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WALSERFERENCZ
harangöntö,

kerepesi-ut és nagykereszt-utcza szögletén

PESTEK,
ajánlja magát

a t. ez. közönség és érdemes községeknek tetszés
szerinti nagyságú s tiszta egész összhangzatu

valamint a legújabb szerkezetű

Szabadalmazott raskalap, mint legjobb hang-
yctetö — legújabb szerkezetű.

A fakalap v. a régibb szerkezetű korona.

Az én találmányom módja szerint megújított és a magas
kormány által szabadalmazott öutött-vas kalappal ellátott
harangok a legnagyobb előnyt nyújtják, mert koronájuk, azaz

kalapjuk fordítható,
és igy a harang nyel-
vének felütési helyét
megváltoztathatván,

a harang megrepe-
dése lehetetlen s leg-
nagyobb tartóssága

biztosittatik, azonkívül az njonnan szerkesztett és szabadal-
mazott surlódásment persely által, mely igen könnyen for-
dul, a harangozás is igen kevés erót igényel; továbbá a torony
szilárdságát sem rongálja, mert könnyű forgása által a harang-

lábat legkevésbé sem ingatja meg. Az ily módon felszerelt harangot tökéletesen kilóditani lehet, mely által a hang is egészen kitó-
lul, s igy teljes hangját és erejét éri el; minden zavart hang és az oly ijesztő kongás pedig, mely tökéletesen ki nem lódítható
harangoknál előfordulni szokott, teljesen elmarad.

Kívánatra öreg harangok is megváltoztathatnak uj rendszerem szerint, és uj felszereléssel láttatnak el a legjutányosb áron.

Titkos 1519(5-12)

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 gátoltafnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyít

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-uteza 27. sz. Medetz-
házban, 1-ső emelet, délelőtt 7 — 9-ig,

délután 1-4 óráig.
£ V Díjazott levelekre azonnal

válaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megkuldetnek.

Hirdetés.
A sárospataki maloBiko-bányabirtoko-

sok határozatából tisztelettel jelentem az
érdeklett t. ez. közönségnek, hogy Láczay
K á r o l y úrral kötött 12 évi bányahaszon-
béri szerződésünk ideje folyó évi február
7-dikén lejárt; azóta a bányát magunk ke-
zeljük. Ez okból a több százra menő kész
malomkövek árát tetemesen leszállíthattuk;
a 3—4' széles kövek ára jelenleg 8—45 ft.
Bármily nagyságú malomkövek készítését
!( elvállaljuk. A molnárosan kifaragott kö-
vekért, a rendes áron felül, csak a kikészi-
tési ár ízámittatik. — Sárospatak, mározius
15-én 1866. 1562 (1—3)

KUN DÁNIEL s k
bánya-igazgató.

Titkos

BETEGSÉGEK,
újonnan keletkezettek

8 nap alatt
minőségre nézve

48 óra alatt
meggyógyittatnak

(Ír. Pux J.
23 év őta 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. l-ső
emelet. 1376 (5-12)

Föltünőlegl olcsó árakon
áruitatnak

rumburgi vászonraktárában
„a magyar koronához" Pesten,

a váczi-utezában 6-ik szám alatt, a „Nádora-szálloda átellenében,
a vásznak valódiság és rófmértékérti jótállás mellett.

54 röfös rumburgi végvászon,
V h l l d iV*

/ * » i!

V« és */« creas-vásznak,

80 rőfb's */< és s/« fonal- vagy bőrvásznak
3 0 ^ y 4 é g 5 / i 8 z i l é z i a i házi-vásznak,

L
/i és '/« szélességű lepedővásznak.

Mindenféle
asztalneműk, kávéabroszok, törülközők, len vászon-zsebkendők'
abroszok és ágyteritök, ágykanavászok és tarka csinvat, függönyök

és mindenféle fehérnemű-árúk stb.
NB. Nevezetesen bátorkodik ezen raktár legnehezebb minőségű 54 rftfös

rnmbnrgi vásznaira figyelmeztetni, mely rendkívül jutányos árainál fogva olcsóbba
kerül, mint bármely más silányabb minőségű vászonfaj.

Topábbá gazdag választék a

legújabb tavaszi gyapjiiruliakelmékből
á 24. 30, 34, 38, 40, 42, 45, 50 kr.

Angol lustrék és muhairok 75, 80, 90, 100 kr.
Cosmanosi perkálinok 36, 38, 40, 42 kr.
Franczia batiz és Jaconas 34, 36, 38, 40 kr.

3^" Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek, és kívánatra ár-
szabály küldetik. 1568 (1—3)

Fristölíésü keserttviz
a budai Rákóczi-ásvány-kesertisó-

forrásból.
Kapható Buda-Pest minden fűszerkereskedésében s a nagyobb

tartományi városokban.
Ezen budai Rákóczi-áivány-keserüviz, mely a kir. magyar orvosi egyetem

műtermében pontosan megvizsgáltatván, egy bécsi font (82 lat = 7680 i>zemer) 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 számítva kinyomatik, akkor egy bécsi font víznek tartalma 316,259, azaz
1% lat 16 szemer jegeczesitett kénsavas magnesia (keserüsó). — Összehasonlítván
tehát ezen vizet, annak sósgazdag tartalmát tekintve, — az országban eddig ismert
s a kereskedésbe hozott hasonnemü ásványvizekkel, — mindenesetre a budaiRákóczi-
viz a legerósb ásványvizek közé tartozik, s a betegségek mindazon nemeiben hasz-
nálható, melyekben a püllnai, saidschüczí g minden más egyéb hasonnemű keserű-
vizek hathatósnak bizonyultak be, azon különbséggel, hogy a budai Rákóczi forrásból
fölülmulhatlan sógazdag tartalmánál fogva sokkal kevesebb adag kívántatik a
gyógysiker előidézésére. T n a p r ÜAtpr

Pest, április hóban 1865. LiVSGY T GIGl,
a budai Rákóczi-keserüforrás tulajdonosa.

1534(3-8) Pesten, Erzsébet-tér 1. sz. a.

Legnjahb

millió 269,000 markából
[álló töke kisorsoláso,

melynél csupán csak nyeremények huzatnak
ki s biztosítva Hamburg szabad város kor-

mánya által.
Egy állam eredeti sorsjegy ára 3 ft. a. é.
Két fél „ „ „ „ 3 ft. a. é.
Négynegyed „ ' „ „ 3 ft. a. é.
Nyolcz-nyolczad ,, ,, 3 ft. a. é.
11 sorsjegy vételénél csak 10 fizetendő meg.

19,000 nyerőszám közt következő fő-
nyeremények találtatnak, u. m.: 200,000,
100,000, 50,000, 30,000, 20,000.
15,000, 7-szer 10,000,2-szer 8000, 2-szer
6000, 3-szor 5000, S-szor 4000, 16-szor
3000, 50-szer 2000, 6-szor 1500, 6-szor
1200, lC6-szor 1000, 106-szor 500, 6-szor
300, 106-szor 200, 8600-szor 92 marka sat
A húzás kezdete f. évi april 4-kén.

A messze távolban ismeretes, s átalánosan
kedvelt üzletjeligém alatt

„Isten áldása Cohn-nál!"
legújabban egy hét előtt s pedig a 21-szer
nyeretett meg nálam a nagy sorsjegy.

Pénzküldimékkel ellátott vidéki megren-
delések, legyenek azok bárminő papirpénz-
nemben, vagy szabad markokban, általam a
legtávolabb vidékre:is gyorsan és titoktartás
mellett eszközöltetnek ; a hív. sorshúzást
lajstromok, valamint pénznyeremények *
húzás után azonnal megküldetnek.

Láz. Sam§. Cohn,
1558 (2-4) bankár Hamburgban.

Önkéntes árverés.
Nj iregyházán elhunyt néh. Nyiri Kristóf

s néh. neje örökösei részéről, az örökösök
nevére már telekkönyvezve levő Nyíregy-
házai 842-ik számú telekjegyzökönyvbe ve-
zetett Nyíregyházai 784-ik számú teher-
mentes iidvar-telek, a rajta levő szilárd
anyagokból épített s fedett lak, gazdasági
és magtári épületekkel, — a már szabad
kézből kötelezóleg igért 12,000 ft. ár alap-
ján 10% bánatpénz letétele mellett, s a n -kal-
lói 838-ik szán u telakjegyiőkönyvben fog-
lalt u. n. Császárszállást 1600 D ölével
71 hold 400 D öl, 1200 O ölével pedig 95
hold tehermentes pusztai birtokrész pedig,
holdjától a már szabad kézből kötelezőleg
igért 60 pfton összesen 5700 frt. ár alapján
10% bánatpénz letétele mellett, Nyíregy-
házán a városházánál f. 1866. april 18-ik
napján d. e. 10 órakor alulírt által önkéntes
árverésen eladatni fogván: — ezen árve-
résre, melynek föltételei alulírottnál N.- Kál-
ióban megtekinthetők, a venni kívánók
meghivatnak. 1565 (1—3)

N.-Kálló, 1866. márcz. 12-én.
Tokaji Nagy Lajos

mint végrendeleti végrehajtó, s az örökösök
közös meghatalmazottja.

Régi pénzeket
és mindennemű régiséget, drágakövet,
gyöngyöt, szineskövet, aranyat, ezüs-
töt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb

áron. 1428 (2—2)

Régiségek és természetiek
irodája,

Dorottya-utcza 11-ik az. a. Pesten,
a Lloydnak átellenében,

hol egy nagy választékú raktár mindennemű
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötókböl a legolcsóbb áron, úgy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék , bogarak, madárbörök, tojások,

flvegszemek is találhatók.

Maghirdetés.
Vastag István urnái Gyöngyösön meg-

érkeztek tőlünk a keresettebb fajta fris
vetemény- és virágmagvak a legjobb minő-
ségben. Kapható egyszersmind a fenntirtnál
tetszés szerinti megrendelésre bérmentesen,
a mi átalános hitelnek örvendő , és kitűnő
kerti és mezei vetemény- és virágmagvaink-
nak, növény, gyümölescsemeték, györgyi-
kéink sat. 56-dik évi folyamu jegyzéke. El-
fogad továbbá részünkre szives megrende-
léseket, melyeknek pontos eszközlését főfel-
adatunknak tartandjuk.

Erfurt, február 1866. 1560 (2—8)

P I J A T Z C. és fia,
a porosz király ő felsége udv. szállitmányosai1

13-ik szám Tizenharmadik évfolyam.

Pest, aprilis l-jén 1866.

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

Hirdetési dijak, a Vasárnapi t'Jság ét Pelitikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január 1-töl kezdve: Egy, négyszer hasábaott petit sor ira, vagy annak helye egyszeri igtatáanal 10 k r U ;
haromsaor- vagy többszöri igt'atásnil esak 7 krba szamittatik, — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számara hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Haasensteiu és Vogler. — M.-Frankfurtban :
Jaeger könyvkereskedése; Béesben : Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtetás után 30 ujkr.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gnsutáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866 (egyetem-nteza 4-ik szám alatt).

E férfiú nevét hangos éljenzéssel fo-
gadák az országgyűlés egyik közelebbi ülé-
sében.

Erdély képviselői közöl igen sokan meg-
jelentek már a pesti országgyűlésen, s a
választások Erdélyben eddig csaknem telje-
sen bevégzödtek. Majdnem kivétel nélkül
szép rendben folytak le, ugy azon választó-
kerületekben , hol valamelyik nemzetiség
túlnyomó lévén, csak egynek jelöltjei verse-
nyezhettek, mint a vegyes lakosságú vidé-
keken. Részt vett pedig a választásban a
népnek minden osztálya, nemzetiségi kü-
lönbség nélkül, s nem egy helyt
történt, hogy magyar jelöltre
szavaztak románok és szászok
is. Azonban mindenik nemzet
képviselve lesz a közös gyűlé-
sen. Ezúttal erdélyi hazánkfiai
közöl egy szász képviselőt mu-
tatunk be olvasóinknak. Erdély
első kereskedő városa, Brassó
egyik legtiszteletreméltóbb pol-
gárát, Bömches Frigyest, a ki a -~
közelebbi kolozsvári országgyü- 5 , "
lésen a szász képviselők azon jó-
zan pártjának élén küzdött, mely
valódi szász nemzeti politikát
követve , hazánk alkotmányos
szabadsága és területi épsége
visszaállításában keresi nemzete
jogainak és önkormányzatának
biztosítását ; biztosítását azon
sajátságos jogoknak, és demo-
kratikus önkormányzatnak ,
melyet a szász nemzet a magyar
királyoktól nyert és a magyar
alkotmány védelme alatt élve-
zett; — mig az 1848 óta a szász
nemzet nevében szereplő bürok-
rata párt a magyar korona jo-
gaival és alkotmányunkkal szem-
ben határozottan a jogeljátszás
veszélyes elméletének zászlója
alá sorakozott.

Bömches Frigyes egyik legrégibb szász
polgári családból származik. Brassóban
1805-ben született; az ottani gymnasiumban
kezdte tanulását, s Kolozsvártt a lyceumban
végezte. A forradalom előtt ugyanis rendes
dolog volt, hogy a szász ifjak a felsőbb tu-
dományok, jelesen a jog hallgatására vala-
melyik magyar városba, kivált Maros-Vásár-

B ö m c h e s F r i g y e s .
helyre vagy Kolozsvárra mentek, s a köze-
lebbi erdélyi országgyűlés szász, tagjai cse-
kély kivétellel, a vakbuzgó centralistákat
sem véve ki, többnyire egykori tanítványai
voltak most követtársuknak, Dózsa Elek je-
les jogtudósunknak.

A fiatal Bömches végezve a jogi tanfo-
lyamot, csakhamar a hivatali pályára szánta
el magát, s 1828-ban szolgálatba lépett a
brassai magistratusnál. 1842-ben itt tanács-
nok lett, s jeles tehetségei és tapintatos bá-
násmódja által annyira megnyerte polgár-
társai bizalmát, hogy az 1847-ki erdélyi

BÖMCHES FRIGYES;

országgyűlésre őt küldék el egyik köve-
tüknek.

Az absolutismus bekövetkezett korsza-
kában az igazságszolgáltatási térre lépett
át, s 1852-ben tanácsosnak neveztetetett ki
a kolozsvári kerületi törvényszékhez, a hol
1859-i°' működött; e szomorú években és
nehéz körülmények közt oly méltányosság-

gal és lehető kímélettel járt el hivatalában,
hogy Kolozsvártt e miatt még ma is sokan
hálásan emlegetik. 1859-ben a szebeni fötör-
vényszékhez tétetett át.

1861-ben az alkotmányos mozgalmak
megkezdődésekor örömmel sietett vissza
szülőföldjére, hol aprilban Brassó-vidék bi-
rájává választatott meg, a mely tisztet ma
is közmegelégedéssel viseli.

Több ízben tagja volt a szász nemzeti
univerzitásnak, jelesen 1863. októberében,
midőn ott a szász ispán, Schmidt Konrád
által vezérelt bürokrata többség, egy fölter-

jesztést készített, melyben a ki-
hirdetett országgyűlés ellen
munkálva, Schmerling müveit:
a februári alkotmányt és ok-
troyált szebeni gyűlést állították
üdvösnek. Bömches ekkor ki-
sebbségben levő elvbarátaival
bátran föllépett a törvényes
szempont mellett és ellenvéle-
ményt njujtott be.

Hasonló szellemben nyilat-
kozott az 1866-ki kolozsvári
országgyűlésen mint Brassó kö-
vete. Mig egy rész kétségbe
vonta a szentesitett unió-tör-
vényt , s annak tárgyát nyílt
kérdésnek kívánta tekinteni:
Bömches társaival a magyarok
föliratát pártolta, s a szász nem-
zet jogai és szabadságaira nézve
a pesti közös országgyűlésen
kivánt maradandó kezességet
nyerni. S a Bömches által be-
nyújtott kívánalmakat az ország-
gyűlés többsége pártolólag ter-
jeszt é föl, hogy a méltányosság
és igazság szerint tekintetbe vé-
tessenek.

Ily irányban működve, nem
egyszer kellett fondorlatokkal
küzdenie, még szülő városában
is, hol egy centralista töredék

minden áron bizalmatlansági szavazatot akart
ellene kieszközölni, — a választásoknál
azonban minden alkalommal kisebbségben
maradt, a szavazatok igen nagytöbbsége
bizonyítván, hogy Brassó derék népe telje-
sen osztja veterán követének nézeteit.

Legközelebb a szász ispán ur ismét egy-
begyüjté a szász universitást, még pedig^.
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ismét nem azon c/élból, hogy municipális
ügyeik felett tanácskozzanak, hanem — a
mire joga nincs és soha sem volt — hogy
oly közjogi kérdések f lett döntsenek, a mi-
lyeneket intézni csak egy törvényes ország-
'gyülés van hivatva. Bömches alkotmányos
érzelmű elvbarátaival kilépett e gyűlésből;
de Brassó polgárai elégtételt szolgáltattak
neki, túlnyomó többséggel őt választván
meg a pesti országgyűlésre képviselőjükül.
Fogadja ő és elvtársai legszivesb üdvözle-
tünket!

Húsvét ünnepén.
A rémülést bánat követte,
A jajgatást bÚ9 siri csend, —
Kihalt, sötét a szív világa,
Az arczon kétség árnya leng.
Meghalt az Ur a kinkereszten,
Hiába minden zokogás . . .
De im' megzendül harmad napra:
Föltámadott a Messiás!

Kinok között bús Magdalénát
Látták bolyongni a hivek;
De ím kigyúlt arczán a hajnal,
És lázas keble mint piheg!
Ki követé: a két apostol
Ajkán is kél a riadás,
És zendül minden hivő ajkán :
Föltámadott a Messiás!

Azóta zendül minden ajkon
A nagy, magasztos, szent napon,
S gyógyitó balzsam a dicsének,
Mely fölcseng a sirhantokon.
Mi Magdalénát boldogitá,
El még a szent vigasztalás,
Es a hívőknek búja elszáll:
Föltámadott a Messiás!

Ha hű szivedre a csalódás
Fojtó gyötrelme nehezül,
Ha pusztán állsz a nagy világon,
Nyomorba sújtva, egyedül,
Ha a gonoszság győz körülted,
Es jót, igazt tapodni látsz;
Emeld föl bátran fejedet s zengd:
Föltámadott a Messiás!

E szózat édes szent valóság,
S az örökélet záloga; —
Hová testéből szállt az Ige,
Oh mi is eljutunk oda! —
A test leroskad és föloszlik,
Az anyag sorsa elmúlás;
De uj életre kél a szellem:
Föltámadott a Messiás!

Csengéi Gusztáv.

Egy debreczeni mysteriiim*).
Debreczenben leginkább az ács- és kőmives-

legények e mysterium előadói, kik adventi na-
pokban, karácsony másodnapjáig, szertei-z i járnak
a városban 5 előadják ezen kis darabot.

A játszó személyek : három angyal, hosszú
fehér ingben, mely szalaggal föl van diszitve, os
egy püspöki sapka; egy katona, kinek neve itt
Herédet, szép tnagyar huszár-öltözetben; négy

•) Tudva levő dolog, hogy a mvsteriumok a közép
korban divatozott bibliai tárgyú színjátékok voltak, melyek
különösen az Uj Testamentom egyes jeleneteinek, főképen
Krisztus születése, kínszenvedése s feltámadása történeté-
nek elöa.lá-ából állottak. A középkori századokban e szin-
jatékokat eleinte csak templomokból a papok, később ut-
czákon és nyilvános helyeken e czélra külön alakult társa-
ságok is játszották. E szin átékok legrégibb nyomait «
iS-ik századbői származó olasz és angol hagyománygiltban

találjuk. Rendesen karác ony, húsvét és pünkösd ünnepén
adattak elő.

