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Minden hamisítások ellen tiltakozunk, s az f
üregek körülírását szíves figyelembe venni kérjük.
A* átalánosan kedvelt • orvosilag jóváhagyott . megvizsgált

stájer növénynedv
mell- és tüdőbetegek számára.

Egy üveg ára 88 krajczár aasitriai érték.

Mi a nők legfőbb dísze?
LILIACEE PÁRISIÉIVÉ

kölcsönöz.- Angol- és Franci alrZT&^Z'lV

'

Folyvást egészen friss és legjobb minőségben kaphatók:

PESTEN
BUDÁN
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idegent meglepi, igen sok esetben a Liliaci
—10 hétigtának
is eltart,
köszönhető.
elegendő a legszebb és legtisztább arczbőr

Egy tégely ára használati utasítással 3 ft. Pakolásért 20 kr.
Förakhely PESTEN: Pórfi Ferencznél,

j

,'gyürühez", hová kéretnek a kereskedő urak intézni megrendeléseiket.
•-kereskedések, — Thallmayer'A.
975 (1-lSJí.
a t. ez. gazdaközönséggel, malomtulajdonosokkal s
ezennel tisztelettel tudatni, hogy szállítható

Pest, február 26-án 1865.

HEKSCH SÁNDOR F.
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Előfizetési föltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi Ljsag és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi U.jsag : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csapén Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Polilikni Újdonságokat illetőleg, 1863. november 1-től kezdve : Egy, négyszer haaábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtaUsnál 10 krb«;
kíromszor- vagy többszöri igtatósnál csak 7 krba számittatik.— Külföldre nézre kiadó-hivatalunk számár* hirdetményeket elfogad, Hamburg és AKoiiaban : Haasenstein és Vogler. — M -Frankfurtban •
Ottó Mollirn és Jweger könyvkereskedése; Btpsbrn : Üppelik Alajos. — és Pesten : a kertrsz.gaz.liiszati Ogynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-díj, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Breval L.

Chastillon X. arrondissement, Paris.

, SONNENFELD JÓZSEF

Nagyváradon, sas-utcza 4-ik sz. alatti házában
ajánlja nagy és dúsan fölszerelt

'

porczellán- és üvegáru - tárát

'

a legjutányosabb ár és pontos kisznl^u„*.<.. _.,,...
_

wi">i'u,ye<c,

;::Í , Kávé-,

...,.., n«- (üveg-) es mosdó-készletek, valamint ezek egyes részei, nemkülönben vendéglők- e's kávéházakban szükségelt üzletembe vágó czikkek kitűnő
választékban! megszerzésére kiváló gondot fordítottam; miről bárki meggyőződést
szerezhet
magának, ha üzletemet az ezennel kikért látogatással tiszteli meg.
C^ 3 * Minden alakú és minőségű porczellán árukrai megrendelések elfogadtatnak és azonnal legjobban foganatba vétetnek.
-y* Egyszersmind
ajánlom ugyanazon házban levő, évek óta fennálló tartalomdús s<T~
mindenkor
jól berendezett

és nürnbergi áruláramat.
havába 186

" "

SQMEMELD JÓZSEF.

Már csak rövid ideig tart _
starkenbaclu csehországi vászongyárból vald

vnsinak. aszíainemiiek és zsebkendők

~ végképeni eladása, _

"J árleszállítás mellett, 35-40% elengedéssel

vaSz«„ valódiságaért s hibátlanságaért és i.
mertekért kezeskedik.
*
csak

^—bb.
-

7~Z. 7"

Vutztiv. - Nyomatott « , « n y o m d á j á b a n

l

asztal

-készlet

tís
— ,

ncu ^itüuiu czimezni :

„An den Leinenwaaren-Ausverkaiif.
»azar, nebeo dem gráílich ""
in Wien.'

Kiadó-tulajdonos Heckenast GDR*««V

b k

ügynökségét Magyarországra s a melléktartományokra nézve

/ Török József, gyógyszerész király-utcza 7-ik szám alatt, —
Ebenfűhrer A., Gyndele C , Gindrich J.. Haasner F. L.,
Höfler unokái. KindI és Frühwirth, Köhler E., König N.,
Oszeczky és Schieszler, Reitszam Ferencz, Szenes Eduárd'
Tobisch C, Tunner J., Vaghy K., Weiss FI. uraknál.
Bakács Lajos udvari gyógyszerész, Boór C, Brunner G. ¥.,
Steden J , Probászka és Sciiwarzmayer uraknál.

C35" A valódi stájer növénynedv egyedüli készítője Purgleitner J.
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Tizenkettedik évfolyam.

izepitő-szer használata által. Ezen szer rövid idő alatt a bőrt
u „,*,
isztitja, hanem az arcznak fiat. í r Í ° L T T a k ""P 1 *""'n»aj-

Engelhofer izom- és idegesseníiája.
Egy üveg ára 1 forint ausatr. érték.
Dr. Rrombholz gyomor-lipeurie.
Egy üveg ára ft* krajcaár ausztr. értek.
Dr. Egy
Bruiin
szájvize (Síomalicoii).
ttveg ára 88 krajczár
Eiry öve* ára SS
i ^ » » «u3itu-.„„.*_
_ L m,,

9-ik szám.
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A Máriássyak ősi fészke Markusfalván.
A „markusfalusi és batizfalvi Máriássy"- alkalmával, e család keresztfalvi kastélya
Ezen utóbbi okmányban nevezett Márkus
család ös birtoka, Markusfalva (Marksdorf, ban magyar vendégszeretettel fogadták s későbbi okmányokban mint „Magnus Comes
villa Marci, Markusovecz) Szepesmegye dél- menekülésére segédkezet nyújtottak.
de Scepus" van megnevezve, s ennek fia iskeleti részében, a Hernád balpartján, az élénk
Ezen kastélynál azonban sokkal neveze- mét Márkus, m i n t „Comes de B o t y z " j ő elő,
forgalmú Igló város tőszomszédságában fek- tesebb, a család tulajdonképi váralaku ős- kinek IV-dik Béla király, azért mert ő volt
szik. Lakosai tótok, foglalkozásukra nézve fészke, mely a helység közepén emelkedő megvivője a hirnek, hogy fia István, a készántóvetök s bányászok; ez utóbbiak a sziklán épült.
sőbbi király, a cseh k i r á l y elleni hadjárat
Markusfalva közelében elterülő kotterbachi
A család levéltárában őrzött okmány sze- alkalmával életben m a r a d t , a K á r p á t ok t ö terjedelmes, s magánosok birtokában levő rint, e vár építésére, 1094-ben Szent László vében elterülő r e n g e t e g erdőséget, — a m a i
bányákban foglalkoznak, hol a bányászat adta az engedélyt, az okmányban nincsen
Batizfalvát — adományozta. E k é t Márkus
tárgya ezüst, réz és higany.
ugyan megnevezve a hely, s csak a későbbi, u t á n i időkben, j ő elő az o k m á n y o k b a n MarA helység egyike a megye szebb fal- 1198-ban Imre király által adott megerősítő kusfalva nevezete, de mindig hozzátéve
vainak, számos
előbbi nevezeurilakkalsezek
Bj3#^SL#^HNiP^5pfe^
t e is, t. i. „Villa
között legkiváMarci seu Sz. lóbb a MáriásMiháljur s e u
sy-család kasvilla Michaetélya, melynek
lis."
jelen birtokosa
-^5=^=.
A MáriássyMáriássy Fe^iHlKr
család azon Nirencz. —E kas~=[
kolaust tartja
tély az épüleősének, kit Imten levő felirat
re király fenés
fenmaradt
tebbi okmányáokmányok szeban „ex Trub
rint, a 16-dik
Leoheol,' jelel
század végén
meg. A köznép
épült; múlt szászáján a Mázad végével
riássy- család
több változás
agy szénégetőtörtént rajta,
től veszi eremig mai diszes
detét, ki egy,
alakját nyerte.
az ellenségtől
Az 1831. felsőüldözött, s a
magyarországi
kárpáti erdőpórzendülés
ségben bujdosó
ide is elhatván,
magyar királyt
ez alkalommal
ugy m e n t e t t
a kastélyban
meg, hogy őt a
többféle puszszén közé rejtítás történt.—
té. Wagner, az
A kastély jelen
„Analecta Scebirtokosa kepusi-i" irója,
gyelettel őrzi
szintén igy adja
A Mariássyak ősi fészke Markusfalván. (Myskovszky rajza után).
a múlt időkből
elő e család eremaradt emlékeket, ilyen Tököli István (Tö- okmányból tűnik ki, a hely azonossága. *) dé tét, s a szénégetőt Botyznak nevezi, már peköli I m r e atyjának) életnagyságu arczképe,
*) Szent László okmánya igy hangzik: „Nos Ladislaus D- Joh Archíeppus Strig. MarcumfiliumGola de Zypsio,
melyet Tököli István, a Máriássyak egyik Dei gratia
Rex Hunganae memóriáé commendantes signi- qui fűit filius Nicolai et iste alterius Nicolai de Trub Leoősének ajándékozott, ilyen továbbá XII. ficamus, quibus expedit universis, qUOd nos Nicolao filio heol
(ex tribu Lehel) ad nos ubi Roma reditum maturasset,
Károly svéd király nagy mellképe, melyet Nicolai, ad petitionem et instantiam ejusdem, in suis pos- venientem praesentavit cum oratione, ut privilegia quae a
et maximé pro utilitate et commodo regni nostri S. Regibus recolendae Memóriáé et Praedecessoribus nostmaga Karoly küldött át a Máriássyaknak, sessionibus
castrum coneessimus construendum. Ita tamen ut de i p s o ris, super castro Szent-Miháljur (Markusfalva hajdani neköszönete jeléül, hogy öt 1714-ben Török- Castro mala committere non praesumat. De Isula Chenue vezete) intra Platanum concessa, Progenitores ejus habuországból btralsundba történt menekülése in festő Sancti Johannis Baptistáé Anno Domini Incarna- issent, sed casu sünt amissa, innovaremus et de Kegia PletionisMXCIV. —Imrekirály okmányában ez áll:—

q u o d

nitudine nostra confirmaremus" etc.

A Vasárnapi üjság 1805. évi folyamából teljes számi, példányok folyvást kaphatót
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dig ezen Botyzróls a nép száján forgó királymegmentésről, IV. Bélának 1264-ben kelt
adornánylevele legjobban világosit fel, a hol
ez áll: „sed ecce Comes Botyz, filius Comitis
Marci, íidelis noster, ad nos citis veniens
o-ressibus et secundis, dixit ipsum D. Stefanum filium nostrum perdilectum, sanum
esse et incolurnern" s tovább „propterea eximiae laetitiae bajulo, quandam silvam Chetene vocatam desertam, incultam penitus, et
omnibus habitatoribus carentem,inDistrictu
Scepus sub Monté seu Alpe Tortol (Tátra)
adjacentem etc. damus, donamus conferimus." —Ez okmány világos szavainál fogva,
melyben Botyz többször mintComes és filius
Comitis Marci van megnevezve, — Botyz
szénégető tulajdonsága meg van czáfolva.
E régi család, jelenben katholikus és
protestáns ágakra oszolva, Szepes-, Gömör-,
Sáros- és Pestmegyében virágzik, s nem csekély számmal vannak azon Máriássyak, kik
a közelmúltban és jelenben, a közügyek
iránti buzgóságuk által, közbecsülést vivtak ki.

P é k a i ii é.
(1575.)

özvegyasszony ablakában
A mécs halvány fénye rezg . . .
özvegyasszony egy-magában,
Gyémánt kapcsos bibliában
Bólingatva levelez. —
— Azt üzente — János, Péter:
Még ma megjön mindenik —
Istenem, ha tán baj érte,
A szivem szakad meg érte! — —
Már csak várom reggelig!
— Jó asszony, ne várj hiába:
Békés *) serge futva fut; —
S a szentpáli ütközetben,
Leveretve mind a ketten,
Foglyul estek a fiuk! — **)
— Fejedelmi palotában
Már törvényt ül Bátori. . .
Hullod, hallod, mit beszélnek? —
Ah mi borzasztó ítélet: —
Haljon a két Pókai! —

.pl

És az asszony összerezzen,
Vére mind szivére fut . . .
— Gyorsan, gyorsan jó cselédem,
Kolozsvárra még az éjen! . . .
Anyai sziv nem hazud! —
— Asszonyom, még nem mehetsz be, —
Alszik még a fejdelem, —
Várj egy ki sé, — egy órát csak! —
— Nem, nem! — ilyet, hogy kivánhat? —
És erővel bemegyen.
Mint az őrült fut az ágyhoz
S felriasztja Báthorit . . .
— Nézze, nézze csak kegyelmed!
Veszve mindjár' a két gyermek, —
A vérpadra most viszik! —
Hogyha Istent hisz kegyelmed,
Hogyha szive, lelke van:
Adja vissza két árvámat, —
S a bakók ha vért kivannak,
Haljak inkább én magam.
— Gyönge asszony, mit beszélsz te? —
Példa kell, nem vér nekünk! —
És ezért ők halni fognak!
— — Ám ha kell — válaszsz magadnak! —
Egynek megkegyelmezünk! —
— Boldog Isten! — együtt hordtam
Mind a kettőt szivemen! . . .
A nagyobb az apja képe, —
S a kisebbnek gyöngébb élte,
Oly féltő kincs volt nekem! . . .
Melyik éljen, — melyik haljon . . .
János? — Péter? — nem lehet!
Vajda! — vissz'adom kegyelmed,
Haljon inkább mindkét gyermek,
S rá — öless meg engemet! —
•) Békési Gáspár.
•) Lásd Budai Lex. Báthori István és Békési Gíspár
iözti harcz. — /. B.

— Hallod-e, minő zsibongás
Hangzik át az ablakon ? —
Pókainé! — majd elkésel . . .
Nézz csak oda! . . . János, Péter
Ott van már —. a vérpadon! —
— Boldog Isten! — mind a kettő! . . .
Haljon inkább a nagyobb! —
S János a lépcsőre térdelt . . .
— Mért nem adtam inkább Pétert ? —
S haldokolva összerogy.
Ilyés Bálint.

A jurátus-világból.
Novella.
Irta PÁLFFY ALBERT.
(Folytatás.)

V.
A válságos est megérkezett.
Kilencz óra tájban Szikra Pál uramból
a legékesebb városi pillangó lett. Akaratlanul a tükör elé állt, végig nézett s gyönyörködött saját uri termetén, melyet divatos
fekete frakk, pantallón, fehér mellény és
szalmaszinü keztyü födött. Egészen idegen
alakot látott maga előtt. Ö! a ki azt képzelte,
csak akkor ur az ember, ha magyaros dolmány feszül derekán, oldaláról gyöngygyei
kivarrt dohányzacskó fityeg, öblös pipáját
kiveri a tenyerére, onnan a padlóra, nem
gondolván vele, hogy szemetet csinál azzal
a szobában.
Azonban homloka verítéke elárulá, hogy
kivették természetes eleméből. Sokszor hallotta, sőt olvasta is a „Regélő"-ben megjelent
novellákban, mint reszket a tizenöt éves
lány, ha bálba viszik, felöltöztetik, s egyszerre a kapu alá zördül a kocsi. Látta a
falun, mint akar a fiatal menyasszony, pirulásában föld alá bújni, a midőn a kontyos
szomszédasszonyok, eskető után, vacsora
végin, leveszik róla a pártát és főkötőt tesznek fejére. Öt is kerülgette egyszer a forróhideg, a midőn legátus korában először kellett a templomban papolnia, s a midőn épen
legjobban magolná a prédikáczióját, egyszerre csak megkondult a szomszédban a
nagy harang, hiván az ájtatos népet isteni
tiszteletre!
Azt mondják, hogy a kit akasztani visznek, már az utón magánkivül van; mindent
félig lát, félig hall, s fülét csodálatos zsibongás hangja tölti be. Épen ily öntudatlanul
mozgó lény volt Szikra Pál ifjuuram is, a
midőn barátja karon ragadá, s az ebédlőtermen keresztül bevezeté Halberhuberné
asszonyom ö nagysága fényes szalonjába!
Beléptek.
A természettudomány azt tanitja, hogy
minden test a föld középpontja felé gravitál,
s ha nincs akadályozva, okvetlenül neki is
indul ezen iránynak. A szemérmes diákot
azonban e pillanatban, inkább valami ellenállhatlan horizontalis erő ragadá nyakon:
maga sem tudta miként, de teste oly sajátszerü hajlamot érzett, kirohanni az ajtón,
onnan leugrani az udvarra, az udvarról az
utczára, a város végére, a mezökre, a pusztákra, hogy meg sem állott volna a pocsaji
vámos-hidig!
De hogy igazságosak legyünk iránta:
nem azon gondolat bántotta öt, hogy ismeretlen körbe, szokatlan társaságba vitték, mert
hiszen beszélték előtte, hogy a régibb időkben egy-egy juratust még József nádor udvari báljaiba is felczitáltak, s a mi pedig
egyik kartársán megesett, arra a másik is
készen lehetett: hanem a veszedelem abban
állott, hogy oly szerepet kellett itt vinnie, a
mire képessége teljességgel hiányzott.
Nem irjuk le: mint káprázott a szeme,
a midőn az üveggolyó-lámpák, kargyertyatartók, és csillárok sokaságát megpillan-
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totta; mellőzzük, mint állott ott tüfokán, a
midőn észrevette a nehéz selyembe öltözött
mamák sokaságát, kik épen nem felbátorító
tekintettel vizsgálák a belépőket; azt is csak
mellékesen emiitjük, hogy amidőn a teremben egyszerre öt, hat gyönyörű szép fehérruhás, hófehér karú, és meztelen nyakú kisasszony defilirozott el mellette, a jó fiu,
ösztönszerüleg kalapot akart emelni, s csak
akkor vette észre, hogy ujdonuj czilinderét,
mint más akárki is a szobában, kezében tartotta.
Szerencséjére, az efféléket már gyermekkora óta megszokott barátja, mindeddig híven mellette maradt. Később karöltve sétálgatni kezdett vele a teremben, s egyszer
csak egy nagy, majdnem földig érő állótükör
elé vezeté.
A juratus elpirult, hogy férfi létére, enynyi ember szemeláttára tükörbe tekintett.
De a midőn saját magát ezen finom és divatos öltözetben megpillantá, hirtelen az önelégültség bizonyos neme szállta meg lelkét.
És barátja nem is czél nélkül téteté meg
vele e körutat. Tapasztalásból tudta, mily
felbátorító az, ha~ valaki kezdi észrevenni,
hogy ő is épen olyan, mint más a társaságban.
Az alak, a kit a tükörben látunk, barátságos
mosolylyal figyelmeztet saját énünkre. A
festesz is akkor kiált fel először : anch' io
sono pittore, a midőn müvét a sok jeles között kiállítva megpillantja. Szikra Pál is, a
midőn a tükörben találkozott hű képmássával, azonnal több bátorságot és önbizalmat
nyert, meggyőződvén, hogy ő is csak olyan
fiatal gavallér, mint a többi.
Átesvén igy szerencsésen az első próbán,
azonnal ugy vévé észre,mintha nem is volna
oly tengersok lámpa, gyertya és csillár
a szobában, s hogy a selyemruhába begöngyölt mamák arczképéböl néha egy meggazdagodott szappanfőző neje, s nem mindig
valami elkényeztetett grófnénak unatkozott
vonása tűnik elő. A sétálgató leánykák is
mindinkább földi lényekké változtak át; sejteni lehetett, hogy ezek sem járnak otthon
mindig ily felczifrázva, keztyüs kezeik,
a legyező vagy kamélia-bokréta helyett,
talán még a fözőkanalat is megérinthetik.
Szóval, Szikra Pál uram átlátta, hogy oly
fiatal embernek, a ki Debreczenben elvégezte
a just, s feljött Pestre a tekintetes kir. tábla
hites jegyzőjének, épen semmi oka túlságosan szerénykedni, ha szerencséje akadt egy
háromemeletes házzal bíró pesti polgár estélyében résztvenni.
A harmadik körút után a teremben, azt
hitte, éjfélig egészen otthonosnak érezheti
magát, csak azon egy körülmény nyugtalanította, ho£y német szón kivül semmi más
hang nem üti meg füle dobját.
Tovább lépdeltek. Sándor jobbra-balra
köszöntgetett az ismerős hölgyeknek, mely
mozdulatát Palkó is tőle telhetöleg igyekezett utánozni. Megelégedéssel tapasztalta,
hogy itt senki sem figyel rajok különösen,
hogy mások is vannak jelen elegen, a kik a
többieket nem ismerik.
Egyszerre azonban, a midőn a terem felső
végéhez érnének, hirtelen összeborzad; hátán hideg borzanat iramlik végig, szemeszája eláll: épen mint a midőn az elitéltet
leszállítják a szekérről, s megpillantja azon
vörösre'festett állványt, a szörnyű nyaktilót.
A zongora állott ott tárvanyitva, még a fedele is végig fel volt peczkelve, hogy egy
árva hang se veszszen el azokból, a mit a
művész ujjai az érczhurokból elővarázsolandnak. A zongora mögött, közel az ablakhoz,
egy kis asztalkán hatalmas rakás hangjegy
állott; a billentyűk előtt kényelmes karszék
kínálkozott; a hangjegy-támla két végén
pazar fényt terjesztő gyertyák ragyogtak.

