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Elöfizetési fölliivas
az egyesült országos magyar kertészeti társulat

1865-ik évi rendes közlönyére,
a hetenkint két iven ábrákkal és képekkel megjelenő kertészgazdák és

méhészek szaklapjára, mely az eddigi szerény

Falusi Gazda
czim alatt

jövöre is folytatja pályáját.
Ha a müvelt Francziaországban a legjelesb kertészgazdátzati szakmúnek a czime

,Maison restique" (magyarul „Parasztház"), miért ne legyen a kertészek, gazdák méhé-
szek és a természet tudományokkal foglalkozók lapjának czime „Falusi Gazda" . . . .
midőn minden magyar birtokos — plus minus — „Falusi Gazda", azért legyen a lapja is
„falusi Gazda".

őseink ezren éven át szüzén tartották meg e hazát, csak a halál vette meg tolók
adóját. Ma, midőn Falk Miksa szerint — ,,tárgy és „alany" lettünk — egyénenkint . . .
ma ha nem dolgozunk, kisiklik a föld alólunk és jut idegenek kezére.

Miután a haza aié, kié a föld . . . honárulást követ el, ki többet költ — a kétsé-
gessé teszi az ősi birtokot . . . . az okból tehát honfiúi kötelesség azt nemcsak megtar-
tani, hanem daczára a mostoha időknek — gyarapitni.... Mit ugy tehetünk, ha folyto-
nosan tanulmányozzuk azon tényezőket, melyeknek tudása mellett egyéni vagyonunk
gyarapodását s ezzel szeretett hazánk fölvirágzását eszközölhetjük.

A tudomány és ipar mezején óriás léptekkel halad a világ, ezeknek nyitja — a
szaklapokban van letéve.

.•• Egyes ember mindazon különféle nyelveken megjelenő tudományos müveket be
nem szerezheti, mert százakba, sőt ezerekbe kerülnek, azon okból egyesültünk többen azon
czélra : hogy rövid sommában összesitsük mindazokat szaklapban.— melynek pártolására
fölhívjuk ezennel a magyar gazda közönséget . . . . Miután csak mi is ugy teljesíthetjük
terhes föladatunkat ha t hazánkfiai mentői inkább magukévá teszik az ügyet, és gyüjte-
nek mentői több ré,zvevöket — illetőleg előfizetőket. . . igy képessé teszik a kiadót és
•lerkesztöt nagyobb áldozatokra, melyeknek utoljára — csak is a t. gazdaközönség vesz7

hasznát.
Ha minden eddigi t. előfizetőnk legalább harmad magával tisztel meg benünket, az

jy^jr* értékes diszképpel *~?»>rfj
(mely majdnem az előfizetési díjjal fólér) ismét szebb alakban fogunk beköszönteni. . .

Kelt Pesten, deczember I-ső napján 1864.

Heckenast Gusztáv, Glrókutl Ferencz,
laptulajdonos. szerkesztő.

Elöfizetési föltételek:
Egész évre (január—deczember) 6 ft. — kr.
Félévre (január—junius) 3 „ — ,,
Évnegyedre (január—márczius) 1 „ 5O „

T. gyfljtöinknek tiz példányra egy tisztclet-példánynyal kedves-
kedünk. — Az elöfizetési pénzeket kérjük egyenesen igy czimezni : a Falusi Gazda
kiadó-hivatalának, Pest (.egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Ezerszeresen megpróbált s czélszerüség tekintetéből a legjobbnak elismert

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,
kerek s négyszögletüek, melyek alkalmazásával a füst nyomtalanul eltünik.

Egy darab ára 10 forint.

Hordozható s vizzel légmentesen zárolt szoba-íirszékek,
darabja 5 fttól 15 ftig.

r melyek minden árnyékszékre alkalmazhatók, s a légvonalat
%.9 és bűzt tökéletesen eltávolítják, darabja 10 ft.

A pakoláshoz megkivántató ládákért darabonkint 1 ft. számittatik.

MIKSITS KÁROLY, w^™*,.
RAKTÁRA : rózsa-téren 2-ik szám alatt Pesten. 893 (6—6)

GRIMAULT és TÁRSA
gyógysierészek

vastartalmú szörpje vörös cliinahéjból
Párisban, 1, rue de la Feuillade.

Ezen legujabb s kellemesizü folyadék-gyógyszer, mely eddig szétbontás nélkül
nem vala összevegyithetó, két alkatrészt tartalmaz, u. m. a vaiat, mint a vér elemét s a
chinahéjat, mint az edzőszerek legkitűnőbbjét. Ezen gyógyszer legnagyobb ered-
ménynyel ott használtatik, hol az erők isméti helyreállitásáról, s a vér normális állapot-
bani hozásáról van szó. Kellemdás fiatal leányok halvány arczszine, gyomorfáj-
dalmak, étvágyhiány, megrongált emésztés, vér-vizibetegség, vér-árvaság, a
nök rendetlensége, leukorrhöe stb., mindazon bajok, melyek ezen, Francziaországban
egészséget fenntartónak elismert orvosszer által gyorsan meggyógyittatnak, vagy eny-
hittetnek. — Raktárak : Németország nevezetesb városai minden gyógyszertárában.

t^W Magyarországra nézve a főraktár létezik Pesten : TOROK JÓZSEF
gyógyszerésznél a király-utczában 7-ik sz. a. 655 (23—24)

Uj képes humorisztikus lap. Egész évre csak 4 ft.
Elöfizetési fölhívás

czimü

Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám alatt)
megjelentek, s minden könyvárusnál, valamint Lampel Róbert pesti, Nágel ésWischán

budai könyvárusoknál kaphatók:

ROBINSON CRUSOE
élete és kalandjai.

Angol után átdolgozva.

F e l n ő t t e k és a nép számára.
Második kiadás. 144 képpel.

16-rét (3 resz. 378 lap.) Egy kötetbe füzve 50 krajczár. Diszkötésben 1 forint.

100 kis történet
jó kis gyermekek számára.

HOFFMANN FERENCZ után közli MESÉLŐ BÁCSI.
Nyolcz képpel.

16-rét. (194 1.) Kötve 1 ft. Szinezett képekkel vászonsarku kötésben lft. 40kr.

hamorisztikns és szatirikus képes heti-lapra.
Van szerencsénk ezennel tisztelettel közhirré tenni, hogy alólirt szerkesztő oly

társulatot alakított, a mely feladatává tette azt, hogy a „Füles Bagoly" t. cz. előfizetőit
és olvasóit, akár hogy teszi is szerét, okvetlenül megnevetteti.

Nem szándéka ugyan bohóczként bukfenczeket hányni, de azon lesz, hogy minden,
a közéletben előforduló dolognak megtalálja a mulatságos oldalát, s abba kapaszkodva
igyekezzék maga részére hóditani azokat, a kik szivesebben mosolyognak meg egy-egy
talpra esett ötletet, mintsem arasztos képekkel rőfös vezérczikkeket olvassanak azon
nagy fontosságu kérdésről, vajjon a monopotamai miniszterelnök elől viseli-e a frakk
•zárnyát vagy hátul; s a nagy nehezen kisütött mikéntből okoskodjak ki a derék férfiu
politikai érzületét.

A lap tartalmát itt azon egyszerü okból nem mondjuk el, mivel akkor, ha már
mindazt, a mit a „Füles Bagoly"-ban adni szándékozunk, itt meg volna irva, tökélete-
sen feleslegessé válnék a prenumerálás.

Óhajtjuk, hogy e tartalomra minél számosabban kíváncsiak legyenek, s e kiváncsi-
ság kielégítése végett tömegesen siessenek a „Füles Bagoly'-ra előfizetni a követ-
kező igen egyszerű uton és módon:

Méltóztassék egy, vagy két, vagy négy forintot egy bizalmas levélbe bepakolni,
s azt a „Füles Bagoly" kiadó-hivatalának (egyetem utcza, 4. szám) czimezve bér-
mentesen a postára adni, s mi jót állunk érte, hogy e megemlékezés iránti hálából a
„Füles Bagoly" az 1865-dik év jannár 5-től kezdve kérlelhetetlen pontossággal
beállit minden csütörtöki napon, egy egész iven képekkel és képtelenségekkel.

A szerkesztőség mindent elkövet, hogy a lap lehetőleg változatos tartalmu legYen.
E végből tisztelettel kér fel mindenkit, hogy mindennemü idevonatkozó közle-
ményekkel őt támogatni sziveskedjenek. Mostani világban mindaz, a mi csak egy
pillanatnyi derültséget is képes előidézni, valódi közkincs, melyet egymással közölni atya-
fiui kötelesség. A közlés tisztét ezennel örömmel magára vállalja a „Füles
Bagoly."

Kijelentjük, hogy minden, bár honnét beküldött közleményt, legyen az bármi
csekély, mihelyt lapunkban megjelent, rendszerünk szerint dijazni fogunk.

Minden kéziratot e czim alatt kérünk beküldetni „A Füles Bagoly" szerkesztő-
ségének (kőfaragó-uteza, 2. sz. 1. emelet). A kinek egyszer, valami közleménye elfogad-
tatott, azután bérmentetlenül küldheti hozzánk leveleit. *

Gyűjtőinknek minden tizre egy tisztelet-példánynyal kedveskedünk.
Azonkivül : A ki bezárólag január 10-ig legtöbb előfizetőt küld be, annak,

ha nő, egy értékes arany karpereczczel — ha férfl, egy kitünő sae'p
tájtékpipával kedveskedünk.

Heckenast Gusztáv,
a lap kiadója (egyetem-uteza 4. sz )

Baltás Ferencz (Torkos István),
felelős szerkesztő (kőfaragóutcza2. sz. 1. em )

Előfizetési föltételek:
(Buda-Pesten házhoz hordva, vagy vidékre postán küldve)

Egész évre (jannár—deczember) 4 fi. — Félévre (jan.--
junius) 2 ft. — Negyedévre I ft.

„_^ Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynyal
szolgálónk. — A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik

A Füles Bagoly kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

GRIMAULT és TÁRSA
gyógyszerészek

növény- matico - injectiója
s matico-tokocskái

P á r i s b a n , 1, r u e de l a F e u i l l a d e .
Ezen legujabb gyógyitó szer, mely a gonorhőek gyors és sikeres gyógyítására,

anélkül, hogy stricturákat, vagy a belső részekben gyuladásokat okozna, a matico-perui
faleveleiből van készitve. Dr. Ricord s a párisi orvosok legnagyobb része, mióta ezen
gyógyitó-szer feltaláltatott, minden egyéb ilynemü szereket mellőznek. A belövelés a
betegség közvetlen kezdetével alkalmaztatik, a tokocskák minden rögzött s elévült
esetekben, melyek a copahű s kubébamag s más egyéb érczes alapokra készitett belövelé-
sekre távozni nem akartak, vétetnek használatba.— Raktárak : Németország neve-
zetesb városai minden gyógyszertárában.

C ^ " Magyarországra nézve a főraktár létezik Pes ten:TÖRÖK JOZSEF
gyógyszerésznél a király-utezában 7-ik sz. a. 666 (23—24)

FÜLES BAGOLY
I

í

I

Tizenkettedik évfolyam.

Előfizetési föltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november l-töl kezdve : Egy, négyszer haíábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igUtósnál 10 krb»;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézre kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hainburg és Állóimban : Haasenstein és Vogler.— M.-Frankfurtban :
Otiu Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — és Pesten : a kertész-gazdászati ügynökség i». Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-díj, külön minden igtatas utón 30 ujkr.

Egmont és Hoorn grófok emlékszobni Brüsszelben.

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

Napjainkban, midőn végre nálunk is is-
mételt izben fordulnak elő szoboremelési
szándékok és tervezetek, s midőn átalában a
képzőművészetek iránt növekvőben van a
közfigyelem: nem látszik feleslegesnek, is-
merni azon mozgalmakat, terveket és kész
müveket, melyeket e téren más országok ha-
sonló törekvései felmutatnak. Bizonyára ér-
dekes lesz tudnunk, minő alakban örökítik
más nemzetek az ö jeleseik
emlékét.

Nem régiben, a mult évi
deczember 16-án, a kicsiny, de
müvelt belga királyság főváro-
sában, Brüsszelben díszesen ül-
ték meg a köztiszteletben álló
Lipót király születése napját. E
napon leplezte le a belga nép
Brüsszel piaczán két legnép-
szerübb szabadsághösének ket-
tős emlékszobrát. E két hős:
Egmont és Hoorn grófok, kik
egykor II. Fülöp spanyol ki-
rály vallásbeli türelmetlensé-
gének áldozatai gyanánt vér-
zettek el.

Elmondjuk röviden e két fér-
fiu élettörténetének főpontjait.

Lamoral, Egmont gróf, kit
a németek nagy költője, Goe-
the is dicsőitett egy drámájá-
ban, 1522-ben elökelő hollandi
családból született. A hadse-
regbe lépvén, V. Károlyt 1544-
ben Afrikába követte, hol vi-
tézül tüntette ki magát. Mint
lovassági parancsnok, II. Fülöp
király alatt is több csatában
kitünő részt vett.

Nem csekélyebb vitézséget
s elszántságot tanusitott ama
csatákban Montmorency - Ni-
velle Hoorn gróf, ki szintén
1522-ban született, a leggazda-
gabb független főurak egyike
volt Német-alföldön, azon ki-

a z államtanács elnöke, a
^ k01 k ^ á l y flamandi t e s t ö "
£ei\lt J^PiUnya s a flandriai
Iwjóhadtengeraagya.

il vfm e t a l f ö l<li n é P Gran-
vella bibornok törekvései ál-
tal, ki itt is a spanyol inquisi-

tió és felesleges püspökségek felállítását szor-
galmazta; rendkivül fel volt izgatva, s Eg-

czéget küdte helytartóul, spanyol és olasz
katonákkal, Németalföldre. Ennek elsö dolga

l h E é H lmont gróf, az Orániai herczeg és Hoorn gróf az volt, hogy Egmont és Hoorn grófokat el-
írásban jelenték ki a királynak, hogy ha a fogatta, s 1568-ban Brüsszelben kivégeztette,
bibornokot mielébb vissza nem hivatja, ez' E két véráldozat emlékszobra, melynek
még lázadásba hozza az országot. Fülöp a j rajzát itt adjuk, Fraikin franczia szobrász
felszólalásban fölségsértést látott, azonban által van bronzba öntve s ugyanazon téren
eltitkolá haragját s haza rendelte a biborno- áll, hol a két nemes fő a bakó bárdja alatt
kot, helyébe azonban a hírhedett Álba her- hullott le. E hely megválasztása sok időbe

került, s csak több hosszas tár-
gyalás és számos müvész véle-
ményének kitudása után sze-
melte ki végre a brüsszeli
községtanács a nevezett helyet.
Ez pedig a városház előtti tér.
Átellenében áll az épitészeti
jelességéről ismeretes királyi
lak. Ez utóbbi elött áll a
kettős szobor egy izlésteljes
kut felett. A müvész azon pil-
lanatot örökité meg, midőn
Egmont és Hoorn grófok a
vesztőhelyre indulnak.

E korszak történelmi ha-
gyományai szerint tudva van,
hogy Egmont gróf, midőn a
vérpadra indult, egy zsebken-
dőt tartott kezében s régi baj-
társait, a kikkel találkozott,
köszöntötte. Fejét tollas kalap
fedé; alsó öltönyéről, még mi-
előtt börtönét elhagyá, maga
vágta le a gallért; felöltönye
karmazsin piros szövetből volt
s erre vetette köpenyét.

Ugyanazon források sze-
rint, Hoorn gróf egy milanói
redős kalapot erősen összeszo-
ritva hordott kezében. Arczá-
nak kifejezése, a méltóságos
alak egész tartása hiven tük-
rözék a nemes férfiu visszafoj-
tott dühét, melyet azon gon-
dolatnál érzett, hogy hazája
iránt tett érdemeiért ez a ju-
talma ! — Egmont magatartása
az emléken talán nyugottabb,
lemondóbbjde kevésbbé büszke
is, mint a Hoorné.

Szorosan véve a dolgot, né-
mileg hibáztatni lehetne a két
alak egymás mellé állítását,
miután történelmileg bizonyos,

Egmont és Hoorn grófok emlékszobra Brüsszelben.
Fraikin A. mintázata szerint.

4-ik szám.

Pest, január 22-én 1865.
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hogy Hoorn grófot egy órával késöbb végez-
ték ki, mint Egmontot,de müvészi szempont-
ból e kifogás tekintetbe nem jöhet, miután
nemcsak családi kötelékek, életök főbb moz-
zanatai, hanem különösen közös haláluk is
az utókor emlékezetében elválaszthatlanná
tévé e két férfiut, II. Fülöp spanyol király
vak dühének ez áldozatait.

Az emlék számára jobb helyet nem lehete
választani, mint azon tért, a hol a két áldo-
zat erőszakos halál által mult ki.

A gazdaghoz.
A gazdagságban annyi csáb van!
— Lakozni magas palotában,
S meddig a sik földet belátod,
Azt tudni, hogy mindaz sajátod.
Pompázni bársonyos ruhában,
Selyem párnán fekünni lágyan,
S birni (ez a loglágyabb fekhely!)
Szánókkal nem, csak irigyekkel.

Ha unod magad gyönyörödben:
Kocsid, lovad, hogy tovaröppenj;
Ha a magány nehéz: csak szólítsd,
S mulattatnak tányérnyalóid;
Komor vagy? — homlokod rédőit
Simitni: vannak szeretőid;
Szolgáid: hogy parancsod' lessék . . .
Mennyi élv? — S semmi kötelesség?

Ki azt hiszed, hogy épen semmi,
Csupán mindent kedvedre tenni:
Engedd meg nékem, oh te gazdag,
Hogy egyetmást eszedbe hozzak.
Vagy bár magad, — mert engem unsz tán —
Nézz szét a széles életutczán,
A tömeget és utait lásd,
S magad tégy egy kis hasonlítást!

Istentől mennyi áldást vettél!
Neked nincs hő nyár, nincs hideg tél;
Abban zöld árny tart hust feletted,
E b b e n jó kandalló melenget.
Izzad délben sok a barázdán,
Diderg sok a tél zúzmarázzán:
Te télennyáron megtalálod
Jó pamlagod' és déli álmod'.

Hányszor jön a szegény, ajtódhoz,
Kit oda kín, éhség, nyomor hoz.
Tarisznyájába' semmi sincsen,
S keze még reszket a kilincsen.
— Jobb is! ajtód, mit gőgöd rázár,
Ki sem nyílnék . . . A szegény Lázári
Ö csak a hulladékokér' esd
Asztalodról . . . oh vesd elé, vesd!

Kutyád, az jobb; jő s sebít nyalja,
Mig szegénynek kő feje alja.
Te meg szérüs kertedbe mészsz. Mi
Gyönyör az asztagokra nézni!
Öt — tiz —husz! Számláin' is röstelled
S ásitva állsz a szérű mellett.
A szép arany szem, garmadával!
— Nem volnál dús egyharmadával?

Egyharmada? — annyit nem kértünk
Hogy kétharmadról mondj le értünk.
Nekünk elég: — ha istent nézvén —
Feleslegednek századrészén
A legnagyobb gyönyört magadnak
Megvásárlód, — azét, ki adhat,
Ki jót tehet, könyüt törülhet,
S gyöngy hely'tt hálakönynek örülhet!

Csak azt kérjük : magaddal el ne
Hitesd, hogy a föld fejedelme
S jogos birója csak a gazdag!
Ne, hogy számára van csak asztag!
Mikor takarsz : jusson eszedbe,
Hogy nem csak magadét veszed be,
Mert a szegényeknek szánt kéve
A gazdagoknál van letéve-!

Szász Károly.

Egy nóta meséje.
Népies beszély.

(ViSge.)

V.
A nagyságos ifiurnak atyja nagy, hatal-

mas ur volt a vármegyénél. Módjában állott,
ugy megboszulni a fián elkövetett boszut, a

mint senkinek. Épen sorozás ideje követke-
zett; az egész dolgot máskülönben nem ku-
tatva, besoroztatta a csikósbojtárt, mint kor-
helyt, faluterhét.