A keresztyén népek között a későbbi időkig, egész
napjainkig sok helyen fenmaradt azon szokás, hogy az ér
sátoros ünnepein vallásos tárgyú drámákat, mysteriumokat
előadjanak, de nem többé * papok, hanem legtbbbnyire a
a nép ahóbb osztályai, melyeknek keze között a régi szin-
játékok fenmaradt szövege nem csak a kor izle'se szerint,
nyelv és kifejezés tekintetében nagy változásokon ment át,
hanem gyakran »z alsóbb komikum nyers nyilatkozataival,
trágárságokkal, sőt. a vallásos tárgyak el en intézett éles
gunynyal is szaporodott.

A magyar irodalmi hagyományok közt sokáig siker
nélkül keresték történetbuváraink a magyar raysteriumok
nyomait

„Leírva r>em maradt fenn — írja Toldy (A. m. nemz.
írod. tört. II . 77.) — egy ily mysterium, intermezzo vagy

pásztor, kifordított bundában, bojhos sapkával
bundadarabból s bottal. Az öreg, csepüből készült
szakállat és bajuszt visel.

A Betlehem egy két tornya, papírból vagy
vászonból készült és festők által kiczifrázott ház.
Ez többféle.

A jelmezeknél arra törekednek, hogy minél
czifrább legyen.

A személyzet megáll a pitvarban a Betle-
hemmel együtt, Heródes kopogtat s egy angyal
bemegy.

Heródes.

A király Krisztusnak megjelenéséről,
E világra való szent születéséről,
Bűnös embereknek eljöveteléről
Illik hát mindnyájan értekeznünk erről.
Mert született Krisztus, e világnak ura,
Kinek e városban nem vala hajléka,
Sem fris palotája, sem királyi háza,
E világmód szerint, nem vala nyugvása.
Melynek az ő vállán nagy uraság vagyon,
Fejedelemségre hatalma ily nagyon.
Elérkezett hozzánk, hogy meojszabaditson
Bűnös rabságunkból, hogy minket megváltson,
Sirjál, oh hát sírjál Sionnak leánya,
Mert jászolban fekszik az Isten báránya.
Siralmas szemeit a Krisztusra hányja,
Ha nem soká leszünk véle is így szemben,
Felviszen magával végre az egekben.
Szívesen kivánom.

Angyal.
Mostani bátor beszédünkről bocsánatot kérünk,
A nagy nemes Betlehemmel tisztességet teszünk
Kérjük alásan, ha terhökre nem leszünk.

Ha megengedtetett a bemenetel, ezek ki-
mennek s mindnyájan énekelnek kivül:

Örömet hirdetek nektek
Minden nemzetnek,
Mert született Betlehembe'
Egy kis gyermekese
Jászolban, pólában,
A barmok közt, oh de fázik!
A jászolban szénán nyugszik.
Édes Jézusunk, kedves Megváltónk
Édes Jézusunk, kedves Megváltónk.

Két angyal beviszi a Betlehemet; egy angyal
és Hcródes kiséri. A szoba közepére egy székre
leteszik s mindkét végénél kettő áll; énekelnek:

Kis Jézus! ki értünk születtél,
Jászolban szúró szénán lettél!
Betlehem! élet forrása!
Dávid királynak városa,
lm Betlehem, kis Betlehem.
Pastores regis angyalóra
Natus es kivűl, natus nobis cantas,
lm Betlehem! kis Betlehem!

Első juhász (jö): Békesség tinektek, ked-
ves jó barátim! talán Betlehemben utam tévesz-
tettem; a kosok és kecsjték mind eltévelyedtek.
Mindaddig kolompolom az ajtót, míg Iván társam,
jó pajtásom, uj hirt nem hoz nékem. (Üti az ajtót.)
Hű! ki vagy? ki?

Második juhász (jő): Jó szerencsét Fedor
pajtás! micsoda búbánat emészti szivedet? talán
a múlt éjjel juhaid eltévelyedtek?

Első juhász : E mai napon sem mondtál
annál igazabbat; hanem mindaddig kolompolom
az ajtót, mig Iván társam, jó pajtásom, uj hirt
nem hoz nékem. (Üti az ajtót.) Hű! ki vagy? ki?

Harmadik juhász (jő): Adrána! kedves jó

népi bohózat szövege sem, ebben is gondatlanabbak lévén
apáink más népeknél; de okunk van hinni, hogy a szorgal-
mas kutatás a nép közt, hagyományi utón itt-ott fenma-
radt ily játékokat és töredékeket még feltaláland.'' —
Midőn « sorok Írattak, (1862) akkor csak az Erdélyi János
áltat (M. népkölt, Gyűjt, I. a VII könyvb ) közölt mysteri-
umi daltöredék s a Torkot Sándor által a göcseji nép aj-
káról eltanult karácsonyi mysterium volt ismeretes. (Az
utóbbi, dialektus nélkül, Toldy Példatárában egész terje-
delmében van közölve.)

Azóta a magyar mysteriumok maradványai egy pár
figyelemreméltó darabbal szaporodtak. I l y n volt az, me-
lyet CsaplSr Benedek Szegedről küldött be s Gyulai Pál
ismertetett a Kist Társaság 1864. november havi ülésében.
Ilyen volt azon karácsonyi mysterium, melyet Orosházáról
Reiniger Jakab közlött (a Magyar Sajtó 1864-i decz 24-i
számában). S ilyen végre az itt közlött my»terium is, me-
lyet e nnpokban a tősgyökeres r form városból, Jebre-
czenből kaptunk s melyet az eddig ismert magyar mysteriu-
mok között mind compositio, mind előadás tekintetében
legszaba 01-abbnak, sőt legteljesebbnek, legalább legke-
résbbé töredékesnek, s helyenkint igen régi zamatunak tar-
tunk. — E lapok szerkesztője e mysteriumot a Kisfaludy
társaság közelebbi ülésében is bemutatta, hol az megérdem-
lett figyelemben s méltánylásban részesült. Szerk.

barátim, talán nem is tudjátok, merre jártam a
tegnapi napon az öreggel ?

Második juhász : Merre?
Harmadik juhász: Nem csára, nem balra,

hanem arra, a merre az ó-testamentomi bornak
egy pénzen mérik itezéjét; hanem nem szánom
bánom torkunkat, vegyük elő kulacsunkat, üljünk
le és vigadjunk.

Mindhárom juhász (a padozathoz verdesi
botját, egyszerre vontatva mondják) : Egészséggel
Sándor pajtás! oly erőn légy, mint Nagy Sándor;
duj, duj, diij.

Második juhász : Hát az öreg hol maradt?
Harmadik juhász : Az öreg, az ő öregsé-

gének miatta, nem tudott utánam tetyegni tö-
työgni, a nagy hófúvásokban fennakadőzván, ha-
nem mégis majd megpróbálom, egy füttyenté-
semre, vagy egy koccanta •< >mra,"bejön-e va^y
sem? (üti az ajtót.) Hűj! ki vagy? ki?

ö r e g juhász (jő,meggörnyedve,reszketve;
ha tisztességes' uri háznál vannak, ezzel megy
be): Dicsértessék az ur Jézus Krisztus! áldott
légyen ez égnek királya! hipp! hopp! hol vészem
én itt magamat, hol hordom fáradt lábaimat?
hegyeket, völgyeket bejártam, pásztor-társaimtól
is elmaradtam; hanem azért is rákezdem keserves
nótámat, hogy feltalálnám pásztor-pajtásimat.
Hanem adjátok ide azt a lágy harapást, hadd ha-
rapjak egy keményet (itt a fogát rá csettegteti).
Oh be keményet haraptam, kitört a fogam, adjá-
tok ide azt a kulacsot, hadd engeszteljem ki a
fogam ágyékát. (Egy juhász átadja, s az öreg a
fenekét megszivja.) Ezen átkozott hideg befagy-
lalta, tegyelek az asztalra, majd kiengeszteli a
háznak gazdája. (Oda teszik s némely helyen
megtöltik borral.)

(Ha közönséges háznál vannak, akkor ezt az
öreg elhagyja, és itt kezdi):

Juj! nem fagy idekint, nem, csak csikorog;
ti dísztelen kutyák! idebenn zesztek és zisztok,
dorbézoltok; az öreg Matyus apátokról keveset
gondoltok; kapnátok fel a sós, vajas alját, mikor
legmelegebb!

Harmadik j u h á s z : Tyhű! be disznó em-
ber kend öreg apám!

Öreg juhász : De ha kapom ezt a juhterin-
gettét, ugy közzétek verek, mint hajdan szélylyel-
vert az Isten a zsidó nemzet közt.

H a r m a d i k j u h á s z : Laskodj kása, ne pö-
työgj!

Öreg juhász. Hogy ne boszankodnék! gon-
dolják meg a tekintetes urak; mikor mísfél-száz
bárányomnak csak a gyapja maradt!

Harmadik juhász : Nem volt az annyi,
öreg!

Öreg j u h á s z : Ugyan hát mennyi volt, te
kutyafejü fiam ?

H a r m a d i k j u h á s z : Nem volt több tizen-
ötnél.

Öreg j u h á s z : Oh ne tréfálj velem; a guta
is majd megüt mérgemben! Mégis több volt az,
gyönyörű gyermekem.

Harmadik j u h á s z : Nem volt több tiznél.
Öreg juhász : Oh, ne tréfálj velem! a guta

is járja a nadrágom fenekét; mégis több volt az,
gyermekem.

H a r m a d i k j u h á s z : Nem volt több ötnél.
Öreg j u h á s z : Oli, ne tréfálj velem, hiszen

fiam, ötnek akis baltám is utána hajitottam; még
e mái napig is oda van; hanem adjátok ide azt a
lágy harapást, hadd harapjak le keményet (egy a
fogát rá csettegteti) oh be keményet haraptam,
kitört a fogam, adjátok ide azt a kulacsot, hadd
engeszteljem ki a fogam ágyékát (egy juhász át-
adja, az öreg a fenekét megszívja) ezen átkozott
hideg béfagylalta, tegyétek az asztalra,majd kien-
geszteli e háznak gazdája, (oda teszik, s némely
helyen megtöltik borral.)

Mind a nyolezan énekelnek.
Titoli, Bátori, bojtárom
Vedd a botot a kehedbe,
Jere velem Betlehembe.
Titoli, Báiori, bojtárom
Nosza tehát hagyjuk itt, hagyjuk itt
A nyájat és csordát,
Betlehembe induljunk
Muzsikával ballagjunk.
Vidd András sípodat
Te Jancsi dudádat
Én viszem furujámat
Allé, alleluja, allé, alleluja.

ö r e g juhász.
Oh Jézus! kegyelem király országa
Ez jó hirt egy fő angyal prédikálja
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Elsőben is mezei pásztoroknak
Nem e világi bölcs doktoroknak!
Oh! mért vagytok hát ily álmosok?
Nem tudjátok* hogy születeu
Megváltó úr Jézus Krisztustok,
J ertek hát ti is angyal k!
Jertek ti is pásztorok!
Imádjuk *zt a megváltó született Krisztust.

Mindenki énekel.
Midőn a szűz magzatját,
Jászolban síró fiát
El akarja altatni
S igy énekelvén néki:
Oh élet! oh napfény! (

Oh édes Jézusom, oh édes Jézusom:
Öreg j u h á s z : Na de édes gyermekeim, hadd

lássam meg, mit hoztatok az Ur-Jézusnak?
Első j u h á s z : Egy juhot!
Második j u h á s z : Egy bárányt. .
Harmadik juhász : Egy sajtot. _
ElsŐ juhász : Hát kend, édes oregapam,

mit hozott az Ur-Jézusnak? _
Öreg juhász : En is majd csak viszek vala-

mit; de hova megyünk?
Első j u h á s z : Betlehembe.
ö r e g juhász: Soha sem voltam én ott; meg-

ijedek én ott! ,
Első juhász: Ne félj,öreg! légy bátor!
Öreg juhász : Oh Ádám apánk, szent Ha-

bakukk! jöjj el segifoógül! (Két juhász karon fogja
az öreget s vezetik a Betlehemhez.) Ez az a Bet-
lehem? be szép!

Első j u h á s z : Ez. De mégis, mit hozott a
Ur-Jézusnak ?

Öreg juhász : Egy pár gerliczét.
Első juhász : Hová tette?
Öreg j u h á s z : Elrepült!
Első j u h á s z : Merre?
ö r e g juhász : Erre! (Megüti egynek a fejét.

Mind énekel.
Szent, szent, szent, szent az Isten a mennyber
És áldott ő dicsőségében
A ki mostan született,
Jászolba behelyeztetett,
Jászolban, pólában.
Hideg istállócskában,
Bé vagyon takargatva
Posztócskával pólálva,
Jaj szegény, jaj szegény!
Jaj szegény de fázik!
Könyeitöl ázik,
Jaj szegény, jaj szegény,
Nincsen néki párnája,
Sem czifra nyoszoluyája,
Csak széna a lágy párna,
Barmok szája melegítő kályhája
Ökör, szamár lenelleti reája,
ökör, szamár lehelleti reája.

Öreg j u h á s z : Na édes gyermekeim, már
most hadd lássam meg zsiros babos tarisznyámban
Iev5 órámnak azt a kis puntusát (a másiknak
orrára teszi az ujját).

Harmadik juhász : Nem azt a kis puntusat,
h.inem azt a kis numerusát.

Öreg j u h á s z : De hát a mint látom tizen-
kettedfél az óra, a nyugalomnak ideje volna; ti

yalok vígan mulassatok, ti pedig pásztoriamra,
t „ i ^ o t n k ' íAi öree- harmadmagaval lefek-

Krisztusnak, Jézusnak.
Glória! (letérdelnek;

egy csenget)
Énelesszel szűz dea
Szurd-ide (keresztbe te-

szik az angyalok a
kardot) pasto><>*

Szurdide pastor.•.-. ")

jertek aludjatok! (Az öreg harmadmagaval lefek-
szik, egy juhász fenn van.)

Énekel .
Pásztorok, pásztorok, De csak aludjatok,
Beh elaludtatok, Mert fenn van a féror,
E sok juhnyáj mellett Ne féljetek a kártól,
Csak magam hagytai ok. Sem a farkasoktol.

lm látom uraimék, hogy az álom erősebb ná-
lamnál, mert még ma egy dolgot akartam véghez-
vinni, de az álom nem engedi, hanem majd magam
ledülök ezen pásztor pajtáeimhoz. (Lefekszik B
horkolva alusznak.)

Énekelnek az angyalok s Heródes.
Mennyből &r, angyal ; A ki legelső
Lejött hozzátok | Közülünk.
Pásztorok, pásztorok, j Menjünk mindnyájan

Vivének néki.
Harmadik tejet,
Negyedik hozván
Egy sajtot.
Ezeket hozván,
Jó napot mond v-m
Krisztusnak, Jézusnak.
Kzeket hozván,
Jó napot mondván,

ö r e g juhász (álmában): Ide szúrsz? ide
bizony nem szúrsz, mert majd visszaszúrom. (Ezt

z éneket gyakran felcserélik a következővel):
Dormierosal, votes formosat**)
E Krisztus Jézus világ szerelme
Én teelőtted most esem térdre

(letérdelnek s a kardot keresztbe teszik).
Aludjál én Jézusom!
Nyugodjál én megváltóm;
Kérjél egy szót, krisztel egy szót***)

Közbe szól Első juhász : Hallod pajtás, uj
hírmondás.

(Énekelnek tovább.)
Angyalok énekelnek,
Pásztoroknak hirdetnek.
Hogy uj király született,
A mely régen nyeretett
Ti idvességtekre.

A juhászok (fekve) mind énekelnek:
örvendezzünk és vigadjunk.
Szép dicséreteket mondjunk
Igaz Messiás! igaz Messiás! igaz Messiás!

Első juhász (fekve énekel):
Pásztorok! keljünk fel!
Betlehembe menjünk el,
Betlehembe!
Itt meglátjuk Urunkat,
Mint kegyes megváltónkat.
Fáradságunk őérette ne sajnáljuk.
Talán még az éjszaka is feltaláljuk.
Na már meglelvén, mit vigyünk neki?
Egy juhot, egy bárányt,
Ilyen szegény pásztoroktól elég lészen,
Talán még az aranynál is többet tészen (felkel).

Második juhász (fekve énekel):
Kelj fel öreg! társaddal, társaddal.
Ne aludjál!
Hogy midőn Betlehembe
Már indulnál.
Itt meglátjuk Urunkat, a Jézuskát,
Ki értünk született, istennek szent fiát (felkel).

Harmadik j uhász (fekve énekel):
Ne lármázzál Fedor! pajtásiddal,
Hadd aludjam kedvemre ez útban.
Felkelek, elmegyek, ezt ineghidjed,_
A kisdednek egy sajtot is majd elviszek.

Kelj fel öreg! angyal szól, Krisztus született,
kakas kukorikol. Jer Betlehembe, vess keresztet
magadra (felkel).

ö r e g juhász (fekve): Micsoda, micsoda
Kristóf született? kakas kukorikol.

Harmadik juhász : Nem Kristóf,édes öreg
apám! hanem az ur Jézus Krisztus.

öre°- juhász: Felkelek, de el is szaladok.
Mind a három juhász egyszerre : Csa-

pófát az öregnek! (Emelgetik botjokon.)
O r e " juhász: Ez ám a fris legény, a kit

csapófával emelgetnek (felkel).
A juhászok énekelnek:

Csorda-pásztorok, midőn Betlehemben
Csordát őrizvén éjjel a mezőben,
Nagy félelemben, nagy félelemben
Teelőtted üdvözöl szivem.

Mely az Ur leikével illatozik, ,j
Mert háló-eszközt mulatozik *). ,
Pásztoroknak jelent angyali sereg,
Mondván: szivetek oh! mért kesereg?
Békesség e földön! ne féljetek,
Uj hirt mondok nektek, mely örömetek.
A megtartó Betlehemben
Itt lévén, lehettek véle szemben.
A kinek a mennyei föld királyi széke,
Itt egy istálló szállása nékie;
Hagyd itt a barmot, jászolt, istállót,
Oh! hogy nyerhessük meg e mennyei szállót.
Itt száll Jézusom, karjaim készek,
Imhol van a fejem, itt hajtsd le fejt det.
Csodáld, hogy e mennyei föld terem ője
Jászolban fekszik, nincs rendes bölct-ője.
Csodáld, hogy e bűnös tütorra szorult,
Ki előtt minden angyal leborult.
Jertek ti is angyalok, jertek ti i- pásztorok,
Imádjuk ezt a megváltó ur Jézus-Krisztust.

Énekelnek.
Szűz Mária e világra
Nekünk szent fiát hozta,
Ur és Isten, most közöttünk fekszik
S együtt vigadjunk,
Mert az égi madarak
És az erdei vadak
Ötét imádják, és magaezf;i)ják,
Ötét imádják, és magasztalják.

Öreg j u h á s z : Na édes gyermekeim, egy
igen-igen nagyot hazudnék, ha el nem hinnétek.

Első j u h á s z : Hadd halljuk!
Öreg j u h á s z : Ha én Bécsben király lehet-

nék, minden nap háromszor hájas piritost ennék,
felkötném szőrös bocskoromat, megtéritném a
juhom. Bezzeg, bezzeg, visszaforditnám az ilyen
nagy szamaraimat.

Első j u h á s z : Szamár kend öreg!
Öreg j u h á s z : Szamár vagy te! ebanyád!
Első j u h á s z : Még én annál nagyobbat is

tudnék hazudni.
Öreg j u h á s z : Hadd halljuk hát, fiam.
Első j u h á s z : Sokat jártam e világon, sokat

háltam szalmazsákon, repültem tarka szamáron,
nyargaltam füles bagolyon; de hogy én ezeket
mind próbáltam, Sámsonban, abban a hires kirá-
lyi városban is azt dudáltam: Kankon üres a
korsó, nékem nem kell az a fekete fene zsuzsokos
lencse, borsó.

