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Szives figyelemre.
4 éves óriási gyönyörü spárga-gyökerekből van mintegy 4000 darab készlet-

ben, száz* 2 forint. — Akaczinag. honi termés, bizományképen mázsája 15-20 forint;
van 60 mázsa. - Miiharmagból bejelentve van 200 mérő, bécsi mérője 3 ft. 50 kr. —
Piros ezirok-niHg mázsája 8-10 forint. — Továbbá 8000 darab piramidalis Topolyára
2—5 éves, ezre 20-40 forint. — A legnemesebb gyümölcsfák 40-50 krig. — Az
egyesületi tagok helyein van 200,000 darab, ugyszintén gyökeres szólótövek és sima
szólóveszszök igen nagy mennyiségben. Ezenkivül minden gazdasági és kerti
veteményniagvak nagy készletben, a legbiztosabb forrásokból a legjutányosabb
árak mellett.

Megrendelhetők: Pesten, József tér 14. szám alatt.
Varga Lajos,

1533 (1) o r s z kertésztársulati fóügynök.

Dicséretesen ismert szépitöviz,
ugynevezett

HERGIEBNQ-VIZ
mely a bőrnek ifjas friseségét visszaadja s az arcz-
szinét a legkésőbb korig, fehéren, nyulékonyan, tisz-
tán, s lágyan fentartja, az arczot, nyakat, kezet s a
kart minden börtisztátalanságtól, u. m. szeplő, máj-

, folt, napégetés, sárga-foltok, pörsenések, orr-vör-

Í , heny, sömör, hópörsenés, égetés s arczredöktől
ÜIJLLIXJMÍHHWIIIW1" megóvja. Ezen hathatóságára nézve dicséretesen

ismert Síépitószer egyedül s kizárólag valódi minőségben k a p h a t ó :

illatszeráruk-kereskedésében
a „Minervához"

Pesten, váczi-utcza 21-ik szám a la t t .

Dr. Popp J. G. „Anathfrin-8zájvizé"-nek kitünö hatásai ujabban
ismét következö irat által bizonyittatnak:

T. dr. Popp urnak. 1526 (1—2)
Igen tisztelt ur!

Több év óta I 1 0 V 1 3 S ( O ^ t c ) J c Í 8 b t l l 1 szenvedek, főleg, ha bár-
mily csekély légvonatnak tevém ki magamat. — Legkevésbbé sem vala szabad a fogak
tisztogatásánál kefét használnom; minélfogva természetesen nem akadályozhatám meg,
hogy a legroszabb ellenség, a borkő, hozzá ne jusson, mely a még kevéssé jó fogakat
megsemmisítéssel fenyegeté. Ismerőim közül sokan azon tanácsot adák, hogy használjam
önnek Anatherin-száj vizét, melyet, őszintén szólva, magas ára miatt meg nem kisér-
ték meg

Eddig önnek jeles szájvizéből 3 üveggel használtam föl, s nem mulaszthatom el,
annak jó hatása fölött legforróbb hálámat kifejezni; s egyszersmind nem ajánlhatom
eléggé e jótékony szert minden hasonló szenvedőnek. — Berlin, jún. 6. 1865-

Schftnel>er$ Zs*óliszül. Reinsd»rf. Lützow-utcza.
Kapható Pesten : Törők József gyógyszerésznél, király-utcza 7. sz a.

Kiadásomban megjelent, és Hartleben é» társai könyvkereskedésében Pesten,
valamint minden más könyvárusnál is kapható :

(Az o l v a s ó t á r 153—164-ik f ü z e t ) .

BENYOVSZKY GRÓF.
Történeti regény.

Irta Mühlliacll Luiza. Forditotta B — 8 . V —Z.
4. resz. Ára 3 forint.

E regény rendszeres egészben tünteti elö a magyarországi születésü Benyovszky
gróf regényes életét, s eseménygazdag, vál ozatos tartalmával kiválón érdekfeszitő
olvasmányt képez. Változatos menetére nézve elég csak annyit is említenünk, hogy
főbb eseményeinek színhelyét képezik: Magyarország , Bécs, Lengyelország, Sz.
Pétervár, Kamesatka, japani szigetek, Páris, Madagaskar stb stb.

Hartleben Adolf,
1518 (2-2) kiadó könyvárus.

Echte 1865-er Probsteier Saatgerste und
Saathafer im (6i5)

nnter tíarantie der Echthclt in plombirten Original-Sflcken a 1 Tonne, ungefáhr
2'/>n.-ö. Metzen.- Geschatzte Auftrage auf diese vorzüglichsten útid bewahrten
Saateetreide, welche laut vorliegenden Fechsungsberichten, die wir auf Verlangen
gratis zusenden, 2.Í- bis 35-fachen Ertrag liefern, orbitten wir uns rechtzeit.g unter
Beifügung von 10 fi. Oe. W. Angabe per Tonne. Die Effectuirung der erh»ltenen Auf-
trSge erfolgt, sö lange Vorrath. 14 Tagé nach Empfang der Ordre. — Weichzeitig
empfehlen wir unser Láger von allén Sortén
Klee-, Gras-, Fntter-Pflanzen, Futter- und Runkelrfiben,

Ockonomie-, Handels-. Waldsameii,
insbesondere Quedlinburger und Magdeburger Zuckerrüben, Burgunder Mastrüben,
rothen (Brabanter oder steirischen) und weissen Klee und französischen Luzerner,
Timothée, Wicken, Buchweizen, amerik. Pferdezahnmais, Lupinen, ital., engl., franz.
Raigras, echt 1865-er Rigaer, Pernauer Kron-Sae-Leinsamen, eclit amerikanischen
Saatkartoffeln, sowie von echt engl. Portland-Cement, echt englischen Steinkohlen-
Theer echten Peru- und Baker-Guano, Leim, Stiirke, Oelkuchen, Paraffin, belgischen
Wagenfetten, als auch sonstigen Landes-Prodnkten und Materialien für die Land-
wirthschaft und landwirthschaltliche Fabrikntionszweige.

Bruder Frankl, Prag,
Schillingsgasse (Poric) 1074—11, Hotel „Engliecher Hcf".

Minden gyomorba] és váltólázban szenvedőknek na-
gy o" ajánlandó

DR. PE ARCÉ EDW. 1602(3-12)

szabadalmazott

GYOMORSZESZE
(Magén- Essenz)

mint kitünö segédszer, ugymint: elromlott gyomor, étvágyhiány,!
gyomor-émelygés, rögzött gyomorgyengeség és rosz emésztés,
savanyképzés, gyomorégetés, felfúvódás, gyomorgttrcs, fejfájás

(ha t. i. ez a gyomorból származik), váltóláz stb. elien.

Főraktár egész Magyar-, Erdély-, Horvát-, Tói- és Balmát-
országokra nézve:

PESTEN TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt, kihez mindazon vidéki gyógy-

szerész nrak, kik raktá^ kivánnak átvállalni, sziveskedjenek fordulni.
BÉCSRE és a többi koronaországokra nézve a főraktár WEISS JÓZSEF

gyógyszerész urnál létezik Bécsben, Tuchlauben Nr. 27.
C5f" Azokon kivül még léteznek raktárak következő gyógyszerész uraknál:

Aradon: Szarka János. | Jászkán: Ody Károly. Pozsonyban: Pisztory B.,
Baán: Bartovics István. j Jolsván: Maiéter Béla. ; Schneeberger D.

Kolozsvártt: Hincz D. és Rimaszombaton . Hamal-Báttaszéken: Pasch Lajos.
Brassóban: Stiehler Ede

„a fehér templomhoz"
Wolff János.

Lugoson: Kronetter F.
járK.

Rosnyón. Posch J. J.
Csaczan : Bentsáth Fidél.; Magyar -Óvartt: Sziklay SárbogárdonTrsztyánszki
Czirczen: Vekerle János.
Debreczenben: Borsos F. Károly.Antal.
i V ( , r h ( , n . Frtino-PrT^ná,.!. I M a k o n N agT A d o l f - Szegeden: Aigner Károly
hgerben. ErtingerIgnácz. M Í 8 k o | c z o n . Balogh Istv. , és Meák Gyula
».KZ«U«II. Karoiov.cs ivi.es M o d o 8 O n . J e z o y l t s Z s i g . • Szent.MlklÓSOn: Haluska

mond.
Monoron: Demtsa Kon-

stantin.
Munkácson: Gottier Lip.
Nagy-Lakon: Lenhard J

Péter.
Szinér-Várallyán: Gerber

Ödön.
Szikszón: Aichmann Józs.
Temesvartt: Pecher J. E.

Eszéken: Karolovics M. és
Deszáthy István.

Darnvar- fürdőben: Ku-
schevitch A. L.

Göllnitzben: Brujmann K.
Ede.

Gyöngyösön : Kocziano-
"vich J.

Gyérőtt: Némethy Pál. : Bertalan.
Hajdu-Doroghon: Tanács ^Nasiczban(Szlavoniában): Ungváron: Bene L.

Mihály. Mernyik András. Uj-Bátiyáli: Nickel Ödön.
Htokon : László Frigyes. Orosházán: Székány Istv. ! Varasdon: Lellis Ede.
Jánosházán: Kossá Guszt. | Pécsett: Nendtwkh Vüm. I Zágrábban: Mittelbaeh Zs.

Ára egy üvegcsének, használati utasítással együtt, 1 forint.
Postán küldve a pakolásért 20 kr. több.

Isméti eladóknak illendő engedek adatik.

Blagy-Mihalyban: Czibur Tokajban : Krotzer Ágost.
Tornallyán: Lipthay J.

Biztos és gyors kiirtása
a

patkányok s egereknek,
egy •«. 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:
N.-Becskerek: Nedelkovits. — Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J ,
— Jassenova: Dudovits J. — Keszthelyen : Wünsch F. — Kolozsvártt: Wolf J. -
Pozsonyban: Scherz Fulöp. — Soprouban: Pachhofer,— Soborsin: Franke A. Va-

rasdon : Halter D. F., - Veréczén: Bész J. K. uraknál. 1474 (8—14)

KÖNIG GYULA
(Pest, 3 korona-nteza 12. sz.)

importált szivar-üzlete
legnagyobb transito-raktára

a svájczi s más külföldi- és importált havannali-
s&ivarokiiak

100 darab, vámot beleértve. 5 frttól 55 frtig,
kizárólagos raktára jeles és igen finom törökdohánynyal töltött

MF* papir-Mzivarkáknak ""^f
a sz.-pétervári és moskaui nagyhirü La-férnie gyárból.

Részletes árjegyzékek ingyen. — Vidéki megbízások pontosan telje-
sittetnek. 1488 (5—9)

Pest, márczius 11-én 1866.

Elöfizetési föltételek 1866-dik évre: . Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft
isnpan Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ^ Fél évre 3 ft. - Csnpan Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hazánk történetének mintegy negyed-
századnyi nagyon mozgalmas korszakát kel-
lene átfutnunk, ha gróf Tökölyi Imre élet-
rajzát csak némi részletességgel is akarnók
ecsetelni. Amazt tehát, mint nagyobbára is-
mertet az olvasónál föltéve , csupán azon
események megpenditésére szoritkozunk,
melyek e nagy pártvezér életviszonyaival
elválaszthatlan kapcsolatban állnak.

E viszontagságos életü, nagyra törő fér-
fiu 1658-ban született Kézsmárkon. Atyja
a hatalmas és nagy birtoku Tökölyi István,
anyja pedig Rátóti Gyulafi Mária volt. Már
fiatal, csaknem gyermekkorában
üldözni kezdte a sors; mert 1670-
ben felfödöztetvén a szomoru végü
Wesselényi-féle összeesküvés, atyja
biztositandó őt, női álruhában Len-
gyelországba küldte, honnan a kö-
vetkezett évben Erdélybe ottani
anyai rokonaihoz ment át. Atyja
szintén vádoltatván az összeeskü-
vésben való részvétellel, terjedel-
mes jószágaitól megfosztatott, s e
fölötti bánatában 49 éves korában
meghalt.

Ez esemény elhatározó befo-
lyást gyakorolt az ifju Tökölyi éle-
tére. Erdélyben Apafi Mihály feje-
delem udvarában tartózkodott, hon-
nan fölkelésre buzditó leveleket bo-
csátott ki a magyarokhoz, meggyő-
ződése szerint ártatlan atyja halá-
lát boszulandó. Tervei kivitelében
nem kevéssé segitette azon körül-
mény, hogy mint a gazdag gr. Rhé-
dey Ferencz unokaöcscse és örö-
köse, tetemes vagyonhoz jutott.

A mozgalom gyuanyaga Ma-
gyarországban Leopold korában
nagy mértékben megvolt ; átalá-
nos elégedetlenség uralkodott. Nem
csoda tehát, hogy midőn Tökölyi
1678-ban Felső-Magyarországba betört,párt-
hiveinek és seregének száma óránkint növe-
kedett, s ekkép erősödve, nemcsak Husztot
és más várakat, hanem győztesen nyomul-
ván előre, a bányavárosokat is elfoglalta,
mi által a hadviselés első kelléke, a pénz,
melyhez itt jutott, még inkább könnyitette
d i d l h l d á á t I S á

l i r il I' T ö k ö l y i I m r e .
(1659-1705.)

Ungvárt is meghóditotta. A Karaffa által
vezérelt császári sereg kénytelen volt előtte
hátrálni.

A császári udvar, részint nem érezvén
magát elég erősnek a forradalom megsemmi-
sítésére, részint a további vérontást megelő-
zendő, kiegyenlítési kísérleteket tett, mire
Tökölyi is hajlandónak mutatkozott; de azok
Wesselényi ellenszegülésén hajótörést szen-
vedtek. Az 1681-diki soproni országgyülés
is, — melyen Tökölyi, ki azalatt a szultánnal ;, y y , i azalatt a szultánnal
és Apafyval szövetkezvén, I. Rákóczy Fe-
rencz özvegyét, Zrinyi Ilonát nőül vette,

G R Ó F T Ö K Ö L Y I I M R E .

Kiadó-tulajdonot Heckenast Gusztav. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866 (egyetem-utez. 4-ik szám alatt).

melyhez itt jutott, még i n b könnyitette
diadalmas haladását. Innen Szepesvármegye
felé fordulva, Szebeni, Bártfát és utóbb

meg nem jelent, — eredmény nélkül maradt,
noha tagadhatatlan, hogy a mozgalomnak
több párthivei elvonván, Tökölyi hadsere-
gét gyöngítette. Mig egy felől a török nyo-
mult be az országba, azalatt másfelöl Tö-
kölyi gyors menetekben Szatmárt, Kassát
és Füleket elfoglalta, s a meghódított ré-
szek által fejedelemmé kiáltatott, E győzel-
mek után a Nándorfehérvárnál a Száván

átkelt és Eszék felé vonuló török sereghez
csatlakozott- Igy egyesülten csaknem ellen-
állás nélkül vonultak Magyarországon ke-
resztül egész Bécsig, mig a sereg zömétől
különvált kisebb csapatok Morvaországot és
Ausztriát bekalandozták, a császári udvar
pedig a fenyegető veszély elől Linczbe me-

i nekült.
1683. júl. 2-án Bécset ostrom alá vették,

í melyet a császáriaknak segítségre jött len-
; gyel király gyors megjelenése szüntetett
i meg. A további csatározások leirása nem
i tartozván e czikk szük keretébe, csak azt

emiitjük meg, hogy a törökök a
szövetséges seregek által megveret-
vén, KaraMustafa nagyvezér a sze-
rencsétlenség okát Tökölyire akarta
háritani, ki azonban a szultánnál
annyira kimenté magát, hogy a
nagyvezér megzsinegeltetett.

A következett évben Tökölyi
is vesztett nehány csatát, különösen
Szepesmegyében, mely veszteségek
következtében a nagyváradi basá-
hoz fordult, segitséget kérve tőle.

\ \ Ez igért is segélyt, hanem azt ki-
" " vánta, hogy maga jelenjen meg s

a teendő védelmi munkálatokról
együtt tanácskozzanak. Tökölyi
egész bizalommal el is indult had-
seregével ; de mielött még Nagyvá-
radot elérte volna, a basa eléje jő-
vén, s szinlett nagy tisztelettel fo-
gadván őt, katonáit a szomszéd
helyeken elszállásolta. A vezért ma-
gát és főbb tiszteit álnokul magá-
hoz hivta a várba lakomára. Ennek
végeztével egy török tiszt lépett be
több janicsár kiséretében a terembe,
azon parancsolattal a szultántól,
hogy a fejedelmet elfogván, Kon-
stantinápoly ba kisérje. Ez nem véd-
hetvén magát, kénytelen volt en-

gedni. Itt van eredete azon közmondásnak:
„Hátra van még a fekete leves." Azonban
Mohamed szultán tapasztalván, hogy Apafi
is megunta a vele való szövetséget, Tökölyi
iránt tanusitott embertelen eljárását meg-
bánta s nagy tisztelettel szabadon bocsátotta.

E közben a török uralma Magyarország-
ban véres csaták után megszüntetett. De
az akkor gazdag országról nem levén kedve

Tizenharmadik évfolyam.10-ik szám.
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egykönnyen lemondani, 1690-ben erős had-
sereggel ujra benyomult, egy részét az
Erdélybe bevonuló Tökölyi vezérletére biz-
ván, mely országnak fejedelmévé Apafi ha-
lála után a szultán Tökölyi Imrét nevezte ki.
E hadjárat Tökölyi legnagyobb hadi tettei
közé tartozik; mert a törcsvári szorosban a
császári hadsereg fölött fényes győzelmet
nyervén,'ennek legnagyobb része vagy fel-
konczoltatott, vagy fogságba esett. Az elsők
közt volt a székelyek vezére Teleki, az utób-
biak közt Hiiusler és Doria császári parancs-
nokok, kikkel azonban Tökölyi igen nagylel-
kűen és lovagiasan bánt. Nem csak fogságuk
volt, mennyire csak lehetett, megkönnyitve;
de Tökölyi értők, Munkács várának elöbb
történt bevétele után, gyermekeivel Bécsbe
vitt nejét cserélte ki.

Ezután szerencséjének csillaga nem so-
kára homályosodni kezdett. Erdély a fejede-
lemség miatt pártokra szakadván, a lakosság
egy része a császárhoz csatlakozott, s a ké-
söbbi ütközetekben, melyeket az ujabban
érkezett hadseregekkel vivni kellett, ez utób-
biaknak kedvezett a szerencse. 1791. évi
aug. 19. Zalankemennél a Badeni nagyher-
czeg megvervén a nagyvezért, Tökölyi is az
oláhországi határig hátrált, s előbb az or-
szág vajdája, s utóbb a székelyek is elpár-
tolván tőle, végre kimenekült, nehogy a
császár kezére kerüljön, nejével együtt Bi-
thyniába költözött, hol a szultántól tisztessé-
ges nyugpénzts több jószágot nyervén, nyu-
galomban töltötte végső napjait 1705 ben
bekövetkezett haláláig, miután már elöbb,
1703 febr. 18. nejét eltemette.

Egy a 18-dik század elejéről fönmaradt
kézirathoz, mely birtokunkban van, akkori
rézmetszetü arczképe is van csatolva, (mint
azt itt hü másolatban közöljük).

Életének utolsó viszonyairól érdekes
jegyzeteket hagyott hátra hü titoknoka Ko-
máromi János, ki bujdosásában kisérte, török-
országi „diariumában és experientiájában",
mely a „Kliegl-kÖnyv" 2. kötetében jelent
meg 1842. —t. — s.

Tökölyi Bithyniában.
(1705.)

Fú a szél, zúg a szél, zúg a tenger habja ,
Sárga hárs a lombját csörögve hullatja . . .
Fenn az égen, távol
Nagy-Magyarországból
Éneklő darvaknak költözik csapatja.

