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TRUPP és STRUSCH

WKIKKÍI r-
elsö magyar

RAKTÁRA

1594 (2-4)

Pest, nádor-utcza 2O-dik sz. a., a Széchenyi-tér sarkán.
Ezennel bátrak vagyunk a t. cz. családok és üzéreknek tisztelettel jelenteni, hogy a fentebbi

cze" alatt egy varrógépgyárt állitottunk fel.
gAmerikí, Páris, London és Németország legnagyobb gyáraiban szerzett tapasztalásaink azon

kellemes helyzetbe hoznak, szintoly jó e's tartós munka mellett a gépeket 20%-kal jutányosabban
előállíthatni mint a külföldi gyárosok. — A gépek tartóssága valamint a t. cz. közönség megnyugtatá-
sára 2 évi iróit biztositékot nyújtunk s egyuttal ovakodásra intiii k oly ügynököktói, kik a vevő
kecsegtetedére 5 évi jótállást ígérnek, mit azért sem tehetnek, mert még Amerika leghiresebb és leg-
nagyobb gyárai is csak 1—2 évi jótállást nyujtanak.

Ez alkalommal tudatjuk a t. cz. közönséggel, hogy varrógépek egyfs alkatrészei, ugymint
diszitési lánczolatvarrók, szegők, szalafrfoglalók , szalagfelvarrók, kappszegók, zsinór-
varrók sat. készletben tartatnak, valamint, mindenféle javitásokat jutányosán > lvsllalunk.

Raktárunk el van látva továbbá varrótű és czérnafélékkel, s elvállalunk minden varrási mun-
kákat a lehető legolcsóbb feltételek mellett.

A varrásbaili oktatás ingyért eszközöltetik, " l^f
Tisztelettel

TRLPP és STRUSC'H.

Titkos 1519(10-12)

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

Med. dr. Ilelfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. sz. Medetz-
hásban, I-ső emelet, délelött 7 —9-ig,

délután 1 —4 óráig
Díjazott levelekre azonnal

lJMlik. s kivonatra a gyógy-
szerek is megküldetnek.

M i n d e n n é nt ü

takarópapiros
(Hlakulatur)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik sz.

Előfizeted fölhívás

KÉPES UJSÁG
1866. ápril —szeptemberi folyamára.

Alolirottak arra egyesültünk, hogy valódi r.éjoies, azaz minden ízében magyar, és
egyszerű, de tanulságosan mulattató lapot adjunk a nép kezébe Igyekezni fogunk a
„Képes Ujság''-ban leheté'eg mindent közölni, a mi a magyar embeit érdekeiheti, és a
miből magyar ember tsnulhat. Iparkodunk lépést tartani a külfölddel, azonban czélt csak
ugy érhetünk, ha a magyar közönség is lépést tart vele, és tömegesen partolja
olcsó népies lapunkat, melynek árat oly olcsóra szabtuk,hogy e tekintetben egy
magyar lap nem versenyezhet vele.

Lapunkban megérintjük a világ nagyobb eseményeit, különös figyelem-
mel kisérjük az országgyűlést és az ország többi dolgait, minden szamunkban
hozunk komoly czikkeket, az „Épség, egészség" rovatban ismertetést a beteg-
ségekről s azok gyógyftásn módját, országgyűlési híreket, nmlatattó elbeszé-
lést, népies mulatságok leirását, olcsó könyvek és históriák isnirrtetését, ver-
s e s k r ó n i k á t az o r s z á g d o l g a i r ó l G y ö r g y d e á k t ó l , sok apró mulat-
tató és közhasznu czikket, és számos képet.

Eddigi előfizetőinket bizalommal kérjük, szíveskedjenek ismerőseiket lapunkra
figyelmeztetni és előfizetésre buzdítani.

Heckenast Gusztáv, György deák, Hajnik Károly,
mint kkdó. mint főmunkatárs. mint szerkesztő.

Cs. kir. kiz. szab.

ÉLET-ITAL (Lebenstrank)
ismeretes s elterjedett kitünő hatásu szer hideglelés, láz, emésztéshiány,
gyomorgörcs, epeinger, hányás, tengeribetegség, vizeletszorulás, álmatlan-
ság stb. ellen.

Ára egy nagy üvegnek 80 kr.
., i) kis „ 55 kr.

Sós-bor s z e s z ! (Franzbranntwein)
angol feltalálója Lee Vilmos után igen jelesen készitve, s figyelmet érde-
mel gyors hatásánál fogva következő sebeknél, u. m. régi sérvek gyógyulni
nem akaró seben, rákfekélyek, fagyás-, fog-, fii- és fülfájns, szem-
gyuladás, tűz általi gebék, s átalán minden bénulások és sérülések, köszvény-
bajok, szaggatás 8 rheumatikus bajok ellen, söt fogiisztitószcrül is igen
ajánlható, mert nemcsak a fogak fényét elősegiti, de a foghust is erősbiti,

és a száj tiszta, szagtalan izt nyer a szesz clpárolgása után !
Ara egy nagy üvegnek 1 frt.

„ ,, kisebb „ . . . . . . . . 45 kr.
Használati utasítások magyar vagy német fordításban jelentékeny

orvosi s egyéb elismerő bizonyitványokkal, valamint bizottmányosaink
névsoraival ellátva minden aveghez mellékeltetnek.

Nnmvárl Wertiier Frigyes
Élet-ital és sósborsaesz-gyári-iroda és központi főraktára Pest, ország-ut 25. szám,

a muzeum átellenében. 1622 (1)
Kereskedők nagyobb rendeléseknél illő engedményekben részesülnek.

A „Képes Ujság" megjelen minden hónap 1-sö és 16-ik napján, 32 nagy nyol-
czadrét basábon, számos képpel, közhasznu és mulattató tartalommal. — Évfolyama
októberben kezdődik;

elöfizetési ára félévre csak 1 forint o. é. ""̂ Wl
Teljes számu példányokkal folyvást szolgálhatunk, és e szerint ez évfolyam 1. szá-

mától fogva folyvást előfizethetni lehet 2 forintjával egész évre. — Tiz előfizetésre egy
ingyenpéldány jár. — Az előfizetési pénzeket bérmentesen kérjük küldeni

A „Képes irjság" kJadó-hivatalához.
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Harkányi gyógyfürdő-megnyitás.
Baranyamegye « kies fekvésü fürdője folyó év május 1-én megnyittatik, s a fürdő-

idény tart szeptember hó 10-éig.
Természeti hőfoka 85—40" R. ; vegyalkatrészeire nézve az égrényes sós-kénes

gyógyvizek osztályába soroztatik, jód s földi-olaj tartalommal
E magas természeti hőfok, s a vegyi alkatrészek e szerencsés vegyülékének kö-

szönheti, hogy nemcsak édes honunk, hanem a külföld első rangu fürdői közé tartozik,
mert leginkább*oly bajok ellen van a fürdő javalva, melyek legnagyobb roncsolásokat
képesek az emberi szervezetben véghez vinni. S e betegségek a köszvény, a csúz, az
aranyéri bántalmak, görvélykór. idült bőrbetegségek, nöi bajok, fehér folyás,
magtalansag; mindenféle keményedések, dugulások, ugymint: máj-, lép-, fodor-
mirigykeményedései, külerőszaktól támadt sebek s frkélyek, különösen lábfekélyek,
higanykór. Ellenjavaltatik ellenben mindennemü tüdóbajokban,sápkórban, vizibetegség-
ben, bujakórban.

Hogy a beteg üdülésére szükséges szórakozást föltalálja, mindenről gondoskodva
van. — A fürdőépületek egy sétány közepén vannak, hol naponkint reggeli 7—9-ig s
délutáni 5—7-ig Sárközy Ferencz közkedvességgel ismert pesti, 12 személyből álló
zenetársasága mulattatja a közönséget. A diszes társalgóterem mindig nyitva van a ven-
dégek társalgására, hol szintén az egész idény alatt, Vasárnaponkint délutáni 4—8-ig
rögtönzött tánezmulatság tartatik.