Szóval, csak az hiányzott, hogy a háznál oly igent, vagy nemet hebeghessen közbe, de kit megkorrigálsz, ha ezen nyelv szabályai,
kedvező hirbe hozott művész elfoglalja he- szörnyű bámulatára, a nő, a kivel társalgott, vagy csak a hanghordozás ellen is véteni
lyét, végig fusson néhányszor a billentyű- még annyit sem igényelt tőle.
talál.
kön, s elverjen rajta egy oly darabot, mely
— Oh te, istentelen kópé!
Hanem beszélt mindenről, a mi csak
az egész társaságot szűnni nem akaró tap- nyelvére jött; vallásról, politikáról, a ház— Ugy segít az ember magán a szükségsokra ragadja.
tartás mesterségéről, a megyei pártok takti- ben, a mint lehet. Képzelheted, hogy megRögtön ismét oda lett minden önbizalma, kájáról, a pozsonyi országgyűlés vitáiról, ijedtek az én drága kisasszonykáim, a kik a
melyet eddig lassankint összerezhetett. Kezdé a legjobb fánk készítés módjáról, a szavukat nyelvtani hibákat nem is említve, születésük
tehát ugyancsak sürgetőleg és erőszakosan nem tartó szabókról, a húslimitatióról, a óta a pest-lerchenfeldi dialektushoz vannak
rángatni barátja karját, hogy minélelöbb lánczhidi építkezések lassúságáról, a házi- szokva. Alig várom a vacsorát, hogy bemutávozzanak innen, a veszedelem nyilt torká- urak veszödségéröl a lakókkal, a papok tathassalak a házi kisasszonyoknak is. Viból, mielőtt eszébe jutna valakinek, hogy az nagy jószágairól, az ügyvédek sokaságáról, gyázz magadra, mert ma még a szerelem
annyira dicsért művészt, a társaság gyönyör- a grófnők és bárónők büszkeségéről, végre a rabságába is eshetel. Három lány van a házködtetésére, egy darab eljátszására fel- kiflik és zsemlyék naponkinti elkicsinyülé- nál, a legidősebb harminezhat, a legifjabb
séröl. Mindezt nem is rendszer nélkül hordta tizenöt éves, s mindegyikre több egyeben
szólitsa.
— Micsoda? — sugá oda válaszul Sán- rakásra, hanem oly csinosan tudott egyik kivül, ezen háznak egy-egy kontignácziója
dor urfi, — hogy téged egy darab eljátszá- tárgyról a másikra átugrani, hogy az eszmé- vár örökségképen. Én majd a legidősebbnek
sára szólítsanak? Csak képzelni az ily udva- ket összekötő lánczot soha sem tévesz- teszem a szépet s fogadom, hogy szívesen
veszik, ha te a legfiatalabb mellé szegődöl.
riatlanságot a Halberhuber-családtól! Hiszen tette el.
ez annyi volna, mint utonálló módjára
Majdnem félóráig ült e helyében, mig Hogyan? Te csak a fejedet rázod, a helyett,
kizsebelni a művészt, kit ezerén tapsolnak végre észrevette, hogy valaki karszéke há- hogy melegen megszoritnád barátod kezét?
meg a hangversenyen, a ki beszedi fáradsá- tára támaszkodik. Ki lett volna más, mint
— Én csak a mondó vagyok, barátom:
gáért a szép csomó banknótát : itt pedig Sándor, a ki eléggé észrevette, hogy barátja, keveset a jóból. Megköszönöm, ha szép szemég megmuzsikáltatnák, csak azért, hogy a a háziasszony előtt, ily hosszas hallgatása rivel és megmentett renomméval menekszem
vacsoráját megfizesse! — Barátom, másként által végkép megalapította földi szeren- meg a bálból, nem hogy még magam hajkell ítélned Halberhuber uram fényes uri- cséjét.
hászszam fel az alkalmakat vegso megházáról. Azaz: eddig talán már nem is nevePalkó is kapott ez alkalmon, s a mint bukásomra,
(Folytatása kí>v.)
zik őt többé Halberhubernek, mert ötezer látta, hogy a háziasszony a hozzá legközeholdat vett meg valahol a bihari hegyek lebb ülő vendéghez fordult, felkelt helyéből,
között, mixta donatiót kap rá, nemes ember meghajtá magát, s barátja karján a leányHirlíipirodaliMuiik a 19-ik században.
lesz, uj nevet, czifra praedikatumot nyer, s sereg közé vegyült.
Harmadik közlés 1841—1847.
elosztogatja majd leányait és birtokait a
Most már, mint a ki a tűzpróbát kiál(Vege.)
vármegye fiatal urai között,
lotta, bátran fönnhordhatá fejét. Sétálgatás
Végre szláv, román, olasz és latin nyelven
A megszeppent fiu újra lélekzett, a zon- közben, néhányszor elhaladva az asszonyságorázást illető vigasztalás pedig annál több gok pamlaga előtt, észrevették, hogy Hal- megjelent lapok és folyóiratok :
„Tatranka." Vegyes tartalmú tót folyóirás.
Tne<r
Ergyőző erővel birt, mert ime, épen most berhuberné még most is csak arról beszél,
1832-ben
keletkezett Pozsonyban ; szerkesztő
került elő egy folyvást tubákoló, pápasze- mily jeles, szellemdus, s egyszersmind sze- Palkovics György,
nyomatott Schmid Antalnál.
mes sovány alak, a kit kopott fekete frakkja rény ifjú ez a Herr von Szikra, a ki a Hal- — Megjelent 1841-ben. II. rész 1-ső füzete 116
és bizalmas viszonya a zongorához azonna berhuber ház gondja és felelőssége alá adott 1. — 1842 2 füz. 114 1. -- 1843. I I I . rész 1 füzet
elárult, hogy napidij mellett van felhiva Í fiatal uracsot, a hasznos tudományokban és 112 1. — 1844. 2 füz. 104 1. — L845. 3 füz. 104 1.
s e/zel e folyóirat megszűnt; egy füzet ára
zongora-pengetésre, ha a vendégeknek netán szép művészetben oktatgatja!
30 kr. p. p.
kedvük kerekednék, vacsorán kivül az egész
—- Ugye? — sugá barátja fülébe — j ó l
(Honi írod. Hirdető 1844. 29 1. — História Literatury
estét tánczolással tölteni el.
rád ijesztettem, a midőn odatelepitettelek a Ceskő.
Prága 1849. 2-ik kiadás 420 1.)
Palkó nagyot lélekzett, s egészen meg- háziasszony perifériájának közvetlen szom„Illyrske Narodne Novine" azaz: ,,Ulyr nemkönnyebbülve léptetett tovább barátja kar- szédságába?
zeti" újság. Ezen pánszláv érdekeknek szentelt
ján. Derék fiu ez a Sándor, gondola magá— No hiszen hatalmas átkokat is süví- politikai lap 183H j.in. l-jén jelent meg először
ban, ő tudja, hogy hova vezethet engem tettem utánad.
Zágrábban, dr. Gaj Lajos szerkesztése mellett,
nyomatott
ugyanott az illyr nemzeti nyomdában.
veszedelem nélkül?
— Remélem, nem fogamzanak meg. Mi
(Gaj
L.
nyomdája.)
1843. január 21-ki számában
A tömeg közé vegyülve, hullámoztak le jurátusok, rendesen kiskorúak vagyunk s
az „Illyr" czim elmaradt, s csak a „Narodne
s fel a sokasággal. Egyszerre a terem keske- az ég sem akczeptálhatja terhes szerződé novinét" viselé homlokán. Melléklapja „Danica
nyebb oldalán, odajutottak, a hol Halber- seinket. Ránk nézve a váczi káptalan a leg- illirska (Illyr hajnalcsillag) pedig hirtelen, sziahuberné ö nagysága, a szomszédasszonyok közelebb eső ,,locus eredibüis" rándulj fel von-, horvát- s dalmát-hajnalcsillaggá változott,
válogatottjaival
szörpölé
a theát. A véletlen holnap oda, s retraktálj mindent ünnepé- mig az előbbeni számokban a déli szlávok Jegyeg
p
temes illyrsége volt vitatva. Most azonban a szerh o z t a m a g á v a l , h o g y k ö z v e t l e n a há- lyesen.
kesztőség
midőn egyfelől jelenté, hogy ama czim
ziasszony m e l l e t t egy k a r s z é k , p i l l a n a t n v i r a ,
Ismét sétálgattak.
legfelsőbb helyen tiltatott el, másfelől hő háláját
üresen maradt.
Palkó, a ki azon perez óta, a midőn a s illetőleg örömét jelenté ki annak eltöröltetése
Sándor urfi, rántott egyet barátján, s ez fáczán és kappanhus között müértői külön- felett, mivel most már u. m. „a feluszitott szivek
t
gepileg engedelmeskedve, egyszerre csak böztetést tudott tenni, s elárulá, hogy a ter- lecsillapittatnak'- s a hazának minden fiai kivétel
1
azon veszi magát észre, hogy szemközt áll mészet képességgel áldotta meg az uri élet nélkül minden tehetségüket nemzetiségűn kifejHalberhuberné asszonynyal. Hallja, hogy élvezhetésére, már-már elemében kezdé ma- tésére, alkotmányunk s municipalis jogaink megbevett szólásformák között bemutatják, s gát érezni, ezen körben, mely rá nézve oly őrzésére fordíthatják." 1844. mar. 9. számában a
is felvette a „Novine horvatsko-slavonskomég magához sem jött egészen, a midőn le- idegen volt, s melybe eleinte oly félénken főlap
dalmatinske" czimet.
ültették az üresen maradt karszékre; Sándor lépett.
Megjelent ezen politikai lap Zágrábban hepedig egy ugrással, a legközelebb arra menő
Egyszerre csak azt hallja, hogy a pesti tenkint kétszer egész ivrétben, a Danica belletrislánycsoportozathoz szegődött.
lánykák, a kik előtte és utána sétálgattak, tikai melléklet minden héten egy 4 rétü ivnyi
— Ez nyilt árulás! — rebegé — de sze- körül a teremben, jól, roszul, magyarul kez- számban velinen; félévi dijuk postán 6 ft. p. p.
rencséjére, mégis oly halkan, hogy senkisem denek beszélni!
(Pesti' Hírlap. 1843. I. 66 — Hirnök 1844. I. 181. 1.
- Tud. Tár. 1842. - VL 484, - 1843. VII. 483. - Honi
hallhatta.
Sándor urfi azonnal oda sugá barátja irod. Hirdető 1844—47.)
Elérkezett a válságos perez. Most mind- fülébe:
„Serbske narodne novine," (Szerb nemzeti
járt napfényre jő rettenetes járatlansága a
újság) politikai lap. Ezzel járt : „Serbsky narodni
— Ez mind érted történik, Palkó.
német nyelvben! Annyira megszokta az uri
list" (szerb nemzeti hirlap) belletristikus tarta— Gunyolódol.
életet, s annyira nem volt többé kedve
lommal. Szerkesztő és kiadó: Pavlovics Tivadar,
— Szent igaz, a mit szólok. Mig te Hal- megindult 1840-ben; Pesten hetenkint kétszer
n
yolcz forint havidíjért diktatúrára járni,
berhubernéval diskurálgattál, addig én a adatott ki egész rétben a melléklap 4 rét
hogy arról gondolkozott: nem volna-e helyes,
azt színlelnie, hogy hirtelen a guta ütötte lányokkal mindig rólad beszéltem. Nincs az ivnyi heti számokban velinen; előfizetési ára
mindkettőnek félévre postán 5 ft. p. p.
me
g , s történetesen épen a nyelvét találta, a prédikácziós halott, a kit koporsója fölött
jobban
megdicsértek
volna.
Azt
mondtam,
(Uj Ismeretektára. VI. 1855. 293. l. — Honi irod. Hirs azért nem tud ajkain emberi hangokat kidető 1844-47. - Tud. Tár. 1842. YI. 484. - 1843. 483.)
hogy
példája
és
eszményképe
vagy
a
mai
bocsátani.
,,Slovenskje Narodnje Novini.(t (Nemzeti tót
fiatalságnak s csak egyetlen egy hibád van.
újság) és szépirodalmi melléklapja az „Orol TatEzalatt Halberhuberné asszonyom a nyá— S az?
ranski" (Tátrai Sas) 1845. aug. elsejével indult
Í ' 1 U ^ l v a r i a s ' ^kötelező szavak egész özö— Hogy hosszas buvárlataid után a nénével árasztotta e l a szegény juratust. Palkó met nyelvben annyira kényes füled a gra- meg Pozsonyban Stúr Lajos szerkesztése mellett.
— Tervrajzában azt hirdeté, hogy a merevült staaianogy eszméletre jutván, leste az alkal- matikai hibák irányában, hogy tiszta tudo- balismus és a romboló radicalismus szélsőségeit
'dt, hogy német nyelven, egy-egy árva mány-szeretetedben, akaratlanul is minden- óvatosan kerülendi, egészséges politikai nézete-
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ket terjesztend, s a tót néptörzs erkölcsi és észbeli
emelésén munkáland; hanem a készakarva felvett
közönséges pórias tót nyelv, azt csak igen kis
körre szoritá. 1846—47-ben is megjelent mindenkor két szám hetenkint 4 rét féliven az Orol-ból
pedig 4 rétü 3 szám havonkint.
(Pesti Hírlap. 1845. II. 47. 1. — 1846. I. 167. 193. —
Életképek 1847. I. 848.1. — Pannónia 1848. II. 3 lap.)

•1

„Novy serbsky Ljetopis" (Uj szerb évkönyv)
szerkesztője Pavlovics Tivadar 1841-ben 15-dik
évfolyama jelent meg a „Maticza Serbska" egyesület sajátjában; nyomatott Budán a m. k. egyetemnél; ára az évi folyamatnak, mely 4 füzetből
által 2 ft. p. p.
(Tud. Tár. 1842. VI. 484. — Bibi. Ért. 1841. 2. 1. —
1842. 2.1.)