Nagy-Magyaror3zágból most kaptam levelet:
Hogy az én nemzetem engem még emleget;
S egyre várja, várja —
Bujdosó szolgája
Mikor tér honába, a melyért ugy eped . • •
Mikor majd a felhők vércsőt hullatnak,
Mikor tengeren át szárazon járhatnak :
Nagy-Magyarországon,
Patakon, Késmárkon,
Bizony engem elébb ott meg nem láthatnak!
Ha mint a darvaknak volnának szárnyaim:
Meg sem állanék — csak hazám határain . . .
Ja j ! de nem szállhatok,
Földhöz szegzett vagyok,
Császárnak őrei: élő rablánczaim.

Zúgj tenger haragja, zúgjad tul jajomat,
Fújj csak szél, fújjad szét én nagy bánatomat,
Szálljatok fellegek,
Csillag, hold, keljetek —
Hintsétek be fénynyel halovány arczomat.

S ti jó zenészeim, kik hűn jártok velem
Bármerre hányja sors én bujdosó fejem:
Hegedők húrjain
Régi harczdalaim
Harsogtassátok el még egyszer énnekem!

Derülj, vidulj, oszolj, én lelkem éjjele:
Im már szabadságunk szép napja fölkele;
Magam bár rab vagyok :
Hazám szabad, s ragyog -
Dicső hirével mind a nagy világ tele.

Én szerelmes fiam! ki zászlót emeltél,
Ki honn apáidnak nyomán hadra keltél,
Légy áldott, légy áldott!
Tedd Magyarországot
Boldoggá . . . engemet immár azzá tettél.

En szerelmes fiam! anyád, e nagy lélek
Kinek mása nem volt, kit áldok, mig élek:
Nyugton szállt sirjába,
Büszkén nagy fiára:
Tetteiddel a hir még jókor lepé meg. ')

Én szerelmes fiam! rab vagyok, s gyenge már,
Fáradt tagjaimra a sirnak csendé vár:

ehajtom fejemet,
Tudván, hogy művemet
Hazáuk szabadságát — karod bevégzi már.

Ez az én jutalmam: hogy engedő az ég
Megérnem, nyomomban mily hős keletkezek;
S hogy e hős magzatom,
Fiamnak mondhatom, —
Rákóczi: e tudat oly sok, több mint elég.

Áldásom hát reád, s áldása anyádnak,
Vedd mintaképül őt; élj a szabadságnak,
S ha majd csaták után
A megmentett hazán
Győztes dandáraid ellent már nem látnak:

Vitesd el testemet imádott földébe,
Tégy márványt, tűzz zászlót nyughelyem fölébe,
Talán megérdemlem,
Hogy tudja nemzetem:
A borus napokban én is küzdtem érte! ! 2 )

Thaly Kálmán.

Egy anya.
Beszélyke.

Irta Gyulai Pál.
(Víga.)

Aladár mennél inkább nőtt, annál na-
gyobb örömére vált anyjának, de az aggo-
dalmak is sulyosbultak. Az özvegy szomo-
ruan tapasztalta, hogy fia néha unja magát,
duzzog, engedetlenkedik. Már többször meg-
történt , hogy elfordult tőle, odahagyta
játékát s az ablakon vagy a kert rácsozatán
át az utczán játszó gyermekek nézésébe
merült. Faggatta anyját, hogy miért nincs
neki pajtása, játszótársa, mint más gyer-
meknek. Az özvegynek fájt, hogy fia még
alig hétéves 8 már unja magát anyja köré-
ben. Annyira szerette, annyira megszokta
minden pillanatban vele foglalkozni, annyira
a gyermekek legboldogabbikának hitte, hogy
meg nem foghatta oly természetes vágyait.
„Hát én aztán kivel játszom?" kérdé szomo-
ruan mosolyogva: „Mama kössön, varrjon!"
—• felelt egykedvüen a gyermek.

Az özvegy szótalan vezette el fiát a kert
rácsozatától s egész délután roszkedvü volt.
Aladár másnap ismét játszótársért esengett,
de anyja nem hajtott kérésére. Elsö fiának
emléke, ki pajtásai miatt lett beteg, vissza-
riasztotta még a gondolattól is, hogy fiához
játszótársak járjanak. Azonban a sok unszo
lásnak utoljára sein tudott ellenállani, s egy
jámbor fiucska egész ünnepélyesen Aladár
játszótársává igtattatott. Aladár örült a paj-
tásnak, a pajtás a sok játéknak. Az özvegy
s omoruan nézte öket, mintha irigyelné,
hogy fia másra pazarolja szeretetét. A gyer-

') „Zrinyi Ilonát férje még két évig élte tul, 1705.
sept. 16-káig. A föld népe, kivált a protestáns, Magyaror-
szágon és Erdélyben Tökölyit egyre Tárta és várta, 8 az
ujabb forradalom kitörése óta mesésnél mesésebb hirek
szállongtak müködéséről de a törökök őt még csak
az európai partra sem bocsátották át." (Szalay L. Magy
tört. VI. k. 154-165.1)

*) „Fiamnak (mostoha és fogadott fiának II. Rákóczy
Ferencznek) lelkére kötöm, hogy testemet ne hagyja török
löldbe tétetni, hanem vitesse Erdélybe vagy Magyarország-
ba, s temettesse valamely szabad királyi város lutheránus
templomába s tűzessen zászlót, és írasson nehány sort emlé-
kül sirom fölébe." (Tökölyi Imre végrendelete.) A hires feje-
delem ez utolsó vágya, mint tudjuk, nem teljesülhetett a
törökök miatt, a kik még csak Konstantinápolyija sem
engedek átvitetni hamvait; ott pihennek ezek most i
Ázsiában az ismitki (Nikömedia) temető sirhantja
alatt. T.K.

mekek vigan játsztak, de még vígabban ját-
szanak vala, ha az özvegy nincs mindig
sarkukban s nem igazgatja, korlátolja öket.
Szegénynek most egy fiu helyett kettővel
gyült meg a baja. Az állitólag jámbor fiu
csintalankodni kezdett, mi elragadt Ala-
dárra is. . .

Egyszer Aladár legszebb játékát aján-
dékozta pajtásának, midőn ez nehány napi
kimaradás után meglátogatta; a pajtás
persze tulajdonának nézte az ajándékot s
haza is akarta vinni, de Aladár, ki játék
közben megharagudott reá, nem engedte s
vissza akarta venni. A pajtás nem hagyta
magát s megütötte Aladárt, Aladár vissza-
ütötte s mindaketten elkezdtek orditani.
Mindez egy pillanat müve volt. Az anya
ijedelme mellett is valódi örömet érzett,
hogy a barátságnak ily hamar vége szakadt.
Grondoskodott róla, hogy a kis pajtás többé
ne járjon a házhoz s egyszersmind fiát szel-
iemibb módon igyekezett elfoglalni.

Megvett egy rakás gyermekolvasmányt
és képes könyvet. Nem olvasni tanitni akarta
fiát, azt későbbre halasztotta, hanem maga
akart tanulni meséket, gyermekhistóriákat,
hogy azokat gyermekének elmondhassa. Az
sték, kivált a hosszu téli esték ily regélés-

ben teltek el. Aladárnak nem igen tetszett
z uj mulatság. Az özvegy boszankodott s

meg nem foghatta, hogy amidőn Péter vagy
Boris mesélnek Panczi-Mancziról, a Kis Göm-
böczröl vagy a Kaczorkirályról, Aladár egész
szem-fül, az ö drága könyvekből meritett
meséin pedig ásit vagy elalszik. Azonban
nagyon megvigasztalta az, hogy annál in-
kább kap a képeken. Aladár órákig elfor-
gatta anyja képeskönyveit, nagy figyelemmel
hallgatta anyja magyarázatát, kit ez egészen
felvidított. Különösen tetszettek neki a ka-
;onák, a csaták rajzai; egy szép huszártiszt
cépe egé->z kedvenczévé vált. Azt mondotta,
hogy hasonlit atyjához s ettől fogva nagyobb
figyelemmel vizsgálta atyja arczképét, mely
aranyos rámában ott függött anyja ágya
fölött.

Az özvegynek oly jól esett, hogy fiának
atyjáról beszélhet; elmondta neki, hogy
milyen szép, milyen derék ember volt, milyen
vitéz katona, s hogyan esett el a csatában
hazájáért. Aladár elérzékenyülve hallgatta
végig mindezt, aztán felkiáltott: hogy ő is
katona lesz, háboruba megy s megöli az
ellenséget, ki atyját megölte. Az özvegy
örült is, félt is, igy hallva beszélni fiát a
büszke is lett volna reá, ha nem támadt
volna belőle ujabb aggodalma. Aladár foly-
vást azt beszélte, hogy ö katona lesz, kérte
anyját, vegyen neki csákót, puskát, kardot
s lovat. Az özvegy ismét meghalt fiára gon-
dolt, kit a katonajátékok tettek oly pajkossá;
különben is félt, hogy a gyermek elsö élén-
kebb benyomásai ifjúságára is kihatnak,
csakugyan katona lesz, épen azért nem tel-
jesitette kérését. Aladár nem hagyott fel
rimánkodásával, s midőn az utczán katonás-
dit játszó gyermekeket látott, annak rendi
szerint csákósan, kardosán, egész katonásan
követelte a csákót és kardot. Szóval, a kis
kapitány valóságos kapitány akart lenni s
látva, hogy anyja nem akar engedni, mér-
gében levetette magát a földre, rugdalózott
és szidalmazta anyját.

A felindulásában reszkető anya megke-
ményitette szivét s elhatározta, hogy meg-
fenyíti fiát, sokkal szigorubban, mint eddig
Meglegyintette egy kis vesszővel, árestomba
tette az asztal alá s rá riasztott, hogy addig
nem bocsátja ki, mig engedelmet nem kér.
A fiu torka szakadtából orditott. Anyja el-
fordult töle, bár kimondhatlan sajnálta s
már is bánni kezdte, hogy oly keményen
bánt vele. Várta, hogy engedelmet kérve
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karjai közé fut, várta, hogy megbocsásson
neki s megcsókolhassa. Lopva egy-egy pil-
lantást vetett feléje, látni kivánta: vajjon
mozdul-e már, de Aladár nem mozdult s
mogorván, haragos szemmel nézett maga
elébe. Egyszerre csak csend lön, egy pisz se
hallatszott, de valami különös hang ütötte
meg az özvegy fülét. Odarohant megnézni,
nincs-e fiának valami baja. S mi történt? A
fiu szépen elaludt s javában horkolt. Ez még
roszabbul esett az özvegynek, mint az enge-
detlenség és szidalom.Mindig azzal tépelődött,
hogy fia öt nem szereti, mi lesz igy belőle,
ha megnő; már nemsokára taníttatnia kell,
majd a fővárosba bevinnie; hogy fogja meg-
őrizni; ki anyját nem szereti, nem tiszteli,
legkönnyebben esik az ifjuság örvényei
martalékául.

Szive balsejtelmekkel, képzelődése rém-
képekkel telt meg, és keserü könyeket sirt.
Oh, hogy legnemesebb, legmélyebb érzel-
meink oly'könnyen fajulhatnak betegséggé
s a szereset minden semmiségből oly hamar
teremt magának örömet vagy bánatot!

Búskomolyságát táplálta az is, hogy kö-
zelgett férje halálának évnapja, mely min-
dig gyászünnep volt a háznál.

Épen május elejére esett, a tavasz leg-
szebb napjaira, de mégis szerencse, hogy
nehány hónap választotta el a karácson-
estétől s igy semmi gyászemlék sem zavar-
hatta meg a család e legvidámabb ünnepét.
Mily ellentét volt e két ünnep között! Minél
inkább közelgett karácson, annál vidámabb
lőn a ház. Az özvegy hetekig azon fárado-
zott, hogy mivel lephesse meg fiát, a fiu
hetekig arról álmodozott, hogy mit hoz neki
az angyal. Péter mindig valami különös já-
tékon törte fejét, hogy rnegkaczagtassa kis
kapitányát. Boris valami uj és könnyü süte-
mény készitése módját tanulta meg a ven-
déglős szakácsnéjától, hogy a kis Aladár
karácson este többet ehessek s még se ártson
meg neki. Péter már esry héttel azelőtt ki-
ment az erdőre s egy egész kis fenyüfát

• hozott haza. Ha Aladár elaludt; Boris pon-
tosan besuhant, hogy asszonyának segítsen
almát aranyozni, tarka papirost vágni,
szilva kéményseprőt fűzni vagy uj ruhács-
kát varrni. A jó kedv és tréfa egész divatba
jött. Péter megvallotta asszonyának, hogy
Boris számára egy nyelvét öltögető vén
asszony bábot vásárolt; Boris pedig nagy-
titkon egy csunya, nagy bajuszu huszár-
bábot mutogatott, melynek kezébe pillangót
fog varrni s melyet majd oda tesz Péternek
a karácson-fára. A szobaleány serénykedett,
kedvében járt asszonyának, remélve, hogy
nemcsak a régi cselédek, hanem az ő szá-
mára is terem valamit a karácsonfa. Végre
á gyertyák meggy uj tattak, Péter csengetett,
az ajtó megnyilt, Aladár tapsolva ugrándo-
zott, az özvegy örömsugárzó arczczal vezette
játéktól játékhoz, a cselédek ingerkedtek s
gyakran egész éjfélig sem feküdt le a család.

Mi más volt május közeledése! Az özvegy
mindinkább elkomorult, a cselédekhez alig
szólott s még fiával sem: játszott oly jó
kedvvel, mint máskor. A cselédek zajtalan
jártak;keltek, mintha beteg volna a háznál.
Péter örökzöldet hozott az erdőről, aztán
abroncsot készitett a sirra teendő koszoruk-
hoz s a konyhán késő éjig elbeszélt Borisnak
a boldogult kapitányról, ki karjai közt mult
ki a csatában, mire Boris nagyon elérzéke-
nyult s nehány napig nem pörölt Péterrel.
A szobaleányra is annyira hatott Péter
elbeszélése, hogy a meghalt kapitány leiké-
vel álmodott s másnap este félt a sötétben
egyedül maradni. Az özvegy reggelenkint a
templomba ment s kisirt szemmel tért haza.
Legszebb virágait szakította le, s mig ko-
szorut .kötött, fia mélán nézett szét, mintha

reá is elragadt volna anyja szomorusága. A
végzetes nap délutánján kiment vele a teme-
tőbe, férje és nagyobbik fia sírjához, koszo-
ruval diszitette föl mindkettőt, mert együtt
ünnepelte emiéköket és sirt és imádkozott

A kapitány halálának hatodik évfor-
dulója következett. A legszebb májusi dél-
után volt, bár a szokottnál valamivel mele-
gebb. Az özvegy kiindult fiával a temetőbe,
mely a város tulsó oldalán nyult el egy
dombra hajolva. Utánok Péter ballagott,
egy kendővel betakart kosárban koszorut,
virágot vive. Az özvegy szórakozottan felelt
fia kérdéseire, de az öröm egy-egy futó mo-
solya ragyogta be arczát, valahányszor reá
tekintett, mert oly pirosnak, egészségesnek
látta, mint talán soha. A sírhoz érve, elbo-
csátotta Pétert, hogy tanuk nélkül adhassa
át magát ajtatosságának. Péter ilyenkor egy
darabig a temetöben őgyelgett vagy a vá-
rosvégi csapszékbe tért be búfelejtés végett
s a parancs szerint egy vagy másfél óra
mulva tért vissza, hogy haza kisérje asszo-
nyát. Az özvegy megkoszoruzta, felvirágozta
férje és fia sirját, letérdepelt, imádkoztatta
Aladárt s imádkozott maga is. Majd leült a
sír melletti gyeppadra és elgondolkozott.
Férje sírja a temető végében levén, a domb
emelkedéséről szép kilátás esett a vidékre.
Látszott a város is; Aladár megismerte há-
zukat hosszu kéményéről és számlálni kez-
dette a város kéményeit. Az özvegy szeme
a távolba, a kanyargó utba merült, mely
amott a hegyről mintegy belejtett a városba.
Ez uton érkezett ő hajdan ide mint meny-
asszony, innen látta először e várost, hol
oly boldog napokat töltött, itt bucsuzott el
utoljára férjétől, midőn ez a táborba indult
s ő ama hegyig elkísérte. Eszébe jutottak
leánykori, menyasszonyi napjai, az első ta-
lálkozás, az elsö táncz, az elsö kézszoritás,
az első csók. Mintha a rég elhangzott táncz-
zenének egy-két vidám hangja csendülne
meg lelkén, mintha férje kezének érintését
érzené, mintha szivében megmozdult volna
szerelmi boldogságának egy-egy tört da-
rabja. Elfordulva a sirra borult, hogy sírjon
és enyhüljön.

Azalatt Aladár megunván a kéménye-
ket számlálni, a sirkövek fényes betűit
vizsgálta, majd egy tarka pillangó után
szaladt. A pillangó kirepült a temető eleven
kerítésén, a kerítés ajtaja nyitva levén, a fiu
utána szaladt s nemsokára a rétén üzte pil-
langóját. Az özvegy hamar észrevette, utána
rohant, kiáltotta, hogy álljon meg, de a fiu
még gyorsabban szaladt. Életében először
érezte magát szabadnak a szabad természet-
ben, ujjongott örömében, övé volt az egész
világ. Az özvegy lelkendezve kergette, de
nem. érte utól. A fiu azt hitte, hogy anyja
csak játszik, kergetőzik vele, nevetve kiáltott
vissza s tovább űzte pillangóját. Az özvegy
nem tudott mit csinálni. Rémülten gondolt
arra, hogy fia fölhevül, megizzad, áthül;
ime az ég borulni kezd, felhők tornyosulnak,
hideg szél lengedez, a vihar kitörő félben.
Segitségért sikoltozott, Pétert kiáltotta, de
senki sem jött. Ujra megiramodott fia után
s mindketten jól behatoltak a rétbe. Végre
a közelgő vihar dörgése megállitá Aladárt.
Ijedten futott vissza s lihegve omlott anyja
karjai közé.

A vihar kitört, villámra villám dörgött
s erős zápor kezdte verni a mezőt. Az özvegy
fiával még a temető kerítéséhez sem ért s
már mindenik facsaró egy viz volt. Kendő-
jével, ruhájával takargatta Aladárt, mind
hasztalan; az elöbb kihevült gyermek most
didergett, hogy fogai vaczogtak bele. Majd
egy fa alá állott, hogy kivárja a vihar elsö
rohamait, de a zápor mind jobban szakadt,
mintha felhőszakadás lett volna. Nem volt

sehol menekülés. Az özvegy szétszórt hajjal
ölében gyermekével, mint egy örült boly-
gott a sírok között. A temető aljához érve,
végre meghallotta Péter kiáltását, ki kocsit
hozott és haza vitte őket.

A gyászosan végződött gyászünnepélyt
még gyászosabb napok követték. Aladárt
leverte a betegség, tüdögyuladásba esett.
Mennyi fájdalom, mennyi önvád dúlt a sze-
gény anya szivében s mégis mi szeliden
mosolygó, mi édesen gyöngéd volt gyermeke
betegágya mellett. Aladár egyetlen pillan-
tása, kezének, ajkának egyetlen mozdulata
elég vala, hogy kitalálja, mire van szüksége,
hol fáj, hol kell, ha egyébbel nem lehet,
legalább csókkal megenyhitnie. Hányszor
igazította meg párnáját, hányszor takarta
be ujra meg ujra, hányszor csalt a szenvedő
gyermek ajakára egy erőltetett, mégis vidám
mosolyt. Szavával hogy meg tudta édesiteni

keserü orvosságot, mennyit csevegett,
játszott, tréfált, mig szive majd megszakadt
a kínban. Kis csákót, kardot, puskát hoza-
tött, fia elé rakta, hogy gyönyörködjék
bennök. Valóban Aladár, ha egy-egy eny-
hébb percze volt, mindig felpillantott- reájok
s el-elsuttogta: „Katona leszek, édes anyám,
ugy-e megengedi?" „Meg édes fiam, most
már mindent megengedek" —- mondá az
özvegy s beszélt neki harczról, háboruról s
ugy örvendett, hogy ezt még némi figye-
lemmel hallgatja. Ki nem fárasztottak se a
nappali törődés, se az éjjeli virrasztás; ott
ült fia mellett, ágyára hajtotta fejét, vele
aludt, vele ébredt. A gyönge nőt megerősi-
tette az anyai szeretet,. a kétségbeesett
anyát fentartotta a remény, mely, talán
szeretetök jutalmául, az anyákat hagyja el
legkésőbb.

