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Az elsö magyar

SELYEM- ÉS N1MEZ-EALAP GTÁRI-RAEfÁiÁBÓL

PE8TE\.
Főraktár: kiin ó-tér. Gyári helyiséé: stáczió-ntcza 34. szám alaíf.

1403 (4-5)

Nagy választéku raktár, mindennemü
sHyun- és iifmrzkiiíapokból, urak. ur-
hölíívrk és gyermekek számára, saját és
külföldi gyártmányok , keline-vadászkala-
pok, házi- és vadaszsipkak, kucsmák,
nyakkendők, uH- nrmrz-topánkak, ugy-
színte ncniez-rzipők bőrtalppal, papuc«ok
és egészségi neinrztalpak.

Az összes formák az alanti szímok sze.
rint kaphatók. Vidéki megrendeléseknél a
mellette álló siámok pontos kitétele mellett,
még a kalapok árá', szinét és a fejnagyságát
megjegyezni kérünk.

Kalapok festés, tisztítás vagy divatosi-
tás végett a legnagyobb készséggel elfo-
gadtatnak és gyorsan elkészíttetnek.

1. szám legujabb forma, egész kemény, fekete
vagy szürke színben 3, 4 - 5 ftig.

széles .karimával, egészen lágy. fe-
kete vagy szüike szinü 8, 4—5 ftig.

kemény, t'ikete vagy szürke színben
2 ft. 50 kr., 8 — 5 ftig.

egész kemény vagy szürke színben
2 ft. 50 kr., 3—6 ftig.

félkemény vagy szürke szinben se-
lyemmel bélelve 2ft 50kr. 3 4-4ft .
50 kr., selyeir.- és bársony nyal ke-
ritve4ft. 50 kr.- 5ftig, legfinomabb
6 ft., nem bekerítve 2 ft. £0 kr.,
3 - 4 ftig.

félkemény vagyegéez lágy, fekete és
szürke szinben 3ft. 50 kr., 4—5 ftig.

félkemény vagy egész Iágy2ft 50 kr.
egész 3 —4 ft 50 krig.

félkemény vagy egész lágy 8—5 ftig.
Inaskalpag fekete kemény 3,4,6,6 ft.

11.

12.

13.

2.

4.
5.

6.

7.
§.
9.

10. szám kocsis-kalap csak feketén és ke
meny 2 ft. 60 kr, 3 - 6 ftig.

KiiCtn:a 2 ft. 50kr., finom Astiikán
5 lt., I'ersian 5, 6— ü ftig.

Kalaj ok tiszt, papok számára egy-
szerü 4— 5 ftig, stlyem-nemezböl
finom 5— 6 ft.

Egész lágy. fekete 3. 3 ft 50 kr ,
4 ttig, szürke 2 t. 50 kr , 3 - 4ftig.
szürke 2 ft. 50 kr , 3 - 4 ftig. zöld
4lt., barna 2ft.50ir .3fi.50krig.

Vadász kalap ki Imébölszürke. zöld
tekeritve egész lágy, ttájerforma,
finomul fölczifrázva 6 ft., szürke
nemezből 3, 4 - 5 ftig, zöld ne-
me2böl 3, 4 - 6 ítig.
Selyem-kalap fekete kemény 3,
4 - 5 ft. £0 krig.

Se!yem-kalap fekete kemény 8,
4 - 5 lt. 50 krig.

fekete és szürke félkemény, egész
lágy 3, 4 - 5 ft.

egeszkemény,feketeesak 3,4—5ft.
feketefélkemény,egéfzlágy4— 5 ft.
Uta?ó forma, fzéles, lágy vagy fél-
kemény, világ, szürke, sötét zöld,
vagy fekete 2 ft. 50 kr. 3 - 5 ft.

Gyeimekkalapok kaphatók, 4. számu
egész kemény,ftkete koczkás szalaggal,vö-
rös fekete vagy fehér 2ft. 90kr , 3ft. ÉO kr.
5. számu fekete vagy szürke, selyem vagy
bársonynyal feléke&itve 3 fttal, vékony sza-
laggal 2 it , 2 ft. 50 kr. 3 ítig. 7, számu fe-
kete vagy szürke 2 lt., 2ft. ÖU kr. 3 ft. Leg-
kiselb gyermekek számára felálló karimával,
fekete vagy szürke 2 lt. 50 kr 3 ft., szint
olyanok tiszta fehér 5— 6 ftig.

Nagybani és darabonkint eladás,

Dr. OCSVÁRY EDE,
nagy-niihál)i orvos,

mint a fckrofula és sápkor biztos
gyógyítója, ezennel köztudomásra jut-
tatja, hogy jelenleg Paznnyban (Sza-
bolcsmegye) időzik; elfogva fel-
szólittatnak mind a<!ok, kí.c A f',.- tebb
emlitett betegségekben szenvednek,
hogy orvosi tanács és gyógyitás végett
forduljanak őhozzá. Rendes lakása
Nagy-Mihály. 1471 (1)

Kerestetik
a Sopron-Kanizsai vaspálya mentében vagy
a Balaton vidéli én e y alkalmas lakással el-
látott fertály vagy féltelt-k birtok azonnali
megvásárlásra. — Elfogadtatik az értesités
e czim alatt: K. S. urnak Pesten, poste
rcstante. 1472 (1)

Titkos 1412(7-0)

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

Med. dr. IIelf>r Vilmos
Pest, király-utcza 27. sz. Medetz-
házban, I-ső emelet, délelőtt 7 —9-ig,

délután 1 — 4 óráig
$JV" Díjazott levelekre azonal

válaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megküldelnek.

M i n d e n n e m ü

takarópapiros
(MakulaUir)

kapható Pesten, egyettm-utcza 4-ik sz

Gyermek Yászonnemii-készletek,
u. m . : i n g e k , l á b r a v a ' ó k , k o r s e t t e k , e l l e n z ő k , p i q u é - t a k a r ó k , k ö t ö t t f ó k ö t ő k s a t .

Keresztelö-vánkosok és zubonykák
fonott vagy vas bölcsők, egészen felszerelve minden áron.

Női vászon-készletek,
ágyneműek,nappali és éjjeli ingek, nadrágok, korsi ttek, fésülő-köpenyek, zsebkendők,

s.oknyák s a t . asztalneműek, törülközők s a t .

Kész mennyasszonyi készletek
bármely áron, mennyasszonyi ruhák selyemből vagy illusioból, és mirtus koszoruk.

Finom hímzések, fehérnemiiek, csipkék,
g a l l é r o k ős k é z e l ő k , f ő k ö t ő k , h á l ó k , s z ö v e t e k , szé lek és b e t é t e k s a t .

Függönyök és föggönyszöveteket
ajánl

TÜRSCIl F.
Pesten, váczi-utcza 19-ik szám a., a nagy Kristóf mellett.

Megrendelések postai utánvét mellett gyorsan teljesittetnek. *TpS
Részletes árjegyzékek bénnentve. *^@ 1319 t9— 0)

Nincs többé Dorsch májolaj!

GRIMAULT és TÁRSA gyógyszerészek
JÓDTARTALMÚ RETEK SZÖRPJE

PÁRISBAN (Rue Richelieu 45).
i Azon sok nemű szerek közt, melyek javaslatba hozattak, hogy az oly kellemetlen
| izü s formája által a betegre nézve oly kiállhatlan hal májo aj mással pótoltassák, tagad-
hatlanul eddig a Grimault-féle jódtartalmú retek-szörpje bizonyult be a lcghathatósbnak
s a czélnak tökéletesen megfelelőnek. Annak jótékony hatása különösen mellbetegségek-
ben, asikór, an'ámi, lymphati és skrofulabántalmakban mindenkor igazolva lön; a gyom-
rot nem rohanja meg, az étvágyra ingerlöleg lj«t, s különösen gyermekeknél a bőr szin-
telségs ernyedtsége eseteiben, melyhez gyakran a nedvek megromlása is csatlakozik,

| valamint a nyakmirigy kifejlődé.-e ellen eredménynyel használtatik.
! A retek-szörp a párisi orvosi gyakorlatban nem rég vétetet alkalmazásban s ma
j már a legkitünőbb orvosok által naponkint mint vértisztitószer a legkiválóbb eredmény -
| nyel rendeltetik.

A jódtartalmú retek-szörp alapja a kerti zsázsa nedve (nasturtium), a reteké , a
torma (cochleria) mindkettő elismert tulajdonságú antiscorbutféle növény, me.yek ter-
mészeti állapotban iblanyt s kénkövet tartalmaznak, s melynek reve a készítmény hat-
hatóságáról s a bevevés köniivüségéröl a megnótteknél épen ugy mint a gyermekeknél
elégséges biztositék ot nyujt. Bazin s Cacenave a „St.-Louis"' kórház- orvosai Párisban a
jódtartalmú retek-szörpöt, támaszkodva az azzal tett számtalan sikeres gyógyered-
ményekre —,különösen a bőrbetegségek minden nemében ajánlják. — A főraktár létezik
TÖKÖK JOZSEF gyógyszerésznél, Pest király-utcza 7. sz. a. 1394 (6—32)

Ölcsó és czélszerü ajándékok
HARIS PÁLNÁL

Pesten, Deák Ferencz-utcza 15. sz. alatt kaphatók, u. m.:
1 levélmásoló vasgép fa-alappal 4ft. 50 kr., minden szükségletekkel tökéletesen ellátva 6 ft.
egész 7 ft'g. Fgésztm vasból vas alappal 11 ft., minden szükségletekkel ellátva 17—18 ft.
100 db. 8-ad levélpapír csak — ft. 45 kr.
100 „ „ vastagabb . . — ft. 65 kr.
100 „ ,, vastag angol . 1 ft. — kr.
100 „ ., legvastag.angol 1 ft. 40 kr.
100 „ Csipkeszelü szines zo-

mánezos és dombor-
nyomatott szelü . . 1 ft. 60 kr.
szines levélivek . . 1 ft. — kr.
gyászszegélyül ft. 10kr. — 1 ft.60kr.
levélpapírokra alkalmazandó photo-

graphiaSft.; a papirt lehet bármelyikét
hozzáválasztani, e végre 1 jó példány ki-
vánatos beküldeni. E levélpapírokhoz kellő
borítékok 100-a 30 krtól 1 ftig kapható.

100
100
100

100 dombor nyomásért
3 szóért csak 12 kr.

2 elóbetüvel vagy

100 dombor szines monogrammért vagy
2 szóért avagy egy szóért arabesquebe
foglalva csak 1 ft. fizetendő.

100 dombor nyomatú látogatójegyek 80 kr.
100 finom fekete kőnyomat . 1 ft. — kr.
2 soros nyomat 1 ft. 50 kr.
3-soros nyomat 2 ft. — kr.
100 peesétostja saját arczkép-

. . . 3 ft. - kr.pel fényképüeg
6 darab Hermesféle rajzminta,

minden nemből vegyítve . . . 30 kr.
1 nagy negyedives minta . . . . 20 kr.
1 félíves minta 40 kr.
Mindennemű rajzeszközök, rajzpapirok leg-

olcsóbban kaphatók. 1464 (5—0)

Tiszteletteljes megemlitéssei a londoni ipar-kiállitáson kitüntetve.

Dr. POPP J. G.
gyakorló fogorvos, cs. kir. ausztriai legf. szab , első amerikai s angol ízabadleveles

i*rANATHEfiIN-SZÁJVIZE
Bécsben, Síadt Bognergasse Nr. 2. 1456(2-6)

Egy flves ára 1 ft. 40 kr.
Kapható PESTEN: Törők József gyógyszerésznél király-utcza 7-ik sz. a ; — to-

vábbá Molnár, Unschuld, Lueft" Oszwald és Vértessi uraknál.
BUDÁN: Az udvari gyógyszertárban és Ráth gyógyszerésznél Tabán.

Ezen kitünő készitmény 14 évi fennállása óta még Európán tul is a legnagyobb
elterjedés s hirnevet vivta ki magának, s annak használása a fogfájdalmak minden
nemei, továbbá a száj puharészek betegségei, ingó fogak, könnyen vérző beteg-fog-
hus, csontszu és suly ellen a legjobbnak bizonyult be ; felolvasztja a nyálkát, mely
által a fog-kő képződése meggátoltatik, a szájízt jobbítja s arra frisitöleg hat s igy
minden kellemetlen bűzt, melyek mesterséges vagy üres fogaktól, ételek vagy do-
hányzástól származnak, gyökeresen eltávoüt. Minthogy az anatherin-szájviz a
fogakra s a szájrésrekre sem bántólag, sem pedig marólag nem hat, ennélfogva az
mindenkor mint szájtisztitószer a legnagyobb szolgálatot teszi » a szájrészeket a
késő korig teljes egészség s friseségben fenntartja; kitünő orvosi egyéniségek bizo-
nyítványai annak ártalmatlan- s ajánlhatóságát elismerték, s az számtalan hirneves
orvos által rendeltetik.

Anatherin fog-pásta 1 szelénére ára 1 ft. 22 kr.
Fog-ólom, az üres fogak betöltésére 1 doboz ára . . . 2 ft 10 kr.
Növényi fogpor 1 tok ára — ft. 63 kr.

Kiadó-tulajdonos Heekenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Tizenharmadik évfolyam.

Pest, január 14-én 1866

Előfizetési föltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 kr t- ;
háromszor- vagy többsiöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Haaseiistein és Vogler.— M.-Frankfurtban:
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppeiik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

O c s v a i F e r e n c z .
A mostani erdélyi országgyülés egyik

kitünö tagjának arczképét mutatjuk be ol-
vasóinknak. A közelmult szomoru emléke-
zetű években s legterhesebb megpróbáltatá-
sok tüzében megedzett hazafiui szilárd jellem
ez, kinek halántékait egész Erdély közvéle-
ménye a tisztelet és elismerés koszorújával
méltán körülfonta; ki hazánk közéletében
mint képzett jogtudós, kitünő tollú publi-
cista s közszeretetben álló tanár már régóta
legtevékenyebb részt vesz, s egyike azon
jeleseknek, kik helyöket minden körülmény
közt példaszerűen betöltötték.

Ocsvai Ferencz 1819. febr.
4-dikén született Csomafáján,
Doboka vármegyében. Atyjától,
ki kisbirtoku táblabiró volt,
nyerte az első oktatást, s midőn
1827-ben a kolozsvári ref. főis-
kolába vitték, a nyolcz éves fiu
már egy-két római klasszikust
olvasott, s Ovidiusból és Virgi-
liusból egész fejezeteket el tu-
dott, az eredeti szöveg szerint
és értve, könyv nélkül mondani;
a társalgási nyelv pedig atyjával
a deák volt. "iskolai pályáján az
akkori időben latin nyelven irt
pályamunkáival több izben ju-
talmat nyert. Végzett a régi
tandrendszer szerint két évi
philosophiát, két évi jogot, két
évi theologiai; volt egy évig
köztanitó. 1841-ben lépett ki az
iskolából s azonnal fölesküdt
kir. táblai írnoknak.

Pályája választására elhatá-
rozó befolyással volt az 1834-ik
év, élénk közgyűléseivel s a ko-
lozsvári országgyűléssel. Wesse-
lényi Miklós, Kemény Dénes,
Szász Karoly szónoklatai mély
benyomást tettek az ifju lelkére.
Legfőbb vágya az volt, hogy
egykor ő is táblabiró lehessen;
ezt 1842-ben érte el, a mikor Doboka-és
.Kolozsvármegyében táblabiró, vagyis jura-
tus assessor lett.

Az 1841-diki országgyülés alatt szintén
Kolozsvártt volt, s következö évben Méhes
az akkor b. Kemény Zsigmond és Kovács
Lajos által oly jelesen szerkesztett ellen-
zéki közlöny, az „Erdélyi Hiradó" mellé

hivta meg munkatársul, miután nehány
dolgozata által már előbb magára vonta
Ocsvai a figyelmet. A journalistika azonban
ez időben nem teremthetett számára babé-
rokat.

Az 1841-diki országgyülés után neveze-
tes átalakuláson mentek keresztül a pártok
Erdélyben. A konzervativek felülkerekedtek.

Keménynek és Kovács Lajosnak, hogy a
lap fennállhatását a kormány meg ne aka-
dályozza, felsőbb intés folytán meg kellett
válni a „Hiradó" tól, melynek vezetését ők
a szerkesztővel Méhessel egyetértve, Ocs-

OCSVAI F E R E N C Z

vaira és Vida Károlyra bizták. Rövid idő
mulva, nehány szabadabb hangu czikke
miatt Vidának is távoznia kellett. (E fényes
tehetségü journalista, mint tudva van, ké-
söbb a konzervativek táborába lépett át.)
Ocsvai egyedül maradt, s a nélkül, hogy a
lap eddigi elveiből valamit feladott volna,
küzködött a censurával 1848-ig. Akkor kir.

kormányszéki tanácsosok voltak a censorok,
de azokról sem lehet állitani, hogy a szabad
szó és ellenvélemény iránt türelmesek lettek
volna, s megtörtént, hogy egy ivröl mind a
12 hasábot is kitörülték.

Ocsvai 1844-ben ügyvédi szigorlatot tett
le, kitünő eredmény nyel, nehány pört is
folytatott, de nem lett gyakorló ügyvéd.
Sorsa a „Hiradóhoz" kötötte.

1848-ig a szerkesztés s a megyei élet
között oszlott meg minden tevékenysége.
Mint az oppositio tagja, zaj nélkül, de buz-
gón munkálkodott azoknak az eszméknek

terjesztésében, melyek 1848-ban
a népfelszabadulás és közteher-
viselés által nyertek megteste-
sülést.

1848 tavaszán, e nagy remé-
nyekkel teljes időszakban át-
vette a „Hiradó" szerkesztését
és kiadását a maga kezére s
folytatta nov. 16-káig, mikor a
császári sereg elől Kolozsvárról
ő is kivonult.

A márcziusi napokban a ki-
tünő erdélyi államférfi, id. gróf
Bethlen János vezetése alatt,
Erdély történeti, politikai és
statistikai viszonyairól készitett
egy munkálatot, melyet az uniót
előkészitő anyagul, a pozsonyi
országgyülés vezéregyéniségei-
nek kezeibe szolgáltattak.

Meg kell emlitenünk, hogy
utczai kravallokban, zavargá-
sokban nem hogy része lett
volna, de azoknak, a hol csak
lehetett, elejét venni, lecsillapí-
tani igyekezett. Lelke egész he-
vével csüngött az uj korszak
szabadság-eszméin, de vissza-
borzadt kicsapongásaitól.