A konyha a lehető legjobb, a bérlő által egy jó szakács vaa szerződtetve, ki már
3-ad évei ittléte alatt elegendóleg megmutatá, hogy mind a betegek, mind az inyenczek
minden igényeit képes kielégiteni.

A gőzhajó mind alulról, mind felülről naponkint jön Mohácsra, honnan vaspálya
visz Villányba, s innen a fürdő két órajárásnyi. . . * «.

Alulírott fürdőorvos az egész fürdőidény alatt szakadatlanul e fürdőben tartózko-
dik, 8 egész készséggel ad orvosi tanácsokat a hozzá folyamodóknak, mind a fürdést
mind az életmódot illetőleg. " ••" >*

Siklós, április hó 16-án 1866.

-viz (Lnftwasser)
mely különösen aranyér-betegségeknél rendes használatra ajánlható; megbecsülhet-
len hatást gyakorol továbbá a szokványos főfájások, fejköszvény, mellszorongás,
emésztési tehetlenség, altesti bajok, bűskomorság, dugulás, s az epeelkülönités
háborgatása eseteiben.

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

király-utcza 7-dik sz. a. 1473 (16—16)

Dr. Boros
1619(1-3) harkányi fürdőorvos.

Marhabetegségek s marhavész ellen
eredménydúa használatra talál

a korneiibur^l niarhapor,
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 az angol királyné, valamint ő felsége a porosz királyi
összes udvari istállóiban.

Valódi minőségben kapható:
PESTEN Török József gyógyszerésznél, király-utcza 7. sz., Thalmayer A. és társa,
Halbaner testvérek, Glatz J., Rakodczay A. — Budán: az advari gyógyszertár-
ban, Aradon: Probst F. J , Tones és Freiberger. — Abony: Lukáci A. — Brassó-

I ban: Heszbeimer és társa, Gyertyánffy és fiai — N.-Beeskerek: Nedelkovics. — De-
breczenben: BignioJ., Csanak J. — Dettán: Braumüller. — Déva. Lengye. — D.-Főld-
vár: Nadhara P. — Eperjesen: Zsembery J. — Eszéken: Deszáthy J. — Eszter-
gomban: Bierbrauer C. J. — Egerben: Tschögl J. — Gyöngyösön: Kocziánovich.
— Kassán: Novelly A. — Kolozsvártt: Wolf. Komáromban: Belloni A., Ziegler
és fia. — Kőszeg: Bründl J. — Mohácson: Kögl. - Altmann. — Nagyváradon:
Janky A. — Nagy-Kaniz«án: Feszelhofer ős Rosenberg. -•- Nyíregyháza: Reich és
Pawlavits. — Pancsován: Rauschan és fiai és Gráf, — Paks: Flórián J. — Pozsony-
ban: Scherz F., Hackenberger testv., Waritsek, Kovács J. — Rozsnyón: Posch J. —
Sopronban : Pachofer L., Müller P., Mezey A. — Székesfehérvárit: Legmann A. L,,
Kovács P.— Szegeden: Aigner.— Selmeczen Dimák, Zelenka, — Szepesvárallyán:
Fest J. B. — Szolnokon: Scheftsik István.— Sziszeken: Dietrich A. — Temesvártt:
Maxer és Sailer A., Babusnik. — Trencsénben: Kulka és Weisz. — Váczon: Boden-
dorfer. — Varasdon : Halter F és Koterba. — Veszprémben : Lang J. és Tuszkau

M. — Verőcze : Bész J. K. — Zeliz: Steyrer A. 1476 (7-8)

18-ik szám.

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

Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnal 10 krfca;
háromszor- vagy többsaöri igtatásnál csak 7 krba számittatik! — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Haascnst«in ea Vogier. — M.-Frankfurtban:
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott táját nyomdájában Pesten, 1866 (egyetem-uteza 4-ik seám alatt).

Magyar- és Horvátország nyolczszáz
esztendő változatos és sokszor nagyszerü
eseményein keresztül zavartalan testvéri
kapocscsal egymáshoz füzve, osztakozott
egymás sorsán. A Sz. László által eszkö-
zölt egyesülés után egy volt politikai éle-
tük, együtt osztakoztak a harczok dicsősé-
gében, s együtt áldoztak honfivért a meg-
támadott haza oltárán. A magyar nem volt
idegen náluk ; a horvát nem volt idegen
nálunk; nyelvünk zengése nem költött ben-
nük visszavonást, s tanácskozásainkban sza-
kadatlanul részt vettek. Természetellenes
és erőszakolt volt tehát az ide-
genedés, mely annyi századot
meghazudtolva, nehány év elött
jelentkezni kezdett. — Most
ujra lehet reményünk, hogy a
meglazult szoros összeköttetés
lassankint ismét meg fog szi-
lárdulni. Minket magyarokat is
közelebbről érdekelnek tehát ^ x
azon férfiak, kik Horvátország
nemzeti törekvéseinek többé-ke-
vésbbé hü kifejezései.

Azon férfiu, kinek arczképét
jelenleg adjuk, Horvátországban,
mint egyházi és politikai egyé-
niség, elökelő helyet foglal el.
Stroszmayer József György,
boszniai vagyis diakovári és
Szerémi püspök, 1815. febr. 4-én
született.

Figyelmünket mindenekelőtt
egyházi pályája veszi igénybe;
mostani magas állását kitünő
képességeivel vivta ki, és nem-
zetének egyházi és iskolai ügyeit
rendkivüli erélylyel folytonosan
emelni törekszik.

1838. febr. 16-án szentelték
föl pappá. Bölcsészeti és hittu-
dori szigorlatokat tevén, a bécsi
egyetem hittani karának be-
keblezett tagja is lőn. Ekként
haladt előre, ugy hogy 1849.
november 18-kán boszniai, vagyis diakovári
é*s Szerémi püspökké neveztetett ki. 1850.
máj. 20-dikán pápailag megerösittetvén,
ugyanez év szept. 8-án Bécsben a sz. Ágos-
tonhoz czimzett udv. egyházban Viale Prela
bibornok, pápai nuncius és karthagói érsek
által — Erdélyi Vazul n.-váradi gör. kath.

Stroszmayer József, diakovári püspök.
és b. Thysebaert Rudolf olmüczi püspök se-
gédlete mellett — püspökké szenteltetett.
S szept. 29-én Diakováron ünnepélyes beig-
tatása is megtörtént.

Horvátországnak ugy egyházi és iskolai
ügyeiben, mint nemzetének irodalmi és
tudományos haladásában is vezéri szerep
jutott számára. Mindenik horvátországi gym-
nasiumnál alapitott stipendiumokat, vala-
mint a zágrábi, bécsi, prágai és más egyete-
meken és iskolákban tanuló horvát ifjak
számára, kiknek segélyezésére más uton is
sokat tesz.

S T R O S Z M A Y E R J Ó Z S E F .

Hogy különböző tartományokban lakó
honfitársait szorosb kapocscsal füzze egymás-
hoz : a boszniai török tartományban levő
horvátok számára Diakováron papnövel-
dét alapitott. És csak közelebb irták lap-
jaink, hogy Pestre utazása előtt a diakovári
káptalannak egy fiu-seminarium alapitására

20,0000 ftot adott át, mely czélra már előbb
50,000 ftot ajándékozott.

A horvát irodalom emelését jelentékeny
áldozatokkal igyekszik eszközölni. Minden
horvát nyelven megjelenő könyvből nehány
száz példányt saját költségén oszt szét. Nem
egy horvát irót segélyez, buzdit.

Nincs horvát nemzeti intézet, melynek
pártfogója ne volna s melynek fölvirágoz-
tatására jelentékeny adományokkal ne já-
rulna, ö t nevezhetni a Zágrábban székelő
dél-szláv tudományos társulat alapitójának,
mely czélra mint kezdeményező, 50,000

forintot ajánlott meg. — Nagy
részben e tetemes alapitvány-
nak tulajdonithatni, hogy ez
akadémia 1861-ben megalakult
s nemrég megerősítést nyervén,
alaptőkéje jelenleg 200,000 fo-
rintra rug.