Öreg juhász : Hahó fiam! én annál nagyob-
bat is tudnék hazudni.

Első j u h á s z : Hadd halljuk.
ö r e g juhász : Felmentem egy igen-igen kis

nagy fára, ráztam a diót, hullott a mogyoró, áztat
ketté haraptam, annak a hajából csónakot csinál-
tam, azon úsztam át azt a kerek kis tisztát.

Hogy Betlehembe
Sietve menvén
Lássátok, lássátok,
Az Isten fia.
A ki született
Jászolban, jászolban
Jászolban fekszik.
Szépen aluszik
Valóban, valóban.
Monda a pásztor,

Köszöntésére,
Botokkal botokkal
Elmenének ők
Köszöntésére
Botokkal botokkal.
Vivének néki
Szép ajándékot
Magokkal, magokkal.
Egyik egy juhot,
Másik egy bárányt

Ne féljetek paiztorok, pásztorok,
Örömet hirdetek!
Mert született már nektek,
Kit megjövendöltetek.
Egy szűznek méhében
Szüzön szült vérében
Megváltó Krísztustok
Allé, alleluja, allé. alleluja.

ö r e g juhász :
Oh Jézus! kegyelem király országa
Ezen Heiódes király szivet szallja
Erős szándék, hogy téged megöljön,
Holott országosai/Itorüljön.
De mivel szerette Isten e világot, _
Felnevelt srámára egy szép szál virágot.

•) E h In excelsis deo, surgite pa&tores. Sz. K.
**)"l)ormi o rosa, tota formosa, —• régi rom-kath

byronusz S
a

Zerb
••*) E h. K>r <i eleison, Christe eleison. Az. K.

Első j u h á s z : Nem a tisztát apám, hanem
a Tiszát.

Öreg j u h á s z : Ugy, ugy, édes fiam, a Tiszát.
Első j u h á s z : Hajh! édes öreg apám! én

még annál nagyobbat is tudnék hazudni.
Öreg juhász : Hadd halljuk.
Első j u h á s z : Bementem egy igen-igen kis

nagy házba; láttam, tálalták a lencsét, törték a
gombótát, magam is ugy jól laktam borsós ká-
posztával, szint' ugy csereg, csattog a korpaczi-
bere a hasamban.

Öreg juhász : Hjajh! édes fiam, én még
annál is nagyobbat tudnék hazudni.

E l s ő j u h á s z : De nem a hazugság körül
már öreg!

Öreg juhász : Ugyan hát mi körül ?
Első j u h á s z : Tudja-e kend, mikor elhají-

totta azt a kis nagy baltát az után a sárga ku-
kora bárány után?

Öreg j u h á s z : Tudom hát: hi.-z ha elhají-
tottam is, maj<l kikerül tavaszszal a hó alól, ha
csak a nyele is.

Első juhász : Igen, de mi velünk olyan
pásztor-ember nem tarsaloghatik, a kinek kis
nagy baltája nincs

ö r e g j u h á s z : Evvel köszönitek meg, hogy
Jeruzsálemből erre a szent földre hoztál >k ben-
neteket ?

Ajuhászok mind: Fogjátok meg, lökjétek
ki az öreget, ne hálálkodjék (ki akarják lökni).

Öreg j u h á s z : Ne bántsanak! inkább kérek!
(Egy juhász vezeti, az öreg a perselyt tartja.) JNa
édes tekintetes nagyságos uraimék, ezen átkozou
czitnboráim nem szenvednek kis nagy balta neJkul
(rázza a perzselyt); akár arany, al<ár ezüst, akar

IP!

•) Az előadók igy mondják; „em gondolva azzal,
hogy érthetetlen; különbé* •. h. áll: „M.rha . aloes közt
mulatozik.'" - > - \.

i ! i
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banknóta, mindent elveszek. (Sorra jár 8 vissza-
tér a juhászokhoz.) Szerettek most, ugy-e?

Énekelnek.

A mennyei szent városnak
Gyöngy kapui felnyílnak.
Oh Jézusom, szerelmesem,
Légyen hozzád gyors menésem.

Jézus egy szűztől született,
Szúró szénára fektetett,
Oh Jézusom, szerelmesem,
Legyen hozzád gyors menésem.

Jézus ágyán nincsen paplan,
Jaj de fázik az ártatlan,
Oh Jézusom, szerelmesem,
Legyen hozzád gyors menésem.

(Ha borral kínálják őket, Heródes és az an-
gyal egy dictiót mondanak s isznak.)

H e r ó d e s :
Egészséggel bokrétámnak első pillangója,
Az Úristen áldása maradjon e házra,

Öreg juhász : Nosza hát legények, szálljunk
innen tovább, mert még ezt a nemes Betlehemet
másutt is várják; jól tudjuk, hogy egy forint 100
krajczárból áll, ha, mink azt elvesztjük, nekünk
lesz az nagy kár.

Mind énekelnek:
A nap derül
Hajnal kerül
Már a szabott óra cseng.
Már minden sas,
Minden bokor
Lassodj, marsodj, zeng.
Már mi innét ha elmegyünk,
Valahára visszatérünk
Ugye bizony, társ?
Nosza pajtás fogd az ajtót,
Csak hamar a kilincstartót,
Hátra tekints,
Semmi baj nincs,
Innen haza, mars! (elmennek).

Nem tartozik ránk, feszegetni az okokat,
melyek a művészt a csöndes czella magányába
vonulni késztetek, s bár e lépése fölött a feltétlen
bámulatot nem osztjuk : mégis fölkeressük öt, a
ki „bárhová megy, mindig hű rokon", római
magányában is s egy képben mutatják be olva-
sóinknak azon magas társaságot, mely a művészt
jelenleg környezni szokta.

Liszt Ferencz társaságát most legtöbbnyire
IX-ik Pius pápa és Antonelli bibornok képezik,
kikkel gyakran járkál Róma főegyházának, a La-
terán templomnak oszlopcsarnokzatán, a mint
képünk is mutatja.

E Lateran-templom az, melynek erkélyéről
az összegyűlt népnek a pápa az áldást osztani
szokta.

A nagynevű művész, kinek dicsőségéről'
azért hogy ő magányba vonult, még ma is folyvás
beszél a világ, most is ad konczerteket, csakhogy
a nagy közönséget, mely egykor a művész ter-
meit megtölté, most csak egyetlen ember, Pio
Nono, a római pápa pótolja, kinek szelíd arczán a
leolvasható megelégedés most elég kárpótlást

Liszt Ferencz. IX. Pius papa és Antonelli társaságában, a l.aterán-templom oszlopcsarnokában.

E háznak gazdáját az Úristen éltesse sokáig,
Ellenség vérében ne járjon bokáig,
Az Úristen éltessen mindnyájunkat sokáig (iszik).

Első angya l :
E háznak gazdája, ki az Urat áldja,
Mennyekben legyen örökös lakása (iszik).

Második a n g y a l :
E háznak gazdáját az Úristen éltesse sokáig,
Koronát hordozzon fejében holtáig
Az Úristen éltessen mindnyájunkat sokáig! (iszik)

Harmadik angyal :
Én is, mit társaim mondának jó szivvel,
E ház gazdájának kívánom lélekkel (iszik).

Öreg juhász (a juhászokhoz): Danoljátok
el az én nótámat!

Juhászok (dalolnak s tánczolnak):
Felkölt Fédor nagy álmosan,
Fésületlen, nagy borzasán,
Száll a hegyről lefelé,
Bocskorát is elsjté.

Látnivaló, hogy ez egészen más, mint a Tor-
kos Sándor közlése után ismeretes ,,Göcseji
mysterium"; s én részemről érdekesebbnek talál-
tam ezt —midőn a múlt évi advent-napokban elő-
adatni láttam — amannál.

Nem akarok részletes ismertetésébe bocsát-
kozni e mysteriumnak, csupán ennek közlése által
akarom a magyar nép közt itt-ott elszórva fenn-
maradt régi emlékek iránt fölgerjeszteni azok
figyelmét, kiknek talán alkalmuk van ezeket
gyűjtögetni.

Végül még e mysterium hitelességéről kel-
lene szólanom, de erre csakazt jegyzem meg, hogy
olvassa végig bárki e darabot, bizonyosan nem
vonja kétségbe hitelességét.

K ö z l i : Szathmáry Károly.

Liszt Ferencz a pápa társaságában.
Egy éve már, mióta Liszt, a zongora'ünnepelt

királya, zajos és dicsőséges művészi pályáját a
papi élet nagyobb nyugalmával cserélte föl.

nyújt a tapsokért, melyek egykor a művész vá-
gyainak, álmodozásainak szilajabb szárnyalásait
jutalmazák.

Á r v a v á r a .
Egyik legregényesebb fekvésű és meglehetős

ép karban levő régi várunk Árva vára, melynek
bővebb ismertetését s egy részletének rajzát
a Vasárnapi Újság 1857. évi 39-dik számában
közlöttük ugyan, de ezúttal Keleti Gusztáv ere-
deti rajza után a vár és vidékének teljes látképét
adhatjuk.

Csak röviden ismételjük itt a főbb adatokat.
Árva vára az Árva vizének jobb partján meredek
kősziklán fekszik, 1546 lábnyira a tenger színe
fölött.

A vár három osztályból áll, u. m.: az igen
régi felső, a középső és (a Thurzók által épített)
alsó várból.

Különben a vár három része egymástól el
van különözve s az építési modor is mutatja,

hogy különböző időben épültek. A meredek bejá-
rás a vár nyugati, azaz a tövében fekvő helység
(Árva-Várallya) felőli oldaláról történik. A leg-
alsó kapu fölött ma is jó állapotban levő s őrta-
nyául szolgáló szoba van. Alig 30 lépésnyire nyi-
lik a másik kapu, mely fölött szintén lakható
szobák vannak. Innen egy szépen kikövezett ud-
varra juthatni. Az ezt környező épületek falaiban
több golyó helye látható még ma is, a Rákóczy
és Tökölyi féle forrongások nyomai. — Egy har-
madik kapu ezen alsó vár belső udvarára vezet.
Itt van a vártemplom díszes régi oltárával s egy-
házi bútorzataival; az oltár baloldalán gr. Thurzó
György nádor életnagyságu fehér márványszobra.
Ez utóbbinak költségén épült az alsó vár 161 l-ben.
A templom falain most is a Thurzó és Czobor
családok czimerei függenek. E templom mellett
volt azelőtt a fegyvertár is, melynek ritka fegy-
vereit az 1848-diki mozgalmak idejében széthord-
ták. Ezen alsó vár minden részében lakható jó
karban van moat is s a megyei fegyenczek őrize-
tére használtatott.

Az alsó várat a középső várral hajdan fel-

káig lengyel ŝ ?ilézi*i urak majd mint adományt,
majd mint zálogot. Egy ideijr a lengyel K<>mo-
r^vszky, később a siléziai Szedlniczky-caalid
bírta.

Ez utóbbitól szerezte meg 1556 ban gróf
Thurzó Ferencz, kinek családja 1621-ig volt bir-
tokában. Ekkor Thurzó Imre fiörökös nélkül hal-
ván meg, az árvái vár és uradalom 7 nővérére
szállott, s ezek örökösei képezik máig is az itteni
közbirtokosságot, kik között fő helyet foglal el a
gróf Zichy-család.

Az árvái vár szoros völgyben, több magas
hegytől körülvéve, elszigetelten álló szikla ormán
fekszik, Árvamegyének majdnem kellő közepében.
A kilátás innen a legjutalmazóbb: keletről a csak-
nem örökös hóval borított Kárpátok távol bérczei,
délnyugatról a kisebb turóczi hegyek képezik a
láthatár végpontjait.

A vár tövében, mint emiitők, Várallya kis
helység terül el s az Árva folyó tiszta habjai
hömpölyögnek.

a reggel. Az élénkség a régi kasban mindinkább
észrevehetővé lesz, a ki- s beröpkedés folyvást
élénkül, a bejáratnál nagy csoport méh csügg,
melyek lábaikkal kapaszkodnak egymásba; bent
a kaptárban az arra alkalmazott ablakon át az
egész népséget rendkivüli izgatottságban szem-
léljük. A fiatal anyát ifjú népe környezi,mely azt
az anyakirálynő gyilkos szándékai ellen igyekszik
oltalmazni; az öreg anyát szintén körüllepi saját
pártja, s igyekszik megakadályozni a gyermek-
gyilkosságot. A fiatal nemzedék így tolul Iassan-
kmt a kijárat felé, mig végre az ifjú királynő a
szabadba jut, s pártjának egész raja követi. Sürü
hó-hullásként lepi el a levegőt a röpülő méhek
csoportja, mely azonban nem oszol szét, hanem
nagy rakásban valamelyik fára száll, 8 annak
egyik ágán zacskóalakulag függ. E rakás a
királynő odaszálltával folyvást növekedik.

Most könnyű a rajt befogni; a méhész őket
az ágról egyszerűen egj kaptárba rázza; azok,
melyek megrémülve tovaszálltak, maguktól vissza-
térnek, ha ugyan a királynő is a kaptárban van.
Este, midőn az uj királyság népe elcsendesült, az

vonóhid kötötte össze, melynek erős vas-sarkai
még most is láthatók. E középső vár most csak
födéllel ellátott düledék. 1800-ban mindhárom
városztály leégett, de a középső várat még azon
kivül több tűzvész is rongálta.

A felső vár magassága 60 láb a benne több
szobán kivül van egy góth izlésü kápolna, több
földalatti kamara, börtön s egy négyszögü kö-
vekből épült cziszterna, déli oldalán pedig egy
kerek őrtorony. A feljárás ide a középső várból
falépcsőkön történik, melyeket szükség esetén el
is lehet szedni. E városztályba záratta Mátyás
király Várdai Péter kalocsai érseket és kan-
czellárt, a hagyomány ezerint ezeket mondván:
„Arvafuisti Pétre, árva eris, et in Arvamorieris."
(Várdai Pétert tudniillik mint árva gyermeket
Vitéz János n.-váradi püspök udvarába fogadta
e neveltette.) Azonban egy történetiró, Tubero,
ki Várdait személyesen ismerte, azt állítja, hogy
az 1484-ben Visegrádon börtönöztetett be.

A vár eredete s épitési ideje bizonytalan 8
azért első birtokosait sem lehet tudni. Kégi idők-
ben koronái jószág volt, s a koronától birták so-

Árva vára. — (Keleti Gisztáv eredeti njza.)

A mén-birodalom.
Nem üdül kellemesebben a nagyvárosi lakos,

mint ha az év viritó szakának egy részét vidéken
tölti. Az egyszerű életmód, a tiszta légben való
szabad mozgás, újjá teremtik a testet és lelket;
a megszokott mindennapi egyformaságot az örök
vidám természet bája váltja fel, s készteti a szel-
lemet, hogy lásson, ismerjen és csodálkozzék.

Gyönyörű májusi alkonyon, virágillatos, csa-
lo<ránydalos kertben együtt ül a család. — A
hálio-azda egyszer csak figyelmesebb lesz; int,
hogy kövessük. A méh-kelenczébe lépünk s egy
kaptárnál megállapodunk. — „Hallod azon erős
és tiszta hangot, mely ezen kasból jő ki ? Ez az
uj királynő, mely most tartja üdvözlő beszédét
alattvalóihoz, és kéri anyját, hogy holnap engedje
szabadon tova kelni. Ezen kas holnap rajzani
fog."

Vájjon e különös hang csakugyan a király-
nőtől ered? — A méhész jól tudja, hogy nem, —
mert az egy csoport méh gyorsabb szárnyrezge-
tésétől támad. — Várakozásteljesen köszönt be

uj kas a méh-kelenczébe elhelyeztetik, s most ké-
nyelmesen vizsgálhatjuk az uj állam fejlődését.

Ha másnap a néhány ezernyi lakosságú kap-
tárba bepillantunk, a padlaton egy mehet látunk
magánosán járkálni, melyet nagysága egészen
mngkülönböztet a többitől. Teste karcsú, s szárnyai-
nál hosszabb (1-ső ábra); lábai sárga szőrrel be-
nővék, s a szintén szőrös test ércz-szerüleg fénylő,

1-só ábra. 2-ik ábra.

— ez a kirá'ynö. Ezen egyetlen feltűnő méhen
kivül, melynek nemcsak az uralkodás, de az egész
állam ő-anyasága is rendeltetése, több százból álló
csoportot észlelünk, melyek sokkal erősebbek éa
izmosabbak a királynőnél (2-ik ábra); tizenhárom
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8-ik ábra

águ csápjok van, 8 szemeik oly nagyok, hogy a fej
közepén csaknem egészen ös>zeérnek ; egész testük
szürke szőrrel van benőve, — ezek a himek, vagyis
herék. A többi számtalan tagból álló csoportot a
munkások képezik (3-ik :ib a).
melyek a kaptár lég !-el>!>
lakói.

Az uj államban sürgés-
forgásról még szó.sincs; a ki
rálynő sétáira senkisem ügyel,
a herék restül hevernek, e a
munkásuk járnak-kelnek , a
nélkül, hogy dologra gondolnának. De ha a kö-
vetkező napon kellemes az idő, öröm, sürgölődés
és élet támad a kasban, mert ma van az uralkodónő
násznapja; a herék udvariasan körzik, mig ő fel-
ségének a szabadba kelni méltóztatik. Az egész
here-tábor követi, a vidám náezmenet magasra
felszáll, s nemsokára eltűnik szemeink elől. Egy
idő múlva ismét megjelen ajókedvütársaság, mert
a nászünnepély be van fejezve; de egy here hiány-
zik, azon egyetlen, a melyik a királynő hajlamát
élvezte, s melyik a rövid boldogságot éltével vál-
totta meg. A többi here csak széptevője, udvaron-
cza a királynőnek, s udvarát képezik.

Ha az újonnan férjült, s máris özvegy királyné
ismét dolgozó népéhez érkezett: nagy öröm és vi-
gasság van a birodalomban.

A régiek a méh-alhun uralkodóját királynak
tartották; azonban mi jól tudjuk, hogy az: ki-
rálynő, mely egyetlen férjülés után számtalan nép
ősanyjává lesz.

Ha a szeretett királynő viszontlátása fölötti
első öröm lecsendesült, rögtön megkezdődik a
munka, melyet csupán az utódok felől való gon-
doskodás támaszt, mert a királynő mcgáldatott
állapotban van. És ezen munka nem oly egyszerű,
mint hinnők; sőt igen is megkívánja a munkaerő
felosztását.

Egyelőre a munkások testi ereje szerint osz-
lik meg a dolog. A gyengébb személyzet a belső
háztartásról gondoskodik; ezekből telnek ki a
kőmivesek, kiknek az építő anyagot az erősebb
testa]kotá*uak szolgáltatják. — E'őször is arról
kell gondoskodni, hogy a lakás hivatlan vendégek
látogatása elöl legyen megvédelmezve, mert a
méhek állama nem tűr semmiféle idegen telepit-
vényezéf-t. Ez okból a jól megtermett munkáik
egy csapatja fiatal fák héjáról gyantát kapar le,
azt apró4i<pilácsokká alakítja, első és közép lábai-
nak csuklói közé rejti s igy szállítja a kaptárb >,
honfy azzal minden netaláni nyilast beragaszszon.
Ezért nevezzük ezen anyagot töm-viasznak.