A novemberi kivonulás után
beállott közhonvédnek a Krasz-
namegyében állomásozott 31-ik

zászlóaljba, melynek őrnagya Tóth Ágoston
volt, s részt vett azon csatározásokban, me-
lyeknek eredményéül Bem Kolozsvárt visz-
szafoglalta. Zászlóalja, Zsibóról kiindulva,
Kővárvidékén át Dézs felé első volt, mely
karácsony első napján este Kolozsvárra, a
lakosság kitörő örömnyilvánitásai mellett,
bevonult.

2-ik szám.
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E hadjárat közben hadnagyságig emel-
kedett.

A katonasággal azonban csakhamar föl
kellett hagynia. A Kolozsvárra bevonulás
utáni nap Bem hirlapszerkesztésre szólitotta
föl. Igy inditotta meg a „Honvéd" czimü
lapot, mely 1849. jan. l-töl aug. 14-kéig
naponkint jelent meg. A mellett, hogy lapot
szerkesztett, mint szolgálatnélküli katonát
minden olyan feladatnál alkalmazták, a
hová katona kellett, s a melyek a Kolozs-
várról való eltávozás nélkül teljesithetők
voltak. Igy nevezték ki a kolozsvári vegyes
rögtönitélő birósághoz, melynek tárgyalá-
saiban, szelid kedélye daczára, részt kellett
vennie.

A forradalom megbukása után az ö élet-
története is, mint annyiaké, gyászlapot mu-
tat, — nyolcz év szenvedéseivel.

1849. aug. 14-én az oroszok elöl kivo-
nulván Kolozsvárról, négy évig bujdosó volt.
•De nem külföldön. Fájó szivvel vált honta-
lanná lett barátaitól, kik magukkal hivták,
— de nem tudott megválni e földtől, nem
volt ereje itt hagyni családját.

Mármaros-, Bereg-, Ugocsa- és Szatmár-
megy ében bujdosott négy hosszu éven át,
mig 1853. májusban fogolylyá lett. Elöbb
Váradra vitték. Onnan négy hónap mulva
Szebenbe. Itt novemberben elitéi; ék s télire
a fehérvári várba szállitották, a honnan 15
évi, vasban töltendő várfogságra szóló itélet
kimondása után 1854-ki aprilisben Joseph-
stadtba, Csehországnak a porosz határszél-
hez közel eső várába vitték.

A fogoly életét nincs miért rajzolnunk.
Annyinak jutott ebböl a mostani férfikort
ért nemzedék tagjai közül, hogy alig bir
még az ujdonság érdekességével. (A joseph-
stadti Zwingerben 200-an voltak együtt.)

1857. tavaszán Ö Felsége kegyelme, egy-
kettő kivételével , mindnyájuknak vissza-
adta szabadságát. Ocsvai Kolozsvárra csa-
ládja körébe tért vissza.

A politikai foglyoknak, mint olvasóink
.jól emlékezhetnek rá, a kiszabadulás után
sem volt könnyü a pályakezdés.

Ocsvai eleinte az akkor Kolozsvártt szé-
kelő n.-enyedi ref. theologiai intézetben,
mint ideiglenes tanár, latin és hellén nyelvet
adott elö. E klasszikus nyelvek irodalmában
kiváló jártassággal bir.

Majd 1858-ban az erdélyi kölcsönös jég-
és tüzkármentö társulat irodájában alkal-
.mázták, s ott dolgozott 1861-ig. Ez időre
esik az intézet ujabb lendületnek indulása.

1859-ben egy előrelátó és jobb jövőt is
remélő magyar ur összegyűjtötte az iskolát
végzett főrendi fiatalságot, hogy hallgassanak
előadásokat a magyar közjogból, s ennek
tanítására Ocsvait kérték föl. Abban az idő-
ben a hatóság e magán természetü tanórá-
kat is be akarta tiltani.

Az alkotmányos élet rövid időre történt
föléledésével 1861 ben Dobokamegye Ocs-
vait megválasztotta főjegyzővé. Mint ilyen,
közremunkált a magyar és román nemzeti-
ség közötti súrlódás elenyésztetésére, s tol-
mácsa volt megyéje politikai véleményé-
nek, mely szerint elsö volt az erdélyi tör-
vényhatóságok között, mely a trón és a
pesti országgyülés elött is kimondotta, hogy
a nemzetiségi igényeket a nemzeti teljes jog-
egyenlőség alapján kivánja kielégittetni.

Egy hónappal késöbb Kolozsvár város
közbizalma hivta el főjegyzőjének. De ezt
sem sokáig vihette. A kolozsvári ref. főisko-
lában visszaállították a jogi tanfolyamot, s
1861. őszén Ocsvait hivták meg a hazai tör-
vények tauitására, s ma is mint közszeretet-
ben álló tanár ott müködik.

1861. júniustól az év végeig a „Kolozs-
vári Közlöny" szerkesztését vitte; jeles pu-

blicistái tehetségéről ez idö alatt megjelent
czikkei is tanuskodnak; de hogy neve mint
szerkesztőé a lapon álljon: a hatóság ekkor
sem engedte meg.

Az 1865-i kolozsvári gyülésre Doboka-
megye választotta képviselőjévé. Ez ország-
gyülésen őt kérték fel az Ö Felségéhez kül-
dött felirat szerkesztésére, melyet a decz.
12-i országos ülésben nagy hatással szintén
ö olvasott föl. — Mint szónok is a jobbak
közé tartozik, de kivált alapos jogtudománya,
ritka jelességü jegyzői tolla és tiszta fölfo-
gása miatt becsült és tisztelt. — Az erdélyi
közvélemény öt jelölte ki a pesti országgyü-
lés által az erdélyiek számára üresen ha-
gyott 6-ik jegyzői székre.

D a l o k .
(A budapesti dalárdának tiszteletjelül.)

I.
Erdőn, mezőn uj élet kél tavaszra . . .
Kelj te is föl, szép hazámnak tavasza! —
Néma berken, néma völgyön,
Zendüljön vidám dana . . .
Régi kedve a magyarnak,
Jőjön meg már valaha! — —

Hej beh rég is tart felettünk már az éj; •
Ég csudája, hogy e nemzet mégis él! —
Mennyi vér és mennyi könyü! . . .
Ah de zengjen a dana . . .
Régi kedve a magyarnak

meg már valaha! — —

Legyen a mult búja, gondja hólepel, —
Sátorfáját e hazából szedje fel! . . .
Zöldüljön ki még a sir is
Az örömnek általa . . .
Régi kedve a magyarnak
Jőjön meg már valaha! — —

Kezeinkben ha búval telt a pohár
Visszatérő örömünket csengje már . . .
Legyen az feltámadásunk
Győzedelmi szent dala . . .
Régi kedve a magyarnak
Jőjön meg már valaha!

II.
Ragyogj , ragyogj piros hajnal az égen, —
Magyarföldre ugy sem ragyogtál régen, —
Szárítsd fel itt azt a sok kony-harmatot,
Melyet a nép buskeserve hullatott! —

Tisza, Duna könyüinkkel van tele,
Sóhajunkat nyögi a Kárpát szele, —
Isten tudná, mit és mennyit szenvedtünk . . .
Ragyogj, ragyogj piros hajnal felettünk! —

Szivünkben már az öröm is megfagyott,
A mióta eltüntek „a jó napok", —
,,Bús magyarrá"—lett jó kedvü nemzetünk . .
Ragyogj, ragyogj piros hajnal felettünk! —

Dolmányunkon szélyelfeslett a kötés . . .
Testvéreink elfeledték a kötést. —
Ellenünk lett, a kiket mi szerettünk . . .
Ragyogj, ragyogj piros hajnal felettünk! —

Átaludtunk egy végetlen nagy telet, —
Meg is szőtték már ránk a szemfedelet, —
De a sirban nem veszett el életünk . . .
Ragyogj, ragyogj piros hajnal felettünkl —

Ujra éled, — ujra ébred a magyar, —
Forrni kezd már, mit eltépett a vihar,
Az is felkel talán, mit eltemettünk ?! . . .
Ragyogj , ragyogj piros hajnal felettünk! —

Ilyes Bálint.

A kortes-világ eredete.
(Novella.)

Irta Pálffy Albert.

(Folytatás.)

II.
Másnap az ifju ismét felballagott a város

házára. Az utczán a házak mellett, köveze
hiányában pallók feküdtek végig, s a jövő

menők közöl a ki kor, rang, vagyon vagy
azdagság tekintetében a másiknál kisebbnek
rzé magát, kötelességének tartotta, kitérni
agy nagy különbség esetében még le is
épni a deszkáról.

Ballagása közben már messziről észre-
ette, hogy valami három lófarku helybeli
asának kell közeledni, mert ugyancsak sü-
egelik az emberek, s térnek ki előle a pal-
óról.

A közelgő alak érdekes külsővel birt.
öltözéke nagy tekintélyt adhatott személyé-
ek, ha különben ma már az ily jelmez áta-
ános nevetséget nem okozna megjelenésével.
Világos nyári kelméből készült magyar nad-
rágot viselt, és magas sarkú kordovány-
:sizmát réz-sarkantyuval. Potrohos hasát
'ekete bársony-mellény fedezte, azon felül
sötétkék frakk, fényes gombokkal. Fején
dulról felfelé mindig szélesbedő magas ka-
ap pompázott. Frakkjának egyik gombjáról
jzifrán hímzett dohányzacskó lógott le; há-
iulsó zsebéből tiszta fehér kendőnek vége
pillantott elő, és hatalmas füstgornolyokat

regetett ezüstkupakos nagy tajtékpipájá-
ból. Epén most megállott és körülnézett,
semmit sem figyelve azon kifügesztett táb-
ára, melyen elmosódott betükkel a hatóság-
nak ezen drákói parancsa állott: „Itten, öt
forint vagy huszonöt bot büntetés alatt, ti-
almas a dohányzás."

Az ifju végig nézte az előtte ismeretlen,
de a helybeliektől nagyon is ismert alakot,
s miután ez tiszteletet követelő perifériájá-
val egészen elfoglalta a pallót, kénytelen
volt vagy neki menni, mint a légy a gyer-
;yának, vagy letérni, s beczuppanni a pocso-
yába.

Majdnem ugy mutatkozott, hogy ezen
helybeli tekintély csakis azért állja el a

yulai Termopylék ezen legszorosbját, hogy
innen lássa, ki tiszteli meg annyira, hogy
érte belépjen a feneketlen kátyukba ? s ki
oly vakmerő, hogy elhaladván mellette: vele
közel érintkezésbe jöhet?

Az ifjura nézve, kinek tervei voltak
yulán, valósággal a megpróbáltatás pilla-

nata állott elö. Pesten lakván, már meg-
szokta , hogy legalább az utczán minden
ember egyenlő; ezen demokratia azonban
azon időben csak a járdákon volt valóság: a
palló még nagyon megkivánta a rangkü-
lönbség világos elismerését.

Már csak nehány lépésre voltak egymás-
tól, s az ifju nem tudta, mint halad át, bele-
ütközik-e ő urasága Scyllájába, vagy lepoty-
tyan a békalencsét termő Charybdisbe? Amaz
valósággal gyönyörködni látszék az idegen
ifju zavarában, s amennyire tehette, még
jobban szétterpeszkedett. Még pipáját is
oldalra bigyeszté, csakhogy mint élő barri-
kád zárhassa el az utat.

Következett a válságos percz. Mint rho-
dusi kolossz állott előtte a követelő alak, a
kinek ha kolosszális volta a szélesség he-
lyett a magasságban találja hü kifejezését:
ifju uram megteszi a tréfát, hogy a két ki-
feszitett láb alatt illan át, mint hajdan a
hajók, melyek az emlitett szobor alatt a
nevezett kikötőbe eveztek.

És miután itt helyben nem maradhatott,
amaz pedig tágitani nem akart, nem maradt
hátra más mód, mint hogy az ifju hirtelen
megölelte az ismeretlent és igy ketten
együtt, egy ügyes pirouettel megfordul-
hattak.

— Ez már hallatlan impertinenczia! —
kiáltott ő tekintetessége, s hogy ezen tiszte-
lethiányt rögtön példásan megbüntethesse,
vaskos törökmegyfa-pipaszárával utána suj-
tott az elillanó ifju hátának.

De maga járta meg eröködésével, mert a
csapásméréskor teste elveszte az egyensulyt,

s egész méltóságával belefordult a leggya-
lázatosabb pocsolyába.

Képzelni lehet, minő czikornyás károm-
kodások sivithattak elő torka mélyéből, :
csúszós fenekű kátyuból lábra kapni képe.
nem levén, tán még mai napig is ott fet
rengene, ha a piaczi nép közöl segitség nem
érkezik s nagy kínnal ki nem halaszszák
onnan.

Nagy esemény volt ez Gyulán, s még az
ebéd ideje előtt mindenki csak erröl beszélt
erre tette megjegyzéseit, és tekintve vár
ható következményeit, még jövendőléseit is

A midőn az ifju ép bőrrel és száraz láb-
bal a városházára ért, ott a tanács mái
rémülve dugdosá össze fejét. A notárius
igen tragikai arczczal, vagy ha jobban vizs
gáljuk vonásait, el nem palástolható kárör
vendezéssel fogadá az érkezőt.

— No hiszen — mondá — szerencsétle-
nebbül már nem kezdhette meg ifju uram
ügyvédi pályáját. íly actus majoris pontén
tiae a tekintetes ur ellen !

— És kicsoda ezen tekintetes ur, a ki a
nyilt utczán elállja az emberek előtt a
szabad járáskelést ?

— Hogyan, hát még azt sem tudja, kit
taszított be az utczák legfeneketlenebb sár-
tengerébe, hogy a derék urnak a mocskos
lé habaréka majdnem összecsapott a fei
fölött?

— Talán a vármegye kriminalis tör-
vényszékének elnöke?

— Ha csak az volna!
— Vagy tán maga a királyi tanácsos-

ságra készülő első alispán?
— Még annál is hozzáfoghatlanul hatal-

masabb. Nem sejtette méltóságos alakjából,
parancsoló tekintetéből és szikrázó szemei-
ből, hogy azon nagyhatalmú ur áll eiőtte, a
ki Gyulán, baljában tajtékpipáját, jobbjá-
ban a félemletes jus gladii-t tartja kezében:

— Talán csaknem volt maga a hires pri-
mus acquisitor, tekintetes és nagyságos Ha-
rucker Márton uram ?

-^ Tegye félre a tréfát, ifju uram. A
Harucker név rég kiveszett Gyuláról, azóta
átélték apáink a méltóságos Grueber dynas-
tiát is. De a kit ma ily rutul megfürösztött
ifju uram az uraság saját allodialis földjé-
ben, nem más, mint a fényes grófi család ha-
tártalan hatalmu megbizottja, nemzetes és
Vitézlő Tóbiás István tiszttartó uram!

— Ah ? a tiszttartó ? s nem valami fé-
nyesebb méltóság? Még csizmámon a pesti
por a juratus-életből: remélem, csak nem
ijedek meg épen egy urasági tiszttől.

A tanács tagjainak a füle zudult meg, a
mint ezen crimen laesae-t magában foglaló
vakmerő szavakat hallania kellett. Igy be-
szélni Békés-Gyula városában, a hol a föld-
nek minden porszeme az uraság örökös
tulajdona! E mellé még a városi tanács
elött, mely nem volt egyéb, mint a rabszol-
gák fölött itélö közönséges szolgák alázatos
gyülése!

Maga a jegyző is elébb csak vonogatta
vállát, aztán szinlett sajnálkozással az ifju
felé fordulva hebegé:

— Megvallom, nagy oktalanságot követ-
tem el, a midőn ifju uram részére a szállás-
keresés dolgában szives barátságomat fel-
ajánlottam. Most már Isten hirével tessék
arra futni, a merre a szeme lát. Mától fogva
nem ismerem azon embert, a ki mindnyájunk
legkegyelmesebb jóltevőjét ily szörnyü
módra megsértette. Elvégeztük egymás kö-
zött dolgunkat. Arra az ut, merre a kerék-
vágás. Pedig bizony igen alkalmatos szállás
lett volna ifju uram számára Rencsik And-
rás csizmadia házában a Ruczavároson, a j
Méglakható-utczán, a hol a kapu mögött j
azt a nagy körösfát épen most lepték meg !

a kőrösbogarak, ugy hogy a szaga még a
vakembert is egyenesen odavezethetné.

Meglehetősen furcsa elutasitás volt ez,
melynek elejében a barátság végkép fel volt
mondva, a végében pedig a legbecsesebb
útbaigazítást foglalta magában. Nagy kópé
volt notárius uram. Hivatala miatt játszotta
a helybeli dynastiához szitó jóérzelmü pol-
gárt, de szivében annál inkább örvendhetett,
a midőn szégyen érte azon embert, a ki az
egész vidék fölött elviselhetlen zsarnoki
hatalommal uralkodott.

Az ifju megbillenti fejét az elsápadt
tanács előtt, megfordult sarkán, s a lehető
leggyorsabban elkotródott.

Természetes, hogy lépteit egyenesen a
Ruczavárosnak „Méglakható" nevü része
felé vette. Azért nevezik igy, mert csak
addig lakott benne ember, mig a Körös fo
lyó ki nem öntött s el nem üzte ama vak-
merőket, a kik az évenkinti szomoru példa
daczára, mégis ide építgetik viskóikat.

'— Jó lesz Rencsik András mesterrel,
minél elébb kialkudni a szallásbért, s rög-
tön oda is költözködni, mert ha megtudja,
hogy én merítettem tiszttartó uramat a
kenderáztató alá, egy zsák aranyért sem
engedi meg, hogy ily felségsértő egy födél
alatt lakjék vele.

Kérdezősködvén az utczákon, csakhamar
megtalálá a keresett városrészt. A százéves
kőrösfa koronája legottan feltünt előtte, s
látta, hogy egy pár iskolakerülö suhancz
botokkal hajgál fel a fára, leverni szándé-
kozván egy tarisznyára valót a kőrösboga-
rakból, ezen kitünö tüzesitö szerből, mely-
nek fontjáért a gyógyszerész, egy réz-kraj-
czárt adott, maga pedig a megszáritott és
mozsárban megtört féregnek poráért szeme-
renkint tiz annyit szokott felszámlálni,
mint a mennyiért az egészet vette.

(Folytatás köv.)

Házasságok vérrokonok között.
Sokan boszankodnak az egyházi és világ

törvényhozásra, hogy azok a vérrokonok között:
házasságokat oly szűk korlátok közé szoritják, és
nem látják át, hogy ezt a törvényhozás épen az
és sarjadékaik boldogságáért cselekszi. Csak rövid
idő óta történik, hogy a tudomány a népesedés
mozgalom ezen ágát figyelemmel kiséri, s ez azóta
gyüjtött tapasztalatok is legvilágosabban bebizo-
nyították, hogy a vérrokonok között kötött házas-
ságok, az azokból származó gyermekek egészségi
állapotára és életök tartósságára, rendkivül ártal-
mas befolyást gyakorolnak. Ennélfogva az állami
gészségügyi rendőrségnek, törvényhozásnak és

kormánynak elég méltó és fontos oka van arra,
hogy e komoly ügyet élesen szemügyre vegye s a
vérrokonok közötti házasságokat akadályozza.

