetők meg,
el magát az ujabb időben, s habár a középkor seszakad, de végei nem esnek egymástól messzire. s némi mozgást vehetni rajtok észre. Górcső alatt
bészi eszköztára százszor gazdagabb s drágább
Ha már most galvantelcppel vagy nagy villany- éles falámokkal és hegyes karmokkal fegyverzett
volt a mai orvosokénál, miután a mai sebész az
vezető készülékkel hozzuk a sodrony végét érint- lábuk, és két tolltarajhoz hasonló tapogatójuk
egyszerű szikével (scalpcllum) többet végez,
kezésbe, és villanyfolyamot árasztunk a sodrony vehető ki. Egyes ezukordarabkák mélyebb átmint a két évszázad előtti husz műszerrel, a mai
felé, a villany a sodronyfonalnak minden megsza- vizígálásánál meg lehet találni a ezukordarab
orvos a legkényelmesebben ugy meg tudja vizskadási pontján, mindegyik végről a másikra belsejében ez állat lárváit és bábjait is. A másogálni a légcső, mell, szem, fül, s egyéb tagok
átugró szikra észrevehető lesz, és a talán ott levő dik faj : az atkák nyolcz sarlóidomu karmokkal
minden részét, hogy azt husz évvel ezelőtt lehebányagőzt fellobbantja. Ha fellobbanás nem tör- ellátott lábbal és szivókészülékkel birnak, és az
tetlenségnek tartották volna; A gyakorló orvos
ténik a villanyvezetés alatt, ugy nincs veszély, ha atkák legundoritóbb fajához tartoznak. Mikroskop
készlete legujabban egy igen hasznos eszközzel
történik, akkor az korán ki van kerülve. A vil- alatt fél mereveknek látszanak, alig mozgatják
szaporodott: a sphygmographionnal vagy érveréslanyfolyam tehát részint ellenőrző, részint vizsgáló szipjukat és lábaikat, néha azonban oly gyorsan
jelzővcl, mely által sokkal tisztábban szem elé
készülék, és azt kell hinnük, hogy e készülék által, szaladnak le a néző térről, hogy a vizsgálódó
lehet állitani a vérnek az erekben folyását, mint
miután alkalmazása oly igen kivánatos, a szeren- szeme alig birja őket követni. Ez állatkák szereazt a leggyakorlottabb kéz tenni képes. A készücsétlenségek ezután még csirájukban elfojtatnak. tik a czukrot elhagyni, de csak azért, hogy emberi
lék áll egy rugóból és egy finom emeltyűből. Ha
Francziaországban jelenleg a legszerencsé- testre áttelepülhessenek. Azon emberek, kik
a rugó az ütérre alkalmaztatik, átruházza a lökéseket az emeltyűre, melynek szabad vége irónnal sebb forradalmak egyike készül, melynek hord- nyers czukorral foglalkoznak, gyakran kapnak
van összeköttetésben,mely irón aztán aszerint gör- erejét azonban az azzal nem foglalkozó felfogni sem kezök fején valami viszketeget, melynek okozója
bébb vagy egyenesebb vonalakat huz a sphygmo- képes, miután az egész dolog töltött palaczkok gön- kétségkivül a ezukor-atka. Különböző ezukorgraphion kormos henger felületére, a mint "az ér- gyölése körül forog. E dolog nagy hatása mindjárt darabok nagy száma közt nem találkozott csak
verés lökései nagyobbak vagy kisebbek. E sphyg- kitünik, ha azt mondjuk, hogy Istentől mindenben egy is, melyben atkák ne tanyáztak volna, némely
mographion egy óramű által mozgásba hozott bőven megáldott édes hazánk ásvány- és gyógy- darabon azonban oly töméntelen volt számuk,
készülék, s épen e jelzésre szokott használtatni, s vizei, melyek pedig semmiben sem állnak alább a hogy egy font ezukorra 50,100 sőt 200,300 ezer
hengerfelülcte folyvást forogván, ha az érlökés külföldéinél, épen e göngyölés és dugaszolás fél- esett belőlök. Szerencsére szó sem lehet arról,
jelző tolla elébe állittatik, szembetűnően felfogja szeg és lelkiismeretlen kezelése miatt nem örvend- hogy az ilyen czukor evése ártalmas volna, hiszen
annak karczolásait. E távirdaszerü készülék vilá- hetnek méltó keletnek. A begöngyölésre forditott a sajtban is elég atka van, mégis megeszszük, sőt
gosan kimutatja egy meghatározott időtartam pénz és idő Francziaország nagymennyiségü bor- némely ember még szereti az ilyen sajtot. A fehér
alatt az érlökéseknek nemcsak számát és erejét, és likőrküldeményeinél fogva tetemes összeget tisztitott ezukorban azonban soha sincsenek atkák
de egyszersmind azok egyenlő és egyenlőtlen vol- tesz ki nagykereskedőházaknál, igy például a mert ebben nincs légenytartalmu anyag, mely
tát, valamint azt is, hogy ha a lökések rendetle- cognaci Henessy háznál évenkint százezer frankra életöknek nélkülözhetlen föltétele.
nek, e rendetlenségek minő időközökben ismét- rug. — Egy német üzér Bordeauxban, Becker, az
Angliában hajók fűtésére nagyban alkalmazlődtek. A sphygmographion kormos lapja eltehető, eddiginél sokkal jobb göngyölési modort hozott zák már kőszén helyett a petroleumot. A kőolaj
ujabb kisérletnél uj lap használható, s igy aztán használatba. Ü ugyanis a szokott anyagok, szalma, egy vörös izzásban levő érczlemezre csepeg, s ott
könnyü összehasonlítani a különböző sávolyokat, széna, göngy, posztó stb. helyett kaucsukot hasz- hirtelen gőzzé válik, mely a kazán alatt elég.
vagyis a beteg különböző időben különböző nál göngyölésre, mi által az üvegnek a lökés és Idővel azonban ártalmas maradék ülepszik le,
érverését. A sphygmographiont használja a gya- rázásból származható törése elő nem fordulhat. mely nem egyéb, mint szilárd széneny, s ez ellekorló orvos kóros vérállapotok kimutatására, ütér- Mindenik, vagy minden második palaczk kaucsuk nében folytonos vizgőzsugár vezettetik a gőztágulatok fölfedezésére, és szívbajok kimutatására, gyűrűvel vétetik körül, és igy a palaczkok minden térbe. A gőz e processus tartama alatt a kazánba
az élettantudós pedig még több hasznát veszi, lehető érülközési pontjai ki vannak a rugalmas jut, 8 az elemek munkássága itt valódi körben
mert e néjkül nehéz a vérkeringés okait töké- anyaggal párnázva. Az első próba jól ütött ki, forog. Az uj próbakészülékcknél a gőzképzés oly
letesen kifejteni. Különben az orvosi tudomány, mert biztosság, térkimélés, gyorsaság és olcsóság gyorsan történik, hogy 3 percz alatt 5 font gőz
va
» y jobban mondva az élettan körében nagy- lett eredménye, és pedig nem remény feletti van készen, ha e körülmény nagyban nem fog hátszerű találmány a hümodromometer vagy vérnyo- mérvben. A költségkímélés a kaucsuknak nem rányosnak mutatkozni, ugy meg van a keresett
másjelző és a hiimodachometer, vagy vérsebes- épen olcsó áránál fogva az által lesz érthetővé, kincs, akkor két harmada az eddig szénnel rakott
ségjclző is, melyek mind a legujabb kor vivmányai hogy a kaucsukgyürüket nemcsak egyszer lehet térnek más tárgyakkal lesz betölthető, és a ki
és hathatós emeltyűk arra, hogy az élettan épü- használni. E göngyölésmódot nem sokára Cham- tudja, mily nagy baj a roppant szén a tengeri halete, mely jelenleg még csak némely oldalain van pagne és minden kiviteli vidék felkapta, ugy jókon, fel tudja fogni a nyereséget, mely ez által
hogy Becker a kaucsukgyürük által mesés jöve- létre hozható.
befejezve, egészen felépüljön.
delemforrást nyitott magának.
A ricinus-olaj eddig csak mint orvosszer volt
*) Az I-ső közleményt 1. a „V.U."' idei 8-ik számában.
Mily szerénynek látszik azonban e német alkalmazásban, azonban kitünt, hogy ez anyagnak
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ao-azdaság terén is kitünő érdemei lehetnek, me
lyek ismertetésére álljon itt a következő. A ricinus-olaj, minden dolgok közt legjótékonyabb hatásu a bőrfajokra nézve, tartós hajlékonyságot ad
annak, és a régibb megkeményedéseket eloszlatja.
Az ez olajjal gyártott szijak kétannyi ideig tartanak, mint a másfélék, és még az a jó oldaluk is
van, hogy nem csúszósak. A ricinus-olaj csizmákra
való alkalmazásában az a kellemes előny van elérve más zsíranyagok fölött, hogy a csizmát rögtön
lehet fénymázolni, mihelyt olajjal be van kenve, de
meg az oly bőrhöz, mely ricinus-olajjal kezeltetett,
soha sem nyul, sem patkány, sem más kártékony
állat.

Vajda-Hiuiyad vára.
1452., 1681., 1866. Szóban és képben. Szerkesztette és kiadta Arányi Lajos tanár. 15 táblán,
79 ábrával. Pozsony, 1867.
Azt még ellenségünk sem foghatja reánk,
hoo-y nagyon kitartó természetüek volnánk, kivált
ha&a kitartás a zseb dolgaiba is talál vájni. Nem
csak tiszteletre, hanem pártolásra is méltók tehát
azon ritka férfiak, kik valamely kitüzött magasztos czél elérésére, idejöket, egészségöket, és vagyonuk egy részét is áldozzák.
Uven ritka férfiu Dr. Arányi Lajos egyetemi
orvoskari tanár, ki a mellett, hogy tanszakot teremtett a m. kir. egyetemnél és azt virágzóvá
tette, a régészetnek is ihletett kedvelője. Evek óta
két kegyeletes, szép eszmét táplált kebelében:
történelmi emléktábláknak a fővárosban felállítását, és Vajda-Hunyad várnak a végromlástól