A falu elöljárósága nem is szólt ellene
semmit, söt nagyon igazságosnak találta a
kijelölést. Tagadhatlan, hogy Kerekes Józsi
korhely faluterhe. Leginkább megérdemli a
legénység között, hogy elvigyék. A sótalan
kenyér majd megjavitja.

A nép részvéte azonban nem aludt ki a
szép legény iránt. Sokan akadtak, a kik ugy
egymás közt mentegették; akadt olyan is, a
ki nótáját tovább folytatta :

Már én többet menyecskékhez nem járok,
Itt a Verbung, katonának beállók;
Káplár uram, irja fel a levélre.
I t t a kezem felcsapok a kezébe!

Ez is hozzánött a többihez.
Egynémelyik a falubeli fiuk közül, a

mint néha levelet irt haza, megemlékezett
Pattincs Józsiról is, a ki szintén künn kato-
náskodik Csehországban.

A népdal aztán nőtt tovább :
Csehországba hoztak el a vasuton,
Velem búsul sok kenyeres pajtásom
Hej, de rövid bakkancsomnak a szára,
Esik a hó, fázik a lábam szára.

Egyszer nagy pecsétes levél jött le a
vármegyétől, melyben Kerekes Józsit kere-
sik, a ki megszökött az ezredétől. Nemsokára
aztán bennjárt a jegyző ur a megye székhe-
lyén, az beszélte, hogy Pattincs Józsit elfog-
ták a mint hazafelé törekedett, a börtönben
van, nagyon beteg, nem szállithatják tovább,
mert közel van halálához. Bujdosásanaoyon
megviselte; egészen oda van a szegény szép
legény.

Akkor
szakkal :

ismét nőtt a népdal egy vers-

Eljöhetsz már, édes rózsám, Egerbe,
Nem találsz már a vármegye kezébe;
Nem találsz már a vármegye kezében,
Majd megtalálsz a temető szélében.

VI.
Hát szegény Julcsa?
A léha fövárosi urfi megölelte a csi-

nos szobaleányt, s egy egész életet tett
tönkre. Ki számol be ezért az örök biró
előtt?

A leányoknak átalában szomoru sorsuk
van. Nem panaszolhatják el senkinek, ha va-
lami fáj ; titkolniok kell a bánatot, keserü-
séget és meg sem boszulhatják azon, a ki
okozta.

Julcsa nem látta azon percztől kezdve a
bojtárt, melyben az ellökte őt magától. Józsi
hovatovább érdemessé is tette magát rá,
hogy ne lássa a lány többet; korhely lett, a
világ csúfja.

Szegény leány mindent tudott. Tudta a
nótát, melyet miatta, róla csináltak. Még azt
a versszakot is hallotta, melyet a „Mitetszik"
szolgálója énekelt. Megtört a tudásban teste,
lelke. Nem lett beteg, mint a hogy talán va-
lami városi kisasszony tette volna; hanem
apránkint hervadt, sorvadt, mint akármely
leány ilyen körülmények között.

A fiut elvitték katonának, a nagyságos
urfi visszament Pestre; a szegény leány ár-
ván, elhagyottan egyedül maradt nehéz bu-
bánatával s a könnyelmü bün öntudatával.
Arra való társak, hogy az embert elveszitsék.

Megmaradt a szolgálatban, de nemso-
kára alig lehetett hasznát venni. Megfogyott,
megsápadt. Öreg beteges apja meghalt; még
csak ez volt hátra, hogy. semmi se kösse
többé az élethez.

Az öreg Kardos Péterné váltig kérdez-
gette, szegényt, hogy : mi baja? mi lelte?
Nagyot sóhajtott, és nem felelt mást, csak :

— Nincs nekem semmi bajom, csak ugy
szeretnék a temetőben lenni! Magam sem
tudom, miért?

Pedig dehogy nem tudta, dehogy nem
tudta! Tudta más is, s valami jámbor nép-
dalköltő, a ki gatyában és lóbőr-csizmában
járt, bele élte magát a helyzetébe, s a nép-
dal ujra nőtt egy versszakkal:

Megásták már a nagyréti temetőt,
Engem temessenek bele legélőbb ; i
Piros rózsát, rozmaringot fejfámhoz,
Bubánatos szivvel majd a rózsám hoz.

Szegény leány, hallotta ezt a nótát is, és
tudta, hogy reá van csinálva. Már el is bú-
csúztatták! Igazságuk van!

Kis idő mulva jött a hir a székvárosból,
hogy a rab Kerekes Józsi meghalt a börtön-
ben. El is temették.

Julcsát végkép letörte a kétségbeesés.
Egy este lement a Tiszára, s nem is tért
vissza többé. Harmadnapra holttestét foo-ták
ki a halászok.

A falu alatt, a Tisza partján, van egy
szomoru kis temető; alig egy pár négyszög-
ölnyi tér. Oda szokták a Tiszába-fultakat el-
temetni, külön a többi halottól. A sirok sza-
porodtak egygyel, s a népdalokhoz még egy
versszak, az utósó, járult; azzal véget ért az
egész történet :

Nagy-Rét alatt, van egy oszlop leásva,
Arra van a Julcsa neve kivágva;
Lányok, lányok, barna lányok, sir játok,
Csak énrólam jó hirt-nevet mondjatok !

A lányok meg is emlékeznek róla hüsé-
gesen. Nincs fonóka, aratás, kukoricza- vagy
tollfosztás, vagy akármiféle összejövetel, a
hol a Pattincs Józsi, meg a Kardos Julis nó-
táját el ne énekelnék, melynek históriáját
mindnyájan tudják. És ilyenkor vége-hossza
nincs a dicsérgetésnek és sajnálkozásnak
szegény Julcsa felett; elmondják, hogy mi-
lyen jó volt, milyen szép és milyen szeren-
csétlen.

Egy-egy legény el is busul a történet
felett.

— Ilyenek vagytok ti lányok, mindnyá-
jan, — sóhajtja, — nem lehet a hűségetekben
bizni!

Fel is fogadja erősen, hogy nem szeret
meg egyet sem, mert hej, sok bajjal jár az a
szeretötartás.

Hanem már a másik perczben megint
ott legyeskedik a vihogó lánynépség között.

Bizony szép öcsém, te sem vagy különb
más emberfiánál. Aztán meg nem követke-
zés, hogy minden szerelmes pár sorsa olyan
szomoru legyen, mint a Pattincs Józsié, meg
Kardos Julisé. Major Béla.

Hírlapirodalmunk a 19-ik században.
Harmadik közlés 1841—1847.

(Folytatta.)

Szépirodalmi és divatlapok ez időszakban.
„Regélő, elsö szépművészeti folyóirás" alapitá

és szerkeszté Mátrai Gábor. 1833. apriltól kezdve.
„Honmüvész11 társával, folytatta pályáját előbbi
igénytelen egyszerűségében, korántsem tökélete-
sedve, közölt mint eddig költeményeket, közben
olyakat is, melyek díszére váltak, életrajzokat,
szépművészeti tárgyakat, szini bírálatokat stb. Di-
vatképei csinosak voltak.

Megjelent mindegyik hetenkint kétszer 8-rét-
ben félives számokban velinen; félévi dijok hely-
ben, kifestett divatképpel 5 ft., postán 6 ft. p. p.,
nyomatott Trattner-Károlyinál. 1841. jún. végével
megszünt.

(Liter. Lapok 1841. 50. — Pesti Hiríap 1841. I. 382.
- Hirnök 1841. 1. 15. Tnd. Tár. 1842. VI. Literatúrai
resz. 481.)

„Athenaeum. Tudományok és szépművészetek
tára." 1837-ben alapítva, kiadták Schedel és Vö-
rösmarty, szerkeszté: Bajza. 1841-től kezdve társ-
lapja a „Figyelmező," mint magánálló függetlea

lap, közsajnálatra meg lőn szüntetve, s helyette
az Athenaeum hetenkint háromszor jelent meg, és
saját helyet adott a literatura mozgásainak. A
tudom, részben : Szűcs István, Bertha Sándor,
Irinyi József stb.; a novella és rokonnemüben
Gaal, Nagy Ignácz, Eördögh István, Remellay,
Lakner, a lyra s rokonnemüben Tóth Lőrincz,
Tompa, Tarkanyi, Szemere Miklós, Szelestey,
Lauka, az Athenaeumban uj nevek voltak. — A
könyvbirálati resz nem pótolta ugyan egészen a
Figyelmezőt, de azért igen becses ismertetéseket
és bírálatokat adott Fogarassy, Hunfalvy, Lu-
gossy s többektől. — 1842. év első felében még
megtartotta 1841-iki alakját, s nagyrészint előbbi
dolgozótársait. A beszély irók közt Alt Móricz
(Jósika M.) gerjesztett legnagyobb figyelmet hu-
moristikai mutatványaival. A lyrai költők közt
itt látjuk először fellépni a genialis Petőfit, még
ekkor Petrovics Sándor családneve alatt ,,A bo-
rozó" czimü költeménynyel, ugyanitt vette fel
először a Petőfi nevet.— 1842-ik év második felé-
ben már soványabb alakjában látjuk a csökkenő s
belső becsében is némileg alábbszálló folyóiratot.
Egy iv helyett csak féliven jelent meg.Volt azon-
ban e lapokban még most is elég igazgyöngy.
Vörösmarty halhatatlan Fóti dala, számos dal
Petőfitől, Tompától stb.; eleven humoristika Alt
Móricztól és Zajtaitól (Nagy Ignácz). — 1843-ra
uj folyam kezdődött nagy nyolczadrétban, szükebb
de különben hasonló tárgyu s becsü tartalommal,
mint az előbbi évek. Ez év végével megszünt az
alakját már több izben változtatott s fokonkint
alábbszállott jeles folyóirat.

Az Athenaeum ,,Végszó"-ban bucsut véve a
közönségtől, kiemelve a lap érdemeit, egyuttal in-
dokolta annak csökkenését és megszüntét, azért
érdekesnek tartom azt, itt kivonatban közölni:
„\ alamint keletkezése az Athenaeumnak ezelőtt
több évvel, ugy megszünése most nem maradt
figyelem nélkül. A magyar lapok nagy része,
mondhatnók többsége, sajnálkozva vette annak
hirét. Még a ,,Honderű" is „irodalmi visszaesés-
nek'̂  nyilatkoztatja . . . 1837-ben, midőn az Ath.
megindult, meglehetős részvét mutatkozott iránta
az olvasó-közönségben; előfizetői száma az ezerét
haladta. E szám félévenkint csökkent, mert a három
negyedrészben komoly tartalmu lapokban nem
találtak elég mulatságot, léhaságot kedvelő olva-
sóink. E csökkenés mindaddig tartott, mig az Ath.
a polémiának megnyitá hasábjait. A Hirnökkeli
szakadatlan és hosszas polemia nemcsak nem
idegenité, hanem százakkal nevelte az Ath. előfi-
zetői számát. A mint e szakadatlan tollharczokat
üdvösebb dolgokkal fölcserélve megszüntettük,
kevesbült az előfizetők száma is, de mivel ezentul
ki nem zártuk, mert ki nem zárhattuk lapunkból
a polémiát, soha sem kevesbült annyira, mint volt
a polemia nélküli időszakban. A rövidebb, de amaz
elsőnél talán hasznosabb polémiái czikkek foly-
vást részvétét eszközlék az olvasóknak lapunk
iránt, mely részvét csak akkor kezdé csökkenni,
midőn a politikai érdekek oly hatalmasan föléb-
redtek. 1841-dik éven innen két ok munkált az
Ath. olvasói számának csökkentésére; egyik, hogy
a polémiát lapunkban gyéritők, másik, hogy az
olvasók komolyabb tárgyakat kedvelő seregét
csaknem mind a „Pesti Hiríap" csábitá magá-
hoz . . . . Az A.-nak előfizetők tekintetében csak
a politika ártott, egyéb semmi sem. Divatlapok
soha nem ártottak. Midőn Mátray Regélője meg-
szünt s félévig egy divatlap sem volt, az Athe-
naeumnak semmit sem szaporodtak előfizetői. Igy
Garay Regélője s a Honderű megjelenése, nem
voltak igen észrevehetők az A. előfizetői számára
nézve: de nagymértékben a Pesti Hiríap, s átalá-
ban a politikai ébredés, mely ébredésnek egyéb-
iránt, mindamellett senki sem örvendett őszintéb-
ben, mint mi. Ez ébredés megtermendi gyümölcseit
idővel még az oly tartalmu lapokra nézve is, mint
az Ath. Egyea károk nem jöhetnek tekintetbe ott, hol
az egész nyer.... Az A.-nak nem is kell megszűn-
nie, hanem megszünik, mert meg akarjuk szün-
tetni, mert elégnek tartjuk, hét évig folytatni egy
japot, mely nekünk annyi áldozatba, nem pénzbeli,
hanem idő, munka és egészségi áldozatba került,
f^ncs erő és kitartás, mely sokára bele ne fárad-
ni11 ""^almunkban komoly tartalmu lap szerkesz-
-j t j e > Mely nem pártoltatván nagyon a közönség
kesztó^ T* n y u J t a n v a g i eszközöket, mikkel a szer-
vo™,!! ^ munkája könnyítésére segédkezeket
SZC1 t z n ^ a a v . it , » i _ „ . ~ . ve

g l S tekintjük az Athenaeum hét éviy t l á l j ho^ haladás é* 8zabadel"
+1 i f . " v> müvészet s bírálatban. A
tudományos ertek e 2 é 8 e k , i e h e t ö i e g j o b b a k > a
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mennyire a magyar tudományos erőktől kitelt, min-
denkor szem előtt tartották a kor szükségeit, a
napi kérdéseket, s kerülve a mélységes, abstract,
unalmas modort, eredményeket közölve inkább,
mint hosszadalmas fejtegetéseket, minél nagyobb
népszerüségre törekedtek: a szépirodalmi'izlés
nyelvbeli tisztaság és szabályosság terjesztésére
pedig egy irodalmi vállalat sem tett annyit, mint
az Athenaeum. A bcszélyek és versek, miket e
lapok kiadtak, irodalmunk legjobbjai, s sziv- és
észmüvelésre kitünő táplálatok voltak a maguk
idejében.

Megjelent hetenkint háromszor, kedden, csü-
törtökön és vasárnap, minden szám egy ív, ve-
linen; 1842. második felében félives számokban
4-rétben; 1843-ban uj folyama minden hó 15. és
30-án harmadfél és 3 íves füzetekben 8-rétben;
fél évi dija helyben 5 ft., postán 5 ft. 48 kr. p. p.
1842. és 43-ban félévre 3 ft., postán 3 ft. 48 kr.
p. p. nyomatott Budán a m. k. egyetemnél. 1842.
novemberben szétküldetett belőle postán 438
példány.

(Literat. Lapok. 1841. I. 42. 49. - Uj Ismeretektára.
I. K. 1850. 208 1. — Pesti Hiríap 1842. 1. 432. II . 882. -
1843. I. 22. II . 313. XU.mkor 1841. I. 9. - Hirnök
1841.1. 45. sz. — Tud. Tár. 184.;. VI. 481. — 1843. VII.
481. — Zilahy : Petőfi életrajza Pest, 18G4. 31., 33., 37.
lapok.)

„Közlemények az élet és tudományok köré-
ből," és ,.Literaturai Lapok'' kiadta és szerkeszté
1841-ben Kovacsóczy Mihály; szerkesztőtárs:
Stáncsics Mihály, márczius végeig. Tartalmuk: a
tudományok, szépliteratura s a kritika egész
egyeteméből merittetett. Kovacsóczy, ki már
Kassán több kisérletet tett mind az irói, mind a
journalistikai pályán, de nem volt szerencsés, Pes-
ten ujra bebizonyitá, hogy nincs szerkesztői ta-
pintata. A helyett, hogy a jót széppel párosítván
— mint igérte — e párosodásból lélek és sziv-
képző termékeket mutatott volna elő, áldásnélküli
vegyes házasságot csinált a rut és jó, a szép és rosz
közt, és születtek unodalmas beszélyek, fás érte-
kezések, sovány gondolatok a kövérségről, melyek
mellett darázsok és csipdmegek dongának és já-
téks^ini kritikák világítanak, mikre szomoru lett
a Muzsa. — A második félévben csak tengettek
— ámbár mint a hirdetésekből számtalanszor ol-
vashatni, akkor egyetlen magyar divatlap volt a
a hazában. — Megjelentek a Közlemények Pesten
vasárnap, kedden, csütörtökön és pénteken, a Lite-
ratúrai Lapok szerdán és szombaton, tehát hétfőt
kivéve naponkint 4 rét féliven; nyomatott Budán
a m. kir. egyetem betűivel; félévi ára helyben 5
ft., póspán 6 ft. p. p. — divat-, arcz-, táj- és élet-
képekkel. 1841. aug. ban 10 napon át, nov.-ben
18 napig szünetelt, az év végén pedig végkép
megszünt. Az előfizetők száma alig ment 200-ra.

(Pesti Hiríap 1841. I. 40. 486. — Jelenkor 1841. I. 9.
373. — Athenaeum 1841. II. 383. 399. 925. 1019. has. —
Tud. Tár. 1842. VI. 481. Bibi. Értesitó 1841. 2. 1.)

„Regélő pesti divatlap." Megindult e lap
1842. jan. l-jén Garay János kiadó szerkesztése
mellett, szerkesztőtárs Erdélyi János volt. — E
derék folyóirat rendkivüli pártfogást talált min-
denütt az országban. A szerkesztők mindent el-
követtek, mit körülményeik és erejökhöz képest
tehettek: friss, vidor élet, tisztes társaság volt itt;
pezsgő champagnei, dusan teritett asztalnál. Alig
indult meg s előfizetőinek száma az ezerét meg-
haladta. íly szerencsével kevés lap dicsekedhe-
tett, a politikaiakat sem véve ki; pedig a politika
már azon kornak is vesszőparipája volt. Egyes
rovatai voltak: Elbeszélések és regék, költemé-
nyek, hölgy- és divatterem, táj- és népismertetés;
széptani elméletek, irói jellemrajz. Tárcza: könyv-
birálat, szinház, divat és pipere. Dolgoztak benne
a többek közt elbeszéléseket; Császár, Remellay,
Bérczy, Eördögh István, Gaál, Lauka, Lakner
S. Vachot Imre, Frankenburg; költeményeket:
Beöthy Zs. Dózsa D., Eötvös, Erdélyi János, Pájer
Antal, Sárossy Gyula, Tarkanyi Béla, Vachot
Sándor stb. Később azonban a részvét e lap iránt
mindinkább csökkent.

A Pesti Hírlapban egy akkori jeles journa-
listánk igy emlékezett meg e lapról: „A Regélő
czimü pesti divatlap, nem felelt meg egészen azon
túlfeszített várakozásnak, melyet közönségünkben
programmjának sokat igérő nevei gerjesztének.
Ennek okát mi nem az elhibázott szerkesztésben
keressük, mint a Világ (mely a Regélőt szüntelen
üldözé), hanem ott találjuk fel, mivel hogy ezen
szépiralmi vállalat iránt az előre kihirdetett dol-
gozótársak nagyobbrésze nem viseltetek oly rész-
véttel, mint azt a sokaság remélte. Igaz, a R.-
ben kevés kitünően jeles eredeti novella és beszély
jelent meg: de hát e részben, melyik magyar lap
volt valaha erős? — s bár R. Tárczájában vidéki

levelek néha társas életünk javitására, magyarosítá-
sára czélzó érdekes dolgokat tárgyaztak, de több-
ször hosszadalmasan s felületesen értekeztek — sem-
miségekről, mig a fővárosi mozgalmakra nagyobb
figyelmet kellett volna fordítani. Azonban a mult évi
R. sok jó és szép tulajdonnal is bir. Eddigi iránya és
szelleme mind nemzetiség, mind a társaséletünk
és művészetünk érdekében, általán véve jó és ne-
mes, nem kis érdeme, hogy eltérve a nagyrészint
felületes külföldi divatlapok példájától, helyt adott
hasábjaiban a társaséleti és szépműtani kérdések
komolyabb, mélyebb megvitatásának is; a Daguer-
retoty pékben eddigelé legkimeritőbb ismerte-
tése adaték, jelesebb magyar színészeinknek. Lyrai
versekben, némely genre — életképekben, ország
— és népismertető czikkek— utazási rajzokban s
humoristikai elmefuttatásokban a Regélő erősebb
volt, mint novellái részében, s ha igazságos hason-
lítást teszünk Mátray és Garay Regélője közt,
meg kell vallanunk, hogy az elsőé belbecsben
nagy távolságra marad az utóbbitól." (1843. I.
211. sz. 22. 1.) — 1844. jún. végén a lap Erdélyi
János birtokába jutván, majd ennek külföldre
történt utazásával, szerződésileg sógora, Vachot
Imre tulajdonává lett, kinek szerkesztése mellett
júl. elején czime ,,Pesti Divatlapra" változott
(lásd alább).