Azonban nemcsak az élő betolakodókat gyű-
lölik a méhek az ő chinaüag elzárt országukban,
de móg a hivatlan betekintést, sőt a világosság
behatását is; e miatt a kaptár oldalára netalán
alkalmazott ablakot is gondosan beragasztják; —
igy ha a méhész tisztán akarja őr-ablakát tartani,
kénytelen arra kívülről táblát alkalmazni.

Ezen munka közben, mely a birodalmat töm-
viaszszal, mint chinai fallal minden külmegtáma-
dáá elől elzárja s csak a kijáró lyukat hagyja
szabadon, megkezdődik a lakszobák épitése. Ezek
vagy gyermek-szobák vagy szer-kamrák; a dolgo-
zók igazi proletárok, s birtoktalan koldus kként
a házak között az utczákon laknak.

A házak viaszból épitvék. — Azon méhek,
melyek a kiildöncz szerepet vállalták el, a mezők,
rétek, erdők virágai közé szélednek, a virágport
haza szállítják, ott az építészek veszik át azt, és
egyelőre felfalatozván, második gyomrukba, az
ug\ nevezett viasz-gyomorba költöztetik. Egy idő
múlva azt ve«zszük észre, hogy a test hátulsóS
gyürüi közöl bizonyos teher anyag ú\\ elő, tz a
viasz: a gyomorban átdolgozott virágpor átválto-
zott minőségben, a lakások épitő anyagja. :

A lakok épitése mindig a kaptár felső részén
kezdődik s igy támadnak lassankint a lefüggő
sejtek, milyek oly távoliágra vannak egymástól,
hogy a szorgalmas munkások közöttük kényelme-
sen mozoghatnak.

Midőn a munkás, bensejéből előnyerte az
épitő-anyagot, falat kezd épiteni s e munka köz
ben m.-»ga k<>rü folyvást forog. K, forgás követ-
keztében természetesen oszlopczerü czeila alakul.
Azonban a kőmives nem egy,dűl épit; társai ha-
sonló módon munkálkodunk körüle « e közben
lehető legközelebb szorulnak egyma-huz. nehogy
lt'gki-el)b tér is felha-znúlathuiul maradjon. Igy
mindenik ház a -roms éd lukhoz VÍ n ragasztva, s
miutá'i mindenik házat hat s,om>zéd lak kör-
lne/.i. :iz «z é|>it<> akarata nélkül l:at-zeg]etüvé
válik — Valamint ezen. u«y a kesóbl.i munkál-
kmlá.-t i< i én}< linestn észlelhetjük, miután házi
gazdánk, nunt minden okszerű méhész, a vilsg-

hirü karlt-marki pap és méhtenyésztő, Dz'urzon
találmánya szerinti kaptárokat kónyiltt tett. K
kaptár ugy van készítve, hogy a felső fedelet le
lehet venni, mely alatt számos vizirányosan elhe-
lyezett páleza van, melyekre a méhek bizton
ragaszthatják sejtjeiket. Ha tehát kíváncsiak va-
gyunk a méhek munkálkodására, a fedelet lévé
vén, kiveszünk egy-egy pálezát a rajta függő
sejttel együtt.

Ha a kamrácskák épitése már ugyancsak
neki indult, a királynő is megkezdi hivatását;
mindenik czellát megvizsgálja s tojást rak bele,
melyet a fenéken tompa végénél erősít meg. — E
honanyai elfoglaltatása közben több udvarhölgy
kiséri, melyek tisztelettel veszik körül, lehajtott
fejeiket felé fordítván. A királynő csodálatos mó
don gondoskodik a jövő nemzedékről, mert na-
ponkint 2000 tojást képes lerakni, s e munkálko-
dását húsz napon át folytatja. Olykor-olykor meg-
pihen, s ekkor tisztelettel közelednek az udvar-
hölgyek, nyalják, kefélik, tisztítják és erősítő
étekkel kínálják.

Minél szorgalmasabban rabja a honanya to-
jásait, annál fáradhatlanabbul készitik a könyve-
sek a gyermekszobákat. Az először készültek
egyenlő nagyságúak, de lassankint oly lakok is
emelkednek, melyek magasabbak és téresebbek,
és melyek az uralkodónő által a még tejásburok-
ban szendergő lakóval szintén megnépesittetrek.
Végre néhány kamra éj ül, melyek minden eddi
giektől különböznek, a sejt aisó részén függnek
nyílásaikkal lefelé, és miután magánosán állanak,
nem szegletesek, de gömbölyűk s oly erősek, hogy
az egyre felhasznált épitő-anyagból 150 közönsé-
ges kamra lehetne készíthető. Ezen lakokat is
megnépesiti a királyné; és most egyelőre kipiheni
magát, kísérői által gyámolittatva és ápoltatva.

Hát a munkások pibenrek-e fáradozásaik
után? — Nem; reájuk nézve nincs ünnep, nini s
szünidő, inert most az éledni kezdő kicsinyekről
kell gondoskodniok, s a bekövetkező tél élelmi-
szer gyűjtését parancsolja. Ez okból nemcsak
folyvást tart az építés, de a régi és ujabb üres
kamrák élelmi raktárakul szolgálnak, melyeket
addig kell megtölteni, mig aratni lehet. A lako-
sok legnagyobb része a szabadba vándorol és
élelmiszert szállít be. Ez nem virágporból készül,
hanem nyúlós folyadék, mely a virág legfenekén
támad; ezt a méhek belsejükbe, a nektár-edénybe
vagyis megtartóba rejtik, és ez a méz. lízt a szor-
galmai méhek hosszú nyelvükkel nyalják fel,
mint ebek a vizet szokták, azután elnyelik s elő-
gyomiukban, vngvi* a. méztartóbun haza szállít-
ják. Haza érve ismét kibocsátják s a raktárakba
elrakjiik, melyek megteivéa viasszal, gondosan
befedetnek.

De pillantsunk ismét a gyermekszobákba,
3 lássuk, mi lesz a tojásból? •— A legkisebb
lakok tojásai három napitr mozdulatlanul feküsz-
nek, végre felszakad a boríték s egy kis kukacz
jő a világra, mely rögtön élelmet kér. Erről azon-
ban azonnal gondoskodva van : a pihenést nem
ismerő méhek egy része a dajkatisztet teljesiti, s
ápolja a tehetetlen kisdedeket. És miként, az
emlősök saját tejükkel táplálják kicsinyeidet, ép
ugy etetik ezen feláldozó dajkák e kis férgeket
azon eledellel, melyet saját fenntartásukra ettek
meg. Mézet s úgynevezett méh-kenyeret készite-
nek belsejükben, melyet ismét kiadnak. Pedig
nem is saját gyermekeik!

Mindenik uj szülött öt napon át etette! ik, s
tisztántartásukra na:»y gond van fordítva ; —
azután a kamrák nyílásai vraszszal betömeu ek.
Most a kis kukacz magára van hagyatva, s há om |
nap alatt selyem gubóba fonja be magár. Hét ',
napig tart ezen álom, s nz ébredéssel dolgozó j
méhecske áll elő. — Ekként a kifejlődés húsz nap
alatt végbement.

Nézzünk most a nagyobb gyermeksz .bakba.
Az ezekben levő tojásokból három nap múlva
szinté'i apró kukaezok kelnek ki, melyeket a
figyelmes <!ajkák hasonlóul gondosan ápolnak, s
mily nemű méh támad ezekből ? A tojás lerakásá-
tól számítva, huszonnégy nap alatt fiatal h^rr jő
napvilágra.

Véare figy Íjunk azon néhány magános ezel-
lára, melyek paloták gyanánt nagyságban a töb-
bit sok! ni felülmúlják. Az ezekben levő tojásból
is kukiicz támad, azonban ennek dajkálására van
legnagyobb gond frditva; nemcsak dúsabb táp- i
lálékban részesül, de finomabban is, mert több i
méz van benne, mint a többiében. 16—18 nap j
niulva bevég?i álmát, s látható lesz az ifjú ki- <
rálynö. (YégekBvukeiik.) Tur Gábor.

Az alföldön divatozó babonák.
• Hogy a babona még máig sincs kiirtva a

köznép szivéből, hogy a vakhitnek még mindig
vannak követői, hogy a szájról szájra, maradékról
maradékra szálló mondák még mindig megtartják
befolyásukat: könnyen be lehet bizonyítani.

Bűvészek, boszorkánynak tartottak, s lélek-
idézők a mai felvilágosodott korban is folyvást
vannak, ha nem is annyian, mint régen, kik kezeik
közt is hatalmukban tartották és tartják a nekik
hódolókat.

Különösen az alföldön, hol a régi hagyomá-
nyos szokások leginkább megmirudtak, nagy mér-*
tékben el van terjedve a babona. Eti a következő-
ket mind a, nép szájából szedtem össze.

Legelső s legfontosabb azon állítás, hogy a
kire a boszorkány nyilvánosan harags: ik, annak
nem árthat, pedig ezt az állítást sok tekintetben
lerontják a többiek.

Hogy éjjel a boszorkány valamelyik házhoz
ne mehessen, semrn t ne árthasson,az ajtó mögött
egy seprűt állítanak fel, melyet sóval levernek,
aztán az ajtó sarka mellé egy kanalat, kést és
villát dugnak, remélve, hogy ezen eszközök mint-
egy villámhárítóul szolgálnak.

Ha tehenet vngy lovat rontanak meg: azt
dorongokkal jól megverik, azon hiszemben, hogy
azt nem az sz állat érzi, hanem az illető boszor-
kány.

Ilyen az is,midőn annak ruháit, kinek valami
baja van, az ajtó küszöbén addig ütik és vagdal-
ják, mig rongygyá nem lesz, a mikor belökik a
kemenezéte — a tűz közé. Vagy pedig a házban
levő gerendán kötelet húznak át s azt addig hú-
zogatják, mig nekik tetszik, állítva, hogy a bo-
szorkány is ott van.

Az ilyen képtelenségek leginkább a gyer-
mekágyasházaknál divatoznak, pedig azok nem
egy ebek, mint a nő lázas képzeletének szüleményei.

Van reá eset, hogy a nő azt állítja, hogy el
akarják tőle gyermekét ragadni, s ilyenkor a bo-
szorkányt ugy vélik kijátszthatni, ha a gyermeket
onnan elveszik s helyette egy bepólált darab fát
tesznek oda.

De menjünk tovább.
Ha a boszorkány egy tollat kihúz valakinek

akár tyúkjából, akár libájából: az a boszorkány-
hoz fog elmenni, a miért is aztán az olyanon ke-
resik, kit mint boszorkányt tartanak, de hogy
megtalálták-e már valaha? arról hallgatnak.

Ha olyan beteget visznek szekéren, ki meg
van rontva, ha a legjobb lovak húzzák is azt:
nagy nehezen bírják.

Ha szent György nap éjszakán* kölest vet el
valaki háza előtt; azon évben semmi veszély nem
éfi házát. Ha ugyancsak szt. György nap éjjelén
kimegy a keresztutra valaki és soha hátra nem
tekint: az ördöuök egy könyvet adnak éjfélkor;
de vigyázni kell, inert ha ott nyitja ki, a hol ez
áll, hogy: arany, akkor annyit visznek neki belőle
a mennyi tetszik; de ha <>tt találja kinyitni, hol
só, kö vagy ily féle van irva: akkor ugy eláraszt-
ják vele, hogy meghal a teher alatt. (De hogy
megpróbálta-e már valami bátor ficzkó ezt a ke-
csegtető szerencsét: arról ismét hallgat a krónika.)

A burokban, vagy fogakkal született gyer-
mek: nagy szerencse, s vele különféle mondá-
kat kötnek össze.

Az akasztott ember ruhájával ha a lovat meg-
törölgetik: az mindig kövér és szőre szép fényes
fog lenni. Ha oedig ugyané ak az akasztott em-
bernek uiját levágják ••> ruhába takargatva ma-

oknál hurczolják: a vevő egyedül őtőle fog
vásárolni; ezt a c.-udát különösen a kofák állítják;
a miért is ha vaL.kinek jó vásárja van, azt szok-
ták mondani: ne n csuda, inert akasztott ember-
ujja Tan !

Ha szt. György nap előtt megzendül az ég:
hirtelen Crapják magukat a föl- höz, vagy pedig
valamivel ütik magukat, mert azt hiszik, hogy
azon évben semmi részök sem fog fájni. (Ez tör-
tént az idén is a debreczeni kofákkal a piaczon.)

A lidércz. Már erről különbnél-különbféle
csudákat beszélnek. H* p. o. megleli valaki egy
tiszta fekete tyúknak egy olyan kis tojását, ••< mi-
lyet az akkor szókon elhagyogatr.i,mikor utoljára
tojik, s ha ezt hóna alaU nét hétig, héi napig és
hét óráig tartja: lidércz lesz belőle; az aztán hord
neki mimle- t, a mi csak kell, de nem tud tőle
soha megszabadulni, s ugy gondját kell vis-lni,
mint a gyermeknek.

Ha nyakkendőjét megszorítja valaki, midö.i
leánvt ki'i'ni iiiegy: az akkor bizonyosan hozzá
t"g menüi. (Jó is volna!)

Ha a boszorkány vagy sátán megkísért vala-

kit fekete kutya vagy macska képében: ha nevét
megmondja, az sehova sem tud menni, hanem
tehetetlenül áll ott s azt teheti vele, a mit akar; j
csak hogy bal kézzel kell ütni. (De ki az ördög j
tudná a boszorkányok nevét ?) I

Ha szt. György nap éjjelén valaki lángot lát
valahol fellobbanui: ott pénz van; mert az min-
den hetedik évben megtisztul s lángja akkor lát-
szik. De a pénz felvételében vigyázni kell, mert
arra vagy ember, vagy valamely állat van ölve, s
ezek őrzik a kincset. Az ilyeneket csak hetedik
gyermekkel lehet felvétetni, mert annak nem
árthat s az a föld alatt is meglátja a pénzt.

Egy ily hetedik gyermek ábrándozását ma-
gam is láttam. Ennek ugy teli beszélték már a
fejét szülei s egyebek a születésével járó csudák
felől, miszerint végre maga is azt hitte, hogy ő
valami teroiéizetfölöít: erő/el bir; azt bebizonyi
tandó , elhíresztelte, hogy neki egy bizonyos na-
pon maga a Jézus meg fog jelenni! Ezen újkori
csudára aztán oda gyűlt egy nagy embertömeg.
Csak vártuk, vártuk, de bíz nem jelent ott meg —
senki! a várakozó publikum nagy boszuságára,
nekem pedig- egy jó nevetésemre,:

Ha leány vagy legény kimegy a szántóföldre,
s behunyt szemmel egy kalá-zfejet leszakit, be-
lőle a szemet kidörzwöli: ha páros, akkor boldog,
ellen esetben pedig boldogtalan házassága lesz.

Midőn menyegző van s vagy egy kép leesik
a falról, vagy pedig a menyasszonynak valamije
elvész: az a házasság hasonlóan boldogtalan lesz.
-Ezért U midőn fel akarják kontyolni (a mint
mondják): senkit, hanem csak a legmeghittebb
asszonyokat bocsátják be ; ajtót, ablakot eltorla-
szolnak, nehogy veszély legyen a dologból.

A pénteki nap. Már ez majdnem minden em-
b?r előtt szerencsétlen napnak tartatik : ezért is
semmi nagy munkához ezen nap nem kez lenek:
nem mosnak, mert akkor a pénteken mosott ruhá-
ban járó ember egész héten szerencsétlen lesz.

Az elültetendő tojásokat világért kémény
•alá nem vinnék: mert akkor azok nem kelnek ki.

Minden hushagyó-kedden egy tyúkot meg-
ölnek: mert akkor egész évben az apró msrhaféle
nem fog dögleni; továbbá, a hol hullanak a tyú-
kok : a kutágasra vagy a kapura szegeznek egy
rúdra kötött dögöt, mert az által a csapás meg-
szűnik. A patkányokat, egereket ugy lehet el-
pusztítani : ha a „Miatyánk"-ot visszafelé elmondja
az ember.

A fecskét nem ütik le, eem fészkét nem bánt-
jak: mert akkor annak vagy a háza megég, vagy
a tehene vért ad, vagy pedig nejének néma gyer-
meke születik. Ilyet hisznek a gólyáról is, hogy
t. i. amely épületről fészkét leszedik, azt fel fogja
gyújtani a csőrében valahonnan oda vitt tűzzel.

Ha valaki jobb lábbal kel fel az ágyából,
szerencséje, ellen esetben pedig kára lesz. To-
vábbá, a fonákul vett ruha szerencsét hoz

Havalaki erősen csuklik » valaki azt a nevet
mondja előtte, a mit akkor gondolt, midőn az
csuklott: rögtön el fogja hagyni — a csuklás.

Ha utazik valaki valahová s nyúl szalad
előtte keresztül: ezen útjában nem ér czélt.

Ha valakit meglopnik, az az ellopottnak nyo-
mára jön az úgynevezett rosta vetés által, a mely
következőképen történik: belől a rostába tesz-
nek kést, villát, kanalat stb., külsőjébe felül bele-
szurnak egy szét nyitott ollót, melynek egyik
végét a vető, másikat pedig a sáros fél fogja.

Ekkor a vető azoknak neveit számlálja el,
kikre amaz gyanakszik, ilyformán: „Péteremre,
Pálotnra mondom, N. N. lopta el" ezt meg ezt g
igy tovább (valamelyik névre aztán a rosta csak-
ugyan elfordul). De bizonyosan a vető akara-
tából, nem a rosta jószántából.

A kártyavetés. Hogy ez már mily szomorú
következményeket vont maga után, számtalanszor
tapasztaltuk!

Az időjóslás. Hiteid naptár: következő mó
don csinálnak: elővesznek egy vesszőt s azon
annyi rovatkot metszenek, ahány nap van az év-
ben ; továbbá ugyanannyi hagymát vagdalnak
szét s arra egyforma mennyiségű sót hintenek;
ha már most a só valamelyik hagymadarakon
elolvad: az az illető vessző rovátkon esőt, ha pedig
nem: száraz időt jelent. De ezt csak karácsony
éjjelén lehet tenni.

A tátosokról, lunatikus ragy holdkórosokról
s garabonczás diákokról a legmesésebb dolgokat
beszélik.

Mennyi dolga van még itt a jó nevelésnek,
tanításnak! Tarnóczi István.

Mi az a
(Homoeopathia.)

A helybeli lapok el nem mulaszták értesitani
olvasó közönségünket, miszerint a hasonszenvi
egylet megalakult, az akadémia épületében tart-
ván meg gyűlését.

Daczára annak, hogy a hasonszenv hazánk-
ban is mindinkább terjedez, vannak mégis vidé-
kek, hol azt nevéről alig ismerik. Nem lehet feles-
leges e szernt azt röviden megismertetni.

M'ndenikünk tudja, hogy egészség nélkül mi
kevé3 becscsel bir, sőt sokszor mi teher az élet.
Méltó oka volt tehát a tudományos világ egyik
osztályának emlékezetet meghaladó idők óta azon
törni a fejét: miként lehetne a felbomlott egészsé-
get helyreállítani, s a veszélyben forgó életet mi-
nél biztosabban, minél gyorsabban megmeoteni.
Nemes feladat, de szintoly nehéz.

Ma már oda jutottunk, hogy a jól képzett
orvos minden bajt felismer, s nevén nevez meg, —
hogy meg is gyógyít e? arról egyik sem kezesked-
hetik, nem pedig főleg azon oknál fogva, mivel
a? eddig alkalmazni szokott gyógyszerek nagyobb
részénél a kívánt hatásra biztossággal számitni
nem lehet. A siker sokszori elmaradása tehát nem
az orvosi tudomány, hanem a gyógyszerbiítonság
elégtelenségében fekszik — nem értve ide ter;nó
szetesen oly eseteket, melyekben a segélynyújtás
legalább ekkorig még lehető nem vala.