megóvását. Az első eszme kiviteléhez segédeszközül szolgáltak a vigalmak közt buzgón gyüjtött
,,hatosok", ezek segélyével a táblák egy része
már készen áll, és tavaszszal, a mint a kőmivesmunkához sikerrel hozzá foghatni, Budán fel is
fognak a táblák állíttatni. —A második eszmének
meghonosítása, népszerűsítése tekintetéből, készitteté a buzgó archeolog tetemes költséggel a várat
meglepő hűséggel visszatükröző mintákat; ismerteié tárgyát felolvasások által, és irta a fenebbi czimü diszes munkát, melynek szövege alapos, képei
pedig nemcsak szépek, hanem sok pénzbe is kerültek. E mü által Arányi az összes hazával akarja
megosztani saját érdemét és minden lelkes hazafinak alkalmat nyujtani, hogy e nemzeti becsületünkhöz oly közel álló műemléknek a hamvakból
feltámasztásához ereje szerint járulhasson.
A munka 90 lapra terjed csinos nagy nyolczadrétü alakban, a történelmi bevezetés után,
kalauzképen következik a pest-vajdahunyadi
utazásnak és V.-Hunyad városának rövid ismertetése, kedélyesen, a szerző ismert humoros modorában előadva. A harmadik szakasz a vár külső
és belső részleteinek lelkiismeretes, a tudomány
jelenlegi állásához mért előadását foglalja magában, ugy a mint a vár 1866-ban áll; ezen leirás
után egyszersmind tiszta fogalmat szerezhetünk
magunknak egy nagy .kiterjedésü, főúri várról a
középkorban. A következö IV-ik szakasz egy
régi (1681-iki) leltár után ismerteti a várat romlása előtti állapotában. Itt a történetkedvelő, valamint a regényíró is igen becses adatokra és
motívumokra fog akadni, melyek az akkori szokásokhoz és viszonyokhoz hü kommentárul szol-
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ilőző farsang is a nagy böjttől nyerte Carneval
íevét. Kétfélekép szokták pedig ezt leszármaz;atní. Némelyek szerint e név e szavaktól eredt
Nagy böjt.
volna: Caro vale! (azaz: hus, Isten veled!); máÁmbár a nagy böjt szoros értelemben véve sok szerint, hogy akkor még caro valet (azaz:
nem ünnep ugyan, de mint a keresztyénség nagy még a hus érvényes, még ehető), mindkét esetben
ünnepeivel szoros kapcsolatban álló, kétségtele- rokonságban áll vele a magyar hushagyó elnenül az is emlitendő, midőn emezekről szólunk. Ez vezés.
ugyanis nem csupán előkészület az utána követAzonban a nagy böjtöt rendesen nem tekinkező husvéti ünnepekre, hanem ugy is figyelmet ik egész folyama alatt egyenlően szigorúnak, haérdemel, mint külön önálló intézmény. A nagy nem többnyire ugy, hogy hamvazó szerdától
böjtnek fő föladata, hogy épen ugy előkészületi kezdve mindig fokozódik, mig a nagy hétben legidőül szolgáljon a húsvétra, mint az adventé ka- nagyobb, s illetőleg nagy-pénteken éri el tetőponrácsonyra. Általában böjti nap minden nap, mely tot. De épen ezért kérdésessé válik, vajjon a
az ünnepet megelőzi, mig magán az ünnepnapon nagy-pénteket lehet-e ünnepnek tekinteni, miután
való bőjtölést a régibb egyház oly szigoruan ti- ünnepeken a böjtölés tilos.
lalmazta, hogy határozat hozatott,, mely szerint
Itt lesz helyén megemliteni, hogy a protesazon papot, ki ünnepnapon (az egy nagy-szomba- tánsok oly értelemben, mint a róm. katholikus és
tot kivéve) böjtölt, el kellett hivatalától mozdí- görög egyház a böjtöt nem ismerik ugyan, hogy
tani. Ha pedig ezt valamely laikus tette, kisebb t. i. bizonyos megszabott napokon tartoznának a
egyházi átok alá esett.
husétkektől tartózkodni. Régebben Ők is hasznos
A nagy böjtöt a husvét előtti hat hét képezi, gyakorlatnak tekintették ugyan a tartózkodást,
épen ugy, mint a karácsony előtti négy hét az ad- de az sem bizonyos napokhoz nem volt kötve,
ventet. Első pillanatra feltűnőnek látszik, hogy sem azon élvezetek, melyeket el kell hagyni, nem
mig karácsony és husvét előtt ily böjtölési évsza- voltak szigoruan megszabva, sem általában az
kok vannak, miért nincs ilyen a harmadik sátoros egész nem volt parancsolva; hanem az önmegtarünnep, a pünkösd előtt is rendelve. Ez azonban tóztatás tisztán csak önkénytesnek tartatott.
onnan van, hogy a régibb egyház a husvét és
Nem lesz czélszerütlen még a böjti időszakba
pünkösd közti egész évszakot ünnepnek tekin- eső vasárnapokkal és ünnepekkel is megismertette, midőn a böjtölés tilos volt. Az advent és kedni. A böjtben előjövő vasárnapok külön nevena«y böjt közti hasonlatosság a görög egyházban ket viselnek. Nevezetesen az első quadragesima
még nagyobb, a mennyiben ott amaz is tulajdon- vagy Invocavit ( = segítségül hivott) az ekkor
képen hat hétig tart.
olvastatni szokott 91. zsolt. 15. versétől, mely igy
De a két egyház közt a nagy böjtre nézve is kezdődik: „Segítségül hivott engemet; meghallvan eltérés. A görög egyházban ugyanis a szom- gattam őt" stb. A második böjti vasárnap Remibat nem levén böjt napja, a nagy hétbe eső szom- niscere ( = Emlékezzél meg) az ekkor olvasott
batok kipótlása végett cz időszakot hét hétre kel- 25. zsolt. 6. versének első szaváról: „Emlékezzél
meg rólam, a te irgalmasságodról és jóvoltodról"
lett kiterjeszteni.
Különben annyi bizonyos, hogy hajdan a stb. A harmadiknak neve: Oculi ( = szemek),
róm. katholikus egyházban a mostaninál rövidebb mivel ekkor az isteni tiszteletet a 25. zsolt. 15.
volt a böjti időszak. Nevezetesen az 5. és 6-ik versével szokták volt kezdeni, mely igy hangzik:
században e czélra 36 nap volt megállapitva. Es „Az én szemeim mindenha az urra néznek; mert
mivel e 36 nap az évnek épen egy tized részét ké- ő veszi ki a tőrből az én lábaimat." A negyedik
pezte, onnan decimatio ftnni (az év tizedelése) ne- Laetare (örülj) Ezaiás 54. l-töl, hol ezek olvasvet nyert. Mikor terjesztették ezt ki 40 napra hatók: „Énekelj, meddő, ki nem szülsz; örülj és
(honnan a quadragesima= negyvened, elnevezés) örvendez, ki nem szülsz vala" stb. Az ötödik
pontosan nem lehet meghatározni. Némelyek a ró- Judica ( = : ítélj) a 43. zsolt. 1. versétől: „ítélj
mai szent széken a 6. században ült N. Gergely- meg engemet, oh Isten, és ótalmazd meg ügyemet
nek, mások a 8. században uralkodott IL Gergely- a gonosz nemzet ellen, az álnok és hamis embertől
nek tulajdonitják. A böjtnek épen negyven napi tar- szabadits meg engemet." Végre az utolsó virágtamára alkalmasint Jézus negyvennapi böjtölése vasárnap vagy Palmarum, az e napra kijelölt
evangéliumról, mely szerint a Jeruzsálembe utolsó
szolgáltatott alkalmat.
izben bevonuló Jézus utját a sokaság pálmaágak11-ogy a nagy böjt hamvazó szerdával (dies kal hintette be. A görög egyház a virág vasárnacrnerum) kezdődik, eléggé ismeretes. Egyébiránt pot, mint külön ünnepet, már az ó-korban, nova hainvazási szertartás, mint a legmélyebb bün- zetesen a 4. században kétségtelenül ismerte. A
banat jele, hajdan nem volt csupán e naphoz kötve. nyugatiban a 6. század előtt ismeretlen.
De kevésbe leszismeretes, hogy a nagyböjtöt meg-
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gálhatnak j, függelékül szolgál gr. Tökőly Imre
uradalmi tiszteinek é3 szolgáinak, hivatali utasításai és fizetéseik kimuíatása, mély okmány a?
akkori tárgyalásra és iparczikkekre nem megyeteridő világot derit.
'
, '
A régészetben avatatlan olvasóra nézve igei)'
kellemes utasításul szolgál a táblák magyarázata;
négy tábla a várat négy oldalról tünteti elő jeles
kőmetszeteken, melyek szobadíszül is szolgálhatnak, ezekre következik a pontos alaprajz, és az
emeletek fekrajzai, a termek és a kápolna átmetszetei, egyes feltünőbb tagozatok pontos rajzai
réztáblákon, és egy szines tábla falfestményekkel.
íly jó szöveggel gondosan ellátott, ennyi diszes képért csakugyan nem sok 5 ft, főleg ha tekintetbe veszszük, hogy ez által tartozást rovunk
le oly férfi irányában, kiről azt mondják, a kik
ismerik, hogy sok kivetni valója nincsen, s kinek
ha e vállalatáért szemrehányást kellene tenni,
csak azt lobbanthatnók szemérc, hogy miért volt
oly buzgó!
E vállalat előtt meg kell a hazafiság keblének nyílni, nincs helye szükkeblüségnek ott, hol
nemzeti kincs megmentéséről van szó. S miután
a derék vállalkozó alkalmat nyujt a hazafiság
gyakorlására: ragadjuk meg ez alkalmat! vásároljuk Arányi könyvét tömegesen; azonkivül is járuljunk áldozatfilléreinkkel a czélhoz tömegesen,
mutassukmeg, hogy nemzeti műemlékeinket puszta
falaikban is tudjuk becsülni, s ne türjük, hogy
mulasztásunk miatt Hunyad még megmenthető
vára Visegrád sorsára jusson — és az utóvilág
előtt közönbösségünk örök tanujául szolgáljon.
-n—