A mi minket e perczben fő-
ként érdekel, az politikai mükö-
dése. A szoros viszonynál fogva,
mely Magyarországot Horvát-
országgal elválaszthatlanul egy-
bekapcsolja, szereplésének erre
vonatkozó minden mozzanatát
föl kell említenünk s álláspont-
ját, ha nem mindenütt találkoz-
nék is a mienkkel, tárgyilago-
san igyekszünk föltüntetni.

Az 1860. ápril havában ösz-
szehivott bécsi „megerősitett
birodalmi tanácsban" Horvát-
ország részéröl ö és Vranicsány
lovag vettek részt. Stroszmayer
püspök itt a többséggel, gr.
Szécsennel és Clam-Martinicz-
czal tartott és szavazott, azon
inditvány mellett, mely Ausztria
történeti alapon való szervezé-
sét javasolta.

Az októberi diploma után
Verőczemegye főispánjává ne-
veztetett ki. 1861. febr. 10-kén
tartotta bevonulását a megye

székhelyére Eszékre, s mint jellemző vonást
megemlitendőnek tartjuk, hogy székfoglaló
beszédét olyatén nyilatkozattal végezte,_mi-
kép „anyanyelvét és nemzetiségét sírjáig
nem fogja megtagadni, és még sírjából is,
ha teste porrá vált, ily szellem fog kilövelm
népére."

Pest, május 6-án 1866.
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1862-ben, mivel az uralomra jutott
Schmerling kormány nézeteit nem osztotta,
a föispánságról leköszönt.

Tagja volt az 1861. és 186%. évi horyát
országgyűlést megelőzött báni konferen-
cziáknak s ez országgyüléseken is nevezetes
szerepet vitt.

186l-ben az ápril — novemberben tartott
horvát országgyülésen az ugynevezett nem-
zeti párt soraiban foglalt helyet.

Az 1864. nov. 10-kén Zágrábban meg-
nyilt országgyülésen pedig az ugynevezett
szabadelvű-nemzeti pártnak feje volt, mely
középállást foglalt el a magát független-
nemzetinek nevező bürokrata párt és az
unioaisták között, melyek elseje az 1861-ki
merev állásponthoz ragaszkodva, a Magyar-
országgali viszonyt teljesen megszakadtnak
tekinti, mig az utóbbiak, az unionista párt,
az egyesülést az 1848-diki törvények alap-
ján készek elfogadni. A közép-párt, melyhez,
mint emlitök, tartozik Stroszmayer is —
föltételesen akarja az uniót.

A zágrábi országgyülésen f. év márcz.
11-én megválasztott horvát küldöttség el-
nöke Stroszmayer lett, s mint ilyen társai-
val ápr. 14-én érkezett Pestre. *)

A horvát-magyar küldöttség ápr. 21-én
tartotta itt első ülését, s ez alkalommal, a
magyar országgyülés horvát ügyben ki-
küldött bizottmányának elnöke, gr. Majláth
Antal üdvözlő szavaira, Stroszmayer püs-
pök, az ékesszólásu főpap, lelkes beszéddel
válaszolt, melyben többi között ezeket
mondá:

„Higyjék el uraim, hogy mélyen érezzük va-
lamennyien a megoldandó kérdések fontosságát,
hogy ismerjük egész sulyát ama felelősségnek,
melyet Isten és nemzetünk előtt magunkra vál-
laltunk. Feladatunk és felelősségünk ezen nagy-
ságához fogjuk mérni minden szavunkat, minden
léptünket, hogy elérethessék mindkét nemzet
élénk óhaja szerint az egyesség, barátság és
egyezkedés szent czélja. Fogadják el uraim, egy-
uttal mély tiszteletünk és teljes bizalmunk kife-
jezését. Nagyra becsüljük ama bátorságot, mely-
lyel a magyar nemzet államéletének alapjait védte
és most is védi, nagyra becsüljük hő ragaszkodá-
sát a törvényes és alkotmányos szabadsághoz,
melyet mindig tanusitott és jelenleg is példás
módon tanusit. Szivből örvendünk az állami és
művelődési élet mindazon föltételeinek, melyek-
kel Magyarország szivében, Pesten ily nagy
számmal, mint a magyar nemzet törekvésének és
szorgalmának mindannyi élő tanúival és gyümöl-
cseivel találkozunk. Mindezt nagyra becsüljük a
magyar nemzetnél; mert mi magunk is bátran
küzdünk a törvény mellett, mert tudjuk, hogy az
államra nézve csak az lehet előnyös és állandó,
mi a törvény és törvényesség szilárd alapján
nyugszik, a mi pedig ezen alapon nem nyugszik,
káros és nem állandó. Uraim! előttünk is drága
az alkotmányos szabadság ; ez vala mindenha hű
társunk, ez nyilvános életünkben paizsunk. Mi is
egy bár számra kisebb, és a viszonyok mostoha-
ságával küzdő nemzet, akaratunk teljes erejével
törekszünk egy szebb állami és szellemi élet
előföltételeit valósítani, hogy megfelelhessünk az
isteni gondviselés által reánk ruházott nagy fel-
adatnak."

Mindezen biztató előzmények után ki
ne óhajtana kedvezö sikert és lefolyást a
jelenleg együtt müködő magyar és horvát
országos küldöttség munkálkodásának!

—a—

Vörösmarty Mihály emlékezete.
(A Székes-Fehérvárott május 6-án történt szobor-lelep-

lezési ünnepélyre.)

A nap ragyogóbb ma az égen,
És a mennybolt is fényesebb
Fehérvár fölött, mint volt régen,
S a madár dala édesebb:

*) Ezen horyát küldöttség jelenleg Pesten idóző tag-
jai : Csepulics, Klaics, b. Kualán, Mrazovics, Prica,
Raesky, Suhaj, Stroazmayer püspök, Szubotics, és Zmaics.
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Ünnepét ma a tavasz tartja,
Mert a költészet ünnepel,
Nézzétek: ragyog nemes arcza,
Aláhullott már a lepel.

Ki O? Nem kérdi senki ajka:
Imádkozni mindenki tud,
Neve szent, imánk foglalatja,
Mely szivünkből az égbe jut.
Oh mily nap ez! Csak dicaő népnek
Rendel Isten ily ünnepet!
örömkönyet sirnak a vének,
Mosolyognak a gyermekek.

Nyíljatok meg szent régi sírok!
Szakadjon az idő moha:
Fölöttetek félisten vívott,
S ezredévet lerombola.
Az Árpádok hős nemzedékit
Sírjaikból fölkelti O,
Hogy mutassák fegyverök elit,
Mit ki nem csorbít az idö . . .

Halljátok-e: a szilaj mének
Aczélpatkója mint robog?
Látjátok a hős fegyverének
Villámát, mely vadul lobog?
Fuss, fuss Z a l á n ! e föld göröngyét
Árpád vérével szentelé . . .
Hervadt lombként hullnak a gyöngék,
Az erős áll, — e föld övé.

És Cserha lomnak drága orma
A napfényben vértől pirul,
S ki dicsőséget zenge róla,
A nagy ősök csatáirul:
A dalnok im mennyei fénybtsn,
Mint egy félisten megjelen,
Hogy győzelmidet énekében
Zengje, oh drága nemzetem! . . .

Jár a bányász sötét aknában,
Hogy szinaranyját hozza fel;
Vérzik a hős, kinos tusákban
Megszakad „annyi hű kebel!"
De Isten ajka érintette
E nagy s nemesnek homlokát,
Mert im az ég végzett felette:
Megnyitá néki csarnokát.

Elméje fénylett, mint izzó nap;
Szivlángja szent volt és szabad!
Hallottuk zengését a szónak ,
Mely ajkán édes áradat;
Mely sziveinket elringatja
Az emlékezet bölcsején,
És fájdalminkat zengi dalba:
Biztatván, hogy még van remény!

És mig az ősök szent sirjára
Fonja fényes babérjait:
Hány szívnek édes dobbanása
Zengi örökre dalait!
Hangot adott az érzelemnek,
Mely szivünkben oly isteni!
Hangján az édes szerelemnek —
Ki tud ily tisztán zengeni ? . . •

S z é p I l o n k a könyes szemében
Egy tündérvilág fölragyog; . . .
Gyöngyszíget a tenger ölében,
Hol a ba örömtől zokog.
Tövistelen rózsákból fonta —
Lányka — fejedre koszorúd . . .
Mily csodás világ! mint egy mondá,
Hol csillaggal hintett az ut.