Boudin franczia tudós közelebb egy nagyon
érdekes értekezést adott be a párisi tudományos
akadémiának, melyben épen a vérrokonok közötti
házasságok ártalmas befolyását tárgyalja, és ki-
mutatja, hogy az ily házasságok a siketnémák
szaporodását rendkivül előmozdítják. Ezen érte-
kezésből következőket emeljük ki:

1) Francziaországban minden 100 házasságra
átmérőleg 2 vérrokon házasság esik. E szerint a
vérrokon házasságból született siketnémáknak ugy
kellene állani a nemvérrokon házasságból szüle-
tett siketnémákhoz, mint 2 áll a 100-hoz. De az
arány valóban sokkal mostohább; Lyonban pél-
dául ugy áll mint 25 a 100-hoz, Párisban mint
28 a 100-hoí és Bordeauxban mint 30 a 100-hoz.
Más szavakkal: Lyonban 100 eiketnéma közöl 25
'érrokon házasságból valo, holott számarány sze-
int csak kettőnek kellene vérrokon házasságból
ralónak lenni.

2) A siketnéma gyermekek aránya a szülék
okonsági fokával nő, és pedig oly mértékben,

hogyha a közönséges házasságból való siketnéma
zületés veszélyét 1-gyel jeleljük meg,akkor ezen

veszélyt az unokatestvérek közötti hiízasságnál
18-al, a nagybátya és unokahug közötti házas-
ságnál 37-el, a nagynéne és unokaöcs közötti há-
zasságnál pedig 70-nel kell megjelelnünk.

3) Berlinben 10,000 katholikusra 3'/,n siket-
néma gyermek, ]0,00 • protestánsra 6 siketnéma
gyermek és 10,000 zsidóra 27 siketnéma gyermek
esik. Más szavakkal: a siketnémák aránya oly
mértékben nő, mily mértékben a különböző val-
lásfelekezetek a vérrokonok közötti házasságot
megkönnyebbitik. E tekintetben a katholika val-
lás, mint tudjuk, legszigorubb, s ennélfogva hí-
veinél legkisebb is a siketnéma szülöttek száma.

4) Az északamerikai egyesült államokban a
Jowa kerületben 1860-ban 10,000 fehér lakosra
3'/3 siketnéma gyermek, 10,000 néger rabszolgára
pedig 212 siketnéma gyermek esett. A szines
lakosság között tehát, hol a rabszolgaság a vér-
rokonok közötti házasságokat nagy mértékben
kedvezményezte és előmozdította, aránylag 91-
szer nagyobb a siketnéma szülöttek száma mint
a szabad fehér lakosságnál, mely a törvény, er-
kölcs és vallás védelme alatt áll.

5) Mint a tapasztalás bizonyitotta, a siket-
néma gyermekek nem mindig közvetlenül szár-
maznak a vérrokon szüléktől, hanem néha köz-
vetve további kereszt házasságokból jőnek elő.

6) Oly házasságokból, melyek siketnéma, de
nem vérrokon szülék között köttetnek, csak na-
gyon kivételes esetekben származnak megint si-
ketnéma gyermekek, ugy, hogy távolról sem kell
hinnünk, hogy ezen betegség örökös volna.

7) A siketnémák száma gyakran nagyon
észrevehetőleg nő oly helyeken, hol természetes
akadályok a keresztházasságoknak útjaiban álla-
nak. Igy például a siketnémák száma, mely egé-z
Francziaországra nézve 10,000 lakos után tí-ot
te-zen,Korsika szigetén 14-re, a magas Alpeseken
23-ra, Izlandban ll-re, Bern kantonban 28-ra
emelkedik (mindenütt 10,000lakos után számitva).

8) Egész Európa összes siketnémái számát
megközelitőleg egy negyed millióra lehet tenni.

De a vérrokonok közötti házasságok az azok-
ból származó sarjadékok élettartósságára is na-
gyon hátrányos befolyást gyakorolnak. E tekin-
tetben Dévay Honi orvos tett gondos vizsgálato-
kat, ki hogy vizsgálatai annál alaposabbak legye-
nek, a szülék egészségi állapotára is kiterjesztette
figyelmét.

Dévay egy déli Francziaországból származó
család sorsát kisérte figyelemmel. E családhoz 2
fiu és 4 leány tartozott, kik mindnyájan egyátalán
egészségesek és erőteljesek voltak éi hosszu élet-
kornak örvendettek. A 6 személy közőí 3 (egy
fiu és két leány) vérrokonokkal lépett házasságra,
a msísik három pedig (hasonlóképeu egy fiu és két
leány) idegen személyekkel. Noha az első három
testvér, egészségi és erőbeli állapotn nézve,
semmivel sem állott hátrább, mint a többi, mégis
a tőlök származott gyermekek sorsa, hasonlithat-
lanul különböző volt azon testvérek gyermekeié-
tői, kik idegen személyekkel kötöttek házasságot.

A három vérrokon házasságból 24 gyermek
származott, ezekből azonban a 14-dik életév el-
érése előtt 20 halt meg; holott a többi testvérek
19 gyermeke közöl csak 3-at ragadott el a halál
az emlitett életkor elérése előtt.

Dévay e példához egy másikat soroz, mely
hasonlóképen nagyon érdekes. Egy izmos és egész-
séges férfiu unokahugát vette nőül, ki hasonlóképen
erős, egészséges és jó testalkatu volt. E házasság-
ból 8 gyermek született, s ezek közöl 7 a negyedik
életév elérése előtt agyvizkórsági jelenségek kö-
zött halt meg. A 8-dik is ingadozó egészségű.

A vérrokonok között kötött házasságból
származó ezen feltünő halandósági viszonyok és
bajok mellett,bizonyos szerves szabálytalanságok
és deformatiók is jőnek elő. E tekintetben igen
érdekes, hogy mind a kezeken, mind a lábakon
egy hatodik ujj mutatkozik. E fajról fajra járó
szabálytalanságot Pottve Francziaországban Ize-
aux faluban tapasztalta, mely l'Isére departa-
mentben fekszik. Ezen elszigetelt, majd minden
közlekedéstől elzárt helység lakosai, csak maguk
között kötöttek házasságot s ily módon egy csa-
ládot képeztek, melynek számos tagja kezén lábán
kinőtt hatodik ujj által tünt ki. Mióta azonban e
község az utak megjavítása és a közlekedési vi-
zonyok gyarapítása által eddigi elszigeteltsé-
gből kiemeltetett és lakosai közt a szomszéd
;özségek lakosaival kötött házasságok hovatovább
,nnál gyakoriabbak lesznek, azt lehet észrevenni,

hogy lassankint az emlitett szabálytalanság is
enyészni kezd.

Annak bizonyítására, hogy a vérrokon házas-
ságok a siketnémák szaporodását nagyon előmoz-
dítják, Dévay is több példát hoz fel, melyek közöl
:sak a következőt emeljük ki. Két unokatestvér,

kik a legjobb egészségnek örvendettek, házas-
ságra lépett. Ezen házasságból 8 gyermek szüle-



tett és a nyocz között 4 siketnéma, egy bárgyu volt
és egy ötödik életévében halt meg. A két utolsó
nem született ugyan siketen, de idővel annyira
megsiketült, hogy alig lehetett velök értekezni.

Dr. Chazarain a bordeauxi siketnéma-intézet-
ben hipuhatolta, hogy 39 férfi növendék között l l
vérrokon-házasságból származott; 27 nőnövendék
között pedig 9 származott vérrokon-házasságból,
kiknek ezenkivül még 7 siketnéma nővérök volt.

Francziaország jelenleg 29, 500 siketnémát
számlál, és ezek között a tulnyomó nagyobb
szám azon departamentekre esik, melyekben a
tartományok hegyes minéműsége és a közlekedési
viszonyok hiányossága miatt a vérrokonok közötti
házasságok nagyon gyakoriak. Igy például De
Léttriége departement a legnagyobb gzámot tanu-
sitja. Ebben minden 100,000 lakosra 161, tehát
minden 621 lakosra egy siketnéma esik. És való-
ban e tájékon vérrokonok között oly gyakran köt-
tetnek a házasságok, hogy az ottani lelkészek
kérelemmel voltak kénytelenek járulni a montpel-
lieri orvosi karhoz, hogy az orvosi kar az efféle
házasságok ellen nyilvánosan lépjen fel.

Ezek szerint tehát nagyon alapos és üdvös
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ifjakkal ugyancsak aprózzák a csárdást, sőt ma-
guk a tisztes honatyák is, komoly tanácskozásaik
után, el-ellátogatnak a vigalom e csarnokába,
hogy főleg egy-egy jótékony czélu vigalomban itt
is méltóan képviseljék küldőiket.

A vigadó épület most csakugyan alegnagyobb
mértékben megfelel nevének, mert a vidám közön-
ség mellett föltalálható benne mindaz, a mi a vi-
gasságra szükséges. Földszint virágcsarnok, sör-
és kávéház, mig az emelet közepén fényes táncz-
terem, melyért tulságig élelmes bérlője esténkint
majdnem 3000 ftnyi mesés árakat vesz be; ettől
jobbra étterem, balra a vigadó kis terme, mely
nem annyira népes bálokra s hangversenyekre van
szánva.

De nem czélunk itt részletes leirását adni a
vigadó épületének; azt már lapjainkból ugy is
bőven megismerhette az olvasó. Elég legyen meg-
jegyeznünk, hogy a képünkön szem elé állitott
nagy terem, — melynek boltozatát hazánk négy
folyójának Than ecsetje által művészileg festett
allegóriái képe disziti, s mely tágas kiterjedéséhez
képest a belépő előtt talán azért nem látszik oly
nagynak, mint a minő valóban, mert térségéhez

Az ugynevezett nazarénusokról.
(Folytatá*.)

Mint emlitettük, a nazarénusok fő embere, mi-
dőn egy téli nap estéjén egy h. m. vásárhelyi csiz-
madiánál mintegy 40 hivő előtt tartá prédikáczió-
ját, egy csendbiztos által elfogatott s a járási fő-
szolgabiróságnak átadatott. Az ezt követett valla-
tás igen érdekes pillantást enged vetnünk e nép
lelki állapotába s azért terjedelmesebben közöljük.

1863. deczember 5-kén H.-M.-Vásárhely en kivett
önvallomás.

1) Mi a neved stb. ?
Ethei Károly, 32 éves, ref. vallásu

voltam smostazur Jézus Krisztus nyom-
dokának követője, nőtlen, kis-pércsi szü-
letés, Sárándi illetőségű, Biharmegyé-
ben, lakatoslegény vagyok.

2) Mikor, mi czélból jöttél és honnan ide
H. M. Vásárhelyre?

Most nov. 14-én jöttem Debreczen-
ből atyámfia itteni lakos, T. F. látoga-
tására.

azon törvény, mely tiltja a vérrokonok közötti
házasságokat, mert az a népek és a maradékok
javát akarja. B. L.

A pesti vigadó-épület.
Itt a farsang, s vele együtt a jókedv, mely

már hosszu időn át, csak mint eltévedt vándor
jelent meg közöttünk. Eddig ha megpendült is
néha a sarkantyu, vagy ha egyéb körülmény vi-
dámabb keringésbe hozta is a vért ereinkben:
mellettünk termett egy aggodó halavány gyermek,
a honfi bánat, s meg-megzavarta vigadásunk; de
ez az év szerencsésebb jegy alatt született; végre
megértük azt az időt, hogy most az egyszer nem
oírva vigad a magyar, s az idei farsangot, ha rö-
vid lesz is, el nem cseréinők a tavalyiért, noha az
a 19-ik század leghosszabb farsangjai közé tar-
tozott.

Az átalános vigasság e napjaiban alig mutat-
hatnánk be illőbb képet olvasóinknak, mint azon
ház képét, melyben e vidám farsang oly magához
méltó helyet talál: a pesti vigadó-épület és annak
nagyterme képét , hol most Pest szépei a deli

A pesti városi vigadó nagy terme.

képest 64 lábnyi roppant magassága alig van kel-
lő arányban, — már eddig is Pest mulatni szerető
közönsége vágyainak központja; megszokta, hogy
ebben mindig rendkivüli élvezeteket találjon,^ mit
számos fényes bál, nagy hangverseny alkalmával,
s különösen a jelen napokban, bőven talál is benne.

Maga az épület, melynek ezuttal szintén si-
került, hű képét adjuk, egyike fővárosunk kitü-
nőbb középületeinek, s e mellett történeti neveze-
tességü már csak annál fogva is, mert az 1848-iki
hongyülés az ennek helyén állott s a szomorubb
napokban a bombázás alatt összerombolt régi re-
dout-épület termében tartá nevezetes üléseit. A
remjaiból 1859 ben ujra emelkedett épület oszlo-
painak diszes domborműveit szintén egyenkint
ismerik lapunkból olvasóink, s hogy mostani ké-
pünkön oly kicsiben is tisztán ki nem vehetők,
nem csupán a kisded arányoknak tulajdonítjuk,
hanem egyenesen a rajzoló művészt gyanúsítjuk,
a ki nem akarta, hogy a Vas. Ujság közönsége
nagy Lajos, Hunyady János és Hollós Mátyás
szobrai mellett — Varula Jakabra is ráismerjen,
a kit a müvész szeszélye világverő nagyjainkkal
egyenlő magasságba helyezett.

3) T. F.-el minő atyafiságban vagy ?
Lelki atyafiságban.

4) Magyarázd meg bővebben , mi az a lelki
atyafiság, melyben T. F.-el vagy ?

Ez az IstennekUelke általi születte-
tésből származó atyafiság, mert ő is az
isten lelke által olyan ujonnan születte-
tett, miképen én.

5) Honnan ismerkedtél meg ezen T. F.-el s
átalában honnan tudtad azt, hogy ő is olyan
ujonnan született, mint te?

Midőn ezen atyámfia ujjászületett,
az azon való örömöt közölték velem
irásban a pacséri és szabadkai atyám-
fiai, azelőtt testileg ezen T. F.-et nem
ismertem, hanem ezen ujjászületés után
tudván meg kilétét, jöttem hozzá.

6) Meg voltál híva valaki által az idejövetelre
vagy magadtól s önszántodból jöttél ide ?

Magam lelke indításából egyrész-
ről, másrészről pedig atyámfiai által
meghíva jöttem ide, mert egyuttal a
pacséri és szabadkai atyafiakat is meg
akartam látogatni.

7) Itteni megjelenésednek nem az volt egye-
düli czélja, hogy T. F. atyádfiát meglátogasd,
mert a mint tudom, te itt tartózkodásod alatt az
értelmetlen és épen e miatt könnyen félrevezet-
hető népet összecsőditetted, azok előtt több izben
beszédeket tartottál s ugyanazokat különféle,
ájtatosság színébe burkolt, részint ostoba, részint
a polgári társadalmi törvényekkel ellenkező esz-
mékre tanítottad ; ki jogositott fel téged arra,
hogy te a nép előtt prédikácziókat tarts ?

En sem a vallás, sem a polgári tör-
vények ellen nem tanitók, hanem a
tiszta igazságot elhomályosító cseleke-
detek ellen.

8) De hát — a mint már kérdem —. ki jogo-
sitott fel arra, hogy te tanításokat tarts?

Az Isten!
9) Az Istennek vannak választott szolgái,

kik a népet tanitják, a bűnös cselekményeket sza-
vakkal korbácsolják s a nép előtt a Szentirás
alapján kimutatják a bűnnek és erénynek utait.
Te hivatlanul léptél fel a nép tanítójaként, mert
az Isten téged erre nem választott, vagy ha —
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ajándéka pénzért nem adatik, hanem ha
én ingyen vettem attól, én is ingyen ki-
vánom azt adni.

11) Miből élsz hát, midőn igy országolsz
előre-hátra? ,.

Élek az én kezem munkája által.
12) D e — mint tudom — mióta itt vagy, nem

dolgoztál, hát hogy mondhatod, hogy kezed mun-
kája után élsz ?

T. F. atyámfia házánál tápláltattam,
mert ő nekem sokkal közelebbi atyám-
fia, mintha test szerint atyámfia volna.

13. Hát nem átallottál munka nélkül más há-
zánál annyi idő óta élősködni ?

Mimódon át állottam volna, holott én,
bár innen már régebben távozni akar-
tam, az én atyámfiai által megmarasz-
tattam, h gy az Isten és Krisztus pa-
rancsolatait a vakoknak megmutassam
és őket a sötétségből a világosságra té-
ríthessem. . , , • - !

14) Szavaidból, melyek mindegyikét írásba
tenni csak papirpazarlás volna, azt látom, hogy

Váradon, Makón, Skalitsban és Illaván
töltöttem ki, s ez utolsó helyről szaba-
dultam f. é. febr. 13-án. Ezenkivül sem
fogva, sem büntetve nem voltam.

Folytatólag decz. 7-kén 1863.
18) Körülményeidről s itten viselt dolgaidról

és eljárásodról a multkor kikérdeztelek; most azt
mondd meg: melyek hát azon alapelvek, melyeket
te hiszesz és tanitasz9

Az, hogy a ki újjá nem születik
viztől és Szentlélektől, az nem mehet
be az Istennek országába.

19) Ha a viz szükséges az újjászületésre,
hogy van hát az, hogy a kik ezen tant követik,
nem kereszteltetik meg gyermekeiket, a mint
épen példát mutat erre a te atyádfia, T. F.?

Mert mi azon meggyőződésben va-
gyunk, hogy a kis gyermek, midőn szü-
letik, még nem alkalmas a keresztség
fölvételére, minthogy neki még ekkor
DÍncs hite s nem tudja, mire keresztel-
kedik; a keresztség pedig csak akkor

mint állitani szereted — választott, mondd meg:
miként választott és jogositott fel erre tégedet az
Isten ?

De azok, kik a népnek tanitására
rendeltettek, cselekedetökkel nem kö-
vetik a Krisztus parancsolatjait; én pe-
dig nem azért tanítom a népet, hogy az
által tisztességre tegyek szert, vagy ha-
sam hizlalásából, mert nem gyermek-
korom óta tanultam be a szavakat, ha-
nem későbben születtem ujra Istennek
szent lelke által s az Isten akként jogo-
sitott fel erre a hivatalra, hogy megen-
gedte, miképen szent lelke által újjá
születtessem.

10) Azt mondod, hogy te nem haszonért s
nem hasad hizlalásából tanítod a népet, s mégis
— a mint tudom — már nagyobb pénzösszeget
tettél zsebre, a mit ugynevezett atyádfiai egymás
közt gyüjtöttek.