A nagy hét ötödik napja a zöld csütörtök,
melyet némelyek már az apostoloktól akartak származtatni; de csak az 5. század óta ismeretes, mint
az úrvacsora szerzésének és lábmosásnak ünnepe.
Első tekintetben jelentőségét a későbbi eredetü,
űrnapja csökkentette. Utóbbi vonatkozásában, mint
a felsőbbeknek az alsóbbak iránti alázatosság jelét
a lábmosást, több uralkodó udvar szokásba hozta.
Igy Rómában, Bécsben, Lissabonban, Madridban,
Párisban stb. Csakhogy ez ma már meglehetősen
csupa üres szertartássá változott. A görög egy- •
házban a lábmosásra még nagyobb sulyt fektetnek,
csakhogy más nap, nagy-pénteken végzik. A protestáns egyházban csupán Angolországban volt
szokásban; de ott is megszüntették. A zöld csütörtököt a régi egyházban bűnbocsánati napnak'
(dies indulgentiae) is nevezték, mivel a bűnös életökért az egyházból kizártakat, ha kellő bünbánatot mutattak, ekkor fogadták vissza az egyházközösségbe. Különben a zöld csütörtök név eredetére
nézve eltérők a nézetek. Némelyek ezt a 23. zsolt.
2. versében. keresték: „Gyönyörűséges és zöld
mezőkön legeltet engemet" stb. Mások a zöldülő
mezőkről akarják venni, mint a melyeknek zsengéit templomba hozták. Ugyanekkor szokták a
chrismát (szentelt olaj) és a más nap használandó
ostyát szentelni, mi hajdan a sírboltokban szokott
volt történni. Szintén ekkor gyász jeléül a templomban a gyertyákat eloltják, az oltárok diszitményeit leszedik, valamint a harangok is elnémulnak, és szombat estig meg sem szólalnak, s az
isteni tisztelet kezdetét kereplőkkel adják hirül.
Végre megemlitendő még a zöld csütörtökre
nézve, hogy a 16. század közepe óta a pápa e napon olvassa Péter templomában az eretnekek
excommunicatióját.
Utánna következik a nagy-péntek, mint a
nagy hét hatodik napja. Rendeltetése a teljes mao-ába vonulás. A proteotantoknál, mint Krisztus
halálának napja, a legnagyobb ünnepek egyike.
Hogy mint ilyen már a 2. században létezett, arról kétségtelen bizonyságok léteznek. Valamint
az előbbi, ugy ez is egyszersmind a bünbocsánat
napja volt.
Befejezésül meg kell még említenünk a nagyszombatot, mint egyetlent, melyet a zsidó szombatok közül a keresztyén egyház is megtartott azon
korban, midőn a 2. és 3. században a hét első
napja mellette a 7-diknek ünneplését is el kezdte
hagyni. Hajdan ez volt az átalános keresztség
napja, mivej a Krisztus halálára való keresztelésnek nagy erőt tulajdonítottak. A protestánsok
azonban sehol sem tartották ünnepnek. Ennek estvéjére esik a husvéti Vigilia is, mely a legrégibb
keresztyén ünnepek egyike, s mely különösen N.
Konstantin és Theodosius korában rendkivüli ünnepélylyel tartatott.
—i
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Irodalom és müvészei,
— (Pákh Albert szépirodalmi munkáit) a
Kisfaludy-társaság elhatározta pártolói számára
még ez idén kiadni. Minden esetre oly könyv lesz,
mely nagy elterjdésre számithat, s melyet ennélfogva számosabb példányban fognak közrebocsátani, hogy — bár magasabb áron — azok is megszerezhessék, kik a Kisfaludy-társaságnak nem
alapitói vagy pártolói.
— (Zilahy Imre költeményei.) Megjelent és
bekiildetett szerkesztőségünkhöz: „Költemények,1
irta Zilahy Imre. A korán elhunyt fiatal irónak e
összegyűjtött költeményei is tanuságot tesznek a
veszteségről, melyet benne szépirodalmunk szenvedett. A lapokban az utóbbi évek alatt elszórva
megjelent s már akkor figyelmet ébresztett költemények 8 kisebb fordításokból ez szigoruan válogatott szemelvény csak. Eszmék és érzelmek gazdagsága, továbbá változatosság a műfajokban,
teszi érdekessé a gyüjteményt. Egy ivre terjedő
költői beszély: „Alvó szerelem," mely tavaly a
Kisfaludy-társaságnál „Margit" czim alatt figyelmet gerjesztett, nyitja meg a kötetet. Balladák,
dalok, ódák, műfordítások váltogatják azután
egymást s köztük nem egy, valódi irodalmi becscsel biró. A fiatal költő pályájának kezdetén volt
csak, s ilyen kezdemény után mennyit várhattunk
volna még tőle! — A diszesen kiállitott kötet
Osterlamm Károly bizományában jelent meg s ára
1 ft. Ajánljuk a közönség figyelmébe.
= („Az 1867-ki magyar felelős miniszterium")
czim alatt Heckenast Gusztávnál csinosan kiállitott füzet jelent meg, mely a legközelebb kormányra lépett magyar államférfiaknak arczképeit
3 minden eddig megjelentnél részletesebb életrajzát tartalmazza. Ez élet- és jellemrajzok eleven és
érdekes képét nyujtják a magyar miniszterek
egyéniségének s eddigi működésének. A mellékelt
arczképek sikerült és csinos fametszetek. A mű
olcsósága (a 64 hasábra terjedő füzet ára csak
40 kr.) azt mindenkinek megszerezhetővé teszi.
= (Márki József tudor) Horácz leveleit,
Virgil „Eneisét" és Lucán „Farsaleáját" magyarra forditá s azokat rövid jegyzetekkel s a
tulajdonnevek betűrendes magyarázatával ellátva,
közelebb kiadni szándékozik. A kiadás sorát
Horácz leveleivel kezdi meg, melyek mintegy 12
ivre fognak terjedni. E kiadmány megrendelhető
1 ftjával, mi a munka átvételekor fizetendő. A
megrendelés Márki urhoz (kecskeméti-utcza 5. sz.)
intézendő.
** (A „Közvélemény") czimü lap, melyet Tóth
Kálmán mint szerkesztő és Wodianer Móricz mint
kiadó, terveztek, nem fog megjelenni. Ápril elején
szándékozták kiadni, de későbbre halaszták.
** (Liszt Ferencz) Rómából, mult hó 16-ról
Grobbi Henrik zeneköltőhöz Pestre, a neki átküldött zenekölteményekért igen kitüntető levelet
intézett. Azt mondják, hogy különösen megtetszett Gobbi 5. opusa és magyar szonátája.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
x* (Székesfehérvári gőzmalom), melynek alakítására Batthyányi és Zichy grófok és Wertheim
testvérek egyesültek, végre csakugyan tetté válik:
alaptőkéje 1,200,000 ftra. emeltetett, az építkezésre azonban egyelőre csak 300,000 ft. leend forditandó.
J (A vetések állásáról) zombori tudósitónk
kedvező hirt közöl. Ha légköri zavar, vagy valamely természeti katasztrófa nem áll be — irja —
akkor a jelen év a gazdálkodókra nézve is vigasztalás ünnepe lesz.
f (A párisi kiállításra) Amerikából Boston
és Chicagóból két tökéletesen felszerelt iskolaházat is küldenek, és egy gőzkenyérsütődét a
szükséges munkásokkal együtt.
x* (Magyar léghajó.) Kulifay János ur, mint
állitja, oly léghajót talált fel, melyet teherszállitásra és légutazásra lehet használni. A magyar
mérnökegylet, hova pártolásért fordult, felhívta,
hogy a terveket küldené be.
y* (A most bekövetkező pesti országos vásár)
ideiglenesen a mészáros-utezában és a közel fekvő
utczák és tereken fog megtartatni.

Közintézetek, egyletek.
= (A magyar tud. akadémia) bölcsészeti
törv. s történettudományi osztály-ülésében márcz.
4-én Trefort Ágoston tiszt tag tartá székfoglaló
beszédét „az 1848-ki törvények befolyásáról a
nemzetgazdaságra." — Utána Csacska Imre szólt
;i franczia törvénykezésről. Kőnek Sándor bemutatá Magyarország 1864-ki népesedési mozgal-

mainak a bécsi statistikai központi bizottmány
fogalmazója, Schimmer által kiadott kimutatását,
azon óhajt fejezve ki, hogy 1865- és 1866. évre is
hasonló kimutatás jelenne meg, mely a magyar
korona összes tartományaira kiterjedne; végül
pedig Rómer Flóris az Archaeologiai közlemények
legujabb füzetét ismerteié. — Az erre következett titkári közleményekből azt emiitjük föl, hogy
a történet tud. bizottság Horváth Mihályt tagjának
kérte fel.
= (A Kisfaludy-társaság)
febr. 27-iki
ülésében egyszerre 15 uj alapitó jelentetett be,
u. m. Cséry Lajos, Domokos László, Ferenczy
Lajos, Iványos László, Jackó Károly, Jankai József, Jóny Tivadar, Kandó Kálmán, Krick Maria,
Léber Ignácz, Lipcsey Tamás, ifj. Sárközy Kázmér, Szőke Dániel, Szőke János, Tisza László.
Ez örvendetes tudósitást azon még örvendetesebbel tetézhetjük, hogy az alapitók sorába a nevezetteken kivül még számosan szándékoznak
legközelebb belépni. Örvendetesen lepték meg
továbbáa társaságot két külső tag, Germanecz Károly és Hadzics Antal levelei, kik mind a ketten
meleg szavakban ajánlkoznak a társaság czéljainak
előmozdítására, mire mindkettőnek szép és tág
mező is nyilik, egyiknek a tót, a másiknak a szerb
irodalom és és nép körében.
= (A budai jótékony nöegylet) 1866. évi kimutatását kézhez vettük. Az egylet bevétele készpénzben 16,977 ft. 60V2 kr. volt, kiadása pedig
16,711 ft. 43 kr., marad 266 ft. 17% kr. Az egylet áldásos működését nemcsak a szegénység segélyezésére, de kisdedóvó-intézetre is kiterjeszti.
= (A n.-váradi takarékpénztár) a legutóbbi
év végén a magyar akadémia részére 2000 frt
alapitványt, más jótékony czélokra összesen 1900
frtot adományozott. Ez intézet ugyancsak megfelel azon nézetnek, mely szerint a takarékpénztárak egyik föladata a jótékonyság gyakorlása.
— (A lugosi kaszinó-egylet) utóbbi közgyülésén felolvastatott titkári jelentésből megemlítjük, hogy az egylet vagyoni állapota évről évre
gyarapszik, s jelenleg 2072 ft. 92 krból áll. Az
egylet hatását a társaséletre a titkári jelentés
szintén kedvező világitásban tünteti elő. Elnöke
Makaj Sándor, jegyzője dr. Fekete Alajos.
= (A kassai szinházsegélyzö-egylet) reál vagyona ez idő szerint 14,100 ft. Évenkinti biztos jövedelme 2303 ft. 30 kr; rendelkezés alatti összeg
ez idő szerint 3189 ft. 53 kr. Ez összegből a jelen
téli szinidényre 2000 forintot utalványozott Latabár színigazgatónak.

Közlekedés.
•f (A budapesti pályaudvarokat) összekötendő lóvasutra s ezzel kapcsolatos gőzkompra,
Széchenyi Ödön gr. .40 évre szóló szabadalmat
nyert.
— (Az északi magyar vasut) f. hő 15-kén
megkezdi a teherszállítást, ápril 2-kán pedig a
személyszállítást is. Próbavonatokat már inditottak, némi ünnepélyességek mellett.
** (Postai nyomoruság) ellen erősen panaszkodnak H.-M.-Vásárhelyről. E város, melynek
postája évi 14,000 ftot hoz, hol 50 ezer lélek
lakik, hol több mint 100 kisebb-nagyobb kereskedés létezik, hol távirda sincs, annyi figyelemben
sem részesült, hogy naponként lenne pénzes-postája, s hogy postai állomása czélszerü helyen és
kellő számu tisztviselőkkel láttatnék el ? — Bizonyára azonban e hiányon is segitve lesz rövid idő
mulva.