Megjelent a Regélő pesti Divatlap hetenkint
kétszer, szerdán és szombaton egy íves számokban
nagy lexikon 4-rét finom velinen, divatképek ze-
nei s himvarrási mellékletekkel; nyomatott Budán
a m k. egyetemnél; ára félévre 5 ft., postán 6
ft., p. p.

(Pesti Hiríap. 1842. I. 44. 480. — 1843. I. 360. —
Pannonia 1812. I. 59. Tud: Tár. 1843. VII. 483. Toldy: A
magyar költészet kézikönyve. II. 679. — Zilahy: Petőfi
életrajza. 37. 38. 42. 55 )

Petrichevich Horváth Lázár szerkesztése
mellett megjelent a „Honderű és Pesti Sálon"
czimü divatlap első száma 1843. év első szombat-
ján, jan. 7-én,czimkép, vignettek és divatképekkel,
kiadta Emich Gusztáv. 1845 tői Nádaskay Lajos
mint szerkesztő, Horváth Lázár pedig mint igaz-
gató-tulajdonos működtek e lap körül. — A Hon-
derű külső kiállitása, a nyomtatást és papirost
tekintve, eléggé elegáns s fényüzőleg pipergős, s
iránya volt: nemzeti nyelvünket a magasabb kö-
rökben is otthonossá tenni, az az: épen oda akart
derűt varázslani, hol nemzetiségünkre nézve még
mindig sok ború uralkodott, azonban nem helye-
selhetni e czélra választott egyoldalu eszközöket,
melyek a Pesti Sálon hasábjain a férfiatlan hizel-
gésnek s a hiba-dicsőitéssel párosított tulságos
legyezgetésnek tagadhatlan bélyegét viselték
magukon. — Közremüködtek e lapnál: Beőthy
Zsigmond, Bernáth Gáspár, Császár, Czuczor,
Degré, Garay, Jámbor Pál (Hiador), Jósika, Ka-
rács Teréz, Kovács Pál, Kuthy, Lakner, Lemou-
ton Emilia, Ney, Péter Károly, Petőfi (aranynyal
díjazván verseit a szerkesztő), Pompéry, Sárossy,
Szelestey, Szemere, Tompa, Vajda, Vörösmarty
s több mások. — Berecz Károly két évig segéd-
szerkesztője volt a lapnak.

P. Horváthot születési s egyéb viszonyai
az akkori aristokratia körébe vezeték. Ennek
nemzetiesitése s átalában a társadalmi müveltség-
nek ápolása s ezek által az elágazó osztályok és
érdekek egygyé olvasztása lőn most a feladat, mit
Horváth maga elé tüzött. íly körülmények között
született 1843 elején a „Honderű." (A név gróf
Széchenyi Istvántól származik, ki egy kedélyes
beszélgetés közben így kiváná neveztetni Buda-
pestet.) E folyóirat, a mily szép kilátások kö-
zött indult meg, szintugy meghiusitá idő folytán
mind a szerkesztő, mind az olvasó-közönség vá-
rakozásait, mely utóbbi évről ' évre mindinkább
fogyott. Elsö félévi folyamát kivéve, a diszesen,
sok költséggel kiállitott Honderű legkevesebb
népszerűséggel birt az országban. Midőn a Hon-
derű fellépett, akkor nemcsak a magyar politiká-
ban, hanem az irodalomban is elérkezett már a
fordulópont. A mit régibb iróink annyiszor ismé-
telve pengettek, t. i. a mult bálványozása, az ide-
gen utánzása, a hol meg nem szüntethető volt is
egészen, most már illő korlátok közé szorittatott;
az eddigi homályos sejtelmek világos öntudatra
vergődének: nemzeti alapokon kezdénk fejlődni.
Az akkori irodalom férfiai, különösen a fiatalabbak,
ily meggyőződéssel léptek ki a sikra. Irodalmunk
latin iskolája bezáródott, belletrisztikánk idegen
illatú virágai hatás és inger nélkül maradtak. De
Horváth Lázár Honderűje korszerűbb és tetsze-
tősb ugyan, de szintén idegen virágokkal volt
tele ültetve. Megtagadá a kort: az arisztokracziá-
nak — mely sokkal előbbre volt nálunk nemze-
tiség dolgában is, semhogy üres czirogatások- é g
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hizelgésekre szorult volna — vakon, szolgailag
hódolt; idegen eredetü balságait, ferdeségeit tár-
sas életünkbe átültetni iparkodék. Megtagadá
önmagát: külföldieskedő modorára kénytelen lé-
vén főszerkesztési tagokul ismeretlen, bizalmat
nem birható, bizonytalan multu embereket fogadni
fel, kik viszonyaink közti tájékozatlanságukat
ismét kénytelenek valának arrogancziával, nagy
képü minden tudással s az elismert, de hozzájok
nem csatlakozható hazai tehetségek sárbarántásá-
val takarni; — embereket, kik később, midőn a
viszonyok ellenállhatlan hatással szakadának az
ő fejükre is, saját mesterüket tagadák meg, s az
első perczekben oda hagyák. (Ilyen volt többi
között a hírhedett Zerffy Gusztáv.) A Honderű
ennélfogva a legveszélyesebb fegyverekkel dolgo-
zott maga ellen, nevetségessé tette önmagát, még
sajátjának képzelt pártja előtt is, mely mosoly

40 kr.; nyomatott Budán a magyar királyi
egyetem nyomdájában; az elsö félévben 1500 pél-
dányban.

(Pesti Hiríap 1843. I. 35. 207. 1845. I. 406. — Pan-
nonia. 1847. I. 63. — Athenaeum. 1813. I. 144. — Élet-
képek. 1845. I. 677. - Uj Ismeretek tára. IV. 390. —
Zilahy, Petőfi életrajza. 42. 57. 100. 1. — Honi irodalmi
Hirdető 1844—1847.— Arczkép-Album. A Hölgyfutárhoz.
Pest, 1855. I. 47. lap.) (Folytatás köv.) Szinnyei József.

A városi vigadó (redoute) megnyitása.
Az 1865-ki farsang főeseménye a redoute

termeinek megnyitása volt. Már hónapok óta ez
képezé a kiváncsiság tárgyát, jobbára csak erről
beszélgetett a pesti ember s szerette elképzelni,
hogy e hatalmas termekben mily szépen fog hang-
zani a magyar zene s mi ennél is édesebb, a ma-

hatjuk kelletén tul nagynak, noha egyesek ebben
keresik a kedvezőtlen eredmény forrását. Tán
legvalószinübb azon föltevés, miszerint a bált
azért láttogaták meg oly kevesen, mivel mindenki
attól tartott, hogy fölötte nagy lesz a tolongás.
Mi részünkről azon hiszemben vagyunk, hogy
illendő lett volna, ha a város atyái egy, tánczczal
egybekötött nagyobb mérvű mulatsággal nyitják
meg a vigadót, melyre az ő nevükben lettek volna
hivatalosak a város polgárai. S ha Lucullus nem
ebédelt volna is Lucullusnál, Pest mindenesetre
Pesttel mulat, s igy meg lett volna őrizve a viga-
lomnak városi s közvetve nemzeti jelleme is.

Hitta volna meg Pestvárosa a testvérfőváros
lakóit, adott volna az egésznek polgári színezetet
és — ugy vagyunk meggyőződve — a bál fénye-
sen sikerül.

De nem lehet e bemutató sorok czélja tár-

nélkül nem nézheiéj e berzenkedő, feszengő fer-
tálymágnáskodást, különösen miután fonákságait
oly sürüen mutatta ki az akkori élénk tárczairo-
dalom, — 8 ez volt oka, hogy azon kétségkivül
sok jó is, mit 5 évi folyama alatt hozott, hatás és
eredmény nélkül vonult el. A későbbi közszellem
előidézésében divatlapjaink között a Honderűnek
legkevesebb része van. Ezen lap világos bizonyít-
ványa volt annak, hogy jó akarat s jó irány telje-
sen hatástalanná válhatik az egyéniségek tapintat-
lansága,alkalmatlansága által.— 1847-ben„ökör-
szem" rovat alatt a többi magyar lapok polemi-
kus és szatyrikus ismertetését közié.

Megjelent a Honderű Pesten hetenkint egy-
szer, szombaton nagy 8-rétü két-harmadfél iven
szines borítékkal, g párisi divatképek, himzet-
minták s más műmellékletekkel. 1845-ben alakját
4-rétre változtatá, s kedden jelent meg harmadfél
iven; félévi ára helyben 6 ft. 40 kr., vidékre 7 ft.

|A pesti uj redoute-terem (népes bál alkalmával).

gyár szó, országgyülési követek ékesbeszédü szá-
jából.

A termek fölavatása f. hó 15-én ment végbe
s valljuk meg mindjárt jó eleve, oly módon ment
végbe, mint ezt senki sem várta, sem a közönség,
sem a bérlők. Képünk ugyan egy jól látogatott
bál rajzát adja, olyanét, a millyennek lennie kel-
lett volna, azonban az első megnyitásnál a termek
üresek voltak! Hihetetlen, de ugy van. Ez oly
tény, mely megérdemli, hogy társadalmi viszo-
nyaink figyelmes vizsgálóját fölötte foglalkoztassa
s a ki nincs hozzászokva minden dolognak mé-
lyen fekvő okait fürkészni, az hasztalan fáradoznék
a redoűte-termek ürességét kielégitőleg megma-
gyarázni. A vélemények s Ítéletek ennek folytán
a legkülönbözőbbek voltak. Az egyik fél a szo-
moru pénzviszonyokat okolá, mely ellenvetést
azonban teljesen meghazudtolák a zsufolt színhá-
zak s lovarkörök. A 2 ftos belépti dijat sem mond-

sadalmi ferdeségeket átalán s fővárosunk atyáinak
hibáját különösen taglalni, azt se kivánja tőlünk
az olvasó, hogy magának az épületnek érdem-
leges birálásába bocsátkozzunk, mert mindjárt
azon vádon kellene kezdenünk, hogy a városi
közönség miért nem fogadá el azon két oldalról is
tett ajánlatot : mely szerint a redoűteot ugy a
hogy most fönáll, bizonyos számu használati évek
fejében fölépitették volna. Nehány év mulva Pest
egy adósságmentes, jól jövedelmező ház birtoká-
ban lehetne s az eddig fölemésztett drága tőkéket
czélszerübben értékesíthette volna.

Noha a vigadó külső alakja s belső fölosztás*
a legkülönbözőbb hibáztatások, kifogások s meg-
rovások tárgya: valljuk be őszintén azon igazán
nagyszerü benyomást, mit e fényesen világított/
óriási arányok a megdöbbenő szemlélőre gyako-
rolnak. Nincs fejedelem, legyen az még oly hatal-
mas, kinek szégyenére válnának e termek s t a °

nem túlozunk, midőn azt állítjuk, hogy alig van
közterem bármely európai fővárosban, mely a
mienkkel, legalább roppantság tekintetében, mér-
kőzhetnék, s a mit aesthetikai szépség tekinteté-
ben az épitész elmulasztott, azt, belsőleg legalább,
elfeledtetik a virágok, a szőnyegek a tükrök s a
fölötte ragyogó kivilágítás.

A hölgyek toilette-szobája izlés-
sel van kiállítva, hogy azt ne mond-
juk kicsipve,a nagy buffet (kredencz)
hasonlólag kellemes benyomást szül.
a minthogy sok részlet csinossága
kibékit az épület hiányaival. A páho-
lyok például, oly magasan vannak,
hogy azokból igazán csak nagyitó
üveggel lehet letekir.teni, még pedig
nem is minden irányban. A zenekar-
nak földszinten való elhelyezése
Czélszerütlen, mert ha a terem meg-
telik, a közel álló párok a hangokat
csaknem elfogják; hátha még a mel-
lék-termekben is tanczolnak majd?
Az ebédlők azonban határozottan el
vannak tévesztve s szinte kellemet-
lenül hatnak a kedélyre. Minden étel-
lel földszintről kell fölszuszognia a
szegény pinczérnek. Nem lehetne va-
lami kényelmesebb közlekedést létre-
hozni?

Az első bált, mint emiitők, ke-
vesen, mintegy 600-an látogaták meg.
Feltünő, hogy ezek nagyobb részét
főrangúak képezék, kik a legjobb
kedvvel fogtak hozzá a tánczhoz.
Történt persze sok kihágás, mely bál-
ban épenséggel nem járja. Festői,
eredeti, költői és sok egyéb más le-
het, ha valaki a „Komlóban" muzsi-
káltatja magát, de ily helyen nem
járja. Pedig egy némely bővérű
szittyafi félrevágott kalappal huzattá ' ^
az ,,ő nótáit", miket aztán harsánv
énekszóval kisért.

Szerdán (jan. 18-án) volt a má-
sodik bál. Itt is „rari nantes in gurgite vasto." A
bálrendezőség jónak látta csak a felsőkabát lete-
vésére kérni föl a közönséget, s ez, ki tudja mi
daczból, csak azért is szürke vagy barna atillában
8 hamuszin keztyükben jelent meg. A tánczkedv
eléggé nagy volt.

A sajátképi
fölavatást, ugy
látszik, a jo-
gászbál fogja
megadni, ezen,
oly kedvezőt-
len auspiciu-
mok mellett
megnyilt ter-
meknek.
•>• f *jMindazon-
által hiszszük,
hogy a „viga-
dó" a főváros-
ra nézve nagy
nyeremény, s
hogy viszonya-
ink j avultával,
Isten jóvoltá-
ból sok szép
napot fogunk
érni, magas,
fényes termei-
ben.

A jó izü
„vigadó" szót,
mintlegmagya-
rabbat, hihető-
leg elfogadják,
8 a bérlők ál-
tal már hasz-
nálatba vett
vigardáttl fog-
ják hagyni. Ak-
kor csakugyan
jobb a gondilla
XaSy diszcsár-
do.

Fövárosi képe, k.
II. A gesztenyesütö.

Két krajczárért, hatért, tizért parancsol! Igazi
Garibaldi marroni!.. Heiszszsze, forrró marrr-

trom!
Minden népesebb utcza sarkán ott áll s fá-

radhatlan nyelvének folytonos pergésével, mesz-
szehangzó szóval kinálgatja fünek-fának jószagú,
párolgó áruját.

Fövárosi képek: II. Gesztenye-árus.

Szüret után, az első ürmös-csöppel megjelen
az első gesztenye is s uralkodik mindaddig, mig a
fák kirügyeznek s a cseresznyefa virágzik. Ekkor
aztán ismét zsákba kötik s a pincze vagy padlás va-
lamelyik sötét sarkában várja az ősz ködét s a hó-
pelyheket, melyek az ő saj átképi virágzását jelen tik.

ki van fúrva. Mióta azonban kívülről is megma-
gyarosodtunk s a köztünk élő idegenek nemcsak
viseletünket, hanem nyelvünket is elsajátiták:
igazán nem tudjuk, ez a mi jóképü gesztenyesü-
tőnk magyar-tálján, vagy talján-magyar-e?

Ez mellékes kérdés, csak a gesztenyéje nagy
szemü, édes és parázsra legyen megsütve.

Mint minden népies alakhoz,
gyermekeink különös előszeretettel
viseltetnek a gesztenyesütő iránt is,
ki jókedvü s udvarias ember s min-
den vevő számára a legjobb geszte-
nyét választja ki, főleg ha a vevők
gyermekek.

A szolgálót, ki uzsonnázó ura-
ságának gesztenyét visz, megkisasz-
szonyozza, a legkisebb fiucskát is
urfinak szólitja a szemében minden
tisztességesen öltözött férfi vagy
nő, ha nem eccellenza is, mint Olasz-
országban, de mindenesetre „nagy-
ságos."

Ha ért az emberi gyengék le-
gyezéséhez, mindenesetre még job-
ban ért a gesztenyesütéshez, melyet
egyszerü készletén a lehető legna-
gyobb tökélyben gyakorol.

A megpukkadt, barna héjából
hivólag s étvágygerjesztőn kifelé^pi-
rosló gyümölcs az ürmös és thea
idényében fölötte kedvelt csemege,
mely a szaporább burgonyával min-
den aprólékos irigység nélkül osztja
meg a népszerüségét.

S mert minden embernek nem
telik gesztenyére, az élelmes „tál-
ján" krumplit is süt serpenyőjében s
kettőért egy krajczár nem sok, még
unnak a szegény tót napszámosnak
sem, ki egész nap a kőmivesek elé
ásta a főcsatornát vagy az akadémia
palotájának gerendázata közt hordta
ide-oda napestig a téglát vagy ho-
mokot.

Élelmes gesztenyésünk, mint rajzunkon lát-
hatni, még a perecz-árulás tudományához is ért,
mely süteményt nem egyedül kelendősége miatt
vonta üzletébe, hanem nyilván azért is, mert a
pereezben az r-et jól megpergetheti s még tülköl-
het is melléje; s csakugyan az egyszerü hangsze-

ren minden di-
vatos csárdást
vagy polkát ki-
sipol, persze
hogy elég po-
gányul; de az
arra menők
mosolyognak,
az apróság ne-
vet, s miután a
mosolya szere-
lemben fél val-
lomás, a gesz-
tenyésnél miért
ne legyen a ne-
vetés fél vásár-
lás? Prosit, ba-
rátom, geszte-
nyés!

Emberünk
érti magát, s
este, midőn ki-
gyúl az ő kis
lámpája is,
minden mel-
lette elhaladó
kialudt szivar-
nak „friss" tűz-
zel kedveske-
dik, s ha a do-
hányos elég ér-
zékeny e figye-
lem iránt, már
csak hálából is
vesz egy hatos
áru gesztenyét.

Margita, a Vágvölgyében. - (Keleti Gusztáv rajza.),

Itt a szép, itt

g y tessék! . . Marnom
iszszsze Kastamen ! . . . Bel sig-

i t t gesztenye! .

Lassankint
meg népteled-
nek az utczák,

A gesztenyesütés nemes, mesterségét a taljá- | a „forrrró marrroni arrrostiti" rémesen kongja be
nök hozták be nálunk s innen van, kogy, tán hite- I azokat, a sarkon élesen fujdogál a szél, az óra tizre
lének öregbítése végett, még a legmagyarabb
ember is, ha sült geszteuyét árul, a téli idényre
beáll taljánnak s ugy elkerepeli a sok r-et, hogy
a telivér marónis sem különben. Rendesen kék
bojtos, piros sipkát hord s füle olasz izlés szerint,

jár már, s miután a szinházból jövők vacsorálni
mennek s a vacsoráról jövők már nem éhesek, a
mi gesztenyésünk sem látja át, miért fagyoskod-
nék tovább s fogyaszsza hasztalanul a szenet és
gyertyát; a kihűlt vaskályhát vállra kapja, s haza,
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siet, hol barátságos meleg szobában várja őt csa-
ládja.

Miután a napi kereset jól ütött ki, nem saj-
nálja magától az ürmöst.