És ha lantjának húrján zendült
Szive legforróbb érzete,
Még a Kárpát is belerendült,
Mintha a kő is érzene!
S a négy habzó folyónak partján,
A tengerig egy lett a dal, —
Az Ö dala egy nemzet ajkán
Áradt zengő hullámival! . • •

Mert im, midőn a legsötétebb
Éj borult már a hon felett;
Midőn legvérzőbb volt a mély seb,
Adott ajkunkra éneket:
Egy éneket, melynek lángjában
Minden rokonsziv összeforrt,
A tetszhalott mozdult sirjában
S ünnepelt — nem halotti tort.

Oh szent hazám! fájó sebedre
Költő keblében van az ir;
Dala kigyúl dicső nevedre,
Mely magas s mély : Zenith, s Nadir;

S ha kell, riad, mint vészek harcza,
Mely tenger mélyén kavarog;
Szivet, velőt megrázva, tartva, —
Mig vész mulik, s uj nap ragyog.

Költő volt Ő; hirdesse ének:
A költőknek királya Ő!
S mert az idő nem árt nevének,
övé a végtelen jövö.
A népeknek szivében alkot
Trónt az örök idők felett,
S mig hallunk édes magyar hangot,
Áldani fogjuk e nevet.

Oh! ki az ősök szent vérének
Hulló harmatát fölleié,
Kinek ajkán zeng bűvös ének,
S legszebb: — a honszerelemé,
Kinek dalára mély álmából
Egy dicső nép fölébredett:
Szellemed hozzánk átvilágol, —
Szent e föld, mely szült tégedet!

Jöjjetek hát ifjak és vének,
Hozzatok babérkoszorut!
Zengjünk dalt most dicső nevének,
Dalt, mely oszlatja a borút:
Fájdalmainknak borujában
Ő nekünk tündöklő napunk! . . .
Sírja fölött oly sok virág van I
Tegyük fejére koszorúnk!

Zengjen a dal! örömnek napja
Legyen közöttünk e mai!
A csecsemőt tanítsa apja,
Hogy kell e napot áldani!
Oh jöjjetek e prófétának
Megrendítő igéivel:
Hogy a kor, melyre annyin várnak, —
„Még jőni fog". . . mert — „jőni ke l l ! ! "

Komócsy József.

Az erdélyi szászok.
CVége.)

IL
Köz- és magánélet.

Eddigi rövid vázlatunk az erdélyi szászok
történetének ismertetésére szolgált; lássuk most
népéletöket s szokásaikat.

A regényes szász fjjld falai már távolról kü-
lönös varázshatással üdvözlik az utazót, kinek
szemeibe a kimagasló torony, a falut környező
gyümölcsfák zöld terebélyei és azok közül fehérlő
házak szép képet festenek.

Ha beérünk a faluba, mindenfelé renddel s
csinossággal találkozunk. A házak alacsonyak
8 oly annyira egyenlők, mintha csak egy terv után
készültek volna. A ház utczára néző homlokán
közönségesen az épitési évet mutató szám, a bir-
tokos nevének két kezdő betüje és régi szokás
szerint egy versecske olvasható, mely az épületet
az isteni gondviselésnek ajánlja.

Az udvar minden zuga elárulja a tisztaságot s
rendet szerető gazdát. A telt csűrök és istállók
bizonyitják jó állapotát. A földmivelés szükségle-
teihez tartozó czélszerü gazdasági eszközök, me-
lyeket az udvarban látunk, a mellett szólnak, hogy
a szász földmives ügyes gazda.

Az udvarból keskeny lépcsőzet vezet be a
konyhába, melynek mindkét oldalán egy szobát s
egy kis éléstárt foglal magában az épület; a szo-
bák egyike az utczára, másika pedig az udvarra
néz ablakával, csak kivételképen van némely
gazdagoknál az épület, hátsó részében egynél
több szoba is. De lássuk a szobákat belülről. Mig
a magyar falvakban a gazdasszonyok czimere
leginkább a rózsás tányérokkal ékesített konyha ;
a szász gazdasszonyok czimerét akkor látjuk,
midőn az utczai szobába lépünk, melyet ők „pa-
rádés szobának" neveznek, s melynek ajtaja csak
kedves vendég előtt nyilik meg. E szoba tükre
a gazdasszony tisztaságának s fokmérője a gazda
vagyoni állásának. Legtöbbet tart a szász gazd-
asszony fénylő czin-tányérokra s edényekre, me-
lyek a falra sorban egymás mellé függesztvék a
falat néhol annyira elterítik, Hogy alig marad hely
a nagy tükörnek, s nehány sz. képnek.Azonnal
szemünkbe tünik a szoba egyik szegletébe hely-
zett s fehér dunnák e vánkosoktól feltornyosult
ágy is, mely annál magasabbra van vetve, minél
gazdagabb a birtokos; ugyannyira, hogy a tehető-
seknél fölér egészen a padlatig. A szoba többi
bútorzatát a falak mellé illesztett padok, ládák,

székek és a középen álló asztal teszik, melyek
virágokkal vannak kifestve. Az asztalon biblia
látható, melyből vasárnapokint szoktak olvasni.
Ök ugyanis a német irodalmi nyelvet csak ugy
értik, mint saját tájbeszédöket. Csinos, de egy-
szerü a másik lakszoba is s csak legszükségesebb
bútorzattal van ellátva. Sajátságos 8 előttünk
kevésbbé ismeretes az ott dívó u. n. „Luther-fél
kályha." Ez egy magas s keskeny cserép kályha
melynek oldalához kettős nyílású vaskályhácska
tapad. E vas kályhácskában ég a tüz; s mig egyik
nyílásából a cserép kályha fűlik, a másik nyílá-
sán át melegségét egy széles padkába adja, mely
télen kedvencz helye szokott lenni a fáradt föld
mivesnek s a nálunk ismeretes kuczkó szerepé
viszi.

A szászokat szorgalom s takarékosság jel-
lemzi leginkább, 8 mig a velök és közelökben
lakó oláh fóldmivesség a „dologtalanság" puha
pamlagán szeretvén henyélni, az élet szoros szük-
ségleteivel megelégszik; a ezász csak akkor tudja
fejét édes nyugalomra hajtani, midőn már annyit
szerzett, a mennyi maradékainak boldogságát ha-
lála után is biztositja.

Elsö figyelmünket a gazdasszony tevékeny-
sége vonja magára, ki daczára annak, hogy (a
számos gazdasszonyi munka között az egész
család számára maga fonja, szövi és varrja a fe-
hérruhát ; ideje jut még férjének is a külső
munkában hasznos segédül szolgálni, s ott lát-
juk őt izzadni ugy a kapások mint az aratók kö-
zött. A terméknek a városi piaczra szállitása és
eladása kiválólag az ő tisztje. Mind ezen férfias
foglalkozással összhangzásban van a nők kifejlett
és erőteljes termete. A kedélyes arcz, a mosolygó
kék szemek s az erős szöghaj első tekintetre el-
árulják a germán typust. A férfiak átlag hosszu
nyulánk termetüek s arezukon komolyság és mél-
tóság ömlik el. •

Ruházatuk, mely bevándorlásuk óta még
divatnak nem hódolt, báránybőrből és posztóból
készül. Ködmöneik különféle szinü selyemmel
himezvék, s nadrágjok fehér házi szövetből van.
Szokásos ez öltözetükön fölül még szürke köpenyt
is viselni.

Az asszonyok öltözete télen szőr-, nyáron
vászonszövetü s bő ránczu szoknyából és felső
öltönyben áll, melyet ragyogó gombok füznek a
testhez. A főt fehér fátyollal szokták lebontani,
mely hátulról nyulik le. A lányok hajukat hátra
fonják s nyáron széles karimáju szalmakalapot
hordanak.