Mi ujság?
— (A képviselőház márczius 7-én tartott ülésében) a napirendre térés előtt Tisza Kálmán interpellálta a miniszteriumot a budai katonai parancsnokságtól február 21. és 22-kén kiadott, s
átalános megütközést keltett rendeletek iránt.
Gr. Andrássy Gyula miniszterelnök és honvédelmi miniszter nyilvánitá, miszerint e kérdéses rendeletek hitelességéről a miniszterium semmit sem
,ud, azoknak fontosságot nem tulajdonit, s eljárásában a törvények és kötelessége által fogja
magát vezéreltetni. E miniszteri válaszra, az öszszes ház helyeslése közben, Tisza Kálmán nyilvánitotta, hogy ő e felvilágositással jelenleg megelégszik, s várja a miniszterium további megnyugtató
intézkedéseit. Ezután a miniszteriumnak a helyhatóságok szervezése iránti javaslata került tárgyalás alá. Az átalános vitában feltünő jelenség
olt, hogy Macellariu képviselő román nyelven
kezdett beszélni, de az elnök által a törvény értelmében rendre utasittatván, elég folyékony magyarsággal mondta el beszédét. A miniszteri elő-
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terjesztvény a részletes vita alapjául majdnesa
egyhangulag elfogadtatván, megkezdetett a pontonkénti tárgyalás. A főispáni kijelölés iránt érdekes eszmecsere fejlődött ki, mely Bónis Sámuel
módositványa s annak Deák Ferencz által adott
értelmezése szerint döntetett el, hogy t. i. a főispáni kijelölés a törvényes gyakorlat szerint, előleges konferentiák megállapodása nyomán történjék. Hosszu vitát költött a telekkönyvi hivatalnokok tisztujitásának kérdése, mely végre szavazás
utján akkép határoztatott el, hogy a telekkönyvi
előadók, mint törvényszéki tagok, választás alá
jőjenek, a kezelő hivatalnokok pedig megtartassanak. A további tárgyalás másnapra halasztatván,
az ülés 3 órakor oszlott el.
= (Császár ö Felsége) Budira érkeztét márcz.
9 —ll-re várják. A Császárné bejövetele ez alkalomról elmarad= (Az inség enyhitésének forrásai) közelebb
lényegesen megszaporodnak. Legf. helyről ugyanis
elrendeltetett, hogy a legutóbbi hadjárat alatt
szabad csapatok alakítására Magyarországban befolyt 114,190 frt 81 kr. összegre menő önkénytes
adományokból fennmaradt 92,000 frt összeg az
országnak a szükség által leginkább sujtott vidékein inségi munkálatokra fordittathassék. Más
hir szerint, Ö Felsége a magyarországi inségesek
felsegélésére egy millió ftot utalványozott.
— (A budai katonai parancsnokságnak) febr.
21. és 22-kén, tehát a magyar miniszterium kineveztetése után kelt rendelete jött a hirlapok utján
nyilvánosságra. Ezekben a magyar honvédelmi
miniszterium csak elszállásolási és élelmezési hatóságnak nyilvánittatik, s az alárendelt katonai
személyzet és hatóságok utasittatnak, hogy annak
semmi katonai dologban ne engedelmeskedjenek.
E rendeletek a képviselőházban is szóba jöttek,
mint erről országgyülési tudósitásunk emlékszik!
= (István nádor f'óhg,) mint hirlik, csak hazai jótékony intézetekre közel egy milliót t. i
960,000 ftot hagyott.
„
'
** (Gr. Festetics György, Ó Felsége személye
körüli miniszter,) már elfoglalta hivatalos állását
Bécsben. Minisztériuma hivatalos helyisébe a korábbi udv. kanczellária épületében van.
_ ** (A dohány-egyedáruság) bérbe adása feletti tanácskozásokban, mint Bécsből irják, a jelenleg ott időző Lónyay pénzügyminiszter is részt
vesz, s határozottan ellene nyilatkozik a bérbeadási tervnek. A „Presse" azonban reményli, hogy
a többi magyar minisztert még tán lehet ellenkező
nézetre rábírni. A reményről már Csokonai megmondta, hogy csalfa és vak, jegyzi meg a „P. N."
s a „Pressédről,is ugyanezt mondhatni: azért
nem tulajdonithatunk nagy jelentőséget sem közleményének, sem reményének.
** (Berzenczey Lászlónak,) ki eddig Klagenfurtban volt internálva, az Erdélybe való szabad
visszatérés legf. kegyelemből megengedtetett.
** (Adományok.) A zilahi kaszinó részéről —
mint annak kebelében eszközlött gyüjtést — Mezey Albert ur a szerencsétlen Táncsics Mihály és
családja számára 21 ft. 50 kr. küldött be a „Hon"
szerkesztőségéhez.
— (A hazai inségesek segélyezésére) M. F. ur
Pestről 5 ftot küldött be szerkesztőségünkhöz.
** (A magyar inségesek) számára az államminiszterium gyüjtést rendelt el azon lajtán-tuli
tartományokban, melyek a mult nyár háborujának
közvetlen csapásait nem érezték.
** (Pozsonyban) a csallóközi inségesek fölsegélésére mult hó 27-dikén tánczvigalom tartatván, az tiszta jövedelműi 2000 ftot hozott.
(Haynald érseket) Magyarországra várják.
Egyik, sulyosan megbetegült testvére vigasztalására siet Szécsénybe.
** (Miniszterelnökünk arczképe) a lipcsei képes lap közelebbi számában is megjelent. A kép
nem igen sikerült, de a mellékelt életrajzban az
Andrássy-család érdekesen van ismertetve. A
párisi képes lap számára Marasztoni derék arczéprajzolónk készitett róla közelebb arczképet.
** (Föispánokul emlegetik:) Sopronyba Széchenyi Gyula grófot; Fehérbe Szőgyényi Marich
Lászlót (ki most is az); Hontba ifj. Majthényi
T
lászló bárót.
** (A horvát főispánok) — mint a „Lloyd"nak Zágrábból Sürgönyzik — utasitást kaptak a
decz. 28-dikán kibocsátott (s a magyar korona
területére nézve felfüggesztett) hadkiegészitési
pátens foganatositására. Ennek folytán számos
főispán lemondását várják.
** (A keddi „bohócz-estély") a redoutban bezárta a farsangi vigalmak sorát. Nagy közönség
volt álarczczal és a nélkül, s volt álarezos m enet
is. A közönség 2 óra körül oszlott szét.

Melléklet a Vasárnapi Ujság 10-ik számához 1867.
— (A magyar miniszterium arczképcsarnoka)
már sokféle kiadásban forog a közönség kezén, s
még mindegyre jelennek meg uj meg uj kiadások.
Az elsők és díszesebbek egyike az, melyet Barabás Miklós rajzolt kőre és MaszákHugó adott ki.
E képet igen érdekessé teszi azon körülmény is,
hogy épen azon nagyságban és alakban van kiadva, mintáz 1848-iki első magyar felelős miniszteriumnak ugyancsak Barabás által rajzolt arczképcsarnoka. — Egy másik szép kőnyomatu kép
(Marasztoni rajza) Eggenberger F. kiadásában
jelent meg, s ezen az arczképek cserágak és levelek koszorújába vannak izléssel berendezve. —
Egyik mint másik képnek ára 2 ft., s folyvást jó
kelendőségnek örvendenek.
(Komárom város választói) 600 választó
aláirásával ellátott bizalmi nyilatkozatot intéztek
országgyülési képviselőjükhöz, melyet márcz. 6-án
délelőtt 16 tagból álló küldöttség kézbesített
Ghyczy Kálmánnak.
** (Pozsony város polgárai) febr. 19-én, 400
aláírással ő Felségéhez hálafeliratot intéztek,
melyben azon kérelmüket is kifejezik, „vajha ő
Felsége saját és felséges Hitvese koronáztatásuk
színhelyéül Pozsony városát választani kegyeskednék."
** (Eredeti ünnepélyt) rendeztek Sz.-Mihályfán (Csallóközben) az alkotmány visszaállításának
alkalmára. A lakosok minden telek után nehány
kéve rozsét szedtek össze s azt a határ egy magaslatán egybehordván, meggyujtották. Ennek
lángjai mellett folyt aztán az áldomás — borban
és beszédben.
** (Gálszécsröl panaszolják,) hogy az ottani
cs.k. adópénztárnok, valami Kandler nevü, abban
találta örömét, hogy épen a lakosság alkotmány,
örömünnepét adóbehajtó katonákkal keserítse el,
néhova 40, sőt 10 krnyi hátralékért küldvén őket.
** (A márcz. 6-ki napfogyatkozás) a fővárosban sok embert csalt ki a utczákra éi terekre, sőt
még a Gellérthegyre is, s mindenki igyekezett
szines vagy füsttel befeketitett üvegdarabokhoz
jutni, melyen át a napba nézve vizsgálhassa a fogyatkozást, melynek tartalma alatt érezhetően
hideg szellő fujdogált.
** (Az aradi dalegylet) mult vasárnap tartott
közgyülésén többi között meg lőn állapítva, hogy
az országos dalárünnepély augusztus 11-ik napján veendi kezdetét. A részletes intézkedéseket
annak idején szintén köztudomásra hozzuk.
** (A Pestenidőző fiumei polgárok) fölkérték
Kubinyi Ágostont, hogy a természetvizsgálók
jövő évi közgyülését Fiuméba tegyék, hol a magyar tudósokat nagyon szivesen fogadnák.
** (Az irói segély-egylet javára) adandó nagy
hangversenyt a jövő hóban Frankenburg Adolf
fogja rendezni, s maga is egy humoristikus fölolvasást fog benne tartani.
** (A typhus Pesten) nagyon uralkodik. Minthogy a kórházba felvételre jelentkező betegek
tulságos száma miatt mind az anya-kórház, mind
pedig a Henrich féle fiók-kórház megtelt betegekkel, az egészségügyi bizottmány egy ujabb fiókkórház felállításához szükséges helyiség kiszemelésére kebeléből választmányt küldött ki.
** (Udmanics) a hirhedt horvát rablófőnök
agyonlövetéséről szóló hir megvalósul. M. hó
27-dikén Pótok faluban lőtték agyon. Öt emberből álló csendőrcsapat jutott nyomába, a rabló
lelőtte a csapatvezetőt, rnegsebesité az egyik
csendőrt, mire ez halál vonaglásai közben reá czélzott, s a rabló halva rogyott össze.
** (Megörült tanár.) Egerből azon szomoru
hirt irják a „ P . N."-nak, hogy Szalay József, ottani derék jogtaoár, elmebetegségbe esett. Rögeszméje az, hogy lába üvegből van, minélfogva
nem mer gyalog járni.

— Sugár Pista és társai. Nem válnak be katonának
** (A külföldön tartózkodó katonaköteles magyar ifjak) ügye szóba jővén, a Bécsben lakó a mi ezredünkbe
— Bécs. 1848. A kérdéses ügyben e napokban törtésvájczi konzult is fölszóliták e tárgyban. Mint- nik intézkedés.
hogy pedig Zürichben sok a magyar ifjak száma,
a konzul kijelenté, hogy ezekre nézve a magyar
SAKKJÁTÉK.
hadügyminiszter rendeletét várja, s csak a szerint
fog intézkedni.
378-dik sz. f. — Zagyva Imrétől,
** (Reményt Ede) Bukarestben, hol közelebb
(Debreczenben).
hangversenyeket rendezett, a bukaresti román
ifjuság számára 40 arany állandó ösztöndijat alaSötét.
pitott. Reményi Bukarestből Konstantinápolyba
utazott.
** (Öt lovas álezás) barangolta be a farsang
utolsó napján Buda városát, kisérve nagyszámu
utczai suhancz által, kik jókedvükben egyre kiabáltak és éljenezték. A lovasok közül négy cylinder-kalapot, frakkot és magyar nadrágot viselt,
befestett arezuk iszonyu hosszu orral és szemüveggel volt ellátva. Az ötödik lovas magyar
csatlósnak volt öltözve s kis nemzeti zászlót! tartván kezében, maga előtt üzte a most leirt négy
álezás lovast.
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Katholikus és protestáns
naptár

Márczius

Görög-orosz
naptár

a

Péntek, márcz. 1. „A nő-uralom." Eredeti vigjáték 3
felvonásban. Irta Szigligeti.
Szombat, márcz. 2. „Tévedt nő." Opera 4 felvonásban.
Zenéjét szerzette Verdi,
Vasárnap, márcz. 3. „Farsangi iskola." Vigjáték 3
felvonásban. Irta Vahot Imre.
lletfö, márcz. 4. „Angolosan.'1 Vigjáték 2 felvonásban.
Kedd, márcz. 5. „Lohengrin." Regényes opera 3 felv.
Wagner Rikhárdtól.
Szerda, márcz. 6. A szinház zárva volt.
Csütörtök, márcz. 6. „Ilka és a huszártoborzó1'. Eredeti opera 3 felv. Zenéjét szerzette Doppler Ferencz.