Én egy krajczárt sem tettem s nem
vettem el senkitől, bár többen kínáltak
azzal, de én azt mondtam : az Istennek

A pesti városi vigadó-épület.

mecremészthetlen olvasmányok, dologkerüléssel
párosulva, zavarták meg elmédet. Nem voltál te
már ezelött valamely tébolydában vagy kórházban

' orvosi ápolás alatt ?
Nem voltam sem tébolydában, sem

kórházban, mert ha mindenek, kik az
Isten igazságának ismeretére jutottak,
elmetébolyodottak volnának, akkor már
több ezredek volnának elmetébolyodás-
ban, minthogy az Isten igazságának
ismerete nemcsak itt a nagy gyülekeze-
tekben, de a, föld egyéb részeiben is el
van terjedve.

15) Van-e útleveled vagy más igazolmányod?
Van a várnagy urnál.

16) Van-e valami vagyonod?
Semmim.

17) Fogva vagy büntetve voltál-e már?
Fogva voltam egy izben a forrada-

lom után gyilkosságért, mert egy asz-
szonyt, vele összeperelvén, ugy meg-
ütöttem, hogy az meghalt, s ezért
elitéltettem 12 évi fogságra, mit N.-

teljesitendő, midőn az egyén már az
Istent megismerte s Istenhez térvén,
lélek szerint és nem test szerint él.

20) Ha viz általi ujjászületés nélkül Isten
országába jutni nem lehet, ebből az következik,
hogy azon kis gyermek, ki keresztség nélkül
meghal, kárhozatra esik?

Nem, mert az még akkor sem jó,
sem rosz, s a Krisztus az olyant magá-
tól el nem veti.

21) Szerinted tehát, a ki meg nem keresztel-
kedík, nem üdvözülhet, azt pedig, ki az Istent
lélek szerint meg nem ismeri, megkeresztelni nem
lehet; tehát némely embert mégsem lehet keresz-
telni s igy némelyek nem is üdvözülhetnek?

Az Isten két osztályt teremtett,
egyiket az üdvösségre, másikat a kár-
hozatra.

22) E tan az Isten végtelen irgalmas és ke-
gyelmes voltával ellenkezik; ő ugyanis mint vég-
telen jó, csak jókat teremt; ha az a teremtmény
azután rodz életet él — mert a világ hiúságai el-
csábították — de bűneit megbánva, azokat el-
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hagyja, azt ő ismét kegyelmébe veszi, és igy azt,
hogy teremtményei közül ki üdvözüljön és ki
kárhozzék el? előre el nem rendeli.

Nem ellenkezik, mert az Isten örök
idők előtt elválasztotta azokat, a kiket
magához akar venni.

23) Eltérve most már a teáltalad vallott és
hirdetett tan szellemi oldalától, mondd meg ne-
kem: miként óhajtanátok ti ezen elveket az élet-
ben alkalmaztatni; vagyis miként akarnátok hát,
hogy legyenek a dolgok a földön?

A királyi rendeleteknek az Isten
parancsolata szerint hódolunk, azokat
készséggel Í eljesitjük a földi dolgok-
ban; de a lelki dolgokban nem kivánunk
senkitől függeni, csak egyedül az Is-
tentől.

24) Hát a polgári és egyházi törvényektől?
Az Isten tiszteletében azoktól sem-

miképen nem függünk.
25) Igen, de a polgári és egyházi törvények

a király által vannak szentesitve és igy azok va-
lóságos és egyenes királyi rendeletek, már pedig
ezen törvények meghatározzák ám, hogy a társa-
dalomban minő vallások s hittanok állhatnak fenn
* az, ki a törvények által bevett vallásokon kivül
más vallást terjeszt, a polgári, egyházi törvények
és igy a királyi rendeletek ellen cselekszik; —
hogy lehessen tehát megegyeztetni a te szavai-
dat, midőn azt mondod, hogy a királyi rendele-
teknek hódolsz tetteiddel, midőn oly vallást ter-
jesztesz, melyről a törvények mit sem tudnak?

Az Isten tisztelete tekintetében a
polgári törvények nem rendelkeznek
felettünk.

Folytatókig decz. 23-kán 1863.

26) Mondd el azon vallásfelekezet polgári és
egyházi elveit tehát, a melyhez tartozol.

Polgári elveink : a királyt tisztel-
jük, annak parancsolatait s lendeleteit

• teljesítjük, azoknak hódolunk; — egy-
házi elveink: hogy közöttünk semmi
elöljáróság, a ki fölöttünk uralkodjék,
nincsen, csuk egyedül a Krisztus.

27) To és párthiveid e szerint sem a polgári,
sem az egyházi elöljárókat nem tartjátok szük-
ségeseknek ?

A polgári hatóságokat, mint a ki-
rály tiszttartóit, igen is szükségesnek
tartjuk; de az egyházi elöljárókra: pa-
pokra és püspökökre semmi szükségünk.

28) És miért nincs?
Mivelhogy az Istennek igéjét nem

tartják és az Istennek parancsolatait az
ő rendelérök által erőtlenné tették.

29) Igen, de a püspökök és papok a király
és az országos törvények rendeleteiből vannak;
ha tehát ti a király rendeleteinek hódoltok, miért
nem tisztelitek annak e részbeni rendeleteit?

A király nem rendelkezik az isteni-
tiszteletről, annálfogva az ő e részbeni
rendeletei érvénytelenek.

30) Hát a katonai hatóságról és áta'ában a
katonaságról mit hisztek?

Azt hiszszük, hogy a ki a katona-
sághoz tartozik, az mihozzánk nem jö-
het, és a ki mi közöttünk van, az ka-
tona nem lehet, mert a ki minálunk
van, annak ölni nem szabad.

31) E szerint ti az ország és álladalom közös
terheit és közös kötelességeit nem akarjátok az
ország és álladalom többi lakosaivsíl egyformán
viselni; pedig a katonáskodás a királynak, az or-
szágnak és álladalomnak külső ellenségektől s
belső háboruskodástóli megóvása czéljából elren-
delt s fVlállitott intézmény, igy tehát a király
rendeleteinek itt sem engedelmeskedtek?

A mivel tartozunk a császárnak,
azokat mind kivánjuk teljesiteni, de a
kit az Ur elválasztott, az nem lehet
többé katona.

32) Mit tartotok a földi javakról, és azokról,
kik földi javakkal birnak?

Azt tartjuk, hogy a kiknek földi
javakat adott I^ten, azok valóságos
tulajdonai azoknak, kiknek Isten azokat
adta; gaz ilyen földi javak tulajdonosai
azokat, kik szűkölködnek, segítik és
részeltetik.

33) És ha az ilyen földi javak tulajdonosai a
szükölködőket azokból részeltetni nem kivánnak,
kényszeríthetők-e arra, hogy inasokat javaikból
részeltessenek?
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Kényszeríteni valakit arra, hogy
földi javaiból másokat részeltessen, hi-
tünk szerint n*>m lehet*).

34) Hát a házasságról mit hisztek és tartotok?
A mint az Isten átadta a házassá-

got, a szerint és a Krisztus törvénye
szerint házasodunk.

35) Hát ha a két házastárs egymással béké-
ben élni nem tud, vagy egymásra reá unnak:
akkor a ti elveitek szerint minek kell történni?

Akik közöttünk házasságra lépnek,
azoknak békességben kell egymással
élni 8 azok egymásra rá nem unhatnak;
különben Krisztus mondotta, hogy
őket senki el ne válaszsza.

36) Midőn az iránt kérdeztelek, hogy minő
gyilkosságért voltál fogva, azt mondád: czivódás-
ból ütöttél meg egy asszonyt ugy, hogy meghalt;
pedig a mint olyanoktól tudom, kik egész élet-
történedet jól ismerik: azon asszonyt rablási
szándékból ütötted agyon s ki is raboltad; e kö-
rülményt miért titkoltad el?

Az m?m kérdeztetett tőlem bőveb-
ben s azért nem mondtam el, különben
ugy áll a dolog, hogy azon asszonyt
valóban megraboltam, mert még akkor
gonosz lélek volt velem.

(Vége következik.)

Mult századbeli magyar hősök.
15. Neszméry Ferencz.

Báró Neszméry Ferencz, ezredes, Magyar-
Béren 1777-ben láta először napvilágot. Katonai
pályáját mint kadét, kora 18 évében a 2. számu
gyalog ezrednél kezdette, hol rövid idő alatt had-
nagyságra, 1784. márcziusban pedig főhadnagy-
ságra emelkedett. Különösen kitüuteté ni;igát
Dubicíánál ésNovinál.A dubiczai sánczok ostro-
mánál Brentano tábornok alatt osztálya élén első
támadott, és rettenthetetlen vakmerősége csak
akkor látta a veszély nagyságát, midőn a spahik
egész ereje reá mint legközelebbi ellenfélre oly
dühösen ruhán , hogy a megfutás vagy halál közt
alig lehete többé választást tennie. lSeszméry
azonban erősen és rendületlenül állott. A minden
oldalról körülvett, de keresztül nem tört kis csa-
pat a hősiesség legdicsöbb példáját adá, és az
ellenség ismételt rohamait mindaddig vitézül
kiállta és visszaverte, mig más hadoszlopok meg-
érkezvén, az ellenség lovasságát visszaverték, és
a legfontosabb három aánezot elfoglalták, mi által
minden akadályok, melyek addig az ostrom utja
ban állottak, teljesen elhárítva lőnek Nehány
nap mulva.(1788. aug 23.-24.) Neszméry ugyan
azon bátorságot és vitézséget ismételte. Hogy
legénységét a vsirbeli szüntelen tüzelés daczára
bátor munkálkodásra serkentse, oly pontra állott,
hová lépni a roppant golyózápor miatt senki sem
merészlett, több sánczkosarat maga helyezett el,
és a harmadik parallel felállításánál a vár falától
alig tiz ölnyire, a munkásokat csupán buzdító
szavai és bátorságának példája által erősité meg
kitartó működésükben. Midőn szept. 20-án Novi-
nál a koluberdói hegyen az ellenség sánczainkat
megtámndá, Neszméry saját ezredének födözésére
egy tüzelő árkolatot saját századával rakott meg,
azonban a tüzérek legnagyohb részben már halva
voltak és helyettesitésük nem látszott könnyü
dolognak. Azonban Neszméry feltalálta magát, a
még megmaradt két tüzért saját embereivel segit-
teté az ágyuk szolgálatában, és a legszüksége-
sebb pontra szüntelen tüzeltetett. A következő
napon az első roham neki jutott, és a szerencsés
kivitelért dicsőség és a lovagkereszt lön jutalma.
A főherczeg Ferdinánd ezredeiből Osten száza-
dossal 140 önkénytést vezénylett Preiss és Stain
alatt. A rohanó hadoszlopok a várfalaihoz már
közel értek, midőn a két vezénylő Preiss és Stain
veszélyesen megsebesültek. A legénység, vezetői-
nek eleste által megzuvarodik és el< sügged, és
midőn épen azon pillanatban Ősien százados is
elesik, a ves/óly nőttön nő, a rohanók száma in nd
inkább apad; közel a pillanat, hogy minden vad
futásnak eredjen. Csak Neimnéry maradt rendü-
letlenül. Ritka lelki ébersége megment mindent;
kérve, buzdítva, kényszerítve ujra felvillanyozza
a meglankadt bátorságot és j-mé'i rohamra lel-

•) Horgoson 1863. jún 5-dikén nyiltan kimondta azt
H. J . takáusmester. a nút E. K. itt eltagad : ,,« kinek va-
gyona van, az a »£iifc*.;<7Í«». levőkkel t.utttz k azt meyosz-
tani"; — hanem ll. J . is e vallomását, melyból a vagyon-
közösség fojra fchcrl;k. a törvénvszék elött visszavonta.

Közlő.

kesiti. E vitéz bátorság megérdemlé a diadalt.
Azonban, bár ha a bátorság magát megkettőzni,
látszatott, a tüzelés folyt, a lőszerkészlet ujolag
hat ládával szaporult, a támlétrák már a falakhoz .
feszítve álltak, még mind ez nem volt elég a falak
megmászására. Ellenben Neszméry, hegy az ellen-
ségnek annálinkább árthasson, és azt megzavar-
hassa, a sánczkosarak meggyújtása által kivánta.
avarban a tüzet gerjeszteni; Loudon tábornagy
pedig, hogy Neszméryt személye veszélyeztetésé-
től elvonja, maga nagy jutalmat tüzött e vállalat
végrehajtójának. Azonban e nyaktörő munkára
senki sem mert vállalkozni. Es igy ismét Neszméry
lőn az, ki égő kanóczok segélyével az elkészített
szurok koszorukat meggyujta, a sánczkosarakat
felégető, és akkor megmaradt vitézeivel gyorsan
visszavonult, hogy azonnal ismét egy készen álló
horvát osztálylyal a támadást megkezdhesse. Ezt
is a vár falaira vezeté, és első volt, ki a falakra
lépett, azonban az omló kövektől erősen találva és
egyszerre két golyó által karján meglőve, a mély-
ségbe visszahanyatlott, és ezzel kísérlete ismét
hajótörést szenvedett. De azért okt. 3-kán egy
ujabb támadás és roham szerencsésebb lön, és csak a
nehéz sebek gátolhaták, hogy Neszméry ez utóbbi
diadalban is az első sorban — mint szokása volt,
— nem tündökölhetett.

Neszméry 1791. évi januárban mint alezredes
nyugalomba lépett, utóbb ezredesi rangot és ma-
gyar báróságot nyert. Kimúlt 1818. nov. 21-kén.
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A magyarok klubja New-Yorkban.
New-York, decz. 15. 1865.

Tisztelt szerkesztő ur ! Azt tartom, hogy
olvasói nagy részére nézve kedves dolgot teszek,
ha elmondom, hogy kik az itteni magyarok és mit
csinálnak. — Hetekig azután , hogy október
15-dikén a narancsok s papagályok költői honá-
ból (Mexikóból) az ipar és kereskedés prozaikus
zajos fészkébe, New-Yorkba érkeztem, azt hit-

j tem, hogy én vagyok az egyetlen magyar e fiatal
j óriás-városban; mert régi ismerőseimet előbbi
lakásaikon nem találtam, nevöket a városi utasító
(City Directory)-ban nem láttam. Történhetett,
hogy az utczán többeket láttam, de most már
nem 1851-ben irunk, midőn New-York 600 ezer
lakosa közül a Mississippiről partra szált 35
magyiirt ujjal ki lehetett mutatni, azért mert
bajuszt viseltek. Most már a bajusztalan ameri-
kai ép o)y ritkaság, mint akkor a bajuszos volt.
Véletlen azonban egy magyarral megismerkedtem
s ettől megtudtam mások lakását és azt, hogy a
magyaroknak egy „klub" ja is létezik, legalább
alakuló félben van. Ezen klub ba decz. 2-dikán
bevezettek s beavattak.

A magyaroknak ezen klub alakításában a
czéljok az, hogy egymással megismerkedjenek,
magyar hírlapokat olvassanak, magyarhoni poli-
tikai, társadalmi s családi dolgokról beszélgesse-
nek s hébe-hóba a magyarok hazája felvirágzására
egy pár pohár magyar bort igyanek.

A tagok most még csak hetenkint egyszer
jönnek össze minden szombaton este , mert a
pénztár állapota nem engedte meg, hogy szobá-
kat béreljen a klub állandóan, hanem most, miután
már 180 dollárnál több van a pénztárban s ez
havonkint szaporodik az uj tagok belépti dijával
s minden tag havonkint fizetendő egy dollárjával,
a deczember 2-ki közgyülés küldöttséget neve-
zett ki alkalmas állandó szálláskeresésre.

Jól esik az embernek, habár hetenkint csak
egyszer is honfiaival összejönni, a kenyérkere-
sés gondjaitól nehány órára menekülni, a kelle-
mes társalgás és magyar zaj közben magát Ma-
gyarhonban képzelni. Kellemes dolog látni, hogy
a 48- diki magyar s a 65-diki e. statusi közlegé-
nyek, tábornokok, kézművesek, polgári tisztvise-
lők, legkisebb ra igjel , rangkülönségi érzet s
éreztetés nélkül mint vegyülnek barátságos tár-
salgásba és mulatásba. Itt nincs semmi szin,
semmi páit. Mindenki csak azt nézi, hogy a má-
sik magyar, mindenki hona felvirágzását óhajtja
s reményű.

A klub hét magyarhoni hirlapot olvas. Ezek
közül a Sürgönyt, Hon-t. Bo'ond Miskát a klub
járatja; a Pet>ter Lloydot, Pesti Naplót, Vasár-
napi Ujságot, és Politikai Újdonságokat külön-
böző t»gok szívességéből kapja.

A klub decz. 2-diki közgyűlésekor a követ-
kező 40 tag volt hevévé: Perczel Miklós elnök,
Makk Jozsef alelnök. Heilprin Mihály titkár,
Rózsán Mátyás jegyző, Grafel Ignácz könyvtár-
nok, Wallach Adolf pénztárnok, Black (Schwarz)

•David, Ludvig Elek, Stahel Gyula, Rutkai La-
jos, Semsey Kálmán vezérválasztmányi tagok;
Dömötör János, Zágonyi Károly, Rutkay Gábor,
Grezsák József, Fischer Jakab , Königsberg
David, Sharlet Hermán, Mezey Márton, Hollan-
der Tivadar, Hollánder Aladár, Stanicsics, Meny-
hárt János, Guttman D., Kohn Adolf, Rosenberg
H., László Károly, Ehrlich Jakab, György Jó-
zsef, Krisztonics István, Rontsay József, Tenner
Lajos, Meyer Dániel, Kovács István, Ráth Mór,
Fegyveresi Ferencz, Toplányi Sándor, Höttlinger
F. János, Gottlieb Manó, Laketream Vilmos.
Tagokul ajánlkoztak Házmán Ferencz, Benyiczky
K. W., Nagy István, Glósz Sándor, Rózsa, Décsy
Ede, Albert Anselm, Stern József.

Ezeken kivül van még több magyar New-
Yorkban, s naponkint többen érkeznek vissza a
táborból , kik kétíégkivül szaporitni fogják a
klub tagok számát. — Örömmel mondhatom azt,
hogy a klubnak minden tagja, sőt átalában
mondva minden magyar tisztességes foglalkozás-
ban, állomásban 8 kenyérkeresésmódban van, s
hogy a magyarok felől az amerikaiak a legjobb
véleményben vannak. László Károly.
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i gömbölyü vaspántból áll; A. melyhez a B. alatti
kengyel olyformán van két oldalról illesztve,
hogy az le és fel szabadon járjon. A széles pánt
abó oldalán két csuklóra járó vasszeg van a vé-
gett, hogy a rézsutosan fekvő két lábú fapad
felső végére illesztett kapcsokba bele lehessen
akasztani. — Ezen készülék használata igen egy-

Zsáktartó-készülék.
Nem mindenkor jut arra idő, hogy ha egy

pár zsákot gabonára meg akarunk tölteni, min-
denkor két embert küldhessünk mellé, az egyik
*• i- a ki a zsákot tartsa, a másik a ki a gabonát
oeleöntse; ennek okáért, hogy e munkát egy
m agános ember is könnyen elvégezhesse, Godfrey
egy eszközt talált fel, mely az alábbi rajzban
'átható.