Valóban drága a lányok templomi öltözete.
Alsó öltönykéjök és szoknyájuk tiszta fehér, me-
lyet nyakukról lelógó fekete köpeny borit. Sa-
játságos a fövegjök , mely magas hengeralakot
nyer és fekete bársonyból készül. E fövegnek
felső része ezüst vagy aranyfejü u. n. „bőkkel"
tűkkel van sürün ékítve, miről nehéz ezüstszala-
gok lógnak le a hátra.

Majdnem minden tájékon ugyanaz a népvi-
selet s csak csekély különbségről tudja meg a
jártas az öltözet után mindenkinek faluját.

Ugyanazon nyelvet beszéli e nép most is,
menten minden idegen szóvegyülettől, melyet
ide vándorló őseik beszéltek. A szász nyelvben
tulnyomóan szerepelnek a magánhangzók. A dia-
lektust azonban annyira változtatták a helységek
szerint, hogy ámbár némelyek három, mások hét
különböző dialektust számítanak: bizvást meg-
állapodhatunk abban; hogy majdnem annyi a
dialektus, a hány a helység. Daczára a különböző
szójárásoknak, a szászok egymást könnyen meg:
szokták érteni.

Mutatványul álljon itt e versecske a Szebeni
szojárás szerint:
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is már összebeszélt: legközelebbi rokonaival
együtt elmegy annak szülőihez, kiknek a megbi-
zott szóvivő egy pár rövid szóváltás után körül-
belül a következő hosszadalmas példázgatózás-
sal szokta kisütni jövetelök czélját:

„Nem akarok ugyan felhagyni a hálaadással,
melylyel Istennek ez óráig ránk árasztott jótéte-
ményeiért tartozom; de nekünk a jó Istenhez azért
is kell könyörögnünk, hogy bennünket a jöven-
dőben is megtartva, mindazzal megáldjon, mi ez
ideiglenes életben üdvös és hasznos. Különben
mindnyájan tudjuk, hogy a jó Isten ezen ügyes-ba-
jos világban azért alapította a házasságot, hogy
az emberi nem ki ne pusztuljon. Igy történt pél-
dául a többek közt, hogy ezelőtt nehány eszten-
dővel ezek a jó emberek is (elsoroltatnak a le-
gény és leány szülőinek nevei) megházasodtak, s
nem akarván Isten őket elhagyni, nemcsak ideig-
lenes és mulandó javakat adott nekik; hanem
fenn akarván őket utódjaikban tartani, megáldá
őket jó gyermekekkel is, kiket ők hiven és becsü-
letesen felneveltek. Felavattattak ugyanis kereszt-
ség által a keresztyén evang, egyház hivei közé;
taníttatták őket iskoláinkban; megerősittettek a
vallásban; szülőiktől csak jó példát láthattak;
mignem végre őket annyira felnevelték, hogy
már magoktól felérik észszel, miszerint életöket
nem jó lesz tovább is igy magányosan és parla-
gon^ folytatniuk. Igy történt ez, hogy a mi fiatal
barátunk — folytatja beszédét, szemével a vőle-
gényre intvén — meggondolván magát magányos
életében, komolyan fohászkodott az Istenhez s
kérte, hogy legyen neki segítője s utmutatója e földi
pályán. Ekkor sugallá neki az isteni gondviselés,
hogy menjen N. N. (elmondatik a meglátogatott
szülők neve) házához. Eljöttünk tehát vele együtt,
s szivből kivánjuk, hogy kérésünket ne tagadjá-
tok meg, hanem fogadjatok jó barátotoknak, hogy
ne essék hiába ezen lépésünk, melynek mi a leg-
szerencsésebb eredményét kivánjuk s melyre az
Isten áldását kérjük."

Ezen előadásra, mgly gyakran még hosszabb
s terjedelmesebb is, a leány szülői vagy röviden
felelnek:,.Igen, meg vagyunk elégedve", vagy
pedig szintily terjedelmesen elkerített nyilatko-
zatban a kérőt arról iparkodnak meggyőzni, hogy
kivánata kivihetlen, mire a küldöttség tisztelet-
teljesen visszavonul.

Ha kedvező a nyilatkozat, akkor a beleegye-
zést, ugy a fiatal pár mint a többiek között köl-
csönös kézfogás erősiti meg, s a mindkét részről
megelégedés és öröm e kézfogás után vidám lako-
mában végződik, melylyel a „menyasszony eli va-
sát" tartják meg.

Négy hét mulva ismét összejönnek az UJ ro-

Szászul.
Oh Krüne Stadt der Ihren
A mieh ich dich gesahn
A schwerer moszt ich spüren
Da Schmarn bam Förderzahn
Verztmwert moiszt te loaen,
Döf am Gebörj vol Prooch!
Als werstt ous döse Bergen,

u Risen uch vun Zwergen,
Mat Törren uch Postaen,
Qehuoven üver Noocht.

A nép hagyományos szokásaival leginkább
találkozunk a házasodás és lakodalom alkalmával.
Midőn az őszi munkák már nagyrészben bevégez-
Jek; a gabona a csűrben van, s az újbor már ki-
forrt : elkezd a szász legény „komoly dolgokról"
gondolkozni; a mi nem jelent egyebet, mint az
e «ő lépést tenni a házasodásra. Miután a legény
e komoly dolgokat megfontolta 8 mátkájával

Németül.
Kronstadt, du Stadt der Ehren,
Je mehr ich dich gesehn ;
Je lánger muss ich nahren,
Den Schmerz beim Weitergehn.
Gefeit liegst du im freien,
Gebirge voller Pracht!
Als war'st du aus den Bergen
Von Riesen und von Zwergen,
Mit Thürmen und Basteien
Gehoben über Nacht.

konok, s mint mindkét fél részéről való tanuk a
menyasszonyt és vőlegényt elkisérik a főtiszte-
endő plébános urhoz, kinek igen hosszadalmas

beszédben szokták jövetelük czélját kijelenteni.
E beszéd után a plébános fölcserélvén az uj pár
gyűrűjét, ünnepélyesen jegyzi el őket, mely ün-
nepélyes szertartást követi otthon a késő estig
tartó „eljegyzési lakoma".

A következő napokban a gazdasszony az
apró jószág s az éléstár felett tart szoros vizsgá-
latot, mig a gazda a kövér vágót szemeli ki és a
nagy hordót üti csapra. A két család szorgos
teendői közt folynak a lakodalmi előkészületek,
miközben a násznépek minden hatod izigleni ro-
konai legalább is kétszer hivatnak meg az ünne-
pélyre, mert az egyszeri meghivást puszta tiszte-
letnek tekintvén, csak a másodszori hivásnak
tudnak komolyabb szándékot tulajdonitani. Né-
melyek azonban még a kétszeri meghivást is
keveslik s nem jelennek meg, mivel csak kétszer
hivattak.

Eljővén a várva várt nap, a hivatalosak ün-
nepies öltözetben jelennek meg az esketésen.
Ezután a legényes házhoz térvén, hagyományos
beszédek közben avatja fel a két násznép egymást
az ezentuli kölcsönös rokonságba, mit a két fél
szóvivője — násznagya — kézfogás által erősit

Erre felszólittatnak a jelenlevök, hogy ada-
kozásokkal járuljanak az uj pár segélyezésére.
Az adakozásokat a vőlegény rokonai kezdik meg,
kik a hozott ajándékot sorban lerakják az asz-
talra, melynél a vőlegény és menyasszony állanak
s azt rövid szóval megköszönik. A sort a vőle-
gény atyja nyitja meg, ki egy ekevasat ád fiának,
mint állásának jelvényét. Ezt követi az anya, fe-
kete és tarka szalaggal befűzött és felbokrozott
vánkossal kezében. A vánkos a nő, mint anya ne-
héz hivatásának, a kétféle szalag a házas élet
örömei ea keserűségeinek jelvényeül tekintetik.

Következnek ezután a többi rokonok, kik közül a
férfiak közönségesen egy-egy vasrudat, az asszo-
nyok és leányok pedig kendőket s kevés értékü
ékszereket szoktak ajándékozni. A menyasszonyi
részről való rokonok hasonló tárgyakkal lépnek
fel; csak az atya ajándékoz egy nagy réz-üstöt,
mint a házias tevékenység jelképét.