I

m

.Hargita, a Vágvölgyében.
Egyike a legvadregényesebb vidékeknek

Felső-Magyarország festőileg szép tájainak a Tu-
róczból Trencsén be vezető hegy nyilas, mely
sztrecsnói szoros név alatt ismeretes. Magas he-
gyek és égnek ágaskodó kopár kősziklák közt,
néhol csak hat öles mederbe szoritva, sebesen és
zuhogva siet le itt a Vág folyó, mig a hegyek s
kősziklák közt utat törve, csendesen és méltóság-
teljesen folytatja további utját. A gyakorlott fa-
kereskedő tutajos is keresztet vet s imádkozik,
midőn e veszélyes völgybe ér. Feje fölött ijesztő
hegyormok, lábai alatt tátongó örvény; utját a
vizből kiálló szirtek s veszedelmes 2uhatagok áll-
ják el, melyek kikerülése minden erejét kifá-
rasztja. A Vág bal partján, a folyó mentében az
elemekkel dao-oló emberi erő keskeny, néhol há-
rom, néhol pedig csak egy öles, és karfákkal erő-
sitett szekérutat vágott a kősziklákon keresztül,
melynek veszélyessége sokszor nem csekélyebb a
viziutnál.

Az egész völgy majdnem két mérföldnyi
hosszu s a legváltozatosabb képekkel gyönyör-
ködteti a szemet.

Majd ős erdőktől sötétülő, sürü hegyormokat,
majd lezuhanással fenyegető óriás kősziklát lá-
tunk, s rajta egyegy vakmerő kecskét, vagy egy
elhagyott vad galambot vadászó királyi sast. A
hegy lejtőségén pedig a virágok milliárdjától hi-
mezett üde gyepszőnyeg terül el, melynek köze-
pén terebélyes bükk árnyában fagalyakból rög-
tönzött kunyhó kinálja szállását; a belőle kiemel-
kedő füst tanúsítja, hogy a kunyhó gazdája, az
öreg bacsa (tót juhász), gerendára akasztott réz-
katlanában épen most főzi zsendiezéjét, melyből
azután a hires liptai turót (brinzát) készítik. Tul
a kunyhón, bozontos kutyája társaságában, fütyö-
részve s dalolgatva őrzi nyájat a fürge bojtár, ki-
nek dalait a hegyek százszorosan viszhangozzák.
Amott alább a Vág kristályvizében törik meg a
nap sugara, emitt a sziklák közé vágott uton egy
lassan mozgó szekeret pillantunk meg, mely lová-
nak egy ballépésére minden pillanatban az alatta
zuhogó folyó mélyébe zuhanhat.

És ezen vadregényes völgy közepén, mintha
csak utját akarná állni a folyónak, ezt alig
öt öles térre szoritva s medrét több kiálló szirttel
háborgatva, egy roppant kőszikla emelkedik;
alatta a folyó tágasabb medret mosott magának,
a kősziklákkal vivott harcz után itt pihentetve
fáradt habjait. E kősziklát jól ismerik a tutajosok
B maguk között veszett szikla (beszna szkala) nevet
adtak neki.

A történeti hagyomány azonban Margita
néven nevezi e borzadalmas sziklát, s a nép ajkán
élő rege szerint ez volt neve azon szerencsétlen
leánynak, kit mostoha anyja, szerelmi féltékeny-
eégből, egykor e szikláról taszita le a folyó hullá-
maiba. — E regényes sziklacsoportozatot ábrá-
zolja mellékelt képünk.

Az üveg.
Közli Dr. Bardócz Lajoi.

(Az üveg feltalálása. — Az ó-kor üvegipira. — A murrha
edények. — Az egyiptomi üvegipar. — Minutoli üveg-
gyüjteménye. — Üvegablakok. — Az olasz üveggyárak. —
A cseh- franczia- és angol üveggyárak — Az üvegtUkrök.

— Az üveg müipar.

Ha Plinius tudósításának hitelt akarunk adni,
az üveg feltalálásával azonnal tisztában leszünk.
A feltalálást a nevezett történetire ekkép be-
széli el :

Phönicziai kereskedők, kik egykor egy hajó
sziksóval (soda,) mely a régieknél nitrum név alatt
volt ismeretes, a Belus folyón felfelé eveztek, Si-
dontól nem messze, a folyó homokos partján kikö-
töttek. Itt tüzet rakván ebédet akartak főzni, de
mivel üstjök alá háromláb nem volt, s követ sem
találtak a homokos téren : a hajón levő sziksóból
raktak nehány nagyobb darabot az üst alá. Az
üst alja a tüzben a szép tiszta homokkal összeol-
vadott, s midőn a láng elaludt, a a sziksó és ho-
mok-olvadék meghült, az szépen átlátszó tömeg-
nek mutatkozott. Ekkép találtatott volna fel az
üveg, az ember második szeme, melylyel a ter-
mészet elrejtett titkait a mélységben és a távol-

ságban vizsgálja Azonban nem emliti Plinius,
hogy mennyire vigasztalta e váratlan találmány a
phönicziai kereskedőket az ebéd vesztesége felett.
A találmány Plinius előadása szerint Krisztus szü-
letése előtt az 1000-dik év körüli időszakra esik.

A ki valaha üveghutában volt, és azt a rop-
pant tüzet látta, mely megkivántatik arra, hogy
a homokot megolvaszsza, az egy [ illanatig sem fog
kétkedni azon, hogy Plinius elbeszélése nem más,
mint meggondolatlanul költött mese, milyennel a
régi történetírók kutatásaik hiányait kitölteni
szokták.

Az üveg feltalálása sokkal régibb, mint Pli-
nius meséje előadja. De melyik nép volt e neveze-
tes czikk feltalálója, és mely időben jött az első
üvegkészitmény napvilágra, bizonytalan. Némi
valószinűséggel Vulkán papjainak tulajdonitják e
találmányt, kik a Thebei és Memphisi templo-
mokban szolgáltak, és ezt azon körülmény is tá-
mogatja, hogy az egyiptomi papok a maguk idejé-
ben a legjelesebb vegyészek voltak : de más részről
a körülmények ugy mutatkoznak, hogy az egyip-
tomi müveltség Indiából vette volna eredetét.
Vajjon tehát Indiában vagy Egyiptomban találta-
tott-e fel az üveg, nem lehet elhatározni. Annyi
bizonyos, hogy az üveg alakításában már Krisztus
előtt 200) évvel nagy ügyességgel birtak, és hogy
üvegből nemcsak tükröket, harangokat, trombitá-
kat, hanem természetes szinre festett szőlőfürtö-
ket és más alakokat is készitettek. Ugyanis a
biblia némely helvein kivül, hol az üvegről említés
tétetik, adatokkal lehet kimutatni, hogy az üveg
az ókor os századaiból származik. — Egyiptom-
ban és Ben-Hassenban emlékszobrok és festmé-
nyek találtatnak, melyek munkálkodó üvegfúvó
embereket ábrázolnak. Az ezen képeken levő
hieroglyph irás pedig odamutat, hogy ezen mü-
vek oly kormányzó uralkodása alatt készültek, ki
3500 évvel élt Krisztus előrt. — A franczia sereg
hadjárata alkalmával Thebe romjai körül számos
üvegmaradvány találtatott, s ezek között olyanok
is, melyek különböző szinre vannak festve.
Henry százados e tájon egy 3/4 hüvelyk átmérőjű
üveggyöngyöt is talált, melyen hieroglyph irattal
ê ry uralkodó neve var felmetszve, ki Krisztus előtt
1500 évvel kormányzott. — Ujabb időkben a nini-
veikiásatások alkalmával üveg-lencséket is találtak,
melyek arról tanuskodnak, hogy az üveg e régi
időkben már láttani czélokra is használtatott.

A ó-korban Thebe és Memphis hiresek voltak
üveggyáraikról; az üvegipar azonban majdnem
kizárólag csak a szines üveg előállitására és fel-
dolgozására szorítkozott. Ennek igen egyszerű
oka az volt, hogy a színtelen üveg előállítása sok-
kal nehezebb, mint a színesé; minthogy az üveg
alkatrészei soha sem jönnek tisztán elö a termé-
szetben, s igy akaratunk ellenére is szines üveget
szolgáltatnak. Más részről meg a régiek csupán
csak ékszerekre és apró czifraságokra gondoltak :
minélfogva üvegből leginkább csak edényeket,
poharakat, mesterséges koralt, gyöngyöket, drá-
gaköveket s más ilyen apró tárgyakat készitettek;
arra pedig, hogy ezen nélkülözhetlen és megbe-
csülhetlen anyagot sokkal fontosabb és szüksége-
sebb czélokra fordítsák, kellő fogalommal sem bir-
tak. Az üveggyártást a régiek a mondott irányban
oly tökélyre is vitték, mely még mai napig sincs
tulhaladva.

Plinius, Herodot és Theophrast állványokról,
oszlopokról, sőt diszgulákról (obeliszk) beszélnek,
melyek egyiptomi és phönicziai smaragdból voltak
készitve. Mi ugyan nem kétkedünk-rajta, hogy
ezen smaragd nem volt más, mint zöldre festett
üveg; de azon mégis csodálkoznunk kell, hogy a
régiek már ily nagyszerü dolgokat birtak előálli-
tani belőle. — Ellenben üvegablakokról ez időben
még szó sem volt. Maguk a Pharaok palotái és a
hatalmasok lakásai is nélkülözték ezen, ma any-
nyira közönséges portékát, egész a római császá-
rokig. Ellenben állitják sokan, hogy az egyip-
tomiak halottjaikat üveg-koporsóban temették
volna el.

Az üveget a phönicziaiak, az ókor e legiparo-
sabb népe is, nagy kiterjedésben gyártotta, és azt
tágas kereskedelmi összeköttetései által a világ
minden ismert részeiben elterjesztette. A történet
Sidonról és Sareptáról, mint hires üveggyár-váro-
sokról emlékezik, de mégis azon üvegportékák,
melyeket a phönicziaiak forgalomba hoztak, több-
nyire egyiptomi gyártmányok voltak. A brit
szigeteken, Poroszország keleti vadonjaiban, Born-
holm-szigetén, sőt Guineában és a Niger mellett
is találtak már üveggyöngyöket, a legügyesebb
kezek által készitve, melyek gyakran karniollal,
borostyánkővel, aranyba és ezüstbe foglalva van-
nak, és karpereczeket s más ékszereket ékesite-

nek. Mindezen találmányok egy és ugyanazon
eredetre mutatnak, és a tálalási helyek az ókor
kereskedő népeinek útjaival, melyek közöl főleg a
phönicziaiak tünnek ki, szoros összefüggésben
állanak.

Azon körülményből, hogy a brit szigeteken
üveggyöngyök, ü-eyből készült talizmánok és más
fényüzési tárgyak ása tak ki, azt szerették volna
kihozni az ango ok, hogy nálok az üvegkészités
mestersége a rómaiak hódításai előtt jóval fel volt
találva és elterjedve. Ez azonban nem bizonyít
egyebet, miut csak azt, hogy a phönicziai kereske-
dők, kereskedelmi útjaikban a brit szigeteket is
meglátogaták és a nyers és műveletlen lakosoktól
az üvegből készitett csecsebecsékért az értékes
bőröket, érczeket, drágaköveket és fémeket be •
vásárolták, mint ez a műveletlen népeknél nap-
jainkban is történik. Anglia és Skóczia régi lako-
sai a rómaiak idejében oly nyersek s a mestersé-
gekben oly járatlanok voltak, hogy fel sem lehet
tennünk, hogy oly iparágat folytattak volna, mely
már önmaga egy sereg más műtehetséget és
ügyességet tételez fel, s azt a tökély azon fokáig
művelték volna, melyet a kiásott talizmánok, a
kitünő szinü és fényű ál-drágakövek és gyöngyök
tanusitanak, melyeken gyakran a legizletesebb
rajzok s a legremekebb aranyozások vehetők észre.

Midőn tehát látjuk, hogy Egyiptom üveg-
készitményeit még a legtávolabb eső vidékekre is
elterjesztette : épen azon kell csodálkoznunk, hogy
az üveg Görögországban Nagy Sándor koráig
majdnem egészen ismeretlen maradt. Mert hogy
a görögök nem sokkal előbb kezdették használni
az üveget, kitünik onnan, hogy az athenei követek
a persa udvar pompa és fényűzése kitünő jeléül
egész dicsekedve beszélték el otthon, hogy a
persa udvarnál arany- és üvegpoharakból ittak.

Az ókorban legnagyobb becsben állottak a
murrha-edé.nyek (vasa murhina), melyek a köz-
társaság vége felé kerültek Rómába, és itt roppant
öss egeken vásároltattak meg. Ezen edényeket a
rómaiak a pontusi háboru bevégzése u an Pompe-
jus diadalmenete alkalmával látták először. Egy
murrha ivópohárért, mely egy itczénél nagyobb
nem volt, 68,000 ftot fizettek, és Nero egy serle-
get 300 talentumon, (288,000 ft.) vásárolt meg,
holott két üveg p >hárért nem fizetett többet 4H0
ftnál. Erre tette Plinius azon észrevételt ; „mikép
t heti a haza atyja, hoijy ily drága pohárból
igijé.k?" — Micsoda anyagból voltak e drága
edények készitve, sok vitatkozás után sem b.rták
tisztába hozni a régiségbúvárok. Sokan azt állit
ják, hogy bizonyos gyantából voltak készitve,
mások szerint meg jaspiszból, ónyxból, vagy
obsidiánból kellett azoknak készülniök. — Ezek
azonban, ugylátszik, nem birnak a természettudo-
mány és kézműtan azon foku ismereteivel, melyek
a dolog alapos megítélésére szükségesek. Vannak
olyanok is, kik az érintett edényeket valamely
kagyló házából, chinai porczellánból, vagy vala-
mely fémvegyülékből készítetteknek vélik.

Az egyiptomiak egész azon időig voltak az
üveggyártás mesterei, midőn országuk római pro-
viacziává lett. Még Aurelián császár arra köte-
lezte őket, hogy Rómának az évi adót üveg-
portékákkal fizessék meg. — A rómaiak csak
Egyiptom meghódítása alkalmával ismerkedtek
meg az üveg gyártásával. Az első üvegkelmék
Cicero korában jutottak Rómába, az első üveg-
gyár pedig csak Tiberius alatt állíttatott fel a
flaminianus-féle czirkus közelében, valószinüleg
egyiptomi munkások által. Az üveg még Plinius
idejében drágább volt az aranynál és ezüstnél; de
a Rómában összehalmozott töménytelen kincs
a fényűzést vele tetemesen megkönnyitette.

Az üvegablakok még a konzulok palotáibaa
is ismeretlenek voltak, s mégis Marcus Scaurus,
Pompejus idejében, a római szinház egy részét
szines üvegekkel rakatta ki. Később az üveggel
való fényüzés mindinkább gyarapodott, főleg a.
fúrdő-intézetekben, hol nemcsak a padlózat, ha-
nem még a falak is márványszerü üvegtáblákkal
rakattak ki. Hasonló üvegtáblák fedeztettek fel
Herculanum és Pompeji kiásatása alkalmával is.
A fürdőszobák ablakai bágyadt fehér üvegtáblák-
ból állottak; midőn azokat a gazdagok lakásai,
sőt még a Caesarok palotái is nélkülözték. Igen, a
világ felett uralkodó római császárok palotái
nélkülöztek az idő viszontagságai ellen védő-
üvegablakokat, romszerüleg állottak üvegnélküli
ablaknyilásaikkal a vándorló előtt; és Athene,
Memphis és Róma hires templomai, Babylon és.
Ninive mesés épületei nem ismerték az elzárható
ablak jótéteményeit; fűzfa-fonat vagy fából készi-
tett táblák ellenzettek nyomorúságosán az idö-
viszontagságát; ablak nélkül voltak a templom

falai, ablak nélkül a világ urainak lakásai. Majd-
nem három ezer évig használta az ember az üve-
get, mint fényüzési szert, mielőtt azt szobája
világítására s egyuttal az idő viszontagságai elhá-
ritására forditotta. Az üvegtükrökre még kevésbbé
lehete még ekkor gondolni; de azért ne higyjük,
hogy a hiú római hölgyek a tükröket nélkülözlek
volna. Használtak azok oly nagyokat, hogy tető-
től talpig megláthatták magokat bennök, csak-
hogy nem üvegből, hanem fényezett ezüstből.

Az ókori üvegművészet legtökéletesebb ké-
szítményeit az üveg festésére, olvasztására és
a különféle részek összeillesztésére vonatkozólag
a múhfiorok és mozaikok képezik. E tárgyak legin-
kább ékszerekül és diszedényekül szolgáltak és a
legdrágább fényüzési czikkeket képezték. Csak
kevés példány maradt ránk belőlök sértetlenül.
Ha ezen tárgyakról a f Öld gyomrában hosszúidéig
állás által támadt élegülés (oxidatlo) eltávolitta-
tik, az eredeti színpompa a maga szépségében
mutatkozik rajtok, és tartósságra nézve oly kitű-
nők, hogy a legerősebb tűzben sem mutatnak ész-
revehető változást, holott a későbbi készítmények
már felényi melegben összeomlanak.

A római régiség legszebb üvegkészitményei
közé tartoznak azon különféle poharak, edények,
hamv vedrek és csészék is, melyek sötét, nagyrészt
átlátszó kék üvegből vannak készitve, és világos
vagy zöldeskék és sárga czifrázatokkal fel van-
nak ékesítve. És mindezen czifrázatok mozaiksze-
rüleg vannak egy egészszé olvasztva, oly művészi-
leg, hogy bámulnunk kell azon rendkivüli ügyes-
séget, mely a vegytan azon fejletlen korában, e
remek munkákat előállította. Ehhez járul még az
is, hogy e műmaradvá yok, noha évszázadokon át
hevertek a föld gyomrában, szépségűkből semmit
sem vesztettek. A rendkivüli technikai ügyesség,
melyet ezen üvegtárgyak tanusitanak, annálinkább
méltó a csudálatra : minthogy az ókor munkásai-
nál nagy részben hiányzottak azon segédismere-
tek, melyekkel a mostaniak birnak.

Az ókori üvegművészet maradványainak ösz-
szegyüjtésében Minutoli báró, az ismeretes keleti
utazó szerzett magának nagy érdemeket. E jeles
régiség-buvár, keleten és Európa déli részeiben
tett utazásai alatt oly nevezetes gyüjteményt ala-
kitott antik üvegekből, mely a legérdekesebbek,
leggazdagabbak és a legteljesebbek közé tartozik
egész Európában. Itt> az üvegipar fejlődésének
egy szakadatlan sorozata tárul fel ÍIZ ember szemei
előtt, kezdettől fogva egész a pompásabb és csu-
dálatraméltó készítményekig. Képviselve vannak
itt a phönicziaiak, kisázsiaiak, egyiptomiak, per-
zsák, indiaiak, etruskok, görögök, rómaiak és by-
zancziak műkészitményei; láthatók itt üvegből
mesterségesen készitett drágakövek és murrha-
edények; szalagalakban összeszőtt üvegtárgyak,
üvegékszerek, korallok, nyakdiszek, drágagyön-
gyök, mozaik művek és gyűrűk, mindnyájan
üvegből készitve, melyek 620 szám alatt vannak
feljegyezve. (Foiytatá8a ksvetke.ik.)