„Belletristikai hírnök." Szerb nyelven. Szerkeszté s kiadta Teodorovics Demeter, megjelent
1842-ben minden héten kétszer n. 4 rét. Pesten
nyomatott Beiméi Józsefnél.
(Tud. Tár. 1843. VII. 484.1.)
„Serbska Wcela." (Szerb méh.) Évkönyv.
1829-ben keletkezett, 1840-től Újvidéken nyoma-
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tott Budán a m. kir. egyetemnél; félévi ára pos- temény 1817; 26) Egyházi beszédek gyűjteménye
(Szalay Imre) 1833; 27) Gazdasági Tudósítások
tán 5 ft. p. p.
(Pesti Hirlap. 1841. I. 80. — Bibi. Ért. 1841. 4. 1. — 1837; 28) Rohonczi Közlemények 1840; 29) Tu1842. 4. 1.)
.
dománytár 1834; 30)Bibliographiai Értesitő 1840;
„Fasciculi Eccletiastico Litterarii." Kiadta 31) Koszorú 1828; 32) Akadémiai Értesitő 1841.
Szaniszló Ferencz, kinek szorgalmas segédszer- — B) Német nyelven, politikai lapok :33)Ofnerkesztője volt Szenczy Imre. Pesten 1842 és 1843. Pesther Zeitung 1800; 34) Pressburger Zeitung
egy évi folyama 6 füzetből állott, nagy 8 rétben; 1764; 35) Siebenbürger Bothe 1786; 36) Agramer
nyomatott Trattner-Károlyinál ; félévi ára hely- Zeitung 1826; 37) Siebenbürger Wochenblatt
ben 2 ft 40 kr. postai szétküldéssel 3 ft.40 kr. p.p. 1837; — vegyesek: 38) Gemeinnützige Blatter
(Pesti Hirlap. 1841. II. 86). 1. - 1842. í. 152. 432. - 1808; 39) Pannónia 1837; 40) Spiegel 1828;
Tud. Tár. 1842. VI. 484. — Ferenczy és Damehk: Magyar
41) Pesther Handlungszeitung 1828; 42) SchmetÍrók. Életrajz. Gyűjtemény Pest. 18i6. I. 546.)
terling 1833; 43) Satellit 1840; 44) Blatter fúr
Ezen hét évi (1840-1847) időközben lap- Geist, Gemüth und Vaterlandskunde 1837; 45)
jaink nemcsak belbecsük, hanem technikai kiállí- Pesther Tageblatt 1839; 46) Temeswarer Wotásuk által is szép haladást mutatnak fel,_ugyanis chenblatt 1840; 47) Pesther Kundschafts und
politikai magyar lapok közül a Budapesti Hiradó Auctionsblatt 1827; 48) Luna 1826; 49) Transil1844. júliusban, s utána a Nemzeti Újság (1845. vania 1833; 50) Stundenblumen der Gegenwart
január) és a Pesti Hirlap (1845. apr.) négyszer 1840; 51) Actionar 1841; 52) Archiv für Siebenküldettek szét hetenkint, míg ezelőtt csak kétszer bürgens Vorzeit und Gegenwart 1841; 53) Der
jelentek meg ugyanazon idő alatt; a nyomtatás Piiger 1841; — C) Szláv nyelven, politikai
szépsége és gyorsasága is előhaladt; a politikai lapok: 54) Illirske Narodne Novine 1836; 55)
Serbske Narodne Novine 1840; — vegyesek: 56)
lapok kétszer hasábozott oldalokon, a Jelenkor

sitő 1842; 24) Kis követ 1846; 25) Hazánk 1847;
26) Dongó 1847; —folyóiratok: 27) Egyházi beszédek gyűjteménye (Szalay Imre) 1833 ; 28) Magyar Akadémiai Értesitő 1841; 29) Magyar föld
és népei 1846; 30) Honleányok könyve 1847 ; 31)
Nevelési emléklapok 1846; 32) Honi irod. Hirdető
1843; 33) Erdélyi Protestáns egyházi beszédek
tára 1847. — B) Német nyelven.politikai lapok:
34) Pressburger Zeitung 1764 ; 35) Siebenbürger
Bothe 1786; 36) Agramer Zeitung 1826; 37)
Siebenbürger Wochenblatt 1837; 38) Pester Zeitung 1846; — vegyesek: 39) Pannónia 1837; 40)

vine 1840; 57) Slovenskje Narodne Novini 1845;
— vegyesek: 58) Danica 1845; 59) Serbsky Narodni list 1840; 60) Orol Tatranski 1845 ; — folyóiratok: 61) Ljetopis 1827; 62) Serbska Wcsela
1829. — D) Oláh nyelven, politikai lapok: 63)
Gazetta Transilvaniei 1838; — vegyes: 64) Foaia
pentra minte 1838. — E) Olasz nyelven, politikai lap: 65) Eco del Litorale Ungarico 1843.
1841—1846-ban megszűnt lapok és folyóiratok : A) Magyar nyelven, politikai lapok: 66)
Hirnök 1837—1845 ; 67) Világ 1841—1844;sz^irodalmi lapok: 68) Eegélő 1833—1841 ; 69)

Magyar Életképek 1843; 88) Beszélytár 1843J;
89) Irodalmi Areopag 1844; 90) Bibliographiai
Értesitő 1840—1842. — B) Német nyelven, politikai lap: 91) Ofner-Pesther Zeitung 1800—
1845 ; — vegyesek : 92) Gemeinnützige Blatter
18 14—1845; 93) Das Vaterland 1844—1846; 94)
Deutsches Volksblatt 1845); 95 Actionar 1841 —
1842; 96) Der Piiger 1841—1842 ; 97) Vierteljahrsschriftaus und fúr Ungarn 1844; 98) Archiv
fúr Siebenbürgens Vorzeit 1845; 99) Jahrbuch
des deutschen Elementes in Ungarn 1846; C)
szláv nyelven, folyóirat: 100) Tatranka 1832—

Amerikai négerlelkipásztor, rabszolgatársai körében.
tott Jankovics Pál nyomdájában és Szegeden 1841-től már angol gyorssajtóval nyomatott; a
Stammatovics Pál által szerkesztve füzetekben papirost illetőleg, már csaknem minden lapnál a
velin, vagy legalább a simított fehér papiros haszjelent meg.
(Draskovic János : Starti Dcjepis. Prága 1845. 70 1.) náltatott.
A fennebbi adatok szerint 1841-ben Magyar„Backa Vila." Szerb folyóirat. Újvidéken
jelent meg 1846-ban csak egy évi folyamot s Erdélyországban és a hozzá kapcsolt részekben
következő hírlapok és folyóiratok léteztek a keért meg.
letkezési évszám kitételével: A) Magyar nyelven,
(Uj Ismeretektára VI. 1855. 293. 1.)
„Gazetta Transilvaniei." Oláh politikai lap- politikai lapok: 1) Nemzeti Újság 1806; 2) Er1838-baninditá meg Baricz György. Melléklapja: délyi Hiradó 1828; 3) Jelenkor 1832; 4) Hirnök
„Foaia pentra minte iminashi literatura;" nyom- 1837; 5) Pesti Hirlap 1841; 6) Világ 1841; 7)
Múlt és Jelen 1841; — Szépirodalmi lapok:
tatta Gött János kiadó Brassóban.
8) Kegélő 1833; 9) Athenaeum 1837; 10) Közle(Vas. Üjs. 1863. 27. sz. £33.)
mények 1841; — egyházi lapok: 11) Religio és
„Eco dél Litorale Ungarico." Politikai lap.
Nevelés 1841; 12) Egyházi Tudósítások 1841; —
1843. apr. 5-kén keletkezett Fiúméban; szerkesztője: Pabris. Czélja: magyar dolgokkal ismertetni szaklapok: 13) Orvosi Tár 1838; 14) Magyar
Gazda 1841; 15) Müipar 1841; 16) Ismertető
meg a partvidéket és Olaszhont.
(Pesti Hirlap. 1846.1. 117. —Honderű 1843.1.413.1.) 1841; 17) Literatúrai Lapok 1841; — vegyesek:
18) Hasznos Mulatságok 1817; 19) Nemzeti Tár„Sión organon Ecclesiac, Hierarchiáé ac Li- salkodó 1830; 20) Vasárnapi Újság (kolozsvári)
terariae." Egyházi hirlap. 1840-ben keletkezett 1834; 21) Társalkodó (pesti) 1832; 22) Századr. Gyarmathy J. F. szerkesztése mellett. Megje- dunk 1838; 23) Honmüvész 1833; 24) Hon és
lent minden héten két szám egész rétben; nyoma- Külföld; — folyóiratok: 25) Tudományos Gyuj-

Danica 1835; 57) Serbsky Narodni list 1840; —
.folyóiratok: 58) Tatranka 1832; 59) Ljetopis
1827 ; 60) Serbska Wcsela 1829. — D) Oláh
nyelven,politikai lap: 61) Gazetta Transilvaniei
1838 ; _ vegyes: 62) Foaia pentra minte 1838. —
E) Latin nyelven, egyházi lapok: 63) Sión 1840;
64) Fasciculi Ecclesiastico Literaru Ib41.
1847-ben létezett lapok és időszaki folyóiratok : A) Magyar nyelven, politikai lapok : 1)
Nemzeti Újság 1806;'2) Erdély, H.rado 1828; 3)
Jelenkor 1832; 4) Pesti Hirlap 1841; 5) Múlt és
Jelen 1841; 6) Budapesti Híradó 1844; - szépirodalmi lapok: 7) Honderű 1843; 8) Életképek
1844- Pesti Divatlap 1844; — egyházi lapok : 10)
Eeligio és nevelés 1841; 11) Egyházi Tudósitások 1841; 12) Protestáns egyházi és iskolai lap
1842szaklapok : 13) Orvosi Tár 1838; 14)
Maeyar Gazda 1841; 15) Merkúr 1843; 16) Hetilap 1845; 17) Természetbarát 1846; 18) Szépirodalmi Szemle 1847; —vegyes lapok: 19) Nemzeti
Társalkodó 1830; 20) Társalkodó (pesti) 1832;
21) Vasárnapi Újság (kolozsvári) 1834; 22) Hon
és Külföld 1841; 23) Debreczen-N. Váradi Erte-