De hogy is ne hitte volna, hogy fia fel-
jógyul ? Az öreg orvos folyvást jó remény-

nyel biztatta és soha sem volt hozzá gyöngé-
debb, bátoritóbb. Az özvegy,mert hinni akart,
most inkább hitt neki, mint a maga orvosi
könyveinek snem vette észre, hogy a nyers
öreget a majdnem bizonyos halál sejtelme te-
szi oly rendkivül gyöngéddé. Leste ajkáról a
szót s midőn egy este azt hallotta töle, hogy
Aladár jobban van, örömében majd nyakába
borult. Aladár valóban enyhülni látszott,
kevesebbet szenvedett. Az özvegy megcsó-
kolta gyermekét, majd köszönetet rebegett
az orvosnak, ki szégyelte, hogy azt el kell
fogadnia, s boszankodott, hogy örvendenie
kell, holott inkább sirni volna kedve. A tár-
salgás köztök hamar megszakadt. Az öreg
ur kérte az özvegyet, hogy ne virraszszon
többet, aludja ki magát, legyen immár ő is
jobban s egész vidáman jó éjszakát kivánt.
Azonban mihelyt betette az ajtót, elkomo-
rult, megállott a tornáczon, törülgette hom-
lokát, —-'-•'• - '- -•-••-' 1 1 •
aztán
gondolkoznék.

„Talán baj van?" — kérdé tőle Péter, ki-
nek feltünt az orvos szokatlan magaviselete.

„Mi köze kendnek ahhoz? —kiáltá mér-
gesen az öreg ur — kend hallgasson.'4

„Hallgatom én uram, csak beszéljen —
viszonzá Péter — nem is mondom senkinek,
nem vagyok én Boris."

Az orvos keményen szeme közé nézett,
aztán megint gondolkozott, végre hozzá
hajlott s ezt sugta fülébe: „Ha a fiu az éjjel
meg találna halni s a kapitányné roszul
lenne, tüstént jöjjön kend utánam."

Péter sok csatában volt már, nem resz-
kettette meg az ágyuszó, de most reszketni
érzé térdeit. Bement az előszobába, leült az
ajtó mellé s ugy várta asszonya sikoltozását,
mint a vezényszót a csatában.^ Hej akkoF
unalmában néha gunyasztott is jó lován,
most ébren volt szeme, füle, lelke. Hiába

mint a ki nehéz dolgot vitt véghez,
maga elébe nézett, mintha valamin i .

, ! t
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volt ébren, hiába várta asszonya sikoltását,
a belső szobában vagy csend uralkodott,
vagy vidám csevegés hangzott ki belőle.

„Mondjak-e, édes fiam, mesét? — mondá
az anya, fia ágyához ülve — én is tudok szép
mesét, nem csak Péter, nem esak Boris. En
is tudom a Panczi-Manczi meséjét, a Kaczor-
király meséjét is tudom. Elmondjam-e?
Mondok egy ujat is, egy szép uj mesét a
„Kóróról s a kis madárról." Ne mondjam
hát! No nem mondom, ha nem kivánod. De
nem néznéd-e meg még egyszer azt a szép

Az özvegy tovább is beszélt volna, de a
gyermek álmosodni kezdett s felsohajtott :•
„Daloljon mama, alhatnám!"

Az anya gyermeke ágyára hajtotta fejét
és dalolt. A2t az altató dalt dalolta, mely
mellett annyiszor ringatta el fiát s melyet
ez annyira szeretett, hogy nélküle el sem
tudott aludni:

Három angyal fejed felett,
Egyik megőriz tégedet,
Másik szemedet lezárja,
Harmadik lelkedet várja.

okoz már neki s nem egyszersmind aggodal-
mat. Mindent, de mindent visszafizetett.
Mennyi gonddal, gyöngédséggel árasztja el
öreg napjait — ö soha sem tett érte annyit.
Boldogságuk csak egyszer látszott beborulni.
Ujra háboru ütött ki, ujra zászlók lengedez-
tek a haza védelmére, mint akkor, midőn
férje másodszor lett katona. Aladár is kato-
nának akar állani, ö nem ellenezheti; egy-
szer régen, nagyon régen, midőn halálos
beteg volt, megígérte neki, hogy nem bánja
ha katona lesz is — mit ilyenkor fogadunk
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kis dolmányt, melyet tegnapelött csináltat-
tam neked? Valóságos katona-dolmány.Mily
szépen fog állani, mihelyt meggyógyulsz,
felpróbáljuk. Aztán veszek neked lovacskát
ig, szép kis pej paripát,"

A fiu fölnézett, nézte a dolmányt, mo-
solygott neki s kétszer is elsuttogta: „Ka-
tona leszek, de nem halok meg a háboruban,
mint édes atyáin."

„Nem, édes kicsikém, nem, Isten őrizzen,
az ellenség megijed, el fut, fut hegyen-völgyön,
Aladár pedig visszajö édes mamájához, meg-
öleli, megcsókolja s boldogan élnek. . . ."

Sörényes juhok (a drezdai állatkertben).

Elülkezdte, elvégezte, ujra eldalolta hol
élénkebben, hol lassabban, hol csak suttogva,
mig végre csak egyetlen lágy hanggá, egy
édes sóhajtássá vált. Aladár elaludt s vele
együtt anyja, kit a sok virrasztás végre
kifárasztott.

Soha sem aludt jobban, soha sem álmo-
dott szebbet. Aladárt látta, meggyógyulva,
vidáman; Aladárt, mint iskolás-fiut, mint
ifját, a minőnek óhajtotta. Minden vágya
betelt. A mit a való el akart rabolni töle, az
álom mind visszaadta. Aladár jó gyermek
volt, az ifjak példányképe. Csak örömet

meg kell tartani. . . . Isten megőrizte, épen
tért haza, csak egy kis sebhely látszik hom-
lokán, de az még szebbé teszi. Oly deli férfiu
vált belőle, egészen az édes apja. S ime egy
nap megvallja neki, hogy szeret, egy szép és
jó leánykához vezeti s áldását kéri szent
frigyökre. Oh Istenem, hát ezt is meg-
érhette! . . . .

Az özvegy arczán a legboldogabb mosoly
játszott, épen akkor, midőn gyermeke egy
mély sóhajtással kiszenvedett Erre sem éb-
redt föl, lelkét fogva tartották az álomképek
s kimondhatlan boldogsággal töltötték be.

A szobában csend volt; az éji mécs
egyenlő barátságos fényt vetett az anya
mosolygó s a gyermek merevült arczára. Az
ablakredőnyökön át a szürkület halvány vi-
lága reszketett be, de a madarak még nem
ébredtek föl. Oh ne is ébredjetek, vagy ébred-
jetek késöbb, mint máskor!

Csitt, csitt, hallgassunk, ne ébreszszük
fel a szegény anyát!

A sörényes juhok a drezdai állat-
kertben.

Tagadhatatlan, hogy a napjainkban mindin-
kább szaporodó állatkertek nagy szolgálatot tesz-
nek a természet élő lényeinek megismertetésére,
a mennyiben bennök, élő példányok után tanuljuk
ismerni a természet oly szülötteit is, melyek eddig
a természetrajzi művekben vagy épen nem, vagy
csak hiányosan voltak ismertetve.

Ezek közé tartozik a mellékelt képünkön közölt
sörényes juh (Ammotragus Tragelaphus) is, me-
lyet nem egy természetrajzi munkában a bezoár-
kecskével tévesztettek össze s többnyire hibás

sabb szinü, mint nyaka és teste. Nagysága a kö-
zönséges juhénál jóval nagyobb. Minthogy Ázsia
és Eszakamerika vad juhai még sokára lesznek az
európai állakertekben meghonosithatók: valószi-
nüleg még jó ideig a sörényes juh marad az állat-
kertekben fajának leghatalmasabb képviselője.

állatot legjobban jellemzik,rénye, melyek ez
egészen más ala-
kuaknak vannak
rajzolva.

A sörényesjuh
most már Euró-
pa majd minden
nevezetesebb ál-
latkertében lát-
ható, mert sze-
rencsére azon
állatok közé tar-
tozik , melyek

éghajlatunkat
könnyen meg-
szokják s fogsá-
gukban is te-
nyésznek. Ha-
zája Afrika leg-
északibb része,
melynek bérez-
magaslatain sza-
bados tenyéiz s
igy a mi éghaj-
latunk iránt is
nem nagyon ér-
zékeny, sőt va-
lódi gyönyörrel
mossa szügyét
és nyakát a jég-
hideg vizben,
mint azt ké-
pünk egyik alak-
ja mutatja. Nyá-
ron pedig a hi-
deg vizben fü-
rösztés valódi

szükség számuk-
ra. Hosszu sö-
rénye nyak* alsó részéröl egészen első lábáig
vékony vonalban s függélyesen nyulik alá, s föl-
tünő, hogy szálai alul oly egyformák, mintha
ollóval lennének egyenesre nyirva. Első lábait
térden fölül kezdődő hasonló sörény takarja, mint
azt a képünkön álló helyzetben ábrázolt kos
alakja mutatja.

Ez állatok, ha üldöztetve futásnak erednek,
vagy ugrás közben, különösen meglepő jelenetet
mutatnak; néha egészen megfordulnak a levegő-
ben, még pedig a legnagyobb könnyüséggel. A
sörényes kosnak már alakja is erőt és elhatáro-
zottságot mutat, 8 hogy nem tűri, ha utjában
akadályok állanak, azt még fogságában is kimu-
tatja. A drezdai állatkertben történt, hogy kisér-
ln» »i«tiónt mior o int iclAMJLill _ . ! li

képet közöltek róla, a mennyiben szarvai és sö- romok alján terül el Murányalja barátsáeos tót-

JHurányvár romjai.
(Gömörmegyében.)

E nevezetes sziklavár, történetét s átalános
látképét lapunk korábbi évfolyamaiban (V. U.
1855 és 1857) már ismertetvén, ezuttal csak Ke-
leti Gusztáv művészbarátunk mellékelt szép raj-
zához adunk nehány magyarázó szót.

Jeles tájfestészünk a hely szinen, természet
után felvett vázlat után készité lapunk számára
ezen érdekes képet, mely az egykor hatalmas mu-
rányi vár mai romjainak egy részét eredeti, mű-
vészi felfogással állitja szemünk elé.

Murány vára a legmerészebb alkotásu várak
közé tartozott hazánkban. Egy sürü bikkfákkal
benőtt, magánálló hegy tetejéből kopár sziklák
meredeznek ki s ezek csúcsára van lerakva az egy-
kori hires sasfészek, a Wesselényi Ferencz"és
Széchy Mária kalandjáról nevezetes sziklavár. A
rnmrilr olí<{** 4-A**;;1 «1 AT 1 i:« 1 r i _ í . r.

magyar kis mezőváros.

Murányvár romjainak egy része. — ( K e l e t i Gusztáv eredeti rajza.)

A vár régibb történetéből csak annyit jegy-
zünk meg, hogy az különösen a hazai forrongások
idejében nagy szerepet játszott s majd a császári
vezérek, majd a nemzeti párt hiveinek kezében
volt. 1620-ban Bethlen Gábor Széchy Györgynek
adományozta. Az utóbbinak halála után hőslelkü
özvegye, Homonnai Drugeth Mária volt a vár
birtokosa, kit a várral együtt, titkos utakon,
Wesselényi Ferencz a császár számára kóditott
meg (1651. júl. 29.). Ez esemény, a „Murányi
Vénus'1 története hazai történetíróink és költőink
által sokszorosan lőn leirva és megénekelve. —
Később a nemzeti párt főbb tagjai gyakran tártá-
nak itt összejöveteleket, tanácskozásokat, s a csá-
szári tisztek hosszu ostrom után, Széchy Mária
bátor ellentállása daczára, bevevén a várat, itt
találták az összeesküdtek levéltárát. Ekkor (1671)
császári tisztviselők kormányozták Murány várát,
1683-ban ismét Tökölyi I m r e foglalta el, de
csak rövid ideig bírhatta. 1702-ben leégett, de
ujra fölépült, s 1706-ban, Rákóczy Ferencz had-

_.—„ ~.~ ö — , ~ —OJ ------ * -"il-, Man, i járata idejében, Bercsényi Miklós tábornok birto-
annak tuiajdonitható, hogy a homokos talaj enge- I kába jutott. Ez időben a magyar korona is sokáig
dett. A sörényes kos még egy párszor neki ugrott, i itt őriztetett. 1720-ban III. Károly gróf Koháry-
a midőn mindenfelől megingatta, mint győztes, ! nak adományozta Murányi 8 a hozzá tartozó

mig a juh istállójában zárva volt,
erős karót vertek a földbe. A karó

let gyanánt
aklában egy < „ .
oly vastag volt, mint egy ember czoinbja s körül
belül másfél rőfnyi mélyen beverve. Midőn az
állatot kibocsátották, csakhamar észrevette s le-
hajtott fővel neki ugrott. A karó mindjárt az első
ütésre megmozdult, s hogy ketté nem tört, csak

«légedetten hagyta félbe munkáját.
A sörényes juh szine olyanforma, mint az őzé

télen; a lábak belső részén, szájánál és farka he-
gyén fehérbe megy át. Sörénye valamivel világo-

uradalmat, kitől leányágon mostani b;rtokosára,
Koburg herczegre jutott.

A vár, mely oly sok vihart sértetlenül kiál-
lott, az idök hatalmának netn tudott ellenállani s

évről évre pusztulva, már régen lakhatlanná lett.
A várba helyenkint sziklába vágott lépcsők vezet-
nek s a rommaradványok között még legjobb
karban van a várkapu, melyet mellékelt képünk
ábrázol. Nem messze tőle van az őrtorony, mely-
ből hajdan az őr hangoztatta jeladó kürtjét. A
vár udvara meglepőleg térés, ugy hogy benne
nehány ezred katona kényelmesen megférhet.
Emlitenek még egy sziklába vágott négyszögü
kutat, mely egykor igen mély volt, de most már
egészen megtelt kővel Akadni beroskadt pincze-
torkok nyomaira; a délkeleti oldalon van azon
bástya, honnan az árulókat s bünösöket a széditő
mélységbe szokták volt lökni. Itt mutogatják
azon ablakot is, melyen a monda szerint Wesse-
lényi Ferencz járt titkos találkozóra a vár asz-
szonyához. Végre itt állnak az egykori tágas
laktanyák, tárak, templom és paloták két-három-
emeletes puszta falai, szomoru elhagyottságban;
s elmerengve kérdi itt minden látogató:

„Hol van az egykori fény ? hol van az egy-
kori zaj ?"

A tengerészeti ismeretek ujabb hala-
dási mozzanatai.

Azon roppant ismeretkörben, melyet a ten-
gerész föladata betölteni, a mult század vége felé

támadt szaba-
dabb nézetek ér-
vényre jutása

mind több-több
figyelmet, rész-
vétet s tetterőt
költött e nemes
pálya iránt, mely
többé nem szo-

katlanságánál
vagy rendkivüli-
ségénél, hanem
saját közegei s
tényezői ernye-
detlen munkás-
aágánál, magas-
ra tűzött czéljaik
megértésénél s
számos nagy te-
hetségü férfiai-
nak észbeli ma-

gasultságánál
fogva serkent
bennünket bá-
mulatra és tisz-
teletre.

Nehéz lenne,
röviden egy ke-
retbe foglalnom
a különféle tu-
dományágaknak
a tengerészetre
nézve kisebb-
nagyobb terje-
delemben érde-
kes körvonalait
t kimutatni azon
finom megkülön-

böztetéseket, azt az éles összevetést, a természet
tit- amak megfigyelését, mintegy ellentétét az előz-
ményekből vont elmés következtetéseket, az elmé-
leti számításoknak a gyakorlatba átvitele körüli
leleményességet stb., melyekkel a tengerészség saját
légkörét mintegy megnépesitette, eljárásait iga-
zolni tudja s magát büszkén s nem minden jogo-,
sultság nélkül, az elemek urának érzi. Csak azon
nehány mozzanatról akarok szólani, melyek az
ujabb időkig tett buvárlatok megállapitása után,
az e téreni legközelebbi haladást jelzik.

A tenger vizének vegyelemzésénél a külön-
böző savanynyal elegyült keseréleget (magnesia),
kéneavanyos meszet, különböző hamanyt (Kálium)
és sókat, sőt érczeket is, mint: ólom, veresréz,
ezüst, szóval, 25 különböző létrészt vettek föl
eddig s 1864-ben Forchhammer Kopenhágából uj
vegyelemzést küldött a londoni királyi tudomá-
nyos társulathoz, melyben a bóranyt (Bor) és
timanyt (Alumínium) mint előtte eddig a tenger
vizében észre nem vett uj két elemet mutatja be.

Duchemin Emil mult évi előterjesztésében"
kétségtelenné látszik tenni, miről hosszu időn át
különbözőn vélekedtek, hogy t. i. a tenger vilá-
golása (Phosphorescenz, Leuchten) sem a villa-
nyosságnak, sem egyébnek nem tuiajdonitható,
hanem csupán azon kis állatkáknak, melyek sza-
bad szemmel egyes apró halikráknak látszanak ;
de nagyitókon át teljesen ép, a tenger vizében.
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Bzabadon nyüzsgő, életszervee testeknek bizo-
nyulnak. Állitása igazolására Párisban, egy pa-
laczk tengervízzel, a mint azt fölrá?.ta, megmu-
tatta, a mint az állatkák szípjaikat (Rüasel) mint
valamely zsákmány után mohón kii yujtották s
tőlük a viz ragyogva égiii látszotr, ;izaz a sokféle
nézet tárgyául szolgált phosphorescence-t ez uton
előállította és megmagyarázta. Ez állatkák gyak-
ran eltünnek, majd rövid időre ismét előjőnek;
gyors el- és föltünésük okai azonban még isme-
retlenek maradtak.

A tenger mélységét illetőleg vannak ugyan
korábbi, nagy figyelemmel s pontossággal vitt
mérések; mégis legbizonyosbaknak látszanak e
részben ép ezen mérések igazolják az előbbieket
is, melyek ujabb időben a tengeralatti távírói
huzalok alkalmazása végett tétettek. Ezek ered-
ménye a Cosmos (l2/4. 1865.) szerint a következő:
a Keletitenger mélysége a német és svéd partok
között 120 ang. láb; az Adriaié Velencze és
Trieszt között 130 láb; az Angol- és Francziaor-
szág közötti csatorna legnagyobb mélysége300 1.;
Island délnyugati részén már 2000 láb mélységet
is találni. A gibra'tári szoros legkeskenyebb ré-
szén oak körülbelől 1000 láb, tovább keletre
azonban már 3000 láb mély a viz. A spanyol par-
tokon 6000 láb. Nantuckettől délnek 250 tengeri
mérföldre 7800 láb mélységen sem találtak fene-
ket. A legnagyobb mélységeket a déli tengeren
találni. Nyugalra a Jóremény fokától 16,000 s
szintén nyugatra Sz. Helénától 27,000 lábat értek.
Dr. Young az Atlanti. Oczeán középmélységét
vagyis mélysége átlagát 15,000 s a Csendesten-
gerét 18,000 lábra teszi. —'• Ez utóbbi számoknál
érdekes Russell számításai eredményére emlékez-
nünk, mely az Atlanti Oczeán mélysége középle-
tét szintén 15,000 s a Csendestengerét 20,000
lábra tette, mely számításának alapjául a hullá-
mok sebességének a viz mélységével növekedési
viszonyait vette s mint látjuk, az egyiknél ugyan-
azon s a másiknál is megközelitőleges eredmény-
hez jutott már előbb e pusztán elméleti következ-
tetéssel, mint más a fáradságos és megszámlálhat-
lan sok gyakorlati mérés által — késöbb.