A gyógyszer alkalmazásánál legkivált két
körülmény jő elő, mely a lelkiismeretes orvost
nem egyszer elkeseríti.

Vannak ugyanis esetek, melyekben az alkal-
mazott gyógyszer igaz hogy megszünteti a be eg-
séget látszólag, de valódilag csak elnyomja, mert
a mint a gyógyszer a testben hatni megszűnt, a
kór elébbi erejével újra előkerül.

Szomoritóbb a második eset.
Vannak ugyanis makacs bajok, a melyek úgy-

nevezett erélyes eljárást, erélyes gyógyszereket
igényelnek. A beteg a bajból, múy ellen orvosol-
tatott, kigyógyult ugyan, de a gyógyszereknek,
melyeket beszedett, részint erélye részint pedig
adagbősége szervezetét msgrenditvén s abba le-
rakodván, úgynevezett gyógyszerbetegségeket
származtatnak, melyektől csak évek során vagy
soha sem szabadulhatni. •

Köztudomású, hogy a hideglelés ellen alkal-
mazott, s makacs esetekben bővebben adagolt
Chinától a máj és lép megdagadnak, a gyomor
emésztési képessége csökken sat., mikmek követ-
keztében, ha a testszervezet különben nem elég
erős, vízkórság keletkezhetik. Igy áll a dolog a
higanyszerekkel; való, hogy bizonyos fekélyeket,
bizonyos kóranyagot a testben kiirtanak vagy
megkötnek legalább, azonban tuladagolva egész
élet tartamira megnyomorítják a legtermetesebb
szervezetet is.

Az alkalmazásban lévő gyógyszerek nagyobb
része hogy ingatag becscsel bír, régóta érzák s
panasziák a gyógyászok jelesebbjei ; bevallák,
hogy midőn gyógyszert keresnek, a sötétben tapo-
gatóznak. De a bajon segiteni egyik sem tudott.
Mig végre mintegy szás éve hogy megszületett
Hahnemann, ki a kielégiteni senkit nem tudott
gyógyszertant halomra döntötte, s helyébe a ter-
mészet csalhatlan törvényeire alapított uj, biztos,
s az eddigivel merőben ellenkező gyógyrendszert
alkotott, önmagán tett számos kísérletei nyomán
azon titok forrásához jutott, mely ezerint: vala-
mely hatályos an^ag a testbe nagyobb adagban ve-
zetve a mily kóros jelenségeket előidéz — ugyana-
zon anyag igen parányi adaga ugyantzen kóroe
jelenségekhez hasonló kórjelenségii betegségeket is
képes meggyógyítani.

Ez a Hahnemann által felfedezett igazság
alapján épült gyógytánnak szabálya, melyneknincs
kivétele.

Rövidség okáért csak egy példát hozok fel.
Az arsenik, a réz, a hunyor — veratrum —

nagyobb adaga a choleráeho« hasonló kónüne-
ményeket hoznak létre; ugyanezeknek parányi
adagával sokszor már néhány perez *latt sikerült
megszüntetni a kimerítő hányást, haemenést és
görcsöket, tehát » cholerát.

A betegség kórtüneteivel megismerkedvén ai
orvos, ha Hahnem*nn gyógyelvei nyomán választja
szerét, jogos bizalommal támasrkodhatikreá, mert
ismeri hatásiránját 8 a torrényt, mely irányát
kijelölte. S valóban azon szert rendéire, melynek
nagy adaga hasonló kórjelenséget szokott előidézni
azokéhoz, melyeket betegén észlelt: a kivánt ered-
ményre nem keileud soká várakoznia.

Ezen gyógymódnak előnyeiről e helyütt szó-

lani nem volna helyén ; ide tartozik mégis meg-
említeni:

hogy érvágót, nadályt, hány tatot és hashajtót
gyógymód nem alkalmaz, mivel ezekre szüksége

nincsen; —
hogy parányi adagaival gyógyszerbetegsé-

geket soha sem okozhat; —
hogy számos kipróbált ízerek állván már ren-

delkezésére: elévült s oly betegségeket is képes
gyógyítani, melyek Hahnemann koráig gyógyit-
hatlanokul tekintettek.

S mivel pedig hasonlót hasonlóval gyógyit:
lett e gyógymódnak neve hasonszenv. —r—

ye, Garavár.
(Még egy felelet gróf Zay Károly törtőnelem-st&tistikai

kérdéséré )

Mennyire a rendelkezésein alatt álló források
engedek, gondosan és élénk tudvágygyal utána
néztem a nemes gróf által közzétett történelem-
statistikai kérdésnek, s most legyen szabad el-
mondanom az eredményt, illetőleg a feltett kér-
désre való feleletet.

Hogy a kérdéses Walkómeyye és Garavár
fekvéséről kielégitő felvilágosítást nyerhessünk,
ismernünk és tudnunk kell a mai tulajdonképi
Tótország régibb történelmi és politikai felosztá-
tását; tudnunk kell, mi volt hajdan Walkómegye
8 volt-e abban régen ,,villa, castrurn Gara,•' mely
a gróf által idézett adománylevélben emlittetik.

A régibb Sclavonia, mely. mintegy 50 mér-
föld hosszan és 20 mérföld szélesen terjedt ki, az
idők és politikai körülmények befolyása követ-
kez.ébin — leginkább közigazgatás tekintetéből,
— különféle felosztásokon m :nt keresztül. Fel
volt osztva 8 megyére, melyek régibb történelmi
munkákban herczegnégeknck is neveztetnek , s
melyek névszerint következők: Varasai, Sago-
riai, Crysiai, Zágrábi, Verovicai, Posicgai, Wal-
poi és Sirmiai. A négy első megye igen gyak-
ran Horvátországhoz is számit: atott; mig Vero-
vica, Possega, Walpo és Syrmia megoszthat-
lanul tevék a tulajdonképi Tótországot én együtt
képezek Walkómegyét. Az elnevezés a mai Vvka
folyótól (a mai Szerémmegyében) vette eredetét;
ugyancsak ettől kapta elnevezését Walkóvára is,
mely ma Vukovár. — Később az egyesült megyék
külön felosztás után külön elnevezést nyertek s
lett a mai Veröcze, Szaréin (a régi szorosan úgy-
nevezett Walkómegye) és Possegamegye. A szakí-
tás következtében a kérdéses Garavár Verőcze
megyéhez jutott és lett belőle Gorján. Másuton
Walkómegye és abban Gara helység ki nem ma-
gyarázható, mig az általunk adott felvilágosítás
történelmi alapon nyugszik.

A Debrecztni ur által idézett Lazius és Sam-
buccus-féle földabroszt nincs szerencsém ismerni;
de erősen hiszem, hogy az általam idézett felosz
tás szerint lehet sierkesztve. ezért lehet belőle
csak „körülbelül' m ghatározni, hogy a kérdéses
helyek Verőczemegye területén fekszenek.

Összevonva, feleletem a föltett kérdésre csak
ez : Walkómegye ma Szeremmé gye, Garavár pedig
Gorján és ez Veröczemegyében van.

Mitrovics Gyula.

E g y v e l e g .
** (A niagarai zuhatag), mely a természet

egyik legnagyobbszerü jelenségét képezte, meg-
szűnt nevezetesség lenni, legalább ez következtet-
hető Byng H., a philadelphiai tud. akadémia tag-
jának egy közzétett leveléből, melyben a hires zu-
hatag nagymérvű megkisebbülését jelenti. Febr.
8-án éjjel 2 óra körül roppant mennydörgés»zerü
moraj verte föl a közelében levőket. Földrengést
gyanított mindenki. Azt a bizonyos csattogó mo-
rajt, mely a zuhatagtól sok mérföldre hallatszott,
sokkal gyöngébb zugás váltotta föl. Később tud-
ták meg, midőn az első ijedelem elmúlt, hogy a
viz szétrombob a a sziklapárkányt, melj évezredek
óta útjában állt. Ez óriás szirt mint egy zsilip
emelkedett a két tó szűk nyilasa közt, B föltartva
a felső tó vizét, az csak nagy magasságból ömöl-
hetett a másikba. A hatalmas elem örökös csap-
kodása széttörte a gátat, s a világhírű vizeséi most
egészen megtörpülve sokkal szelídebben önti a
vizet egyik tóból a másikba. A felső tó vizeenagy-
szerű katastropha által majd 90 Jábnyiyal apadt
le, s az alsó tóé hatalmasan növekedett, ugy, hogy
nagy, azelőtt száraz tért, most viz bont.



Irodalom és mű veszti.
= (Uj irodalmi vállalat.) Heckenast Gusz-

távnál ez évben egy hölgyeknek szánt „Album-
naptár" fog megjelenni, mel\ et Aldor Imre és
Zilahy Imre szerkesztenek. Több aczél- és famet-
szet fogja ékesitni, szépirodalmi része pedig leg-
jobb irónk tollából kerül. A szerkesztők az egykori
„Aurorákat" igyekeznek e vállalattal f'öltátnasz-
tani,s ha a közönség érdemlett pártfogásban része-
síti, évről évre folytattatni fog az s oly gyüjtemény-
nyé nőheti ki magát, mely a külföld bármely al-
manachjával kiállja a versenyt. A külső kiállítást
Heckenast a legnagyobb diszszel eszközlendi s
miután árát olc-óra szabja, valószinü, hogy ez lesz
az idén a legkapósabb naptárak egyike.

— (Protestáns szüléknek.) Heckenast Gusz-
távnál épen most jelent meg díszes kiadásban:
„Emlékkönyv, a confirmatióhoz készülő protestáns
hajadonok számára." Irta Györy Vilmos, orosházi
lelkész. A protestáns családok életében alig lehet
egy-egy meghatóbb ünnep, mint a család —kivált
hajadon leány — tagjainak confirmatiója. Melyik
szülő ne akarná e napot valami becses emlék által
is feledhetetlenné tenni gyermeke előtt? S vájjon
mi lehetne e napra czélszerübb emlék, mint egy
jó könyv, mely a lelket buzdítja, a szivet neme-
Biti? Ilyen könyv eddigelé hiányzott magyar iro-
dalmunkban. Györy Vilmos „Emlékkönyv"-e pó-
tolja e hiányt. Nem száraz fankönyv ez , ha-
nem oly vallás-erkölcsös tartalmú — buzgóság
könyve, hogy ennek használatát, mindkét feleke-
zetü protestáns szüléknek a legmelegebben ajánl-
hatjuk. Ara az aranymetszéssel és egy gyö-
nyörű aczélmetszettel díszített, kemény kötésű,
18 ívnyi kötetnek: 1 ft 20 kr.

** (Kautt Gyula nagybecsü nemzetgazdasági
munkájából) melyet a múlt évben a magyar tud.
akadémia 1000 ft. díjjal koszoruzott, az első kötet
már elhagyta a sajtót. Teljes czime: ,.Nemzetgaz-
daságunk és vámpolitika, folytonos tekintettel
törvényhozási feladatainkra és társadalmi teen-
dőinkre az anyagi érdekek terén." Irta Kautz
Gyula egyetemi tanár, akad. rendes tag, és or-
szággyűlési képviselő. Kiadta Heckenast Gusz-
táv. A most megjelent díszes kiállítású kötet 304
lapra terjed. Az egész mü ára 4 ft. 50 kr.

** (A „Kis nemzeti múzeum" czimű vállalatból
a 4-ik kötet is megjelent, Jósika Miklós váloga-
tott beszélyeivel. Czime „Regegyöngyök" Jósika
Miklós legszebb beszélyei a magyar nép és ifjúság
számára. A 342 lapra terjedő kötet koszorús re-
gényírónk következő beszélyeit foglalja magában:
Bájvirág. Silvio Foscari. A mohilok gyöngye.
Herculanum. Bornemisza Anna. Az Ilmérek. A
völgy rózsája. Vizözöni kép. A Gyerőfiek. — Ára
csak 50 kr.

** (Iskolai könyvek.) Heckenast Gusztáv
kiadó hivatalában megjelent: „A növénytan ele-

gymnáziumi és reáltanodái használatra irtameV
Mihálka Antal, a pesti főreáltanodánál a termé-
szetrajz rendes tanára. 47 fametszettel. Ára 50
kr. — 2. „Népiskolai A B C." A hangoztató és
írva olvasó módszer szerint irta Erdélyi Indali
Péter. Ára kötetlen 9, — kötve 12 kr.

*• (Szinészeti tankönyv.) A „Fővárosi La-
pok" szerint Egressy Gábor, szinészeti tanköny-
vét már teljesen elkészité. Megjelenése kétségkí-
vül hasznos lenne a magyar színművészeire.

•* (Megjelent röpirat.) A magyar földhitel-
intézet ügyében, az igazgatóság megbízásából
Csengery Antal, mint az intézet titkára, egy röp-
iratot irt, mely „Magyarország képviselőházának
hazafiui figyelmébe" van ajánlva.

** (Röpirat.) Pfeiffer Ferdinánd kiadásában
a következő czimü röpirat jelent meg: „Csonka
minisztérium mint közvetítő." Irta Zichy Antal.
Ara 50 kr.

** (Uj zenemüvek.) Kózsavölgyi és társa mű-
kereskedésében a következő, zongorára szerzett
uj zeneművek jelentek meg: 1) Dalvirágok, Si-
monffy K.-tól. Második kiadás, ára 3 ft. — 2)
Hajósegyleti polka szerzé gr. Széchenyi Ödön,
Pejachevich-Prandau Alvina grófnőnek ajánlva,
ára 50 kr. — 3) Praeambulum, Courante, Sara-
bande és Tempó di Minuetto, Bach S.-től. Ama
klassikus zeneszámok, melyeket Schumann asz-
szony egyik közelebbi hangversenyében játszott;
ára 50 kr. — 4) Szintilyen a Pasacailla Hiindel-
töl; ára 30 kr. — 2) Lébe Wohl! Dallamos zene-
darab, Potocki Lujza grófnőnek ajánlva, szerzé
Paula Lipót; ára 50 kr.
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Közintézetek, egyletek.

** A magyar tudományos akadémia) bölcse-
leti, törvény és történettudományi osztályainak
ruárcz. 25-ikén tartott ülésében Weninger Vincze
„A bankügy elméletéről" értekezett. — Utána
Schwarcz Gyula a magyar birodalombeli összes
gymnáziumok statisztikáját terjeszté elő a hozzá
beküldött kimutatások alapján. Szerinte összesen
mintegy 166 gymnáziumunk van. Több érdekes
adata közül megemlitjük, hogy minden 250 ma-
gyarra, 534 németre, 1200 oláhra, 4200 cseh-
szlávra, 1055 szerb-horvátra, 122 örményre stb.
esik egy-egy gymn. tanuló. Izraelita gymn. tanuló
Iti93 van, igy minden 356 izr. lakosra esik egy
gymn. tanuló. Reáltanuló az izr. közül még ke-
vesb van, minden 1103-ra esik egy. — A titok-
noki közlemények közül fölemlítendő: hogy Fabó
András akad. t. beküldé Vitnyédi András leveleit
az akadémiának — fölolvasás végett. Egy magát
megnevezni nem akaró 7 darab okmányt küld az
Akadémiának. Mosonymegye első alispánja, Ma-
jor Pál, beküldé a Fertő sopronyi oldalán tett
vizsgálat jegyzőkönyvét. A német orvosok s ter-
mészetvizsgálók Frankfurtban szeptemberben
tartandó nagygyűlésükre meghívják az akadémiát.
Popper Gyula külföldi tag, köszönő levelet küld
akadémiai taggá történt megválasztatásáért —
A legközelebbi ülés april 9-dikén lesz. Értekezni
fognak Fest Vilmos és Kalkbrenner Károly.
Ugyanezen ülésben hirdettetik ki a gróf Kará-
csonyi-féle pályázat eredménye.

** (A pesti jótékony nöegylet szemgyógyinté-
zete), melyben Magyarország és kapcsolt részei-
nek szürke szemhályogban megvakult szegényei
ingyen gyógyittatnak és élelmeztetnek, folyó évi
april l-jén ismét meg fog nyittatni. — A kik föl-
vétetni kivannak, jelentkezzenek az intézet veze-
tője, t. Lippay Gáspár egyetemi tanár urnái, az
egyetem ujvilág-utczai klinikájában.

— (A nemzeti tornaiskolában) a nemzeti lo-
varda melletti helyiségekben april. 5-én nyilik
meg a nyári tanszak. A beiratás az intézetben
Clair Ignácz főtanitó által történik. Dij az egész
tanszakra október végéig 15 ft. jul. végéig 10 ft.,
havonkint 3 ft., oktatási nyelv magyar és német.

Mi újság?
** (Hangverseny jótékony czélra.) A mul

vasárnap Pozsonyban a főrendüek hangverseny
rendeztek a csallóközi szükölködők javára. E
hangversenyről, mely, ugy művészeti mint anyagi
tekintetben egyaránt sikerült, irják a ,,M. V."-nak,
hogy azt Thern Károly népdala, a „Magyar leány"
nyitotta meg, szabatosan előadva a pozsonyi da-
lárda által. Ezután Khevenhüller Fanni grófnő
zongorán és Halzl lovag hegedűn egy kettőst
játszottak Ösborntól. E kettősre egy karének kö-
vetkezett Rossini „Mozes"-éből. Összevágólag
előadták: Rossi Mária és Alexandra, Paehta
Gabriela, Pálffy Gizela é3 Karolina, Montfort
Izabella, Degenfeld Anna, Deesewffy Júlia, Er-
dődy Júlia grófnők, Walterskirchen Georgine és
Hedvig bárónők, Simony kisasszony, Almásy
Kristóf és Tasziló, Zichy Géza és Ernő, Pálffy
Gyula grófok, Veith Ottokár, Roth József és
Udvarnoky Kálmán urak. — Párdal Verdi „Tra.
viatá"-jából, Éneklék Rossi Mária grófnő s Ud-
varnoky Kálmán ur. A grófnőnek a ki különben ola-
szul énekelt, igen szép mezzo-sopron hangja van.
E kettőst Dessewffy Júlia grófnő kisérte zongorán
ritka ügyességgel. — Zichy Géza gr. zongorajátéka
megható és fölötte érdekes volt. Csak bal kézzel
játszott. Az alig 17 éves ifjú másfél év előtt, va-
dászat alkalmával, jobbját elveszte. Megmaradt
baljával mégis oly szépen zongorázta a népdalokat,
hogy a közönség zajos tapsaira ismételni kellett.
— „Lamermoori Luciából" egy karének, melyben
Pozsony legszebb hölgyei vettek részt. — Baader
Zsófia k. a. és Halzl „Trovatore"-ből adtak elő
egy részt zongorán és hegedűn; Veit O. ur pedig
egy saját szerzeményü „Ábrándját" mutatta be
zongorán, jó hatással. Énekelt még Wenkheim M.
bárónő, s Pálffy Gizela grófnő, sok taps közt. —
A hangversenyt egy karének a „Hunyadyból" —
a dalárda által előadva — fejezte be. — Érdekes
est volt ez, melyre nemcsak a vidékről, hanem
Pestről és Bécsből is sokan siettek. — A tiszta
jövedelem 1000 ft volt, miután a költségeket a
közreműködők saját erszényükből téritek meg.

** (A nemzeti színházhoz,) a távozó Ceresa
helyett Stégért szándékoznak szerződtetni. —

l.r)7

Szabó Róza kisasszonyt, egy fiatal énekesnőt, ki
a múlt hetekben a nemz. szinpadon fölléptével
átalános tetszést aratott, húsvét után ismét több-
ször fel fogják léptetni s szerződtetése van terv-
ben. A szinház oly fiatal erőt nyer benne, mely
sok reményre jogosít. Szabó Róza eddigi képzett-
ségét Wenckheim Krisztina gróf kisasszonynak
köszönheti, ki tanulmányairól gondoskodott.