A porosz koronaherczegnö huszár-diszöltözetben.
Spiegel 1828; 41) Pesther Handlungs-Zeitung Atthenaeum 1837 — 1843; 70) Közlemények 1841; 1845; 101) Szerb belletristikai hirnök 184 2;
1828; 42) Schmetterling 1833; 43) Satellit 1840; 71) Regélő pesti divatlap 1842— 44; — szakla- 102) Backa Vila 1846. — D) Latin nyelven,
44) Blatter fiir Geist Oremüth und Vaterlands- pok: 72) Müipar 1841; 73) Ismertető 1841; 74) egyházi lapok: 103) Sión 1840—1842, 104) Faskunde 1837 ; 45) Pesther Tageblatt 1839; 46) Literatúrai Lapok 1841; 75) Irodalmi Őr 1845— j ciculi Ecclesiastico Literaru 1841—1842.
TemeswarerWochenblatt 1840; 47) Pesther Kund- 1846; — vegyesek : 76) Honmüvész 1833—41; ] t> Az 1801-től 1847 ig megjelent lapok és foschafts- u n d Auctionsblatt 1827; 48) Luna 1826; I 77) Hasznos Mulatságok 1817-1842; 78) Száza- lyóiratok számszerinti kimutatása következő:
*») Transilvania 1833; 50) Stundenblumen der dunk 1838-45; 79) Magyar Gyermekbarát 1843 1841-ben létezett magyar 32, német 21, szláv 7,
tregenwart 1840; 51) Der Ungar 1842; 52) Ka- — 1844; 80) A.z életelvek képekben 1844; — j oláh 2, latin 2, összesen 64; — 1847-ben magyar
schau-Eperjeser Kundschaftsblatt 1847; 53) Ar- folyóiratok: 81) Tudományos Gyűjtemény 1817— i 33, német 21, szláv 8, oláh 2, olasz 1, összesen
chív fúr Siebenbürgens Landeskunde 1845; 54) 1841; 82) Koszorú 1828 - 4 1 ; 83) Tudománytár ; 65. — 1841 —1847-ig megjelent magyar 58, néM a g a z m fiir Geschichte Siebenbürgens 1844. — 1834—1844; 84) Gazdasági Tudósítások 1837 — met 30, szláv 11, oláh 2, olasz 1, latin 2, összesen
M Szláv nyelven, politikai lapok: 55) Illirske 1841; 85) Rohonczi, Közlemények 1840—1841; 104.
•Warodne Novine 1836; 56) Serbske Narodne No- 86) Magyar Orvosi Evkönyvek 1842—1844; 87) j
1801 —1847-ig magyar 111, német 46,
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mely igen ízletesen van elrendezve, apró facsoezláv 17, oláh 3, olasz 2, latin 6; ez idő- leányát, s vele együtt a magyar huszáröltöny j portokat mutat, közép tájon térés pázsittal, az
közben megjelent lapok és folyóiratok összes festői szépségét. Az európai, sőt amerikai hadse- utak mellett gazdag virágszegélylyel.
regnek nagy része átvette s a maga külön izlése
száma 185.
Szinnyei József.
Egyszer egy héten, meghatározott esti órászerint módosította a magyar huszárviseletet;
ban
összegyülekeznek
ezen csinos ültetvényesben
mindegyik a maga találmányának tartja s alig
a
zenét
hallgatni,
melyet
a pázsit közepén egy —
gondol többé a külföldön valaki arra, hogy az
A négerek vallásos oktatásai.
összes huszár-egyenruha magyar eredetű, s nem többnyire németekből álló — zenekar elő<id. —
Kedélyes kis mulatság, melyet az elnök főkép
Amerika fölfedezése után annak kincseit és más, mint a magyar népviseletnek eszményitett Washington polgárai számára rendez; mert ezek
természetes termékenységét egyformán kizsák- kiadása, finomitott módosítása. Mindazáltal jól jelennek meg legnagyobb számban, családostól.
mányolták a hódító európaiak, különösen a spa- esik látnunk e viselet terjedését s a magyar el S minthogy jó vagy csak tűrhető zene élvezhenyolok. A gyapot- és czukor-ültetvények, nem ke- nem titkolhatja örömét a felett, ha nemzeti önálló- tése is Washingtonban nagy ritkaság, mások is
vesebb haszonnal kecsegtették az ültetvényeseket, ságának oly külsőségei irárt is, minő a ruha, ro- örömest hallgatják azt, és a fashionable körökből
mint azon aranybányák, melyekben Amerika oly konszenvet talál az európai nemzet-családok is többen jelennek ott meg.
gazdag. Természetes, hogy az ezek mivelésére különböző rétegeiben. Azért meg fogják engedni
E zene-estélyekben az elnök a kongresszus
szükséges nehéz munkákat a meghóditott bennszü- azon ártatlan örömet, hogy a porosz uralkodó- tagjait is részelteti szabad ég alatt. Ezek ugyanis
löttekkel végeztetek; de miután ezek nagyon ház egyik előkelő tagjának azon huszáros képét hetenkint egyszer megjelennek a kertben, a pennpusztultak, 1517-ben Las Casas jezsuita volt első, is, melyet rajzunk mutat, kedvtelten nézegessük. sylvaniai avenue (Pennsylvania Avenue) másik
Különben a porosz koronaherczegnő sok jeles
ki a gyenge alkatú amerikai bennszülötteket erővégén, mely a Capitolsum dombját köriti. A pennsebb afrikai négerekkel kivánta föleseréltetni, s tulajdonságánál fogva birja uj hazája tiszteletét. sylvaniai avenue egy széles, másfél angol mérföld
ez által lett megvetve azon ocsmány emberke- Többi között nagy barátja a művészetnek, sőt hósszu utcza, mely a Capitolium (kongresszusreskedés alapja, mely miatt annyi néger lett hon- maga is nagy ügyességgel kezeli a festői ecsetet. épület) és az elnök palotája közt nyúlik el egyetalan, s mely valóságos embervadászat színhelyévé Legközelebb is négy szép olajfestményt festett, nes vonalban, s mely ennélfogva Washington legmelyek tárgyi'.it a múlt évi német-dán háborúból élénkebb s legszebb utczája lett. Itt vannak a legtette a nyugat-afrikai partokat.
Azóta szomorú volt Amerikában a négerek merítette. A képek egy berlini műtárlatban köz- ragyogóbb kirakatok. Itt tolong az üzleti világ a
sorsa. A legembertelenebb kereskedést űzték s szemlére voltak kiállítva, s a tárlat jövedelme a Capitolium és a fehér ház, mint északi és déli
barmok gyanánt bántak velők az amerikai ültet- háborúban elesett porosz katonák özvegyei s árvái sark között. Járdája hosszában nyúlik el a városnak legszebb, s ugyanazért az elegáns világ által
vényesek. S igy folyt ez több mint három száza- között osztatott ki.
Hoo-y a fiatal és bájos koronaherczegnő oly- legkedveltebb sétatere. Egyik estén tehát, mint
don át, mig végre 1833-ban az angolok eltörölték
területeiken a rabszolgaságot, még pedig oly mó- kor huszáröltönyben jelenik meg, annak oka mondtuk, észak felé tolong a néptömeg, az elnök
don, hogy a 6 évnél ifjabb gyermekek egyszerre az, mert férje a második porosz testőrhuszárezred háza felé, a zenét élvezni, másikon délfelé, a Caszabadokká lettek, a többiek pedig még hat évig tulajdonosa s katonai szemlék alkalmával ő maga pitolium kertjében élvezni ugyanazon gyönyört.
tartoztak gazdáik zsoldjában dolgozni, hogy a is másodtulajdonosi minőségében, s ezen ezred
Ezen zene-estélyeken is, melyek természeteszabadság eszméjével lassankint barátkozzanak egyenruhájában szokta magát bemutatni.
sen csak tavaszszal és nyáron tarthatók, az elnök
meg. így 1840. aug. l-jén az angol területeken
maga soha sem jelenik meg. Magukra hagyja az
többé, rabszolga nem volt.
embereket, hadd mulassanak tetszésök szerint.
Eszakamerika egyesült államai között, mint Látogatások az észak-amerikai Egye- Ugyanazért szükségképen kell tehát egy más napot kitűzni, melyen végre maga fogadhatja népét,
minden olvasónk tudja, véres harcz foly jelenleg
sült-államok elnökénél.
s maga adhatja a házi ur szerepét. Ez csak valais a rabszolgaság e törlése miatt. Az északiak az
(Folytatás.)
mely elfoglaltság nélküli estén történhetik. És
emberiség, mig a déliek saját egyéni érdekeiket
már ezen, — közönségesen keddre eső, s mindenki
tartják szem előtt.
A tulajdonképi társasági összejövetelek is,
Mikor ér véget a már négy év óta dúló ame- melyeknek pusztán a társadalmi élvek és mulat- számára nyitva álló estélyek azok, melyeket turikai véres polgárháború, nem tudhatni; de ha ság a czéljok, igen különfélék. — Elsőben is, min- lajdonképen az elnök ad. Az amerikaiak ezt i«, —
azon béke, melyet majd az északi és déli harczoló den hétnek egy napja reggeli látogatásokra van ámbár e szó itt helytelenül van használva, — le~
felek egymással kötni fognak, nem hozza is meg szánva, midőn ebéd előtt egy bizonyos órában véeknek nevezik, vagy a mint ők kiejtik : levéeh,
az óhajtott szabadságot a szegény feketék szá- megjelennek a vendégek a „fehér házban" tiszte- az utolsó szótagot megnyujtva és hangsúlyozva,
mára, még is el kell egyszer jönni az időnek, mi- letöket tenni. Washingtonban minden tekintélye- mig az angolok mindkettőt az első szótagra ejtik.
Ezen levéeken az elnök ajtai nyitva állanak
don a rabszolgaság bilincse végre Amerikában is sebb családnak, u. m. a miniszterek s főbb hivamindenki
számára, a ki fekete kabátot visel. —
széttörik.
talnokoknak van ily reggeli vizitórájok bizonyos
Sokszor és sokan vitatták már azt a kérdést, napokon, egyiknek hétfőn, másiknak kedden, Meghatározott szabály az öltözködést illetőleg
vájjon a négerek elég fölvilágosultak-e a szabad- harmadiknak egy másik napon. A ki a társasá- nem létezik, mint a mi udvarainknál. Mindenki
ság elviselésére, s vájjon fölszabadításuk nem gokban forgolódik, az mind megjegyzi magának ugy jelenik meg, a minővé őt szabója tette. Még
vonná-e az ipar rögtöni megszűnését maga után? e napokat, és tudja, hogy melyik nap melyik csa- a frakk sem bir kötelező erővel, sokan csak egy
Nem czélunk itt eldönteni a dolgot, de ha csak- ládot lehet az elnöknél találni. E látogatásokon felöltőben jelennek meg. Legtöbben persze kicziugyan igy volna, annál súlyosabb vétek terheli csak egy család ta<rjai jelennek meg, és a kiket ezomázzák magukat, a mennyire csak lehet, do
azok vállnit, kik szerencsétlen fekete embertár- ezek bemutatni kivannak. Jobban csak a nök nem annyira az elnök, mint saját maguk kedvéért.
Szolgáknak természetesen az elnöki lak nincs
vesznek benne részt, azért többnyire csak az aszsaikat ugy elbaroiniasodni engedlek.
nagy
bőségében; azért mindenkinek magának kell
szonyság
és
felnőtt
leányai
—
ha
vannak
ilyenek,
Szerencsére azonban nem minden ültetvény es olyan, is in őt ,,Tamás bátya kunyhója"-ban — jelennek meg. A férfiak és férjek ez alatt a segítség nélkül a kocsiból kíszállani; magának
ábrázolva látunk. Akadnak, a kik fekete rabszol- kongresszusban, irodáik vagy üzletükben izzad- i kell köpenyét, kalapját, botját az előszobában oly
! jól a mint tudja, elrejteni. A legnagyobb rész
gáikat a család tagjainak tekintik, s azoknak testi I nak; legalább ez adatik okul.
és lelki üdvéről gondoskodnak. Ujabb időben,
Szóval- sajátságos levéek (látogatások a fel-i gyalog jön.
Belölről meglehetősen ékített szobasorra takülönösen Karolinában, az ültetvényesek, magán kelés, lever, után) ezek, milyeneket Parisban az
lálunk, tűrhető bútorzattal és világítással. Nagy
oktatás utján maguk a négerek közöl képeztetnck előkelő hölgyek is adnak és fogadnak.
lelki atyákat, a kik társaiknak később hirdessék
Az elnök heti lf>vée-je is ugyanazon szabású,pompát az elnök a maga 25 ezer dollár évifizetéaz uj testamentom igéit; és a néger nép nagyon . mint a többi családoké. Maga az ur ritkán van séből nem fejthet ki, s New-Yorkban akárhány
tanulékony, s annál örömestebb hallgatja, mert í jelen. „Dolgai vannak." — Neje, vagy ha van: kalmárkirály van, kit sokkal több fény és kénye-,
belőle vigasztalást merit; különben is alig van j felnőtt leánya fogadja a vendégeket. Ha sem fe- lem környez, mint a nagy köztársaság fejét.
Közel a bejárathoz,az előszobák egyike előtt
népfaj, mely a buzgóságra egész a rajongásig ; leség, sem leány nincs, a mint az utolsó előtti
nagyobb hajlammal birna, mint az aethiopiai. elnöknél, Buchanan-nál volt az esőt, — ezek helyét áll az elnök, ugy hogy a benyomuló vendégek
Azért az értelmesebb ültetvényesek a néger rab- egy csinos hug, vagy más hölgy tölti be, kit az folyama előtte vonul el. A „citizens" (polgárok)
szolgák vallásosságában azok erkölcsösségének elnök csupán azért fogad fel, hogy udvaroljon. nejeik s leányaikkal karjaikon csapatosan jőnek.
Hogy ezen reggeli látogatások r.ein tulnépesek, — Minthogy lehetetlen az elnöknek mindnyájokat
alapját tekintik.
Mi is mutatunk be egy képet, mely egysze- valószinüleg az az oka, hogy az elnök nem vesz ismernie, mégis szeretné azt mutatni, mintha rég
rűen épült fakápolnában egy ültetvény rabszol- azokban részt. Többé kevésbbé mindig válogatott ismerné s becsülné az érdemes családot, azért két
gáit összegyűlve tünteti elő, figyelve a néger lel- társaságot lehet ott találni, az elfoglaltatás nél- adjunktus segítségével él, kik lehető leggyorsabkipásztornak isten igéit hirdető szavaira, kinél a küli családok tagjai, fiatal titkárok és attachék a ban kitudakolják a belépő nevét, s azt szintoly
talán hiányzó széles ismereteket nagyon kipó- követségektől, a gyakoribb vendégek ; találkoz- gyorsan az elnök fülébe súgják: „James Bradford
tolja azon hév, azon lelkesedés, melylyel tanítá- hatunk néha érdekes egyénekkel is, kik valaha Cook ur, Ohióból." Az állam, melyből származsait előadni képes. Maga az ültetvényes és egész szerepet vittek, és most sem a kongresszusban, nak, mindig hozzátétetik, mint az oroszoknál a,
családja jelen van az oktatáson, a rabszolgáival sem más hivatallal nincsenek elfoglalva. Ugyan- kerület. — „Hogy van kedves James Bradford
egy sorban hallgatja a lelkész szavait. Majd min- azért ezen levéek alkalmával, midőn a termek nem Cook? Örülök hogy nálam láthatom. Hát neje
megvan-e fris egészségben?" —kérdi az elnök,
den egyházi beszédben megemlékeznek a jók ju- tulnépesek, a hol kényelmesen mozoghatni s csomialatt a vendégnek kinyújtott kezét megfogja s
portosulhatni,
nem
ritkán
igen
érdekes
ismerettalmáról, melyben a tulvilági életben a hiv rabemberül megrázza. A Bradford Cook család többi
ségbe
s
érintkezésbe
juthatunk;
s
átalában
ugy
szolga is részesül; s a szegény feketék könnyebtagjával is minddel kezet szőrit.
hiszszük,
ezek
a
legszebbek,
s
ízléssel
biró
ember
ben tűrik nehéz munkájokat az égi hit vigasztaló
előtt
a
legkedveltebbek,
a
mit
társasági
tekintet
A kézszoritás legfőbb foglalatossága egész
reménye mellett.
ben a „fehér ház" nyújthat.
estén át, s ez a point-je az egész levéenek. Hogy
Kertjeit is megnyitja az elnök hetenkint „elnökükkel kezet szorítsanak," — ezért jön a sok
és az elnöknek egyiknél sem szabad azt elA magyar nemzeti viselet a külföld egyszer a közönség számára. A „fehér háznak" nép,
meglehetősen kies fekvése van. Elölről egy csinos mulasztani. S minthogy sokszor ezerre is megy a
szolgálatában.
facsoportozatokkal beültetett udvara van, s egy megjelenők száma, s ezek közt gyakran érdemea
ököllel biró egyének is, kiknél a kézrázás oly erőMellékelt képünk, melyet egy elsőrangú nagy térre nyílik, mely körül igen elegáns házak vel történik, mintha fát fűrészelnének, képzelhetdiszlenek.
Hátulról
pedig
a
magaslat,
melyen
a
külföldi képes lap után közlünk, sikerült szép
jük, hogy e kézszoritgatás nagy mértékben fárajzban tünteti elő Poroszország koronaÖrökösé- fehérház fekszik, lenyúlik a Potomac vizéig, s ez rasztó munka lehet, ugy hogy az elnök sem birja,
nek fiatal nejét, Viktória angol királynő legidósb a hosszú meneteles tér képezi a fehérház kertjét,
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ki tovább két óránál.Többnyire mindig elzsibbadt oratóriuma előadásával oly rendítő hatást gyako- megmozdult, ezenkívül mondják, hogy a rhe irnsi
karokkal térnek vissza; megtörtént már az is, rolt őt életétői megfosztani akaró orgyilkosokra, székes egyház egyik oszlopa a harang megkonduhogy seo-édeikkel tartották s emeltették karjaikat hogy azok merényletük végrehajtásától elállottak. ásakor remeg, mig egyéb társai mereven állanak.
Zelenka János,
a vendégek elfogadása alatt.
Egy provence-i fiatal zenész szenvedélyes
Sőt egyik elnökről, — nevére már nem emlé- érzelmeit annyira felfokozá Spontini, a múlt szákezünk
azt beszélik, hogy a kézszoritás ezen zadban született zeneköltő „Veszta szüze" czhnü
czerimoniája okozta halálát. Valami kiütés volt dalműve, hogy miután a remekművet másodízUltimátum a honi haraagisine
karján, mely egy ily kézszoritó levée alkalmával ben is meghallgatta, ezzel a földi boldogság neügyében.
annyira elmérgesült és gyuladásba esett, hogy továbbját vélvén elértnek, egy este a dalszínház
kapuja előtt főbelőtte magát.
halált okozott.
Mintegy két éve, hogy öntőművészetünk isHeroer „Geist der hebr. Poesie" czimű mertetése érdekében, minden nálunk divatozó
Ha az elnök az előtte elhaladó családok felől
közelebbről is tud valamit, hamarjában még né- művében a következő szép történetet írja le. Egy nyelven, ujságilag egy felszólítást intéztem, főleg
hány kérdést tesz a családnak egyik vagy másik fiatal nő, forróláz következtében tébolyodottságba a vidéki t. ez. papság és tanítói karhoz.
tagjára vonatkozólag. De minthogy ez alatt már esett, mely magánkivüli állapota testi egészsége
Igaz, hogy egy jókora fiók telt meg régi hamás párok érkeztek, nem sok ideje marad a be- helyreálltával sem szűnt meg. A gyógyszerek rangfeliratokkal, ágyumozsár és keresztelőkutak
szélgetésre, és az emberkéket elbocsátja a belső mitsem használván, végre az ügyes és tapasztalt
orvos a szerencsétlen nő ifjúkori kedvencz dalait rajzaival és rajtuk található iratokkal; de megtermek tömött üregeibe.
győződésem szerint mind ez még tizedrésze sem
Itt a férfiaknak és hölgyeknek nagy sokasá- énekelteté előtte anyjával. A beteg eleintén
annak, a minek széles e hazában lappangania kell,
figyelni
kezdett
a
hangokra,
majd
a
mélyebb
gát találjuk, kik az elnökkel elkezdett kézszoritást
egymás közt folytatják. Köztük mindig van né-megindulás jelei mutatkoztak arczán, szeme s miről hiteles adataim vannak, mivel több mehány oly egyén, ki egy tengerentúlról érkezett könybe lábadt, s e felkiáltással : hol voltam oly gyéből fiókomban még egyetlenegy ismertetés
utazó kíváncsiságát fölébresztheti. — Azon kevés sokáig? tökéletesen magához tért.
sincs.Komolyan kérem tehát a főt. papságot, a
világhírű férfiakat, kiket m^g Amerika felmutatFrancziaországban még az ujabbkor elején is vidéki kántor, rektor, segédtanító uramöcséméket,
hat, itt legjobb alkalom volt együtt láthatni, s oly halálbüntetés terhe alatt tiltva volt a híres „ranz
férfiakkal, mint Mexikó meghódítója, a már koros, des vaches" játszása a sveiczi csapatokban, mert kik mind eddig oly botrányos hátralékban vande erőteljes Scott tábornok, a gyönyörű alkatú, s hallatára a szegény helvétákat mély honvágy nak, szíveskedjenek a legközelebbi két hét alatt,
sok lovagias kalandjai miatt érdekes Houston tá- szállta meg, könyeik megeredtek, és sokan közü- — mert most már én is komolyan látok a dolog
bornok, vagy az egykor igen erélyes, vállalkozó lök, ha szerét tehették, megszöktek, mások gyak- után — következő módon, régi harangjaik felirásairól másolatot venni.
szellemű, s e mellett szeretetreméltó, most már ran a honfájdalom áldozatai lőnek.
Eec. Végy elég hosszú és széles irópapirkissé megöregült államférfiuval, Lewis Cass-sal s
A halhatatlan Marseillaise hirét ki ne hal-szalagot; finom vakart irón- azaz plajbászport
egyéb nagyságokkal megismerkedni.
lotta volna? E dal oly határtalan lelkesedést szült
Minthogy Washington a leghatalmasabb nemcsak a forradalmi csapatokban, hanem a fran- quantum satis; tartsd a papirt erősen bal kezed
amerikai államnak szövetségi fővárosa, szülőhelye czia nép minden rétegében is, hatása oly nagy hüvelyk-és mutatójával, az irás vagy egyéb doms főpontja azon népnek, mely magát kizárólag volt az egész nemzetre nézve, befolyása oly reud- bormŰ fölött, és dörzsöld szárazon a port, jobb
amerikainak nevezi, s mely a „Concert Ameri- kivüli, mely a legnagyobb csodálattal s bámulás- mutatóujjaddal addig a betűre vagy öntött alakokra, mig azok egészen tisztán látszanak.
cain"-ban kétségkívül a legtekintélyesebb szere- sal ragadja meg lelkünket.