Ezen készülék egy egészen egyszerü, széles,

Zsáktartá.

szerű; ugyanis a zsák nyitott szélét az A. vas-
pántra húzzuk s a B. alatti kengyellel a C. ki-
lincsre szoritjuk, minek folytán, a mint a mellé-
kelt rajzból tisztán látható, a zsák szája elég
tágasan nyitva áll, ugy hogy a gabona bemérése
egy ember által is elég könnyen és sebesen esz-
közöltethetik.

E g y v e l e g .
(K—i.) — (Hellmesberger, bécsi zenetanár)

tavaly egy grófi család által felhivatott hegedü-
leczkék adására. Mivel azonban a család Linz
mellett, a müvész pedig Bécsben lakott, ennek
minden szombaton este a vasuttal kellett leczkére
utaznia, s minden vasárnapi leczkeadásért kapott
tiszteletdíjul — 200 forintot.

(K—i.) — (Az angol nyelv) nem bánik ugyan
lelkiismeretesen az idegen nyelvekkel, de saját
magát sem kiméli. Gyöngédtelenségének — né-
melyek szerint genialitásának — bebizonyítására
legyen elég felhoznunk, hogy csaknem minden-
féle életmódú és állásu embereknek saját külön
nyelvök van, melyet vagy anyanyelvökből ron-
tottak el, vagy másokból szedtek össze. Legtöb-
bet rontanak maguknak a tanodák, aztán a szin-
házak és a nemes sport. De a törvénykezésnek, az
előkelő világnak, sőt magának a parlamentnek is
megvan a maga bábele. Az előkelők leginkább a
francziáktól veszik titkos szavaikat, de ugy hasz-
nálják, hogy azt ugyan franczia meg nem érti.
Chaperon alatt a franczia kalapot ért, az angol
főrangu pedig kísérőt és igy tovább. De vesznek
a keleti nyelvekből is, például a hindostani és a
chinaiból. Nem csoda aztán, ha a pénzt — mi
egyébiránt nálok fődolog — háromszázféleképen
tudják kifejezni. — A kofák, 30—40,000-en van-
nak őkelmék, dicsekszenek, hogy az ő nyelvöket
ugyan rajtok kivül senki meg nem érti, maga a
rendőrség sem. — Nehány év óta a kocsmai éne-
kesek és a hirdetőknek is saját nyelvök van. Hogy
a tolvajok és koldusoké különösen gazdag, az
magában értetődik. Az is természetes, hogy a
divat bábele folyton változik. — Sajátságos, hogy
a mészárosok nem használnak külön nyelvet.

Vasárnapi beszélgetés.
(Az országgyülési küldöttség Bícsben. — A királyné ma-
gyar válasza. — Országgyülés. — Az elsö hó s az első bál.
— A Helltnesberger-féle négyes. — Magyar tudományos

i"\<«KfS>"Ji- - • • akadémia.)

Pest, január 18-áo.
A magyar országgyülés küldöttsége Bécsben

járt, hogy Magyarország Fejedelemasszonyát az
összes nemzet nevében üdvözölje. Ő Felsége ki-
tünő nyájassággal fogadá a herczegprimás veze-
tése mellett hódoló képviselőket. Jan. 8-án pont-
ban 12 órakor, a bécsi császári palota nehány
termén áthaladva, az utósóelőttiben a szolgálat-
tevő kamarások, Waldstein János, Nákó Kálmán
8 bzechenyi grófok azonnal bevezették őket a
trónterembe, hol a királyné pompás mennyezet
alatt a trónon ülve várta már a küldöttséget. A
feséges asszony fényes magyar ruhát viselt! fehér
^elyemoltonyt; kis magyaros, fehér csipkés

:kal diszitett fekete vállt; ma-
^ és gyémánt-koronát. A fehér
"agdok és rubintnlr dia-rítálr

uev, howy a» si»"~^i- - l u u ni t0K uisziteK,

gyek:E^^S:^éX^£:
y Szécsen és Waldstein grófnők képezék,
alsóházi küldöttség balra, a felsőházi jobbra

állt meg a kira yné előtt; a küldöttség két elnöke,
y á Í C 8 g n A n d r á * s y Gyula egymás

6 8 z é d e t %j- ? } , b 6 8 z é d e t a z OT«*g %apja
l f e j e z v é n b e n n e a magyar nimzet bi-

S Z e r e t e t
l

t e l Í e s hódolatát Uralkodónéja
S8 m e ^ h a t 0 t t ^ 8 oly szabatos és szí-

X h m , 3 ; g y a r 8 Z Ó k b a n válaszolt Ö Fel-
tfitr" * g y a fénye8 küldöttség, az úgynevezett

k yS t T - " m e f r á z k ó ^tó g él jenzésfkben^
nem hallott L T ' t°™* tet8z«5s-nyilatkozatokat
nem Hallott még a bécsi várpalota. A trónról le-
lépve, 0 I elsége a k i r á l é leereszkedőW beszel
getett a magyar országgymÓ8 küldötte J e l f n t
don udvari ebed uu„ m e i y a i e g f e i s 6 b b k ö r ö k b e n

dívó szokás szerint rövid ideig tartott, a Fejede-
lemasszonynyal együtt, felséges férje magyar
nyelven társalgott a küldöttséggel: ennek tagjai
nem gyozék eléggé birna m, hogy Magyarország
királyi asszonya, ki aránylag rövid idő óta foo-kl-
kozik nyelvünkkel: mily meglepg könnyüséggel
tud már vele élni.

Válaszában a többi közt kifejezé Ö Felsége
'Magyarország iránti igaz rokonszenvét s a fölötti
örömét, hogy felséges férjével — az orszáo- köz-
óhajának megfelelőleg — nem sokára meg fog
jelenhetni közöttünk. Emlékezet óta először tör-

T A R II A Z.
ténik, hogy Magyarország királynéja magyar
nyelven szól az ország képviselőihez; és e kö-
rülményben is egyikét látjuk azon nagy ténye-
zőknek, melyek az uralkodó ház s a nemzet sor-
sát az egyetértés és szeretet szálaival fűzik szo-
rosan egymáshoz.

A pesti várostanács kebelében már nagyban
folynak a fejedelmi pár méltó elfogadására czélzó
tanácskozmányok, s ez elfogadást, mely a kedve-
zőtlen téli időszak miatt nem lehet fényes kiálli-
tásu : a nép riadó lelkesedése mindamellett emlé-
kezetessé fogja tenni. Az óhajtott szép napok
tehát csakugyan ránk virradnak.

Husz napi szünetelés után az országgyülés
január 10-én ismét fölvette munkálkodásait s
ezek, ugy reméljük, szakadatlanul folynak majd
ezentul, mert csakugyan sok, nagyon sok a teendő.
A követigazolási műtétek még nehány napot vesz-
nek igénybe s azután kezdődik az igazi parlamenti
élet s fognak egymásután hangozni a vérmes, el-
més, higgadt s bölcs szónoklatok, váltakozva
néha-néha olyanokkal is, melyek — másfélék.

A sok jóval beköszöntött elvégre a várva
várt hónak fehér áldása is, mely a főváros tetőire
s a környék hegyeire puha leplet vont. Ez az
igazi, jóizü tél, midőn kövér verebek himbálóznak
a bundás ágakon, s a prémes házereszen Igény-
telen csiripolásukat szivesebben hallgatjuk azon
zongoránál, mely szomszédunkban kérlelhetlen
hosszadalmasaága által bolygatja tünődésinket s
egy kis epét vegyítene a világ folyásáról való
szemlénk közé, ha oly kedves érzések nem töltenék
el szivünket.

Van egy másik vendégünk is. A farsang be-
köszöntött s először is álarezban — s csakugyan
alig ismertünk rá. A jótékony nőegylet által
tavaly rendezett álarezos vigalom minden tekin-
tetben fényesebb vala. A külső kiállitás sem
volt az, a mi 65-ben, s ezenfolül a dsidások, kik
egészen éjen át futták a polkákat, négyeseket
s keringőket, semmikép sem győztek meg ben-
nünket a katonai fegyelemről s szabatosságról.
Álarczosok csekély számmal valának jelen s a
bőkezüleg elajándékozott térti jegyek csak-
hamar az utczán felszedett bámész csoportokat
hoztak a terembe. Reméljük, hogy a második
bál külömb lesz. A sorrendben második, de
minőség tekintetében első vala az irói segélyegy-
let vigalma, mely a főváros 8 az ország szinét,
ugy szépségben mint kiváló társadalmi állásban,
gyüjté a vigadó termeibe. A sok attila közt ne-
hány czilinderes frakk, vagy frakkos czilinder is
mozgott, melyeknek, a „Pressék" bámulatára,
egy csöpp baja sem esett. Ezek a Bécsben székelő

követségek titkárai, a külföldi lapok tudósítói s a
bécsi „Concordia" czimü irói-egylet küldöttei
valának, mely utóbbiakat a bál-bizottság külön
meghivá — meggyőzvén őket arról, hogy komo-
lyan kivánjuk az „ausgleichot". A vendégek közt
természetesen fölös számmal voltak képviselve a
képviselők, s meg kell vallanom, hogy egynémely
honatya ugy rakta a csárdást, mint bármely fiatal
legény. Váljék kedves egészségére! örömmel
jegyzem meg azt is, hogy a nők jobbira magya-
ros öltözetben jelentek meg s kivétel nélkül ma-
gyarul társalogtak, a mi egyátalán nem fölösleges
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Nem hagyhatjuk megemlítés nélkül a Hell-
mesberger-féle hangversenyeket sem, melyek
nehány nappal azelőtt három izben tartattak
Beethoven, Bach, Haydn, Mendelssohn, Schumann,
Volkmann, Hiller és Gade műveiből. E quartett
csakugyan megérdemli világhírét s a főváros kö-
zönsége mind a háromszor teljesen megtölté a
vigadó kisebb termét, melyben bizonyára ily
hangversenyeket nem hallottak még. Zajos kitün-
tetések tárgya volt a köztünk élő Volkmann Ró-
bert is, kinek egy, páratlan müvészettel előadott
pompás zeneműve (négyes a-durban) elragadá a
közönséget. A bécsi zenészekkel mi nagyon meg
valánk elégedve s hiszszük, ők is a magyar elis-
meréssel; mert a mi Bécsben jó, azt szivesen elis-
merjük, annál is inkább, miután e négyes meg-
győzött bennünket arról, mily harmóniát szül az
egyetértés.

A magyar tudományos akadémia legköze-
lebbi (jan. 8-diki) ülése, egyike volt a legérde-
kesebbeknek. A földbirtok statisztikája, mely
Magyar- és Németország közt vont párhuzamo-
kat, Kőnek tanár előadásában épen nem bizonyult
be száraz, untató számtételekkel telegyűrt tudo-
mánynak. Thaly Kálmánnak is igen élvezetes
órát köszönünk, ki a magyar nemes testörzö se-
regnek, melyet //. Rákóczy Ferencz alapitott, hű
és helylyel meginditó, élénk rajzát adá. A szom-
szédos Eszterházy-képtár is nagy részvétnek
örvend, melyre e ritka becsü gyüjtemény fölötte
érdemes. A szinház játékrende is élénkül s gyara-
podik eredeti darabokban. Szóval, bármint kür-
töljék is rólunk a sógorok, hogy nagyon hátul
járunk még: azt el nem tagadhatják, hogy eléggé
élénken foly itt a mozgalom mind a politika,
mind a tudomány s irodalom terén. S annál fájóbb
a veszteség, melyet szellemi működésünk mind e
három ága most az akadémia elnökének, gróf
Dessewffy Emilnek ép oly váratlan, mint megszo-
moritó halála okozott! Forgó János.
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Gróf Dessewffy Emil halála.
(1866. január 10-kén.)

A m. tud. akadémia fényes palotáján,
melynek megnyitási ünnepélyét épen
egy hónappal ezelött ültük meg, a mult
szerda óta kitüzött gyászlobogó egy
nagy veszteséget jelez. Gróf Dessewffy
Emil, az akadémia fáradhatlan elnöke,
a hazai tudomány és irodalom egyik
elsö rangu dísze, a munkás életü és
mély belátásu államférfiu f. hó 10-kén
Pozsonyban, szeretett családja körében,
nehány havi gyengélkedés után örökre
behunyta szemét! A még alig 54 éves
férfiunak, a folytonos tevékenységben
bámulatos kitartással fáradozó szellem-
nek e szomoruan meglepő, váratlan el-
hunyta mély fájdalmat keltett mindazon
körökben, melyekkel az ö neve s mun-
kássága szorosabb összefüggésben állott
s a legátalánosabb részvéttel fog fogad-
tatni az ország minden részében, hol
gróf Dessewffy Emil örökké munkás,
termékeny szellemét ismerték, s kitartó
tevékenységéhez még a jövőre is nagy
reményeket kötöttek.

A nagy veszteség sulyát mindenek-
fölött legélénkebben érzé az elhunyt
férfiu gondjainak egyik fő- és legked-
vesebb tárgya, a m. tud. akadémia. A
lesujtó hir megérkeztére azonnal rend-
kivüli ülés hivatott össze, melyben má-
sodelnök, b. Eötvös József meghatottan
tolmácsold az akadémia érzelmeit. Azon-
nal nagyszámu küldöttség neveztetett
ki az akadémia kebeléből,mely másnap
b. Eötvös elnöklete alatt Pozsonyba a
gyászravatalhoz sietett. Elhatároztatott
az is, hogy a boldogult arczképe az
akadémia teremében, emlékszobra pe-
dig a palota díszcsarnokában fog felál-
littatni. E napokban fogja tartani az
akadémia Pesten a gyász-istenitisztele-
tet s egy késöbbi napon ülendi meg
külön emlékünnepét. — Hasonló intéz-
kedéseket tett a boldogult gróf figyel-
mének másik fő tárgya, az általa terem-
tett m. földhitelintézet igazgatósága,
mélyen érezvén a veszteséget, mely ez
intézetet alkotója s egyik vezetője el-
hunytával érte.

Gróf Dessewffy Emil higgadtságá-
nak, tevékenységének és széles tudo-
mányának bizonyára uj hatáskör nyilt
volna azon elfátyolozott jövő küszöbén,
mely a nemzet küzdelmeinek legujabb
tárgyát képezi , s annál érezhetőbb
most a kipótolhatlan hézag, mely köz-
életünk és irodalmunk, a gyakorlat és
elmélet mezején az ö váratlan kimul-
tával támadott. Szivének leghöbb vá-
gya, lelkének egész ereje élénk kifeje-
zést nyert azon lelkes üzenetben, melyet
a sírja küszöbén állott, magas szellem
„elnöki üzenet"-képen az akadémiai pa-
lota megnyitási ünnepélyére küldött, s
melyben mintegy végrendeletében ki-
jelöli azon utakat, melyeket hazánkban
a szellemi törekvéseknek, a hazafiui
buzgalomnak követnie kell. Egy mun-
kás élet küzdelmeit méltóan befejező,
meleg búcsúszavak voltak azok, mél-
tók arra, hogy e haza fiai örökre szi-
vökbe véssék azokat. Az idők mindin-
kább meg fogják hozni az elismerést e
sokszor félreértett, de a hazáért mindig
melegen érző férfiunak.

Nyugodjanak békével hamvai!

Irodalom és müvészet,
** (A „Falusi Gazda") czimü heti közlöny

Vl-ik évi folyamának első számából látjuk, hogy
e lap, a mely eddig hetenkint két iven volt szer-
kesztve, folyó évtől kezdve egy, az előbbinél jóval
nagyobb negyedrét iven fog megjelenni; még pe-
dig, a mint e lap szerkesztője, dr. Farkas Mihály
a szétküldött előfizetési felhivásban igen helyesen
megjegyzé, — azon okból, hogy most minden ha-
zafi, — és pedig joggal — inkább az előttünk álló
nagyszerü politikai kérdések napi eseményeit ki-
séri figyelemmel, jobban mondva: a politikát, — de
másfelől és pedig főleg azért, hogy az általános
pénzhiány következtében mindenki könnyebben
megszerezhesse. — A lap a szükséges felvilágo-
sító ábrákkal jelenik meg, kiállítása igen csinos ;
a sok tanulságos czikkből itélve, szerkesztésére
nagy gond van fordítva. Ara egész évre 4 ft. f.
évre 2 ft. % évre 1 ft. Ajánljak a t. gazdaközön-
ség figyelmébe.

** (Liszt Ferencz „Erzsébet oratoriumát") a
bajor király egyenes kivánatára jövő február hó-
ban Münchenben elő fogják adni. A mű vezény-
letével b. Bülow János van megbizva. Liszt, mint
a „Zen. L." irja, jövő márcziusban Párisba uta-
zik, s ott több ideig fog tartózkodni. Ez alkalom-
mal esztergomi miséjét s több symphonistikus
költeményét fogják ott az ő személyes vezénylete
mellett előadni.

** (Pályázó szinmüvek az akadémiánál.) A
Teleki-féle pályadijra, mely most drámákra volt
kitüzve, beérkezett a határideig 14, a határidőn
tul 1 szinmű. Czimeik a következők: 1. „A nők
sorsa." 2. „Kálmán király." 3. „A titkár." 4.
„Zách Feliezián." 5. „A nagyság átka." 6. „A
kun leány." 7. „Kanut gróf." 8. „Szerencsés." 9.
„Csetjevár asszonya." 10. „Az utolsó király." l l .
„A vak szerelem áldozatai." 12. „Szerelem halot-
tai." 13. „A család fia." 14. „Fattyu Borics." 15.
(jan. 2-án, de decz. 30-ki postabélyeggel) „A
menyegző."—AiEarácsonyí-/e7ejutalornra,melyre
ez alkalommal vigjátékok pályáznak, 7 szindarab
érkezett, melyek e következők: 1. „Várday és
Várady, vagy a pénztőzsérés földesur." 2.„Férfi-
hűség." 3. „A békekötés." 4. „A jóféle magvak
kikelnek." 5. „A tévutak." 6. ,,A női fegyver."
7. „Iker."