** (A színházi képezde növendékei közül)
egyet már szerződtettek a nemzeti színházhoz. Ez
Egressy Árpád, ki a képezdei vizsgák alkalmával
hivatottságának szép jeleit adta.

•• (A színházi drámabiráló bizottmányból,)
mint az igazgatóság tudatja, Bérczy Károly ki-
lépett, s helyére Vadnay Károlyt választották.

*• (Jótékonyság.) A csallóközi szükölködők
gyámolitására gr. Zichy Ferencz az illető inségi
bizottmánynak több ezer mérő gabonát és nagyobb
összegnyi kézpénzt bocsátott rendelkezése alá oly-
képen, hogy annak fele az idei aratás után, másik
fele a jövő évben fizettessék vissza. Továbbá gróf
Zichy Károly a szükölködőknek kenyérre 100 mérő
búzát és tavaszi vetésre 300 mérő árpát ajánlott
fel u«y, hogy az idei aratás után az ne neki, ha-
nem a megyének téritessék vissza s egy takarék-
magtár alapját képezze.

** (Az aradi országos dalárünnep) bizott-
mánya Hollósy Kornélia asszonyt, Bigniot, a
Doppler-testvéreket éa Reményit fölkérte a köz-
reműködésre. Ha e fölszólitást az illetők elfogad-
ják, bizonyosan gzép siker lesz várható.

** (Megtiszteltetés.) A helsingforsi finn iro-
dalmi társaság Budenz Józsefet, a magyar akadé-
mia másodkönyvtárnokát, nyelvészeti érdemeiért
levelező tagjává választotta.

** (A pesti állatkertben) serényen folynak a
munkálatok. Most legelébb is az állatok óljait,
ketreczeit, medenczéit sat. készítik el, s ezekre
20,000 ftot fordítanak. Gróf Pálffy János a zene-
kioszk felállítását — reuniók adhatása végett —
harmadfél ezer forint erejéig magára vállalta. A
vendéglő létesitését, miután ez 17,000 ftot nyelt
volna el, kedvezőbb időkre halasztották. A társulat
részvényesei lassan ugyan, de mégis folyvást sza-
porodnak. Pár nap előtt Deák Ferencz is a rész-
vényesek sorába lépett.

** (A bazárterv ellenségei és barátai.) Pes-
ten két felirat kering most a közönség kezén alá-
írások végett; az egyik a bazár mellett, a másik
pedig ellene szól. Ez utóbbi már körülbelül 100
aláírással van aláírva. Mindkét felirat a tárnok
elé fog terjesztetni.

** (Pest szépülésére) érdekes hir, hogy a
„Két pisztoly" vendéglő rozzant épületét a „Bar-
ber testvérek" ismert czég, hir szerint megvette,
s oda egy háromemeletes bérházat fog építtetni,
sörháznak szánt pinczehelyiségekkel.

** (Egy hang a népből.) Mint a „Felvidék"
írja, Abaujmegyében Gönczön az országgyűlés
második felirata a városházánál nyilvánosan felol-
vastatván, egy odavaló polgár a nép előtt nagy
lelkesedéssel igy kiáltott fel: „Az a deák olyan
mint a jó kovács, ha a fejszét elkésziti, se nem
kemény, se nem lágy, épen jól vág." — A nép
megéljenezte.

** (Szivtelen nő.) Szent-Endrén a hatóság e
napokban a következő bűnténynek jött nyomába.
Dochnál Mihály ottani lakos neje avval foglalko-
zott, hogy csekély díjért, havonkint 1—3 ftért,
gyermekeket, többnyire csecsemőket fogadott el
ellátásra s élelmezésre. A legutóbbi időben ez
asszonynál öt gyermek volt, mindegyik 2—3 hó-
napos, kiknek anyái Pesten szolgálók vagy daj-
kák. Kevéssel ezelőtt két gyermek eltűnt, s mint-
hogy az asszony nem tudott kellő felvilágosítást
adni, nála házkutatás lett elrendelve, s a két el-
tűnt gyermeket halva találták fel. A bonczolásnál
kitűnt, hogy az egyik éhhalállal múlt ki. A másik
gyermek természetes halállal halt meg, miután
azonban az asszony a gyermek betegsége alatt
nem hivatott orvost, e miatti félelemből a gyer-
mek holttetemét a szemétdomb alá rejtette el. A
gonosz nőt megfenyitésre a megyei hatóságnak
adták át.

** (Leégett helység.) Pápa mellett Béb hely-
ség márcz. 19-dikén éjjel, alig egy pár ház kivé-
telével, porrá égett, összesen 443 tagból álló 130
család jutott e szerencsétlenség által koldusbotra.

** (Az Amerikába utazóknak), a helytartóta-
nács rendelete folytán, csak azon esetben adnak
útlevelet, ha az illetők oly vagyoni állást mutat-
nak ki, mely az oda- és visszautazás költségeit
"edezi.

Melléklet a Vasárnapi Újság 13-dik számához 1866.
•• (A múzeumi Markó-képtár ügyében) köze-

lebb választmányi ülést tartottak, s előterjesztek,
hogy e czélra 9501 ft. 92 kr. gyűlt be. Ebből
8456 ft. 40 kron 9 Markó-képet vettek, továbbá
egy Markó iskolájabeli képet Ligetitől 650 fton;
a fennmaradó összeget pedig keretek sat. költsé-
geire forditják. A képtár-egylet egyszersmind
jelenté, hogy Than Mór „Fedor és Angelica"-
jához 400 ftért jutottak. Felét az egylet utalvá-
nyozá, felét gr. Pejacsevics János ajánlotta föl.

Átalános örömmel fogadák el ezúttal Kubinyi
Ferencz egyleti elnöknek azt az indítványát is,
hogy a múlt napok emlékéül császárné O Felsége
életnagyságu arczképét készíttessék el a múzeum
számára. Ez arczkép elkészítésével a Münchenben
lakó Wagner Sándort bizzák meg.

** (A közegészségi állapot Pesten) a város
főorvosának hivatalos jelentése szerint, a múlt
februárban kedvezőbb volt, mint a megelőző hó-
napban. Feltűnően egy kór sem uralgott; járvány
még kevésbbé mutatkozott. Betegülési eset 3934
s igy aránylag kevés fordult elő. A kórházakban
1746 fekvő beteget gyógyítottak. Meghalt 510
egyén, ebből 303 fi, 207 nőnemű. Született 556,
még pedig 308 fiu, 248 leány. Házasult 192 pár.

•* (Furcsa vendégszereplés.) A pesti német
színházban most trichinek vendégszerepelnek, a
mennyiben tudniilik ott jelenleg egy trichinkiál-
litás látható. E gyilkos kis állatokat gazdájok
Németországból hozta s mutogatja jó pénzen; de
a pestiek nem nagyon kíváncsiak.

= (Egy párbaj Pozsonyban.) Mint a bécsi
lapok irják, a szombat reggeli bécsi vonattal her-
czeg Lichnowski és gróf Nemes, két uri ember kí-
séretében Pozsonyba érkeztek a ott a „zöld fához"
czimzett vendéglőbe szállottak. Körülbelül 2 óra
felé elhagyták a szállodát két bérkocsiban, s a li-
get felé mentek. Egy órával később gróf Nemes
súlyosan megsebesülve tért vissza a szállodába,
hol rögtön orvosi aegélyben részesült. Csak ké-
sőbb értesültek, hogy a herczeg és gróf között
párbaj volt pisztolyra 20 lépésről. A párbaj okát
illetőleg azt állítják, hogy midőn gr. Nemes pén-
teken este Bécsben a nemesi kaszinóba ment, s ott
egy asztalnál leült, az asztal körül ülők mind fel-
keltek, s eltávoztak. Gróf Nemes erre haraggal
kérdezte, vájjon e tüntetés neki szól-e? „Igen"-
nel feleltek, s szóváltás fejlődött ki, melynek fo-
lyamában Lichnowski hg szidalmazta a grófot,
mire ez a herczeget kihívta. Az erre rögtön kö-
vetkezett békitési kísérletek eredménytelenek
maradtak. Lichnowski herczeg pisztolyokat vá-
lasztott s a párbaj helyéül a pozsonyi ligetet.
Másnap reggel segédeikkel mindketten Pozsonyba
utaztak. Lichnowski hg. este 6 órakor visszatért
Bécsbe, volt az operaszínházban, s később a ka-
szinót ia meglátogatta. Gróf Nemesnek a golyó
mellébe hatolt, s jelenleg Pozsonyban fekszik,
hol felgyógyulását kétségbe vonják.

— (Színészi felhívási) Szerencsés lévén a
jövő téli idényre a szabadkai színházat megnyer-
hetni, s ezenkívül a nyári időszakra állandóan
birván a keszthelyi színházat, — hol ez évben az
idény már a jövő május hó 15-dikén meg fog
nyilni, — felkérem tehát a vidéki színészeket és
színésznőket, ugy szintén az énekeseket és énekes-
nőket, kik operettekben magán vagy kardalokra
alkalmazhatók, hogy kik hozzám egész évre szer-
ződni kivannak, bérmentes leveleikkel legyenek
szívesek april hó 15-dikéig Kalocsára értesíteni.
Kalocsa, márczius 28-án 1866. — Szuper Károly,
a szabadkai és keszthelyi színházak igazgatója.

** (Halálozás.) Haas Mihály, a szatmári püs-
pök, márcz. 27-én délután 1 órakor Pesten elhunyt
55 éves korában. Hűlt tetemei másnap délelőtt be-
gzenteltetvén, a vasúton Szatmárra szállíttattak.

** (Halálozás.) Debreczenben márcz. 19-én
hunyt el Csáthi Lajos ottani könyvkereskedő,
életének 60 dik évében. Az elhunyt nemcsak mint
könyvárus, de mint több irodalmi mű kiadója is
szerzett érdemeket.

— Sajtóhiba-igazítás. A V. U. f. évi 5-ik
számában László Károly „A mahagon- és ber-
zsenyfa" czimü czikkében (53. lap 2-dik haeáb
11-ik sor) e helyett „20 láb átmérőjű" — igy kér-
jük olvasni: „20 láb körméretük

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

VII. közlés: Bakonszegről a ref. egyház hí-
vei Bakos József lelkész által 38 ft. — Félegy-
házáról többen Molnár Imre rendőrbiró által 14 ft.
— Rácz-Almásról Lehoczky Mihály 1 ft.

összesen 53 ft.
Az eddigi L— VI. közlésekkel együtt begyült

összesen 674 ft. 22 kr., 2 db. cs. arany, 2 db. kétfo-
rintos tallér, 1 db. egyfrtos és 4 db. ezüst húszas.

— (Adakozások.) A Vasárnapi Újság szer-
kesztőségéhez múlt héten beküldetett:

Az erdélyi mezöségi szükölködők számára:
Bakonszegről a ref. egyház hivei "Bakos József
által 8 ft.

Nemzeti szinház.
Péntek, márcz. 23. Először:,,Egy Nimród bak-

lövése." Vígjáték 2 felv. Irta Kvassay Adolf. — Ez
uj színmű csak gyenge kísérlet, melynek szinre-
hozatalát átalánosan kárhoztatják. A különben
tehetséges ifjú szerzőtől később talán sikerülteb-
beket remélhetünk.

Szombat márcz. 24. „Rigoletto." Opera 4 felv.
Zenéjét szerzetté Verdi. — A közönség Raba-
tinszki kisasszonyt, kinek ezúttal bucsuföllépése
volt, koszorúkkal tisztelte meg.

Márcz. 24—April 1. A húsvéti szent ünne-
pek miatt a szinház zárva volt.

Szerkesztői mondanivaló.
8166. Tnrkeve. V. S. Csakugyan inkább valamely

kritikával foglalkozó lapba illenék. Majd keresünk neki
helyet. Hanem a szegény szedők nevében ismételve olvas-
hatóbb betűket kérünk. A „kiszakított lapok" véletlenül
még itt rekedtek, de most már igazán elmentek.

8167 B. Diószeg. Sz. J . A dolog egy kis időbe s
utánjárásba fog kerülni, de talán sikerre fog vezetni. Szí-
vesen megteszszük a kellő lépéseket s az eredményről
azonnal tudósítani fogjuk önt.

8168. 1848. Megérkezett. Szerelnénk már egyszer
bővebben szólani, de valószínűleg majd csak a személyes
találkozás idejére marad.

8169. X. X. X. Az ujabb küldeménynek is helyet re-
mélünk találni. Az adott engedélyt igénybe veszszük
adandó alkalommal s az örvendetes meglepetés viszonzá-
sául elküldjük a Mikulást — ijesztgetni.

8170. Miskolcz. K. K. Csodáljuk, hogy a körmendi
önsegélyző iparosegylet önök felszólítására nem küldé
meg a kívánt adatokat. Mi az ügy élén álló urak e rész-
beni szívességéről épen ellenkező tudomással birunk Hisz-
szük is, hogy önök kivánatát végre teljesíteni fogják.
Különben figyelmeztetjük önöket a most alakuló, hasonló
tárgyú pécsi segélyzőegylet szervezetére. Ez utóbbinak
élén Bánffay Simon pécsi ügyvéd áll.

8171. Szenna. K. S. A 84 éves pegazus iránt őszinte
tisztelettel viseltetünk, de talán mégis jobban illik az ő
méltóságához a nyugalom. Hadd nyargaljanak a fiata-
labbak.

8172. Pest. L.B. Sem a tárgy választása, sem az ada-
tok s források hitelessége ellen nincs kifogásunk ; inkább
csak a czikk krónikaszerű soványsága ellen panaszkod-
nánk. Más szóval, nem csupán az anyag összeállítása, ha-
nem feldolgozása kivántatnék meg a lapunkba szánt czik-
keknél.

8173. Az én Gynrl bácsim. J ó kedvű kísérlet meg-
lehetősen érdektelen tárgyról. További gyakorlatot aján-

lunk; a véna, ugy látszik, megvan. A „Térdepeljetek le"
nem közölhető."

8174. Viszhangra viszhang. Ott kellene kiadni, a
hol az első viszhang megjelent. Közönségünket az előz-
ményekről kellene elébb tudósítanunk.

8175. N. Dorog. Köszönettel vettük. Minél elébb
túladunk rajta.

8176. Mohács. K. A. Egy históriai ténynek épen nem
tendentiosus, hanem csak véletlen, mellékes fölemlitése
legfölebb czáfolatot érdemelne, de koránsem ily felkiáltást.
Engedelmet kérünk, hogy a dolgot az első benyomás pil-
lanatától a későbbi higgadtabb perezre fölebbezhessük. A
sikertelenséget fölötte sajnálnók.

326-dik sz. f. — Czenthe Józseftől
(Miskolczon).

Sötét.

ga b c d e i
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 321-dik számú feladvány megfejtése.
(Az e6 vil. Bástya és el söt. gyalog nélkül 3 lépésben.)

Világos. Sötét.
1. Fb3-c2 Kc5-c4:
2. K«7-b6 Kc4-d5:
3. Fc2—bSfmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: Gr. Festetich Benno. — Miskolczon: Czenthe
József.— Tisza-Polgáron: Liszauer József. — Pozsonyban:
Csery Gábor. — Debreczenben: Z. I. és F. B. — Pesten:
Rakovszky-Vagyon Judit.

Rövid értesítések. Miskolcz. Cz. J . A változtatást
részint a mellék-megfejtés kikerülése, részint a fölállítás
természetessége egyaránt kívánatossá tette. Reméljük,
nem válik a feladvány hátrányára.

Rozsnyay Mátyás ur Zombán tudatja, hogy nála a
„Berliner Sehachzeitung" 1851—1857. és 1859—1860. évi
folyamai, 9 kötetben, összesen 12 forintért megkaphatok.
Utolsó posta Szegszárd.

Nyílt tér.*)
Acs Gida ur kéretik bostoni és new-yorki

barátjai által, kik miatta aggódnak, hogy hol- és
mintlétét azokkal ezen az utón vagy magánlevél
által haladék nélkül tudassa. Aláírónak szóló
levél utasítandó: „care Mesrs. B. F. Small & Co.
New-York. U. S. A." László Károly.

*) E rovatban közlött ezikkekért csupán a sajtóhatd-
ság irányában vállal felelősséget a s z e r k .

Melléklet: Előfizetési felhívás „A
Nep Kertésze" czimü szaklap 1866-iki folya-
mára.

HETI-NAPTAR.
Hónapi- és

hetinap
Katholikns és Protestáns

naptár
Aprili

1
2
3
4
5
6
7

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerd.
Csüt.
Pént.
Szomb.

IS
G Hasvétvas.
Húsvéthétfő
Richárd
Izidor, Ambrus
Iréné szűz
Czelesztin p.
Hermina szűz

G Hnsv.vas
Husv.hétfö
Rozamunda
Ambrus
Maximus
Ireneus
Hermina

Görög - orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Márcz. (ó)
20 B 6 Vajhi
21 Jakab ap.
22 Vazul
23 Artem
24 N. csötörtök
25 N. péntek
26 N. szombat

Niz. Ros.
18 Husv. 2.
17 [ünn.
18
19
20 Mózes
21 Hu*. 7. ü.
22 Hus. vég

N a p
| pyng.

H o l d
hossz* kél nyng.

11 30
12 29
13 28
14 27
15 26
16 25
17 24

'. p.
40
38
35

5 34
5 32

80
28

6. p

6 29

6 34
6 34
6 36
6 38

t. p.
205 17
217 8
228 58
240 47
252 40
264 41
276 53

<s. p .
este
8 58
9 56

10 61
11 48
regg.
0 83

6. f

regg.
6 38
7 9
7 44
8 23
9 7
9 57

Hold változásai. © Holdtölte másod izben szombaton 81-én, 8 óra 48 perczkor reggel.

TARTALOM.
Bömches Frigyes (arczkép). — Húsvét ünnepén. —

Egy debreczeni mysterium. — Liszt Ferencz a pápa társa-
ságában (képpel).— Árva vára (képpel). — A méh-biro-
dalom (képpel). — Az alföldön divatozó babonák. — Mi
az a hasonszenv ? — Valkómegye, Garavár. — Egyveleg.
Tárház: Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek.
— Mi újság?— Adakozások.— Nemzeti színház. — Szer-
kesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Nyílt tér. — Heti-
naptár.

Felelős szerkesató Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza 1. sz.)

'• ! I;
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HIRDETÉSEK.

Előfizetési fölhívás

VASÁRNAPI ÚJSÁG
es

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK
1806-ik évi folyamára.

Előfizetési föltételek:
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt:

Évnegyedre (április—június) . . 2 ft. 5 0 kr.
Félévre (április—szeptember)
Külön a Vasárnapi Újság, vagy

Újdonságok:
Évnegyedre (april—június) .
Félévre (april—szeptember) .

Mindazon tisztelt előfizetők, kik a Vasárnapi Újságot 6 Politikai
Újdonságokat együtt kívánjak járatni, vagy külön a Politikai
Újdonságokra előfizetnek, az O r s z á g g y ű l é s i b e s z é d t á r
czimű mellékletet ingyen kapják.

Minden 10 példány után egy tiszteletpéldány.
A pénzeslevelek bérmentesítése kéretik.

A Vasárnapi Újságból az év elejétől teljes számú példányok-
kal még folyvást szolgálhatunk.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadóhivatala
(Pest, egyetem-utcza 4. szám.)