Szerkesztői mondanivaló.

Izraeliták
naptára

F 1 böjt. Sebes.
Heraklius
Gergely pápa
Rozina Kánt. f
Mathild királyné
Jéz.sz.töv. kor.f

Február (ó) Vádar R.

e

d

Világos.

e

f

g

h

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

379-dik sz. f. — L o y d S a m u t ó l ,
(New-Yorkban).
a8,

í

gl, d7,h4, g 2,e4, fi, f3, c3, f5, el,
Világos indul, s 2-ik lépésre matot mond.

i

d2.

(Szirmay Jánostól, Königgratzben.)

Világos.
Sötét.
1. Ff8—g7
e7-f6;
2. Pg7—f6:
c6—c5
3. Vb6—c6f
Hb8—c6:
4. Hc8—b6fmat.

Világos.
Sötét.
1
e4-e3
2. Vb6-eS:
Kd5—c4
3. IIc8—b(if
Kc4-b4
4. a2—aSfmat.

1
b6—bö
2. Bf6—d6:f
Bd7—d6:
3. Hc8—e7f
Kdö—c4
4. Vb6—b3fniat.

1
2. Vb6—e3
3. Fg7-f6f
4. Ve3—d

Kdö—e5
e7—f 6:
Ke5-f6:

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp Jozsef
és Kún Sándor. — Nagy-Szombatban: A nagy-szombati remete. — Nagy-Váradon: Báró Messéna István. — Hatvanban: Szabó Imre.— Gyomán: Szalai Sándor. — Sarkadon:
Márki János és Az olvasó-egylet. — Orosházán: Kovács
János. — Gyulán: Nuszbek Sándor. — Gelsén: Glesinger
Zsigmond. — Kolozsvártt: Tauffer János. — Nagy-Becskereken: Bitterman Rezső. — Sárospatakon: Váczi István.
— Nyéken: Dálocky László. — Miskolczon: Czenthe József
és Szombati Sámuel.— Késmárkon: Raisz Miksa. — TörökKanizsán: Az olvasó-kör. — Pesten: Rakovszky, szül. Vagyon Judith. — T.-Polgáron: Tiszauer József. — NagyKörösön: Nemesik Lőrincz és A kaszinói sakk-kör. — Mezőtúron: Az olvasó-egylet. — Rév-Komáromban: Pulay
Géza. — Kun-Sz.-Miklóson: Cseresnyés Gyula. — Ajkán:
Kis János. — Maros-Vásárhelyt: Dósa Lajos.— Csabán
(Miskolcz mellett): Ladányi Ferencz. — Abauj-Szántón:
Mester Antal. — Bihar-N.-Bajomban: Soltész Mihály. —
Kunhegyesen: Kulifay Zsigmond. — B.Újvároson: Liszkay
Ferencz.
p y A jutalmul kitüzött könyvek a t. megfejtőknek
e hét folytán meg fognak küldetni.

Mai számunkhoz van mellékelve:
Az 1867-ki magyar felelős miniszterium arczképcsarnoka, azok számára, kik csupán a
Vas. Újságra vannak elöfizetve.

TARTALOM.

N Í

hossza
f.

b

A 371-ik sz. (jutalom) feladvány megfejtése.

— Szent-Katolna. B. L. Levele, fájdalom, későn érkezett arra, hogy kihez intézve volt, még olvashassa. Közremüködését szivesen veszszük továbbra is, s óhajtjuk fenntartani az eddigi viszonyt.
— N.-Kőrös. P. I. A szorgalmas gyűjtögetés s mindenre kiterjedő figyelem és jó igyekezet elismerést és buzdítást érdemel. A régi eredeti kéziratot látni szeretnők.
Czime után ugy rémlik mintha nyomtatásban olvastuk,
volna valaha. — Átalában kérjük, irjon gyérebben, hogy
olvashatóbb legyen.
— Az ország minden részeiben tartott öröm-ünnepélyekről, hála-istenitiszteletekről stb. folyvást veszünk
tudósításokat, alkalmi költeményeket, sót imákat is. E tudósitások oly nagy számmal érkeznek, hogy helyszűke
miatt kivonatilag sem vagyunk képesek közölni. Az érdekesebb részletek azonban ujdonsági rovatainkban meg lesznek emlitve.
— Fiume. Giov. Carina. Köszönet az érdekes arczképekért. Egész országban nagy visszatetszést szült az
anyaországgal rokonszenvező derék polgárok elfogatása, s
e fájdalmas fölindulást mi is teljes mértékben osztottuk.
Alapos ok van hinni, hogy az anyja keblére siető gyermeket többé semmi akadály nem fogja gátolni a közösen
óhajtott egyesülési czél elérésében.
— N.-fcnyed. P—1 I. A kép használható, s mihelyt
leírást is kapunk hozzá, a közlendők sorába jut.
— Kalocsa. R. S. Tárgyhalmaz miatt ezuttal kénytelenek voltunk mellőzni. Kérjük további barátságát a lap
iránt s várjuk becses közremüködését.
— Tisza-Becs. I. B. Tudtunkkal nem maradt; ujakat
várunk.
— Losody (Szabácsban). Nem közölhető.
— Mád. R. L. Átküldjük a reclamatiot a „Prot. egy.
és isk. lap" szerkesztőjéhez.
v-J — Kis-Bér. M. I. Áttettük a nemz. muzeum igazgatóságához. Sziveskedjék onnan várni a feleletet.
— Nemes-Udvary Ráez Péter vitéznek. Kérdésére
megtalálja vitéz huszár ur a feleletet a „Vas. Ujs." jelen
számában. Előfizetni minden postahivatalnál lehet.
— A veti banya stb. Őszinte tanácsunk: ne legyen
költő, maradjon egyszerüen ero&er-nek. Ön ért minket.

1tél

nyüg. hossza

P- 6. P- ő. P-

349 26 6 26 5
Fllnvocav. 2fi A 3 Síi rop. 3
27 fvaj. hétvég. 4
350 26 6 24 5
Szilárdka
351 25 6 22 5
N. Gergely 28 Vazul
5
1 Márcz. Eud. 6
352 25 6 20 6
Krisztina
353 25 6 18 6
Szandiké
2 Theodoz
7
354 25 fi 16 6
3 Eutropius
Kristóf
8
OSab.Zali. 355 25 6 14 6
4 Gerasim
Heribert pk. + Abraham
Hold változásai. © Holdtölte sierdán, 20-án, 10 óra l l perczkor délelőtt, iáthatlan

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csötör.
Péntek
Szomb.

1

r Hifi

1

L „Politikai Ujdonságok"-ra
f. évi márczius l-töl kezdve négy
hóra az elöfizetés 2 forintjával folyvást elfogadtatik. — A kiadóhivatal.

H E T I - N A PTÁR.
Hónapi- és
hetinap

N

f.

Bo Id
•yug.
ka

P- ó.

56 40 58 8
58 55 6 9
59 69 17 9
0 83 30 10
2 97 41 l l
4 111 í>0
6 125 52

P- 6. P35 10 50
13 regg.
í>ti 0 0

47
U

este

1 55
holdfogyatkozással.

1 5
2 7
3 0
3 48

Csányi Dániel (arczkép). — Kivilágítás. — A gazdag
ember vacsorája (folyt.). — Az emberi nem bőr-, haj- és
szemszin-különbözőfégének okai. — A pesti tornaegylet
disztornázása 1867. febr. 2-án. (képpel). — A. debreczeni
orsz. gazdasági tanintézet (két képpel). — Legujabb találmányok. I I . — Vajda-Hunyad vára. — Tárház: A keresztyénség ünnepei. — Irodalom és művészat. — Ipar,
gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.

A kiadó ideiglenes felelőssége alatt szerkesztve.
»
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HIRDETÉSEK.
im*

HESZ MENYASSZONYI KÉSZLETEK ÉS RUHÁK.
Ingek. Ágynemüek. Hálóköntősök. Nadrágok. Rumburgi és hollandi vászon. Zsebkendők.
TÜliSCH F.-isél P e s t e n , váczi-utcza 19-ik szám, a „nagy Kristóf*' mellett.
Részletes árjegyzék bérnientve.

melyek jelenleg Páris és Londonban a legkedveltebbek (négy különbféle dombornyomatu profilban), és

Egy tisztes uri család, ki Pesten lakik,
felvenni kiván kölcsön 5000 uj forintot
fekvő vagyonára, elsö helyen bctáblázási
biztosságra évenkinti 4 forint kamatfizetésen felül ád ő a kölcsönadó urnak
vagy asszonyságnak itt Pesten, egy külön bútorozott szobát, uri élelmet, minden
szükséges kiszolgáltatást hat egymasntána évekig, a midőn akkor a kölcsönt
vissza fogja fizetni a kötelezőiével szerint; az értekezni kivánó e folyó hó márcziusban jelentse magát itt Pesten, három
korona-ntczában 19. sz. háznál, a 3-dik
emeletben 19. lakosztálynál. 2032 (1)

(nagy látogatásijegy-alakban).

Titkos

Fényképészeti jelentés.

Van szerencsénk a t. cz. közönségnek műtermünket mindennemü fényképészeti munkák elkészitésére ezennel a legmelegebben ajánlani; készitünk fényképeket látogatásijegy alakban (még a legkisebb gyermekek is levétetnek) — továbbá
csoportozatokat, Cliromo- és tájképeket, stereoskope- s reproduktiokat műtárgyak s rajzok után, melyek helyes rajzviszonyaiért jótállás biztosittatik, valamint fényképeket selyem, batizt és vászonra.
Különösen figyelmeztetjük a t. cz. közönséget

kétszínű (Camée) fényképeinkre,

további

életnagyságu

fényképeket

még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat folytán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkttl, hogy a beteg hivatalában vagy
életmódjában gátoltatnék, gyökeresen, biztosan és gyorsan gyógyit

szolgáltatunk, melyek hasonlatosságra,finomságs természetességre nézve, minden a nem fényképészeti uton készitett arczképeket
felülmúlják — épen ugy minden megkivántató nagyságban olajban festett

nagyobbitásokat látogatásijegy-alakn fényképek után.

Végül tisztelettel figyelmeztetjük t. cz. látogatóinkat, hogy másolatokat — minden a mi műtermünkben levettekből
bármikor készitünk, s minthogy műtermünkből csakis teljes hasonlatosságu képek adatnak ki, — reményijük, hogy azon bizalomnak, melynek műintézetünk e mai napig örvendeni szerencsés volt — nemcsak törekedni fogunk megőrizni, hanem azt a
jövőre nézve is fentartani legfőbb feladatunk leend; minélfogva számos látogatásért esedeznek

ezelött Schöffer és Héty, harminczad-utcza I-ső sz. alatt.

FONTOS HIRDETMÉNY.