Ezen adakozás után leülnek az ép oly egy-
szerűn, mint ízletesen teritett asztalhoz s megkez-
dődik a lakodalmi ebéd. Az étkek, melyek minden
falusi lakodalomban ugyanazok, egy-egy kis idő-
köz után, mialatt a bádog korsók járnak kézről
kézre, szokásos rendben hordatnak fel; mignem
délutáni három óra tájban jelentkezik az igen
ízletesen készült kása, melynek megérkeztével
mindenki tud,a, hogy ezzel végződik az ebéd s
mihelyt kiürítek a tálakat, s asztaltól hálaadásra
egyszerre kelvén fel, mindenki hazasiet, hogy
időt nyerhessen az ünneplő öltöny felcserélésére
a hétköznapi ködmennel, s elvégezhesse a jó-
szág körüli szükséges munkát. Hat óra után ismét
összejönnek a lakodalmas háznál sültre és savanyu
káposztára s itt mulatnak reggeli 3—4 óráig, mi
alatt az élénk derültséget mindenki a boros kan-
csóból szivja ki.

A lakodalom második napja a menyasszony-
nak a templomba való beavatásával kezdődik,
honnan visszatérvén, a lányos háznál gyűlnek
össze a tegnapi jóbarátok, hol a menyasszonyt a
megérkezés után mindjárt ellopják a vőlegény
elől, kinek ezután, hogy ismét megszerezhesse,
mindenféle fogadalmat kell tenni. Ezután ismét-
lik a tegnapi lakomázást egész terjedelmében.

Sajátságosan van e napon az uj asszony feje
feldíszítve.

Az összefont és fej körül csavart hajat egy
keményen kitömött kerek ruhatekercs foglalja
körül, melyhez egy kis kerek fokötő erőslttetik és
a már emlitett „bőkkel" tűkkel egy nagy fehér
fátyol tüzetik, mely az arczot körülveszi s a főn át
az egész hátat beborítja.

A harmadik napon már csak azért gyül össze
mindkét házban az illető rokonság „nehogy a la-
kodalmi maradék el romoljék" sazuj pár lakodal-
mának e zárünnepélye alkalmával hol az egyik,
hol a másik háznál jelenik meg.

A házas felek a házasság által kiválnak a „test-
vériség" kebeléből t. i. a vőlegények s a meny-
asszony a leányok sorából, mely „kikülönités"
szintén lakomában ünnepeltetik meg, mihez az uj
férj két korsó bort, egy sültet és egy kalácsot —
s az uj asszony szintén egy kalácsot, egy fazék
káposztát és egy meszely pálinkát küld. Minthogy
pedig az igy összegyűlt étel annyioknak igen ke-
vés lenne, a dolgon akkép segítenek, hogy a sültet
csak ujjvastagnyi darabokra vagdalják s minden
lány kap ily darabka sültet azon utasitás mellett,
hogy azt négy vagy öt személy közt szétoszsza.
A leányok azután becsületbeli kötelességöknek
ismerik, hogy a kisdarab sültet sajátjukból any-
nyira szaporítsák, a mennyivel 4—5 egyén meg
elégszik.

Elköltvén az ily módon megszaporodott
ételt és italt, mindkét nembeli rokonok táncz e
más vidám mulatság közt együtt töltik az egész
reggelig tartó rövid időt.

A következő napon elkezdi Isten nevében az
uj pár, elláttatván a szülőktől minden szüksége-
sekkel — az uj gazdálkodást. Fehér Jákó.

A „ Vörös mart y-tér" és főpiacz
Székes-Fehérvárott.

Az Arpádházi fejedelmek, a magyar nemzet
első királyainak ősi székvárosa, Székes-Fehérvár,
ma a hazafias kegyeletnek szép és nagy ünnepét
üli, mely nem csupán helyi érdekü, de az egész
hazára nézve örvendetes nemzeti sátoros ünnep,
a mennyiben ma örökiti meg a nemzet egyik leg-
nagyobb költőjének állandó emlékét; s ez ünne-
pélyen a nemzet szépművészeti és tudományos
intézetein és testületein kivül, a magyar törvény-
hozó testület tagjai, az országos főrendek, és
a képviselőház küldöttei is testületileg, — t e "
hát ugyszolván az egész ország — képviselve
vannak.

Sok szép és fényes nemzeti ünnepélynek le-
hetett hajdan színhelye Székes-Fehérvár, és két-
ségen kivül számos örömnap ünnepeltetett a
már csak itt-ott létező mohos falai kozott, ae
olyan ünnepre még nem nyilt benne alkalom, a
minőre ez ősi királyi város derék polgársága
mára hivta meg a haza lelkes fiait.
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örömmel hirdetjük a tényt, hogy halhatat-
lan költőnk Vörösmarty Mihálynak, nagy érde-
mei elismeréseül azon megye és város lelkes kö-
zönsége, mely méltán büszke, hogy őt fiának
nevezheti, érczszobrot emelt.

Az ifj. báró Vay Miklós vésője alól kike-
rült szobor főalakjának rajzát |már volt alkal-
munk a Vas. Ujság 1863 i 1 számában a közön-
ségnek bemutatni, akkor, midőn e szép és nemes
eszme valósítása már annyira fejlődött, hogy e
czél elérésére Székes-Fehérvárott szoborbizott-
mány alakult, mely nevezett szobrászunk mintá-
ját fogadá el. Ezuttal rajzát kivántuk adni azon
csinos térnek is, melyre nagy költőnk szobra
állíttatott, s mely épen ma a leleplezési ünne-
pély alkalmával kereszteltetik el „Vörösmarty-
tér"-nek.

E tér bármely nagyobb városnak is díszére
válhatnék; ide épültek a legujabb időben gyors
emelkedésnek indult Székes-Fehérvár legszebb
izlésü házai, melyeknek egy része képünk jobb
oldalán látható. Sokat fog még nyerni szépség

mint a gr. Zichy-ház, a takarékpénztár, és több
emeletes épület; az egészet pedig bezárja a
háttérben csinosan kiemelkedő, keleti modor-
ban épült, kupolás tornyokkal diszlő izraelita
imaház.

Az élénkség e főpiaczon igen nagy, kivált
hetivásárkor, itt van öszpontosulva Székes-Fe-
hérvár kereskedelme: egyébiránt e piaczon kivül
is, az egész belvárosban majdnem valamennyi
épület földszinti részét, csupa boltok és szép ki-
rakatok foglalják el.

A ki Székes Fehérvárt ezelőtt csak 10 évvel
látta, most alig ismerne reá, annyira épült, és
gyarapodott azóta. Az elhagyott külsejü régi há-
zak helyén napról napra uj csinos épületek emel-
kednek. Sokat köszönhet e tekintetben a buda-
kanizsai, és szöny-bécsi vasutvonaloknak, melyek
itt egy nagyszerü pályaudvarból ágaznak ketté;
és ha, — mint kétkedni alig lehet, — ezentul is
oly arányban növekszik és gyarapodik e virág-
zásnak indult város mint a legközelebb lefolyt
években, ugy nemsokára egyike lesz hazánk leg-

disznóhustól irtózik, és mégis mi, kik a polgári-
sultság terjesztőinek tartjuk magunkat, magunk
is előitéletekkel vagyunk eltelve, melyek amahhoz
ugy hasonlítanak, mint egyik hajszál a másikhoz.
A mennyira irtózik a zcidó adizsnóhustól, annyira
undorodunk mi a lóhustól. Mint az, ugy mi sem
tudunk az irtózás okadatolására egy alapos érvet
is felhozni. Söt a Z3idó még hamarabb kimenthető,
mert neki Mózes tiltotta meg a disznóhus élveze-
tét, egészségi tekintetekből (noha azok ma már
nem irányadók), de mi semmi egyebet mentsé-
günkre felhozni nem tudunk, mint a velünk fel-
nevelt utálatot, mi épen nem dicséretreméltó
bizonyítványa annyira dicsért polgáriusultsá-
gunknak.