Fitz-lioy tengerész-tábornagy 1861-benazon
eszmével lépett föl, hogy a levegő hőmérsékének
és nyomásának gyors vagy rendetlen változásából
a viharok közeledtére következtethetni s aján-
lotta, hogy állíttatnának föl e végre különböző
helyeken hő- és légsulymérők 8 az ezeken észre-
vett változások táviratoztassanak különböző irány-
ból egy központra, hol aztán ezekből kellő követ-
keztetéseket vonhatnának. Elsö pillanatban bizo-
nyára sokak előtt ha nem is vakmerőnek, de
gyanus eredményűnek tűnhetett föl e követelés;
az eszme azonban életrevaló volt és csakhamar
nyert is életet. A párisi császári észlelde, kevés-
sel az eszme nyilvánítása után, szövetkezett

. Európa tégtüneti vizsgálói legnagyobb részével,
kiknek időnkinti rendes távirati jelentéseit Le-
verrier naponkint nagy gonddal állitja össze s
szerkeszti az u. n. Situation générale-t (átalános
helyzetet) s a Probabilité-t, melyeket aztán az
illető jelentéit tevő állomásokkal táviratilag kö-
zöl. Amabban tudatja az eredményezett légnyo-
mást, hőmérséket, a szél irányát s erejét, a felhő-
lést s a tenger állását; emebben kimondja azon
következtetést, melyet a jövő nap időjárására
nézve valószinünek tart. 1863 óta különböző lég-
tüneti ^érképeket is ad ki, melyek némely észlde-

. tek eredményét megtestesítve tárják fel. Levervier
jövendölései, vagy talán jobban mondva állitása1

az érkező időről, közölve a kikötők parancsnokai
vál, a TÍlágitó-tornyokról vagy egyéb magaí
pontokról bizonyos jelzők által tudatva lesznek
az egész tengerész-világgal. Számos ily jelző van
már a franczia, angol, az északamerikai Egyesült
Államok, a holland, spanyol, portugál, olasz par
tokon s Oroszország is nagy készületeket tesz
hogy a pétervári észlelde is csatlakozzék e nagy
eszméhez s vizsgálódásait különösen a Fekete-
tenger romboló viharai ellenében érvényesíthesse
hol a szulinai torkolat, miután veszélyes zátonyaii
innen-onnan egészen megsemmitik, jókor adói
értesítéssel sok hajónak adhi.t jó menedéket.

Legujabban némi mozgást venni észre Trieszt
ben is, hogy ezen vészjelzők az osztrák partokon
is figyelmet ébresztettek. S a mit Fitz-Roy csak
imént penditett meg,Müller Ferdinánd, az.-péter-
vári tí;illagviz8gáló-;heljettes mimijárt 1864-ber
tovább fejtett, s mint látszik, biztosabb alaprr
készül helyezni. O ugyanis nem elégszik me;
azzal, hogy azt mondjuk, hogy olykor a levem

. változása szokatlan vagy rendhagyó s ilyenko
vihart várhatunk; — hanem ki akarja mtitatn
azon erőket s viszonyokat, melyek a viharokat

xmészet szerint szülik s erre nézve Dove elmé-
téböl indul ki. Dove, ugyanis ezt mondja: a
gváltozást az egyenlítői s sarki légáramlás

blyton váltakozása idézi elő; a ki tehát az összes
evegőváltozáet vagy az idő járását előre tudni
karja, mindenek előtt szükséges, hogv a két

különböző áram viszonylatait ismerje. Ea ebből
on aztán Müller oly következtetéseket, melyek

nyomán, maga igazolásául az 1863. decz. 1.—
4-iki vihar megjelenését, az előlegesen tett észle-

tekből, előre megmondhatónak mutatta fel.
Hogy kicsiben is mutathassunk fől nagyot,

meg kell említenem West C. találmányát, melyet
> a mult évben Blackwallban, később Portsmouth-
jan ,,Valiant" vértes-csatárhajón (Panzerfregatte)
mutatott be. Czélja,.hogy a hajóban támadt tüzet,
vagy a lyukadt hajóba tóduló vizet annak idejé-
ben jelezze, mig még a nagyobb bajnak elejét
ehet venni. Az egész készület egyszerü s a czél-
ak megfelelő. Áll egy villanyütegből, melyből a

hajó különböző részeibe, osztályaiba két-két hu-
zal megy, s az egyik vége higanymedencze, s a
máaiké á hajó feneke fölé alkalmaz tátik, olyfor-
mán, hogy a mint az illető osztályban a hőmérsék
50 fokra hágott, a higany terjeszkedése, illetőleg
emelkedése által a medenczében levő huzal a hi-
;any fölött álló huzalt érinti e a hajó parancsnoka
zobájában levő mutatónál a villany hatására

megszólalt csengetyü figyelmeztet a bajra s maga
mutató (índicator) az osztályt is jelzi, melyen a

őség emelkedik s illetőleg a tüz támadt. Hason-
lón van a hajóba tóduló vizzel, melynek észleleti
pontjánál a hajó fenekéből felálló csőben, a mint

viz s a csőben levő dugaszfa is emelkedik, bi-
zonyos magasságon érintkeznek á dugaszszat
emelkedett huzal, a fölülről oda függött huzallal:
_rre a parancsnok ébresztője megszólal s a mutató
a baj hollétét jelzi. Csekélységnek látszik e készü-
let; de gondoljuk meg, mily jótétemény ez egy oly
siket és néma tömkelegben, minő a hajó belseje,
hol gyakran már érezni a veszélyt, és alig van, a
ki csak gyanitja is, hogy sajátkép hol és hannan
van tehát ? Nagy bajok könnyen lesznek igy elhá-
ríthatok s ez, a mit csekélységnek mondanánk,
bátrabbakká teszia félénkeket is s bizalmasokká
a rettegőket, kik utósó kényszerben rémülve biz-
ták magukat egy hosszabb utra induló hajóra. —
„Valiant" már is el van látva egy íly készülékkel.
S nem lehet elhallgatnom azon elmés találmányt
sem, mely a mult évben Londonban mutattatott
be, mely ködben s sötétben a zátonyok, sziklák
vagy egyéb akadályok kikerülésére magától
figyelmezteti a hajóst. .Ugy van készitve, hogy a
hullám s minden mozgás az egész jelzőt, amint
az vízszint libeg, akkint érinti, hogy az időnkint,
belső szerkezete által erős füttyöt hallat, melynek
alkalmazása Dunánkon is lehetséges s jó is volna.

Ha a hajóépités körüli majdnem naponkinti
haladást közelebbről s részleteiben akarnók figye-
lemmel kisérni, — nehéz volna választanunk: a
mindinkább fejlődő takarékosságot, vagy a czélsze-
rüséget vagy a hajók nagygágát vagy azok sebessé-
gét méltányoljuk-e inkább? Legmeglepőbb való-
szinüleg a. hajók nagy gyorsasága, melyet a viz
ellenállását legmérséklőbb formák s a gőzerők
legelőnyösb használata által elértek. P. o. többé
nem föltünő, hogy valamely gőzös a tengeren 15
teng. mérföldet fusson meg óránkint, mig ez csak
egy évtizeddel előbb igen kielégítőnek tartatott;
— de ,,Jona" a Clyde vízén óránkint 20 mérföl-
det is megfutott s „Ulster"*és „Munster" angol
póstahajók próbautjok alt almával 21 mfdet is
tettek, — nemkülönben ,,Leins'er" Connaught" s
ez utóbbi négy hajó első hathavi szolgálata alatt
óránkínt átlagosan 18 mfd haladást mutatott fel;
„Daniel-Brew" pedig New-Yorktól Hudsonig, e
125 tengeri mérföld távolságra, mely körülbelül
31 geogr. mérföldet tesz, 5 óra 8' 5 percz alatt
futott 8 igy a mi vaspályáink sebességét jóval
meghaladta. . •

S ha végre azon vizsgálódások eredményeire
gondolunk, melyeket a természettudományi, ter-
mérzetrajzi s légtüneti ismeretek körében g}üjt
és mintegy szerves egészszé alkotni folyton fárad
a engerész tisztikar: lehetlen a szorgalom s tuda-
tos haladás nyomain nem gyönyörködnünk. Mi
don azt hittük volna, hogy a gőzerő nemcsak pó-
tolni, de nélkülözhetökké is fogja talán tenni a
vitorláshajókat: Maury térképre teszi az időszaki
és rendes szelek irányait 8 á vitorlások nem lesve
többé a szél szeszélyeit, — egyenesen haladnak a
mester által mutatott utakra és parancsolnak a
szélnek: „menj velem vagy vigy magaddal!"

Kenessey Albert.

K e l e t i é l e t .
(Vámbéry Armin egyetemi előadásai után.)

II.
Muhammed azt rendelte, hogy érette, család-

jáért és az uralkodóért minden pénteken tartsa-
nak tanitást a dsámi-b&n. A dsámi ezen oknál
fogva nagyobb jelentőségü hely a mecsetnél, mert
ez utóbbiban csak a közönséges isteni tiszteletek
tarthatók, khiitbék, azaz Mohammedért szóló
imák nem. Ezen khütbék a valódi arabs ékesszó-
lás virágainak méltán nevezhetők s különösen ki-
tűnnek a bagdadi és damaszkusziak, maga az
előadás is, mit a kjatibok végeznek, emeli a
khütbe szépségét. •

Keleten szervezett papság nincs, mert ott
mindenki pappá lehet, ha a Koránt kellően olvasni
birja; az igaz, hogy legtöbben közülök más kere-
setet is folytatnak a paposkodás mellett, de e
tisztjök nem is oly nehéz, hogy egy könnyen el
ne végezhetnék. Az ima idejekor a minareten álló
imám elmondja az imára hivó éneket, mit a me-
cset belsejében egy másik imám ismétel. Ha gyü-
lekezet van s isteni tisztelet készül, az imám a
gyülekezet élire áll, mire ezek sorakoznak s vár-
ják az imám jeladásait Ez egyszerre hátrafordul-gy ,
ják az imám jeladásait. Ez egyszerre hátrafordul-
ván, kezeit fejére teszi s a Korán eleő szwe-jét
elkezdi mondani, az elsö „Allah ehber"~nél (Allah
nagy!) meghajol, a harmadiknál földre borul s
vele az egész gyülekezet. A kétszeri leborulást
rikkának nevezik s a reggeli imánál hét, a délinél
három, a délutáninál öt rikkát tesznek, sőt rama-
zanünnepén még többet, mert maga az esteli ima
negyven rikkával jár.

Nem minden rikkát kell szakségkép tenni,
hanem csak azokat, melyeket a kelam ullah ren-
del; a miket a szwmet (Mahommed parancsa)
vagy afarz (Korán-magyarázók szava) ajánl, azo-
kat bátran elhagyhatni, igy p. o. a déli imánál
három rikka, kelam-ullah,hat szunnet,kilencz farz.

A körülmetéltetés is szunnet, s találtatnak
Kurdisztanban számosan olyanok, kik bár öreg
emberek, de nincsenek körülmetélve, a nélkül,
hogy ezért hitetlenek lennének. A miszvak, azaz:
szagos fából készitett fogtisztitó szerszám is szun-
net s ezt a buzgó muzulmánok turbánjuk mellé
tűzve viselik.

Mindezek azonban külön czikkben bővebben
adhatók elö, moet még, mivel vallási dolgokról
van szó, lássuk a török olvasót.

A török olvasónak (tesz bi) 99 szeme van,
melyek mindegyike az Istennek egy-egy tulajdon-
ságát jelenti, p. o. az első Allah, a második kadyr
(tehető) a harmadik akyll, a ki mindent tud;
ugyanezen 99 szem Muhammed tulajdonságait
is jelenti,de alsóbb fokban. Igy az itteni akyllM.o->
hammednél csak berdzet, előrelátó. A pereá olva-
són még Alinak, sőt Duldul nevü lovának tulaj,
donságai is fólemlittetnek. Közli Kun Gyula,

Töríéneleni-statistikai kérdés.
Zay-Ugrócz 1866. márcz. 5-én. Tudva van,

hogy a valaha oly hires Gara család férfiágának
Gara László, Lőrincz fiában, magva szakadott.
Ezen Lőrincznek elsö nejétől Ostfy Zsófiától, as
érintett Lászlón kivül, még három leánya volt,
kiknek utódai elhaltak. Második nejével Pákosi
Paxi Luczával csak egy leányt nemzett t. i. Bőr-,
bálát utóbb Chemeri báró Zay Ferencz nejét, ki,
tol egyenes vonalban származnak a mostani Csö-
möri gróf Zayak. A Gara család férfiága magva-
szakadása következtében I. Ferdinánd király 1541,
évi január 28-án kelt uj adomány os-levél által,
emlitett Gara.Lőrincz fenmaradt három leányát:
Katát, Annát és Borbálát, már akkor Zay Ferencz-
nél, és ezeknek törvényes utódait, Magyarország
és a társországokban fekvő G ar a-f éle összes birtok-?
kai megajándékozta. Gara Kata és Anna vonala,
későbben kihalván, a Garák összes birtoka az illető
levéltárral együtt Gara Borbálára és igy a Zay-
akra szállott. A birtok, a török pusztitások és a
mostoha idök mindenféle viszontagságai alatt ide-
gen kézre került, de a levéltár a Zayak kezében
maradt és általuk máig hiven őriztetik. Ezen le-
véltárban eredetiben találtatik a Walko megyében
fekvő „Gara" nevü villa fölötti első adományos
levél 1269-dik évről, valamint az uj'adományos
levél 1541- dik évről is, mely utolsóban ugy mint
az elsőbben villa — castruui „Garau Walkó me-
gyében fekvőnek mondatik. Ezeket előrebocsát-
ván, csaknem megfoghatlan, hogy noha ezea
utolsó okmány kibocsátatása óta csak 324 év mult,
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mégis Walkó megyének és Gara várának helyi-
sége eddig teljes biztossággal nem határoztatott
el. Közelítő ebbeli adatok találtatnak ugyan ré-
gibb és ujabb történelmi és statistikai munkákban,
ugymint, hogy Walkó megye egy pár század előtt
beolvasztatott Tótország többi megyéibe, hogy a
Verőczemegyében fekvő Gorjan falu a régi Gara-
vár stb. de mind ez nem positivitás. Már most
szerény kérésem oda megy, sziveskedjenek azok,
kiknek Walkó megye és Garavár fekvéséről biz-
tos tudomásuk van, engem ezen érdekes lapban,
igen tisztelt szerkesztője jóváhagyásával, mielőbb
felvilágositással szerencséltetni. Szükségtelennek
tartom bővebben fejtegetni, miszerint nem jogku-
tatási viszketeg — annyi századok után — „risum
teneatis amici!" — hanem őseim iránti kegyelet-
tel párosult tudvágy ezen igénytelen kérés és kér-
désnek indítója. Csömöri gróf Zay Károly.

Statistikai adatok Pozsonyból.
Pozsony, febr. 24.

Városunk míveltségi statistikájához tartozik
az itteni három könyvnyomda működése is. A Sie-
ber örökösöké (mely 1850-ig mint Schmidtféle
nyomda volt ismeretes) betűöntődével van egy-
bekötve; itt nyomattak mult évben az ,,Erdőszeti
Lapok" havonkint két ív 600 példányban , jelen-
leg pedig itt adatnak ki, a ,,Mittheilungen des
ungar. Forstvereines" negyedéves folyóirat 700
példányban, és az itteni evang, elemi iskolák tan-
könyvei. Wigand Károly Frigyes nyomdájában,
melyet atyja alapitott, jelentek meg még mult
évben „Verhandlungen des Vereins für' Natur-
kunde zu Pressburg" havi füzetekben 600 pél-
dányban, ez a jelen évben mint évkönyv látand
napvilágot; az orvosok é3 természetvizsgálók mult
évi „Napi Közlönye" is itt nyomatott 800 pél-
dányban, ugyszintén „Pozsony és környéke" je-
les monographia 700 magyar és 500 német pél-
dánya, f. évben pedig az orvosok és természet-
vizsgálóknak városunkban tartott 1865-ki XI.
gyülésének emlékkönyve is itt fog megjelenni 750
példányban. Schreiber Alajos nyomdájában (előbb
Belnay örökösöké, majd 1841-től Landerer Lajos
tulajdona) jelent meg mult évben a „Kórházi

j Szemle" haviirat 200 példánya és az „Evanjelik"
szláv egyházi lap 300 példánya; mindkettő meg-
szünt; a jelen évben a „Pressburger Zeitung"
780 példányban adatik ki Schreiber által, ebből a
vidékre 100 példány küldetik szét, többi a hely-
beliek közt osztatik ki.

Nevezetesb lapjaink közül az itteni postára
érkezik a Magyar Világ 50 példányban, Pester
Lloyd 47, Pesti Napló 42, Bolond Miska 33, Üs-
tökös 27, Hon 21, Vasárnapi Ujság 17, Politikai
Újdonságok 16, Politikai Hetilap 16, Fővárosi
Lapok 16, Sürgöny 15, Hazánk és a Külföld 13,
Pesti Hirnök 7, Gazdasági Lapok 6, Religio 6,
Magyarország és a nagyvilág 6, Uj Korszak 5,
Hungaria 5, Erdészeti és gazdasági lapok 4, Egy-
házi és iskolai lap 4, Katholikus Néplap 4, Egész
ségi Tanácsadó 2, Kalauz 1, Gutenberg 1.

Az iskolai félév bevégeztével nem lesz ér-
dektelen a tanulók létszám lt közzé tenni, mely
ekkép áll városunkban: A kir. jogakadememiában
összesen 230 (a mult nyári félévben 217) volt a
joghallgatók száma. A kath. főgymnáziumban
összesen: 501. (1865 : 445). Az evang, lyceumban
összesen: 444. (1865: 412). — A városi főreálta-
nodában összesen: 254 (1865: 250). — Elemi
kath. tanodák: 1. Sz. Mártonhoz czimzett főelemi
s vele egyesitett alreáltanoda összesen 498 (1865:
512). 2. Sz Lászlóhoz czimzett főelemi t. 389
1865: 408. 3. Sz. Imréhez czimzett főelemi tanoda:
276. (1865: 181). 4. Virágvölgyi alsóbb elemi
fitanoda: 190. (1865: 160). 5. Virágvölgyi alsóbb
leánytanoda: 110. (1885: 94). 6. Váraljai alaóbb
elemi vegyes tanoda: 132 fiu, 90 leány. (1865: 134
és 90). 7. Orsolyaapáczáknál felsőbb elemi leány-
tanoda: 621. (1865: 594). 8. Notre-Dame, apáczák-
nál felsőbb elemi leánytanoda: 384. (1865: 385)
A kath. elemi tanodákba járók ösazes száma 1485
fiu 1205 leány (1865: 1395 fiu, 1163 leány). —
Evangelikus elemi tanodák: A IV. osztályu pol-
gáriskola: 220 (1865 : 220), a VI. osztályu leány-
iskola 150. (1865:180). Virágvölgyi alsóbb elemi
iskola II, osztálylyal: 143 fiu és 109 leány (1865:
150 fiu és 114 leány), az evang, elemi iskolákba
járók összes száma 363 fiu 259 leány). (1865:
370 fiu, és 293 leány). — A zsidó elemi iskolákba
járók összes száma: 520 fiu, és 213 le iny (1865:

480 fiu és 2Ö0 leány). Hat engedélyezett magán
leányintézetben létezik 250 tanuló. (1865: 264).
Főösszeg: 2£68 fiu, 1027 leány; (1865; 2245 fiu,
1929 leány.) — Pozsonyban tehát minden 10 la-
kosra esik 1 iskolagyermek.