Van szerencsénk a t.cz. közönséggel tisztelettel tudatni, hogy Csehs Morvaország legelőkelőbb vászongyárosaival kötvényileg szállitási
szerződésre léptünk, miáltal azon kellemes helyzetbe tétettünk, hogy
váezonáruinkból mindenkor a legkitűnőbbekkel 8 folyvást a legol
csóbb árért szolgálhatunk.
Feleslegesnek tartjuk itthelyt áruczikkeinket ajánlgatni a azok
jóságát feldicsérésekkel elhalmozni, — mivel fenérintett gyárak mindezekért elég kezességet nyujtanak, a csak egy f H ' o l u l V A S á l ' i á s r i í
vagyunk bátrali a t. cz. közönséget felkérni, melynek megtörténtével
bizonyára minden kétely el leend oszlatva. — Különös figyelmet érdemelnek : nehézféle rumburgi, kreasz-, bőr- és sziléziai vásznaink,
6,12,24,48 személyre valo rumburgi damasz-asztalkészületeink,
abroszaink, zseb- s törülközökendüink, valamint 8 4 , 9/4 és 10/4
rőfszéles ágylepedőink. — Nagy raktárt tartunk továbbá kész férfis nöi vászon ingekből; a szines ingekre nézve pedig képesek vagyunk
minden kivánalomnak tökéletesen megfelelni. — Dús választékban kaphatók még raktárunkban mindennemü valódi szines kanavásznak,
csinvatok, barchetok s minden az e szakba vágó áruczikkek a
legjutnyosb áron.
$HF A vászonáruk valódisága s minőségeért jótállás biztosittatik.
SPF* Összes vászonáruink s fentebb elősorolt áruczikkeink minden ári'okozatban kaphatók s igy levélbeli megrendelések is
a pénzösszeg beküldése vagy postai utánvét mellett, könnyen
eszközölhetők.
Tavaszi divatkelméinkböl kívánatra mustrákkal szivesen szolgálandunk.
2035 (1-3)

Meű. dr. Helfer Vilmos

Pest, király-utcza 27. sz. Medetzházban, I-ső emelet, délelőtt 7-9-ig,
délután 1—4 óráig
$•*" Díjazott levelekre azovnal
valaszoltatik, s kívánatra a gyógyszerek is in esküidéinek.

KÓZMATA ES TÁRSA,

2025 (2 — 8)

WETZER és KUNZ

rumburgi vászon-raktára a „szép juhásznőhez" Pesten,
az uri- és kigyó-utcza szögletén.

Valódi

Veuve Clicquot-Ponsardin-

PEZ5G0B0R,

melyből a raktár nálam létezik, nagyban s kisebb mennyiségben a legolcsóbb árért
felyváet kapható. — Isméti eladók jelentékeny kedvezményben részesittetnek.

Malvienx C. J.

Veteménymagvak.

Mindennemü gazdasági magvak, u. m.: lóher-, fü-,
takarmányrépa-, gabna s más egyéb hasznos növények s
magvak; valódi hollandi s franczia, kerti- s főzelék-, faés cserje-, több száz-féle a legszebb virágmagvak, melyek
biztosak valamint a legpompásb georginák sat. a legolcsóbb
árért kaphatók

HOFFMANN J.

2010 (3-6)

magkereskedésében Pesten, a „vetőhöz", aldunasor,
a kishid-utcza szögletén. az ..angol királynühez"
czimzett szállodában.

Árjegyzékek és mustrák kívánatra bérmentesitve küldetnek.

freyburgi 15 francos sorsjegy,

melynek évenkint 3 huzása van s 1914-ik évig játszik, 50,000 s 40,000 frank nyereménynyel mindenkinek i n g y e n adatik, ki alálirottnak pénzváltóirodájában 1 db.
1864-ki 100 ftos sorsjegyet vesz — 21 havonkinti 5 ft. részletfizetés mellett.
Az utolsó részlet befizetése után a vevőnek 1 db. 1864-ki 100 ftos, s 1 db. freiburgi eredeti sorsjegy szolgáltatik ki.
1 db

- Credit-sorsjegyre, huzás április 1-én,
200,000 ft. nyereménynyel 3 ft. 50 kr s
bélyegdij 50 kr.: 5 db. 19 ft., 10 db. csak 87 ft. — 1 db. 1864-ki sorsjegy « hnzására, mely április 15. és junius 1-én történik, 5 ft., s magára az ápril 15-ki húzásra
2 ft. s bélyegdij 50 kr. — Államsorsjegyek, huzás márczius 20-kán 4097 nyereménynyel 300,000 ftnyi összegben 3 ft. — 1 db. Credit, 1 db. 1864-ki ígérvény s
1 db. államsorsjegy összesen csak 9 ft.

Mailandi

sorsjegyek

3 huzás évenkint, 100,000, 50,000 lira fő nyeremény nyel. 1 eredeti sorsjegy ára 6 ft.
KkJ^Wk.~—-^ r^T mindennemü állam-, ipar- és sorsjátéki ipar-••- ^ - ' MM Mfé papírokra, az árfolyam 85%-ig adatik.

Társasági

játékok,

Pesten, Ferenczváros soroksári-ut 20. sz. a.

Ajánlom a t. cz. gazdaközönség figyelmébe, minden a tavaszi idényre szükségeltető gazdasági
gépeimet, nevezetesen mindennemü szántásra alkalmas vas-ekéimet, taligával vagy anélkül, fa és vas-boronákat rögtörő és vetőgépeket, valamint kukoriczamorzsoló, szecskavágó, zúzó gépeket,
' Ajánlom továbbá elismert jelességü Röck-féle tisztító s zsákoló cséplőgépeimet, Hens
man és amerikai cséplőket, hajtógépeket (Göppel) kisebb és nagyobb lóerőre alkalmazott őrlőmalmokat,
különösen ajánlom a két köves 8 lóerejü gőzgép vagy Locomobilhez alkalmazott őrlőmalmaimat,
bel- vagy külföldi kövekkel. Készülnek s lágyrészben készen is kaphatók gyáramban mindenféle nagyságu gőzgépek, kazánnal vagy anélkül, olaj- és borsajtók, vasesztergák, könyvnyomdai gépek
éslásebb vagy nagyobb szivatyúk; elvállalok bármily nagyságu gőzmalmok akár egyszerü, akár egéez
finom őrlésrei berendezését.
, , . , . . A fent elösorolt gépek gyáramban többnyire készen kaphatok, s azoknak czelszerusege
és szilárdsága, valamint czélnak megfelelő munkaképességéről kezeskedem.
Tisztelettel felkérem azon t. cz. földbirtokos urakat, kik a bekövetkező cséplési idényre, akár gőz,
akár peido- lóerejü cséplőket szándékoznak tőlem venni, avagy ha már ilyfajta gépeknek birtokukban
vannak, becses megrendeléseiket, ugy ez utóbbiaknál szükséges javitási intézkedéseiket, mielőbb megtenni
szíveskedjenek, hogy én azoknak a kellő időre megfelelhessek. Egyuttal kérem figyelembe venni, miszerint
gépjavitás végett utazó gépész-segédek közül csupán azok megbizhatók, kiknek gyáramból irásbeli meghatalmazásuk, s ez évben 1867. jegyzett a gyári pecséttel ellátott könyvecskéik vannak.
2
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Iffl^ Képes árjegyzékekkel bérmentve ingyen szolgálok.

R O C K I S T V Á N s. k.
gép-gyártulajdonos

2026(2-0

20 minden ausztriai sorsjegyre, egy 35 ftos badeni sorsjegy hozzáadásával,
25 részlet-befizetéssel. A befizetés nem vész el, minthogy a társaság feloszlásával a
sorsjegyek eladatnak, s az egész bejött összeg a 20 részvevő kézt felosztatik.

KÁROLY JÓZSEF

pénzváltóirodája Pesten, harminczad-utcza 3. sz. a.

EGGENBERGER F.

akadem. könyvkereskedésében megjelent és kapható:

A

magyar

felelős miniszterium
arczképcsurnoka.

Egy diszlap legnagyobb ivrétben, rajzolta Maraszfoni József.
Ezen kép a „Pesti Napló", „Hon" és
„Fővárosi Lapok" sat. ítéletei szerint
legdíszesebbnek és legsikerültebbnek
van elismerve.
Ára két forint, postai bérmentes szétküldéssel 2 ft. 20 kr.
2023 (3-3)

Szölövesszö.

A legjobb minőségü kék és fehér tövet
és sima kapható:
100 darab töves o. é. 1 és 2 frtért
100 „ sima
„ 50 kr. és 1 írtért
alólirottnál Egerben.
Megrendelések minden irányban utánvét mellett is, ÖO°> előleges beküldése mellett az összegnek, jól bepakolva pontosan
foganatosíttatnak. S^Í .I.1
1998(3-8)

Fris

VETŐMAGVAK,

ugymint:
Lóhere, valódi franczia és magyar
luczerna.
Lóhere, stájer vörös.
Réti here, fehér hollandi.
Vadócz (Raigras), angol, franczia
olasz, belföldi.
Réti csibehúr (Spörgel).
Baltaczim (Esparcette).
Czukor- és takarmány-czéklarépa.
Tarló-répa.
Bükköny, moliar, nyári- és ószirepeze.
Tavaszi-bnza és rozs.
Pohánka.
Mezei komacsin (Tiniotheusgras).
Barnótfü (Pimpinella).
Akaczfa-magvak és más magfajok.
Marhasó és trágyasó.
Olaj-pogácsa.
Szappangyökér, vagdalt és őrlött.
Gabona-zsákok és gyékények.
Gép-olaj, legjobb minőségü disznózsir és háj.
Angol patent-kocsi- és gépkenöcs.
Fekete labföld virágokhoz.
^~^°" J ó minőségben és jutányos áros kaphatók : 1977 (6-13)

Halbauer G. János

kereskedésében Pesten.
Raktára és irodája sajít házában
Terézváros, Rombach-utcza 7. szám a.

HIRDETMÉNY.

Lególcsóbb napilap.

„PESTI UJSÁG."

Szépirodalmi napilap Elmés napilap.
Mindennap megjelenő hirlap.
Megindul ápr. l-jén.
2034 (1)
Talpra, magyar! Hí a haza:
Itt az idö! Most vagy soha!"
Feljött a szabadság napja . . .
Fizess elő az uj lapra.
A hires „PESTI UJSÁG"-ra.
Igen jó lap és nem drága.
Pedig megjelen naponkint,
Ünnep- s vasárnap kivéve,
Hoz regényt, élezet s sok jó h í r t !
Szini Karoly szerkesztője.
Egész évre Cáa'c 10 forint,
Ez év végeig 8 forint,
Félévre 5 ft. 50 krajczár,
Negyedre 8 forint jár;
Egy forintért, ki akarja,
Egy hóra is próbálhatja.
A ki ez árt nem sajnálja,
Tegye hamar a postára,
Küldje el Pest városába,
A fekete sas-ntezába,
A 2-dik számu házba —
A „Pesti Ujság" kiadó-hivatalába.

ajánl

IFOGL E. legnagyobb gyáriraktára Récsben, Karnthnerstrasse 27. sz.,,
1 valamint Bécs, Páris- és Flórenczben, ugy Pesten is, a vásár
1
•
tartama alatt

Dorottya-utcza az uj háznégyszögben, 3. szám alatt
'
Herzberg A. bank- és váltóüzlete mellett
még soha sem létező, s a bámulásig olcsó árakkal

VÉGELADÁST
nyitott jótállás mellett.