** (Uj vidéki lap.) Baján „Alvidéki Lapok"
czim alatt, havonkint háromszor megjelenő lap
indult meg. Szerkesztője Bandi János tanár, kia-
dója Joanovich György. Ara egész évre 4 ft.
félévre 2 ft. 10 kr., évnegyedre 1 ft. 10 kr.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
f (Figyelemreméltó mü) készül most egy

pesti asztalosnál, mely hazai iparosaink képessé-
géről is szépen tanuskodik. Ez a lapunkban is
nem rég ismertetett Vajda-Hunyad várának fa-
mintázata lesz, melyet Dufek Mátyás helybeli
ügyes asztalossal dr. Arányi Lajos egyetemi ta-
nár készíttet, ki a természetvizsgálók pozsonyi
nagygyűlésén is melegen fölszólaltapusztulásnak
indult vár érdekében. E mintázat a legkisebb
részletig hiven tünteti elő a hires várat és szét is
szedhető; a vár falainak tisztes szine festéssel lesz
utánozva. Hármat készitett, egyet a magyarorszá-
gi, egyet az erdélyi nemz. muzeumnak, egyet pe-
dig Rudolf korona-herczegnek, ki nem régiben
tetemes összeggel járult a vár fentartásának költ-
ségeihez.

a* (A párisi világkiállitás érdekében) Ko-
lozsvártt fiók-bizottmány alakult, melynek tagjai
a gazdasági egylet részéről: b. Bornemisza Imre,
Paget János, Hintz György és Nagy Ferencz, az
ipar-kamara részéről: Korbuly Bogdán, Tauffer
Ferencz, Wagner Frigyes és Kővári László. A
bizottmány magát szervezvén, elnökül b. Bor-
nemisza, jegyzőül Gámán Zsigmond kamarai tit-
kár választatott meg.

Kozintézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) bölcse-

leti, törvény- és történettudományi osztályainak
jan. 8-ikán tartott ülésében Kőnek Sándor 1. tag
értekezett „A földbirtok statistikájáról Magyar-
országban". Érdekes adatai közt fölemlité, hogy
az elmult 1865. évben Magyarhon szab. királyi
városainak összes községi vagyona tett 86,900,000
ftot, melyből aktiv 76,900,000, passiv 10,000,000.
Nehány várost kivéve, a többi mind adós. Ezek
közül első helyen áll Pest, mely 19,000,000 va-
gyona után 372,000 deficitet mutat föl, Buda

105,000, Pozsony 113,000-et stb. — Ezután
Thaly Kálmán tartott érdekfeszitő előadást „IL
Rákóczy Ferencz nemes testőrző-seregéről'1, mely
a legelső rendszeresen szervezett magyar fejedelmi
gárda volt. Rákóczy ugyanis, hogy csapatait fe-
gyelemhez szoktassa, külföldi tiszteket iparkodott
megnyerni, de midőn általok czélját nem érte 'el,
állandó testőrszázadot alapitott, melynek tagjai
tiszti ranggal a magyar nemesség ifjaiból valók
legyenek s mely egyszersmind tiszti iskola legyen,
melyből képzett tisztek kerüljenek ki a hadsereg
számára. Ez intézkedését 1707-ben tette s igy
jött létre a magyar testőrsereg. Az ülés elején a
Teleki és Karácsonyi jutalmakra pályázó szín-
darabokat jelentették be.

*• (Az irói segélyegylet jelen állása.) Az irói
segélyegylet decz. 28-dikán tartott ülésében elő-
terjesztett számadások szerint, az egyletnek
110,374 ft. 31 kr. alapítványi tőkéje van. Ennek
kamata 5782 ft. 70 kr. Nyolczvanhat évdijas
tagja (12 ftjával) befizet 1032 ftot. Igy az 1866-ik
év jövedelme 7814 ft. 70 krban állapitható meg.
Az egylet szükségesnek találta 800 fttal szapori-
tani a rendes segélypénzek összegét, mely ezentul
5460 ftra megy. Az adó és kezelési költség 1700
ftra rug. Igy az összes kiadás 1866-ra 7160 ftot
tesz. Négy év alatt az egylet annyi sebet gyógyí-
tott be, hogy méltán számithat további részvétre.
— Gyulai Pál, az egylet tevékeny titkára, igy
végzi jelentését: „Az egylet vagyona négy év
alatt 110,374 ft. 31 krra növekedett immár; Id
család részesül rendes segélyben, ide nem szá-
mitva a rendkivüli eseteket; a segélyzések nagy-
részt irók özvegyei és árvái; csak két élő iró csa-
ládja részesül rendes segélyben, egy, a ki már
aggastyán, s a legidősb magyar iró, egy pedig;
olyan, ki több év óta sulyos betegségben sinlő-
dik. Valóban a magyar nemzet e rövid négy év-
ben többet tett iróiért, mint nagy és gazdag nem-
zetek évtizedek alatt." A választmány, midőn az,
egylet nevében köszönetét fejezi ki az alapitók ea
adományozóknak, biztos reményt, hitet táplál a
jövőre nézve is.

** (A pesti kereskedő ifjak társulatának alap~
szabályai) a helytartótanácstól elvben helyben-
hagyva leérkeztek, s igy a kivánt nehány csekély
módositás után a társulat végleg meg fog ala-
kulhatni.

Mi ujság? <—*——

•* (A képviselők az ideiglenes országházat)
febr. l-jén foglalják el, a mely napig az épület
tökéletesen készen és berendezve lesz.

** (Gróf Dessewffy Emil hült tetemeit) jan.
11-ikén szentelték be Pozsonyban a sz. Ferencziek
templomában. Az akadémia részéről e gyászal-
kalomra választott küldöttség tagjai voltak: b.
Eötvös József vezetése mellett gr. Károlyi György,
b. Prónay Gábor, Lónyay Menyhért, Toldy Fe-
rencz, Toth Lőrincz, Hunfalvy Pál, Gorove Ist-
ván, Rómer Flórián, Vámbéry Ármin és Szkal-
niczky Antal akadémiai tagok.

** (Az Eszterházy-képtár) e hó közepétől kezd-
ve Vasárnaponkint is nyitva lesz, délelőtt 10 órá-
tól 12-ig, hogy annak műkincseit a hétköznap
munkával foglalkozók is megtekinthessék. E czél-
szerü intézkedést a nemzeti muzeumnál is életbe
kellene léptetni.

** (Zrinyi Miklós hősi halálának) folyó év
szept. 7-ikén 300 éve mulik el. E nap megün-
neplésére a horvátok is készületeket tesznek s e
czélból Zágrábban bizottmányt szándékoznak ala-
kitani.

** (Udvari gyógyszerészeié) neveztetett ki
Bakács János Budáu. E kitüntetésben a jelenleg
Bakács által birt gyógyszertár tulajdonosai már
70 év óta szoktak részesülni, s csak legutóbb volt
nehány évi szünet, miután az udvar hosszabb ide-
ig nem tartózkodott e városban.

** (Jótékonyság.) Herder Anna, néhai Ud-
varnoki Lajos udvari ágens özvegye, végrendele-
tében a magyar tud. akadémia részére a követ-
kező pontban rendelkezett: „Felejthetlen férjem
azon kegyeletes érzései által indíttatva, melyek-
kel lelkes nemzetünk tudományos haladása iránt
viseltetett, — hasonló érzelemtől buzdítva — a
magyar tudóstársaságnak 2000 o. é. ftot hagyo-
mányozok, mely összeg a férjem által tett 10,000
o. é. forintnyi hagyatékkal egyetemben, halálom
után a pesti tudóstársagágnak azonnal lefizet-
tessék."

** (Névmagyaritás.) Lovaszik Lajos és László
testvérek, vezetéknevüket felsőbb engedély mel-
lett „Koós"- ra változtatták.

Melléklet a Vasárnapi Ujság 2-dik számához 1866.
= (Bünügyi statistika.) A mult év folytán test- a 2 ft. sokkal könnyebben elviselhető, mint a 6 ft.;
fővárosunk kapitánvi hivatalai összesen 9544 azt sem lehet mondani, hogy polg. kaszinónk

bizony
ver fővárosunk kapitányi hivatalai összesen 9544
egyént fogtak el. összehasonlítva e számot 1864-el,
midőn az elfogottak száma 11,409 re rugott, az
eredmény örvendetes, s a kapitányságok erélyes
eljárásáról és őrködő figyelméről tanuskodik.

= (A magyar gazdasszonyegylet által rende-
zendő bálra vonatkozólag) egyik szépirodalmi he-
tilap bizonyosan csak jóakaratból azon hirt közli,
hogy a magyar gazdasszony egylet által e hó 17-
én adandó tánczestélyre a bementijegyek már
nagyrészt elkeltek; — de minthogy a jegyeknek
kiadása csak is e hir közrebocsátása után kez-
dődhetett, következik, hogy a nagy közönségnek
a jegyek iránti rendelkezése készséggel fogadtatik
egyleti pártfogónő és báli háziasszony gróf
Zichy Pál Ferenczné, és egyleti elnök Damja-
nich János özvegyénél, valamint a többi felkért
bálasszonyoknál: Andrássy Manóné, Batthyányi
Gézáné, Károlyi Edéné, Keglevich Béláné Peja
chevich Pálné, Szapáry Gézáné, Zichy Jánosné

A V x . í ? d n r n Í g r Ó f n é k n á 1 ' E o t v Ö 8 Józsefné bá-
rónőnél Hollán Ernőné, Braun Lajosné alelnökök-
nél, Cséry Lajosné, Gaáry, Békásy Emilia, Grün
Jánosné, Karácsonyi Ferenczné, Kralovanszky
Györgyné és Istvánné, Kulluncsics-Haader Emi-
lia, Liszi Istvánné, Tóth Lőrinczné, Vitális Mór-
né úrnőknél és alulirtnál. - Sztupa György.

budai népszínházát), hir szerint, Kesz-
5 in* ! ! z i n i? a zgató társulata nyerte meg,

m,w f- ivT i d iJ fizetése mellett. E társulatművezetője Molnár György.

•senyröl) értesitenek
1 nieiy Zsitva-Gyarmaton jan 5-dikén
G „ Mh 9 U 8 z t á v é s Lüley Péter kö-

volt, me-
futással két lábon

ment

kellet™? f ? -
közegérőlp l l '* G u s z t á v ' a

az
lépésnyi távollal
mérsékelt
ton a

í í C g y I á b 0 n f u t o t t - A z eredmény
B a l 0 § h Gusztáv a versenvtársat 5

eadngadm

ínytársat 5
. mint irják,

mellett, Zsitva- Gyarma-
'— lábon a természetes fu-

a mellett, bár-
., szemben elfo-

nyilatkozik.

T - tudósitónk irja
k ü i ö í é

szintársulata
lehetősen
„Bábok" czimü

h ° g y

^ fc^, £»"• Tg:l eSk ,O z e l!bb valami
á

minden kitüzött czéljának megfeleljen;
sokszor zavarja ott a komoly társalgást a kala-
briásfcban fölgerjedt vita, vagy egy ultimónak
nemsikerülte; nem ritkán hall az ember elromlott
német nyelven hangos tárgyalást némi rebachok-
ról; — az is megtörténik, hogy ha nem vigyázunk,
megbotlunk egy elénk keresztbe nyújtózkodó
szablya csörömpölő végében; az sem példanél-
küli, hogy ha jó emberünkkel egy pár bizalmas
szot váltani akarunk, közelibünk lopózkodik egyik
vagy másik nem nagy kedvelésben részesülő arcz.
s mig szemeit az eléje tartott hírlapba mélyiteni
látszik, kétszeresen kinyitja kémlő füleit, hogy
valamit a bizalmas szavakból . kizsákmányolhas-
son; de mindezeken czélszerü rendezkedés által
könnyen lehetne segiteni; — lehetne egy külön
társalgó s eszmét cserélő teremet berendezni, hol
kártyázni, dominózni stb. ne lehessen; a rebachis-
ták egyszerü felszólitás folytán nem alkalmatlan-
kodnának; a szablyákat a szögletbe tehetnők; az
alkalmatlankodó füleket, ha egyszerüen pamuttal
bedugni nem lehetne, el lehetne — mint a társa-
ságnak alkalmatlankodókat — távolitani stb.; de
igy, a hogy most állunk, attól lehet tartani, hogy
megrontjuk a polgári kaszinót is, s egy pár év
mulva ama másik olvasó-kör is feloszolhatik. —
Ugy haliam, hogy egy pontja az uj alapszabá-
lyoknak csak a törvényesen bevett vallásbelieket
veszi be tagokul; és igy unitáriusok és zsidók
tagjai nem lehetnének? Az 1848-as zászló alatt
harczolánk eddig, s épen most nem akarnók a
vallás egyenlőségét tisztelni? —Nem tudom hinni,
hogy az alapszabályok e pontjáról jól értesültem
volna. (Mi sem hihetjük. Szerk.) — X.

— (Adakozás) Olaszországból Mantuából
L. R. 2 ftot küldött a Vas. Ujság szerkesztőjéhez,
oly utasitással, hogy azt uj évre valami jótékony
czélra szenteljük. Ezennel jelentjük, hogy az irói
segélyegylet pénztárának szolgáltattuk át.

Nemzeti szinház.
jan. 5. „A párisi szegények."

Francziából ford. Kadnótfáy Sá-

ll
rtíf

bohó S 1 Sk,Ozel!bb valami
a publikumot. - Másik í "iy°-8lággal T Z t g e t Í

akadémia palotájáU í S ^ ^
szőnyegből Debreczen f
vállaltak magukra, s S f i £
vidéken e .zőnyeg hímzéséit nífn \£
mutatkozik, még ugyanannyit 8zá uF w f
vállalni; a minták, miket lá i S T
igen szép virágcsomók, de í
sok szinből hiányosan küldé

hi ökél
ő hiányosan küldé a ^ i w

Hogy a hir tökéletes legyen, haímTdikfakTde
írhatom, hogy legujabban itt egy tá«u!
polgári oteasókö i Átláb at alakult

az a kérdé
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gy g j t egy t
polgári oteasó-kör czimen. Átaláb
Tolt-e szükség egy ily nagyobb
kör alakitását Pmert például
egy kisebb olvasó-kör W jnek tartanok; de miután van

a város közepén diszes
magyar lappal (kivevén az Uö
lett volna-e czélszerübb, inkábh * T J }N T
nek nyerni meg minél töbh t f á r m e S I e v ő -
közölni azt, hogy a 8 0 i T fgOt 8 a z á l t a l

6 ft.évi dij ^ L j ^ z t

Pénteken ,
Dráma 7 felv.
muel.

Szombat, jan. 6. „Faust." Opera 5 felv. Ze-
néjét szerzé Gounod.

Vasárnap, jan. 7. „Dobó Katicza." Nép-
színmű 4 felv. Irta Tóth Kálmán.

Hétfő, jan. 9. „A párisi szegények." Dráma
7 felv. Francziából ford. Radnótfáy Sámuel.

Kedd, jan. 8. „Rigoletto." Opera 4 felv. Ze-
néje Verüitől.

Szerda, decz. 10. Először „Heródes." tragé-
dia 5 felv. Irta Szása Károly. A mult évi Teleki-
dijra pályázott s dicsérettel megemlitett szinmü-
vek egyike a szokottnál nagyobb közönség előtt
adatott, mely ez egyes részeiben hatásos darabot
érdekeltséggel kisérte mindvégig s helyenkint
nagy tetszéssel fogadá. A különben erőteljes com-
positio gyenge oldala, mely a mű végleges jó
benyomását csökkenti, a lélektanilag nem indokolt
vég kifejlés. Az ötödik felvonás igen bágyadt az
elsö felvonások erősebb színezéséhez képest 8 a
hallgató közönség várakozása nem látszott eléggé
kielégítve. Mindemellett a darab — mint annak
idejében az akadémiai jelentésben is ki volt
mondva — valódi nyereség drámairodalmunk
szomoru szegénysége között s valószinüleg egyik
maradandóbb becsü műve lesz színpadunknak is.
Nehány hálás bravour-szerepre is tettek benne
ezért színészeink. A két főalak, Heródes és Ma-
rianna, Tóth József és Felekiné kezeiben értelmes

személyeeitőkre talált. A szerző az első felvoná-
sok után zajosan hivatott s meg is jelent.

Csütörtök, decz. l l . „A fehér nő." Opera 3
felv. Zenéjét szerz. Boieldieu Adorján.

Szerkesztői mondanivaló.
8027. Debreczen. Zs A kérdésre s megbízásra nézye

egy pár nap mulva igen kielégitö választ remélünk ad-
hatni, mely a hazafiusag igényein kivül a müvészet kivá-
nalmainak is meg fog felelni.

8028. Pozsony. Don J—é. Üdvözöljük az uj téren,
melyen még mintaképül fog szolgálhatni? másoknak. A
régibb igéret betöltése legélénkebb óhajtásunk. Még ed-
dig nem lehetett. Az a baj, hogy a mult évek forrásai ki-
merültek, a mostaniak pedig még nagyon igénybe vannak
véve a napi szükségek által. Azt a kedvező pillanatot les-
sük, mikor egy kis szünet áll be a — kútra járók között.

8029. Debreczen. L. L. A népies közmondásokat
magunk is szeretnök látni, s ha arravalók, mindjárt itt
fogjuk, A mult félévi példány még nem kerestetik.

8030. T. Dada. B. A. A sejtelem alapos. A mü utban
van. Addig is müvészi nyugalmat kivánunk.

8031. Aszód. V. Az, hogy valaki azt nem szereti, a
ki a „fiskálishoz jár", vagy a ki a „báróra szavazott" : le-
het igen furcsa dolog, de nem látjuk át, miért kellene va-
lakit ily dologért nyilvánosan megtámadni. Tessék a dif-
ferentiát otthonn elintézni.

8032. Pécs. N. N. Kalauza. Részünkről a csere-
viszonyt elfogadjuk, a a mennyire rajtunk áll, az intézke-
déseket megtettük.

8033. Mád. A kívánat a physikai lehetetlenséggel
határos. A legnagyobb készség mellett sem terjedhetünk
tul lapunk határain.

8034. Bécs. M. V. Azon vagyunk, hogy ön óhajtása
lapunk kiadóhivatalában teljesedésbe menjen. Azonban
teljes számu példányokat a mult félévről már ott hiában
keresnénk.

8035. H. M. Vasárhely. Sz. P. Kivánságát teljesi-
tettük.

8036. Bártfa. T. Gy. A küldeményt köszönettel fo-
gadtuk. A többire nézve lapunk terjedelméhez és sokfelé
megoszlott igényeihez képest igen szivesen veszszük az
ajánlatokat. A tárgyak közérdekűsége a főszempont.

SAKKJÁTÉK.
315-dik sz. f. — Márki Istvántól

(Pesten).
Sötét.

Világos indul,

d
Világos.

i 4-ik lépésre matot mond.