Az ausztráliai bennszülöttek nézetei
a természetről. *)

Atalános, sem égalj hoz, sem korhoz nem
kötött tünemény, hogy az emberek némely tár-
gyak, eszmék fölfogásában bizonyos, kény-
szerü, kikerülhetetlen forduló-pontokon mentek
át. Ilyen például a természet s az a feletti fo-
galmak. A történelem nem bir fölmutatni népet,
mely a gyermekkor stádiumában a természetet s
annak titkos erőit, megfoghatlan tüneményeit ne
személyesitette volna. Ausztrália őslakója is,
mint a hinduk, a régi görögök, őseink s minden
nép, egy-egy személyiséggel ruház fel minden
eröt, minden tüneményt. Előtte például a csilla-
gok emberek. A nap asszony, ki lemenőben meg-
látogatja a holtak hazáját. Az éj tehát a sötét sir
által van megmagyarázva. Fölkelőben azonban a
holt férfiak összegyülnek s két csoportra oszlanak
—• hajnal és alkony — s vissza akarják tartani a
szép asszonyt. Ez ott is marad velük, de csak
rövid időre, s kegyéért hálául a férfiaktól piros
ugrány- (Kanguru) bőrt kap. Igy van megma-
gyarázva a hajnal és alkonypir.
, -&. hold is asszony, de sokkal kéjvágyóbb,
eiy*<ovárabb a napnál. Addig mulat a férfiakkal,

i f , s s a n k i n t fogyni kezd, soványodik, s végre
Oly vékonynyá v á H k ) m i n t a c s o n t v á z .

•"y állapotban aztán a férfiak elkergetik ma-

^ m i s s i °náriu g nak Ausztráliában meg-

guktól s ő szegény mély keservében elrejtőzik,
magányba temetkezik s gyógyitó gyökerekkel él,
melyektől egy bizonyos idő mulva ujra magához
jő, s a férfiakat ujra látogatni kezdi.

Ez a holdnegyedek magyarázata. — A többi
csilla^ azelőtt mind ember volt, s az ausztrá-
liaiaknál épen megforditva, mint nálunk, minden
ember halálával egy csillag tünik fel. E megcsil-
la«osult emberek csak este hagyják el hajlékaikat,
s folytatják ugyanazt, a mit a földön elkezdtek.

E felfogás szerint a tejut nem egyéb, mint
elhunyt emberek kunyhóinak hosszu, tömött sora,
s a tejut köde nem más, mint a kunyhók füstje.

A teremtésről az ausztráliaiak nem gondol-
koztak, náluk legalább ennek valami nyomára
akadni még eddig nem sikerült.

A lélekvándorlás némi hitére gyanittat azon
felfogás, mely szerint valamennyi állat azelőtt
mind olyan férfi volt, a ki magát valami tette
által kitüntette. Sőt ha kőben, fában a gyermekes,
tulcsapongó képzelet valami kis emberi hasonla-
tosságra talált, rögtön az volt a hit, hogy e kő,
fa is ember volt az előtt.

Természetes dolog, hogy a komikus tünemé-
nyeket is ily módon magyarázzák. Szerintök az
eső következőkép támadt. Geolinához közel lakott
egyszer egy öreg ember, Kortume, tiz ő két ba-
rátjával Munkari-val és Waingilbe-vel. E kettő
ifjabb volt, mint ő.

Ezek egy izben halásztak s a legroszabb ha-
lakat Kortume számára tették félre. A mint ő ezt
észrevette, egy dalt kezdett énekelni, mire az eső
megeredt. Ekkor visszatért kunyhójába s annak
ajtaját bezárta maga után. Amazok szépen künn
rekedtek, s a mellé, hogy nyakukba szakadt az
eső, még madarakká is változtak, de nemcsak ők
ketten, hanem Kortume is. Mihelyt tehát Kor-
tume megszólal, jele, hogy eső lesz.

Érdekes még az ausztráliaiak fogalma a nyel-
vek eredetéről, mely aligha áll mögötte annak,
mely Bábel tornya épitése óta maradt ránk.
E rege szerint élt egyszer egy vén, ezudar asz-
szony, kit Wurrurinak neveztek. Ennek a vén
szatyornak az a sajátságos szokása volt, hogy mig
a többiek aludtak, ő szerte csatangolt, s az alvók
tűzhelyeit széjjelszórta. De szerencsére végre
meghalt.

Ez esemény fölötti örömükben a törzsek hír-
nököket küldöttek széjjel, hogy ez örömhírt min-
denütt hirdessék. Mindenünnen özönlött a nép,
hogy a kedves halottat ősi szokás szerint eltaka-
rítsák, — azonnal megegyék.

A Raminjernek törzsei voltak az elsők, me-
lyek a hullából falatoztak, s a lakoma után be-
szélni kezdtek (azelőtt nem beszéltek). A keleti
törzsek késöbb jöttek, s be kellett érniök a mara-
déktüdővel és májjal. Az északiak voltak az utol-
sók, ezeknek már nem maradt egyéb a beleknél
és lerágott csontoknál. Innen van az, hogy bár
mindnyájan beszélni kezdtek, de mindnyájan más-
kép beszéltek az élvezett testrészek minémüsége
szerint. E felfogás alkalmasint következő eszme-
lánczolat szerint támadt: a veszekedő vén asszo-
nyok pergő nyelvvel birnak, a ki tehát az ily
asszonyt megeszi, annak jó nyelve lesz stb. A test-
részekkel nemcsak a beszélési képesség, de más
mindennemü sajátságok is átszállottak az egyes
néptörzsekre, s innen van különböző jellemük.
Mert „Hiszek egy"-üknek egyik pontja az, hogy
az emberi test minden része valami tulajdonság
székhelye, — igy például az erőt a vesébe helye-
zik, s innen magyarázható az ausztráliai vad em-
berek különös előszeretete a veséhez, mely már
nem egy embernek került halálába.

Tors Kálmán.

A párisi magyar egylet,
deczember végén, 1864.

Páris, jan. 9. 1865.
Alapszabályaink a jegyző kötelességei közt

megemlítik, hogy minden évnegyed végén közölje
a hazai lapokban az egylet állását. Egy negyed-
éve, hogy egyletünk keletkezett, s igy már lehet
szerencsém, annak egy negyedéves működését
felmutatni. — Azoknak pedig, kiknek figyelmét
kikerültük, vagyunk bátrak, még egyszer meg-
emlitni kitüzött czélunkat, ugyanis szemünk előtt
tartjuk: „segiteni a szükségben levö honfiakat,
összetartani a franczia világvárosban a magyaro-
kat minden valláskülönbség nélkül, olvasó-termet,
könyvtárt s minden más, az emberi szellem műve-
lésére alkalmas eszközöket mindnyájunknak ren-
delkezésére adni, e végre aláirás, részvények é
adományokból pénztárt alkotni."

Nézzük tehát, hogy feleltünk meg az első
negyedévben a különféle feladatoknak. — Meny-
nyire tettünk eleget az első pontnak:a segélyezést
illetőleg, azt következő adatok mutatják : 50 f̂ran-
kot adtunk kölcsönkép a társaság tagjainak s 20
frank-ot ajándékkép azoknak, kiket sorsuk tovább
szólitott tőlünk az idegen föld idegen népe közt.
— Ha ezek szerint, még fiatal erőnkhöz képest
csak csekély mértékben adhatjuk is a pénzt, — ha
anyagilag nem segithetünk is még valami gazda-
gon, azért bárkin könnyitve van, ki közénk jő,
mert nagy a száma oly barátoknak, kik tárt ka-
rokkal fogadva ismerőseiket, velők szivesen osz-
toznak. — Igy különösen az összetartás azon esz-
köz, mely által legtöbbet tettünk eddig, a melynek
már is annyian köszönhetik Párisban jóllétöket.

Főkép az olvasóterem azon delej, mely ben-
nünket egy helyre vonz. Ott jövünk össze minden
este, olvassuk buzgó áhitattal hazánk lapjait, mint
az édes szülőjétől messze elszakadt gyermek an-
nak kedves leveleit. — Könyvtárunk is gyarapo-
dik, de vajmi lassan! Hiába, nem telik a kasszá-
ból, melyet minden idegen befolyás nélkül az 50
részvényes tag havidija (1 frank 25 c.) alkotott s
mely a kikölcsönzött összeggel együtt 143 frank.

Azonban szellemi eszközeink szaporitásában
egyes jótétemények is jöttek segítségünkre. —
Ugyanis Ocsváry Ede ur 8 kötet könyvvel gyara-
pitá könyvtárunkat, s a „Pester Lloyd" és „Sür-
cröny" szerkesztői lapjaik egy-egy példányával
szövetkeznek „Koszoru," „Vasárnapi Ujság" és
„MagyarSajtó" czimü lapjainkhoz.Amiért fogad-
ják a tisztelt urak hálás köszönetünket.

Ime állása a „párisi magyar egylet"-nek, a
mely csak ezután kezdheti meg működését. Oly
nagy ott a komoly akarat, élénkség és forgalom
(e negyedév alatt 8-an távoztak, 18-an érkeztek),
hogy bízvást remélhet szép jövőt.

Az évnegyedes nagygyűlésen elnökünk Lits-
ner Otto ur leköszöntével Szilády János tanár
urat választók. De ő is fontos teendőit és azon
körülményt, hogy nem lehet köztünk hosszabb
ideig, hozván fel okul, megköszönte a társaság
bizalmát és visszavonult. — A második választás
Vásárhelyi Imre orvos urra esett, ki azt el is fo-
gadta. — A többi hivatalnok a régi.

Boulevart Beaumarchais Nro. 60. Café des
terrasses. — Grosch Pál, jegyző, az egylet ne-
vében.

Egyveleg.
** (Jeruzsálem és Jaffa közt vasutat épite-

nek.) Most a szent városba utazó karavánok
a kiszálló helytől tevéken, szamarakon vagy ló
háton teszik meg ez utat, mi ilyen módon 2—3
napba kerül, s éjjelre rendesen Ramlehben hál-
nak meg, hol a ferenczrendiek kolostora szokta
vendégszerető kapuit megnyitni az utasoknak,
kiknek száma egész éven át 50 —60,000-re megy.
Az uj közlekedési eszköz nagy jótétemény lesz
nemcsak az utazókra, de az áruforgalomra is, az
európai termékek könnyebben juthatván általa kis
Ázsia belsejébe.

** (Kukoriczából czukor.) Goesling tanár
Cincinnatiban, felfedezte hogyan lehet a kukori-
czából a legfinomabb czukrot csinálni. Találmá-
nyát New-Yorkban egy társaság megvette 400,000
dolláron, s nagyban készül az uj módú czukor
gyártásához.

** (Egy magyar és dán ló versenyfutása.)
Húsúmban e hó 8-án sajátságos fogadás történt.
Egy ottani lakos a haszonvehetetlen katonai lo-
vak árverezésekor 6 tallérért vett egy huszár lo-
vat a Lichtenstein ezredből s miután ennek gyor-
saságáról meggyőződött, valakivel 40 tallérba
fogadott, hogy 2 óra alatt elnyargal az 5 mfld-
nyire eső Flensburgba. A ló 1 óra 52 percz alatt
tette meg ez utat. A fogadó ellenfele, egy kitünő
fajta dán lovon, már korábban elindult s az ut
utolsó felében ellenfelével együtt akart lovagolni,
de még igy is alig birta kiállani a magyar lóval
a versenyt.

** (Éhenhalt tanitó.) Poroszország falujában,
Schweppelnben, közelebbről az elemi tanitó a szó
szoros értelmében éhen halt meg. Csekély fizetése.
48 tallér évenkint, s egy kis darab föld volt, mely
az utóbbi évben mit sem jövedelmezvén, a koldulni
büszke férfit a nyomor megölte. Családja is a leg-
nagyobb inségben maradt. íly szomoru példa
után is a népnevelés mintahazájának mégis Né-
metországot tartják a németek.
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Irodalum és művészet.
** (Egy emlékkönyv) hagyta el közelebbről a

sajtót, mely kedves lesz mindazok előtt, a kik a
mult évi Kölcsey-ünnepélyen részt vettek. Czime:
„Kölcsey Ferencz emlékezete, Szatmáron 1864.
szept. 25-dikén, a szatmári Kölcsey-szobor lelep-
lezési ünnepélyén." A füzet magában foglalja a
szatmári Kölcsey-szobor rövid történetét, a lelep-
lezési ünnepély leirását, Gyene Károly szobor-
bizottmányi elnök és Greguss Ágost akadémiai
küldött ez alkalommal mondott beszédeit, vala-
mint Ilyes Bálint és Zombori Gedő verseit. Ez
emlékkönyvet a szatmári gazdasági egyesület
adta ki.

**(Egyházi énekek hangjegyekkel.JMegjelent
és szerkesztőségünkhöz beküldetett: Karének-tár,
mely magában foglalja a magyar- és erdélyországi
ref. gyülekezetekben használatba vett énekek dal-
lamait a négy fő u. m. sopran, alt, tenor ée bassus
szólamokra. Gymnáziumok, képezdék, vasárnapi
énekiskolák és népegyletek számára, szerkesztette
s kiadta Ivánka Sámuel képezdei énektanár Sá-
ros-Patakon. Nyomtatta Forster R., a ref. főiskola
betűivel. —A csinosan kiállitott karénekeket rövid
zenei elmélet előzi meg. Ugyane karénekek egy
második kötetben vezérkönyv alakban is kaphatók,
mint az öszhangzatos tanitásra nélkülözhetlenek.
Megrendeléseket elfogad Ivánka Sámuel Sáros-
Patakon. E második kötetben szintén elméleti sza-
bályok s gyakorlatok is vannak az énektanításra.
Egy-egy kötet ára 1 ft.

" (Jutalmat nyert beszély.) A mult évben az
„Eger" czimü hetilap, mint emlitettük, hat arany
pályadijat tűzött ki a legjobb történeti beszélyre,
mely a lapban az utolsó félévben megjelen. E di-
jat Györi Vilmos „Isten hatalma" czimü beszélye
nyerte el.

** (Napoleon hires munkája,) „Julius Caesar"
mely különösen szerzője nagy nevénél fogva oly
roppant zajt ütött, s mely egyszerre franczia, an-
gol, olasz és német nyelven jelenik meg, magyarra
is le lesz fordítva, s az eredeti kiadás után nyel-
vünkön is nemsokára napvilágot lát. Kiadására
Ráth Mór vállalkozott. Ara 4 ft. lesz, s igy az ere-
deti franczia kiadásnál egy forinttal olcsóbb. A
kiadó kéri azokat, kik e nagyhirü munkát birni
óhajtják, hogy megrendeléseiket mielőbb megtenni
sziveskedjenek, azon okból, hogy magát a példá-
nyok nyomatása iránt tájékozhassa.

** (Elfogadott színmü.) A nemz. szinház drá-
mabiráló választmánya, Zichy Antal „Stuart Má-
ria Skothonban" czimü 4 szakaszu korrajzát elő-
adásra ajánlotta.

** (A magyarországi müegylet legujabb kiál-
lítása) e hó 18-dikán nyilt meg 79 művel, melyek
közül 73 olajfestmény. A kiállitott művek közöl 18
hazai művészektől ered. A választmány a részvé-
nyesek közötti kisorsolásra legujabban a követ-
kező képeket vette meg : 1) egy női tanulmány főt
Mácsik Máriától; 2) a taorminai színkört Ligeti
Antaltól; 3) hinter-tói tájrészt Kreutzer F.-től;
4) virágokat Peters Annától; 5) lombard tájképet
Vöscher L.-tól.

•• (Uj zenemüvek.) Treichlinger műkereske-
désében Mihály Ignácztól közelebbről három uj
zenemű jelent meg, melyek e következők: 1) „Har-
kányi Emlék," csárdás, Brenner Irma úrhölgynek
ajánlva. Ára 60 kr. 2) „Az éji őr," Petz Emilia
úrhölgynek ajánlva. Ára 50 kr. 3) „A Balaton há-
borgása," eredeti nagy ábránd, Ringenbach Laura
úrhölgynek ajánlva. Ara 80 kr.

Egyház és iskola.
** (Főpapi jótékonyság.) Bartakovics Béla

egri érsek ő nmga, a miskolczi kath.nőnevelő inté
zet javára 5000 forintnyi adományt tett le. A
veszprémi püspök ő mga pedig egy Ádáz-Tevelen
épitendő iskolára 180 forintot; a szent-gáliaknak
harangra 100 frtot; a veszprémi legényegyletnek
70 frtot; a leégett Torna helységnek 50 frtot, a
veszprémi szegényeknek karácsonra 100 frtot és
újévre 140 ftot ajándékozott.

** (A derecskéi kath. templom) tornya herczeg
Eszterházy Pál költségén egészen ujból már fel-
épülvén, még csak a templom belsö felszerelése van
hátra, melyre mintegy 1000 ft.. szükséges. Mint-
hogy e költség fedezésére a kellő alap hiányzik,
egy bizottmány alakult, mely a kérdéses összeg-
nek jótékony adakozások utján megszerzését tüzte
ki feladatául. — A bizottmány élén Mészáros Ká-
roly áll, ki felsőbb helyen e czélra a vidékbeli i

T ARHAZ.
hölgyek által ajándékozandó kézi munkák kiját-
szására engedélyért folyamodott, s csakugyan meg
is engedték, hogy az emlitett czélra 500 db. 2
ftos sorsjegy kibocsátása mellett, pénzbeli s pénz-
értékü nyeremények kizárásával, tárgysorsjátékot
rendezhessen, a sorsjátéki illeték csak felerészben
levén fizetendő.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
•/ (A magyar buza Sveiczban), mint német

lapok irják, annyira fel van halmozva, hogy nem
tudják hová tenni. Tömve van vele minden rak-
tár, bódé, piacz és kikötő, pedig e tódulás mind-
addig fog tartani, mig a magyar buza olcsóbb nem
lesz a délnémetországinál, vagyis egész tavaszig.
Egyébkint az ottani molnárok egy kissé zúgolód-
nak, mert a szép mustrák, melyekre a vételi szer-
ződéseket kötötték, nem egyeznek a megérkezett
gabonával, mely majd mindig hitványabb a must-
ránál.

•/ (Gőzmalmok.) Makón gőzmalmot szándé-
koznak állitani. A társulat élén Pozsonyi Ferencz
áll. Hir szerint 250 darab 200 ftos részvényt
akarnak kibocsátani, a részvények száma azonban
500-ra is emelhető lenne. — A miskolczi nagy
gőzmalom pedig már tető alá is került, s annyira
kész, hogy működését nemsokára meg fogja
kezdeni.

Közintézetek, egyletrk.
** (A magyar tudományos akadémia) nyelv

és széptudományi osztályának e hó 16-án tartott
ülésében Hunfalvi Pál r. tag tartott értekezést
Koszkinen finn iró „A finn faj régiségéről" irt
munkáját ismertetvén. Az emlitett iró munkája
elején, finn fajnak nevezi az egész altaiságot, vé-
gül különösen a finn-ugor népek történetére tér
át. Keresi a finnek s a velök testvérnek tartott
népek legrégibb nyomait Ázsiában, igy a hunno-
két is, melyet ugor nyelvü népnek tart, szerző a
magyarok eredetét is nyomozza s elkiséri őket
gészen Magyarországba. — Ezután a helyettes

titoknok előadta, hogy a nyelvtudományi bizott-
mány a Szvorényi J. által beküldött Mahovszky-
féle jegyzeteket a kézirattár számára, a nagy szó-
tárba való feldolgozásra inditványozza elkéretni.
Az osztály elfogadta az inditványt. Bejelentetett
gyszersmind, hogy Vass József lev. tag e jegy-

zetek rendezését magára vállalta.
** (A Szent-István-Társulat) folyó hó 12-kén

választmányi ülést tartott, melynek határozata sze-
rint, a társulat a kevésbbé módosok számára is köny-

yebbé akarván tenni a belépést, azon végzést
hozta, hogy minden belépő uj tag, a „Szentirás,"
„Szentek élete" és „Encyclopaedia" eddig meg-
jelent köteteit, harmadrész áron fogja megkapni.

** (A magyar képzőmüvészeti társulat) sors-
átékára vonatkozólag a legutóbb tartott ülésen

elhatározták, hogy a kibocsátott 70,000 sorsjegy
közöl 10,000 a nm. ra. kir. helytartótanácshoz
teendő át azon kéréssel, hogy azok hivatalos uton
küldessenek szét. Szintén e sorsjegyek terjesztése
zéljából az első magyar biztositó-társulat igaz-

gatóját, Lévay Henriket is fölkérték, hogy ezek
eladását az országban szerte állomásozó ügynök-
ségek által eszközöltesse. Továbbá a birálat végett
benyujtott Drasche-féle képgyűjtemény alkalmá-
ból határozatba ment, hogy a társulat, ezentul
nagyobb helyiséggel rendelkezhetvén, ily régi
képeknek is helyet ad s elkelésöket ily formán
megkönnyitvén, jobb műtermékeinknek a kül-
földre vándorlását lehetőleg meggátolja.