Továbbá: Vedd a falusi asztalostól a^ezollpet játs^sza, vagy legalább játszta idáig; innét
Emlitsem-e végre nemzeti szent ereklyénket
ezen levéek alkalmával több más jelentékeny sze- a Rákóczy-indulót? Vagy szóljak gyönyörű méla- stokot, mérd meg a harang szája külső szélessémélyt is lehet,_ vagy lehetett együttlátni, mint az bús dalainkról? Nincs toll, mely leírhatná, nincs gét ; azután tégy vízszintesen koronájára vonalamerikai kontinens bármily más városainak társa- ecset, mely csak halványan is festhetné azon ér- zót, és ehhez alkalmazd az alul ismét szájához
sági összejövetelein. Itt nagyobb számban, mint zelmeket, melyek szivünkben keleti panaszos illesztett mértéket függélyesen, hogy a harang
bárhol az uj világban, vannak az európai hatal- zenénk hallatára fólébrednek. A dicső múlt magasz- magasságát megkapjad ; kondits egyet, hogy a
mak képviselve. Itt Amerikának minden részéből, tos képei, a szebb jövő kecsegtető reményei tűn- hangját meghatározhasd, és vidd ezeket neveddel
és a helység nevével a papir hátsó részére, p. o.
minden köztársasága és császárságából lehet kép- nek fel leikünkben, s érezzük, hiszszük :
gerendi egyház (Erdélyben) régi harangja 1290viselőket látni. Még japáni küldöttet, s a Sandből, közli P. Sz. k.; rózsahegyi harangok, közli
Vichi szigetek királyától is találhatunk követet.
Még jöni kell, még jöni fog
N. N.; bodzás-ujlaki harang (Zemplénben), közli
Egy jobb kor, mely után
Mindezen amerikai distinctiók egy európai
S. S., ref. lelkész; Vetessyféle harang,Debreczen,
Buzgó imádság epedez
előtt, ki ily társaságokban rendjeleket, csillagoközli N. N. stb. stb.
Százezrek ajakán.
kat, kereszteket, fényes egyenruhákat szokott
Az igy jól felszerelt harang-látleletet tedd
látni, annál érdekesebbeknek tűnnek fel, minthogy
A zene jellemző két tulajdona a bensőség s levélburokba s czimezd: Kómer Flóris, kir. gymazonkívül, a mit kifejező ?teljes arczaikból s élct- közvetlenségnél fogva megragadja egész valónirásaikból olvasott, felőlük semmi egyebet sem kat, a szív legtitkosabb húrjait zenditi, megvigasz- náziumi igazgatóhoz a régi redoute-épületben
tud. Ezek fel az elnökig s az első miniszterig talja a szenvedő lelkét, égi balzsamot hint a szív Pesten.
Az egész egy papiriv, '/w uj krajezárnyi irónmindnyájan egy korunkbeli gentleman egyszerű fájdalma és sebeire. — „Isteni zene! — igy szól
por, és egy fertály órai fáradság! S ezt, ugy hifekete öltözetét viselik. (V<íge kov.)
Jean Paul — egy más, tökélyesebb világ szózata! szem, megérdemli egy oly művészet, mely a középJobb természetünk fohásza! Jelen életünk esti korban hazánknak talán még nagyobb dicsőségére
szellője vagy-e te, vagy az öröklét hajnalfuvalma? szolgált, mint mai napon.
Viszhang vagy te, és belőled a másvilág örömitA zeneművészet varázshatalma.
A pósta-dijt szívesen viselem; adja a jó ég
tas angyalai szólnak, árva szivünk sötét éjjelére és a magyar közszellem, hogy mennél többet kényA műtörténelem a művészet egyik á<*át sem egy tulvilági tavasz lanyha sugarait lövelve."
telenittessem fizetni. — Rómer Flóris.
örökítette oly magasztos és nagyszerű képekben,
És
mégis,
fajdalom!
Vannak
emberek,
kik
a
mint a szent s titokteljes égi nyelvet, a zeneművészetet, melynek bájai már e földön i 8 a túlviláo- zene varázshatalmát, tündérbájait tagadni merik,
kéjeit ttirják föl előttünk, s bűvercje egy ismeret" kik előtt ez égi művészet nem egyéb, mint „üres
len eszményi honba varázsolja át lelkünket, hol czinczogás" vagy „tűrhető lárma." — Szánandók
nincs gond, nincs bú, nincs keserv s nincsenek csa- az ilyen emberi alakok, kikben a szép s magaszlódások. — Már az ó kor hitregetana mesés s cso- tos iránti fogékonyság örökre el van fojtva, elteA hazai régészet barátai elszomorodott
daszerű dolgokat beszél e művészet emberfeletti metve az anyagiság posványába, kikről jellemzően
szívvel jelentik, hogy a fővárostól alig egy
háta máról. így olvastuk a többek közt, hogy irá a költők fejedelme, az angol Shakespeare :
órányi távolságban, a kis-kovácsi pusztának
Apolló lantjával a legvadabb állatokat is meesze„Kinek szivében nem fakad zene,
egyik dombtetején álló hajdani kolostorrolidité; Orpheus bájos zenéjével a pokol őrét is
Kit nem hat át a báj hang zengzete;
mok irgalmatlanul pusztittatnak, és a földelaltatta s az alvilág királyát annyira meginditá,
Annál a romvágy, csel, meg árulás
szinéről eltörültetnek.
hogy ez kedveset, Eurydicét visszaadá az életnek;
Tanyáz, kedélye tompa mint az éj,
Kérjük a hazai történelem nevében az
Amphion a sziklákat repeszté meg, hoo-y felépi
És szenvedélye sötét mint pokol!
illetőket, hogy egyik falból csak annyit
tésül szolgáljanak Thebe városának; Józsua haAnnak ne higyjen senki.
hagyjanak meg, hogy a hálásb utókor feljetalmas trombitájával Jericho falait dönté le
gyezhesse reá: Itt 1865 előtt szintén egy
stb. stb.
A zene ezenkívül testünkre, az idegekre is
hazai
műemlék állott, hanem a történelmi
rendkivüli
nagy
hatást
gyakorol,
sőt
befolyása
Ezekhez hasonló számtalan példa fényesen
emlékek becsét nem értők rútul elpusztították.
tanúskodik egy részt arról, mily rendkívüli befo- még az élettelen tárgyakra l s kiterjed. Forkel
Nemzetünk jó geniusa, könyörülj rajtuk!
lyást gyakorolt a zene — már fejlődése legalsóbb „átalános zenetörténeti" művében a könyvek egész
sorozatát
említi
fel,
melyek
a
zene
physikai
s
fokán — nemcsak egyes emberek lelkületére, hanem egész népek erkölcsi művelése s nemesbíté- gyógytani hatását részletesen fejtegetik, s a törsére, másrészt fényes tanúsága azon nagy tiszte- ténelem számos példáival bizonyitgatják. Átaláletnek, melyben a zene mint isteni adomány az ban állithatni, hogy a zene huzamos időn s főkép
Egyveleg.
ösfajoktól részesült s azon rendkívüli erőnek s pedig az ókorban a gyógyászat egyik részét is
képezé, még e század elején is megjelent Bécsben
hatalomnak, melyet neki tulajdonítottak.
** (Az angol lovak ára.) Nem rég a közelgő
Azonban nemcsak az őskor e hagyományai „zenészeti orvos" czimü könyv, melyben a beteg- versenyekre két angol versenylónak 120.000 fton
sz
ana
akadt vevője.
k a zeneművészet ily rendkívüli hatalma ség minden nemét gyógyítja?!
mellett; csak egy-egy pillantás az újkor történelVégre, hogy a zene hatása az élettelen tár** (Szakállas csecsemő.) A Hohenwart hegy
mébe, 8 minden nehézség nélkül képesek leszünk gyakra is bir befolyással, az abból is kitűnik, lábánál, a Pusterwald völgyben nem rég egy
a tények egész sorozatát felidézni, mely bátran hogy két rokonhangzatu test egyike rezgésbe ho- gyermek sürü szakállal jött a világra. A szakáll
ti
-L,\ y C8 °daadatok mellé. A példák nagy zatván, a másik szintén elhagyja nyugvó állapo- hosszú és éles volt. Hogy a gyermek barátságtahalmazából legyen elég itt - e czikk szűk köré- tát. Erre vonatkozólag irja Morhoff: hogy egy lan kinézését eltávolítsák, szakáilát a keresztelő
ez képest
időszorint csak a következő esetek- Petter nevű hollandi, hangjával az ablaküvegeket előtt lenyirták. Egy tiroli lap komolyan meggyő^01 megemlékeznünk.
is megrepesztette, továbbá, Kircher, egy nagy kö- ződött e hir valóságáról.
Stradella, 17-dik századbeli zenész, egyik vet hoz fel, mely az orgona egyik sípjára állítólag
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l lép buzgalmával, és az idáig piaczunkon még soha
elő nem fordult angol vetemény-magvakat magárusaink lajstromaihoz aránylag, fele áron adja
** (Élvezetes hangverseny) kinálkozik ma a
a közönségnek. — Az angol vetemény-magvak
zenekedvelőknek. Laub Nándor, a kitűnő hegedűlajstroma dij nélkül küldetik meg mindenkinek.
művész, mint tegnap, ugy ma febr. 26-án is d. u.
Megrendelések a magvakra Lukácsy Sándor urfél 5-kor kamarai hangversenyt rendez a városi
nái történhetnek R.-Palotán, mely egyszersmind
vigadó kis termében, mely alkalomra a következő
posta- és vasútállomás is.
műsor van megállapítva: 1. Volkmann Róberttől
Egyház és iskola.
/ (Leszállított vitelbér.) A tiszai vaspálya
A-moll négyes. 2. Bach J. S. Chacone csak heigazgatósága
f. hó 10-től kezdve egész kocsikat
**
(A
pozsonyi
patentalis
superintendentia
gedűre. 3. Beethoven 47 szonátája, zongorára és
megtöltő, legalább 150 mázsányi gabnaszállitmáfelügyelője.)
A
patentálisták
T.
Sz.
Mártonban
hegedűre. 4. Schubert Ferencz nagy négyese
nyokra nézve, Pest felé és azon tul, tetemesen
(D-moll). Fölhívjuk rá a zene barátai figyelmét. Francisci ujabban kinevezett liptómegyei főisalábbszállitotta a tarifát. A vitelbér 19 mérföldpánt
választották
meg
a
„pozsonyi
superinten** (Napóleon világhírű munkája,) Július
nyíre s ezen alul 125/1OO kr., 20 mérföldön tul 1
dentia"
felügyelőjévé.
Ö
Felsége
e
választást
megCaesar története, Greguss Ágost és Székely Jókr. vám-mázsánkint és mérföldenkint. Az uj tazsef fordításában fog megjelenni. A kiadó, Ráth erősítette.
** (Adebreczeni főiskola növendékeinek száma) rifa következő czikkekre terjed ki: búza, rozs,
Mór, kibocsátotta az előfizetési fölhivást, mely
az
idén
meghaladja a múlt évbeli számokat. Je- kétszeres, árpa, zab, kukoricza és köles.
szerint az egész, három nagy díszes kötetből álló
műnek előfizetési ára 10 ft., az első köteté 4 ft., lenleg a felsőbb tanfolyamban volt 19 pályavégKözintézetek, egyletek.
mely ár — a pompás kiállítást, s azon körülményt zett, 85 hittant, 71 jogtant, 231 bölcsészetet, 12
tekintve, hogy a franczia kiadás 6 ft., a német képezdei tanokat hallgató, összesen 418 tanuló,
** (A magyar tudományos akadémia) bölcsépedig 4 ft. 50 krba kerül — nem is nagyon kik közül a főiskola épületében 183 kap szállást; szeti, törvénytudományi és történelmi osztályai- ,
a tápintézet jótéteményében részesül jelenleg 101
magas.
nak e hó 20-án tartott ülésében először is Wenzel
** (Magyarország anyagi érdekei) czimü felsőbb tanuló, ezek között 20 minden dij nélkül. Gusztáv egyetemi tanár s r. tag tett jelentést, a
folyóirat első fűrete, Szathmáry Károly által
múlt 1863- és 64-ki években tett tudományos
Ipar, gazdaság, kereskedés.
szerkesztve megjelent 10 ivén s számos közhasznú
utazásáról, mely történelmi kutatásoknak és levélczikket tartalmazva. Az értekező részben van:
/ (Pesti bazár.) Gróf Zichy Manó, May- tárak vizsgálatának volt szentelve. Több felső1. „Széttekintés a nemzetgazdaság terén" Keleti
gráber Gusztáv és Gerster épitész, az építendő magyarországi megyét, s nevezetesen a Vág völKárolytól; 2. „Mire törekedjünk?" Trefort Ágospesti bazár ügyében folyamodványt nyújtottak be gyét utazta be, s ugy a köz-, mint magán-levéltátontól; 3. „Az orsz. gazd. egyesület közgazdasági Pest város tanácsához, melyhez, mint a hív. lapok rakban számos becses történeti adatot talált és
szakosztályának működéséről s közlekedési esz- irják, az alsó dunakőpart nyerendő telkein állítandó gyűjtött, melyek között eddig ismeretlen 310
közeink hiányairól" Lonyay Menyhért; 4. „A bazárnak szép terve van csatolva. E terv szerint Árpád-kori okmány is van. Mint sajátságos körülmellékvasutak olcsó építéséről" Hollán Ernő. 5. a bazár a vigadó felső végétől a Lloyd-épület sar- ményt említette fel értekező, hogy Csák Mátéról
„Párhuzam a franczia és osztrák birodalombeli káig, az alsó részen pedig a görög templomig ter- a trencséni levéltárban mitsem találhatott. —
vasutak közt" gr. Zichy Ferencz. 6. „Szabad ke- jedne. A szükséges térségért a tervezők 65O 000 Utána Purgstaller József rend. tag értekezett az
reskedés Angliával" 7. „A telepitvényekről", ftot ajánlanak a városnak, évenkinti 100,000 ; fo- anyag s erő közötti viszonyról. — Rómer Flóris
Korizmics László és Gorove István; 8. „Áz ugar- rintnyi részletben fizetendőt. Az épület kéteme- 1. tag több templom mennyezetét s az azokban levő
legelőkről közgazdasági vélemény"; 9. „Dohány- letesre van tervezve, üveggel födött udvarokkal; festményeket és rajzokat mutatta be. — Az
kiviteli társulat," Szathmári K.; 10. „A községi a földszinti rész a vigadói épület styljében tartva, s összes ülésben a titoknok jelenté, hogy id. Mándy
erdők ügyében." Ezek után több érdekes gazda- hasonló magas boltozatokkal lenne ellátva, melyek Péter már 18-ik szógyűjteményét küldé be az
sági tudni valóra figyelmezteti olvasóit. A folyó- alatt a közlekedés a kőparttal nemcsak a kereszt- akadémia nagy szótárához.
irat előfizetési ára félévre 5 fr.
utczákból, hanem az átellenben, a mostani du** (A magyar orvosok és természetvizsgálók
** (Hazánk országbiráinak arczképcsarno- nasoron levő házak minden kapujával szemközt is ez évi nagygyűlése,) mint a központi választmány
kára) nyitnak előfizetést Schiiffer és Réty pesti igen czélszerüen fogna eszközöltetni; a földalatti febr. 21-én tartott ülésében elhatározta, folyó évi
fényképészek. Gyüjteményök 12 vagy 8 hüvelyk helyiségekben a kőparttól alagutak vannak ter- augusztus hó végén fog Pozsonyban megtartatni,
nagyságú, kétféle kiadásban, a következő ország- vezve. A mellékelt rajz szerint e bazár Dunára még pedig augusztus 25-, 26- és 27-én lesznek a
birák arczképeit foglalja magában: gr. Forgách szolgáló homlokzatán 107 ablakkal lesz ellátva. beírások, 27-én az ismerkedési estély, 28-án az
Zsigmond, gr. Forgách Ádám, gr. Batthyányi Vízvezetékről iz van gondoskodva, mely nem első közgyűlés, szeptember 2-án pedig a zárülés.
Ádám, gr. Erdődy György, gr. Koháry István, csak az épületre fogna szoritkozni, hanem a közel
** (A pesti jótékony nöegylet) első álarezos
gr, Pálffy János, gr. Ándrásy György, gr. Appo- környék vizszükségét is fedezni fogná. Reggeli tánczvigalma jövedelméből, 60 szűkölködő család
nyi György, Majláth György, gr. Cziráky Antal, órákban a vásár és forgalom színhelye, délután közt tüstént 30 öl fát osztott ki.
gr. Brunsvik József, Ürményi József, gr. Erdődy mulatóhelyül s kivált kevésbbé kedvező időjárás** (A középdunai gözhajózási társaság)
György, Szent-Ivány Ferencz, Végh Péter, gr. nál sétányul is fognának ez épület tágas és eső ügyében f. évi márczius 4-én d. u. 5 órakor a
Zichy Károly, gr. Kiczky Kristóf, gr. Csáky Já- ellen védett folyosói szolgálni.
pesti takarékpénztár gyüléstermében tanácskoznos, gr. Fekete György, gr. Pálffy Miklós, gr.
/ (A szabad kereskedés és vámtarifa tár- mány fog tartatni, melynek tárgyát a leérkezett
Eszterházy József, gr. Nádasdy Tamás és gr. Ná- gyában) kiküldött országos gazd. egyesületi bizott- legfelsőbb engedély, s az ennek folytán szükséges
dasdy Ferenczét. A nagyobb kiadású gyűjtemény ság e hó 21-én ülést tartott, melyben a vasiparról intézkedések megtétele fogja képezni.
ára darabonkint 1 ft. 40 kr., a kisebbé 1 ft., de Szathmári Károly olvasott fel egy értekezést,
** (A makói gőzmalom-társulat) márcz. 2-án
az aláiráskor a nagyobb alakú képekre 4_ft., a ki- melynek szerzője, Volny József, a rimabrezói tartja alakuló közgyűlését Makón s ez alkalommal
sebb alakuakra csak 2 ft. küldendő be, mely ösz- vasgyárak igazgatója, egyike hazánk e téren első az ujabban kibocsátandó 250 darab részvény kiszegek az utolsó képek megjelenésénél fognak rendű szakfiainak, nemcsak nem ragaszkodik a bocsátása iránt is fog intézkedni.
beszámíttatni. A vállalat annál inkább ajánlható védvámokhoz, sőt adatokkal is alaposan mutatja
** (A győri takarékpénztár) évi forgalma
a közönség pártolásába, mert a tiszta jövedelem ki, hogy vasiparunkat nem félti a szabadkereske- a múlt évben 1,134,530 ft, tiszta nyeresége 6313
egy része az irói segélyegylet javára van föl- déstől. A dohány kivitelét és termesztését nehezitő ft 29 kr volt; az ingatlan javakra adott kölcsön
ajánlva. Az előfizetések az említett fényképé- körülményekről Vodianer Albert szólott tüzete- 93200 ft. Magyar földhitelintézeti záloglevekre
szekhez márcz. 15-ig beküldendők. Az első hat sen. A magyar borokra, cznkorra, lisztre, sóra adott 4450 ftot, jótékony czélokra forditott 52 ftot.
darabból álló gyűjtemény márcz. 30-ikán jele- és szeszre nézve gr. Zichy Ferencz tartott majd
nik meg.
két óráig tartó, de folyvást a legfeszültebb figyeBalesetek, elemi csapások.
** (Uj vidéki lap.) Zomboron „Ipar" czim- lemmel kisért előadást, melyet tömérdek statisztikai
mel, Zách József szerkesztése mellett, hetilap adattal világosított föl. E szerint a bizottság át
** (Megégett leány.) A napokban Pesten egy
indult meg.
ment a tarifa mindazon tételén, melyek ránk takaritónő 9 éves kis leányát a szobába zárva
** („Dalár zsebkönyv"-™) hirdet előfizetést nézve érdekesebbek, megállapitá az elvet, melyet egyedül hagyta. A mint a lányka az égő kályha
Felsmann János Lúgoson, mely mű egyebek közt a vámoknál a szabadkereskedés felé közeledés mellett elszunnyadt, a tüzből a szikrák ruhájára
s hazai dalárdákat, alakulásoktól a jelen ideig végett alkalmazandónak tart. A befolyt tömérdek hulltak 8 az meggyuladt. Kétségbeesésében a
ismerteti. Előfizetési ára 50 kr., mely a szerzőhöz adatból s előadott véleményekből egy rendszeres lányka a konyhába futott, sirt és jajgatott, mig
egész fog össi-eállittatni, mely munkára Kautr végre a házmester a lakás ablakáról kifénylő naLúgosra küldendő.
** (A pesti müegylet) a drezdai műegylet Gyula, Lónyai Menyhért, Szathmári Károly, és gyobb láng által is figyelmeztetve, betörte az ajtót, a konyhában levő vizzel leönté a leányt s az
sorsolásán egy olajfestvényt nyert, Spitzweg gr. Zichy Ferencz kérettek föl.
eszméletre térve, még annyi ereje volt, hogy a
„Remete"-jét, mely a legközelebbi tárlaton lesz
•f (Angol vefemény magvak.) A magkereskiállítva. — Ugyancsak a műegylet legújabban kedésekben eddig Németországban termelt mag- szomorú esetet elbeszélheté; de minden orvosi
a következő müveket vette meg kisorsolásra: vakat árultak. Lukácsy Sándor ur„a Népkertész" segély daczára egy pár óra múlva meghalt.
Zombnri Gusztávtól: „Tátrafüred" és „A Tökölyi- szerkesztője azt óhajtja, hogy hazánkban termelt
** (Három halál vigyázatlanság miatt.) A
vár Kézsmárkon" czimü aquarelleket. Továbbá magvakkal emeljük kertészeti iparunkat, és hogy mint lapunknak irják, Óhajon, Barsmegyében foa következő olajfestményeket: „Gyámolitást kérő a hazai magtermelési ipar biztos alapon megin- lyó hó 18-án szivrázó esemény történt. Ugyanis,
szegény leány" Hölperl Antaltól Prágában, — dulhasson, Angolországból hozatott legjobb mi- egy szegénysorsu özvegy fűtőjét száritás végett
tájkép Jansen Luizától
L á t ó l Düsseldorfban, —
„Esti tájkép"
nőségű magvakat, nagy mennyiségben, és kezeli be rakta kemenczéjébe, s azzal leánya és 15 éves
„Chiem
tóó Staufen
hegygyei"
I.-től
C
Sf
heggyi" Mayburger
Mb
Itől azokat R. Palotán, házilag, hogy minél jutányosb unokájával aludni tért. Másnap reggel az udvar
Salzburgban, — „Tanulmányfő" Szernlér Mihályáron adhassa a kertészkedő közönség hasznára. többi lakója előtt feltűnt, hogy a különben szortól Pesten.
Azt tudjuk, hogy az angol következetes kitartása galmasságáról ismert család bezárkózva csendesen
** (Uj zenemüvek.) Rózsavölgyi és társa mű- mutat mindenben legszebb eredményeket, a mag- maradt; csak midőn a szomszéd lakók gyermekei
kereskedésében ujabban ismét több nagybecsü termelést pedig a sziget rendkívül kedvező égalja az őket szerető özvegy asszonyhoz kivánkoztak,
szerzemény jelent meg, névszerinti 1. „Beethoven is előmozdítja; nem kis szolgálatot tesz annál vitte egy anya siró gyermekét az emiitett házba,
szonátái" első kötet, melyben 11 darab van. Az fogva Lukácsy ur az ügynek, ha gyakorlati térre is melyet azonban nagy meglepetésére még mindig
egész három kötet lesz s mind a háromnak előfi-