De nagyon furcsa, azaz utálat is. Épen ott,
hol inkább helyén volna, legyőztük. A rák, ten-
geripók, béka, osztriga, tekenősbéka, madárfészek
sat, miket nemcsak hogy megeszünk, de sőt még
csemegéknek tartunk, valóban utálatraméltóbb
ételek, mint a lóhús. De még többet mondunk: az
ismeretes szalonkasárnál, a fűszerekkel meg-

Székes-Fehérvár: Föpiacz. — (Természet után Zombory Gusztáv.)

tekintetében e tér, ha majd a tulsó oldalon levő
apró házak is ily palotaszerü épületekké növe-
kednek.

A szobrot csinos park fogja övezni, és ez,
izléses keritéssel lesz körülvéve, melyre az ada-
kozások már szintén megkezdettek; hihető, hogy
a mai ünnepély alkalmával is tetemes összeg fog
ez alap szaporítására begyülni.

A. képünk hátterén látható utcza, a megye-
ház szép terére vezet, melynek tulsó végén egy
kis árnyas sétány kínálkozik, e mögött pedig
emelkedik ki a papnöveldének művészeti tekin-
tetben is figyelmet érdemlő egyháza, karcsu bá-
dogfedelü tornyával.

Első képünkön Székes-Fehérvár élénk fő-
piaczát mutatjuk be, jobbról a városházával, bal-
ról a barátok templomával, mely mögött a püspöki
palota egyik szeglete és kertje látszik. Ez utób-
binak fala mellett történtek a régi királyi egyház
felfedezésére irányzott nevezetes ásatások, dr.
Henszlmann Imre vezetése mellett. E tért nehány
csinos kétemeletes magán- és középület disziti,

jelentékenyebb kereskedő városainak, és talán
még visszajön a mostoha sors csapásai alatt el-
vesztett régi fénye, jólléte és gazdagsága.

.. Ci* Gr.

Az előítélet hatalma.
Linné, a nagy természettudós, ki korának

ragyogó mintaképe volt, „homo sapiens" nevet
adott az embernek. De hogy mily kevéssé fogja
fel az ember e nagybecsü kitüntetést, mily kevéssé
érdemli meg e büszke nevet, — irja egy külföldi
lap — bizonyitja egy tekintet, melyet az ember
életére és cselekedeteinek rugóira vetünk. Ki a
mindennapi életben érett észszel és elfogulatlan
itélettel körültekint, gyakran fogja találni, hogy
az előítélet háttérbe szorítja az észt. És csudála-
tos, hogy egyik nép a másiknak előitéleteivel
mulatja magát, anélkül, hogy legkevésbbé is meg-
gondolná, hogy elég sepernivaló van saját ajtaja
előtt is.

Igy például gúnyoljuk a zsidót, hogy a

sütött bélnek legfőkép a számos bélférgek adják
meg azon pikáns ingert, mely által ezen különös
étel csemegévé válik. És valóban csudálatosabb
ellenmondás alig van a világon! Mi az Ínynek
magasztalt csemege, az ugyanazon inyenczek
szeme előtt valóságos utálat.

E mellett amaz undor állatok (rákok, tengeri-
pókok, békák és kagylók) husa sokkal kevésbbé
tápláló, mint a magasabb állatoké, és bizonyára
csak a legégetőbb éhség volt az, mely az embert
rákényszerité, hogy ezen állatokat megegye. Az
első kisérlet nem maradt az utolsó, az ínynek
tetszettek ezen ételek, és most a gazdagok aszta-
lán diszlenek, kiknek a világ minden részei adóz-
nak termesztményeikkel. Az íny határozatánál az
észnek semmi szava sincs; az egyedül különböz-
teti meg és osztályozza az íz különböző fajait és
különözi itt a kellemes és kellemetlen számtalan
változatait, melyeket egymással megmér. Ezek
egyedül irányadók Ítéleténél. De hogy mennyiben
vannak javára a testnek és egészségnek ezen nya-
lánkságok és mennyi táperővel birnak, azután az

íny nem kérdezősködik, és efe-
lett nem is képes határozni.
Igy aztán az ember Ínyének
Vakon engedelmeskedő rabja.

A hus hust képez, erőt és
bátorságot ad, és a tej után a
legtáplálóbb étel, mert az majd
mind magában foglalja azon
anyagokat, melyekből vérünk
és testünk össze van téve. Ezen
állitás különösen áll a maga-
sabb és főleg a növényevő em-
lős állatokról. De hiszen ezek
közé tartozik a ló is, s noha
azt egyik legnemesebb állat-
nak tartjuk, mely a gazdagok-
nál és hatalmasoknál nevezetes
fényüzési czikket képez, mégis
husa élvezetétől oly makacsul
vonakodunk. Talán bizony oly
nagy bőségében vagyunk a
husnak, hogy a lóhusra nincs
szükségünk ? Vessünk egy te-
kintetet a hus fogyasztásáról
szóló statistikai táblákra és a
kérdés azonnal meg van oldva.
A statistikai táblák azt tanu-
sítják, hogy ezen nagyfontos-
ságu élelemczikk a szükséghez
képest nagyon silány mérték-
ben fogyasztatik, de annálin-
kább előtérbe lép a burgonya,
mely mellett az ember lassan-
kint eléhezik.

Miért vonakodunk tehát
oly makacsul a lóhus élvezeté-
től? Talán egészségtelen, vagy
kellemetlen izü, vagy mennyi-
sége oly csekély, hogy nem
sokat nyom a mérlegen ? Egyik
eset sem áll. Az első kérdésre
vonatkozólag a tapasztalás kellő
felvilágositást nyujt. Szükség
idejében sokszor folyamodott
az ember a lóhushoz, anélkül,
hogy annak legkisebb hátrá-
nyát is érezte volna. Sőt el-
lenkezőleg a franczia seregnek
egyiptomi hadjárata alkalmá-
val , mint Larrey, a hires fran-
czia katonaorvos tudósít, a ló-
hus volt az egyedüli szer,

Erdélyi szász család (Besztercze vidékéről). — (Fénykép után.)

HUS von az cgyuuuu Dici ,
mely bizonyos skorbutféle ragálynak, mely az
egész hadsereget megtámadta, gátot vetett. Es
ebből Larrey már több mint félszázad előtt azon
jogos következtetést vonta, hogy a lóhus nagyon
egészséges tápszer. Megint ujabban a krimi hábo-
ruban is bebizonyult a nagy haszon, melyet há-
boru idején a lóhusból huzni lehet. Két ágyuüteg
legénysége a d'
Autemarre osz-
tályból tultette
magát az áta-
lános előitéle-
ten és lóhuasal
élt. Ezen okos
gelhatározását
nem is bánta
meg, mert mi-
dőn a sereg töb-
bi része oly bor
zasztóan pusz-
tittatott a be-
tegségek és ha-
lál által, az em-
litett két üteg
legénységét e
csapások szem-
betűnő módon •
megkímélték.

Sokan azt
állitják, hogy a
lóhus édes és
kellemetlen ízű,
kemény és ne-
hezen emészt-
hető. Ezen ité-
letek azonban

egyátalában
•oly egyénektől
származnak, kik
lóhust soha nem
kóstoltak. Sőt
ellenkezőleg a
vad ló minde-
nütt, hol talál-

ható, Ázsiában, Afrikában és Amerikában, épen
Ízletes husa végett nagy szorgalommal vadász-

A lóhus jóságáról és izle-
tességéről legbiztosabb itéle-
tet azok mondhatnak, kik tu-
datlanul ettek belőle, és ily
eset nevezetesen nagyobb vá-
rosi vendéglőkben gyakrabban
fordul elő, mint gondolnék.

Az ily illetékes birálók
itélete a lóhus felől semmivel
sem kedvezőtlenebb, mint a
marhahus felől.

A harmadik kérdés meg-
felelésénél is tényekkel szol-
gálhatunk.

Az utóbbi két évtizedben
be kezdették látni, hogy a dol-
gozó néposztályra nézve az
évenkinti husmennyiség szapo-
ritása sürgető szükséggé vált.
Itt-ott, nevezetesen Németor-
szág nagyobb városaiban ló-
mészárszékek állíttattak fel, és
hogy mily jelentőségre vergőd-
tek azok rövid idő alatt, arra
vonatkozólag szolgáljon pél-
dául Bécs felvilágosításul.