310-dik számu feladvány megfejtése.
(Czenthe Józseftől.)

Világos. gőtét.
1. Bgl-al e6—e5
2. B a l - a 4 tetsz. sz.
3. H — v. gy - fmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
Pozaonyban: Csery Gábor. — Pesten: Rakovszky-

Vagyon Judith.

Hónapi- és
hetiiiap

HETI-NAPTÁR.
Katholikus és Protestáns

naptár

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerd.
Csüt.
Pént.
Szomb.

Január
G 3 Jéz. sz. n.
Mór
Marczel, Géza
Remete Antal

• Péter rom. széke
IMarius
Fábián és Sebes.

' '
Görög-orosz

naptár
Izraeliták
naptára

G2Mór
Remete Pál
Győző
R. Antal
Nemeske
Márius
Fábián, Özs.

Hold változásai.

lajxuár (ó) TebethT
2 B SUvester 27
3 Malahias 28 Szadduc.
4 70 tanitv. 29 [kirekeszt.
5 Theophant 1 Seb.Hos.

6 Epiphania 2
7 Ker. János 3
8 György 4 18. Sab.

I Ujhold kedden, 16-án 9 óra

N a p
hossza | kél | nyüg.

f.

294
295
296
297
298
299
300

p-

7
8
9
10
ll
13
14

6.

7
7
7
7
7
7
7

p.

46
45
44
44
43
42
42

H o l d
hossza

f. p.
26ő 14
278 2
291 6
304 27
318 2
331 47!
345 40i

kél

5 22
6 13
6 68
7 38
8 16
8 48
9 20

nyug.

<S. P

2 42
3 36
4 37
5 43
6 52
8 3
9 16

52 perczkor este.

TARTALOM.
Ocsvay Ferencz (arczkép). — Dalok. — A kortes-

világ eredete (folyt.) — Házasságok vérrokonok között.—
A pesti vigadó-épület (két képpel.) — Az agynevezett
nazarénusokról (folyt.) — Mult századbeli magyar hősök.
— A magyarok klubja New-Yorkban. — Zsáktartó-készü-
lék (képpel). — Egyveleg. — Tárház : Vasárnapi beszél-
getés. — Gróf Dessewffy Emil halála. — Irodalom és mű-
vészet. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek,
egyletek. — Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztő1

mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magy.-otcza I-ső sz.)
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HIRDETÉSEK.

Elöfizetési fölhívás

VASÁRNAPI UJSÁG
és

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK
1866-ik évi folyamára.

Elöfizetési föltételek:
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt:

Egész évre (jan.—decz.) - . . . 10 ft-
Fél évre (jan.—jún.) . - . . , 5 ft.

Külön a Vasárnapi Ujság vagy a Politikai Újdonságok :

Egész évre (jan.—decz.) 6 ft-
Fél évre (jan.—jún.) 3 ft-

p»r- Minden 10 példány után egy tiseteletpéldány. — A pénzes levelek
bérmentése kéretik.

A Vasárnapi Ujság cs Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-uteza 4. szám.)

;v Dicséretesen ismert szépitöviz,
úgynevezett

BERCZEGNÖ-VIZ,
melv a bőrnek ifjas triseségét visszaadja s az arcz-
szinét a legkésőbb korig, fehéren, nyulékonyan, tisz-
tán, s lágyan fentartja, az arczot, nyakat, kezet ga
kart minden bőrtisztátalanságtó!, u. m. szeplő, máj-
folt, napégetés, sárga-foltok, pörsenések, orr-vör-

.heny, söinór, hőpörsenós, égetps s arezredöktől
„umu^Mm**- ' megóvja. Ezf-n hathatóságára nézve dicséretesen
"ismert szépitőszer egyedül s kizárólag valódi minőségben kapható:

1478 (1 — 10)
illatszeráruk-kereskedésében

a „Minervához"
Pesten, v á c z i - u t c z a 21-ik szám a l a t t .

ÜDITÖ-NEDV
(Restitutions-Fluid)

^ lovak számára
KWIZDA FERENCZ JÁNOSTÓL

Korneuburgban.

Az ausztriai államok összes területeire nézve Ferencz József császár Ö Felsége ál-
tal, megelőzőleg annak gyakorlati alkalmazását, s a cs. kir. ausztriai egészségügyi ható-
ság által megpróbálva, kizárólagos szabadalommal láttatott el s a londoni éremmel tün-
tettetett ki; ő felségeaz angol királyné udvari istállóiban, valamint dr. Knauert, porosz
király ő felsége összes udvari istállói fő-lóorvos hivatalos gyakorlatában a legjobb ered-
ménynyel használtatik s különösen jónak bizonyult be idült bajokban, melyek az égetés
és zsinórhuzásnál az erős bedörzsölést ki nem állják, u. m. szügy, csipő, kereszt- s váll-
bénaság, rokkantság, ivhúrbillentyü, csúz, ficzamodás, s a pata, korona- és csülök-csukló
megrándulása sat. eseteiben, 8 a lovat a legnagyobb megerőltetéssel járó munkában is a
legmagaab korig kitartóvá teszi 8 vidámságban tartja.

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

Valódi minőségben kapható:

Tiszteletteljes megemlítéssel a londoni ipar-kiállitáson kitüntetve.

Dr. POPP J. G.
gyakorló fogorvos, cs. kir. ausztriai legf. szab., elsö amerikai s angol ízabadleveles

üTANATHERIN-SZÁJVIZE
Bécsben, Stadt Bognergasse Pír. 2.

E g y üveg ára 1 ff. 40 kr.
Kapható PESTEN : Tőrftk József gyógyszerésznél király-utcza 7-ik sz. a ; — to-

vábbá Molnár, Unschuld, Lueff, Oszwald és Vértessi uraknál.
BUDÁN: Az udvari gyógyszertárban és Ráth gyógyszerésznél Tabán.

Ezen kitünö készítmény 14 évi fennállása óta még Európán tul is a legnagyobb
elterjedést s hirnevet vivta ki magának, s annak használása a fogfájdalmak minden
nemei, továbbá a száj puharészek betegségei, ingó fogak, könnyen vérző beteg-log-
hus, csonfszu és suly ellen a legjobbnak bizonyult be ; felolvasztja a nyálkát, mely
által a fog-kő képződése meggátoltatik, a szájízt jobbítja s arra frisitőleg hat s igy
minden kellemetlen bűzt, melyek mesterséges vagy üres fogaktól, ételek vagy do-
hányzástól származnak, gyökeresen eltávolit. Minthogy az anatherin-szájviz a
fogakra s a szájrészekre sem bántólag, sem pedig marólag nem hat, ennélfogva az
mindenkor mint szájtisztitó szer a legnagyobb szolgálatot teszi s a szájrészeket a
késő korig teljes egészség s friseségben fenntartja; kitünő orvosi egyéniségek bizo-
nyítványai annak ártalmatlan- s ajánlhatóságát elismerték, s az számtalan hirneves
orvos által rendeltetik.

Anatherin fog-pásta 1 szelencie ára 1 ft. 22 kr.
Pog-ólono, az üres fogak betöltésére 1 doboz ára . . . 2 ft. 10 kr.
Növényi fogpor 1 tok ára — ft. 68 kr.

Előfizetési fölhívás
a legolcsóbb magyar lapra,

mely ily czim alatt:

KÉPES UJSÁG
a magyar nép mulatva oktató barátja

havonkint kétszer jelenik meg, két-két ivnyi változatos és érdekes tartalommal, közbe-
szőtt csinos képekkel.

A lap ára egész évre csak 2 forint o. é.

Közeledvén az ujév s vele az előfizetés egyik rendes időpontja: felhívjuk a t. ol-
vasó-közönség figyelmét a ,.Képes Ujság" czimü legolcsóbb magyar lapra, melynek
második évi folyama ezévi okt. 1-én vette kezdetét.

A második évi folyamból, az 1-sö számtól kezdve, még folyvást szolgálhatunk
teljes számn példányokkal. E lap. mulattató s ismeretterjesztő tartalmánál fogva, el
nem avuló olvasmányul kínálkozik ; azért a megrendeléseket legjobb második évfolyam
I-ső számától kezdve tenni meg Azonban előfizethetni a jftvó 1866. évi január l-töl
"ogva is, egyaránt 2 fttal egy egész évre s 1 fttal félévre.

A müveltebb osztálybeli népbarátokat, kérjük, hogy e lapot a nép között terjesz-
eni sziveskedjenek. Egyébiránt olyan lap ez, hogy minden magyar ember élvezettel ol-

vashatja^ azért az összes olvasóközönségnek becses figyelmébe ajánljuk ezen népújságot.
Gyűjtőinknek minden tiz gyüjtött példány után egy tiszteletpéldánynyal ked-

veskedünk.
Az elöfizetési pénzek, az előfizető nevének s lakásának és az utolsó postának föl-

egyzése mellett igy czimezve küldendők : „A Képes Ujság; kiadóhivatalának P e s t e n ,
igyetem-Htcza 4. sz. a."

Végül jelentjük, hogy a ,.Képes Ujság" második évfolyamához járó két képmel-
léklet elsejét az ujévi számmal fogjuk szétküldeni.

Pest, 1865. évi decz. 14.

A „Képes Ujság" kiadó-hh atala.

PESTEN = TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, királyntcza 7. ez. a.
Továbbá:

Bignio
Eszéken _ . _ . .
— Győrött: Lehner F., — Isperen: Flamm J., — Kassán: Novelly A., — Késmárkon:
Genersich, — Kolozsvártt: Wolf J., — Komáromban: Ziegler A. és fia. — Lngoson
Kronetter F., — Miskolczon: Spuller J. A.,— IVa^y-Beeskereken: Haidegger, —
Nagy-Kanizsán: Fesselboffer és Rosenfeld, — Nagyszombatban: Smekal és fia,—
N. -Váradon: JánkyA.,— Pakson: Flórián J., — Papán: Beermüller W., — Pécsett:
Háy E.,— Pozsonyban: Schertz F. és Hackenberger testv.,— R.-Szombatban: Ha-
maliar A., — Rosnyón: Poós J. J.. —Szabadkan: Sztojkovits D , — Szekszárdon
Hutter A., — Sziszeken. Dietrich A., — Szolnokon: Scheftsik, — Székesfehérvárit
Kovács P. és Légmánn A., — Sopronban: Müller és Mezey, — Trencsénben : Weisz L
— Tepliczen Wejsz L., — Varasdon : Halter F., — Verőczén : Bész J. K., — Zág
rabban: Mihics Gr., — Zala-Egerszegen: Hulinszky A. 1475 (1—10)

Lég-viz (Luftwasser)
mely különö?en aranyér-betegségeknél rendes használatra ajánlható; megbecsülhet-
len hatást gyakorol továbbá a szokványos főfájások, fejköszvény, mellszorongás,
emésztési tehetlenség, altesti bajok, búskomorság, dugulás, s az epeelkülönités
háborgatása e»eteiben.

1 palaczk ára 40 kr.
Valódi minőségben kapható: Pesten T Ö R Ö K J O Z S E F gyógyszerész urnál,

király-utcza 7-dik sz. a. 1473(2—16)

Viz által légzárolt házi és szoba-ürszékefc,
melyek által a bűz tökéletesen elzáratik, darabja 5—8 ft., kettős zárral, csinos
szerkezetű 15 ft.

m e ' y "únden árnyékszékhez alkalmazható, s mely által a légvonal és
bűz tökéletesen eltávolittatik, darabja 10 ft.

E két tárgy királyi szabadalommal láttatott el.
Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott

K"ÓlTlÓlll7 f'OílÓI'yílf ill/ melyek alkalmazása által a füst a konyhából és
iiLClIIl>Ilj"lt'Ut)I^tvlü!l<|lakhelyiségekbölnyomtalanuleltünik,dbjalOft.

A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 ft. számittatik.
Felnőttek számára fürdőkádak 13—15 ft., háztetézések s más egyéb érezmun-
kálatok uj s régibb épületekre a legjutányosb áron számíttatnak, 8 még a legese
kélyebb tárgyak is kijavítás végett elfogadtatnak. 1425 (5—6)

MIKSITS KÁROLY,
bádogos-mester.

RAKTÁRA: rózsatér, 2-ik szám a városháza mögött.
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UJ KÖZHASZNU NAGY NAPTÁR
terjedelmes tiszti névtárral a legujabb adatok szerint szerkesztve.

Heckenast Gusztav kiadó-hivatalában, Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám) megjelent és
í : ^ ^ minden könyvárus és könyvkötőnél kapható: '

Országos Naptár
1866.

•• •

Magyar-
ország

1866.

és kapcsolt

részei
számára.

MAJLÁTH GYÖRGY.

Szerkeszti Ö K K Ö S * BALIJWT, köz- és váltóügyvéd és viltójegyző.

rendelések, melyek egyenesen a kiadó-hivatalhoz intézteinek, bérnientesen küldetnek 1 10 példánvra effv
A o v mgyenpéldány jár. J 5 J

meg, melvek t«i» •• é r d e k e s é * tanusága évkönyvek sorát nyitottam ™% r $ í«?o«k. - n i . Görögkeleti egyház. - IV. ünitarla egyház Erdélybén -
V«B. Kuionosen közhivatalokra, községekre, ügyvédekre, s a l^tut^Thl^g biz°«mányok. - VI. Helytarttítan, rend. a magántanulás és vhs-

hatóságok

ÍSiékT ~ Ug7-8ZÍntén h a z ánk

al»kra, községekre, ügyvédekre, 8 a
v í a Z ° " o s z < á ' y a i r a nézve, melyeket a közügyek és

s * a r , o r s z a « o n , a kapcsolt részekben és a birodalom-
^1 h a z á n k é» a külföld t t i i k á j é t ö t é l é d

kapcsolt részekben és a birodalom-
a külföld statistikája és történelme érde-
htők

dalmunkban &%

nek ét

— fáradságot, hogy az „Országos Nap-
tárgyánál ésberendezésénél fogva, naptáriro-

s én igyekeztem, hogy az, a belér-

* " 5 ° k 0 t t n a P t á r i r é 8 z e n 8 a n a P l ó i Í ^
8 ÜSZt& l a p o k o n k i v ü I k é t r é s z b ö 1

m E L S Ö SZAKASZ.
' 8 z f ' n é v t á

A királyi méltóság -TI A I • , u r a l k o d ó b ^ . - B) A magyar királyok rendsora. - C)
szervezete.— Bi A, r, A k l r á l > ' 1 "dvar. — H. Az országgyülés. — A) Az országgyülés
kancrellária - T v ° r s z áSgy«'ések évszáma, helye, nyomai.- I I I . Magyar királyi udv.
VI. Királyi i t é l ő t á h U ^ T T í ; . h e l y t a r t ó t a n á c s - v - Magyar kir. hétszemélyes tábla.
Iák. - IX. Elsö bi ' v r <i • K l r á l y i váltöfeltörvényszé)t. - VIII. Királyi kerületi táb-
A vármegyék. __ D l l n ' . l y i TáIWtörTénySzékek. - X. Kir. ker. bányabiróságok. - XI.
Tiszántuli kerület -~ ^ " n n e i J I kerület. — Dunántuli kerület. - Tiszáninneni kerület.—
- XIV. Szepesi kerület"-8°4-VélTe k ~ X I L J^zkun-kerület. - XIII. Hajdu-kerület.
tan. városok. — X V I T ' I - J , ' N agyk'kindai kerület.— XVI. Szab. kir. s egyéb rend.
főkormányszék. - Q Fölrt/ <*lyOrszáS- - A) Erd. kir. udv. kanczellária. - «) Kir.
iskolai bizottmány.-E) T„ ? ! ? ' : o r"-igazgatóság. - D) Róm. kath. egyh. alap. és
G) Erdélyi kir. itélőtábla. - i n £ ^ / ^ m v e r ő s é g . - F) Kir. legfőbb törvénvszék.-
J ) Székelyszékek. - K) 8*<M lf'T6

 b u"tet6törvények. - I) Vármegyék és vidékek. -
- XVIII. Horvát-. T ó t o r s z L a i 6 s 4 g , o k ' s z é k e k s ^ d é k e k . - L ) Erdélyország, városok,

mélves tábla O Kir h o í t V a l m a *ia. — A) Kir. udv. kanczellária. — ü) Hét-^ ^ l d ' " ^ £> ^ . d h i i i ^ %személves tábla — O Kir
E ) ^ ^ l e v é l d -
biróságok - I) Meffvék
**UÁ fővárosban - B)

) Kr udv. kanczel
^ £> ^.dtehermentesitési

prér-osíolf Ó
prépostok. -

- X I X .

ESyháZak és iskolák.
Q . ° x L t~iA fc/I?e.kek é* püspökök. - B) Káptalanok és nagy.
Szentszékek es házasság, tvszékek. - D) A magyarorsz. szerz. rendek

Kőzintézetek és egyletek.

i J' Todományos intézetek. - II. Hitel- és biztositási egyletek. — I I I Gazd és
ker társulatok - IV. Tanintézetek.- V. Mü vészegyletek és intézetek. - V I SeS'lr-
egyletek. - VII. Egészségügyi intézetek. - VIII Casino-egyletek. g Y

A f ö v á r o s .
I. Pesti házak és háztulajdonosok. — II. Fővárosi kalauz.

MÁSODIK SZAKASZ.

Magyarország a mult évben.
I. Egy év története. — II . Törvényhozás. — 1 Közioei rendeletek — 2atásiio-v. _ S. ífnrmán^ot A . vx.f .,_ nozjogj renüeleteK. — l.

ügy. - III. Magyar hirlapok-íseS-í;; ' '" 2"^ ~ 9 > B ' I y e g " ** ^ ^ ^

Birodalmi ügyek. f-

1 Birodalmi alkotmány. _ I I . Birodalmi központi lf. hatóságok. - I I I Kor-
mányzat. - IV. Igazságügy. - V. Pénzügy.-VI. Hadügy. - VIL Népjogi k é p j e l e t .

K ü l f ö l d .
I. Külállamok. — II. Világ-krónika.

8tatistikai kalászok.
Statistikai kalászok.

K ö z l e k e d é s .
I. Vasutak. - IL Gőzhajók. - UI. Fosta. - IV. Távirda.

É l e t r a j z o k .
^ ! á * h . ^yörgy- — Báro Sennyey Pál. — Kellemes! Melczer István. — Gróf

Belcredi Richárd. — Gróf Eszterházy Mór.

K ü l ö n f é l é k .
L

T £ e r " k e < l e I , m i ezég-bejegyzés. - Gazdasági kiállítások. - III . A közlekedés-
;. - IV. Kisorsolási naptár. - V. Kamattábla 5%. - VI. Kamattábla 6%. - VII. A

>engo pénzek uj ért. változt. - VIII. Sokszorozó tábla. - IX. Mértékek.- X. Bélyeg-
örvény. — Al. Vásárok.- , „„„»,„ ^^ „„„„„„..ö. .vszejju — ̂ j j^ m a g v a r O rsz . szerz. icnucn. urreuj. — .o.x. v asaroK.