Pozsony városa számlál az utolsó összeírás
szerint 45,540 lakost, 1849 házat és 9962 szállást.
E számban azonban az itten ideiglenesen lakozó
idegenek is foglaltatnak; ezeknek levonása után
Pozsony benszülött és itt letelepedett lakosainak
száma tesz 43,863, ezekből férfiak 20,479, nök
23,384. Vallásra nézve: róm.-kathol. 31,289, ág.
evangel. 6,947, helvét hitv. evang. 124, görög-
katholik. 27, zsidók 5475, összesen. 43,863. — A
Finanez-Landes Direktio és Polizei-Direktionak
legujabban tötténtfeloszlatási, ugy főuraink nagy
rászének a fővárosba vonulása következtében na-
ponkint gyérül városunk népessége, ugy hogy
míg a mult években 500 szállás állott üresen, azok
száma jelenleg mir a 600 at meghaladja. Daczára
ennek, városunkban még mindig 23-féle cs. k.
hivatal létezik, Don José.

E g y v e l e g .
** (Nagyszerü hazafias adakozások Olaszor-

szágban.) Mily nagyszerü dolgokra képes a haza-
fiui lelkesedés, mutatja Olaszország, hol kevés
nap előtt azzal az inditványnyal léptek fől, hogy
a nemzeti adósságot önkéntes aláírások utján kel-
lene kifizetni, s]mmdjárt az első napokban 25 millió
frank gyült össze. Azóta e nemzeti adakozási
készség folyvást tart, az olaszok vetélkedve hord-
ják vagyonukat a haza oltárára. Csak maga Tu-
rin, már is 10 milliót irt alá, gróf Arese százezer
frankot, Corinaldi, a velenczei menekült, ötszáz-
ezerét. Fenzi bankár nagy óvatossággal azt kö-
tötte ki, hogy százezer frankot csak ugy fizet, ha
az aláirás az ezer milliót megüti. Az olasz állam-
ad isság ötezer millió frank, s igy alig képzelhető,
hogy az teljesen fedezve legyen, de e nemzeti ada-
kozás, mely hihetőleg önkénytes kölcsön gyanánt
fog tekintetni, bizonyosan nagyot lendít az állam
pénzügyein. A ,,Gazetta del Popolo" czimü lap,
mely fz inditványt tette, alig győzi elfogadni az
adakozásokat, s ivekre terjedő nagy mjllékletekben
közli az adakozók mindinkább növekedő névsorát.

Egy magyar iparos levele Párisból.
Páris, márcz. 4-kén.

Minden magyar, aki most Pesten van,irigy-
lendő ember. Mi jelenleg Párisban lakó magyarok
szivesen cseréinők fel Párist Pesttel, hogy lehet-
nénk mi is részesei a fővárosi ünnepeknek és a
hazafias örömöknek. De ha már ott nem lehetek,
legalább oda irok; s mivel rokonaim és ismerő-
seim Pesten nincsenek, tehát magyaros bátorság-
gal önt keresem fel, t. szerkesztő ur, tudom, hogy
a magyar szót ön mindig szivesen fogadja, akár
honnét jön is.

A farsangi mulatságokon tulestünk itt is,
noha azok különböztek a pestiektől. Itt csak igen
sok pénzzel mulathat az ember; ha a kalendáriu-
mokban bizonyosan nem látnók hogy a hamvazó
szerda is hátt forditott, még most is azt hinnök,
hogy a farsangnak kellő közepiben vagyunk, any-
nyira meg vannak az utczák sarkai bált és más
mulatságokat hirdető falragaszokkal rakva. Az
utolsó farsang napokat befejezték a régi szokásos
nagy ökörmenettel; a farsangi ökröt felbokrétázva
•és pántlikázva több zenekar kiséretében hordozták
össze Páris utczáin, melyek egész nap el voltak
lepve a nagy népözöntől. A mi a menetet illeti, az
koránsem volt oly fényes, hogy Páris tekintélyé-
nek megfelelhetett volna. Az utolsó nap az alsó
osztályu nép csoportosan, álarczban barangol-
ja be aẑ  utczákat, lármázva, egy rakás utcza-
gyerek kiséretében, és mivel erre az engedelem
szerdán reggel 10 óráig tart, a zajos mulatság
egész éjen át nem ér véget.

A telet nem lehet hidegnek mondani, miután
csak 4—5 nap volt fagy; havat eddig kétszer
láttunk, de csak is a levegőben; földre értekor
azonnal szörnyet halt. Mindamellett kellemetlen
az időjárás; folytonos esőzés hideg széllel.

Az üzletek még eddig sem igen akarnak kellő
mozgásba jönni, mint más években ilyenkor lenni
szokott; alkalmasint a mult őszi kolerának tulajdo-
nitható, hogy igen sok idegen kimaradt, a kik
különben a franczia fővárost szokták állandó téli
lakhelyül választani; e miatt igen sok nagy üzle-
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tekben a rendes tiz óra helyett csak is nyolcza
dolgoztak naponkint; az elbocsátások egész télen
napirenden voltak, a munkások többnyire a világ
kiállitás palotájának építésénél alkalmaztattak.

Legszebb időtöltésünket Vasárnaponkint c
magyar egyletben találjuk. Köszönet azon derék
fiuknak, kik ezen egyletet megalapitották, most
csoportosan jövünk össze a város minden részeiből,
és akkor, mintha csak Magyarország kellő köze-
pében volnánk, ugy érezzük magunkat; megtud-
juk a Magyar lapokból, hogy mi a hir a távol szép
hazában. Betekintünk egyuttal a pesti muzeumba
is, a hol most a néma szobrok helyett az élő hon-
atyák, a hon bajnokai ülnek szép rendben, a ki-
ket az Isten sokáig tartson meg jó fris egészség-
ben! és gyönyörködünk rajta, Iiogy minő°takaro-
san rakják a szép vitéz vágásokat. Azután
beszélgetünk Pestről, szép palotáiról, a gyönyörü
Dunasorról , a tudományt hirdető akadémiáról,
(az utóbbira különösen büszkék vagyunk, mivel
alig van valaki a nagy magyar földön, a ki egy-
egy marok földdel hozzá ne járult volna), a büsz-
kélkedő budavári királyi palotáról , a pompás
lánczhidról; hát ha majd hazajövet még Reiter
féle csatornát is találunk, már ezek mind olyan
szépek, hogy csak beszélni is igen ezeretünk ró-
lok. Mind ezek jobban tetszenek nekünk, mint
Párisnak valamennyi fényes boulevardjai meg
pompás terei; azután bizonyitgatjuk egymással,
hogy az egész kerek földön Pest a legszebb város.
És mégis vannak, akik azt állitják, hogy szellemi-
leg igen hátravagyunk. Voit Németországnak
egy Schillerje, Angliának meg egy Shakspeareje,
az igaz; de nekünk is voltKazinczynk, Vörösmar-
tynk,!meg Szalaynk; meg azután Németországban
sem születik minden nap egy Schiller. Különben
nem is volt a magyarnak annyi ideje meg alkalma,
a kőből épült szép tanodákban a sok tudományt
nyugalommal hallgatni, mint más nemzeteknek.
A magyar, karddal a m irkában, lóháton tanulta a
tudományt századokon át a csatamézőn, és jó feje-
sek is kell lenni, hogy a mit tudott is, el nem fe-
ejtette.

Azt is mondják, hogy szegények vagyunk, biz
az nagyon is igaz, hanem némi megnyugtatásul

szolgál, hogy nem csak mi vagyunk az oka. Hej!
de máskép volt az ezelőtt! akkor volt még a mes-
terembernek is mit aprítani a tejbe, járta akkor
a pecsenye meg a kalács, az ól sem állott üresen,
meg igen sok gazdasszonynak nem kellett a szom-
szédba menni tejért. Dejöttek is akkor az idegen
nemzeteknek iparos fiai arra az áldott magyar
földre; az volt a szerencsés, a ki átillanhatott a ha-
táron; arra nemis gondolt,hogy ő majd megint visz-
szamegy. Azt se nézegette, hogy jobbak-e itt az or-
szágutak mint őnálok, csakhogy egyszer itt volt. De '
talált is eleget, igazi vendégszeretetet, munkát és
pénzt és egy csinos menyecskét, mert hamar szá-
molt az atyafi magával, hogy biz a magyar leá-
nyok derék gazdasszonyok, és pár esztendő mulva
a bevándorlóit atyafi olyan magyar lett, mint
bárki más. S a kik mégis hazájokba visszatértek,
soha sem tudják Magyarország emlékét elfeledni,
mesél is eleget fólserdült fiainak este a munka
után arról a szép életről, hogy mint volt ott min-
den; két garasért egy csirke, meg a bort majd
hogy C3ak ingyen nem osztogatták. S igy nem
csoda, hogy ők is vágyat kaptak, hogy ők is el-
mennek arraaz igéret földére; el is mentek, de hamar
vissza is térnek most többi társaiknak pedig azt
mondják, hogy biz oda már többé ne menjenek,
mert ott már az igéret földének még csak nyoma
sincs. Ne is oda atyafi! nem ugy van most, mint
ezelőtt volt régen, most azon az áldott magyar
földön a mesterember örül, ha csak cziberelevesre
jut, azután még mi magunk sem találunk munkát
a ház körül, és hogy el ne együk azoktól a kenye-
ret, a kik el nem mehetnek, mi is csapatosan ván-
dorlunk idegen nemzetek országaiba, de nem
azért, mintha ott az igéret földjét akarnók feltalálni,
hanem hogy lássunk és tanuljunk. És mivel azon
reményben vagyunk, hogy idővel a magyar „jog-
folytonosságon rágódó bilincseket" megeszi a
rozsda és visszaadatik az a nemzetnek, a mi
Isten éi az igazság után őt megilleti, azután haza-
érkezve nemlrigylünk meg senkit e világon, mert
benne leszünk az igéret földében, a jövö pedig
meg fogja a világot győzni, hogy azt mi meg ia
érdemeljük. Jedlítska Károly iparos-seged,
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Irodalom és művészet.
** (Föranguak hangversenye.) Több főrangu

ur és úrhölgy a husvét hetében hangversenyt
szándékozik rendezni a nemz. szinházben a nő-
egylet javára. A hangversenyt egy kis vigjáték
fogná megelőzni, melyben a főszerepet a szinpadi
tehetségéről kitünőleg ismert Gyürki- Orczy Sa-
rolta bárónő fogná játszani. A hangversenyben
Nákó grófné, az Ambrózy bárónők, Eötvös báró
kisasszony és Reményi fognak közreműködni.

** (Műkedvelők hangversenye.) Hétfőn, márcz.
12-kén d. u. 5 órakor hangverseny lesz az evang,
gymnázium nagytermében , a pesti kir. kath.
főgymnázium segélyegylete javára. E hangver-
senyben több műkedvelőn kivül, a nemz. szinház
tagjai közül Carina és Rabatinszky kisasszonyok
s Niczkyné asszony is közre fog működni.

**(A mai philharmoniaihangverseny), melyet
a vigadóban a zenészsegélyző egylet javára Erkel
vezetése mellett rendeznek, a következő műsoro-
zat szerint megy végbe: I. szakasz: 1. Nyitány
magyar műezerkezetben, Briiuer Ferencztől. 2.
„Les Préludes" Liszt Ferencztől. 3. Nagy ária
„Ah perfido!" Beethoventől, énekli Carina Anna
k. a. II. szakasz: 1. Nyitány-Simphonia„Zrinyi"
operához, Adelburg Ágoston lovag urtól, (uj). 2.
Symphonia A-mollban, Mendelssohn-Bartholdy-
tól. — A jótékony czél tekintetéből Adelburg
Ágoston lovag és Brüuer Ferencz urak, szerzemé-
nyeik kéziratát előadásra ingyen engedték át,
valamint a közremüködők is mindnyájan dij nél-
kül fognak közremüködni.

** (Hangverseny a vigadóban.) Schumann
Klára hangversenyt ad a vigadó kis termében. E
hangverseny napjául e hó 14 ike van kitüzve.

*• (A Vörösmarty-szobor leleplezési ünnepé-
lyére) 25 db aranyból álló pályadijt hirdetnek a
székesfehérváriak egy, a nagy költő emlékét di-
csőitő a a fentemlitett alkalomhoz is illő legjobb
költeményre. A dijat Székes-Fehérvár hölgyei
önkéntes adakozás utján adták össze. A pályázati
határidő ápril 20 ika, mely napig a pályázó köl-
temények Székes-Fehérvárra Udvardy Géza ur-
hoz küldendők, ki egyszersmind e pályázat indít-
ványozója volt. A pályabirákat később fogják
megnevezni.

** (Mosonyi Mihály zeneszerzőnk) egy uj
misezenét irt, melyet a közelebbi bucsu alkalmá-
val a józsefvárosi templomban fognak előadni.

** (A vigadólépcsöházánakfalfestményeihez)
Locz Károly már összes kartonjait befejezte. É
sikerült rajzok a magyar képzőmüvészeti társulat
műcsarnokában lesznek kiállítva.

** (Uj imakönyv.) B. Orczy Tekla egy már
sajtó alatt levő imakönyvet szerkesztett, mely az
e nembeli művek között kitünő helyet foglal el.
A 103 szinnyomatu szép rajz mindegyike a mel-
lette levő ima tárgyát tünteti elő. Igy az esteli
imádságot szegélyző rajz a csillagos égboltozatot
a holddal ábrázolja, mig az esőért való könyör-
gést a mezei növényeket és az azokat öntöző an-
gyalt mutató rajz köríti. A rajzok mind a jeles
szerkesztőnő munkái s dicséretére válnak mind
müvészetének, mind vallásos érzületének. A ki-
adás költségei fedezésére 150 (15 frtos) előfizető
kiván tátott, és e szám már túl van haladva.

•* (A pragmatica sanctio keletkezésének tör-
ténete.) íly czim alatt Imrik Józseftől e napokban
egy 115 lapra terjedő kötet jelent meg, mely a
pragmatica sanctiot az 1848-iki törvényekkel 8 a
mostani országgyűlésre megjelent főpapok, zász
lósok, országnagyok és képviselők teljes névsorát
is magában foglalja. Nyomatott és kapható Pes-
ten, Khor és Wein nyomdájában. Ára 1 ft.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
# (Kisebb mennyiségü áruczikkeknek posta-

uton, vámkezelés nélkül a külföldre küldhetése.)
A magas cs, kir. pénzügyi miniszteriumnak mult
évi november 12-én 52820. szám alatt kelt ren-
delete folytán, a magas cs. kir. kereskedelmi és
népgazdászati miniszterium hozzájárultával elha-
tároztatott, hogy áruküldemények, melyek 5 vám-
egyleti fontot felül nem haladnak, a posta utján
minden vámkezelés, következőleg a mennyiben
kiviteli vám-illetékeknek alávetve vannak, azok-
nak befizetése nélkül a külföldre szállíttathatnak.
Pesten, febr. 5. 1866. — A cs. kir. postaigazgató-
ságtól.

f (Kenyér himalayai rozsból.) Debreczenben
a kertészegyleti választmány közelebbi ülésében
Markos Péter választmányi tag, himalayai rozs-
ból készült kenyeret mutatott be, melyet hozzá
Püspök-Ladányból természetbuvárlati tapaszta-

latainak gazdagitása czéljából Csathó Dániel kül-
dött, ki, mint irja, [annyit már észlelt e ro-
zson, hogy „lisztje nem szaporít, tésztája nem
kél fel, mint a mi búzánké, hanem kenyere jó és
egészséges." A bemutatott kenyér megizleltetvén,
az kellemes izünek találtatott s Félegyházi Ben-
jámin izlelőbizottsági tag megbizatott, hogy e
himalayai rozsból készült kenyérről, az izlelés
lapján részletes leírást és észrevételt készítsen.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) böl-

seleti, törv. és történettudományi osztályainak
márt. 5-ikén tartott ülésében először is Tóth Lő-
rincz r. tag mondott rövid emlékbeszédet Gaál
Jozsef elhunyt 1. tag fölött. Utána Szilágyi Fe-
rencz 1. tag értekezett a „Hóra-világról", mely-
ben azt mutogatta, hogy II . József császár nem
biztatta föl az erdélyi oláhokat, sőt a lázadás el-
főj tatására erélyes rendeleteket bocsátott ki, s a
lázadás terjedését csak az okozta, hogy intézke-
déseit a hatóságok nem foganatosították. A láza-
dásért egyedül b. Preuszt, az erdélyi főhadpa-
rancsnokot teszi felelőssé. Előadását II. József
császár hosszas dicsőítésével végezte. — B. Eötvös
József bemutatta Hora és Kloska gyűrűit, melyek
a gr. Krayék gyűjteményéből adattak át az aka-
démiának megtekintésre. Gr. Kray tbnok fogatta
el az oláh pórvezéreket s ez uton kerültek ama
gyürük a Kray-család birtokába. — Ezután Toldy
Ferencz ismertette Baranyai Decsi János XVI-ik
századbeli magyar-latin irót ki gyüjtött magyar
közmondásokat, irt bölcsészeti munkát s a magyar
történelem megírására tett előkészületeket, de ez
utóbbi müvéből csak csekély töredékek jutottak
birtokunkba. — Végre Wenzel Gusztáv r. tag mu-
tatta be a Csepcsányi-kodexet, mely Csepcsányi
Vendel ur által az akadémiának ajándékozott 91
darab régi eredeti okiratból áll, melyek mind a
13—18 századokból valók. —Az ülés végénatil-
toknok fölolvasta a helytartótanács leiratát, mey
szerint az akadémia folyamodására legfelsőbb
helyről megengedtetett, hogy az 1867, 1868 és
1869-diki országos költségvetésekbe, ha a most
ülésező országgyülés másként nem határozna,
évenkint 10,000 frt. vétetik fel, melyből minden
évben 6000 ft. az akadémia által kiadandó törté-
neti emlékek, 4000 ft. pedig a régészeti műemlé-
kekre lesz forditandó. A leirat zajos éljenzéssel
fogadtatott.

•* (A szinházi képezde ez évi nyilvános vizs-
gálatai) márt. 12-ikén kezdődnek. É napon, s a
következő mart. 13. 14. és 15-kén lesznek az el-
méleti vizsgálatok. 16, 17, 18, 19- és 21-ikén a
gyakorlatiak. Az utóbbi két napon a nemz. szin-
házban előadják Scribe „Egy pohár viz"-ét, Vö-
rösmarty „Csongor és Tündé"-jét, nehány jele-
netet Hamletből, s Árpád ébredését Vörösmarty-
tól. A vizsgálatok ideje mind a tanodában (ujvi-
lágutcza 16. sz. 2. em.), mind a szinházban d. u.
1—4 óra.