Irodaion és művészet.

zetési ára csak 7 ft. 2 Ábránd Erkel „Bánkbán"jának kedveltebb dallamai fölött, zongorára
szerzé Székely Imre. 3. „Kilenczet ütött az óra,"
magyar ábránd, ugyanattól, ára 1 ft. 15 kr. 4.
„Elátkozom ezt a gonosz világot," magyar ábránd
szintén Székelytől; ára 1 ft. 12 kr.

** (Farsangi jelenet.) Egyik közelebbi népes
bál alkalmával a vigadóban egy fiatalember egy
férfival összezörrent. A vita tárgyát csak az
képezte, hogy egyik a másiknak tyúkszemére
talált tapintani. v E z sértés, csak vérrel lehet
helyrehozni" pattant föl a fiatalember. „Igen,
csakhogy hidegvérrel!" viszonzá a másik. S a
találó felelet rögtön kibékité a pörlekedő feleket.
** (Rajta vesztett bankjegy-hamisító.) Zágrábban legújabban hamisított egy, öt és tiz frtos
bankjegyek keringtek. Az ottani városkapitányság az illetőt, ki nőnek volt öltözve s épen hamisított öt frtosokat akart felváltani, tetten kapta.
Mi újság?
A vallatásnál az elfogott beismerte bűnét, vala•• (Fölmentés és kinevezés.) Danielik János mint azt is, hogy csak azért öltözött nőnek, hogy
«z. püspök helytartótanácsosi állomásáról lemond- a bankjegyeken könnyebben túladhasson. E haván, udv. tanácsassa, helyébe pedig helytartó- misítványok roszul voltak csinálva s könnyen feltanácsossá Bíró László kir. táblai praelátus ne- ismerhetők.
** (Név-magyaritás.) Feigl Tódor kőszegi
veztetett ki. Ez utóbbi egyszersmind czimzetes
városi tanácsos, vezetéknevét felsőbb engedély
skutarii püspökké neveztetett ki.
u
** (Az idei csónakverseny) jun. 6-kára van mellett „Rónai -rn, változtatta.
** (Halálsejtelem.) Szebeni Pál, az erdélyi
határozva, s ez alkalommal, mint hallani, a gőzhajózási társaság is szándékozik 20—30 aranyos pünzügyi igazgatóság egyik első rendű hivatalnoka, Nagy-Szebenben, még huszonegy évvel ezpályadijt kitűzni.
** (Az Almássy pb'rben elitélteket, 5 mint hal-előtt 21,0ü0 ftot biztosított magának a trieszti tárlani, Pestről már elszállitották. Almássyt egy saságnál azon esetre, ha a f. évi febr. 4-ikét
megéri. E hosszú időn át egyszerűen élt, hogy az
csehországi várba vitték.
** (Az árvái, ungi s mdrmarosi sz'úkölködök) emiitett összegért az évi 500 ft. járulékot pontosan fizethesse. E hó 2-ikán még egészen jól volt,
részére, országszerte gyűjtés fog rendeztetni.
** (Nyilvános vizsgák a váczi siket-néma in- s egyik ismerőse tréfából fogadást ajánlott neki,
tézetben.) Mint az intézet igazgatója tudatja, a hogy a végzetes febr. 4-ikét nem éri el. A 61 éves
váczi siket-néma intézetben a nyilvános vizsgák öreg azonban szerencsésen megélte e napot, s a
márczius 7-ikén d. e. !0 órától 12-ig fognak tar- pénzről szóló okmányokat is kezéhez kapta, de
sejtelmében nem sokat csalódott, mert febr. 6-ikán,
tani, melyre a közönség hivatalos.
** (Jótékonyság.) A múlt évben leégett arad- a nélkül hogy beteg lett volna, meghalt. Vagyomegyei község, Fazekas-Varsánd lakosai segélye- nát szóbelileg a magyar nemz. múzeumnak hazésére, gr. Károlyi Györgyné szül. Zichy Karolina gyományozta, de kérdés, hogy ez intézet meggrófnő, a magyarországi szükölködők számára kapja-e az örökséget, mert Szebeni noha többek
külföldön gyűjtött összegből 2000 ftot küldött. előtt nyilvánitá e szándékát, de nem tett végren** (A székelyek kivándorlása.) Háromszékről deletet.
tavaly nem kevesebb, mint 10,000 székely vándoNemzeti színház.
rolt ki Oláhországba. A 200 négyszög mérföldPéntek, febr. 17. „Laub Ferdinánd hegedűnyí székely föld felét erdők és hegyek képezik, s
minthogy a székelyek száma 400,000, igy egy művész első hangversenye." Ezt megelőzte: „A
négyszög mérföldre 4000 ember esik. E túlnépe- házasság politikája." Vigj. 1 felv. Szulyovszkytól.
sedés mellett a székely földön nincs is nagy vá- Laub, mint játékával magát bemutatta, a jelenkor
ros; csak Marosvásárhelyt lehet városnak nevezni, egyik legnagyobb hegedü-miivésze. Kitűnő játéka,
melynek 9000 lakosa van. Hogy az ipar, kereske- mely semmi technikai nehézséget nem ismer, s
delem itt bölcsejében van, fölösleges részletezni. azon szabatosság, melylyel hangszerét kezeli, őt
Egyedül a földmivelés marad számukra, mely Joachimmal helyezi egy sorba. A varázshangok álazonban szintén sok akadályra talál. A „Ko- tal elbűvölt közönség a mily tartózkodva fogadta
runk" ennek folytán azt indítványozza, hogy ne- az eddig nevéről is alig ismert művészt, később
vezne ki a kormány egy biztost, ki két, nem hiva- épen oly kitörő volt az elismerés kifejezéseiben.
Szombat, febr. 18. „Rigoletto." Opera 4 felv.
talt viselő hazafival egyesülten tanulmányozná a
Vasárnap, febr. 19. „A farsangi iskola."
székelyek helyzetét s javaslatot tenne, hogy mint
Szinmű 4 felv. Irta Vahot Imre.
lehetne ezen segíteni.
Hétfő, febr. 20. „Laub Ferdinánd második
(A művészet iránti érdekeltség) megható
példájáról értesül a „M. S.<< — Egy' vidéki lel- hangversenye." Ezt megelőzte: „Reggel néqy órakész a maga részéről is hozzá akarván járulni a kor." Vigj. 1 felv. francziából fordította Kovács
magyar képzőművészeti társulat által képviselt Gyula.
Kedd, febr. 21. „Az idegesek." Vigj. 4 felv.
műérdekek gyámolitasához, pénzhiányában ezüst
zsebóráját küldé be a társulatnak oly megkere- Sardou Viktortól.
Szerda, febr. 22. „Laub Ferdinánd hegedűséssel, hogy azt értékesítse s a nyerendő áron neki
mű8orsolá-si jegyeket küldjön. A társulat igazgató- művész harmadik hangversenye." Ezt megelőzte:
választmánya, meghatva a műpártolás e ritka nyi- „A szép molnárné." Vigj. 1 felv. Irta Melleville
latkozása által, azt határozta, hogy az órát el nem és Duverier. Fordította Somolki.
adja, hanem emlékül megtartván, a kivánt sorsjeCsütörtök, febr. 23. „Faust" Opera 5 felv.
gyeket útnak indítja, az óra becsárát pedig a maj- Szerzetté Gounod.
dan úgyis visszamaradandó sorsjeo-yek összegébe
tudja be.
Szerkesztői mondanivaló.

zí'írva talált. Később az ajtó erőszakkal betöretv én, a szobából rendkívül fojtó gőz omlott ki,
melynek eloszlásával borzasztó volt a látvány,
inert az este még egészségben lefeküdt három tag*ból álló család a kifejlett gőz folytán halva volt.
A három halott szokott pihenési helyzetben a szó
ezoros értelmében átszenderült a túlvilágra. —
.Temetésökón a szomszéd községekből vallásküJönbség nélkül nagy számmal jelentek meg, s a
Jiárom ravatalnak szokásos beszentelésekor a ke"bel rázó esemény sok könyüt facsart ki a körülállók szeméből.

** (A Tisza töltései) Ricse, Czigánd, Karád
és Berczeli községek határaiban nagyon meg
vannak rongálva. E bajt, mint a Bodrogközről
irják, nem annyira a viz árja, mint a jégtorlaszok
okozták. Különben a töltések kijavításán szakadatlan szorgalommal dolgoznak.

H
«>napi-és
—~etina p

—

H E T I - N A P T Á R.

Katholikus ég Protestáns
naptár

február—Márczius

27 Vasár
Hétfő
1 ivecld
Szerda
9

7566. Szada. Z. O. Sajnálva jelentjük, hogy a szomorú eseményt nem közölhetjük I t t nem marad egyéb
hátra, mint a törvény utján keresni a botrányos bántalomért elégtételt.
7567. Miskolcz. G. M.-nc. Óhajtását, mint mai szá
műnk tanúsítja, azonnal és szívesen teljesítettük. Az eredményről azonnal tudósítjuk.

Görög-orosz
naptár

; Február (ó)

Izraeliták
naptára

Sebat

A Farsangvas. A Farsangv 14 C Süropust 30 Ros-chod.

Leander püsp.
Húshagyó kedd
Hamvazó f
ki'nplicíus
3
z.
Jézus 5 sz. sebe
ozomb Kázmér

Viktor in
Román
Fejérke
Simplicius
Kamilla
Adorján

15

vajas liét v. 1 Adar Ros.

<S.

P-

10 51
10 53
10 56
11 0
11 3
11 5
11 9

kél

t
n

j

y«g. ! hoasxa

1

6. p.

6. P.

6 49
b 48
tí 4b
b 44
t> 42
6 41
b 39

ó 40 13 9 6
5 41 13
7 7
0 42 13
4 7
ő 44 13 0 8
ü 45 12 57
9
5 46 12 55
9
t> 48 12 51 10

2
, 16 Pamphilius
17 Elek
3 József
4
18 Leo P.
19 Archippus
5 Jozafat
20 LeoC
6 Sabbatli
Holdfényváltozások. 3 Első negyed 4-én 1 óra 31í perczkor délután.

SAKKJÁTÉK.
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44 6 51
17 8 12
48 9 30
18 10 44
2 11 56
44
31
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269-ik sz. feladv. — Minckwitz Jánostól
(Lipcsében).
Sötét.

b

e

d

e

Világos.

f

g

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 264-dik számú feladvány megfejtése.
(Rabey Drakontól Olmützben.)

Világos.
Sötét.
1. Vb2—e2
Kd5 c6A)
2. FcS—eö
Ff4—eö:B)
3. Ve2~bőt Kc6-b5:
4. Fg4-d7:-rmat.
B)
2. . . .
Ba6—a5C)
3. Vo2-c4f
Ba5-c5
4. b4—b5fmat.

Világos. A) mtét.
1
Bb8-d8
2. Bh4—h6 Ff4—d6
3. Ve2—d3f Kd5-c6
4. Vd3—c4fmat.
C)

Ff4—e5:
3. Ve2—b5f
K lép4. Vb5—d7:+mat.
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
Nagyváradon: Pál Rezső. — Miskolczon: Czenthe József.
— Pesten: A pesti sakk-kör. (Többen a V—c2 első lépéssel próbálkoztak.)
Rövid értesítések. K. 1. B. L: A párisi képes újság
emiitett 127. sz. feladványa, ugy a mint közölve volt, ha
nem csalódunk, megfejthetetlen. Hogy a fölállításban mi
hiba történhetett, arról az emiitett lap következő száma
adhatna fölvilágositást. — Nagyvárad. P. R. A tévedés a
helyreigazításban volt.

Mai számunkhoz van mellékelve a
„Regélő" czimü regény-folyóirat előfizetési
fölhívása.
TARTALOM.

•

N ap

ho sza

7568. Benő. Az igyekezet elismerésre méltó, de még
hadd izmosodjék.
7569. Rékas. I)r. Sz. Mint mindenkor, most is örvendetesen lepett meg a közlemény. A befejezésben, nem a
lényegre, csak a hangra nézve, élni fogunk a felhatalmazás
szabadságával.
7570. Pápa. E. L. Az ajánlott czikket várjuk. A tárgy
jó, a többihez majd csak akkor szólhatunk. A levelezésre
nézve ön óhajtását teljesen méltányoljuk; nincs is itt semmi
akadály. Csak szorgalmasan előre! — Tiszta photographia
használható, ha kicsiny alakban van is.
7571. A tJs . . . S . . . . k . . . Igen értelmesen el van
beszélve a rege; nincs is más hibája, csak hogy minden
költői felfogás és feldolgozás nélkül van előadva. Az nem
elég, hogy rímekbe van szedve.
7572. Pest. L. E. A czikk el van fogadva, de csak
később adhatunk neki helyet lapunk kimért határai között.
7573. (Js«lád. K. J." A felvilágosítást közölni fogjuk
az illető felszólalóval, ki az uj adatoknak jó hasznát fogja
venni e tárgyú dolgozataiban.
7574. Kis-Körös. Sz. Fr. Az ajánlott évfolyamokat
s a feltételeket tudtára fogjuk adni az illetőnek. Közbejárásunkat szívesen felajánljak.
7575. Romliány. F. F. Az ajánlatot tudomásul veszszük, s adandó alkalommal igénybe vétetjük. Némi akadályra talán csak az „együttes" feltétel fog találni,
7576. Kalocsa. S. J. A szíves megemlékezésért
meleg köszönetünket. Személyesen ugyan nem felelhettünk
meg a meghívásnak, de elküldtük őszinte szerencsekivánatunkat. Majd kipótoljuk az „arany" menyegzón.

A Máriássyak ősi fészke Márkusfalván (képpel). —
Pókainé. Illyés Bálint. — A jurátus-világból (folytatás)
Pálffy Albert. ~ Hírlapirodalmunk a 19-ik században (vége)'
Szinnyey József. — A négerek vallásos oktatásai (képpel)'
—A magyar nemzeti viselet a külföld szolgálatában(képpel)
Látogatások az északamerikai Egyesült-államok elnökénél
(folytatás). — A zeneművészet varázshatalma. Zelenka
János. — Ultimátum a honi harangisme ügyében. — Egyveleg. — Tárház : Irodalom és művészet. — Egyház és
iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek,
egyletek. — Balesetek, elemi csapások. — Mi újság? —
Nemzeti színház. — Szerkesztői mondanivaló.—Sakkjáték.
— Heti naptár.
Felelős szerkesztő P á k h Albert.(Lakikniagyár-utcza 1. sz.)

107

106

PIRNITZER TESTVÉREK

pénzváltó- és bizomány-ttzlete Pesten, Dorottya-ntcza 10-ik szám alatt
Különösen előnyösek az általunk rendezett

foglalkozik:

társasjátékok 10 részesre,

1. Mindennemű állam- és iparpapirok, sorsjegyek, földtehermentesitési és elsőbbségi
kötvények, záloglevelek, arany, s ezüstpénznemek, bankjegyek és devisek bevásárlásával 8 eladásával.
2. Magyar bank- és iparpapirok bevásárlásával s eladásával.
3. Mindennemű értékpapírokra! kölcsönadással s az előlegezett összeg vagy egyszerre,
vagy részletenkint fizethető vissza.
•4. Utalványok s hitellevelek kibocsátásával, Európa bármely váltópiaczára, tetszés
szerinti látra.
5. Lejárt szelvények és kötelezvények beváltásával s kihúzott sorsjegyek leszámítolásával.
6. Kisorsolható mindennemű értékpapírok megvizsgálásával.
7. Működési körünkbe vágó minden megbízások elvállalásával s azok elintézésével,
a pesti, bécsi s kül börzék számára,

melynél a részvevők mindegyike vagy 20 hó alatt havonkinti, vagy 20 hó alatt l/t évenkinti részletben egyenlő öszletet fizet. Az első részlet lefizetése alkalmával a részvevők
mindegyikének részletfizetési levelek kézbesittetnek, melyen az illető 10 sorsjegy följegyezve van, s a tagtársak mindegyike tizedrészre mind a 10 sorsjegyre játszik. Ai
utolsó részlet lefizetése alkalmával a részvevők mindegyikének egy eredeti sorsjegy szolgáltatik ki. iSzen társasjátékok azon elónynyel kínálkoznak, hogy hosszabb idő alatt
10 különnemü sorsjegyre játszik, s végül az utolsó csekély részlet-összeg lefizetése által
egy eredeti sorsjegy birtokába jut. A jelenre nézve ajánljuk következő társasági biztositó"eveleinket:
A. 10 hitelintézeti sorsjegyre 7 ft. 60 krjával 20 havi részletfizetéssel.
B. 10 1864-iki 100 ftos sorsj. 5 . 25
,,
20 havi
„
68
,
20 havi
„
V. 10 1864-iki 60 ftos sorsj. 2
75 ,
20 havi
„
D. 10 1860-iki 100 ftos sorsj. 5
Ajánljuk továbbá értékpapiraink bevásárlását
20 egy negyedévi részletfizetéssel.
,,
E. 10 hitelintézeti sorsjegyre 9 , 75
25 .„
20 egy negyedévi
„
F . 10 1864 iki 100 ftos sorsj. 7
65
,,
20 egy negyedévi
„
G. 10 1864-iki 50 ftos sorsj. 3
„
20
egy
negyedévi
„
1
H. 10 1860-iki 100 ftos sorsj. 8
mint azok legkönnyebb beszerezhetési módját. — Az összegek, valamint a fizetési határ60
„
20
havonkinti
„
I.
60
Rudolf-sorsjegyre
3
idők egészen a vevők tetszése szerint osztatnak fel, kisorsolható értékpapíroknál, az első
—
25 egy negyedévi
„
részlet befizetésével a nutaláni nyeremény már a vevőnek azonnal s egyedüli birtoK. Minden ausztriai sorsjegy 4
kába esik.
Az I. alatti társaságban 10 személy 50 különféle Rudolf-sorsjegyre játszik, azaz:
Kamatozó papírok azonban azon előnyt nyújtják, hogy a szelvények a vevő birto- annak 10-ed részére, s az utolsó részlet lefizetése alkalmával a részvevők mindegyike
kába mennek át, s igy a beszedendő kamatok csaknem azon összeg-többletet, melyekkel 5 darab eredeti Rudolf-sorsjegyet vesz át.
az értékpapírok a napi árfolyam szerint magasbban vásároltattak meg, egyensúlyozzák.
A K. alatti társaságban 20 személy minden ausztriai sorsjegyre játszik,ehhez járul
Hogy a t. ez. közönségnek bárminemű sorsjegyek beszerezhelése megkönnyittet- egy bádeni sorsjegy, 6V4 éven á t ; az utolsó részlet lefizetésekor a sorsjegyek árfolyam
hessék, s hogy mindenkinek alkalom nyujtathassék, csekély havi részlet-fizetéssel saját szerint eladatnak, s az abból bejött öszlet egyaránt felosztatik.
választása szerint egyidejűleg legalább is 5 darab különnemü sorsjegynek birtokába
Ezen társaságok bármelyikébe egyesek is beléphetnek, anélkül, hogy egyik részjuthatni, alább következő összeállításokat rendeztünk:
vevő a másikkal törődnék.
Ezen összeállításoknál s egyátalában részlet-fizetésekrei eladásoknál, a sorsjegyek
4'/J ft. havonkint: 1 Windischgratz-,Waldstein-,Como-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
a napi árfolyam szerint számittatnak 6* 0 hozzáadá-sal évenkint és '/«% provisio. _
1
Salm-,
Genois-,
Windischgriítz-,
Keglevich-,
Rudolf-sorsjegy.
6 1»
Még arra is bátrak vagyunk a t. ez. közönséget figyelmeztetni, hogy kivánatra
1 1864-ki 50 ftos, PálfFy-,Genois-,Windischgratz-,Keglevich-sorsj. különnemü sorsjegyeket állitunk össze, s azokat tetszés szerinti határidőre történendő
7 fi
1 4'/o trieszti 50 ftos, Como-, PálfFy-,Waldstein-, Rudolf-sorsjegy, részletfizetésekre áruba bocsátjuk, melyet különösen alakuló magány sorsjegy-társula8 ti
1 1839. 60 ftos, Salm-, PálfFy-,Windischgratz-, Keglevich-sorsjegy, toknak ajánlunk.
87. 1f
£}Ép- Mas pénzváltó-házak által — részletfizetést tizleteket illetőleg —
1 Eszterházy-, Clary-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
0 1»
hirdetett komhinatiók, általunk is eszközöltetnek, 8 az erre vonatkozó kérde1 i."/a gözhajózási, budai,Waldstein-, WindiscligrStz-, Rudolf-sorsj zcsködésre gyors kivitel biztosittatik.
9
11
1 1861-ki 100 ftos, Pálffy-,Waldstein-,Windischgratz-,Keglevich-sj.
10 11
4% trieszti 100 ftos, Salm-, Genois-, Waldstein-, Rudolf-sorsjegy.
ny» 11
1 hiíel, 1864-iki 50 ftos, Salm ,Waldstein-, Keglevich-sorsjegy.
mindennemű sorsjegyekre és minden sorshúzásra, nálunk legjutányosb áron kaphatók.
12 11
Az 1864-ik évi deczember l-jén történt 1864-iki sorsjegyek kisorsolásánál a 808-ik
1
1860-iki
100
ftos,
1864-ki
100
ftos,
Salm-,
Genois-,
Rudolf-sorsj.
14 11
1 hitel, 1860-ki 100 ftos, 1864-iki 50 ftos, Salm-, Rudolf-sorsjegy. sorozat huzatott ki 1 —50 számmal, 3 ígérvényekre általunk adatott ki — 2000, 1000,
16 11
400 stb. nyereménynyel.
1 4% 1854-i 250 ftos, 1864-i 50 ftos, Clari-,Waldstein-,Keglevich-s.
18 1f
(CJT" Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek és azok postai
1 hitel, 1860-iki 100 ftos, 1864-iki 100 ftos, 1839-iki 50 ftos sorsj. i utánvét mellett is eszközöltetnek.
22 11
„
1 1839-iki egész, Salm-, WaMstcin-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy. |
_
izományosoknak, részletfizetési leveleink s ígérvényeink eladásánál a lehetó
24 11
„
5% 1860-iki 500 ftos, 1864-iki 50 ftos, Genois-, Clary-, Rudolf-sj. \ legnagyobb kedvezmény biztosittatik.
967(3—62)
30

a legméltányosb föltételek alatt.