«iko*-w E z ^ n , k i \ Ű I a z Országos Naptárhoz 6 csinos kép van mellékelve,— u. ni. az ujonnan épült országház, továbbá azon nagy férfiak
sikerült arczképei, kiknek életrajzairól « tartalomban van cmiltés.

•#
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' " ; Az elsö magyar

SELYEM- ÉS NEMEZ-KALAP GYÁRI-RAKTÁRÁBÓL
PESTEN. 1403 (5-5)

Főraktár: kigyó-tér.
Nagy választéku raktár, mindennemü

selyem- és nemezkalapokból, arak, ur-
h&Igyek és gyermekek számára, saját és
külföldi gyártmányok, kelme-vadászkala-
pok, házi- és vadászsipkak, kncstnak,
nyakkendők, uti- ncmez-topankák, ugy-
azinte nemez-czipók bórtalppal, papucsok
és egészségi nemeztalpak.

Az összes formák az alanti számok sze-
rint kaphatók. Vidéki megrendeléseknél a
mellette álló számok pontos kitétele mellett,
még a kalapok árát, szinét és u fejnagyságát
megjegyezni kérünk.

Kalapok festés, tisztitás vagy divatosi-
tás végett a legnagyobb készséggel elfo-
gadtatnak és gyorsan elkészíttetnek.
1. szám legujabb forma, egész kemény, fekete

vagy szürke szinben 3, 4—5 ftig.
2. „ széles karimával, egészen lágy, fe-

kete vagy szürke szinü 3, 4—5 ftig.
3. „ kemény, fekete vagy szürke szinben

2 ft. 50 kr., 3—5 ftig.
egész kemény vagy szürke szinben
2 ft. 50 kr., 3—5 ftig.

félkemény vagy szürke szinben se-
lyemmelbélelve 2ft 50kr. 3,4- 4 ft.
50 kr., selyem- és bártonynyal ke-
ritve4ft. 60 kr.— 5 ftig, legfinomabb
6 ft., nem bekerítve 2 ft. 00 kr.,
3-4 ftig.

félkemény vagy egész lágy, fekete és
szürke szinben 3ft. 50kr., 4—5ftig.

félkemény vagy egész lágy 2ft. 50 kr.
egész 3—4 ft. 50 krig.

félkemény vagy egész lágy 3—5 ftig.
Inaskalpag fekete kemény 3,4,5,6 ít.

iség: stáczió-utcza 34; szára alatt.

4.

1.

8.
9.

10. szám kocsis-kalap csak feketén és ke-
mény 2 ft. 50 kr., 3 - 6 ftig.

11. „ Kucsma 2 ft. 50kr., finom Astiikán
6 ít, Persián 5, 6-8 ftig.

18. „ Kalapok tiszt, papok számára egy-
szerü 4— 5 ftig, selyem-nemezből
finom 5— 6 ft.

IS. „ Egész lágy. fekete 3. 3 ft 50 kr ,
4 ltig, szürke 2 ít. 50 kr., 3 - 4ftig,
szürke 2 ft. 50 kr , 3 - 4 ftig, zöld
4 ft., barna 2 ft. 50 kr , 3 ft. 50 krig.

14. „ Vadász-kalap ktlmébőlszürke, zöld
bekerítve egész lágy, stájerforma,
finomul felezifrázva 6 ft., szürke
nemezből 3, 4—5 ftig, zöld ne-
mezből 3, 4—5 ftig.

15. „ Selyem-kalap fekete kemény 3,
4 - 5 ft. 50 krig.

16. „ Selyem-kalap fekete kemény 3,
4—5 ft. 50 krig.

1' . ,, fekete és szüfké félkemény, egész
lágy 3, 4-5 ft.

1*. „ egész kemény, fekete csak 3,4—5ft.
19. ,, Íeketefélkemény,egészlágy4—5ft.
20. ,, Utazó forma, széles, lágy vagy fél-

kemény, világ, szürke, sötét zöld,
vagy fekete 2 ft. 50 kr. 3-5 ít.

Gyeiaiekkalapok kaphatók, 4. számu
egész kemény,fekete koczkás szalaggal,vö-
rös fekete vagy fehér 2ft. 90 kr., 3ft. 50 kr.
5. számu fekete vagy szürke, se]yem vagy
bársonynyal felékesitve 3 fttal, vékony sza-
laggal 2 ft , 2 ft. 50 kr. 3 ftig. 7. számu fe-
kete vagy szürke 2 ft., 2 ft. 50 kr. 3 ft. Leg-
kisebb gyermekek számárafelállőkarimával,
fekete vagy szürke 2 ft. 50 kr. 3 ft., szint
olyanok tiszta fehér 5— 6 ftig.

Titkos

BETEGSÉGEK,
ujonnan keletkezettek

8 nap alatt
minőségre nézve

48 óra alatt
meggyógyittat nak

dr. Fux J.
23 év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságá-

ban háborgattatnék.
Rendel: d. u. 1 — 4 óráig.

Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leg-
gyorsabban eszközöltetnek.

Lakása: Király-utcza, 24. sz. a. I-ső
emelet 1376 (8—12)

M i n d e n n e m ü

takarópapiros
(Itfakulatur)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik si

Nagybani és darabonkinti eladás,

Titkos 1412 (8-0)

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

Meú. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. sz. Medetz-
házban, I-ső emelet, délelőtt 7—9-ig,

délután 1 — 4 óráig.
SPV" Díjazott levelekre azonal

valaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megkflldetnek.

1860-ki kölcsön-soísjegyek,
huzás február Pe'ni'^fc

Főnyeremény 300,000 forint.
Kapható alólirt pénzváltóirodájában készpe'nzfizt tás mellett a bécsi börzei ár-

folyam szerint, havonkinti 3 ít. 60 kr. vagy évnegyedenkinti 7 ft. 25 kr. részlet
lefizetése mellett egy 100 ftos sorsjegy után, vapy liavonkinti 16 ft. vagy évnegye-
denkinti 38 ft. részletfizetés mellett egy 500 frtos sorsjegy után.

A vevő a kamatokat a megvétel napjától kezdve már élvezendi; ajáaljuk továbbá

gdgf" részletfizetések mellett '^M
következö 12 sorsjegyből álló csoportokat, melyekre évenkint

£8 huzás esik.
u. m. 1 Credit, 1 1860-ki 100 ftos, 1 1864-ki 100 ftos, 1 badeni, 1 Salm, 1 Clary
1 Genois, 1 Pálffy, 1 Svéd, 1 Waldstein, 1 Rudolf, 1 Keglevich-sortjegy, melyekért
20 ft. leszáinitási összeg és a további Lavonkinti 12 ft. 50 kr. vagy évnegyedenkinti
32 ft. lészen fizetendő. Az utolsó részlet lefizetésével a vevónek a kitüzött 12 db.
eredeti forsjegy kiszolgáltatik, ezen sorsjegyekre nézve a tulajdon jog vagy a neta-
láni nyeremények már az első részlet lefizetésével biztosittatik, s csaknem bizonyosan
várható, hogy tekintve az értékpapírok jelenlegi ig^n olcsó árfolyamát, a sorsjegyek
átvételénél a beszerzési árakat okvetlen jóval felül fogják haladni.

ÍGÉRVÉNYEK:
Salm-sorsjegyre 2 ft. 50 kr.)
Clary-sorsjegyre 2 ft. 50 kr. I
Genois-sorsj egyre 2 ft. 50 kr > é« bélyeg-
1860-ki 100 ftos 2ft. öOkr.l dij.
1860-ki 600 ftos 6 ft. — kr j

6 db. 1860-iki egész ígérvény ára csak 31 ft., 10 db. ára csak 58 ft. ̂ m

MORGENSTERN A. és TÁRSA
pénzváltóüzlete Pesten, Deák Ferencz-utcza 9. sz. a.

SV* Levélbeli megbízások gyorsan eszközöltetnek, » egy az 1866 dik évre
érvényes sorshuzási terv ingyért fog kiszolgáltatni. 1369 (2-0)

Evnegyedenkint csak 4 forint
befizetésével résztvehetni azon általunk 20 részvevőre rendezett társassorsjegyekre
nézve, melyek' 20 db. valamennyi osztrák jegyből állanak, egy badeni 35 ftos sors-
jegy hozzáadásából, s a melyekre évenkint e»ik

A részletfizetéseknek 25 évnegyedben a részvétjegyre 4 ftiával történt lefizetése
után valamennyi sorsjegy a 20 részvevő tulajdona.— Bélyegilleték egyszer minden-
korra 68 kr.

Részvevők, kik nagyobb nyervényt és sorsjegyrészt akarnak, játszhatnak e tár-
sulatnál 8 ft. évnegyedi rászlet lefizetésével a tizedik részre. (Bélyegilleték egyszer
mindenkorra 1 ft. 36 kr), vagy 20 ft. évnegyedenkinti részletlefizetéssel a negyedik
részre. (Bélyegdij egyszer mindenkorra 8 ft. 40 kr.)

Mindenki beléphet tetszésszerint bármelyik társulatba a nélkül, hogy a többi
részvevővel csak érintkezésbe is jőni kellene. f

MORGENSTERN A. és TÁRSA
pénzváltóüzlete Pesten, Deák Ferencz-utcza 9. sz. a.

£mr~ Levélbeli megrendelések azonnal teljesittetnek, kívánatra a programm
ingyért küldetik meg. 1368 (2-0)

GRIMAÜLT és TÁRSA gyógyszerészek

Malico-iii jecl io,ja és malico-dikoeskai
PÁRISBAN (Rue Richelieu 45).

Uj gyógyszer, mely a Perui matico-fa leveleiből van készitve a gonorhöe gyors ea
csalhatlan gyógyítására a nélkül, hogy a belsö részekben feszültséget vagy gyuladáit
idézne elő. Dr. Ricord s a párisi orvosok többje ezen szer megjelenése óta minden má>
gyógyszereket mellőznek. Az injectio, a betegség kezdetekor a tokocskák idült esetek-
ben, mikor a copahú, cubeba s más érczes alapokon fekvő injectiók hatása eredmény
nélküliek maradtak — alkalmaztatik. — A főraktár létezik TÖRÖK JOZSEF gyógy,
szerésznél, Pest király-utcza 7. sz-a. 1395 (9-32)

Biztos és gyors kiirtása
a

patkányok s egereknek,
«gr ««. kir. kizár. szab. patkány- s egérpusztitó szer által gyertya formában.

Egy darab ára 50 kr- a. é.
Valódi minőségben kapható:

PESTEN: Török József gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik sz. a.,
továbbá:

M.-Beeskerek: Nedelkovits. — Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J.
— Jattaenova: Dudovits J. — Keszthelyen: Wünseh F. — Kolozsvártt: Wolf J. —
Pozsonyban: Scherz Fülöp. — Sopronban: Pachhofer,— Soborsin: Franke A. Va-

rasdon : Halter D. F., — Vereezén : Bész J. K. uraknál. 1474 (2-14)

A hamburgi, londoni, párisi, müncheni és bécsi érmekkel kitüntetve.

A KORNEOBORGI HABHAPOR
marhabetepégek s marhavész ellen

a legnagyobb eredmény nyel használható; az ellenállási erőt gyámolitja s minden
dögös befolyásoktól megóvja, gátot vet továbbá mindazon betegségeknek, melyek-
nek legtöbbnyire a marhák kitéve vannak; kitünő hathatóságát igazolja különösen
lovaknál a mirigy, torokfájás, bélgörcs s zabálási hiány eseteiben. Szarvasmarháknál:
a vérfejés, szélhas, s a tej megjobbitásánál, nagy hatást gyakorol továbbá aborjuzás
alkalmával; juhoknál felette ajánlatos a májgiliszta eltávolítására s az altesti bán-
talmak minden nemeiben.

Valódi minőségben kapható PESTEN: Tördk József gyógyszerésznél király-
utcza 7. sz. a., Tbalmayer és társa, sHalbauer testvéreknél. BUDÁN: az udvari

gyógyszertárban, s Magyarország legtöbb városaiban, melyek hirlapilag időről-időre
közöltetnek. 1 > t 5 8 (4~ 8 )

Kiadó-tulajdonoi Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

Tizenharmadik évfolyam.

— .
^fizetési Kitételek 1866-dik érre: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft.

opan Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.
ISI f l í Í«V a V « . ~JL • — _ .

» .#-—0- "gvoa t¥*o v m, x-ci evre o lt. — vsu|rau jruuiiHai ujuuina§uH; jugeois évre u IL r e i cvre o It.

l^ms^^vagytöbbsíöri'watLnlí'crafc'Tv'i!1'18*/*8 P o I l t l k l 1 1 Ujdonnágokat illetőleg, 1866. január l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ara, vagy annak helye egyszeri igtatásnal 10 kria
<ía*g»r könyvkereskedés* • n • K « 8zamittatik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonáhan: Hangenstein és Vocler. — M.-Frankfurtban-

' a t c s b t n • Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtotás után 30 ujkr.
* ——____

k i t ü n ö h a r c z o -
I v l g í l ^ S 8 y Qyulá»ak arczképét
ugyan már régebben (1861-ben) volt alkal-
munk bemutatni e lapokban: de bizonyosan
szivesen yeendik olvasóink, ha a mostani
magyar képviselőház köztiszteletben álló
s a közbizalom csaknem egyhangu szavazata
által megválasztott másodelnökének alakiát
í í s i k e r ü l t e b b rajzban állítjuk lapunk

Gróf Andrássy Gyula most alig 45 éves,
s e szerint férfikorának legmunkabiróbb
szakában áll. A közpolitikai pályára azon-
ban korán lépvén, neve már
több mint két évtized óta azon
térfiaink sorában emlittetik, kik-
ben épen ugy szoktuk becsülni
a következetes, tiszta jellemet,
mint a szellemi tehetséget, a
szónoki és irodalmi jártasságot.
+ ^ ! - 8 i 8 e l ö t t i é v ( * b e n már ott
találjuk a magasabbra törekvő
"jut mind a publicistika terén,
mind a törvényhozási terem
sorompói között, ép oly bátran
mint alaposan és öntudattal
küzdeni az újabbkori kultura!

kivivása

G r ó f A n d r á s s y Gyula.
országgyülés tagjai között ismét ő volt a
legelsők egyike, kik államférfim tapintatot,
s a helyzet felfogásában s megítélésében
legtöbb határozottságot, de egyszersmind
józan higgadtságot tanusitottak. Gróf An-
drássy Gyula távol volt minden szónoki
viszketegtöl; nem volt a hatásra számitott
vaktöltésü nagy szavak embere: de ha szó-
lott, minden szavának megvolt sulya, meg-
volt helye és ideje, és a mi legfőbb, megvolt
— igazsága, őszintesége. 1861-ben mondott
egyik nagyobb beszéde a legremekebb mü-
vek közé tartozik, melyek a magyar tör-

Müködése csakhamar figyel-
met gerjesztett, s ámbár a ha-
tásvadászat közönséges eszkö-
zeit mindig távol tudta magá-
tól tartani: népszerüsége nöt-
Z í " , 8 ? közelismerés mind-

s t á g l t O t t a h atáskörét. Az
nU m o z S a l m a s évben már

f T F e f ö i s P á n i széké-
A < \ t 6 h h m % nagyobb
és fontosabb m p ( , i ; +, ö í Y
-A f 1 VHIAJ™ e & b l z a t ásokban
járt el külföldi udvaroknál. A
forradalom lezajl á s a u t á n s z á .
mos évig élt Párisban, s e világ-
városban töltött évei elég anya-
got szolgáltattak az ö élénk és
tevékeny szellemének mind is-
meretei szaporítására, mind meggyőződései
Bzuárdulására.

Számüzetéséből hazájába visszatérvén a
Bach-féle absolutismus megbukásával s mi-
dőn itthonn ujra szabadabb napokra virrad-
tunk: Andrássy Gyulát csakhamar ismét
tolkereste a közbizalom s az 1861-diki

GRÓF ANDRÁSSY GYULA.

vényhozó gyülések termeiben valaha mon-
dattak.

S ily előzmények után nem csodálhatja
senki, söt valódi nyereségnek tarthatjuk,
hogy gr. Andrássy Gyula most ismét helyet
foglalhatott a nemzet képviselőinek diszes
sorában. Megválasztatásának módja és le-

folyása is igen dicséretesen jellemzi mind őt,
mind választóit. Bizonyságul szolgál ez arra,
hogy a valódi érdemet nem csak fölkeresi
nálunk a közbizalom, hanem elnémul ellené-
ben minden netaláni ármány és tisztátalan
szenvedély. A zemplénmegyei s.-a.-ujhelyi
kerület választása egyike volt a legszebbek-
nek ez országban. Andrássy Gyula ellenében
senki sem lépett fel követjelöltül, s midőn
nov. 5-én déli órákban a vidéki nagyszámu
választősereg, számos nemzeti lobogóval,
zene és lovas bandérium kiséretében S.-A.-
Ujhelyre a megyeház terére megérkezett: a

választási elnök kérdésére öröm-
riadások között s egyhangulag
gróf Andrássy Gyula nevével
feleltek. Az egyetlenegy szó
ellenzése nélkül megválasztott
képviselö nemsokára a választó-
sereg közé érkezvén, lelkesülten
vállaikra emelek s felvitték a
megyeház teremébe, hol egy —
annak idejében a lapokban is
közzétett — jeles beszédben fej-
tette ki programmját, többi kö-
zött kijelentvén: „hogy egyedül
az 1848-diki törvények alapján,
a józan megfontolás higgadt
elvén történendő békés kiegyen-
lítést óhajtja és e mellett fog
küzdeni, semmi olyat nem pár-
tolván, a mi nyolezszázados al-
kotmányunkon csorbát ejthetne;
mert — mint a hallgatóság he-
lyeslése mellett mondá — a
magyar nem azért kivánja az
1848-diki törvények szerinti
szervezését, hogy a monarchiá-
tól elváljon, hanem azért, hogy
általa Ausztriával, melyet csak
Magyarország tehet nagygyá,
annál szorosabb viszonyban
egyesüljön."

Az 1865. évi decz. 14-kén
megnyilt országgyülés alig ült
össze, a nemzet képviselőinek

bizalma gróf Andrássy Gyulát ültette az
alsóház másodelnöki székébe, ki a decz.
21-diki ülésben egy nevéhez s fontos állá-
sához méltó beszéddel foglalta el helyét
s azóta az elnök meggátoltatása esetében
több izben vezette helyes tapintattal és szál
ügyességgel a vitatkozás menetét. Az

3-ik szám.

Pest, január 21-én 1866.