Egy hóra 1 ft.

Kitünő jó és olcsó
ó r á k a t

2008 (3-12)

betegségeket

s ezekből papirra vagy vászonra olajban festve

1975 (6-6)

2018 (1—2)

ROCK ISTVÁN GÉPGYÁRA

Egész évre 10 ft.

neg (12

i A legnehezebb nemü rumburgi vásznak, zsebkendők, kész uri- és hölgyfehérnemüek

40-%kal leszállított gyári áron.

^
(a nyaiterj megmondandó) a legfinomabbak
2, 3, 4 - 5 forintig.
Női-ingek sima '/i—2 ftig, ki varrva,
redőzött mellel 3—3'/2
frtig: finomabb hímezve S1/^, legfinomabb gazdag hímzéssel és valódi csipkeszegélyzattel 4, 5 —6 fríig.
Ilölgycorseltek finom perkálból l'/s, 2, 2Vi, 3—3% frtig; batizt perkálból finom
'
hímzéssel 4 —5 ft.
Hőlgypyrkál-alsószoknyák sima 3 - 4 ft, redözve 5, 6—7 ft.
Vászon férfi-gatyab sima 1%, 2-2 ! /s, lovagló nadrág a legfinomabbak, (német'
magyar én franczia modorban) 3 ft.
30 rőf színezett ágynemű 8, 9, 10 ft, 12 frt a legjobb minőségü.
12 darub vászon-zsebkendő, legnagyobbféle 2%, 3, 4 — 6 ftig színezve is, ugy
szint" fehér ezérna-batiztkendők 3'/», 5, 7- 9 forintig.
112 dnrab törülköző vagy asztalkendő 5, 6, 71/*— 9 frtig, a legszebbek lenI
damaszból. Asztateritők miüden áron.
130 rAf kender vászon, fehérítve, kétfonatos is fehéritetlen 7%, 9'A H. 18> 15—18
1
forintig a legszebbek.
40 — 42 röf igen jó, szótt vászon (ágyneműnek vagy 12 nőingre)14, 15, 18, 22-24
forintig a legszebbek.
5 0 - 5 4 röf hasonli hatlan jóságu rumburgi vagy hollandi szövet (kézifonat és
b
[
U széles) 22, 25, 30, 35, 40, 50 -60 forintig.
„^
A testhez jól nem illö ingek visszavétetnek. -$Hi
Megrendelők és vevők 80 frtnyi vételösszeg után egy franczia
Cachemir- szőnyeget kapnak dij nélkül.
j
Megrendelések Magyarország bármely vidékéről, a pénzösszeg!
beküldése vagy utánvét mellett, a fentebbi árjegyzék szerint gyorsan
és pontosan eszközöltetnek e a megrendelő levelek vagy Bécsbe vagy
a vásár tartama alatt Pestre is utaeithatók: Dorottya-utcza uj ház-j
négyszög 3. sz., Herzberg A. bank és váltóüzlete mellett'

jliumbiirg

vásznak

Dr. Tüske aranyér-elixirje.

Ezen, a maga nemében hathatósságra nézve fölülmulhatlan szer, biztos eredménynyel használtatik az aranyér minden nemeiben, elnyálkásodott s idült hurutos
gyomorbaiokban, étvágy- s emésztéshiány, rögzött dugulások, máj- és lépdaganatok,
sárgaság sat. eseteiben. — Egy üveg ára használati utasítással együtt 1 ft. ÍO kr.
Főszétküldési raktárak: Pesten, TÖRÖK JOZSEF, Temesvárt Pecher J.E.
és Bécsben Weiss J. gyógyszerész uraknál. Továbbá kapható : Aradon Strobl F.,
Brassóban: Tekelius F., fJzernoviczban : Schnirck J , Eszéken: Karojlovics M.,
Fiuméban: Brodám G„ GyoröH: Litzenmayer assz., Kassán: Quiersfeld E.,
Kolozsvárt: Wolf J , Karoly varoson : Katkic A. E., Miskolczon: Csáthi és
Szabó, Nagy-Szebenben: Zörer J. F., Pécsett: Kunz F , Pozsonyban : Heinrizi
F., Rozsnyón: Posch J. G, Szuczaván: Potizat C., Szegeden: Meak J., Varasdon: Lellis E., Vukovárt: Krajcsovits A., Zágrábban: Mittelbach S. és
Schwarz F. uraknál.
2027 (1 — 6)

LEITNER B.
órás
PESTEN.

fürdo-uteza b.Szörényi-féle házban, a „kávéforrás mellett.
Dúsan felszerelt óratára el van látva mindennemü jól s z a b á l y o z o t t órákkal egy
évi jótállás melleit árjegyzék szerint, szabályozatlan órák darabonkint két forinttal
ft. k r
olcsóbbak.
10.—
Ezüst hengerórák 4 rabinnalfinomabb . . 1 5 . aranyszéllel r u gonyra
. . 11.50
rugonyra finomabb . .
13.—
14.—
8
kettős kupakkal
. . . 18.a
„
finomabb
aranyozva . • 15.—
„ Legujabb gyártmányú valódi angol
horgonyórák, fekete táblaval,arany
és ezüst számokkal
26.—
„ horgony-órák 13 rubinnal . . . . 16.50
„
„
15
„
17.—
„
„
kettős k u p a k k a l . . . 18.—
„
finomabb,
vastag ezüstből
19.—
„
angol „
kristályüveggel . . . 20.—
„
„
„
finomabb
22 —
„ hadsereg horgony-órák savonet . . 19.—
„ remontoir finom minőségü . . . . 25.50
a
„
savonet
31.—
Arany henger, 3 arany, 8 rubinnal
. . . 28.—
„
„ arany födéllel
86.—
hSlgyórák 4 e's 8 rubinnal . . . . 22.—
arany kupakkal finom . . 3 2 . —
zománezos, gyémánttal és
aranykupákkal, 8 rubinnal 48.—
savonet 8 rubinnal . . . 3 8 . —
arany kupakk., zománezos 45.—
horgony hölgyórák 13 rubinnal . . 36.—
finom arany-kupakkal . . 4 3 . —
kettős
„
. . . 52.—
, „
„ remontoir,vast. aranyb. 100—160.—
Ébresztö 5 fts, órával együtt
7.—

Ingó órákból nagy raktár
Két évi biztositás m e l l e t t 1
minden két nap felhúzható l l frt, minden
nyolcz nap felhúzható 16— 20 frt, egészes
félóraütéssel 30, 32, 35 frt, egész és negyedóraütéssel SO, 55, 60 frt, havi szabályozó
28, 30, 32 frt. — Csomagolás ingó-óráért
1 írt 60 kr.
Javitások és vidékről megrendelések a
pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét
mellett legjobban é3 legpontosabban eszközöltetnek.
Órák cserébe elfogadtatnak."3pQ
Szinte itten látható egy kitünő szerkezetű
óra, mely az imént lefolyt bécsi kiállitáson kitüntetési érmet nyert. 1944 (6 - 6)

KÁNYA JOZSEF
(elöbb Böhm és Kánya)

Pesten, József-tér 10-ik sz. a.,
ajánlja

minden évszakra
dusan ellátott

legujabb bel- és külföldi

iiíii-iliviiliini

2031(1-6)

i

120
Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik a

Forty orvos-féle átalános

mely rendkivüli gyógyereje, elválasztó, érlelő s fájdalmat csillapító hatása álta'
leggyorsabb, legbiztosabb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemü
bajokban.— íly bajok a torokgyuladás, légcsóhurut,
bórkés, barnaság,
bártyásgyik(Croup,
angina) mindenne_ miimegsértések,harapás, szúrás, vágás
vagy égés által támadható s e b e k ,
megforrózások, dtrázs- vagy méhszurások, konok-fekélyek, zúzátok (contusiók) , meglepő
gyors fájdalomcsillapitással, rögró'tt
daganatok, gümők,
tályogok, pokolvar
(carbuneulus pústul a maligna), megkeményedések, genyedések, vérkerlések, min
den mirigybetegségek, göivélyes fekélyek, fagydaganat, uijféreg, körömméreg,
vadhús, tagszivacs, csontszú, kificzamitás és megrándulások, helyi csuz, továbbá a
szülés folytáni lábfelfakadások és sebek, fájosfekélyezett vagy már genyes női mell.
— Sok nf< már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetien, életveszélyes
sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méhfulánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik,
hogy azután a testből közönt-égesen szabad kézzel, sebészi mütét és fájdalom nélkül, könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyéneknek
számos s különös kivánatra bármikor felmutatható bizonyitványai által már régen a
legfényesebben elismertetett — rendkivüli, s legkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és feltünő sikerdús eredményeinél fogva, melyek használata által
még elavult bujokban is eléretüek, jól megalapított és elterjedett hirét kétségbevonhatlanul igazolja.
A csomagok ára 50 kr. és 1 frt, használati utasítással együtt.
Központi küldeményezó raktár: Pesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész
urnál, király-utcza 7. sz. a.
Továbbá kapható Pesten: Pfeifer J.-nál, az uri-utezában a „két matrózhoz",
és Mészáros B.-nál, a Kristóf-téren 6. sz. a. — Budán: az udvari gyógyszertárban,
és a Krisztina-városban Wlaschek E gysz. — Aradon: Szarka J. — B.-Csabán:
Biener B — Debreczenben: dr. Rothschnek V. B. — Egerben: Plank Gy. —
Eperjesen: Isépy Gy. — Győrött: Lehner F. — Kassán: Koregtkő A. — Kecskeméten: Handtl K. — Miskolczon: Dr. Csáthi Szabó J. — Nagyváradon : Husella M. — IV'agybecskereken: Kleszky J. — Pozsonyban: Pisztóry B — Rozsnyón : Hirsch J N. — Szegeden: Aigner K. — Sz.-Fehérvárott: Braun J.-nél.
— Temesvárott: Pecher J . E. — Unghvárt: Münster Gy. és társánál. — Zágrábban: Hegedűs Gy., a „fekete sashoü," czimzett városi gyógyszertárában.
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések bármelyik raktár által az árnak
készpénsbtni beküldése, vagy postai utánvét mellett tüstént és legpontosabban
teljesittetnek.
1994 ( 3 - 3 )

Legnagyobb raktár
ujonan megjobbitott Ligroine-lánipákból biztonsági
csavarokkal,u.m.: asztali, pincze-, konyha-, istálló-,
fali- és függő lámpák, valamint tüzszerszámok.

6—7 órai égetés 2 krajezárba kerül!

s világossága 2 milly sfearin-gyertyával felér! Kapható
darabonkint: 40, 45, 50, 60, 65, 70, 80, 90 kr. 1 ft., 1 ft.
10, 1 ft. 40e 1 ft. 50 ir.

Petróleum-lámpák minden nemben.