. 5 ,, — .,
külön a Politikai

. 1 ft. 50 kr.
. 3 „ — „

Dicséretesen ismert szépitöviz,
úgynevezett

HERCZEGNÖ-VIZ
mt-ly 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 bőrtisztáta'anságtó!, u. m. szeplő, máj-
folt, napégetés, sárga-foltok, pörsenések, orr-vör-
heny, sömör, hópörsenés, égetés s arczredöktól
megóvja. Ezen hathatóságára nézve dicséretesen

ismert szépitőszer egyedül s kizárólag valódi minőségben kapható:

illatszeráruk-kereskedésében
a „Minervához4 4 1 4 7 8 ( 7 1 0 >

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

„NEFELEJTS,"
a legtöbb előnyt nyújtó szépirodaimi és divatlap.

Nyolczadik évfolyam.
Megjelen hetenkint 2'/a—3 ivén, szines borítékkal, színezett divatképekkel,
hímzett, kötés- és horgolási mintákkal, arczképekkel, ruhaszabás- és

kelme-mintákkal, regénymelléklettel és

minden félévben dísze* mülappal.
Most belépő t. előfizetők, kik apriltAI deczember végéig, azaz 3/4 évre, vagy

szeptember végéig, azaz % évre előfizetnek, azon rendkívüli előnyben része-
sülnek, hogy a szokásos 30 kr. csomagolási dijak beküldése mellett (minden képért
30 kr.) öt díszes múlapot kapnak: .,11 Decamerone", „Dávid diadalmenete Goliáth
legyőzése után'1, ,,Sab» királynője Salamon királynál", „Visszatérés a Kálváriáról" és
1866. évi másod félévi nagy történeti mülapunkat (bolti áruk összesen 20 ft.).

Továbbá minden most belépő t. előfizetőnknek, bármily időszakra fizessen
is elő, áprilisi el»ö számunkkal ingyen megküldjük „országgyűlési arczkép-
csarnokunk'* eddig megjplt-nt h á r o m kőnyomata képét (Deák Ferencz, gr.
Andrassy Gyula, és Tisza Kálmán, mindegyik csinos, keretbe illeszthető külön
lapon); az orszagK^ulés megnyitási ünnepélyének rajzát, és a „Szellemkapi-
tány" ceimü rendkívül érdekes regény újévtől kezdve megjelent részét: 18 ivet.

E l ő f i z e t é s i f ö l t é t e l e k :
Vidékre postán és helyben házhoz hordással: april—deciemberi 3/4

évre 9 ft., apr.—szept. 7 4 folyamra 6 ft., apr.—jun. % évre 3 ft. minden
egyes miilap csomagolási dija 30 kr.

Előfizethetni helyben a szerkesztőségnél: Sebestyén-tér 1. sz. Vidéken

? 1 1 1 ^ „Nefelejts" kiadó-hivatala.

A legnagyobb vászonrulia-raktárban
váczi-utcza,

„Ypsilantihoz" Pesten,
kaphatók a legolcsóbb árakon és legnagyobb választékban minden,

nemű fehérneinüek férfiak, hölgyek és gyermekek számára,
úgymint:

20000i> darabnál több férfi-ingek rnmburgi vagy hollandi vászonból darabja 2 ft
75 kr, 8 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 60 kr, 5 ft, 5 ft 00 kr, 6 ft, 6 ft 60 kr 7 ít 8 ft
10 ft, 12 ft. '

10000 darabnál több szines férfi-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintája 1 ft.
80 kr, 2 ft, legújabb minták és legdivatosabban varrva 2 ft 50 kr, 3 ft.

Fehér pamut madapolan ferfi-ingek 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 60 kr.
Férfi-gatyak vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 25 kr,

2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr.
Női ins-ek rumburgi vászonból, simák 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 3 ft, 8 ft 50 kr, 4 ft, 5 ft.
Női ingek rumburgi és hollandi vászonból himezve 4 ft, 5 ft, 6 ft 7 ft, 7 ft 50 kr,

8 ft. 9 ft, 10 ft, sveiezi és franczia mellmustrával 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr,
6 ft, 7 ft.

Fia-ingek vászonból 4 éves 1 ft 80 kr, 2 ft 10 kr, 6 éves 1 ft 85 kr, 2 ft 40 kr, 8 éves.
2 ft, 2 ft 45 kr, 10 éves 2 ft 10 kr, 2 ft 65 kr, 12 éves 2 ft 40 kr, 2 ft 90 kr, 3 ft
50 kr, 14 éves 2 ft. 65 kr, 3 ft 15 kr, 4 ft 20 kr, 16 éves 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr.

Szines fiu-ingek 4 éves 1 ft 25 kr. 6 éves 1 f» 40 kr, 8 éves 1 ft 65 kr, 10 éves 1 ft 75 kr,
12 éves 2 ft, 14 éves 2 ft 10 kr, 16 é' es 2 ft 20 kr.

Mindennemű teli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli czikkek
férfiak és hölgyek srámára nagy választásban.

Főraktár a legjobb amerikai krinolinnak fehér vagy hamuszin, darabja 2 ft 50 krtól
6 ftig, vörös 5 fttól 8 ftig.

Szines alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft 50 kr, 7 ft, 7 ft 50 kr.
Ferstel orvos tyúkszem-irtószere egy üvegecske 50 kr.

És sok egyéb kész fehérnemű czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmen-
tesen elküldetik.

Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rnmburgi, hollandi, irlandi, kreasz-és
bórvassnakban a legolcsóbb gyári árakon.

Vásfconzsebkendók tuczatja 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft,
7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, egész 20 ftig.

Törülközők tuczatja 5 ft 60 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 — 16 ftig.
Szines agyi kanavasz vége 9 ft, 10 ft, 11 ft, 12 ft, 13—16 ftig.

Valóságos vásEon-asztalnemn.
Asztalkendők tuczatja 5 ft 30 kr, 6 ft 20 kr, 6 ft 60 kr, 7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft.
Abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig. Asztali készletek 6, 12, 18 és

24 személyre. Legjobb minőségű kötő-ezérna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
Nagy választás agyteritök, pique és trícot-paplanokból, kávés-kendőkből és

minden e nembe vágó czikkekböl.
Raktárunkban vett czikkeknél nagy előnyül szolgál az, hogy minden megvett, az

árjegygyel ellátott czikk 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
elégitési esetben az ár vissza is adatik.

Szállítások minden irányban, az ár előlegea beküldése mellett vagy utánvétellel
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemű megrendelések mustra sze-
rint leghamarabb elkészíttetnek.

1575 d-6) KoIIárits József és fiai.

Egészen fris és biztos minőségű
valódi erfurti

főzelék- és virágmagvak
nagyban és kisebb mennyiségben a legjutányosb árért kaphatók, — s
gyümölcsfákra, szölővesszökre, valamint erfurti óriási spárga-

gyökerekre megrendelések jegyzékbe vétetnek
1570(2-3) FISCHLER F.-nél P e s t e n ,

az „arany horgonyhoz", haltér 1-ső szám.

Marhabetegségek s marhavész ellen
eredménydús használatra talál

a korneubnr^i marbapor,
engedvényezve a magas cs. kir. ausztriai, kir. porosz s a kir. szász kormányok által,
kitüntetve a hamburgi, londoni, párisi, müncheni és bécsi érmekkel, s a legnagyobb ered-
ménynyel használtatik ő felsége ai angol királyné, valamint <5 felsége a porosz királyi
összts udvari istállóiban.

Valódi minőségben kapható:
PESTEN Tőrök József gyógyszerésznél, király-uteza 7. sz., Thalmayer A. és társa,
Halbauer testvérek, Glatz J., Rakodczay A. — Budán: a i udvari gyógyszertár-
ban, Aradon: Probst F. J , Tones és Freiberger. — Abony: Lukáci A. — Brassó-
ban: Heszbeimer és társa, Gyertyánffy és fiai — JJ.-Becskerek: Nedelkovics. — De-
breczrnben: BignioJ, Csanak J.— Dettán: Braumüller. — Déva. Lengye.— D.-Fold-
vár: Nadhara P. — Eperjesen: Zsembery J. — Eszéken: Deszáthy J. — Eszter-
gomban : Bierbrauer C. J. — Egerben: Tschbgl J. — Gyöngyösön: Kocziánovich.
— Kassán: Novelly A. — Kolozsvárit: Wolf. Komáromban: Belloni A., Ziegler
és fia. — Kőszeg: Bründl J. — Mohácson: Kögl. - Altmann. — Nagyváradon:
Janky A. — Nagy-Knnfz«án: Feszelhofer és Rosenberg. - Nyíregyháza: Reich és
Pawlavits. — Pancsován: Rausohan és fiai és Gráf, - Paks: Flórián J. — Pozsony-
ban: Scherz F , Hackenberger testv., Waritsek, Kovács J. — Rozsnyón: Pósch J. —
Sopronban : Pachofer L., Müller P., M ẑey A. — Székesfehérvárit: Legmann A. L.,
Kovács P. — Szegeden: Aigner. — Selmeczen Dimák, Zelenka, — Ssepesvárallyán:
Fest J. B. — Szolnokon: Scheftsik István.— Sziszeken: Dietrich A. - Temesvártt:
Maxer és Sailer A., Babusnik. — Trencsénben: Kulka és Weisz. — Váezon: Bodea-
dorfer. — Varasdon : Halter F és Koterba. — Veszprémben: Láng J. és Tuszkau

M. - Veröcze: Bész J. K. — Zeliz: Steyrer A. 1476 (6—8)

Német- H E
országi J p
triehin ü l

U H készülc
Q H kek
Wm 80 kr.
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Nagyitóüveoek (MiüiosüO^e) a trichinek
(főnalósz) vizsgálására, trichinké zü-
lékkel 6 ft.

Nagyobbszerú mikroskópok 10 ft. és feljebb.
Legújabb szerkezetű vámsuly-levélmérle-

gek 1 ft-
Magnesium-sodrony (1 láb) . . 10 kr.
Finom szemüvegek, aczél és szaru foglal-

ványnyal 1 ft, 1 ft. 50 kr., 2 ft.
„ szemüvegek ezüst foglalványnyal

8 ft., legerősebbek 5 ft. ;
., ezüst szemüvegek foglal vány nél-

kül 3 ft.
„ arany szemüvegek könnyű foglal-

ványnyal 6 ft.
Rococos (Pinee-ne;) kautsuk foglalvány-

nvallft.-lft.5Okr.Rococos

Rococos

Rococos

y
békateknö foglal vány-

nyal . • 3-5ft.
aczél foglalványnyal

1 ft. 50 kr , 3 ft.
ezüst foglalványnyal

3 ft. f)0 kr., 5 ft.

Pes ten: Rath Mór, K o l o z s v á r i t :
Stein János és 1) fin jen László

könyvkereskedésében kapható :
KŐVÁRI LÁSZLÓ munkái:

Erdély történelme,
az őskortól 48-ig.

Hat kötet ára 12 forint.

Erdély története,
1848/49-ben. Egy kötet ára 2 ft.

OKMÁNYTÁR.
1848/49-b.ez. E g y kötet ára 2 ft.

Magyar családi és közéleti

Viseletek és szokások,
A nemzeti fejedelmek korából.

Egy kötet ára két forint.
ERDÉIY NEVEZETESEBB

családai. a-s)
Czimerekkel és leszármazási táblákkal.

Egy kötet ára S ft. 15 kr.

TÖRTÉNELMTREGÉK
ÉS

TÖRTÉNELMI ADOMÁK.
Egy-egy kötet ára 1 ft. 15 kr.

tündén gyomorbaj és váltólázban szenvedőknek na-
gyön ajánlandó

DR. PEARCE EDW. 1603(7-18)

szabadalmazott

GYOMORSZESZE
(Magén- Essenz)

mint kitűnő segédszer, úgymint: elromlott gyomor, étvágyhiány,
syomor-éníelyffés, rö«zött gyomorgyengesés és rósz emésztés, |

f saván} képzés, gyomorégetés, felfúvódás, gyomorgörts, fejfájás j
(ha t. i. ez a gyomorból származik), váltóláz stb. ellen.

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

PESTEN TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnái, király-utcza 7-ik szám alatt, kihez mindazon vidéki vyogy-

szere«z urak, kik ráktart kivannak átvállalni, szíveskedjenek fordulni
BECSRE és a többi koronaországokra nézve a főraktár WEISS JÓZSEF |

gyógyszerész urnái létezik Bécsben, Tuchlauben Nr. 27.
Azokon kiTül még léteznek raktárak következő gyógyszerész uraknál:

Szinházi láte*ők, egészen tiszta szinvevő j
(aohromatisch) üvegekkel különféle fog-
lalványnyal 5 ft. 80 ftig.

Kettős tábori látcsők(B!nocles) 16 f-. 40ftig.
Finom távcsók . . . . 5 ft. 30 ftig.
Érez és kéneső lőgmérők(Barometers), hév-

mérők (Thermometers), időmérők (Me-
tronómén), rajzoló-eszközök, kéz-üvegek
(Loupen), bor-, must-, eczet- és pálinka-
fokmérők, í-tereoskópok sat., a legjutá-
nyosb árakért kaphatok s ajánltatnak

G&LDERONI és TÁRSA
látszerészek által Pesten, a váczi-

utczában-
fSF* Kijavítások a leggyorsabban s leg-

jobban eszközöltetnek.
§V Ószerű színházi látcsők és távcsök

illendő felfizetés mellett ujjakkal becseréi-
tetnek. ' 1544 (3-10)

§&>- Levélbeli rnesrrendeléiekre a leg
nagyobb gond fordittatik.

Legújabb

2 millió 269,000 markából
áliő töke kisorsolása,

melynél csupán csak nyeremények huzatnak
ki s biztositva Hamburg szabad város kor-

mánya által.
Egy állam eredeti sorsjegy ára 3 ft. a. é.

; Két fél „ „ „ „ 3 ft. a. é.
| Négynegyed „ „ „ 3 ft. a. é.
I Nyolcz-nyolezad ,, „ 3 ft. a. é.
I 11 sorsjegy vételénél csak 10 fizetendő meg.

19,000 nyerőszám közt következő fő-
nyeremények találtatnak, u. m.: 200,000,
1O0,0«0, 50,<>00. 30,000, 30,000,
15,000, 7-szer 10,000,2-szer 8000, 2-szer
6000, 3-szor 5000, 3-szor 4*>OO, 16-szor
3000, 50-szer 2000, 6-szor 1500, 6-szor
12O0, 106-szor 1000, 106-szor 500, 6-szor
300. 106-szor 200, 8600-szor 9* marka sat
A búzás kezdete f- évi april 4-kén.

A messze távolban ismeretes, s átalánosan
kedvelt üzletjeligém alatt

„Isten áldása Cohn-iiál!"
legújabban egy hét előtt s pedig a 21-szer
nyeretett meg nálam a nagy sorsjegy.

Pénzküldimékkel ellátott vidéki megren-
delések, legyenek azok bárminő papírpénz-
nemben, vagy szabad markokban, általam a
legtávo'abb vidékre is gyorsan és titoktartás
mellett eszközöltetnek; a hiv. sorshuzási
lajstromok, valamint pénznyeremények a
húzás után azonnal megküldetnek.

ttáz. Sains. Cohn.
1558 (4—4) baukár Hamburgban.

Aradon: Szarka János.
Baan: Bartovics István.
Battaszéken: Pasch Lajos.
Brassóban: Stiehler Ede

,,a fehér templomhoz".
Cítaczan : Bentsáth Fidél.
€zirczen:Vekerle János.
üebreczenben: Borsos F.
Egerben: Ertingerlgnácz.
Eszéken: Karolovics M. és

Deszáthy István.
Daruvar-fürdőben: Ku-

schevitch A. L.
Gőllnitzben: Brujmaan K.

Ede.
Gyöngyösön : Kocziano-

vioh J.
Győrött: Némethy Pál.
Hajdn-Dorogbon: Tanács

Mihály.
Illőkön : László Frigyes.
Jánosházan: Kossá Guszt.

Jáazkán: Ody Károly.
Jolsvan: Maiéter Béla.
Kolozsvárit: Hinez D. és

Wolff János.
LngoHon: Kronetter F.
Magyar-Óvartt: Sziklay

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

mond.
Monoron: Demtsa Kon-

stantin.
Munkácson: Gottier Lip.
Kagy-Lakon: Lenhard J-
Bíagy-Mihalyban: Czibur

Bertalan.
\aesiezban (Szlavóniában):

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

i Pozsonyban: Pisztory B.
; Schneeberger D.
'< Rimaszombaton . Hamal- j
i jár K
i Rosnyón. Posch J. J.
SárbofcárdonTrsztyánszki j

: Károly.
Szegeden: Aigner Károly

i és Meák Gyula.
| Szent-Miklóson: Haluska

Péter.
j Szinér-Varallyan:Gerber

Ödön.
Szikszón: Aichmann Józs.

i Temesvárit: Pecher J. E.
i Tokajban: KrötzerÁgost.
! Tornallyán: Lipthay J.
Unstvaron: 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.

A legczélszerűbbeknek s legjobbaknak elismert

kerti- és tüzi-fecskendők,
melyek a pesti gazdaság kiállításon éremmel tün-

tettettek ki, a legjutányosb árért kaphatók

Nendl István-nál
Pesten.

Raktár: király-utcza 18. sz. — Gyár: nagy diófa-ntcza
10. SZ. a . 1539 (4-6)

Tiszteletteljes megemlitéssel a londoni ipar-kiállitáson kitüntetve.

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

p r AN AT HE R IN-SZÁJ VIZE ~m
Bécsben, St»dt Bognergasse Nr. 2 1529(5-6)

Egty «veg ára 1 ft. 40 kr.
Kapható PESTEN : Török József gyógyszerésznél király-uteza 7-ik sz. a ; - to-

vábbá : Unschuld Ede, Balitzky Al. váczi-utcza, Scholz gysz.
„a szent háromsághoz", Molnár, ezelőtt Laykauf testvérek
nagykeresk., Lueff illatszerárus, Thallmayer és társa, Kindl
és Früwirth lipótváros, és Vértesei uraknál.

BDDÁN: Az udvari gyógyszertárban és Ráth gyógyszerésznél Tabán.
Ezen kitűnő készítmény 15 évi fennállása ó*a még Európán tul is a legnagyobb

elteriedést s hírnevet vivta ki magának, s annak használása a fogfájdalmak minden
nemei, továbbá a száj puharészek betegsége., mgó fogak, könnyen vérző beteg-íog-
hus, csőn, szu és süly ellen a legjobbnak bizonyult be ; felolvasztja a nyálkát, mely
áltál a fog-kó képződése meggátoltat*, a szájízt jobbítja • arra frmtoleg hat s .gy
minden kellemetlen bűzt, melyek me.ter«Sge? Tagy üres fogaktol, ételek vagy do-
hányzástól származnak, gyökeresen eltávolít M.nthogy az anatherin-szajviz a
foeakra s a gzájrészekre sem bántólag, sem pedig marólag nem hat, ennélfogva a*
mindenkor mint szájtisztitó szer a legnagyobb szolgálatot teszi s a szájrészeket a

lkésó korit teljes egészség s fris bégben fenntartja; kitünd orvosi egyéniségek bizo-
I nyitványai annak ártalmatlan- s ajánlhatoságát elismerték, s az számtalan hírneves
I áHal már régóta rendeltetik.

inat^erin fog-pásta 1 szelence ára 1 ft. 22 kr.
Fog-ólow, az üres fogak betöltésére 1 doboz ára . . . 2 ft 10 kr.
Növényi fogpor 1 tok ára ~ ft- 63 kr.

Titkos 1519(6-12)

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 gyógyít

Med. űr. Helfer Vilmos
Pest. király-utcza 27. sz. Medetz-
házban, 1-só emelet, délelőtt 7—9-ig,

délután 1 — 4 óráig
IPV* Dijnzott levelekre azonnal

válaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megküldetnek.