** (A debreczeni zeneegylétről), mely az ügyes
és buzgó vezetés mellett mindinkább gyarapodik,
egy 55 lapra terjedő füzetben teszi közzé a választ-
mány és igazgatóság jelentését, melyből fölemlít-
jük a következő adatokat: A növendékek létszáma
mind az öt zeneiskolában a mult évben 259 volt,
35-tel ugyan kevesebb, mint az azelőtti évben,
de mégis igen elegendő. Az alapítványi tőke ösz-
szesen 18,200 ft., s ebben az utolsó év gyarapo-
dása öt taggal 500 ft. Növendék-ajánlhatási jogát
68 alapitó tag vette igénybe. Rendes pártoló-tag
250 volt, (15 taggal több, mint az azelőtti évben)
s ezektői 1602 ft. folyt be. A külön-adakozás 97
ftra ment. Az intézet nagyon sok hangjegygyei s
müvészeti tárgyakkal gyarapodott, s a tavaly,
júl. 2-án adott intézeti hangverseny 152 ft 89 krt
tisztán jövedelmezett. Az intézeti vagyonállás je-
lenleg (tőkék és fölszerelésben) 20,862 ft 47 kr.
Az egylet pártfogója gr. Degenfeld Imre, elnö-
ke Csanak József, s zenedeigazgatója Komlóssy
Lajos.

** (A nemz. muzeum) európai hirü palaeon-
thologiai gyüjteménye ismét egy pár nevezetes
darabbal gyarapodott; ugyanis Kis-Czellböl Ó-
Buda szomszédságában, Holzbaeh Ádám, édesvizi
mészkőből kiásott ős elefánt-lapcsontot s egy
Cervus Elephas-koponyát ajándékozott a nemz.
muzeumnak.

*• (A pesti takarékpénztár) idei közgyülését
ápril 4-ikén fogja tartani, mely alkalommal a ház-
vétel kérdése ÍB szőnyegre kerül.

•* (Az elsö maggar átalános biztositó tár-
saság) életbiztosítási osztályának februárhavi
kimutatása szerint köttetett uj biztositás: halál-

esetre 318,200 ft. összegben, élet esetében fize-
tendő 104,400 ft. összegben; összesen 422,600 ft.
Idegen pénznemekben : 2000 darab arany és
1000 lira.

** (A biharmegyei gazdasági egyesület) alap-
szabályai, hir szerint, felsőbb helyen megerősit-
tettek.

Mi ujság?
*• (Császárné Ó Felsége) a jövő nyáron, ha

idő és körülmények engedik, hir szerint ismét
huzamosabb ideig fog időzni hazánkban, még pe-
dig részint Balaton-Füreden, részint a főherczegi
család birtokán, Alcsuton. Ez örvendetes remény
folytán az alcsuti kastély javítását már a köze-
lebbi napokban megkezdik.

•* (O Felsége a császár arczképe mellé) a
nemzeti muzeumban a császárné arczképét is föl
fogják állitani. A kép elkészítésével Barabást
fognák megbízni.

•* (Vörösmarty emlékszobrának Székes-Fehér-
várott május 6-kán leendő leleplezésére) a követ-
kező intézkedések történtek. Külön meghívás
intéztetik a koszorus költő családjához, Deák
Ferenczhez, az Akadémiához és a Kisfaludy-
társasághoz. A város, azon kivül, hogy az ünne-
pélyi költségek fedezésére 400 forinttal járul, a
házigazda kötelességeit is magára, vállalja gondos-
kodván a testületek küldöttségei s egyéb vendé-
gek elszállásolása és ellátásáról. Deák Ferencznek
a püspökségi épületben rendeznek be lakást. Az
ünnepély sz. misével kezdődik, melynek meghall-
gatása után a nép az emlékszoborhoz vonul, hol
előszőr is báró Splényi, a bizottmány elnöke tart
beszédet, mire a főjegyző a szobor történetét és
keletkezési módját fölolvassa, mi közben egy
adott jelre a szobor fatakaróját lerombolják. Kö-
vetkeznek ezután az Akadémia és a Kisfaludy-
társaság küldöttségeinek beszédei, mire a „Hym-
nusz"-t és a ,,Szózat"-ot éneklik, s ezzel az
ünnepély első szaka be lesz végezve. A tér,
melyen a szobor áll, a költő nevét fogja vi-
selni. Délután a küldöttségek tiszteletére disz-
lakomát rendeznek, melyen azonban minden tisz-
tességes ember részt vehet. Este ének és szava-
lattal összekötött tánczvigalom lesz. Az emlék-
szobor története, valamint a tartandó beszédek
nyomtatásban ki fognak adatni s annak jövedelme
az emlék jó karban tartására való alaptőke gya-
rapitására lesz forditandó.

** (Az idei dalátünnepély.) Mint tudva van,
az országos dalárünnepély az idén Aradon fog
megtartatni. Ezen ünnepély rendezésére egy na-
gyobb bizottságot választottak, mely működését
már meg is kezdte. Az eddigi intézkedések közül
az ,.A—d" megemlíti a következőket: A dalár-
ünnepélylyel együtt a helybeli zenede is megtartja
harmadszázados fenállása emlékünnepét, s igy az
ünnepélyt együttesen a dal- és zene-egylet fogja
rendezni. Czélszerüség tekintetéből az egyes teen-
dőkkel külön bizottságokat biztak meg. Eddigelé
megvannak választva: a művezető, szállásoló,
pénzkezelési és technikai bizottságok. A nagy bi-
zottság fáradhatlan buzgalmat fejt ki, hogy az
ünnepély Arad hirnevéhez méltó legyen. Az ün-
nepély ideje augusztus hónap lesz.

** (Az elhunyt kalocsai érsek hagyatéka.)
Néhai Kunszt József kalocsai érsek hagyatéka
leltároztatván, az összes hagyaték e szerint
748,000 forintot tesz, még pedig oly módon, hogy
a finom birka párját 5 frttal, egy ökröt, tehenet,
tinót 15 fttal, s a bankrészvényt 600 forinttal vet-
ték föl, miből következtethetni, hogy a tiszta
hagyaték egy milliót megér. — Egyuttal megem-
lítjük, hogy a ízállongó hirek szerint az elhunyt
érsek helyére Lonovics József ő nmlga volna
kiszemelve.

** (Báró Podmaniczky László örökösei) 500
forintot adtak át a városi letéthivatalnak, mint a
melyet az elhunyt a Rókuskórháznak hagyomá-
nyozott.

— (Adomány.) Nagy-Mihályból Brenning
Ferencz ur két darab régi római ezüstpénzt kül-
dött be hozzánk a nemz. muzeum számára. Az
egyiket a zemplénmegyei márki határban a mult
évben szántás közben találták; a másikat Sztrop-
kón a templom perselyébe tette valaki,

•* (Azon egyszerü ludtollért), melylyel Csá-
szárné O Felsége az Elisabethinum zárkőletéte-
lénél az okmányt aláirta, Herzberg Simon 200
ftot adott magyar földtehermentesitési kötvények-
ben a szegényalap javára.

** (A „Vadász-kürt"-höz czimzett pesti szál-
lodát,) melynek mostani bérlője megbukott, uj
vállalkozója pedig nem akad, — jövőre bérházzá
alakítják át.
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** (A vidámság egykor hires csarnokát, a

,,Komló-kert"-et) szomoru sors érte. E hely, hol a
barna zenészek magyar nótái oly villanyozó hatás-
sal hangzottak minden este, mely Pest és a vidék
válogatott közönségének gyülhelye volt, s hol a
fesztelen mulatságban némi nemzeties jelleget is
vélt fölfedezhetni számtalan Pesten megfordult
idegen, — e hely most egészen néma. Bérlője, ki
a barna zenészek nótáit, magyar népdaltársulat
előadásaival is szaporította, nemrég megbukott, s
azóta a Komló ajtaja, hol eddig czifra portás
fogadta a vendégeket, zárva van. Egy uj ügyes
vállalkozóra vár a feladat, hogy a Komló régi
fényét visszaállítsa.

** (A debreczen-szatmár-szigeti vasut ér-
dekében) a képviselőházhoz intézett kérvényt
3624-en irták alá.

** (Névmagyaritások.) Felsőbb engedély mel-
lett Bertl József döröcskei ev.lelkész ,.Pártai"-ia,
— Hackstock József bácsbodrogmegyei adai lakoa
„Tökefi"-re, — Namesztik Lajos bucsi r.-kath.
lelkész „Helyettesi"-re, — Lővy Vilmos pesti la-
kos „Löri"-re, — Schmeiss Ede hevesmegyei
főispáni titkár „Szerényi"-re, — Löbell Ferencz
m.-világosi községjegyző „Kunfi"-x&, — Rumpel-
mayer Viktor pozsonyi születésü s jelenleg Páris-
ban tartózkodó épitész pedig „Relmái(-xa, változ-
tatták vezetékneveiket.

= (A pesti szegénygyermekkórház javára)
rendezendő sorsjátékhoz nyereményekül ujabban
a következő adományok folytak be. (IV-ik köz-
lemény,) Emich Gusztávné: 56. sz. Petőfi költe-
ményei I. és II. kötetét diszkötésben, 57. madár-
alaku alabástrom levélnyomó, 58. „Á bold. szüz
Mária élete" Munkaytól diszkötésben, 59. Kály-
haalakn hímzett gyufatartó, 60. „Zrinyi a költő"
Szász Károlytól diszkötésben, 61. „Vegyes czik-
kek nők számára" Szabó Richárdtól diszköt., 62.
Máriát, Jézust és Jánost ábrázoló kis faragvány,
63. Csokonay versei diszkötésben, 64. Czipőalaku
hamutartó, és 65. ,,A hősök" Kingsleytől diszk.
— Ifjabb Emich Gusztávné: 66. „Lángész" vig-
játék Gregu88tól diszk., 67. diszes zsebóratok,
68. Kakas Márton politikai költeményei diszk. —
Engerth Vilmos: 69. Tatay István „Költészeti és
szónoklati remekek" diszk. — Tichy Flóra: 70.
horgolt pénzzacskó. 71. hímzett olvasási szűnjél.
Tichy Kamilla: 72. horgolt kis tálcza. 73. egy
pár horgolt harisnyakötő. A további nyeremé-
nyekül szánt tárgyakat sziveskedjenek a gyer-
mekkórház t. cz. jólterői az alulírotthoz (lakása :
muzeumi épület 13. sz. ajtó), ki a sorsjáték ren-
dezésével megbizatott, beküldeni. — Pesten,
1866. febr. 28-án. Czanyuga József, pénztárnok.

Nemzeti szinház.
Péntek, márcz. 2. „A nöuralom." Vigjáték 4

felir. Szigligetitől. Az előadást ő Felségeik leg-
magasb megjelenésűkkel tisztelték meg s azt
mindvégig nagy érdekeltséggel hallgatták. A
nagy közönség a fejedelmi párt mind érkezése
mind távozása alkalmával kitörő éljenzéssel üd-
vözölte.

Szombat,mircz.3. „Két pisztoly." Népszinmű
3 felv. Irta Szigligeti. A szinház ismét szoron-
gásig megtelt ez előadásra, melynek érdekét nö-
velte, hogy Sobri szerepében Füredi lépett föl s
ismét hallata kedves népdalainkat; Szerdahelyi is
mulatságos Hugli volt, s átalában az egész elő-
adás a legsikerültebbek közé sorolható. A főérdek
azonban, mely a közönséget ily roppant számmal
együvé vonzotta, a Felséges császári, párnak bi-
zonyosnak tartott megjelenése volt. Ő Felségeik
meg is látogatták az előadást, s csak a darab végén
távoztak a közönség éljenzése közben.

Vasárnap, márcz. 4. „A vén bakkancsos és
fia a huszár." Népszínmű 3 szakaszban. Irta Szi-
geti József. O Felségeik itt mulatásuk utolsó
estéjét is a nemzeti szinházban töltötték; annál

mint a milyen méltánytalan és nemtelen volt a szóbaü
forgó. Mi minden küldeményt ezutáa is legnagyobb érdek-
kel fogunk olvasni; de hogy mind ki is adhassuk, azt nem
tehetjük, s ezt ön nem is kivánja. A mi a „ v é n ' W e t illeti
az előtt tisztelettel meghajlunk. '

8138. Versek. Némi tájékozásul az illetőknek kik
elfelejtik, hogy hetenkint csak egy verset közölhetünk, el-
mondjuk az e héten hozzánk beküldött versek sorozatát (g
e sorozat hetenkint ujra ismétlődik) :

Az erdélyi havasok közt. Egy viharos napoa. A m.
korrajzok Írójának. Bátor Opos. Gerő öcsém. A trombitás.
B. Fannihoz. A szegény legény. Csalódások (15 darab
sonett). Magyar népdal. Tul azon a kék hegyeken. Édes
szép szabadság. Nemzetemhez. Balogh Ádám és fáia. Sár-
közi népdalok. A haldokló anya. - összesen 30 darab
yers. Máskor hol több, hol kevesebb. Van közte jó is rosz
is. De ki győzne azokra egyenkint válaszolgatni, mint azt
majd minden beküldő óhajtja!

Volff Vincze s. lelkész Breznóbányán jelenti, hogy a
V. U. 1867 i folyamának általa keresett 45-ik számát, fel-
szólalása következtében már megkapta. Minélfogva' több
példány beküldését nem kéri.

inkább örülünk, hogy. ez alkalomra ez egyik leg-
kiválóbb népszínműt hozták szinre. Az előadás is
teljesen sikerült s különösen Balázs-Bognár Vilma
népdalai ragadták tapsra a közönséget , mely
Réthy eredeti vén bakkancsosát is megérdemlett
kitüntetésben részesité.

Hétfő, márcz. 5. „A falusiak." Vigjáték 3
felv. Irta Szigeti.

Kedd, márcz. 6. „Az afrikai nő." Opera 5
felv. Meyerbeertől.

Szerda, márcz. 7. Először: „Meghívom az
őrnagyot." Vigj. 1 felv. Moser után után ford.
Sz. A. — Ezt követte szintén először; „Két öz-
vegy." Vigj. 1 felv. Mallefille után Kvassay
Edétől.

Csütörtök, márcz. 8. „A troubadour". Opera
4 felv. Zenéjét szerzette Verdi.

Szerkesztői mondanivaló.

SAKKJÁTÉK.
323-dik sz. f. — Rakovszky Aladártői

(Pesten).
Sdtét.

— (Adakozás.) ínséggel küzdő bukovinai
magyar testvéreink fölsegélésére a Vasárn. Ujság
szerkesztőségéhez beküldetett:

IV. közlés: Dobsináról a kaszinóban rende-
zett sorsjáték eredménye Dobay Vilmos elnök
által 23 ft. — Halasról Kolozsváry István 5 ft. —
Rádról Szilády Géza és Bokrosa Elek 1 ft. —
Sellyéről a ref. egyház tagjai Békássy József ál-
tal 4 ft.— Petyéről többen (Böszörményi L. 1 ft.
Egy valaki 50 kr. A község lakosai 50 kr. Bö-
szörményi Antalné 50 kr. Muki Elek 50 kr. Ref.
egyház 1 ft. Erdős Gábor 1 ft. Márton Bálint 1 ft.)
összesen 6 ft. — Répcze-Lakról a ceánigi fiók-
gyülekezet Sass József által 5 ft. — Debreezen-
ből Tikos Anna, Béressy Sámuelné 2 ft. — Bőőd-
ről az ideigl. ref. tanitó 1 ft.

összesen 47 ft.
Az eddigi I—IIL közlésekkel együtt begyült

összesen 500 ft. 75 kr., 2 db. arany, 2 db. kétfo-
rintos tallér, 1 db. egyfrtos és 4 db. ezüst huszas.

8128. K. K. Halas. Sz. I. Nem értjük ugyan a „po-
kolnak ezen ingerlő leirását, de azért kíváncsiak va-
gyunk a „menny"-nek igért rajzára.

8129. B. Fannihoz. A derék „főnök" urat üdvözöljük
s jobb gazdálkodást ajánlunk. A verset kár ugy veszte-
getni; otthonn talán jobb hasznát lehetne venni.

8130. T. Becs. I. B. Megérkezett. I. M megtalálható
általunk , levél által, de lakása számát nem tudjuk. A ki-
vánt könyv régen elfogyott, nem kapható. Az afféle alkalmi
ódákat nem szeretjük.

8131. Pozsony. Sz. J . Látja ön, hogy a térhiány
mennyire késleltet és szétdiribol még napi érdekü dolgo-
kat id. A többi állandó gondoskodásunk tárgya

8132. Czirák. T. J . A. P. U. nehány számaiból a
tárgyhalmaz szoritotta ki a bécsi börzei kimutatást. De
rendes helyét már ismét elfoglalta, a honnan ki sem moz-
dul többé.

8133. Egyföldesi lakos. Nem hiszszük, hogy a biró-
választás ily apró részletességgel teljes leirása a helység
határain tul is érdekelné az olvasóközönséget. De az ily
személyes ügyekkel telt czikket névaláírás nélkül nem is
közölhetnők.

8134. Sz. Somlyó. G. A. Mindent elkövetünk, hogy
a mult évi hiányzó számokat az olvasóegyletnek megküld-
hessük.

8135. Puszta Petién. K. A. Annak a szomszéd posta-
hivatalnak nagyobb pontosságot ajánlunk. Innen mindig
rendesen indulnak a lapok.

8136. Bööd. G. Szivesen megtettük, a mit tettünk.
De komolyan mondjuk, hogy igen jó volna már végét
vetni annak a meddő feleselésnek, a mely se nem hasznos,
se nem mulatságos egyik félre sem. Ránk távolállókra
nézve pedig egyátalában érthetetlen. Békét kérünk a köz-
és magánügy érdekében.

8137. XXX. A meglepetés váratlan és kedves volt.
Szeretnők némikép viszonozni. A korábbi viszonyt nem za-
varta meg semmi. íly tárgyakban más beszéde után in-
dulni nem szoktunk, még ha tízszer oly bölcs volna is az,

d e f g
Világos.

Világos indul, s 2-ik lépésre matot mond.

318-dik számu feladvány megfejtése.
(Novotny Antaltól )

Világos.

d4: Fe5—d4-
3. Hel—d3f \ H f 4 _ d « :
4. Fg3-d6fmat. W #

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Miskolczon: Czenthe Jézust. —Tisza-Polgáron: Liszauer
József. — Pozsonyban: Csery Gábor. — Pesten : Rakovszky-
Vagyon Judith.

Rövid értesítések. Miskolcz. Cz. J . és Pest. S. G.
A 321-dik sz. feladványra vonatkozó figyelmeztetés egé-
szen helyes; de mint azóta bizonyosan észrevették önök a
mult számban már megtettük erre vonatkozó meHeryzé-
sunket. - Nyíregyháza. K. S. Az ujabb feladványt köszö-
nettel vettük.

Nyilt tér/')r
— Felhivás. K. Papp Miklós ur kéretik,

hogy vagy a „Szép asszony története" czimü mun-
kát, vagy az előfizetési pénzt alólirottnak küldje
meg. — Jász-Arokszállás, márcz. 4-kén.
— Major Endre.

•) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóható-
ság irányában vállal felelősséget a s z e r k . •»""""•"

HETI-NAPTÁR.
Hónapi- ét

hetinap
Katholikus és Protestáns

naptár
Márczius

( G 4 Heraklius
| Gergely pápa

Kedd I Rozina Özvegy
Szerd. Matild királyné
Csüt. Krisztin, Longin

' Pént. Heribert ptisp.
171 Szomb.. Gertrud, Patricz

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Vasár
Hétfő

G 4 Laetare
N. Gergely
Krisztina
Szendike
Kristóf
Ábrahám
Földike

Február(ó)
2 ' B 3 Prokop.
28 Vazul

1 Mart. Eudo.
2 Theodoz
3 Eutropius
4 Gerasini
5 Syropus

Adar,Ros.
24 Levi
25
26 Lázár
27
28 Ant.rend.
29 [visszavet.
1 ÍVizán Ros.

N a p
hossza | kél [ nyüg.

f. P-
350 40
351 40
352 40
363 40
354 39
356 39
356 89

6. p.
6 24
6 21
6 19
6 17

15
13Í6

6 10| 6

<S. p .
ö 58
6 0
6 1
6 3

5
6
7

H o l d
hossza kél nyüg.