Legfinomabb Iigroin bádog-palaczkokban vagy fontszáinra, belföldi s amerikai petroleum a legjutányosb áron.
Szagtalan szoba ürszékek egészen érczből, betéttel a kettős zárral,finomanlakkozva, bőrvánkossal együtt 10 és 12 forintjával.
Levélbeli megrendelések postai utánvét mellett
gyorsan s pontosan teljesittetnek.
-=s 2040(1-0)

Zellerin Mátyás,

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

I©BRU ST -KRANKHEUEN

lUNTERPHOSPHORIGSAUREIÍ KAIK- SYIUP
IVÓN GRIMAÜLT & C? APOTHEKER IN PARIS
A legkomolyabb kísérletek folytán, melyek Angol-, Francziaország és Belgium
kórházaiban tétettek, szerük ezen gyógyszerben a legbiztosabb ellenszerét felismerni a
t ü d ő g u m ó n a k , ugyszmte igen kitünö szer a h u r u t , k ö h ö g é s , makacs nátha és
nehéz l é l e g z é s ellen.
Behatása által a köhögés csillapul, az éjjeli izzadás megszünik és a beteg egészséget gyorsan visszakapja.
Minden üvegen GRIMAÜLT és TÁRSA névaláírása van. A főraktár egész
Magyarországra nézve: Török Jor§ef gyógyszerész urnál Pesten, király-utcza 7-ik
szám alatt.
„^ ^
}

11-ik szám.

Tizennegyedik évfolyam.

Alulirtnak van szerencséje a b á í l e i l i üagyflCTCZ. Úllalllillti-kÖlCSÖfa S o r s j e g y e i v e l biró részvényeseket következő
jfebr. hó 28-án 1867 kijött 50 sorozat-számról értesiteni:.
1

120, 216, 218. 265, 357, 600, 787, 834, 1062,
1077, 1565.1650, 2272, 2527, 2558, 2671, 2687,
2808, 2929, 3161. 3383, 3447,3462,3588,3702,
3714, 3820, 3885, 3964, 4103, 4195, 5091, 5100,
5295. 5567, 5708, 5729, 5913, 6196, 6285,6415,
6442, 6585, 6564, 7178, 7391, 7671, 7804,7846,
és 7924.

,
A nyeremények huzása f. hó 31-én történik. A legközelebbi huzás
! pedig f.évi május 31-én fog lenni, a mikorára részvényeimet, darabját 3 ft.,
jtídarab 17 ft., 12 darab 33 ftba o. é. számitva a tisztelt közönség figyel-

Pest, márczius 17-én

8AUER L. VILMOS,

1867.

majnai Frankfurtban.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél é n e í f t .
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft. - Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. - fel évre 3 lt.

Viz által légzárolt

SZOBA-ÜRSZÉKEK,

melyek által a bűz tökéletesen elzáratik, darabja 5 ft., lakkozott 8 ft., csinos szerkezetű s finoman lakkozva 15 ft.
Készületek, melyek minden árnyékszékhez alkalmazhatók, s mely által a légvonal és büz tökéletesen eltávolittatik , darabja 8 ft. Mindkét tárgyat illetőleg egy
kir. szabadalommal ruháztattam fel.
Egészen teljes és diszes Angles-ek víztartóval, porczellán-csészével erős horgany- érczból szilárd gépezettel, famunkáiattal együtt, minden házi árnyékszékhez
könnyen alkalmazható, helyben általam fölállit vá egyévi jótállás mellett 80 ft.
Mustrák mindenkor készen tartatnak.
Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,

gömbölyűk vagy négyszögüek, melynek alkalmazása által a füst a konyhából 8 lakhelyiségekből nyomtalanul eltünik, egy darab ára 10 ft.
A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 foirnt számittatik.
Továbbá folytonosan készen kaphatók fürdő- és ü l ő k á d a k a legerősebb

MIKSITS

horganyérczból.
2041 (1 — 6)

fáMlY,

bádogos-mester
Raktár: rózsatér 2. sz. a., a városháza mögött.

MAGVAK S NÖVÉNYEK.

Alólirottnak van szerencséje a t. cz. virág- s növények minden barátival tisztelettel tudatni, hogy legujabb s gazdagon ellátott magvak 8 növények árjegyzéke 1867-ik évre megjelent, s kivánatra bérmentesítve küldé;ik meg.
2036 (1—3)

ABEL RUDOLF és TÁBSA

mag- s növénykereskedők Hietzingben Bécs mellett.

RUMBÜEGI VÁSZONRAKTÁRA
„A MENYASSZONYHOZ4 2004
PESTEN,

(3-5)

uri- és zsiMrns-utcza szegletén, báro Orczy- féle házban 10. sz. a.
ajánlja igen jól rendezett árutárát,ugymint: runiburtti, hollandi, creas, sziléziai
és fonal vásznak, '/i, */*, ' % széles ágylepedöknek való vásznak; 30 rőfös
asztalneműek, 6, 12, 18 és 24 személyre való asztalteritékek, tftrűlkdzőkendök, asztalabroszok különféle nagyságban, asztalkendők, kavéskendök, fehér
és szines vászonzsebkendők, angol és franczia batizkendök, fehér és tarka
vászon csiovat-ágynemüek, butorcsinvatok, nankingok , szines perkálok,
gazdasági rnhaszővetek, színes ingkelmék, asztal- és ágyteritök, ugyszinte
mindenféle fehér szövetek, fehér perkál, batiz, clair, motil. nyári piké, madapolan, angol shirding, piké- és zsinóros parkét, piké-szoknyák és takarózok különféle nagyságban; ezeken kivül angol gyapjubársonyok, láma vatmoll,
orlean- és Iflster-szŐvttek ruháknak valo jutányos gyapjuszövetek, szines
alsó-szoknyák, amerikai bőrök, viaszos vásznakat és több itt meg nem nevezett áruezikkeket

legjutányosabb^ szabott áron.

A vásznak valódiságaért jótállás biztosittatik.
Vidéki megrendelések, az előadás szerint, pontosan és jól teljesittetnek.

kir. szabadalmazott

kukoricza-, burgonyaés répamag-vetőgépe,
g
p g g p ,

mely gyakorlatban
tökéletesen
czélszerünekk bizonyult
s hasonlitlanul egyszerübb s
k l b
k
bi
jutányosabb minden eddig ismert hasonló gépnél. — Alólirott kizárólagosan jogositva a nevezett g'pek gyártása s eladására, azok leirását, rajzát s árjegyzékét bérmentes tudakozásokra közli.

HÁCSEK

MÓR,

2037(i-3)

| szabadalomtiilajdonos. irodája: Pesten, nádor-utezában 11. sz.

Kiadó-tulsjdonos Heckenast Gossler. - Nyomatott wját nyomdájában Pwten 1867 (egvetem-utow 4-ik s«m alatt).

Hirdetési dijak, a Vasárnapi üjség és Politikai Ujdonaágokat illetőleg: Egy, négyszer hasizott petit sor, vagy anaak helye egyszeri igtatfantt 10 krba háromszori vagy « * W j
igtat&snál csak 7 krba számittatik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenste.n e 8 Vogler, Wolkeüe Nro. 9. - Bélyeg-d,j krion
minden igtatáa után 30 ujkr.

Horváth
E szép s nemes arcz, a szellemdús és szeretetteljes kifejezéssel, afinom,mondhatnók
arisztokratikus jelleggel, e tiszteletet gerjesztő alak, melyen a főpap, a tudós és az
emberbarát jellemző vonásait egybeolvadva
találjuk: az 1848/9-ki csanádi püspök és
kultusminiszter, a kitünő történetíró s rendületlen hazafi, a hazájába 18 évi bujdosás
után a jelen év kezdetén yisszatért Horváth
Mihály. Élete oly esemény- és tettdús s egyszersmind viszontagságteljes, érdemei oly
nagyok, neve oly népszerü és átalánosan
tisztelt, hogy az uj szerkesztőség, midőn e lapok
vezetését átveszi, alig
tehet jobbat, mint ha a
„Vasárnapi Ujság" régi
arczképcsarnokát folytatólag, részéröl e kitünő
férfiu arczképével s életrajza vázlatával nyitja
meg.
Horváth Mihály 1809ben született Szentesen,
azon városban, mely hazaérkeztének elsö hirére
sietett öt bizalmával
megtisztelni s az érette
visszalépni kész országgyülési követ helyett a
képviselői állással kinálni meg, melyet azonban
ő, fontos okokból, ezuttal
el nem fogadhatott, ö t
éves alig volt, midőn
szülei Szegedre költöztek, itt végezte az elemiés a középtanodákat. —
1825-ben a váczi püspöki
papnöveldébe lépett s
hat éven át tanulta a bölcsészeti és hit-tudományokat; ezeket még el
sem végezve, huszonegy
éves korában, a pesti magyar kir. egy etemen letett
szigorlatok után a bölcsészet tudorává emeltetett. A hittant végezve,
mivel a pappá szenteltetésre szükséges életkora
még nem volt meg, egy
évig a püspöki irodában

Mihály.

mint levéltárnok lőn alkalmazva. Egy év
mulva, ekkor is pápai engedélylyel, pappá
szenteltetvén, mint segédlelkész elöbb Dorozsmán három, azután Kecskeméten két,
Nagy-Kátán egy évig szolgált. Innen szólittatott gróf Keglevics Gábor tárnokmester
házához ideiglenes nevelőül, hol körülbelől
egy évig foglalkozott a fiatal Béla gróf nevelésével.
Ekkor mintegy 30 éves volt; de már
átalánosan elismert névvel birt a tudományos, jelesen a történelmi irodalomban. Iro-

HORVÁTH
MIHÁLY.
(Borsos és Doctor fényképe után rajz. Marasztoni)

dalmi munkáiról összefüggöleg akarván
szólni alább, itt csak azt emiitjük meg, hogy
épen e tájt, 1839-ben választotta meg a
m. tud. akadémia levelező-, s két év mulva
rendes tagjává a történelmi osztályban, hol
székét 1842-ben „A magyar honvédelem
vázlata-' czimü, nagybecsü értekezéssel foglalta el.
E közben ismét visszatért a papi foglalkozáshoz s jelesen Abonyban nyert segédlelkészi alkalmazást; honnan azonban egy
év mulva nevelőnek a gróf Erdődi családhoz,
s innen három év mulva
a bécsi Teréziánumba a
magyar nyelv és irodalom tanárának hivatott
meg. Bécsben lakása alatt
történelmi tanulmányait
s kutatásait üzte a
könyv- és levéltárakban.
Gyakori kirándulásokat
tett Kis-Mártonba, az
Eszterházy herczegi levéltárban teendő kutatások végett, vagy őt
kisérö barátjával, dr.
Stölsllel a kis-martoni s
höíleini erdőben botanizálgatva. E helyeket szomoru és veszélyes körülmények közt kellett még
viszontlátnia . . . .
1846-ban a patronatusi kinevezéstől függő
hatvani plebánosságot s
a következö évben az
ezzel összekötött, de királyi kinevezéstől függő
prépostságot nyerte meg.
E diszes és jövedelmes
állásban egészen a tudományok számára lett volna biztositva élete s roppant munkássága, ha a
bekövetkezett 184%-iki
válságos évek reá nézve
is oly végzetessé nem
válnak s őt a szaktudós
és buvár csöndes működési teréről előbb az
állam-élet pályájára, azután a száműzetés úttalan
RUSZ.
sivatagára nem ragadják