ÍGÉRVÉNYEK

Részletes sorshuzási tervek, valamint részletfizetési programmok ingyért szolgáltatnak ki,

Folyó évi niárc Jn* l-jén
fog végbe menni

az 1864-i államsorsjegyek húzása
Nyeremények osztrák értékben:

1 nyerőszám
1
„
1
„
1
„
2
„
. . . . 5000 ftjával
4
„
. . . . 2000
„
6
„
• • . . 1000 „
15
„
. . . . 500 „
30
„
. . . . 400 „
»40
„
. . . . 135 „
1000 sorsjegy nyer összesen

200.000 f i .
50,000
15 000
10,000
10,(500
6000
6000
1500
12,000
120,900
443,400 ftot.

Eredeti sorsjegyek a legolcsóbbért számittatnak. Részletfizetési levelek 1-ső részlet
8 ft. 50 kr. ígérvények darabja 2 ft. Bólyegdij 50 kr. Kapható:

991 (2-2)

Kanitz és társa,

pénzváltó-irodájában Pesten, színháztér 4. sz. a.

GYÜMÖLCSFÁK

a legjobb fajokban és az uj névjegyzékben megnevezett egyéb növények K l u u z á l
Gáb*or kis-tétényi kertjéből megrendelhetők Li«'d< maiin F r u y e s ur irodájában
Pesten, mázsa-uicza 2-ik szám, úgyszintén aluürottnál Budán, halász-város 77-ik sz. a.:
továbbá ZSlir és Szakmáry uraknál Kassán, véc;re Spuller A. Joz*cf magkereskedésében Miskolczon
Öszi-baraczk, 15 fajban, 2 évesek, a megrendelő általi faj kijelöléssel, darabja 25 kr.,
kertész általi fajválasztás mellett 21 kr.
Kajszin-baraczk 20 fajban, csercsnye és meggy 23 fajban, 2, 3 és 4 évesek, 80, 37—
44 kr., illetőleg 26, 33-40 kr.
Alma, 359 tájban, 2, 3, 4 és 5 evesek, 2", 34, 40-46 kr., illetőleg 23, 30, 36-42 kr. ;
névnélküliek 15, 20, 24 28 kr.
Kftrte, 1S5 fajban, 2. S, 4 és 5 évesek, 30, 37, 44—50 kr., illetőleg 26, 33. 40-46 kr.
Dió, vékony haju, nagyobb fajú, 2—3 évesek 14 -18 kr. — Mandola, édes, 2 éves 12 kr.
Alma-vadóczok, magból tenyésztettek és átültettek , n mesitésre alkalmasak, 2—3
évesek, dbja l'/t—2 kr., száza 1 ft. 20 kr. — 1 ft. 80 kr. — Földi-eper (ananas),
dbja 2 kr., száza 1 ft. 80 kr. — Spárga-gyökér, hollandi, 2 - 3 éves, száza 90 kr.
— 1 ft. 20 kr.
Bérmentes felszólításra az uj névjegyzék azonnal mcgküldetik.
974 (2—8)

Dr. Scliiniclt János m. k.,
a kert intézője.

Legbiztosabb szer a fogfájás ellen.

Az átaláno-an jónak tapasztalt fájdalom-csillapító fog-cseppek, melyeket alulírott
KILIÁN ( Í Y A B G Y magyar egyetemi könyvárusnál P e s t e n , épen most jelent meg délntnrrikoi gyftkerekhAl allit eló, s mely már európai hírűnek örvend, s a legértelmesebb orvosok által, mint ilyen, rendeltetiK, az azt használni kívánók érdeke- és
g általa minden hiteles könyvárusnál Magyarhonban kaphatók:
kényelmére minden időben valódi minőségben kapható :

Schenkl görög elemi olvasó-könyve, F O ' & S E L J S :

E
TT

Pesten, a magyarországi főraktárban, TÖRÖK J.

Második javított és tetemesen bővített kiadás. Nagy 8-rét. Fűzve
1 ft. gyógyszerész urnái, király-uteza 7 ik sz. alatt, s minden magyarországi gyógyszertárban.
i
...'l.wi-fArrÓnnf
a felgymnasiumi ifjúság használatára. Irta
Egy üvegcse ára használati útmutatással 35 kr., ?U kr. és 1 ft. a. é.

gyetemes világtörténet.

Som

íi; K y i

J
(clóbb S

chröck) Ferencz. -

Első kbtet: Ó kor. Negyedik javított kiadás. Nagy 8-rét. Fúzve
1 ft.
Af I i ; í u n VI. Éuek. Fordította Ponori Thewrewk Emil. Nagy 8-rét. 9G4 (4—0)

r i o m e r inasa. F UZve
972 (2-2)

sokr.

Isméti eladók 2öV» engedményben részesülnek.

Jovanovics Miklós,

* bécsi egyetem által oklevelezett fogorvos. Lakása Linczben

PÁLYÁZAT

kerté$zi állomásra.

ajánlkozik valamely uri házhoz egy .legjobb
korban levő, tisztességes állású özvegy-aszszony, ki a háztartás körüli teendők pontos
Minden lótulajdonos és mezei-gazda kiváló érdekkel veendi, hogy ha nem várt teljesítésére teljesen képes és alkalmas. —
A szolnokmegyei gazdasági egyesület
esetekben házi-marháját veszély fenyegeti, gyors segélyszerrel — melynek alkalmazása Bővebb értesítéssel szolgál aVasárnapiUJ9ág török - szent-miklósi gazdasági kertjéhez
által a kívánt siker minden bizonynyal eléretik — rendelkezhetik.
szerkesztősége.
(1—3) egy kertészi állomás betöltését határozván;
Egy ily czélszerü és biztosan ható s könnyen alkalmazható házi-szer tagadhatlanul
a pályázni kívánó szakértők értesittetnek,
a K w i z d a F e r e n c z J á n o s korneuburgi gyógyszerész cs. kir. szab. üditó-nedvében
miszerint ezen állomás elnyerhetése iránti
Inotán,
Székesfehérmegyében,
egy
háromtalálható fel. — A császár ő felsége által kizárólag engedményezett szabadalom, — az
ajánlataikat az egyesület alulirt alelnökéhez
kerekü meleg
átalános elismerés, melyben ezen folyadék részesittetik, a legmagasb uraságok, magas
— utolsó posta Tisza-Földvár — képessékatonai kar s magánosok bizonyítékai, — az azzal elért eredmények legbiztosabb támgbket tartalmazó bizonyítványaikkal együtt
pontok, hogy az üditő-nedv szilárdsága és hathatósíiga bebizonyittathassék, — a többi
bérmentes levélben beküldhetik.
közt M e y e r W. ő felsége angol királynő főlovászmestere ugy nyilatkozik, hogy egy törlesztésre, kellő biztosíték kimutatása mel)
Kövér Károly,
csülök-csukló gyuladásnál a legnagyobb eredménynyel alkalmaztatott. Dr. K n a u e r t , lett, örök áron eladandó. Értekezhetni S. J .
995 (1 — 3)
egyesületi alelnök.
tulajdonossal.
994(1—2ó felsége a porosz király összes udvari istállók fölóorvosa — különösen a benaságnál,
csnzos bántalmakban s ívhúrdagadásoknál a legkedvezőbberedményt idézte eló; s herczeg
A u e r s p e r g Román ő magassága, az 1863. nov. 10. és 1864. aug. 24-ki irataiban következőleg nyilatkozik: Ön üdítő-nedve a faszáraz ívhúrt bőrpuhává teszi, az elhanyagolt és
csökönyös mirigyet gyökeresen eltávolítja. — A vese-fájdalmakban ezen üdítő-nedv
okszerű alkalmazása által bizonyos segélyt nyújt. — A „Sport" szaklap e folyadékról
hasonló módon [nyilatkozik, s ajánlja különösen az ívhúr friss és feszes állapotbani fenn- földbirtokosok, városok, községek és egyház-községek részére gyorsan és csekély díjazás
mellett eszközöl s illetőleg közvetít
tartására s az epeképződés meggátlására.
Ezenkívül számtalan elismerési irat fekszik előttünk, melyeket azonban e
helyt egyenkint idézni — nagyon messze terjedne; e tekintetben a mai számban megjelenő hirdetményre — hol mind az üditő-nedv, mind pedig a korneuburgi marhapor
Pesten, városház-nteza 1-sö szám.
megrendelési forrása feljegyezve van, utaljuk a t. ez. érdekletteket.
983 (1)
(Nagyobb összegek 4 hét alatt eszközöltetnek, kisebb kölcsönök eszközlése több időt
igényel.)
Csász. kir. szab.
Ugyanazon intézet által bármely pénzintézeteknél netalán már beadványozott
kérvények sürgetése, valamint végleges elintéztetésök tárgyábani teendők véghezvitele
elvállaltatik.
Végre biztos váltóknak elértékesitése is ezen ügynökség által mérsékelt díj mellett
eszközöltetik.
•

VIZI-MALOM

Pénzkölcsönöket

az országosan engedélyezett ügynökségi iroda

ÜDITO-NEDV
(Rcstitutions-FIuid)

részletfizetések mellett,

11

Ház-gondviselőül

Beküldetett.

HIRDETÉSEK.

lovak számára
KWIZDA FERENCZ7JÁNOSTÓL
Korneuburgban.

országosan engedélyezett ügynök.

993 (1—4)

Fontos mezei-gazdák és építési vállalkozók számára*

Van szerencsénk ezennel tisztelettel jelenteni, hogy tűsementes
Elaő Ferencz József ausztriai császár Ö Felsége által, az ausztriai államok összes
területeire nézve— megelőzőleg annak gyakorlati használatát illetőleg s a magas császári
kir. ausztriai egészségügyi hatóság által történt megvizsgáltatása folytán — egy kizárólagos szabadalommal látta-ort el, s a londoni 1862. évi világkiállításon éremmel kitüntetve
főraktárát, mely már Magyarországban könnyű, tartós és olcsó háztetőző anyagnak
— ő felségeik &r. angol királynő s porosz király udvari istállóiban, a* üditónedv készítőismertetett
el, — házak, csűrök, félszerek stb. tt>tőzésére — a cs. kir. osztrák birodalom
jenek az illető fólovászmesteri hivatalok részéről dr. Knauert fő-lóorvos hozzájárultával
összes területeire nézve
történt hivatalos megállapítás folytán, a legnagyobb ertidménynyel ha«ználtatik; ezen
üdítőnedv a lovat legnagyobb mogerőltetéssel járó munkában a késő korig folytonosan
vidám s jó erőben fenntartja, s különösen terhes munka előtt s után erósitóleg hat.

patcnt-aspliaU-liáztctő-nemezeink
PÜRNER KRISZTIÁN úrra

ruháztuk át Pesten, 3 korona-utrza 23-ik szám alatt, hol is minden megkivántató
tudakozásokra kellő válasz adatik, s a megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek

Valódi minőségben kapható:

PE§TE\ : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, királyateza 7. sz. a.

992

d- 1 0 )

Anderson D. és fia Belfast-bán.

Továbbá:
B.-Gyarmaton Omaszta F., — Debreczenben Bignio J., — Eperjesen Zsembery, — Eszéken Deszáii, — Esztergomban Bierhrauer J. C, — Gyöngyösön
Koczianovich J., Győrött: Lehner F.,— Isperen Flamm J., — Kassán Novelly A.,—
Késmárkon Genersich, — Kolozsvárit Wolf J., — Komáromban Ziegler A. és fia,
Lúgoson Kronetter F., — üliskolczon Spuller J A., — IVa^y-Becskereken Haidegger,
— Nagy-Kanizsán Fesselhofler cs Kosenfuld, — Nagyszombatban Smekal ésfia,— az abbahagyott gróf HARRACIí-féle janowitzi, morvaországi és
N.-Váradon Jánky A., — Pakson Flórián J., — Pápán Besrmüller W\, — Pécsett
starkenbachi csehországi vászongyárbői valő
Háy E ,— Pozsonyban Schertz F. ésliackenberger t«stv., — R.-Szombatban Hamaliar
A., — Szabadkan Sítojkovits I) , — Szeitszárdon Hutter A , — Szolnokon Seheftsik,
vásznak, asztalnemüek és zsebkendők
Székesfehérvárit Kovács P.,—Sopronban Müller és Mezey. — Trencsénben Weis* L.,
Tepliczen Weisz L., — Varazsdon Halter F., — Zágrábban Mihics Gr., — ZalaEgerszegen Hulinszky A.
E«y palaexk á r a 1 fi. 4 0 k r .

Már csak rövid ideig tart

Két^palaczknál kevesebb nem rendelhető meg, & pakolásért 30 ujkr. számittatik.
O v í SÍ öiszetévesztések kikerülése tekintetéből más hasonnevű nem
V
T
l
a
<
szabadalmazott gyártmányokkal — tisztelettel kérjük arra figyelmezn., hogy a cs. kir. szab. üditö-uedv palaczkiai czimképein a szabadalmi okirat, a
londoni érem es a korneuburgi kerületi gyógyszertár ezéffje van nyomva, ez utóbbi még
h>
p alaczkokra is beégetve.
9 8 2 (1 — 8 )

A marhavész és marhabetegségek ellen
mint legkitűnőbb óvszernek elismert

KORNEUBURGI MARIIAPOR

végkepeni eladása,

uj árleszállítás mellett, 35—40% elengedéssel.

A vászon valódiságáért s hibátlanságaért és igazi
mértékért kezeskedik.
1 vég 30 rőfös vászon ára most csak 9'/», 12, 14, 16, 17—19 ft.
!l vég 42 rőfös vászon ára most csak 15, 18, 20, 22—25 forint a legfinomabb.
1 tuczat fehérvászon- és ezérna-batisztkendő ára, most csak 1 ft. 90 kr., 3, 4, 6, 8,
10—12 ft. a legfinomabb.
Törülköző-kendő, színes vászon-kendő, asztal-kendő tuczatja — 1 asztal-készlet
(1 abrosz 6 asztalkendővel) csak 6, 8 - 1 8 ft.
Továbbá a mi híres vászon-készítményünk, mely Magyarországban legjobb és hamisitlannak van elismerve, s a föuraságok és a papság által annyira kedvelt 00
és 54 rófös (kézi fonatu) vászon ára csak 25, 30, 35, 40, 60 — 60 ft.; az úgynevezett batiszt szövetek ára csak 66,75—90 ft., a melyekből ezelőtt egy vég
ára lfiO ft. TO t.
Levélbeli megbízásokat, melyeket az igazgatóság a pénz elóleffes beküldése
vagy postai utánvét mellett a leglelkiismeretesebben teljesít és bármely
vidékre elküld, — kéri ekként czimezni :

valódi minőségben folyvást kapható:
PESTEN:
Török
József6 l gyógyszerésznél, király-uteza 7-ik sz. a., Thalmayer A. és
r
Ue f te tv
». m'iú
. ? -\ ««* J-, Blau M. P., Holiósy testv., Kindl és Fröhwirth.
BUDÁN: az udvari gyógyszertárban.- Aradon: Probst F. J., Tones és Freiberger,
— Brassóban1: lieszhenner és társa, Gyertyánfly és fiai, - Debreczenben: Bignio J.,
Csanak J., — DetMii: Braumüllor, — Eperjesen: Zsembery J., — Eszéken: Deszáthy J., |„An ílen Lcincnwaaren- ^usverkanf, Freiiing:. Itank— Esztergomban: Bierbrauer c j __ Egerben: Tschögl J., - Gyöngyösön:
Bazar, ncben dem graflich Ilarrach'sclien Palais
Koczianovich, — Kassán: Novelly A., — Kolozsvárit- Wolf, — Komáromban:
Belloni A., Ziegler ésfia,— Mohácson: Kögl, - Nagyváradon: Janky A., - Nagyin W i e n . "
969 (3-6)
Kanizsán: Feszelhofer és Bosenberg, — Pancsován: Rauschan és fiai és Gráf, —
Pozsonyban: Sehertz F., Haekenberger testv., Waritsek, Kovács J , — Rozsnyón:
Pósch J , — Sopronban: Pachofer L., Müller P., Mezey A., — Székesfehérvartt:
Legmann A. L., Kovács P., — Szegeden: Aigner, — Selmeczen: üimák, Zelenka, —
Van szerencsém a t. ez. gazdaközönséggel, malomtulajdonosokkal s technikai
ozepesvárailyán: Fest J. B., — Szolnokon: Seheftsik Istv., — Temesvárit: Maxer
es Sailer A., Babusnik, — Trencsénben: Kulka és Weisz, — Váczon: Bodendorfer, — vállalatok birtokosaival ezennel tisztelettel tudatni, hogy szállítható
Varazsdon: Halter F. és Koterba, Veszprémben: Láng J.
981 (2—6)
A már 12 év óta megpróbált s jónak tapasztalt

Dr. Pattison-íéle köszvény-gyapot

arcz 0 " e "?
,yy lnl iiOttil r tís
6s gyorsan
gyógyítja aaköszvényt
köszvényt ssaacsíizok
csuzok minden
mindennemeit
nemeit,úgymint
úgymint,
gyógyítja
o k gyorsan
mákat e •' tnoz
" ^ s fogfájásokat, fej-, kéz- és térdköszvényt, gyomor- és altest-fájdalé s
T,n«tá ? .?, " ágyékfiíj'dalmakat stb. Esy egész csomag ára I ft., fél csomagé 50 kr,
postán küldve 20 kr. több. A hamisítások s utánzások elkerülése tekintetéből a csoma""t
aláírással es pecséttel
, szarvastér 613-ik szám alatt.