** (A budai dalárda a magyarországi dal-
•gyletekhez) fölhívást intéz. Ugyanis a mult évi

pécsi dalünnepen jelen volt 21 dalegylet hatá-
rozata folytán az 1865-ki országos dalünnep aug.
20-án, sz. István király napján, Budán lenne
megtartandó. Miután azonban a pesti zenede 25
éves fennállásának emlékére f. évi május havában
tartandó ünnepélyben résztvenni az országban
étező zene- és dalegyletek szintén fel fognak

szólittatni, és ennek folytán kétséges, hogy a vi-
déki dalegyleteknek a fővárosban egy év alatt két-
szer megjelenésére lehet-e bizton számitani; azért,
azon esetre ha az egylet örömére a vidéki dalegy-
letek a pécsi határozathoz ragaszkodnának, meg-
jelenési szándékukat a budai dalegylettel (vár,
uri-utcza 38. sz.) február végeig tudatni szivesked-
jenek, hogy az országos dalünnepre az engedélyt
kieszközölni lehessen.

l
** (A Somogymegyei takarékpénztár) szabály-

szerü közgyülése, közbejött akadályok miatt, f. é.
febr. hó 15-én délelőtti 9 órakor Kaposvárott, az
intézet hivatalos szállásán, a gymnázium épületé-
ben tartatik, miről a részvényesek értesittetnek.
Tárgyai lesznek : az intézet állapotáról az igaz-
gató által teendő jelentés; az üzlet megnyitásától
1864-ik évi decz. hó 31-ik napjáig szóló száma-
dás; végre az időközben felmerült inditványok
tárgyalása.

** (Az eperjesi takarékpénztár) 1864-dik évi
üzletének kimutatása szerint az egylet pénzfor-
galma azon évben 4,412,872 ft. és 48 krajczár
volt.

Közlekedés.
x* (A Tisza medrének tisztításáról) irja

a „Sürgöny," hogy a mult évben a folyam hat
osztályában összesen 462, a hajózást gátló fatuskó-
volt kihúzandó, mely számból 339 darab a lefolyt
évben kihúzatván, az összes munkának 73 azáza-
lékát elvégezték, s igy remélhetni, hogy hasonló
tevékenységgel ezen hajózási akadályokat mielőbb
végleg elhárítják.

x" (A pest-losonczi vasuttársulat igazgató-
tanácsa) e hó 7-én Bécsben tartott ülésében Vobe-
ser Oszkárt, eddigi főfelügyelőt véglegesen igazga-
tóvá nevezte ki. Ugyanez ülésben előterjesztetett,
hogy a pest-salgótarjáni vonal költségei összesen
7,402,597 ftot igényelnek, mely összegből egy-egy
mérföldre 435,446 ft. 88 kr., esik. Pesten a kőszén
mázsáját 45 krért fogják árulni. A társulat gon-
doskodni fog, hogy Hatvan-Szolnokon a tiszai vi-
dékek felé is mielőbb megnyissa a közlekedést,
miután az ottani gazdasági egyesületek számítása
szerint ezen faszegény vidékeken évenkint leg-
alább egy millió mázsa kőszenet fogyasztanának.
Az igazgatóság pesti irodájában (Fel-Dunasor 12.
sz.) már most is lehet kőszenet megrendelni.

J (Az utak a Bánságban) a közelebbi ke-
mény fagyok idejében több helyen mulatságos, de
egyszersmind szomoru képet nyujtottak az ottani
közlekedésről. Becskerek tájékán, mint egy arra
járt utas beszéli, az országut boritva volt a mély
sárban elakadt s tengelyig befagyott szekerekkel-
A bánsági utak roszasága a temesvári kamarát
arra inditotta, hogy egy indokolt felterjesztésben
arra kérje a kormányt, hogy a legroszabb karban
levő utakat Nagy-Becskerektől Kikindáig és Ti-
telig, államköltségen, vagy közmunka erővel ja-
vittassa ki.

Mi ujság? |
** (Szemere Bertalan)engedélyt kapott, hogy

hazánkba visszatérhessen. Ez engedély megnye-
résével egyidejüleg a német lapok jelenleg Páris-
ban betegen fekvő hazánkfia halála hirét köl-
tötték; de e hir, mint azóta távsürgönyök jelenték,
alaptalan, mert Szemere, bár szenvedő állapotban
van, de él, s csak egy pesti orvos megérkeztét |
várja, kivel utra indulhasson az oly rég nem látott f
hon felé.

** (A Kisfaludy társaság jelöltjei) czim alatt
a lapok nehány irót sorolnak elő, kiket, a Kisfa-
ludy-társaság küszöbön levő választásai alkalmá-
ból, jelöltekül emlegetnek. Ezek a következők:
Abonyi Lajos, Brassai Sámuel, Dózsa Dániel,
Greguss Gyula, b. Podmaniczky Frigyes, P.
Szathmáry Károly, Szemére Miklós, Székely Jó-
zsef, Szigeti József Tolnay Lajos, Vadnai Károly,
Vajda János, Zilahy Imre. Ezekhez a,,M S." még
Degré Alajost és Pompéry Jánost csatolja, s
megjegyzi, hogy mindezen jelöltek nem a Kisfa-
ludy-társaság, hanem átalában az irodalmi körök
jelöltjei. Maga a Kisfaludy-társaság még nem
állapitotta meg jelöltjeit, de valószinü, hogy ezek
közöl fogja választani. Minthogy a Kisfaludy-tár-
saság tagjainak száma az alapszabályok szerint a
40-et meg nem haladhatja, jelen tagjainak száma
pedig 35, igy az idén 5 uj tagot választanak.

** (A czirkus oroszlánjai,) melyek fölött
Hermann oroszlánszeliditő Suhr lovardájában
eddig oly korlátlan hatalommal uralkodott, e hó
17-én fólmondták a szolgálatot, s az egyik oly
harapást ejtett a mester karján, hogy ájultán vit-
ték ki. Az oroszlánnal, ha vaskaliczkában van is>
veszedelmes dolog tréfálni.

** (Jótékony sorsjáték.) A pozsonyi ev. árva-
ház javára 6000 darab 20 kros sorsjegy kibocsá-
tása mellett, pénzbeli és pénzértékü nyeremények
kizárásával, e télen tárgysorsjátékot fognak ren-
dezni. A nyeremények jóltevők által ajándékozott
tárgyak lesznek.

í

Melléklet a Vasárnapi Ujság 4-ik számához 1865.
— (Még egy pár uj szó a „redoute" kifejezé-

sére.) Egy vidéki bajtársunk a sok megbukott szó
után két ujat ajánl, az egyik: szinlelde, a másik:
alakosda, s ajánlatát következőkép indokolja: Ke-
zeim közt van a franczia tudományos akadémiának
hiteles nyomtatott másolatban kiadott szótára (a
mienk még nincs készen,) mely szerint a redoute
kettős jelentéssel bir : a) jelent valami sáncz félét,
midőn az egyik bolond a másiknak szemét és oldal-
bordáját megtámadja. Erről nincs szó; b) álarczos-
bált, vagy termet. Ez utóbbit akarják önök, s en-
nek teljesen megfelel a szinlelde vagy alakosda. A
da de ragnak mulhatlanul ott kell lennie, mert he-
lyiségről van szó. A színlelés és alakoskodásról le-
vén szó az álarczos bálnál, e szavakat mellőzni
nem lehetett." — Hallgassuk meg e javaslatot is
8 azután yálaszszunk.

** (Ördögöt fogtak Hód-Mezö-Vásárhelyen.)
Ott ugyanis egy idő óta azon hir terjedt el, hogy
bizonyos házban minden este, a mint a gyertyát
eloltják, kisértetek jelennek meg. A kisértet-járást
a város kapitánya is megtudta, s az ördögöt el
is csipte, a mikor kitünt, hogy az senki más,
mint maga a ház gazdája. Vallatás alá vétet-
vén, a szegény ördög elbeszélte, hogy csőd alatt
van s házát a törvényszék el akarván adni, maga
játszotta az ördög szerepét, hogy háza megvételé-
től mindenkit elriaszszon.

** (A nemzeti szinházi képezde) szükségeinek
engedélyezett 10,000 ftnyi évi segélydij, mint a
„Sürgöny" irja, a magy. kir. udv. korlátnokság
részéről helybenhagyott költségvetési terv szerint,
következő kiadásokra lesz felhasználandó: 1 al-
igazgató , egyszersmind egyik tanár fizetésére
1000 ft., 2 szinész-tanár évi 500 ftjával kap 1000
ft., 2 ének-tanár 600 fttal 1200 ft., 1 zongora-
tanár 500 ft., 1 tánczmester 300 ft., 2 magán-éne-
kes, Il-ik évben 200, Ill-ik évben 300 fttal 1000
ft., 2 kardalnok, Il-ik évben 180, 111-ik évben is
180 fttal 720 ft., 4 szinész vagy szinésznő, Il-ik
évben 200, Ill-ik évben is 200 fttal 1600 ft,, 1
titkár 240, egy segéd 200 fttal 440 ft., 1 szolga
180, házbér 800 ft. 980 ft., tűzi fa, olaj és egyéb
apróságok 400 ft., előre nem láthatók 860 ft. ösz-
szesen 10,000 ft., mihez járul még az önálló főfel-
ügyelő tiszteletdija 1000 ft.

** (Hosszu életkor.) Mint a györi lap irja, e
hó 5-ikén egy öreg asszony, Kluibert Mihályné
halt meg a medvei-révházi csárdában, ki a 100
évet másfél héttel meghaladta. Még 1764 decz.
26-ikán született; 50 évet töltött házasságban s
26-ot özvegységben; érzékeinek hosszu éltének
legvégső szakában is, tökéletes birtokában volt.
Csak meghajlott termete s arczának redői hirdették
az elmult számos évet. Halála álom közben érte el.

** (Jótékonyság.) Aczél Péter Párisból, hol
jelenleg nemzetgazdasági ügyekben tartózkodik,
1000 ftot küldött az Aradon tervezett nyilvános
reál- s kereskedelmi tanoda számára.

** (Furcsa hirdetés.) Debreczenben a legkö-
zelebbi vásárkor egy madárkereskedő, Bécsben
készült magyarsággal, a következő ékes nyelvü
falragaszszal hirdette megérkezését : ,,Wan sere-
csém a t. cz. Kössönségnek cszcnei jelenteni hog
én ma Béisből egy nagy Transport Majmokat,
Papageiattal, Nyugot India ének madarakkal,
hires Kanári madarakai érkeszteni" stb. E falra-
gasznál, ha nem is furcsább, de mulatságosabb
volt azon hirdetés, mely egykov a nagyváradi
püspökfürdőben a következő szavakkal hirdetett
tánczvigalmat: „Holnap bál lészen, ha eső nem
lészen; ha lészen, nem lészen."

** (Öngyilkosság.) E hó 14-ikén délután egy
jól öltözött, körülbelől 50 éves uri ember ugrott a
Dunába, hol a hullámok közt azonnal eltünt. Felső
kabátját a hidra tévén, abban egy papirdarabot

találtak, rajta e név volt: „Szabó János, Bu-
dáról."

*• (Halálozás.) A budai népszinház volt tit-
kára, Miklovics, a napokban meghalt, a budai sze-
gények házában.

** (A Bach-féle törvények sorsa.) Az állam-
nyomdában, mint mondják, 4000 mázsa Bach-féle
törvény van összehalmozva, mint most már hasz-
navehetlen papiros.

Nemzeti szinház.
Fértek, jan. 13. „Rang és szerelem." Vigj. 3

felv. Irta Legouve, francziából ford. Feleki.
Szombat, jan. 14. „Faust." Opera 5 felv. Ze-

néjét szerz. Gounod.
Vasárnap, jan. 15. „A vén bakancsos és Jia a

huszár." Eredeti vig népszínmű dalokkal és táncz-
czal 3 szakaszban. Irta Szigeti József.

Hétfő. jan. 16. Először: „Az idegesek." Vigj.
3 felv. Sardou V. után ford. Feleki M. — Sardou
e darabja, melyet pár évvel ezelőtt a budai nép-
színházban is volt alkalmunk látni, oly kedvező
fogadtatásban részesült, minőben az ujabban szin-
rehozott darabok közül egyik sem. Nemcsak tár-
sadalmi iránya, elmés párbeszédei, és sikerült je-
leneteivel hódított, hanem különösen azon éles
jellemzéssel, mely minden egyes alakját oly erős
színezéssel tünteti elő, s tág tért nyit a szinésznek
is tehetsége kifejtésére. A közreműködők dicsé-
retére legyen mondva, az előadás kitünő szabatos-
sággal folyt le, a mi színészeink szorgalmának is
örvendetes bizonysága. Különösen ki kell emel-
nünk Szigeti, Tóth József, Feleki és Benedek
játékát, kik a közönségben folytonosan képe-
sek voltak fönntartani azon derült hangulatot,
mely ez estét oly kiválóan fűszerezte.

Kedd, jan. 17. „A fehérnö.'- Opera 3 felv.
Irta Scribe. Zenéjét szerzé Boieldieu Adorján.

Szerda, jan. 18. „A szép marquisnö." Fran-
czia dráma 4 felv.

Gsütörtök, jan. 19. „Norma." Opera 2 felv.

Szerkesztői mondanivaló.
7505. B. Gyarmat. Cs. Ön két kérdést intéz hozzánk '

1) Vajjon a debreczeni kaszinó alapítványból a f. évre ki-
tüzött dijakra csupán az ottani főiskola növendékei pályáz-
hatnak-e, vagy bárki más is? 2) Mi történt az abonyi ka-
szinó által egy az idegen viseletet ostorozó, szavalni való
versre kitüzött pályázattal (melynek zárideje m. é. novem-
ber 15-ére volt kitüzve)? Megbiráltattak-e már e munkák,
és minő eredménynyel? — Mi e kérdésekre kielégitő vá-
laszt adni képesek nem vagyunk, de kiiruk öket ide, hogy
az illetőknek alkalmul szolgáljanak, az érdeklett közönsé-
get e részben felvilágositani.

7506. Pest. K. G. Sajnálva tudatjuk, hogy az ön ajánl-
kozása folytán tett lépéseink sikeretlenek maradtak. Az
orvosi könyvkiadó egyesület nem méltatná-e figyelmére ön
szándékát?

7507. Pozsouy. Sz. L. Köszönettel vettük a becses
küldeményt. A fénykép annak idejében sértetlenül vissza-
vehető. A másik kép kiadása talán nem találna akadályok-
ra; csak a szöveg szerkesztése igényelne némi — mérsékelt
hangulatot.

7508. Devecser. /\ A levél egy része több fontos ok-
nál fogva közölhetlen, a másik része már elmondott ténye-
ket tartalmaz. De azért a levelezői toll ne pihenjen, sőt mi-
előbb örvendeztessen meg egy uj küldeménynyel.

7509. Erények. Nőtlen stb. Mind az öt „édes gyer-
mek" fölérkezett Pestre, de a sejtelem alapos volt, hogy
ily télviz idején ki nem birhatják az utazást, összefagyva
és ázva érkeztek ide s minden életszikra kiveszett belőlök.
Betettük a közös nagy ispotályba, a honnan nincs többé
menekvés.

7510. B. Csaba. H. L. A képet ugyan már egy más
hasonló példányban bírtuk, de a magyarázó szövegnek nagy
hasznát fogjuk venni. A többi közleményeket is szivesen
fogadjuk.

7511. K. Ladány. P- K. A név ki lesz igazitva s a
nyomdai bérmálás veszedelme kikerülve.

7521. Szilsárkány. K. E. A szerencsés menekvéshez
szerencsét kivánunk s az „uj évi adót," mely igen korszerű
közleményben nyiiatkozik, teljes elismeréssel fogadjuk.

7513. K. Darócz. M. J. Biztos kilátásunk van, hogy
óhajtását már nemsokára teljesithetjük. A kép fametszöink
kezében van.

7514. Felcsnth. L. L. A czikk korszerű és fontos kér-
déseket tárgyal s egyik vagy másik lapunkban méltó heiyet
fog elfoglalni.

7515. A korcsmáros. íly pongyolán nyilvánosság elé
lépni nem szabad.

7516. Csillagtalan éj. Hattyudal. Disznótorban stb.
Költői alakítás és felfogás hiánya. Prózai előadás, rímekbe
foglalva. Itt-ott tulságos czifra beszéd, s nagy hangu sza-
vak, béltartalom nélkül. Más tért ajánlanánk cs mindenek
felett — egyszerűséget.

7517. Szepsi. M. P. Kép és szöveg használható; ámbár
mind a kettő kissé bővebb lehetne. De igy köszönet az ügy
iránti érdekeltségért.

7518. Dobsina. — o — Óhajtandó volna, hogy sze-
mélyekkel nem törődő, átalános érdekü tudósitásokat kap-
junk. Az apró részletek csak helyi érdekkel birhatnak.

7519. A harangozó végrendelete. Ártatlan kis zen-
gemény, melyről kár sok szót vesztegetni. Nincs benne se
haszon, se gyönyörüség. Paulo majora canamus.

SAKKJÁTÉK.
A „pesti sakk-kör" közgyülését ma, jan.

22-én, délután 4 órakor tartja a kör helyiségében
(Nádor-utcza l l . sz. a.),melyre a kör tagjai hiva-
talosak. A gyülés tárgyát | képezik: a) jelentés-
tétel az egylet eddigi működéséről és állásáról;
b)a tisztviselők megválasztása; c) az egylet egyéb
ügyeinek tárgyalása.

264-ik sz. feladv. — Rabey Drakon-tól
(Olmützben).

(E feladvány a m. évi rajnai sakk-kongresszuson amáso-
dik dijat nyerte, s azt hiszszük, hogy a versenyre álnév alatt
volt beküldve, s szerzője nem más, mint Bayer Konrád;
legalább, egyéb körülményeken kivül, a név betűinek
azonossága is ezt mutatja.)

Világos.

a b c d e f g h
Sötét.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 259-dik számu feladvány megfejtése.
(Mitcheson Vilmostól).

Világos. Sötét.
1. H c 6 — a 7 f B a 8 — a 7:
2. H c 4 — a 3 f F d 6 — a3:
S. V d 4 — a 4 : t K b 6 — a 4:
4. P e 4 — c 6 f mat-

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Tállyán: H. Nagy Lajos. — Nagyváradon: Pál Rezső.

! — Őrsi pusztán: S. Gy- — Verböczön: Nagy-idai Ferencz.
í Apáti-Kereszturon: Szántó N. (az előbbit is.) — Pesten:

— Kózsaági Márton. — Szalay Pál. — A pesti sakk-kör.
i - (Hogy 1. H - <J 6: +. 2. H - b 4 t 3. F - b 7 f
'és 4. V — b 4: t mat. lépések is tehetők, bizonyosan
' a tornakönyv hibás följegyzését mutatja).

HETI-NAPTAR.
B<»napi-és

oeti
Katholikus és Protestáns

naptár

2%
23
24
25
26
27
28

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szomb

Január
A 3 Anaztáz
B. A. eljegyzése
Timóth, Felic
Pál fordulása
P ü püsp.

j János
Károly

A 3 Vincze
Imrike
Feliczián
Pál fordulása
Polikárp
Arany János
Nagy Károly

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Január (ó)
10 € 1 N. Gerg.
11 Theodoz
12 Titiána
13 Hermyla
14 Sabbas
15 Pál fordul.
16 Péter székf.

Tebeth
24 Jászon
25
26 Jeremiás
27
28 Saduc.kiz.
29 (Sabb.
1 Seb. Ros.

hos

6.