Hold változásai. (£ Utolsó negyed pénteken 9-én, 5 óra 10 perczkor délután.

f. P .
281 1
293 54
307 10
320 53
335 Oj
349 27J

4 10

p-
39
23
4

4 41
5 15
5 48
6 20

6. f

este
1 6
2 l l
3 21
4 32
5 49
7 6

TARTALOM.
Gróf Tökölyi Imre (arczkép). — Tökölyi Bithyniában.

— Egy anya (vége). — A sörényes juhok a drezdai állat-
kertben (képpel). - Murányvár romjai (képpel). - A
tengerészeti ismeretek ujabb haladási mozzanatai. — Ke-
leti élet. — Történelem-statistikai kérdés. — Statistikai
adatok Pozsoayból.— Egyveleg. — Tárház: Egy magyar
iparos levele Párisból. — Irodalom és művészet. — Ipar,
gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Mi
ujság? — Adakozás. — Nemzeti szinház. — Szerkesztői
mondanivaló. — Sakkjáték. — Nyilt tér. — Heti-naptár.

Felelői tzerkeixtő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza 1. sz.)
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HIRDETÉSEK.

Még nem volt vég-kiárnlás
oly szokatlan jutányos á r o n , mely a t. cz. közönségnek oly rendkivüli kedvez-

ményt nyujtott volna, mint a

jelen pesti vásár ideje alatt,
régi színháztéren, báró Sina-ház 1. sz.,

hol egy C S f t d t f t l l I f g t Ü I átvett rumbtirgi és hollandi vásznak, rumburgi
asztalnemük, törülközőkendők, kanavásznak, 2000 tuczat gyolcs és batiz zsebken-
dők, 20,000 darab legszebb rumburgi vászonból készült férfi- és nói-ingek, melyek

jelen minőségük és olcsóságuknál fogva híresek,

értékük fele árán
valódi és hamisitlan vászon és igazi rőfmértékért jótállva, elárusittatnak.

A férfi-ingek megrendelésénél a nyak bősége kivántatik.
A vásznak á r a :

1 vég 30 róíos jó fehérfonalvászon, becsára 16 ft., most csak 8 ft.
1 vég 30 rófös kitünő házivászon (kézi fonat), becsára 20 ft., most csak 10 ft.

1 vég 30 rőfös különösen jó creas-vászon (fehéritett), becsára 20 ft., most csak 10 ft.
1 vég 80 rőfös vászon tartós ingekre használható, becsára 24 ft., most csak 12 ft.

1 vég 80 rófös valódi rumburgi vászon, becsára 25 ft., most csak 13 ft.
1 vég 30 röfö9 kitünő rumburgi vászon férfi-ingekre, beciára 80 ft., most csak 15 ft.

1 vég 38 rőfös hollandi czérnavászon, becsára 28 ft., most csak 14 ft.
1 vég 40 rőfös rumburgi czérnavászon, becsára 82 ft., most csak 16 ft.

1 vég 50 rőfös hollandi szövet, becsára 40 ft., most csak 20 ft.
1 vég 50 rőfós irlandi szövet, becsára 48 ft., most csak 24 ft.

1 vég 50 rófös belgiumi szövet, becsára 60 ft., most csak 80 ft.
Mindenféle 50 és 54 rőfös rumburgi szövet ára most csak 22, 24, 28, 32, 35, 40,

45—50 ftig a legfinomabbak.

_ Zseb- és asztalkendők á r a : TPÖ
1 tuczat kis vászon-zsebkendő ára most csak 1 ft. 20 kr.

1 tuczat nagyobb vászonzsebkendő ára most csak 2 ft. 50 kr.—8 ft. 50 krig.
1 tuczat nagy rumburgi vászonzsebkendó ára 4, 5, 6, 7—8 ftig a legfinomabb.

1 tuczat finom damast kávéskendőcske fehér vagy szürke, ára most csak 1 ft. 80 kr.,
2—8 ftig » legfinomabb.

1 tuczat jó" erős konyha-törlő, ára most csak 2 ft. 50 kr.—3 ftig.

1 tuczat damast törülköző vagy damast asztalkendő, ára most csak 5, 6, 7—8 ftig a
legfinomabb.

1 rumburgi damast asztalterítők 6 személyre (azaz 1 abrosz és 6 hozzávaló asztal-
kendő) ára most csak 5, 6, 7—8 ftig a legfinomabb.

1 rumburgi damast asztalteriték 12 személyre (azaz 1 abrosz és 12 hozzávaló asztal-
kendő), ára most csak 10, 12, 14—16 ftig a legfinomabb.

1 varrásnélküli 3 rőf hos«zu e's 2 rőf széles lepedő ára csak 8 forint.
N6i- és férfi-fehérneinflek á r a :

Női-ingek rumburgi vagy hollandi vászonból, sima 1 ft. 80 kr., hímzett 2 ft. 80 kr.
Női-ingek rumburgi vagy hollandi vászonból finom kézi himzéssel 3 ft. 50 kr.,

i 4—5 ftig a legfinomabbak, ezelőtt 3-szoros ára volt.
Férfi-ingek, igen jó szabásuak, valódi rumburgi vagy hollandi vászonból, ára most

2 ft. 50 kr., 8, 4, 5 ftig a legfinomabbak.
Férfi-gatyák igen tartós vászonból, félmagyar 1 ft. 50 kr., egész magyar 2,ft. darabja.
Meséi olcsó áron adatnak el a legszebb franczia gyapjú és kashemir asztal- és ágy-

teritók legszebb szinnyomattal, darabja 5, 6, 7, 8, 9, 10 ftig.
Megrendelések a pénz bérmentes beküldése vagy postai utánvétel mellett a

leglelkiismeretesebben teljesittetnek. A levelek ekép czimzendők:
„METII S. Pesten, régi szinház-tér 1. sz. a " 1549 (1-4)

A legczélszerűbbeknek s legjobbaknak elismert

kerti- és tüzi-fecskendők,
melyek a pesti gazdaság kiállitáson éremmel tün-
§g tettettek ki, a legjutányosb árért kaphatók

Mendi Isivan-nal
Pesten.

Raktár: király-utcza 18. sz. — Gyár: nagy diófa-ntcza
1 0 . SZ. a . 1539 (1—6)

KÖLCSÖNÜGYLETEK ESZKÖZLESE.
Alólirott exennel ismételve tisztelettel kész szolgálatát a t, ez. földbirtokos

uraknak nem c«ak kölcsönügyletek eszközléiére, melyekben gyors eljárását több
izben igazolhatta, hanem birtokrészletezések végrehajtására ÍJ, mely ügyleteknél a
részletvevók a szerződési vételárnak — megállapitandó mennyiségü évek alatt —
csak 7*/o-át fizetik bérletmódon, g eképen a megállapitott számu évek letelte után
ax ily földbirtokok adóiságmentes tulajdonukká válnak. Megjegyezve még ait t
hogy az ez ügybeni megbízások teljéi likereiitése előtt lemmiféle dij nem fizetendő

8TREL18KER MANÓ,
1517 ( 2 - 8 ) irdája Debreczenben, Széchenyi-utcza 1768-dik Mám.

K01WIG GYULA
(Pest, 3 korona-utcza 12. sz.)

importált szivar-üzlete
legnagyobb transito-raktára

a svájczi s rnás külföldi- és importált ll a van na h-
szivaroknak

100 darab, vámot beleértve. 5 frttól 55 frtig,
kizárólagos raktára jeles és igen flnom törökdohánynyal töltött

ÍQF~ papir-szivarkáknak ~^|fi
a sz.-pe'tervári és moskaui nagyhirü L a - f e r in e gyárból.

Részletes árjegyzékek ingyen. — Vidéki megbízások pontosan telje-
1488(6-9)sittéinek.

GRIHIAULT és TÁRSA gyógyszerészek

vastartalmú china-szörpje
PÁRISBAN (Rue Richelieu 45). i 3 9 6 (13—32)

Ezen gyógyszer, tiszta, kellemes alakjában, egyesíti a gyógyázat kincsének két
leghatalmasb zsongító anyagait: a vas, mint vérünk alkatrészei, s a china, mint legerősebb
zsongító szer, melyet egyátalában ismerünk. Már az első kísérletre a fentebb érintett
készítmény összeállítása sikerülvén, az Párisban csakhamar ismeretessé lön, s a legjelesb
orvosok, mint: Arnat, Royer, Trousseau, Pelpeau naponkint china-szörpbt, mint leghat-
hatósb gyógyszert rendelik a vérszegénység ellen, s azon esetekben, hol a megdöbbent a
fogyatkozásnak induló erók isméti felélesztéséről a testben, továbbá szintelenség, sápkór,
gyomor s emésztási tehetlenség, a havi folyás rendetlensége, görvély sat. eseteiről van
szó. A china-szörp elómozditja az étvágyat s emésztést, erősiti egyátalában a test alkat-
részeit s mint igen hathatós, de semmi esetre bántalmazó gyógyszer a legjobban ajánl-
L-*X v— készítmény létezik továbbá még vastartalmú chinabor alakban is — Ára 2 ft

létezik TÖRÖK JOZSEF gyógyszerésznél Pest királyutcza 7. sz. a.
ható. Ezen készitmén
A főraktár

Fristölíésü keserüviz
a budai Rákóczi-ásvány-keserüsó-

forrásból.
Kapható Buda-Pest minden füszerkereskedésében s a nagyobb

tartományi városokban.

Ezen budai Rákóczi-ágvány-keserüviz, mely a kir. magyar orvosi egyetem
műtermében pontosan megvizsgáltatván, egy bécsi font (32 lat = 7680 tzemer) viz
370,773 szemer szilárd alkatrészeket tartalmaz, mely közt 154,2720 szemer kénsavas
magnesia találtatik, hogy ha tehát a kénsavas magnesia tömege jegeczesitett álla-
potban számitva kinyomatik, akkor egy bécsi font viznek tartalma 316,259, azaz
1% lat 16 tzemer jegeczesitett kénsavas magnesia (keserüsó). — Összehasonlítván
tehát ezen vizet, annak sósgazdag tartalmát tekintve, — az országban eddig ismert
s a kereskedésbe hozott hasonnemü ásványvizekkel, — mindenesetre a budai liákóczi-
viz a legeiősb ásványvizek közé tartozik, s a betegségek mindazon nemeiben hasi-
nálható, melyekben a püllnai, saidschüczi s minden más egyéb hasonnemü keserű-
vizek hathatósnak bizonyultak be, azon különbséggel, hogy a budai Rákóczi forrásból
fólülmulhatlan sógazdag tartalmánál fogva sokkal kevesebb adag kivántatik a
eyóeysiker előidézésére. T T» , .

Pest, április hóban 1865. LOSer Péter,
a budai Rákóczi-keserüforrás tulajdonosa.

1584 (1—3) Pesten, KrzsébeMér 1. sz. a.

MÖSSMER JÓZSEF
rumburgi vászonraktára

„A MENYASSZONYHOZ"
Pesten, uri- és zsibárns-nteza szegletén, h. Orczy-féle házban,

ajánlja igen jól rendezett árutárit, ugymint:
rumburgi, hollandi, creas, sziléziai fonal-vásznak, 8/4,

 9/t, *% széles
ágylepedőknek való vásznak, valamint kész fehérnemüek,

80 rőfös asztalnemüek, 6, 12, 18 és 24 személyre való »sztalteritékek, törülközőkendókt
asztalabroszok különféle nagyságban, asztalkendők, kávéskendők, fehér és szines vászon
zsebkendők, angol és franczia battistkendők, fehér ea tarka vászon csinvst-ágynemüek
butorcsinvatok, nankingok, szinei perkálok, gazdasági ruhaszövetek, szines ingkelmék,'
asztal- é» ágyteritők, ugyszintén mindenféle fehér szövetek, fehér perkál, battist, clair,
moul, nyári piké, mtdapolan, angol shirding, piké-takarózók különféle nagyiágban;
ezeken kivül angol gyapjubársonyok, szines perkálok, orlean- é« Iüiter-szövetek, ruhák-
nak való jutányos gyapjú-szövetek, szines alsó-szoknyák, amerikai bőrök, viaszos TÍK-

nakat és több itt meg nem nevezett áruezikkeket, é» mindennemü

kész fehérneműikből, iwa-8)
í ^ * legjutányosbra szabott áron. *^H|

A vásznak valódiságáért j ó t á l l á s biztosittatik.
Vidéki megrendelések, feladvány szerint, pontosan ta jól teljesittetnek.
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il magyar földhitelintézet
sorsolás alá esö 51/, %-os záloglevelei

oly értékpapírok, melyeknek összegei földbirtokra első helyen tőrtént betáblázás által biztositva, s hivatalos
kimutatások szerint két-háromszoros értékü jelzálog által fedezve vannak.

E jelzálogi biztosítékon kivül kezeskedik még a záloglevelek biztosságaért:

az intézet alapítványi tökéje, — a tartalék-alap, — a törlesztési alap,
kölcsönös jótállása

az intézet valamennyi adósának, kik egyetemlegesen, egy mindnyájaért és mindnyája egyért, egész ingó és ingatlan
vagyonukkal kezeskednek a záloglevelek birtokosainak az intézet kötelezettségeiért.

A záloglevelek, melyek 34'/i év alatt, félévenkinti nyilvános sorsolás utján teljes névértékök szerint visszafizet-
tetnek, 1000, 500 és 100 ftra szólnak, 5'/í %-kal kamatoztatnak, s a jelenlegi árfolyam szerint évi 7 %-ot jövedelmeznek,
nem számitva bele azon tóke-nyereményt, mely a teljes névszerinti értékben visszaváltás folytán a vásárlási ár és a
névérték közötti különbözetnél fogva a vevő javára esik.

Minden záloglevél félévi kamatszelvényekkel van ellátva, melyek évenkint kétszer, és pedig május és november
I-ső napján, minden adólevonás nélkül, váltatnak be, s pedig nemcsak Pesten az intézet pénztáránál, hanem minden
európai börzepiaczon, valamint azon kereskedő-házak által is, melyek a záloglevelek eladásával foglalkoznak.

A záloglevelek legfelsőbb rendelet szerint

á r v a p é n z e k , a l a p í t v á n y o k ,
a egyebek biztositására is fordíthatók, különösen pedig alkalmasak

biztos tőke-elhelyezések és az aggkor biztositására,
miután föltétlen biztositékot, s most vásárolva,

7% évi jövedelmet és biztos tékenyereményt
nyujtanak.

3P^* Az emlitett záloglevelek, a napi-arfolyam szerint, kaphatók PESTEN: Malvlenx C. J., Wahrmann és fia
Báron testvérek czimü kereskedő-házaknál; — BECSBEN: M. Schnapper, Johann Rlbarz, L. Epstein uraknál; —
vidéken: a Magyar biztositó-társaság főügynökségeinek legnagyobb részénél; bérmentesítve küldött pénzért aeonban
posta utján magától az intézettől is megszerezhetők. 1485 (3 -o)

Ajánlkozás.
Egy 28 éves egyén, ki már több éveken

át gazdatiszti állomáson foglalkozott, e folyó
évi Si. Mihály-napra oly helyen keres fize-
téses gazdatiszti állomást, a hol egyszers-
mind mintegy ezer darabból áltó birkáját
három évre feles használatra bevállalják, bő-
vebben is értekezhetni vele bérmeates leve-
lek által. Sz. M. betűk alatt, Puszta Kócson,
utolsó posta Tisza-Füred. 1524 (3—3)

Titkos 1519(3-12)

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 gátoltatnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyit

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

^ ^ ^ délután 1 — 4 óráig.
S F * Díjazott levelekre azonnal

válaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megkttldetnek.

Egy selyemtenyésztöde
Pesten, igen jó karban, valamint 8 lat japáni
selymértojás, a tulajdonos időhiánya miatt
vagy egészen eladó, vagy pedig annak veze-
tése s felügyelése a nyereség egyenlő osz-
tása mellett átadandó. Bővebb tudósitást ad:

FLESCH M.,
1535 (2—2) királyutcza 49. sz. 2. emelet.

Minden gyomorbaj és váltólázban szenvedőknek na-
gyon ajánlandó

DR. PEARCE EDW. 1502 (4—12)

szabadalmazott

GYOMORSZESZE
(Magén- Essenz)

mint kitünő segédszer, ugymint: elromlott gyomor, étvágyhiány,
gyomor-émelygés, rögzött gyomorgyengcség és rosz emésztés,
savanyképzés, gyomorégetés, felfúvódás, gyomorgörcs, fejfájás

(ha t. i. ez a gyomorból származik), váltóláz Stb. ellen.

Főraktár egész Magyar-, Erdély-, Horvát-, Tót- és Dalmát-
országokra nézve:

PESTEN TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt, kihez mindazon vidéki gyógy-

szerész arak, kik raktárt kivánnak átvállalni, sziveskedjenek fordulni.
B É C S R E és a többi koronaországokra nézve a főraktár WEISS JÓZSEF

gyógyszerész urnál létezik Bécsben, Tuchlauben Nr. 27.
Azokon kivül még léteznek raktárak következő gyógyszerész uraknál:

Pozsonyban: Pisztory B.,
Schneeberger D.

Rimaszombaton: Hamal-
jár K.

Rosnyón. Posch J. J-

Aradon: Szarka János.
Baán: Bartovics István.
Báttaszéken: Fasch Lajos.
Brassóban: Stiehler Ede

„a fehér templomhoz".
Csáczán : Bentsáth Fidél.
Czirczen: Vekerle János.
Debreczenben: Borsos F.
Egerben: ErtingerIgnácz.
Eszéken: Karolovics M. és

Deszáthy István.
Daravar-fürdőben: Ku-

schevitch A. L.
Göllnitzben: Brujmann K.

Ede.
GyöngyOsön : Kocziano-

vick J.
Győrött: Némethy Pál.
Hajdn-Dorogho«: Tanács

Mihály.
Hlokon: László Frigyes.
Jánosházán: Kossá Guszt.

Jászkán: Ody Károly.
Jolsván: Maiéter Béla.
Kolozsvártt: Hincz D. és

Wolff János.
Lugoson: Kronetter F.
Magyar-Óvártt: Sziklay

Antal.
Makón: Nagy Adolf.
Miskolczon: Balogh Istv.
Módoson: Jezovits Zsig-

mond.
Monoron:

stantin.
Munkácson: Gottier Lip.
Nagy-Lakon: Lenhard J-
Nagy-Mihály ban: Caibnr

Bertalan.
Nasiczban (Szlavoniában):

Mernyik András.
Orosházán: Székány Istv.
Pécsett: Nendtwich Vilm.

Demtsa Kon-

Rosnyón. Posch J
SárbogárdonTrsztyánszki

Károly.
Szegeden: Aigner Károly

és Meák Gyula.
Szent-Miklóson: Haluska

Péter.
8zl«ér-VáralIyán:Gerber

Ödön.
Szikszón: Aichmann Józs.
Temesvárit: Pecher J. E.
Tokajban: Krotzer Ágost.
Tornallyán: Lipthay J.
Ungváron: Bene L.
Uj-Bányán: Nickel Ödön.
Varasdon: Lellis Ede.
Zágrábban: Mittelbach Zs.

Ára egy üvegcsének, használati utasítással együtt, 1 forint
Postán küldve a pakolásért 20 kr. több.

Isméti eladóknak illendő engedek adatik.

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

H P , S K Í Í I P f mely m i n d e n árnyékszékhez alkalmazható, s mely által a légvonal és
•*.Vk3«iU*Vlj bűz tökéletesen eltávolittatik, darabja 10 ft.

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

f l l t k m e l y e k alkalmazása által a füst a konyhából és
j l a k h e l i g é k b ö l t ] l l t ü i k ^ b j l o f tA pakolásért darabonkint ládával együtt 1 ft. számittatik.