970 ( 2 - 7 )

ügynökségét Magyarországra s a melléktartományokra nézve

HERSCII SÁNDOR F.

úrra ruháztam át, Pesten, két-sas-nteza 12-dik szám alatt. Ezen gépek nagyon keréí
tért foglalnak el, és egészen felszerelve küldetnek szét, s igy mindjárt a megérkezéskor
használatba vehetők. Rajzok és árszabályok kivánatra ügynökségem által ing.vért és
bérmentositve szolgáltatnak ki. Számos megrendelés reményében — a legtisaeletteljesben ajánlom magamat-

977 (2—3)

Breval L.

Rue Chastillon X, arrondissement,
Paris#•

108

10-ik szám.

ÁRJEGYZÉKE

Tizenkettedik évfolyam.

LEGÚJABB MAGYAR KÖNYVEKNEK
azon

melyek

TIECKENAST GUSZTÁV
kiadó-hivatalában Pesten,

egyetem-utcza 4-ik szám alatt megjelentek, és minden könyvkereskedésben kaphatók:
magyar nu

Iita',Sssent-KatoIna. Két kötet. Nyolczadrét
4ft.50kr

KUIIOIUOH. (
3 9 2 ; 5 1 5 ^ A r a f ű z v e

Jósika Miklós. Emlékirat. E/

smás

°

d i l c kötet

- Nyoi««wt.

T a r t a l o m : A kardvas és a villám. - A hittagadó. — A vakmerő. — Egy csók
egy szó. — A tudtán kivül férj. — Juida.

iuur.

Elbf

sz

" élések. Két kötet. Nyolczadrét

( 2 0 7 i

2 0 0

] a p

>Boritékbafü'ZTe2

ft

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

Fiedler Ignácz. A telekkönyvi törvény gyakorlati

mazása. A telekkönyvi törvény mindazon részeivel, melyek a feleket érdeklik,
okirati s kérvém i 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.

3 ft.

Goethe. Az ifjú Weriher keservei. Fordította Bajza
12-rét. (191 lap.) Fűzve 1 ft. Diszkötésben egy fényképpel

2 ft. 40 kr.

Mezei gazda népszerű vezérkönyve,

kosok, gazdatisztek és földmivesek használatára, de kiváltképen a magyar földmivelö nép számára; különös figyelembevételével annak, miképen lehet és kell a
gazdászatot czélszerüen rendezni, lehető legjövedelmezőbb fokra emelni és csinosítani. Több gyakorlati földmivelők és gazdatisztek közremunkálásával Galgóczi
Károly által írott harmadik kiadás után negyedik kiadásban javította és bővítette
Reischer Endre. 1865. (21 iv 8-rét.) Ára fűzve
80 kr.

Panlrhriíli VíílnO*!ltntf m u n k á i Ké"ratok s eredeti kiadások alapján
l^SOKOÍIdl VdlUgdlUII HlUUKdI. Toldy Ferencz által. A költő arczke'pévt'l. 8 rét. 3 kötet. Fűzve 1 ft. 50 kr. Velinpapiron, diszkötéaben

3 ft.

G a r a y J á n o s . S z e n t L á s z l ó . Történeti költemény. Gyémánt-kiadás
Két kötet. (248, 208 lap.) Ára fűzve 1 ft. 40 kr. Diszkötésben

2 ft.

Robinson Crusoe élete és kalandjai. nTkéPS^áií°k!X.
Ára fűzre 50 kr. Diszkötésben

r kOSZOrUSOk a l b u m a . íróidét- és jellemrajzok. Irta Zilahy

gyakorlati kereskedők szükségleteire. A legtekintélyesebb bel- s külföldi munkák

A m a g y a r nép dalai és dallamai. Hangjegyekre tette és

nyomán.
I. füzet: Átalanos s különös rész. (208 lap 8-rét.) Fűzve
II. fűzet: Kereskedelmi irály. 1865. (836 lap 8-rét.) Fűzve

Szini Karoly. 1865. Első füzet: 50 dal. (72 lap.) Ára
30 kr.
E folyam 4 füzetből fog állani, mely 200 dalt és dallamot foglaland magában.

Fordította Torkos István. 8-rét, (423 lap.) Fűzve 2 ft. Diszkötésben

60 kr.
1 ft.

PaCZÍg G. C . Korunk igényei szerinti gyakorlati

Egyúttal czélszerü és tanulságos kézi-könyv a földbirtokosok, bérnökök, mezőgazdaság-intézők, kezdö-gazdák s tanonezok, szóval mindazok számára, kiket
érdekel a gyakorlati mezei-gazdaság, az ötödik kiadás nyomán hazánk viszonyaihoz alkalmazva, átdolgozta; Reischer Endre, volt keszthelyi gazdasági tanintézetbeli vegjtan, gazdászat-, műtan- és számvitelnek tanára. Nagy 8-r. (437 1)
Borítékba fűzve ára
2 ft 60 kr

3 ft.

huszonhat nagy földképen egész földünk egyes
részeit ábrázolja az államok jelen területi viszonyai
szerint. Hunfalvy János felügyelete alatt kiadva.
12 ft.

Magyar kézi-atlasz,

í a r o A P A t t í í r Nélkülözhetlen seitedkónyv, mely a történelem, természet 8 egyéb
I s l l i e i C l l d l . tudományok és művészet köréből lehetőleg minél több érd' kes tárgyat és egyéniséget, betiisorozat.os rendben megismertet Tiz kötet: A—Zwingli.
Ára egy kötetnek 1 ft út kötetbe vászonba kötve
12 ft.

íft.

TATOPF I r á l v t u n
Különös tekintettel a műegyetemi, keresJU/,St;i. l l d i y i d n . k e d e I m i s reaitanodai ifjútól, nemkülönben

Károly. Mutatványokkal és tizennégy aezélmetszettel. N. 8-r. Diszkötésben 5 ft.

Schiller Frigy. A harmincz éves háború története.

Magyar
gazdasszony
teendői t
g
g

£

bajadonok számára IIrta Medve
(N. 8-rét. 500 lap.) Fűzve
Md Imre.
I
(N

2 ft.

Uj magyar-franczia és franczia-magyar szótár. Galgóczi Károly. Kertészet kézikönyve. Tüzetes
A legjobb kútfők szerint szerkesztve. Harmadik tetemesen bövitett és javított
kiadás. Két kötet. 1865. Ára fűzve
3 ft. 20 kr.
I. kötet: Franrzia-magyar rész. D'aprös les meilleurs ouvrages publiées jusqu'a
ce jour et specialement d'aprí-s le dictionaira frangais de ]Wolé.(27 iv nyolczadrét.)
Fűzve
•,
1 ft. 60 kr.
II. kötet: Magyar-fraiiczia résas. Irta Itahos Kálmán. (33 iv8r.) Fűzve 1 ft. 60 kr.

a konyhakertészet, virágmivelés és gyümölcs'enyésztés körében. Második kiadás.
8-rét. (284 lap.). Ára
'
80 kr.

Tarkanyi Béla. Hajadonok őrangyala.

*

tató papíron két képpel vás?onba kötve
1 ft.
Velinpapiron öt képpel bőrbe kötve, arany vágással 2 ft. 50 kr. Diszkötésben 5 ft.

Gróf Széchenyi István politikai iskolája, «aj.t müveibői ^SCnOKKL
7«í>hnlrlro
összeállítva. Három kötet. N.-8-rét (384. 456, 395 lap). Ára fűzve

(Mindegyik kőtet ajt. 30 krért külön is kapható.)

7 ft. 50 kr.

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

Hpnrilr
*A Alllldl
Áhítat n
r d i Kivál
°gatva
ésfordítva
Szász
n e n i l K után
Oiai.
Károly
magyar
tud. akadémiai
tag által. Két kötet. 8-rét. (348, 441 lap.) Borítékba fűzve
2 ft. 50 kr.
Velinpapiroson, diszkötésben
5 ft.
m a i r v a r a m h o r L r n n w t á r a Pí»kh Albert, a Vasárnapi Újság szerH l d g y dl eiIIIJei RUIiy V Idid, kesztője felügyelete alatt. 100 iv 8-rét.
Négy kötet 2 ft. Postán bérmentesen küldve

2 ft. 50 kr.

Függelék az ideiglenes törvénykezési szabályokhoz. Horváth Mihály. A magyarok története
Az uj törvénykezési rendszer behozatala óta kibocsátott szabályrendeleteknek
hivatalos felhivás és hiteles adatok nyomán összeáll tott teljes gyűjteménye. —
Első folyam. 1861 — 1863. Második újonnan átvizsgált kiadás. 8 rét. (227 lap.)
Boritékba fűzve
•
2 ft.
Második folyam. Első füzet. (1864. Január—június. I—XXXII. sz.) 8-rét.
(158 lap ) Boritékba fűzve
1 ft. 40 kr.
Második folyam. Második füzet. (1864. Július—szeptemb. XXXIII—LXVII. sz.)
8-rét. (53 lap.) Boritékba fűzve
50 kr.
Második folyam. Harmadik füzet. (1864. Oktob.— deczemb.XLVIII—LXII. sz..
s az ezen folyamra kiterjedő betűrendes tárgymutató ) 8-r. (48 lap.) Fűzve 40 kr.

kiadás. 8-rét. (586 lap.) Ára fűzve 2 ft. 50 kr. Vászonba kötve

3 ft.

Ollendoríf H.G. eredeti angol nyelvtani uj tanrendé,

melyet követve, néhány hónap alatt lehet olvasni, írni és beszélni tanulni.
A magyar tanulók használatára átdolgozta Egan James. Fűzve
1 ft. 50 kr.

Schwiedland Frigyes. Franczia nyelvtan. (364 lap,
Fűzve

8-rét.)
1 ft. 50 kr.

totTAJBr^ Figyelmeztetés a. t. ez. vidéki közönség számára, különösen oly helyekre nézve, a hol könyvkereskedés nincs. —
•C XTI
Megrendelések a fennhirdetett könyvekre egyenesen a fennevezett tiiadő-hivntaihoz intézhetők, a mely a szétküldést
pontosan posta-uton eszközlendi, és pedig azon esetben, ha a megrendelt könyvek összege legalább 2 ftot tesz, bér-mentesen. Az illető összeg
vagy előre beküldendő a kiadó-hivatalhoz, vagy a könyvek átvételekor a posta-hivatalnak kifizetendő.

""""* "^^

lsyci

" "

Előfizetési föltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi Ujsag és Politikai Ijdonsagok együtt : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
CsHpán Vasárnapi Újság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — ( snpan Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft.

Dr. Kőnek Sándor. Az ausztriai birodalom, jeieSen a

Z i l a h y K á r o l y . H ö l g y e k lantja. M.Kyarköitönők müveiből SZerkesztve. Egy acíélmetszetttl 8 rét. Küzve 2 ft. Diszkötésben

Pest, márcziiis 5-én 1865

Tekintettel a műveltségre, irodalomra és vallásra. Toldalékul : A német és>
magyar irodulom-történet vázlatban. A tizedik bővített kiadás után I-só, Il-ik
III-ik, IV-ik és V-ik füzet. Nagy 8-rét. Egy-egy füzet
40 kr.

2ft.

186S

Jókai Mór. Milyenek a férfiak?

Dr. Weber György. A világtörténet tankönyve.

Hcckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala,

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

Hirdetési dijak, a Vnsárnnpi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november 1-től kezdve : Egy, négyezer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krbm;
htromesor- vagy többszöri igtatásnal csak 7 krba szamittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában : Haascngteiii és Vogler.— M.-Frankfurtban :
Ottó Mollien és Jatger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — és Pesten : a kertész-gaziláazati ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatas után 30 ujkr.

Kunszt József, kalocsai érsek.
A magyarországi r. katholikus főpapság í tolta. E czélból már előre több magyar höl- nyi alapítványi összeget is rendelt. A nötagjai között, kiknek arczképeit lapunk gyet saját költségén a nevelői pályára képez- velde 70 növendékre van számítva. E mellett
egyes folyamaiban már legnagyobb részben tetett idegen zárdákban, a ,,Mi asszonyunk- : a nagyszerű épület alsó osztályába helyezte
közöltük, az első rangok egyikét foglalja el ról" czimzett iskolanénék felügyelete alatt. az alapító érsek a városi leányiskolát is,
a kalocsai érsek, Kunszt József ö excja.
1858-ban Kalocsán egy zárdaépület ópitését melyet mintegy 300 növendékleány vesz
kezdette
meg s a csinos, kényelmes épület- igénybe.
Nem közölhetvén ezúttal a köztiszteletben
1860
őszével a nönövelde meg is nyilt
Másik nagyszerű áldozata Kunszt József
ben álló egyháznagy teljes életrajzát, azon
s
azóta
a
legjobb
sikerrel
folytatják
benne
a
érseknek a nevelés terén, a kalocsai fögymérdemeinek elősorolását is mellőzzük, melyeket hosszú egyházi pályája alatt szoro- magyar iskolanénék a fiatal női nemzedék nasium s a vele kapcsolatban levő táp- és
nevelő-intézet volt. Kalocsán ugyan már a
san az egyházi ügyek terén szerzett. Legin- nevelését.
kább azon nemes tetteire szorítkozunk, meAz uj növeldei épület, mely egyszerű régibb idők óta állott fenn egy gymnasium,
lyek jótékony hatását a közművelődés és I ugyan, de jó Ízléssel épült, és térés, Kalocsa (hozzá való gyarló épülettel), azonban ez az
nevelés ügye érezte.
j városának nem csak díszére szolgál, de a idők folytán ugy megapadt, hogy az 1850.
évi tanrendszer-változás folytán
S e részben Kunszt Jdzseí
csupán négy osztályú algymnáérseket az érdem koszorúja a
ziummá sülyedt.
legméltóbban megilleti. Mióta ő
Az egész kalocsai vidék méül a kalocsai érseki székben, azlyen érezte egy teljes gymnázium
óta e dus jövedelmű egyházi
szükségét. Kunszt József érseké
méltóságnak elhanyagolt anyagi
e téren is az érdem, hogy a hiáviszonyai nem csak teljesen
nyon bőkezűen segített s most
rendezve vannak, hanem a jövemár
egy 8 osztályú főgymnázium
delem nagy része oly czéloknak
s
egy
jól felszerelt konviktus
is szolgál, melyek egy szellemi
fogadja magába Kalocsán a taérdekeket ápoló egyházi fejedenuló ifjúságot. A gymnázium
lem magas állásához s méltósánagyszerű uj épülete csaknem
gához teljesen illők, s a jótékony
egészen újra épült s a régiből
adományozó vallásos és hazafias
csak igen csekély rész használbuzgalmáról s áldozatkészségéről
tatott fel. Hozzá van épitve egy
tesznek örvendetes tanúságot.
igen diszes uj templom is. MindMég friss emlékezetünkben
ezekre, s a gymnáziummal öszvan, hogy midőn néhány évvel
szeköttetésben levő konviktusra
ezelőtt a tud. Akadémia házára
Kunszt
József 200,000 ftnyi alaés tőkéjére az adakozás meginpítványt
tett. Csak így lett ledult, Kunszt József kalocsai érhetséges,
hogy
a gymnáziumban
sek volt a legelsők egyike, a ki
egy
tanuló
egész
évre nem fizet
10,000 ftnyi összeggel nyitotta
többet
tandíj
fejében,
mint 5 ftot,
meg az akadozások sorát, s tuds
a
konviktusban
egy
növendék
juk azt is, hogy nevével majd
ellátása
nem
kerül
többe,
mint
minden nevezetesebb irodalmi,
összesen
150
forintba.
Azonnal
művészeti vagyjótékony sági hazai
oly nagy számmal is jelentkeztek
vállalatnál a pártfogók és gyáa
növendékek, hogy az eredetittiolitók sorában találkozunk.
leg
csak 20 tanulóra tervezett
Azonban Kunszt József alkonviktus nagyobbitása szüksé0
* *? kezét s áldozatkészségét
K U N S Z T
J Ó Z S E F .
gessé vált.
^ginkább azon két nagyszerű
A gymnázium építése 1860. év tavaszáalapítványa fogja hirdetni, melyet Kalo-! czélnak teljesen meg is felel. Maga az épület
tól
októberig
be lön fejezve, s 1342 Q ölnyi
n U hazai nevelés
érdekében
741 D ölnyi tért foglal el, s ezt néhány
íétreh
' i holdra
tért
foglal
el
a templommal együtt, mely
terjedő csinos kert köriti. A zárdában
°zott. _4Z egyik az uj nönövelde, i 9 terem, 29 szoba s a mellett kellő mellék egyszerű góth stylben van épitve. Az épület
a másik a f ö g y m n a s i u m Kalocsán. •) A! helyiségek s gazdasági épületekkel van el- magában foglal 8 tan- és 7 más nagy termet
wanynovelde megalapítása által az érsek a látva. Az alapító érsek nem csak minden s 37 szobát, a szükséges mellék helyisé*
í í í ^ p a r t i ^ v i d é k egy nagy hiányát pó- épületi és felszerelési költséget, viselt, hanem gekkel.
826 1 é
7 és'i'í^iMl
' ' P U l e t r a J 2 á t s leírását lásd V. U. 1861. az intézetnek azonkívül még 105,000 forint'ooi. i( számában.
Mind a gymnázium, mind a nönövel
%

A Vasárnapi Újság 1805. évi folyamából teljes számú példányok folyvást kaphatók.