!)
9
9
9
9
9
9

sza

P-
5
6

10
13
16
17
20

JN a p
kél

6.

7
7
7
7
7
7
7

p-

40
40
38
37
36
36
34

nyüg.

6.

4
4
4
4
4
4
4

D.

45
46
48
50
52
53
54

E j
hö

6.

14
14
14
14
14
14
14

ssza

P-

55
54
50
47
44
43
40

H ö

6.

2
3
4
5
6
7
7

p-
47
47
46
38
24

7
43 6 48

Holdfényváltozások. • Ujhold 27-én 10 óra 47 perczkor reggel.

TARTALOM.
Egmont és Hoorn grófok emlékszobra Brüsszelben

(képpel). — A gazdaghoz. Szász Károly- — Egy nóta
meséje (vége). Major Béla. — Hírlapirodalom a 19-ik
században (folyt.). Szinnyey József, — A városi vigadó
(redoute) megnyitása (képpel). — -A. gesztenye - sütő.
(II. fővárosi kép). — Margita a Vágvölgyé"ben (képpel). —
Az üveg. Dr. Bardócz Lajos. — Az ausztráliai bennszü-
löttek nézetei a természetről. Tors Kálmán. — A párisi
magyar egylet. — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és
müvészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, k e r ?? :
k d é K ö i t é t k egyletek Közlekedés — M»
müvészet. — Egyház és iskola. — Ipar, g a a g
kedés. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. —
ujság? — Nemzeti szinház.— Szerkesztői mondanivaló
Sakkjáték. — Heti naptár. _ _ _ _ _ _
Felelős szerkesztő Pákh Alb ert. (Lakik magyar-uteza 1. sz.)
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Folyó évi február 15-én
történik az állam által biztositott

jntalomdij - kölcsön sorshúzása.
13 millió 816,841 frank

összes tökcvcl ezüstpénzben. — A kölcsön
főnyereményei: 50 nyerő 60 ezer frankjával,
8 nyerő 50 ezer, 4 nyerő 45 ezer, 14-szer
40 ezer, 18-szor 35 ezer, 6-szor 82 ezer,
14-szer 30 ezer, 4-szer 25 ezer, 22-szer 20
ezer, 8-szor 18 ezer, 4-szer 16 ezer, 13-szor
15 és 10 ezer stb. frank, ezenkivül 850
ezer számnak e kölcsön-sorshuzásban még
okvetlen nyernie kell. — Sorsjegyek a
fennérintett sorshuzáshoz kaphatók alulirott
állampapirok nagykereskedésében azonnali
készpénz-fizetés mellett. 1 sorsjegy ára csak
1 ft., 3 sorsjegyé 2 ft., 6 sorsjegyé 8 ft.
30 kr., 12 sorsjegyé 6 forint.

Játéktervek, valamint felvilágositások in-
gyért. A sorshuzási lajstromok pontosan
megküldetnek. A nyeremények azonnal kész
ezüstpénzben fognak kifizettetni. — Czim:
Conrad J. Willi. C k e l i n s , Frankfurt am
Main. 947 ( 1 - 6 )

Királyi bajor

jutalomdij-kölcsönök.
4 millió 243400 ft.összes érték.

1. Ansbach-Gunzenhausi jutalomdij-
kölcsön, huzás május 15-én és novem-
ber 15-én, főnyeremény 25,000 forint,
legkisebb nyeremény 8 forint.

2. Augsburgi jutalomdij-kölcsön, hu-
zás február 1-én és augusztus 1-én, fő-
nyeremény 10,000 forint, legkisebb
nyeremény 8 ft.

8. Gróf Pappenheim-jutalomdij köl-
csön, huzás február 1-én és aug. 1-én,
főnyeremény 20.000 forint, legkisebb
nyeremény 7 ft.

Hogy nvndenki e három jutalom-
dij kölcsön-sorshúzásban résztvehessen,
azon intézkedés tétetett, hogy 3 ft.
betétellel fennérintett mindhárom köl-
csönnél egész éven át azon 6 húzásban
résztvehet és játszhatik. 940(2—3)

1 egész részletjegy ára 3 ft.
6 „ ,. „ 15 „

Pénzbeli megrendelések közvetlen
alulirt nagykereskedői házhoz intézen-
dők. A hivatalos sorshuzási lajstromok
ingyért és bérmentesítve küldetnek
meS- BL\G ANTAL,

nagykereskedő m. Frankfurtban.

Az elsö bé I M

LÁBBELI GYAfl
„im österreichiechen Hofe"

ajánlja nagyszerüleg rendezett raktárát mindennemü lábbeliből nök, férfiak és
gyermekek számára, a legujabb bécsi és párisi alak szerint készitve. A megren-

delések a mérték hosszasága, vagy egy alkalmas lábbelivel együtt,

Abeles Henrikhez, Fleischmarkt Nr. 2, Bécsbe
intézendök, a hol a megbízások postai utánvét mellett pontosan s lelkiismeretesen

eszközöltetni fognak.
! Ferfi-labbelik:Nói-labbelik:

1 pár finom bársony, ragy brtí-
1 ft. 90nell topánka fűzőre

1 ,, dto ruganybetéttel . . . 2
1 „ bórtopánka f ű z ő r e . . . . 2
1 „ „ rugany-betéttel 2
1 „ kesztyübőr-topánka, lak-

bőrboritással és rugany-
betéttel 3

1 „ bársony vagy bőrtopánk*
prémmel béllelve és be-
szegve, rámás talppal . . 3

1 „ ugyanafl'éle, de lakbérrel
körül beszegve, s rámas-
talpu 4

1 „ legujabb előröl fűzhető
vagy gombos magas to-
pánka, brünell-, bár-
sony-ésbőrból3ft 50kr.4—öftig.

1 „ brünnel szivformára ru-
ganybetéttel és rózsával 8 ft. 20

1 „ báli topán fekete v. fehér 1 „ 80
1 „ kényelmes czipő 80krtól 2 „ 40
1 „ gumi-czipő 1 ,, 10
1 „ angolféliek 2 „ —
Sarokkal párja 30krral, lakbőrboritékkal

30 krral, rámás talppal öOkrral drágább.

20

60

20

10

2 ft. 40
4
4
4
4

pár bőrfüző-topánka . . . .
„ mainzi borjubór-topán
„ ,, dupla talpú
,, ,, salon-laktopán
,, „ kesztyübórből
„ vizellenes bagaria- bőr-

topán dupla talpra . . . 5
„ dto orosz lak bagaria-

dupla talpra 5
„ zergebőr-topán, fájós lá-

bakhoz ajánltatik . . . . 4
„ borjubőr száras csizma,

dupla talpra 5
„ bagaria-csizma 7
„ bagaria-térdigérő csizma *

vizellenes duplatalpu . . 8
„ gumi-czipő 1 ft. 40 krtól 1
„ kényelmes czipő 90 krtól 1

Legujabb férfi-topánok gombbal, csattal
és lyuk karikákkal diszitve 6 forinttól
7 forintig.

20
80
76
95

10

90

50

80

80
80

Fi- és leánygyermekek számára :
a legujabb s legizletesb minta szerint készitett bőr, brünell bársony- és posztó-
topánkák a legnagyobb választékban 1 — 4 forintig — Nagy raktárt tartok
továbbá finom, legfinomabb s a legujabb minta s'.érint készitett női czipókből.

Gyártmányaim szilárdsága és Ízletes elkészítése által szerzett tetemes for-
galom folytán gyáramat nagymennyiségü anyagokkal rendeztem be, ugy annyira,
hogy oly helyzetben vagyok, miszerint valóban szilárd és ezépen dolgozott árukat
arányszerüleg bámulatos olcsó áron vagyok képes szolgáltatni, miről egy kisér-
lettel mindenki meggyőződhetik. — A nagyban vevők különös elengedésben
részesülnek.

SP^"* Részletes árszabályok, melyek több százféle lábbelit tartalmaznak,
kívánatra bérmentesítve küldetnek meg, s minden megbizások pontosan teljesit-
tetni fognak. 609 (6 — 6)

D r. V1 e in i n g k x
mogjobbitott

RÜH-SZERE
mely a testbőrt tisztává teszi. Ezen szer
eltávolítja egyszeri bedorzsölés által a rüht
stb., egy éven át, anélkül hogy a testre

káros befolyással lenne.
Ausz t r iá ra nézve a főraktár létezik a.

„fekete sashoz" czimzett gyógyszertárban
Welsben, Felső- Ausztriában.

Raktárak Magyar- és Olahorszáicra
nézve P e s t e n : WAGNER JÓZSEF
gyógyszerésznél a váczi-uton, — további
következö gyógyszerész uraknál kapható,
u. m.: Györ : Némethi P., — Debreczen:
Rothsehnek K., — Siklós : Holmik F., —
Kreutz : Sowal J., — Csúz : Borsay F., —

I Csacza : Bfnsáth F., — Zágráb : MihigG.,
j — Varazsd : Halter A , — Sttibika: Vor-
i mastini L., — Prága : Fürst J. és Fragner,
j — Pilsen : Kaiser E., — Trautenau:

Czerny V , — Kőniggríitz : Hanslik J., —
Aussig : Walter V , — Reichenberg: Hla-
sivetz L., — Krumau : Firbus C, — Bechin :
Ebenhöck E , — Greez : Purgleitner J. és

: Eichler, — Bruck a. d.Mur : WittmannA..,
! Marbnrg : Bancalari J., — Kindberg:
i Pezleder A. stb. 882 (6-12)

Részvény-aláirás.
A mátrai bányaegyesület által mult évi

'november hó 21-én tartott rendkivüli köz-
gyülés 4-ik pontja alatti határozatához ké-
pest a társulat alakulása alkalmával eladásra
szánt lészvényekből még fennmaradt 394 db.
részvényre az aláirás ezennel oly módon
nyittutik meg: hogy az aláíráskor fizetendő
a részvény árának '/s része; a hátralevő
*/s rész pedig folyó 1865-ik év márczius,
junius, szeptember és deczember utolsó nap-
jain oly hozzáadással, hogy ha valaki az ér
leforgása alatt oly időben irná alá, midőn
egy vagy több részletfizetésnek ideje már
lejárt, a lejárt részleteket köteleztetik &í
aláiráskor egyszerre lefizetni.

Az aláirás, ugyszintén a befizetések is*
t. cz. Kunewalder M. testvér uraknál
(Pesten, József-tér l l . s z ) , mint amátrai bá-
nya-egyesület főpénztárnokainál történnek.

Egy részvény ára 50 forint, s minden
aláirandó részvény-jegyért 1 forint költ-
ségdij. 946 ( 2 - 3 )

A mátrai bánya-egyesület
igazgató-választmánya álla 1

Folyvást elöfizethetni

Vasárnapi Újsága Politikai Ujdonság o
18 05-dik évi foly a inára.

(a Vasárnapi Ujság és Pol i t ikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva)
Égési évre (január-deczember) 10 forint.
Félévre (január-június) 5 Js

Csupán Vasárnapi Ujság:
Egé£Z évre (Január —deczember) . 6 forint.
Félévre (január —junius) 3 ..

Csupán Politikai Újdonságok:
Egész évre (január —deczember) . 6 forint.
Félévre (január—junius) 3 „

Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztclet-peldánynyal szolgálunk.
SW A pénzes levelek bérinentes küldése kéretik. ~V@

Tájékozás végett kérjük a régi cziuiszelvények szives megküldését.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala.
(Pesten, egyetem-uteza 4-ik szám.)

Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4. sz.) megjelent,
s Ráth Mór pesti, valamint Nágel és Wischán budai könyvárusoknál kaphatók:

TOLDY ISTVÁN.
kötet füzve 80 krajczár ausztriai érték.

1. Szigligeti Ede. Béldi Pál . A gróf Teleki-féle alapítványból száz arany pályadíjjal
jutalmazott eredeti szomorujáték öt felvonásban. 8-rét (171 lap).

2 . Sardou Viktor. A j ó barátok. Szinmü négy felvonásban. Forditotta Szerdahelyi
Kálmán. 8-rét (1 79 lap).

3. Szigligeti Ede. Fenn az ernyő, nincsen kas. A gróf Teleki-féle alapítványból
száz aranynyal dijazott eredeti vigjáték három felvonásban. 8-rét (155 lap).

4. Feuillet Oktave. A kísértés. Szinmü öt felvonásban. Forditotta liadnótfáy S. 8-rét.
(128 lap).

5. Belot Adolf. A rendszeres férjek. Vigjáték három felvonásban. Francziából Berczik
A. és Toldy I. 8-rét (118 lap).

6. Berczik Árpád. Ádám és Éva. Vigjáték egy felvonásban. — Fotirnier és Meyer,
Chasse croise.Vigjáték egy felvonásban. Forditotta Toldy István. 8-rét (111 lap).

E szinmütár megindításával hézagot vélünk pótolni szépirodalmunkban. Mióta Nagy
Ignácz „Szinműtára4' megszünt, mind eredeti, mind idegenből áttett színmüveknek nyom-
tatásbani megjelenése nálunk a kivételek közé tartozik. Mily káros, mind drámai irodal-
munkra, mind az olvasó-közönségre nézve is, a színmüveknek ennyire meggyérült kiadása,
azt előfordult alkalommal a magyar tudományos akadémia is kifejezte. (L. Magyar akad.
Értesítő. 1858. V. sz. 281 lap.) Nagy mértékben indokul szolgált e vállalat meginditására
a most nevezett hazai tudományos intézetnek kifejezett nyilatkozata is. Tartalmazandja
a budapesti magyar színpadokon megfordult jó eredeti s forditott színmüveket. Eddigelé
megjelent hat füzet. (i—3)

ADLER i
pénzváltó-Irodája

a kereskedelmi testület (Lloyd) épületében

Pesten, Dorottya-utcza 14-ik sz. a.
A z á l t a l a m r e n d e z e t t

sorsjegy-társulatok programmja.
I. Befizetés 25 egy negyedévi részletekben:

A. 20 személy 20 hitelsorsjegyre 8 ft. % évenkint, — B. 18 személy 19 darab
mind osztr, sorsjegyek) 4 ft. '/« évenkint, — V. 20 személy 20 darab 1864.
50 ftos sorsjegyek 3 ft. '/« évenkint,— D. 10 személy 10 darab 1860. 100 ftos
sorsjegyek « ft. '/< évenkint. | C Bélyegdij részletszelvényenkint A. D.-nél
1 ft. 30 kr., B. C-nél 68 kr.

lI. Befizetés 25 havonkinti részletben:
E. 10 személy 10 hitelsorsjegyre 6 ft. 30 kr. havonkint, — F. 10 személy 10 darab

151860. sorsjegyre 4 ft. 80 kr. havonkint, - G. 10 személy 10 darab >/i 1864.
sorsjegyre 4 ft. 60 kr., — II. 10 személy 50 darab Rudolf-sorsjegyre 3 ft.
20 kr. — | J ( F * Bélyegdij részletszeivcnyenkint E.-nél 1 ft. 30 kr , F. G.-nél
99 kr., H.-nál 68 kr.

Az e társaságokbani résztvevők az illető részletbefizetési ivekben bejegy-
zett sorsjegyekre közösen játszanak; a nyeremények, miután a kihuzott

sorsjegyek ujabbal helyettesittetnek, a résztvevők közt egyaránt osztatnak
fel, s a részletfizetések letelte után az A. C D. E. F. G. alattiak mind-
egyikének egy eredeti sorsjegy szolgáltatik ki, — a II.-nál 5 eredeti sorsjegy
s a B.-nél az eladott sorsjegyekből reáesendő részletet kapja.

Alakitok továbbá kivánatra mindennemü zárt-tarsulatokat, tetszés
szerinti sorsjegyekre a legjutányosb föltételek mellett,

Sorsjegy-árak havonkinti részlet-fizetéssel:
Sorsjegyek, melyeknek árfolyam-értéke 40 ftig rugnak, első részlet-fizetés 4 ft.

„ „ 40 fttól 100 ftig, „ „ 8 ft.
„ „ „ 100 fttól 200 ftig, „ „ 12 ft.
„ „ „ 200 fttól azonfelül „ „ 2 5 ft.

A legméltányosb föltételek mellett 10, 15, 20, 25 havi, vagy '/« évenkinti
részlet-fizetések is eszközölhetök.

ígérvények dijai:
1 darab 1860-iki 500 ftos Ígérvény 6 ft., —1 darab 1860-iki 100 ftos ígérvény

* ft., — 1 darab Clary-, Salm- vagy Genois-igérvény 2 ft. 50 kr. — Bélyegdij 50 kr.

Különféle sorsjegyek összeállítása havonkinti részlet-íizctés
mellett.

5 forint : 1 Rudolf-, ] Waldstein-, 1 1864-diki 50 ftos sorsjegy. — 7 forint:
1 Salm-, 1 Genois-, 1 budai, 1 Rudolf-sorsjegy. — 9 forint : 1 Credit-, 1 Como-,
1 Keglevieh-sorsjegy. — 9 forint : 1 1864-iki luO ftos, 1 Waldstein-, 1 Windischgratz-,
1 Keglevieh-sorsjegy. —10 forint : 1 Credit-, 1 Waldstein-, 1 Keglevich-, 1 Rudolf-,
sorsjegy.- JO forint : 1 Genois-, 1 Pálffy-, 1 Clari-, 1 1864-iki 50 ftos, 1 Keglevieh-
sorsjegy. — 12 forint : 1 Eszterházy-, 1 1864-iki 50 ftos, 1 budai sorsjegy. —

ívugievich-sorsjegy.
e s z l e t l ' i z e l é s e k egyes sorsjegyekre, valamint társulati sorsjegyek rész-

jegyeire, az ismert foltételek alatt eszközölhetök.
bevásárlása és eladása mindennemü értékpapíroknak és pénzne-
meknek, előlegezések, sorsjegyek- és állampapírokra, incasso és
^eí?oizások stb.
to'san '̂ r v < ! l b c l i megrendelések titoktartás mellett gyorsan és pon-

viüekbeli ügynökök különös kedvezményben részesittetnek,
s szükségleteik fedezése végett idejekorán hozzám fordulhatnak.

Wigand György könyvárusnál Lipcsében jelent meg, s Magyar-
honban minden hiteles könyvárusnál kapható :

JÉZUS ÉLETE.
Irta

Kis 8-rét. (899 lap.)

Borítékba fűzve ára 1 forint 50 krajczár ansztr. érték.

GRIMAULT és TÁRSA
gyógy sierészek

vastartalmú szörpje vörös áinahéjból
Párisban, 1, rue de la Feuillade.

Ezen legujabb s kellemesiüü folyadék-gyógyszt-r, mely eddig stétbontás nélkül
nem vala összevegyithetö, két alkatrészt tartalmaz, u. m. » vasat, mint a vér elemét 3 »
ohinahéjat, mint áz edzószerek legkitűnőbbjét. Ezen gyógyszer legnagyobb ered-
raénynye! ott hasznAltatik, hol az erők israéti helyreá•Utasáról, K a vér normális áilapot-
bani hozásáról van szó. Kell-miús fiatal leányok halvány arczszine, gyomorfáj-
dalntak, étvagyhiany, megronsalt emésztés, vér-vizibutegséíí, vér-arvasag, a
nök rendetlensége, leukorrhoe stb., mindizon bajok, melyek eien, Francziaországban
egészséget fenntartónak elismert orvosszer által gyorsan meggyógyittatnak, vagy eny-
hittetnek. — R a k t á r a k : Németország nev^zt-te.b városai minden gyógyszertárában.

C ? " Magyarországra nézve a főraktár létezik Pesten : TÖRÖK J O Z S E F
gyógyszerésznél a király-utczában 7-ik sz. a. 655 (21—24)

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten
(egyetem-uteza 4-ik szám) megjelent:

Földképek te l jes gyüjteménye nagy alakban
(az egyes térképek magassága 17 '/2 hüv., szélessége 24 hüv.)

ezen czim alatt:

Magyar kézi atlasz,
nagy földképen egész földünk

egyes részeit ábrázolja az államak jelen területi viszonyai szerint

A földképek következük:1. A fold két féltekéje.
2. Európa.
3. Spanyolország és Portugallia.
4. Francziaország.
5. Svajczország (Helvéczia).
6. Nagybritannia.
7. Svéd- és Norvégország.
8. Belgium és Hollandia.
9. Lombard-Velencze.