Felnőttek számára fürdőkádak 13 - 1 5 ít., háztetőzések a más egyéb érczmun-
kálatok uj s régibb épületekre a legjutányosb áron számittatnak, s még a legcse-
kélyebb tárgyak is kijavítás végett elfogadtatnak. 142Ő (3—6)

MIKSITS KÁROLY,
, bádogos-mester.

RAKTÁRA : rózsatér, 2 ik szám a városháza mögött.

uj bolt-nyitás.

Takáts* János
„A VŐLEGÉNYHEZ"

czimzett, ezelőtt a váczi-utczában jól ismert és a kiárulás által megszünt fehérnemü
kereskedése jelenleg a

kis hid-ntczában, a „vastnskóhoz"
WT rendkivül olcsó á r a k o n " ^ !

nyittatván meg, u. m.:
Q '/4 forint féríi-vászoningek, középfinom,
Q % forint „ „ finom,
•4: és 53 forint férfi „ egész finom,
Q % forint nö-ingek, horgolt csíkkal,
3 XU forint „ szegélyzett mellel,
•4: &s S forint „ hímzett mellel,

nagy választék gyermek-, fiu- és leány-fehérnemükben, rumburgi,
hollandi és bőrvásznak, asztalneműk, kávéabroszok és zseb-

kendőkben. 1418 (11—0)

Biztos és gyors kiirtása
a

patkányok s egereknek,
•gy *e. kir. kizár. szab. patkány- s egérpusztitó szer által gyertya formában. •

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

PESTEN: Tőrök József gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik ez. a.,
továbbá:

N.-Beeskerek: Nedelkovits. — Csáktornyán : KáráM A. — Eperjesen: Zsembery J .
— Jassenova: Dudovits J. — Keszthelyen : Wtinsch F. — Kolozsvártt: Wolf J. _
Pozsonyban: Scheri Fftlöp. — Sopronban: Pachhofer,— Sob»rsln: Franke A. Va-

riadon : Haller D. F., - Veroczén: Bé.* J. K. uraknál.̂  1474 (9-14)«*
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Az általam közrebocsátott

„SÍREMLÉK-ALBUM"
czéljából az orezág különböző vidékein s a dunafejedelemségekben felállított ügynökségekre vonatkozólag
van szerencsém az illető ügynök urak névsorát azon tiszteletteljes értesités mellett közzétenni; hogy az érdek-
lett Album nagyválaeztéku mintarajzai után s azokhoz mellékelt nyomatott árszabályzat szerint mindennemű
megrendelések sírkövekre, épület-munkákra, emlékazobrokra, feszületekre, keresztelő-medenczékre, s egyéb
márványműkészitményekre ugyanazok által elfogadtatnak s pontosan foganatosittatnak.

Az illető ügynök urak névsora következő;
Almáson : Beck Mór.
Alsó-Jásjs-Szent-Gyfirgyön: Gallovich

János.
Abrudbányán: Remetey Ignácz.
Aradon: Andrényi Károly.
Apathinban: Weidinger Zsiga.
Árokszálláson: Strasser Dávid.
Abonyban : Hutkay Sándor.
Beszterczebányai: Palkovich L.
Brailában: Sréter Illics.
Bakarestben: Stuhr Károly.
Battaszéken : Koller St. J.
Brassóban: Zürner Ferencz.
N.-Becskereken : Schöffer Péter.
Békésen: Konsitaky János.
B.-Csabán: Singer D. A.
Belgrádon: Bucovalla és Mejovics,
Bezdánban: Schwell E. T.
Beszterczén: Kelp Frigyes.
Bogsánban : Blaschuty J. fiai.
Broodon : üimovic D. N.
Bonyhádon: Straicher Benő.
Beodrán : Karácsonyi Miklós.
Csakóvan: Dina György.
IV.-Csanádon : Telb Sz. János
Czegléden: Gombos Pál.
Csongrádon: Marsies Ignácz.
Devecserben: Steuer József.
Dobsinán: Gömöry Gusztáv.
Dömölkön: Turcsányi Andor.
Dályan: Weisz testvérek.
Déésen: Krémer Samu.
D:-Fdldvaron : Nadhera Pál.
Eleken: Szál Antal.
Egerben: Polereezky Gyula.
Eperjesen: Polt Ferencz
Erzsébetvárosban: Szenkovics Z.
Eszéken. Flambach Alajos.
Fehérgyarmaton: Balika Sándor.
Fehértemplomon: Schescherko A.
Felsőbányán: Husovszky Gyula.
Félegyházán: Molnár Alajos.
Fogarason: Novák János.
Galaczon : Metaxa A.
Giurgevoban : Waldner Vilmos.
(íöllliitzen : Szentistványi F. J.
B.-(í yarmathon : Gazdik Lajos.
Gyöngyösön : Kozmáry János.
Gyulán: Dobay János.
Hógyeszen : Rausz S. özv. és fiai.
Halason: Hirschler Dávid.
Hátszegen : Lengyel A. és fiai.
Hatzfelden: Schnur Férd. S.
Hódságon: Hausch Antal.

E vállalatomnak
részesülni.

1532 (1-15)

Hold-Mező-Vásárhelyt!: Szokolovits I.
Jassyban: Baumgartner Frigye3.
Jászberényben: Holczer testvérek.
Iglón: Schwartz A. W.
Ipolysághon: Mikulásy Gyula.
Kassán: Jenny Károly.
Karánsebes : Engels Mátyás.
Kaposvárott: Leipzig Antal.
Károly várott: Fröhlich Albert.
Karloviczon : Gyarmathy Gusztáv.
Károlyl'ehérvárott: Materny Emil.
Kalocsán : Loidl József.
Si.-Kanizsán : Kecskés János.
Krajován: Vidacs István
Kecskeméten: Papp Mihály.
Kézsmárkon: Szopko C. N.
Kézdi-Vásárhelytt: Csiszár Mihály.
IV.-Kikindán: Kisslinger Mátyás.
KIs-Korösön: Teichner Illés.
Kolozsvárott: Tauffer Ferencz.
B.-Komlóson: Csernik Gusztáv.
Kulan: Bosnyák J. utóda.
Knn-8z.-Miklóson : Leschitz Mátyás.
Mun-Sz.-Mártonban: Nitsch Márton.
Kőrmöczbányan : Jánosy J. özv.
Léván : Missik J.
Lippai): Vinternitz és Büchler.
Lompalánkán: Rojesko J.
Losonczon: Geduly Albert.
Lovrinban: Krausz Péter.
Lugoson: Sehieszler A.
Makón: Böhm Albert.
M.-Vásárhelytt: Fogarassy Döme.
Mt-dgyesen: Guggenberger F. J.
Miskolczon: Bede László.
Moóron: Haan Károly.
Munkácson: Tóth Károly.
IVagy-Karolyban: Nasch és Weisz.
Nyírbátorban: Legányi Ede.
Nagy-Kanizsán: Vucskics János.
Nagybányán: Haracsek János.
Nagy-Kállóban: Mandl Salamon.
Nagy-Enyeden: Hank K. Adolf.
!Vagy-Körösön: Szikszay L.
Nagy-Sz.-Miklóson: Karl Nándor.
Nagy-Sinken : Potóczky Péter.
JVagy-Váradon : Sdravich János.
IVyitrán : Filberger R. A.
Nyíregyházán : Kralovánszky L.
Oraviczai!: Becher József.
Orsován: Böhme Károly.
Orosházán: Vangyel Mihály.
Ösiödön: Fábián Mihály.
Pápán: Bermüller József.

szives pártolását azon bizalomba helyezem,

Palánkán: Rosenstock Sal.
Pécsett: Opetko Zsiga
Péterváradon : Láng Mátyás.
Petriniában : Schmidt M. F. fia.
Perjámoson: Baumel testvérek.
Badojeváczon : Bücbele J.
Rimaszombatban: Radványi István.
Rozsnyón: Pekár Sándor.
Sátor-A.-Ujhelytt: Szentgyörgyi J.
Sárospatakon: Rosenblüh J.
Segesvárott: Misselbacher J. fia és

Teutsch.
Selmeczen : Dimák J. E.
Szabadkán: Demerácz Albert.
Szalhmarott: Juracsko Dániel
Szamos-Uj várott: Harugay István.
Szarvason: Jánosy János.
Szászrégenben: Wachner Tragot.
Szegedrn : Reinitz Vilmos.
Szeg*zardon: Fejős J. M.
Szentesen: Dobray Sándor.
Siebenben: Dinges J. Nándor.
Székesfehérvárott: Guthárd Mór.
Székelyhidon: Szabó István.
Szilágy-Somlyón: Breszler János.
Sziget várott: Koharics Ferencz.
M.-Szigethen: Fersin Ferencz.
Tisoltzon : Küchta Dániel.
Toltschán: Bauer József.
Tordán: Osztián testvérek.
Topolyán: Ettinger D.
Tokajban: Kempner József.
Temesvárott: Weisz Bálint.
Turmogurellóban : Woititz Zsiga.
Turnseverinben: Csokulia D.
THtelben : Kresztics Mihály.
Uj-Verbászon: Szmiha A.
Uj-Vidéken: Menráth Lőrincz.
Szék-Udvarhelyit: Dobray Nándor
Uugváron : Landau Dávid.
l\j Aradon: Orth J. A.
Uj-Becsén: Kugler Ed. József.
Vág-Ujlielytt: Zobel és Sterner.
Varasdon: Koterba Vincze.
Verseczen: Schlemmer József.
Veszprémben: Guthard T. fiai.
Viddinben: Joanovics J.
Vingán: Augu*ztinov Antal.
Vukovárott: Pirra György.
Zágrábban: Kroschul M. C.
Zentán : Győrffi Iván.
Zilahon: Orbán Károly.
Zimonyban: Vasilievics Vazul.

melyben szerencsés valék eddig is

Gerenday Antal,
elsö orsz. szab. márványműgyártulajdonos.

KÁNYA JÓZSEF
(elöbb Böhm és Kánya)

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

minden évszakra
dusan ellátott

legujabb bel- és külföldi
női-divatára

1168 (19-0)

Titkos

BETEGSÉGEK,
ujonnan keletkezettek

8 nap alatt
minőségre nézve

48 óra alatt
meggyógyittatnak

dr. Fux J.
28 ér 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)

Eladó-birtok.
Zalamegyében, Zala-Egerszegtól '/*. a

sopron-kanizsai vasut szt.-iváni állomástól
szinte % órányira fekvő 200 hold jó minő-
ségü tágositott birtok (mely 4 —500 holdra
kiegészithető), uri-lakházzal és gazdasági
épületekkel, szabad kézből, jutányos áron,
és kedvezö feltételek mellett, eladó. — Bő-
vebb tudomást vehetni A. B. betükkel czim-
zett bérmentes levelekre, Z.-Egerszeg poste

írestante. 1522(4-4)

Régi pénzeket
és mindennemű régiséget, drágakövet,
gyöngyöt, szineskövet, aranyat, ezös-

• töt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb
áron. 1428 (1—2)

Régiségek és természetiek
irodája,

j Dorottya-utcza 11-ik sz. a. Pesten,
' a Lloydnak átellenében,
• hol egy nagy választéku raktár mindennemű
! régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és menlekötökből a lególcsóbb áron, ugy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak, madarbórök, tojások,

üvegszemek is találhatók.

Gyermek vászoniienm-készletek,
u. m. : i n g e k , l á b r a v a l ó k , k o r s e t t e k , e l l enzők, p i q u é - t a k a r ó k , k ö t ö t t f ó k ö t ó k s a t .

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

Női vászon-készletek,
ágynemúek, nappali és éjjeli ingek, nadrágok,korsettek, fésülő-köpenyek,zsebkendők,

szoknyák s a t . asztalnemüek, törülközők s a t .

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

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

Függönyök és friggönyszöveteket
ajánl

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

Megrendelések postai utánvét mellett gyorsan teljesittetnek. < P 8
Részletes árjegyzékek bérmentve. -^gj 1319(14-0)

GRIMAULT és TÁRSA gyógyszerészek

iii jccliója és matico-tokocskái
PÁRISBAN (Rue Richelieu 45). 1395 (14-32)

Uj gyógy3201"! mely a Perui matico-fa leveleiből van készitve a gonorhöe gyors é«
csalhatlan gyógyítására a nélkül, hogy a belső részekben feszültséget vagy gyuladáat
idézne elő. Dr. Rieord 8 a párisi orvosok többje ezen szer megjelenése óta minden más
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. — Az injectio ára 2 ft, a tokocskák ára 2 ft.
50 kr. A főraktár létezik TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél, Pest király-utcza 7. sz. a.

Szakáll-hagyma,
n e m p o m á d é !

Ez egy uj találmányu czikk, mely biztos hatása által
» teljes és erős bajusz és szakáll növését gyorsan és csal-
hatatlanul előmozdítja _; négy-hat hónapon át való folyto-
nos használás által az ifju egyének biztos sikert aratnak.

Egy öveg ára % lt. 10 kr. Postai küldésnél egy üveg pakolásaért 20 kr.,
azontul minden darabnál ó krral több számittatik. A küldés csak készpénzfizetés
vagy postai utánvét mellett eszközöltetik. Megrendeléseket elfogad

Pesten: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész ur, király-utcza 7. sz.
Bécsben: Welnberger Zsigmond ur, Rothsnthurmstrasae Nr. 8.
Prágában: Fragner B. gyógyszerész ur, Kleinseite.
Krakóban: Stockmar Ernő gyógyszerész ur. , 1530(2-12)

Elöfizetési 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 évié 3 ft.

i dijak, a Vasárnapi t'Jság és Politikai újdonságokat illetőleg, 1866. január l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri gtatásnál 10 k r U
zöri igt'atásnál csak 7 krba számittatik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalunk száraára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonábnu: llaaHeiislein és Voglcr. — M.Frankf uHhan:

Hirdetési
háromsíor- vagy többszöri igtatás
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 njkr

Csak a mult napokban szólitákiavégzet
soraink közül Gaál Józsefet, ki egykor szin-
tén egybetartó lánczszera, lépcső volt iro-
dalmi életünkben; lépcső, egy szerencsésb
nemzedéket magasbra juttató. Lyrai kísér-
letein, beszélyein s genreképein ügyes irói
kéz fog ismerszeni s kivált nehány szinmüve
színpadainkon még ezután is szivesen
látott vendég marad.. — de főérdeme a népi
elemben fekszik, melylyel müveiben Czuczor
s maga Vörösmarty mellett öntudatosan ha-
ladva, Petőfi és Arany müvésziebb iskoláját
előkészité.

Gaál Jozsef, a Károlyi gró-
fok egyik köztiszteletben állott
gazdatisztjének gyermeke, 1811-
ben Nagy-Károlyban született.
Szülővárosában kezdé tanulmá-
nyait, melyek folytatására Szat-
márra s innét Budára küldetett.
Nem sokáig késett azonban csa-
pásaival a sors. Gaál, mint ta-
nuló ifju anyját veszté el s mi-
dön Budáról a hetedik osztályt
végzett fiu szünidőre hazatért,
jó anyja helyett egykori gazd-
asszonyuk uralkodott szülői há-
zában. Atyja e gazdasszonyi
nőül vévé. A hatalomra vergő-
dött mostoha nem várt soká,
hogy férjét fiával összeveszitse,
Gaál végkép szakitott atyjával
s teljesen gyámoltalanul jött fel
Budára, tanulmányait folytatan-
dó. Önmagára hagyatva, leczke-
adásból s irományok letisztázá-
sából tengette életét. Önmagára
hagyatva, mindinkább világos
lőn előtte a czél, melyet életfel-
adatává tüzött. Magános órái-
ban, már ekkor a költészetben
keresett kárpótlást: gyakran egy
nap alatt öt-hat költészeti ki-
sérletet irt meg. Késöbb a jogi
tanfolyamra iratta be magát a
pesti egyetemen, egy időben a nálánál if-
jabb b. Eötvössel és Szalayval, kiknek ba-
rátságát már ekkor megnyeré s mindvégig
birta.

1835-ben a tanfolyam végeztével a m.
királyi helytartótanácsnál kapott alkalma-
zást, közben az irodalom terére is kilépett

( G a á l J ó z s e f .
(1811—1866.)

elsö dolgozataival. Irodalmunk ekkor átme-
neti korszakát élte: a romanticismusba, —
a népiesbe. Bár Vörösmarty ekkor hallata
lyrájának legkedvesb hangjait, érezni lehe-
tett, hogy a költészeti légkör is lassankint
változni kezd. Mindenki érzé a küszöbön
álló ujitás előszelét; ugrásra a szellemi élet-
ben sincs példa, be kellett tehát állani az át-
meneti korszaknak. Ez átmenet bajnokává
csapott fel Gaál József is.

1836-ban megjelent „Szirmay Ilona" két
kötetes regénye, mely ép ugy egybekötő hid

G A Á L J Ó Z S E F.

Fáy András és Jósika Miklós között, mint az
Athenaeum és Honderűben megjelent, népies
elem felé vonzódó lantos költeményei, Vörös-
marty é3 Petőfi, s később színmüvei a német
bohózat s magyar népszínmű között. Bár el-
vitázhatlanok is Gaál költészetének „Szirmay
Iloná"-banés itt-ott lyrai verseiben is mutat-

kozó fénylöbb jelei: de Vörösmarty és késöbb
Petőfi, Fáy és Jósika költészetének büv-ha-
tása mellett, Gaál müvei háttérbe szorultak.

Másutt, a szinpadi múzsánál kereste ba-
bérjait.

A harminczas és negyvenes évek közé
esik az idö, midőn a Kisfaludy Károly halá-
lával meddőn maradt vigjáték terére verse-
nyezve lépett egy ifju nemzedék. B. Eötvös,
Szigligeti, Nagy Ignácz, Munkácsi és mások
nemes vetélkedéssel keresték a komikum
pálmáját. Ez ifju nemzedék törekvésének si-

kerét — Gaál József előzte meg.
A színpadainkon dívott német
bohózatot honi talajba ülteté
át; meglehet, nem is annyira
öntudatos előreszámítással, mint
ösztönszerli érzékkel és fogé-
konysággal szegte meg az eddig
bevett szabályokat, hogy drá-
mairodalmunknak egy mindad-
dig betapadt, dusgazdag forrá-
sát nyissa meg.

1837-ben lépett föl „A király
Ludason" vígjátékával. A kö-
zönség tapsait csakhamar meg-
nyerte e könnyedén irt darabja,
noha a költő abban nem annyira
indokol, mint ügyesen bonyolít,
s inkább párbeszédei élezések,
mint jellemei tartalmasak. „A
király Ludason" után csakhamar
az ügyes alakok és mesterséges
bonyadalmakkal dicsekvö „Pa-
zar fösvények" „Szerelem és
champagnei" s „Vén sas" víg-
játékok kerültek szinre, de még
megnem közelítve azon országos
népszerüségét, melyre „Feleskei
notárius" czimü vig bohózata
emelkedett. — Ezen vaudeville-
szerü bohózat, még nagyon is&o-
hózat s nem a későbbi demokra-
tikus irányu népszínmű ugyan,
de megnevettette a magyart sa-

játfogyatkozásaiban,kigunyolása volt az avas
obseuritásnak, a ezopfos formáknak s a mű-
veltségtől elmaradásnak. Gvadányi népszerü
régi müve nyomán a bohózat fő alakjait:
Baczur Gazsit, a hetyke és elbizakodott szi-
laj járatust, a kora felfogását ironizáló Tóti
Dorka boszorkányt, a bölcs biró uramat s a

Kiadó-tuUjdonoi Heckenast Gasctar. — Nyomatott táját nyomdájában Peiten, 1866 (egyetem-utca* 4-ik szám alatt).

Tizenharmadik évfolyam.11-ik szám.

Pest, márczius 18-án 1866.