Önkéntes árverés.
Nyíregyházán elhunyt néh. Nyiri Kristóf

s néh. neje örökösei részéről, az örökösök
nevére már telekbönyvezve levő Nyiregy-
házai 812-ik számú telekjegyzőkönyvbe ve-
zetett Nyíregyházai 784-ik számú teher-
mentes udvar-telek, a rajta levő szilárd
anyagokból épitett s fedett lak, gazdasági
és magtári épületekkel, — a már szabad
kézből kótelezóleg igért 12,000 ft. ár alap-
ján 10% bánatpénz letételemellett, s an -kal-
lói 838-ik szá »u telekjegy ökönyvben fog-
lalt u. n Császárszállási 1600 D ölével
71 hold 400 D öl, 1200 • ölével pedig 95
hold tehermentes pusztai birtokrész pedig,
holdjától a már szabad kézből kötelezőleg
igért 60 pfton öszesen 5700 frt. ár alapján
lO°/o bánatpénz letétele mellett, Nyíregy-
házán a városházánál f. 1866. april 18 ik
napján d. e. 10 órakor alulirt által önkéntes
árverésen eladat.ni fogván: — ezen árve-
résre, melynek föltételei alulírottnál N. Kál-
ióban megtekinthetők, a venni kivánók
meghivatnak 1565 (8—8)

N.-Kalló, 1866. márcz. 12-én.
Tokaji Nagy Lajos

mint végrendeleti végrehajtó, s az örökösök
közös meghatalmazottja.

Titkos

BETEGSÉGEK,
újonnan keletkezettek

8 nap alatt
minőségre nézve

48 óra alatt
meggy ógyittatnak

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

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

Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leg-
gyorsabban eszközöltetnek.

Lakása: Király-utca, 24. sz. «. J-.«
emel«t. 1876 (6—1^)

Á

i;
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R O C K I S T V Á N G É P G Y Á R A
Pesten, soroksári-ut 20. szám alatt,

ajánlja úgynevezett „Röck-féle" ismét gyakorlatilag javított cséplőgépeit, kerekállványon tisztítás- és
zsákolással. Hozzá valóságos hordozható mozdonyt, a nélkül, hogy kerekeiről le kellessék emelni. Van
továbbá Ifensnian féle rsépiö , kovácsolt rácsozott vaslatu dobbal, mely soha sem törik; ugyszinte
amerikai (czövekes) nagy munkaképességgel, hozzá erőfokozott mozdony, szinte tisztító s zsákoló
rosta, mely minden cséplő mellett használható, — mind ez leszállított áron.

Tökéletesen felszerelt őrlőmalmok, gőz-, szél-, víz- és lóerőre, finom őrléshez való hengerrel,
részletei is külön-külön, állványok, kövek, a vasrészek euly szerint.

Mindenféle sajtók, u. m. élesztő, keményítő, bor, olaj, nyomdai kézi és gyors, valamint gön-
gyölő-sajtók, végre burgonya-, zab-, malátazúzó és spodiumtörő.

Álló, fekvő vagy hordozható minden nagyságú gőzgépekre érkező megrendelések egéi-z kész-
séggel teljesittetnek.

Elősorolt gépek nagyobbára készen kaphatók.
Gazdasági gépkészletem a legnagyobb választékban elismert jelességü Howard-féle ekék 1-ső

ezámu 15 ft., 2-dik 13 ft., 3 dik 12 ft,, 4-dik 11 frtért, aczél szántóvassal 1 frttal feljebb.
Rögtörők, boronák, irtókapák, töltögető és kapáló ekék, rétgyaluk, szénagyüjtők, morzsolok,

répavágók, mindennemű szecskavágók éa szórva-vető gépek 12' 3 soros repeze- és kukoricza-vetésre,
mind a legjutányosabb áron.

Mint eddigelé, ugy ez évben is a közeledő tavaszkor szándékom vidékre szakértőket kiküldeni,
kik a tőlem vásárolt cséplőket megvizsgálva, szükség esetében kijavitandják. Hogy tehát a tisztelt gazda-
közönség költséggel tul ne terheltessék, felkérem ezennel, miszerint a szükségelt javításról legfeljebb
jöv > april hó 15-ig okvetetlen értesíteni szíveskedjenek, a gépek megvizsgálásával, esetleg kijavításával
azonban csak azon egyént bízzák meg, ki tőlem 186fi-ki igazolványt gyári pecséttel ellátva képes elő-
mutatni, mivel az előbbiek érvénynélküliek. " ..

Pesten, márczius hóban 1866. ROCK
1552 (3—6) gyár-tulajdonos.

Znin Aliban
emphfehlen 1557 2 — 6)

rother, brabai.ter un<\ steirischer Klee,
echt französiseher Luzern-Klee,

weisser Klee,
Esparsette,
Timothée,

engl , französ. und ital. Raigras.
Honiggras,

sowie allé andern Klee-Grassamen-
Mifchungpn;

amerikan-schen Pferdezahnmais,
Kukuruz,

Aeker- und Riesenspörgel,
Wickrn,

Buchweize»,
gélbe, weisse, blaue Lupine,

engl. Turnipssamen,
Quedlinburger, Magdeburger Zuckerrüben-

samen,
diverse Futterrm kelrübensamen,

neuseelünder Sommerraps,
ccht 1865 Rigaer und Pernauer KronSSe-

| I Leiusamen,
Pflanzenkartoffeln,

weissen und schwarzen Maulbeersamen,
Waldsamen,

allé Sortén Gemüsesamen.
Zuglei eh empfrhlen unser Láger von :

echt engl. Portland-Cement,
echt engl. Strinkohlentheer,

echt Peru-Guano,
• Knochenmehl,

Rapskuchen und Mehl,
echt belg. Wagenfette,

Wiener-Neustadter Binderspeck.

Brfider FRANKL in Prag,
Schillingsgasse (Poríc) 1074—II.,

Hotel „englischen Hof."

Tizenharmadik évfolyam.

Föltünóleg olcsó árakon
áruitatnak

rumburgi vászonraktárában
„a magyar koronához" Pesten,

a váczi-utczában 6-ik szám alatt, a „Nádor"-szálloda átellenében,
n vásznak valódiság és rAfmértékérü jótállás mellett.

54 rőfös rumburgi végvászon, 30 rdfös */« és */« fonal- vagy bőrvásznak,
50 „ V« hollandi „ g ( ) ^ t/i é g 5 / < s z i U z i a [ h á z i . v á s z n a k i

88 „ V« és s/i creas-vásznak, , % és */i széle;ségú lepedővásznak.
Mindenféle

asztalneműk, kávéabroszok, törülközők, lenvászon-zsebkendők.
abroszok és ágyteritök, ágykanavászok és tarka csinvat, függönyök

és mindenféle fehérnemű-árúk stb.
NB. Nevezetesen bátorkodik ezen raktár legnehezebb minőségű 54 röffls

ramborgi vásznaira figyelmeztetni, mely rendkívül jutányos árainál fogva olcsóbba
kerül, mint bármely más silányabb minőségű vá*zonfaj.

Továbbá gazdag választék a

legtijabb tavaszi gyapjuruhakelinékböl
a 24. 30, 34, 38, 40, 42, 45, 50 kr.

Angol lustrék és muhairok 75, 80, 90, 100 kr.
Co8manosi perkálinok 36, 38, 40, 42 kr.
Franczia batiz és Jaconas 34, 36, 38, 40 kr.

flíT* Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek, é§ kívánatra ár-
ixabály küldetik. 1Ő68 (2—8)

i z o n y i t v á n y . 1527 ( 2 - 2 )

Alólirott, községben orvos és gyógyszertár hiányában már több év óta Pestről
hordatván gyógyszereket, és a többek között az «ngol patent-köszvényvászont •) is
megrendelvén magának, mely mindig jó sikerrel használtatott köszvény, csúz, nem-
különben daganatok gyuladások és kificzamodásoknál is. Csak egy esetet akarok
felemlíteni, egy asszony, ki 16 év óta iszonyú szaggatásokban szenvedett, már a
halálhoz igen közel volt és az utolsó szentségekkel elláttatott, ezen kosi vény vászon
használata által egészsége ismét tökéletesen helyreállott. Melynélfogva kötelezve
érzem magamat, ezen lélekisroeretesen kiállított bizonyítványomat nyilvánosság
elébe juttatni, hogy szenvedő embertársaimon segítve legyen. Kelt Tordán, jan.
80-kán 1866. Arménd Friedrich,

apát és plébános.
•) Kapható Pesten: Törflk József gyógyszerésznél király-uteza 7. SÍ. a.

Die„Verhandlungen des Ungarischen Reichs-
tages" 1865.1866.

Herausgegeben von S. Chor in i , Redakteur des „Ungarischen
Fremdenblattes" (in deutscher Original-Uebersetzung).

Die Aufmerksamkeit Europa's ist gegenwSrtig zum guten Theil von dem in
Ungarn's Hauptstadt berathenden Reichstage in Anspruch genommen. Ein grosses
und s«lrenes Schau«piel ist es , welches daselbst geboten wird. Monarch und Volk,
die sich so viele Jahre kühl gegenüberge3tanden, habén ein einseitiges Experimen-
tiren aufgegeben, welches sie mehr und mehr zu entfremden drohte; von beiden
Seiten wurde endlich die Absicht, sich zu versöhnen, kundgegeben, und demlteichü-
tage in Pest fiel die Aufgabe zu, den Grundstein zu einem Gebüude zu legén, wel-
ches unter Mitwirkung der Gesammtvölker Oesterreichs vollendet, sie allé als
Kinder einer Fasoilie beherbergen soll

Wir habén uns, bei dem hohen Interessé, welches die Verhandlungen des
nngarisehen Rcichstagcs bieten, entschlossen, die in dieser Körperschaft geführ-
ten Debatten, allé hierauf Bezug habenden Aktenstücke, Biographien etc. in einem
heftweise ersebeinenden Werke herauszngeben. Die mit PortrSts geschtnüekten, in
d e u t s c h e r S p r a c h e erscheinenden Hefte werden, abgese^en von dem augan-
blicklichen Interessé, in gleichmassige Bande vertheilt, ein dauerndes Monument ftir
die Thatigkeit dieses Reichstages bilden. Wir laden somit zur Pranumeration auf
dieses Werk ein, von welchem bereits d r e i H e f t e erschieiien sind.
Preis: mit Zusendung des „Ungarischen

Fremdenblattes'
Ganzjahrig
Halbjahrig

7 fl. ö. W.
3 fl. 50 kr. ö. W.

Die „Verhnndlnngen des nngarisehen
Reichstages" alléin:

Ganzjáhrig . . . . 5 fl. ö. W.
Halbjahrig . . . . 2 fl. 80 kr. ö. W.

sammt Postversendung.
lm nachsten Quartale beginnt im Feuilleton des „Ungarischen Fremden-

blattes" ein historischer Román unter dem Titel :

Gráf STEFAN SZÉCHENYI 1 6 5 3 ( 3- 3>
•on S. Chorini.

Die Pra'numerationsbetrSge sind an die „Redaktion des Ungarischen Frem-
denblattes", Pest, Stadthausplatz Nr. 3, zu adressiren. Buchhandler erhalten den
üblichen Rabatt.

„Die Redaktion des Ungarischen Fremdenblattes."

SIGL
gépgyára s vasöntödéjében Bécs, Alsergrund,

mindennemű gazdasági gépek, n. m.:
locomobile 4—16 lóerőre, gőz-cséplő-gépek, járgány, és cséplőgépek,
vetögépek, tisztító-és őrlőmalmok, szénagereblyék, boronák,szecska-
vágó-, daráló- a kaszáló-gépek, fa- és deszka-fűrészek, kukoricza-
morzsolók sat. a legnagyobb s legdúsabb választékban folytonosan készen
kaphatók.

Illustrált árszabályok kívánatra bérmentesítve küldetnek. A gépek
szilárdsága és tartósságaért, valamint működési képességükért jótállás
biztosittatik. 15ő9 (2—12)

Nincs többé Dorsch májolaj!

GRIMAULT és TÁRSA gyógyszerészek
JÓDTARTALMÚ RETEK-SZÖRPJE

PARISBAN (Kue Richelieu 45). 1894(13-32)
Azoa sok nemű szerek közt, melyek javaslatba hozattak, hogy az oly kellemetlen

izü s formája által a betegre nézve oly kiállhatlan hal májoiaj mással pótoltassák, tagad-
hatlanul eddig a Grimault-féle jódtartalmú retek-szörpje bizonyult be a leghathatósbnak
s a ezélnak tökéletesen megfelelőnek. Annak jótékony hatása különösen mellbetegségek-
ben, aszkór, anámi, lymphati és skrofulabántalmakban mindenkor igazolva lón; a gyom-
rot nem rohanja meg, az étvágyra ingerlőleg hat, s különösen gyermekeknél a bör szin-
telség s ernyedtsége eseteiben, melyhez gyakran a nedvek megromlása is csatlakozik,
valamint a nyakmirigy kifejlődése ellen eredménynyel használtatik.

A retek-szörp a párisi orvosi gyakorlatban nem rég vétetett alkalmazásban s ma
már a legkitűnőbb orvosok altul naponkint mint vértisititószer a legkiválóbb eredmény-
nyel rendeltetik.

A jódtartalmú retek-szörp alapja a kerti zsázsa nedve (nasturtium), a reteké, a
torma (cochleria) mindkettő elismert tulajdonságú antiscorbutféle növény, melyek ter-
mészeti állapotban iblanyt s kénkövet tartalmaznak, s melynek neve a készítmény hat-
hatóságáról_ s a bevevés könnyüségéról a megnőtteknél epén ugy mint a gyermekeknél
elégséges biztosítékot nyújt. Baain s Cacenave a „St.-Louis" kórház orvosai Parisba* a

Pest, aprilis 8-án 1866

Előfizetési föltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — t'snpan Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

_ Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január 1-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnil 10 krta-
hiromsiőr- vagy többszöri igtatásnál csak 1 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Haasenstein és Vogler. — M.-Frankfurtban:
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Kiadó-tniajdonoi Heckenast GaszUv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866 (egyetem-nteza 4-ik szám alatt).

Az országgyűlés szünnapjai alatt, mi-
dőn a politikai közpálya szereplő férfiai a
fővárostól távol, otthoni köreikben töltötték
napjaikat, ismét alkalmunk nyilt egy pilla-
natra a közélet egyéb pályáinak hiveire is
fordithatni figyelmünket. S ilyenkor mindig
előtérbe lépnek a tudomány és irodalom
elméleti s gyakorlati téréin működő hazánk-
fiai, kiknek sorából e lapok arczképcsarnoka
idők folytán már számos jelesünkkel gazda-
godott. A gyakorlati tudománynak egy ily
közbecsülést kivívott emberét mutatja jelen
képünk is.

Ha az orvosi tudományokat
ugy képzeljük magunknak, mint
egy terebélyes fát, melynek vé-
konyabb s vastagabb ágai van-
nak, hogy azokba a vészt kerülő
emberek szükség esetében bele-
íogózhassanak: azt tapasztaljuk,
hogy akkor markoltuk meg a fa
legerősebb ágát, mikor a sebé-
szethez nyúltunk, mert az or-
vosi tudománynak ezen ága az,
mely nemcsak a tanulmányozó
orvost, hanem a segélyt kereső
beteget is legbiztosabb és leg-
több sikerrel jutalmazza. A gyó-
gyászat terén a legnagyobb ne-
vet azok vívják ki maguknak,
kik egyszersmind sebészek is,
vagyis kézzel működvén, látha-
tólag hatnak; kik mint jó kato-
nák nemcsak őrt állanak, hanem
szükség idején fegyvert is for-
gatnak; a fegyver pedig tekin-
télyt szerez annak, ki azzal jól
tud bánni. A test belső bántal-
mai ellen sokszor kevésbbé ta-
nult emberek, nem ritkán ku-
ruzslók és avatlanok is tudnak
valamit javalni, de háttérbe vo-
nulnak azonnal ott, a hol külső
mütételekkel, késsel lehet csak
a bajt elhárítani.

Azon magyar orvosok közé,
kik sebészi ügy ességök által is nevet szerez-
tek maguknak, tartozik Lumniczer Sándor,
pesti orvos és sebésztudor, a budapesti ki-
rályi orvos-egylet titkára s rókuskórházi
rendes főorvos. Született Kapuvárott, Sop-
ronmegyében 1821-ben; derék atyja József,
a 82 éves agg férfiú most is életben van, s

Dr. L u m n i c z e r S á n d o r.
mint mezei gazda a múlt évtizedekben a ha-
zai kitűnőségek közé tartozott; 1848-ban az
országos magyar gazdasági egyesület igaz-
gatója is volt. Nagyatyja, István, pozsonyi
gyakorló orvos, szenvedélyes és hires füvész
volt; 1791-ben ő adta ki a „Flóra Posonien-
sis" czimü füvészeti munkát.

Lumniczer Sándor elemi és gymnáziális
tanulmányait a soproni és pozsonyi lyceu-
mokban végezte; a bölcsészeti tanulmányok
befejezte után pályát választván, nagyatyja
példájára, az orvosi tudományok tanulmá-
nyozására adta magát, mely tudományok

iránt kiváló hajlammal s előszeretettel vi-
seltetett. Az orvos-egyetemi tanfolyam el-
méleti éveit Pesten, gyakorlati éveit pedig
Bécsben végezte. A szigorlatokat Pesten'
tette le. 1844-ben szigorlati értekezésével,
„A hépl'ó sebészetről" adá első jelét a sebé-
szet iránti hajlamának. 1845-dik évben a

bécsi műtőintézet növendékévé választat-
ván, ott két évet töltött, mely idő alatt az
orvosi tudomány más ágaiban is képezte
magát. A gyakorlati sebészetet előadó ta-
nárnak, a hires dr. Schuhnak pedig ked-
vencze volt.

A műtői folyam bevégeztével 1847-ben
külföldre ment s hosszabb ideig Berlin-
ben, Parisban s Londonban tartózkodott.
1848-ban a magyar kir. egyetemen a tábori
sebészetből tartott előadásokat, de tágabb
tér nyilván a táborban a sebészet mivelé-
sére, a hadsereghez ment s fokozatonkint

törzsorvossá, végre a hadügy-
minisztériumban az egészség-
ügyi osztály főnökévé s a m.
hadsereg igazgató tábori törzs-
orvosává neveztetett ki. Ez idő-
ben szükségét érezvén a m.
tábori orvosi ügy rendezésé-
nek : utasításokat irt a tábori
orvosok számára, melyek a téli
hadjárat ideje alatt Kassán ke-
rültek sajtó alá s a központi
hadsereg orvosaira nézve köte-
lezők voltak.

A világosi fegyverletétel
után Lumniczer 1849-diki októ-
berben ismét Pesten telepedett
le, s lesodortatva a nyilvános
hatáskör teréről, a magángya-
korlatnak élt. Csak gyakori
szaklapi közlésekben, az „Orvosi
Hetilap"-ban, láttuk tudományos
irodalmi tevékenységének nyo-
mait, de mint gyakorló orvos és
sebész a fővárosi s vidéki kö-
zönség bizalmát már teljesen
birta, midőn 1861-ben a pest-
városi közkórház második se-
bészi osztályának tiszteletbeli
főorvosává, 1864-dik évi július
hóban pedig ugyanezen osz-
tály rendes főorvosává nevez-
tetett ki.

Osztályát a fiatal nemzedék,
az orvostan-hallgatók közöl is sokan láto-
gatják, miután ott a sebészi osztályokon
rendesen előforduló mütételeken kivül, a
sebészet ^terén dr. Lumniczer által beho-
zott czélszerü újításokat és reformokat is
láthatnak. . ,\*. Ü- - ^

14-ik szám.