10. Olaszország.
11. Német szövetség (Közép-Európa).
12. Bajorország és Würtemberg.
13. Poroszország.

14. Ausztriai birodalom. : -'
15. Ausztriai íoherczegse'g.
16. Tirolis és Stájerország.
17. Cseh- és Morvaország.
18. Magyarország, Erdély, Galiczia.
19. és 20. Az európai és ázsiai Orosz biro-

dalom és Lengyelország.
21. Török- és Görögország.
22. Ázsia.
23. Afrika.
24. Északamerika.
25. Délamerika.
26. Ausztrália.

Hunfalvy János felü^e£e
d.a»

eile« Heckenast Gusztáv.
A huszonhat földképből álló teljes kézi atlasznak ára 12 forint,

egyes földképek 50 kr. a. é.
E munka valóságos mindennapi szükséggé vált, miután hazai müintézeteink ehhez

hasonlót még mindekkorig nem mutattak 1V1. Mind a hirlapolvasó -közönség, mely a
különféle földrészeken és államokban elöforduló események olvasásánál ily foldképtárt
épen nem nélkülözhet, mind az iskolai ifjuság, melynek az a földrajz tanulmányozásánál
elkerülhetetlen, kénytelen volt eddig vagy az ily nagyobb alaku, de idegen nyelvü,
vagy pedig ennél sokkal kisebb mérvű földképekkel megelégedni. K könyvkiadó-hivatal
tehát a magyar közönség iránti elmúl<szthatatlan kötelességének ismerte a legjobb
ismert erők megszerzésével e „Kézi-AUasz"-t, tekintetbe véve az államok jelen területi
viszonyait, a lehető legtökéletesebb rajz szerint, színezve kiállítva, magyar nyelven
kiadni. A mű pontoságáról kezeskedik ismert tudósunk Iluiifalvy János neve, mint a ki
a kivitel feletti felügyeletet magára vállalta. — Tisztelettel figyelmeztetjük tehát mind a
minden rendbeli iskolák t. cz. tanárait, mind pedig e's különösen a kaszinókat, olvasó-
köröket, egyleteket, s átalában mindazokat, a kik hirlapolvasással foglalkozva, bizo-
nyosan számtalanszor érezték már egy ily teljes és pontos földképtár hiányát.

E gyüjteményt bátran odaállíthatjuk a külföld legjelesebb müintézeteiből kikerült
földképek mellé, s épen azért nemcsak mint hazait, hanem mint olyat, a mely mind csínra,
mind pontosságra nézve bármelyikkel is kiállja a versenyt, bátran ajánlhatjuk a magyar
közönség figyelmébe. (2—3)

czimü
Iinnioi'isztikns és szatirikus képes hetilap

egészevi elöfizetési dija csak 4 ft.
Félévre 2 forint. — Negyedévre 1 forint.

Előfizetéseket elfogad a két testvér hazában minden k. posta-
hivatal, Pesten: a kiadó-hivatal, egyetem-uteza 4. sz. a.

«*
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ÁRJEGYZÉKE
azon

legujabb magyar
^ ^ ^ ^ melyek

könyveknek
Heckenast Gusztáv kiadó-hivatalában Pesten,

egyetem-utcza 4-ik sz. a. megjelentek, és minden könyvkereskedésben kaphatók:

Jósika Miklós. Emlékirat^ Sándor. Az ausztriai birodalom,
K I b e s z é l - e k 1 8 6 5Jókai Mór. Milyenek a férfiak?

Tarta lom: A kardvas és a villám. — A hittagadó. — A vakmerő. — Egy csók,
egy szó. — A tudtán kivül férj. — Juida.

magyar korona országainak statistikai kézikönyve. Első, második és harmadik
füzet. A teljes munkának ára 5 ft.

l H1U1. n ő t ? Elbeszélések. Két kötet. Nyolczadrét.
UUK. : (207, 200 lapp Boritékba füzve 2 ft.

Zilahy Károly. Hölgyek lantja. Magyar
kesztve. Egy aciélmetszettel. 8 rét. Füzve 2 ft. Diszkötésben 3 ft.

Goethe. Az ifju Werther keservei. Forditotta Bajza jené
12-rét. (191 lap.) Füzve 1 ft. Diszkötésben egy fényképpel 2 ft. 40 kr.

í V n l n í r a t í l t t r i l l i n k á i Kéziratok « eredeti kiadások alapján
l VdlOgdlOl l IIlUIlKdl. T o J d y Ferencz által A költő arcz-

képével. 8-rét. 3 kötet. Füzve 1 ft. 50 kr. Velinpapiron, diszkötésben 3 ft.

Ujabb magyar Lantosok. Petőfitől máig. Petőfi Sándor arcz.
képével. Füzve 2 ft. Diszkötésben 3 ft.

kOSZOrUSOk a l b u m a . Irói élet- és jellemrajzok. Irta Zilahy
Károly. Mutatványokkal és tizennégy aczélmetszettel. N. 8-r. Diszkötésben 5 ft.

A magyar nép dalai és dallamai. Hangjegyekre tette és kiadta
Szini Karoly. 1865. Klső füzet: 50 dal. (72 lap.) Áru X; ' 30 kr.
E folyam 4 füzetből fog állani, mely 200 dalt és dallamod föglaland magában.

Schiller Frigy. A harmincz éves háboru története.
Forditotta Torkos István. 8-rét, (423 lap.) Füzve 2 ft. Diszkötésben 3ft.

M a o - v a r háti ai\ítai huszonhat nagy földképen egész földünk egyes
l ' l o g J « l H C í r a i i a S í ^ részeit ábrázolja az államok jelen területi viszonyai

szerint. Hunfalvy János felügyelete alatt kiadva. 12 ft.

lamt*rf*ttár Nélkülözhetlen segédkönyv, mely a történelem, természet 8 egyéb
l o l l l c l d i d i . tudományok és müvészet köréből lehetőleg minél több érdekes tár-

gyat és egyéniséget betüsorozatoa rendben megismertet Tiz kötet: A—Zwingli.
Ára egy kötetnek 1 ft öt kötetben vászonba kötve 12 ft.

. t1

Uj franczia-magyar és magyar-franczia szótár.
A legujabb kútfők, különösen Mólé franczia szótára szerint szerkesztve. Harmadik
tetemesen bóvitett és javított kiadás. Első kötet : franczia-magyar rész. 8-rét.
(415 lap.) Borítékba füzve 1 ft. 60 kr.

Gróf Széchenyi István politikai iskolája, saját müveibői
összeállitva. Három kötet. N.-8-rét (384, 456 lap). Ára füzve 7 ft. 50 kr.
(Mindegyik kötet % ft. 50 krért külön is kapható.)

Salamon Ferencz. Magyarország a török hóditás
korában. Nagy 8-rét. (431 lap.) Boritékba fűzve 2 ft. 80 kr.

Dr. Weber György. A világtörténet tankönyve.
Tekintettel a műveltségre, irodalomra és vallásra. Toldalékul : A német és
magyar irodalom-történet vázlatban. A tizedik bővitett kiadás után I-ső, Il-ik
Ill-ik és IV-ik füzet. Nagy 8-rét. Egy-egy füzet 40 kr.

'] i

Függelék az ideiglenes törvénykezési szabályokhoz.
Az uj törvénykezési rondszer behozatala óta kibocsátott szabályrendeleteknek
hivatalos felhívás és hiteles adatok nyomán összeállitott teljes gyüjteménye. —
Elsö folyam. 1861—1863. Második ujonnan átvizsgált kiadás. 8-rét. (227 lap.)
Boritékba füzve 2 ft.
Második folyam. Elsö füzet. (1864. Január—junius
(158 lap.) Boritékba füzve
Második folyam. Második füzet. (1864. Julius—szeptember XXXIII—LXVII. sz.)
8-rét. (53 lap.) Boritékba fűzre 50 kr.

I—XXXII. sz.) 8-rét.
1 ft. 40 kr.

Fiedler Ignácz. A telekkönyvi törvény gyakorlati
mázasa. A telekkönyvi törvény mindazon részeivel, melyek a feleket érdeklik,
okirati s kérvényi mintákkal és példákkal felvilágosítva, és azon rendeletekkel is,
melyeknek közvetve a telekkönyvi ügyekre befolyásuk van. A felek és ügyködők
használatára. 1865. (XXIV. és 274 lap. Nagy 8-rét) Fűzve 2 ft.

Mezei gazda népszerü vezérkönyve,
kk

p y ,
kosok, gazdatisztek és földmivesek használatára, de kiváltképen a magyar föld-
mivelő nép számára; különös figyelembevételével annak, miképen lehet és kell a
gazdászatot czélszorüen rendezni, lehető legjövedelmezőbb fokra emelni és csino-
sítani. Több gyakorlati földmivelők és gazdatisztek közremunkálásával Galgóczi
Károly által irott harmadik kiadás ut n negyedik kiadásban javította és bővítette
Reischer Endre. 1865. (21 iv 8-rét.) Ára füzve 80 kr.

Robinson Crusoe élete és kalandjai.
Ára füzve 50 kr DiszkötésbenÁra füzve 50 kr. Diazkötésben lft.

Hoffmann Ferencz. 100 kis történet
Keményen kötve 1 ft. Színezett képekkel kötve

^ V p
1 ft. 40 kr.

H l S r OStáS. A kis magyarokhoz küldi Lukács bácsi. 2 fűzet. Sok képpel 40 kr.

g G. C . Korunk igényel szerinti gyakorlati g
Egyuttal czélszerü és tanulságos kézi-könyv a földbirtokosok, bérnökök, mező-
gazdaság-intézők, kezdő-gazdák s tanonczok, szóval mindazok számára, kiket
érdekel a gyakorlati mezei-gazdaság, az ötödik kiadás nyomán hazánk viszo-
nyaihoz alkalmazva, átdolgozta Reischer Endre, volt keszthelyi gazdasági tan-
intézetbeli vegytan, gazdászat-. raűtan- és számvitelnek tanára. Nagy 8-r. (437 1.)
Boritékba fűzve ára 2 ft. 60 kr.

Magyar gazdasszony teendői
k I M d I (N 8g

hajadonok számára. Irta Medve Imre. (N. 8-rét. 500 lap.) Füzve
% ft.

J. S. Albach. Harmonies religieuses a íusage
catholiques. Nouvelle traduction d'apres la dix -septieme edition allemande. Avec
trois gravures. 82-rét. (587 lap.) Füzve 2 ft. Diszkötésben 5 ft.

Tarkanyi Béla. Hajadonok őrangyala.
tató papiron két képpel vászonba kötve 1 ft.
Velinpapiron öt képpel bőrbe kötve, aranyvágással 2 ft. 50 kr. Diszkötésben 5 ft.

••< X h i t a t ávái Kiválogatva és fordítva Szász
után A m i a i Ó r a i . Károly magyar tud. akademi»i

tag által. Két kötet. 8-rét. (348, 441 lap.) Boritékba füzve 2 f 50 k
Velinpapiroson, diszkötésben

2 ft. 50 kr.
ő ft.

Jós ika Jul ia . P á l y a v e z e t ő . J ó tanác?ok v i lágba lépó fiatal leinyok

ritékba fűzve 2 ft. Diszkötésben

g p y
számára. Kis nyolczadrét. (432 lap.) Bo-

2 ft. 80 kr.

t í i n v v t d r a Pákh Albert, a Vasárnapi Ujság szer-
R U U J * * r t l Ai kesztője felügyelete alatt. 100 iv 8-rét.

Négy kötet 2 ft. Postán bérmentesen küldve 2 ft. 50 kr.

Horváth Mihály. A magyarok története
kiadás. 8-rét. (586 lap.) Ára füzve 2 ft. 50 kr. Vászonba kötve 3 ft.

Ollendorff H.G. eredeti angol nyelvtani uj tanrendé,
melyet követve, néhány hónap alatt lehet olvasni, irni és beszélni tanulni-
A magyar tanulók használatára átdolgozta Egán James. Füzve 1 ft. 50 kr.

Schwiedland Frigyes. Franczia nyelvtan. (364 iap, s-r
Füive 1 ft. 50 kr.

Figyelmeztetés a t. cz. vidéki közönség számára, különösen oly helyekre nézve, a hol könyvkereskedés nincs. —
Megrendelések a fennhirdetett könyvekre egyenesen a fennevezett kiadó-hivatalhoz intézhetők, a mely a szétküldést __

pontosan posta-uton eszközlendö és pedig azon esetben, ha a megrendelt könyvek összege legalább 2 ftot tesz, béruu'iiiesea. Az illető összeg
ragy előre beküldendő a kiadó-hivatalhoz, vagy a könyvek átvételekor a posta-hivatalnak kifizetendő.

Kimeritő árjegyzékek ingyen! Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

Tizenkettedik évfolyam.

Pest, január 29-én 1865.

§ ^ - Elöfizetési föltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt •. Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft. " 9 8
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

S/tF' Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Ujdonságoknt illetőleg, 1863. november l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatisnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézre kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altotiában : Haasenstein és Vogler. — M.-Frankfurtban :
Otto Mollien és Jnrgrr könyvkereskedése; Béesbeu : Oppelik Alajos. — és Pesten : a kertész-gaz Jászát ! ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Belyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Arczkép-gyüjteményünkbe minden kor-
szak, minden rang, osztály, felekezet és
foglalkozás szolgáltat tárgyat és anyagot,
föltevén, hogy azok, a kiknek emlékét meg-
őrizni akarjuk, egyik vagy másik uton a
nyilvános elismerésre szereztek érdemeket,
r eltűnő lehet, hogy a magyarországi iz-
raeliták eléggé nagy száma daczára, arány-
lag oly ritkán van alkalmunk találkozni
e helyen kitünöbb magyar zsidók érdemei-
nek ismertetésével. Bizonyosan nem raj-
tunk mulik a dolog, kik e részben is elvül
kitüzött pártatlanságunkat szeretnők ta-
nusitani : hanem valószinüleg azon
körülményben, hogy az elmult idők-
ben zsidó hazánkfiai közügyeink
előmozditásában kitünöbb szerepet
már csak azért sem vihettek, mert e
közügyekből a legujabb időkig na-
gyobb részt ki valának zárva.

A kor egyenlítő szellemének lőn
feladata, a mulasztást e téren is pó-
tolni. Biztató jeleket már is látunk,
s mig a politikai jogok kiegyenlítése
a törvényhozás legközelebbi intéz-
kedésének van föntartva, addig az
élet már is él jogaival, s hazánkban
is a társadalom terén sok oly válasz-
fal leomlott már, mely kevéssel ez-
elött még ledönthetetlennek látszott.
Mi azon hitben vagyunk, hogy ez
előzmények megtörténte után a ma-
gyar zsidót is erősebb kötelékek fog-
ják csatolni közügyeinkhez, s azon
örvendetes csatlakozások, melyeket
zsidó hazánkfiai részéröl már most
is tapasztalunk a hazai tudomány,
irodalom, müvészet és ipar terén,
nem lesznek többé egyes elszórt vé-
letlen események, hanem folyvást
megujuló, természetes következmé-
nyek. Azon zsidó hazánkfiai sorából,
kik napjainkban hazafiui és irodalmi
érdemeik által követendö példa gya-
nánt világitnak hitsorsosaik elött,
ezuttal egy sok érdemü s szép tehetségü
t a n férfi u t emelünk ki.

, 8 , f J i r ö 1 szólni akarunk, az Reich Ignácz,
y> ota a pesti izraelita községi főiskolá-
ban a maevsir. /„ un. i . , -i
, ,. i o 9 i

f e t e s "éber nyelv tanára, szüle-
tett lö-ál-ben a kies fekvésü Zsámbékon
Pestmegyében, h o l a t j a a z ú d ó k ö z s é é l
jegyzői minőségben szegényes viszonyok

R e i c h I g n á c z .
közt ugyan, de közbecsülésben részesülve
élt. Ámbár atyja még deákul is beszélt,
kis „Eizek" fiát 13 éves koráig csak a che-
der *) tudományaiban részesittethette, azaz
tanulta a Bibliát eredeti héber szövegben és
a Talmudot; de jeles elmetehetségei, éles
esze már ekkor mutatkozott. E zsenge korá-
ban már annyi jártasságot és ismeretet tanu-
sitott a Talmud végtelen tömkelegében,hogy
az akkori zsámbéki rabbi a choverral **) ki-
tünteté. Ezen ajánló diplomával zsebében és
az atyai áldáson kivül semmi egyébbel, a
szegény 14 éves fiu vándorútra kelvén,

R E I C H I G N Á C Z .

Nagy-Váradra ment, héber tanulmányait
folytatni,hol már akkor testvérbátyja, Sala-

•) Cheder, zsidó elemi iskolák, melyekben csak vallási
tantárgyak, a romlott zsidó szójárás tan-nyelvül haszná-
lata mellett taníttattak, korunkban már ritkán találhatók.

**) Chover, tiszteletczim, melyet a rabbi kitünő Tal-
mud tanulóknak vagy olyan házas férfiaknak oszt, kiket
erkölcsi és példás magaviseletük erre érdemesít. A cho-
ver-tulajdonosok a „rebb," helyesebben „rabbi" prediká-
tumot viselik nevök elött.

moti, mint rendes elemi-tanitó müködött,
ki is későbben Aradon a hires Chorin rabbi
alatt, mint a magyar nyelv tanára a zsidók
magyarosításában buzgóan munkálkodott.
Ezen derék bátyja vezérlete alatt a magyar és
német nyelv első elemeit megtanulván, a
gymnáziumba lépett és mialatt ezt rendesen
látogatta és kitünö sikerrel bevégezé, a Tal-
mudot is szorgalmasan tanulmányozta. A
gyimnáziumot elhagyván, 1842-ben Pestre
ment, hol a filosofiát végzé. Szegénységében
még minden anyagi támasz nélkül levén,
tanulmányait itt félbeszakasztá s miután

már magyarul, németül, francziául,
héberül igen jól értett, deákul pedig
beszélt is, mint nevelő nyert állo-
mást Pest legelőkelőbb izraelita há-
zaiban, mely minőségben 1848-ig ma-
radt. Ezen időszak alatt több rend-
beli hirlapi czikkekkel kezdé irodal-
mi tevékenységét.

Ki a nélkülözések daczára, mégis
a szellemi élet felé törekszik, annak
érzékei vagy eltompultak, vagy a
természet azon fölséges kincscsel,
mit humornak nevezünk, nagy mérv-
ben mesáldá. Ezen humor Reichmegáldá.
Ignáczot legmostohább viszonyai
közt soha el nem hagyá; söt ez meg
kedvelteté öt Pest igen sok körében
és számos barátja a távol és közelben
számtalanszor emlegeti Reich humor-
teljes és szellemdus modorát s tár-
salgását.—Ezen humora egész nagy-
ságában mutatkozik a Horn Ede ha-
zánkfia szerkesztése alatt megjelent
„Magyar Izraelitában" közlött „Iro-
dalmi kravalok" czikksorozatban. •—
A „Honszerelmi dalokban" igaz ha-
zafiui érzés szól. Az e dalok fölötti
kritika egy akkori magyar lapban
azt mondja: csak ritkán párosult a
zsidók elnyomása fölötti fájdalom
oly tiszta nemes hazaszeretettel,
mint e honszerelmi dalokban.

Hírlapírói munkásságát leginkább a zsi-
dók magyarosodási ügyének szentelé; a haza
és nemzet mindenkor alapigéje maradt és e
kettőt öszhangzatosan kapcsolatba hozni leg-
inkább szerette. Oly gyakran félreismert
hazájának és kétszerié félreismert vallásá-
nak dicsőítése volt és maradt eszményképe.

1850-ben Zsámbékon szoros visszavo-

5-ik szám.