Itt 1854-ben 1180 ló vá-
gatott le és ezek 5287 mázsa
hust szolgáltattak. Három év
alatt 4725 lovat vágtak le és
ez által 21,302 mázsa hust nyer-
tek meg a szegényebb osztály
számára, mit, ha a lóhua hiány-
zott volna, kétségkivül burgo-
nyának és más értéktelenebb
élelmiszernek kellett volna pó-
tolnia. 6

Miután itt egyszer az elő-
itélet megrendittetett és áttö-
retett, Belgiumban és Svájcz-
ban is állíttattak fel lóhus-
székek, mialatt ilyenek Ko-
penhágában már félszázad óta
fennállottak.

Azonban a jó ügy átalá-
ban véve mégis csak lassan ha-
lad előre. Föl tehetjük, hogy
jelenleg a húsfogyasztás '/,2—
'/,„ rósze ezen uton állittatik
elő. Kétségkivül csekélynek
tetszik ezen összeg, de meg
kell gondolnunk, hogy ezen

tátik.
A lóhus számos népeknél, mint például a nége-

reknél, mongoloknál, malájiaknál, amerikaiaknál,
sőt sok helyen a kaukázusi fajnál is nagy tekin-
tetben áll és becses élelemczikket képez.

Székes-Fehérvár: A Vörösmarty-tér. _ (Természet után Zombory Gusztáv.)

husmennyiség főképen a szegényeknek esik ja-
vára, és hogy azáltal az eddigi húsfogyasztás
egyátalában nincs megröviditve. Ezen tekintet-
ben tehát ekkora szaporítás nem oly jelentékte-
len, mint látszik.

Azt tartja a nevezett külföldi lap, hogy
a lóhus csaknem az egyedüli jelentékenyebb

_ segélyforrás,
"-_ melyhez ered-

ménynyel fo-
~€ lyamod hatunk,

hogy a dolgozó-
osztálynak az
annyira szük-
séges és nél-
külözött élel-
met, a hust,

megszerezzük.
Ezzel egy-

szersmind a nép
jóllétét is je-
lentékeny mér-
tékben emel-
nők és uj tő-
két állítanának
«lő.

A lovakat,
melyek mun-
kájok által a
fölnevelés és
tartás költsé-
geit már meg-
térítették, má-
sodszor is ér-
tékesithetnők,

és igy » n é Ptáplálásának
javítása mel
lett , a
zet vagyonoso-
dását is jelen-
tékeny mérték-
ben emelnők.

B. L,

mel-
nem-
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A SZelleilli élet központosítása CS Itattak alkalmat; hozzáteszem, hogy a budapesti

liM

it-

i l l : . - .

decentrnlisatiója.
Minap a budapesti ügyvéd-egylet alapsza-

bályait olvasván, azokban többi között oly pon-
tot találtam, mely szerint fennhagyatik a vidéki
kartársaknak is, hogy a fővárosi társulatba be-
lépjenek.

Nem tartozom azon féltékeny municipalis-
tákhoz, kik a helyi érdekeket s a részek jogait,
az ország politikai egysége s a nemzet szellemi
életének szükséges központosítása fölé emelni
nem kételkednek; de viszont károsnak tartom az
olyan központosítást, mely a megyék és községek
rovására akár az országgyülés, akár a kormány,
valamint a vidéki szt-llemi élet rovására a főváros
hatáskörét tágitja. Legyen a főváros ne csak po-
litikai, hanem egyéb tekintetben is gyúpontja a
nemzet szellemi erejének, igenis: de ne legyen
mágnes, mely minden körülötte levő vasrészeket
magához vonz. Legyen fényes hold a nemzet szép
egén, mely körül és mellett számtalan kisebb
csillag áraszt világosságot: ne legyen egyetlen |
fénytorony a körülötte terjedő sötétségben. Le-
gyen tenger, melybe száz meg száz folyó szakad,
miután előbb áldásthozóan megöntözék a föld
legtávolabb részeit: ne legyen a sivatag közepett
álló tó, melybe látatlanul szivárog a környék
minden nedvessége s melyből csak mesterséges
uton jut a körülötte fekvő tájnak egy kis viz.
Legyen minden életnek központja Pest: de ne
legyen a föváros egyetlen élő tagja az országnak.

Nemcsak politikai és közigazgatási tekintet-
ben üdvös és szükséges a megyék és községek
saját élets: irodalmi, ipari, társadalmi szempont-
ból is kivánatos az. Legyen tehát Pesten a vidéki
ügyvéd-egyleteknek is akár állandó közegök,
akár évenkinti gyülésök, de ne legyen a buda-
pesti ügyvéd-egylet az egyetlen Magyarországon,
a vidékbeli ügyvédeket is elnyelő. Valamint az
országos gazdasági egyesület mellett, és illetőleg
azárnyai alatt egyes vidékeken is támadnak ha-
aoiiló társulatok, ugy a társulati cselekvés egyéb
ágaiban is hasonló decentralisatio szükséges. íly
eljárást tanácsolok hazámfiainak jelesül tudomá-
nyos és irodalmi téren is. Ne csak a magyar
akadémia gyűjtse magába a haza iróit és terjesz
sze országszerte a tudományok és a nyelv kin-
cseit: alapítsunk a nagyobb városokban is, a hol
főiskolák, könyvtárak, gyüjtemények és tudomá-
nyos férfiak találtatnak, vidéki akadémiákat, me-
lyek saját körükben serkentsék munkásságra a
tudomány barátait, áraszszanak világot maguk
körül, legyenek segédei és csemetekertjei az or-
szágos intézetnek. Lám, magában a tulságosan
központosított Francziaországban is léteznek
ilyenek, többnyire a hajdani tartományok főváro-
saiban, s a hatás, melyet gyűléseik pályakérdések
ea nyomtatványok által gyakorolnak, ha nem is
nagyszerü, mindenesetre jótékony. Németország-
nak mai napig fenntartott s Olaszországnak egy-
kori szétdaraboltsága nemzeti politikai szempont-
ból bizonyosan nem irigylésreméltó állapot: de
vajjon nem mozditotta-e elő mind az olasz, mind
a német nép müveltséget azon körülmény, hogy a
sok fő- és egyéb nagy városok megannyi központ-
jai valának a tudományos munkásságnak? A
Kisfaludy-társaság csak teng az országos Aka-

tan ri egylet utolsó felhívása megerősitette azo
kat. Ez is, a helyett, hogy a vidéken is hasonló
társulatok keletkezését indítványozná, magához
csatlakozásra hívja fel országszerte a tanárokat.
Legyen, valamint az ügyvédeknek, ugy a taná-
roknak is az ország fővárosában közegök: de
ismétlem, ne legyen a fővárosi egyesület egyetlen
az országban. Pontositsuk össze a vidék ereiét.össze a vidék erejét,
munkálkodását, de ne akadályoztassuk meg an-
nak keletkezeiét és fejlődését. Irányi Dániel.

demia árnyékában, részint azért, mert csekély
anyagi eszközökkel bir, részint mivel tagjai több-
nyire a tudós társaságnak is tagjai levén, mun-
kásságuk derekabb eredményeit inkább ennek,
mint a kisebb fényt biztos tó fióknak juttatják.
Pozsony, Győr, Selmecz, Kassa, Debreczen,
Eger, Kolozsvár, Temesvár, Péc9 városokban
alkalmasint örvendetes sikerrel működhetnék
egy-egy tudományos társulat. Mennyi készültség
nem vesz el hiában a vidéken, tudományos közel
központ hiánya miatt, s mennyi tanulást, kutatást
nem gerjesztene egy ilyennek a szomszéd város-
ban létezése? A nyilvános felolvasások már meg-
indultak a fővárosban, de a vidék még nélkülözi
az ismeretterjesztés ezen eszközeit: a vidéki aka-
démiák ezen ujitásnak is előmozdítóivá válnának.

A központositás ott, hol, mint némely anyagi
czélu vállalatnál, a sokaság csak a költségeket
szaporítja, elsőséget érdemel; igy pl. egy-két
jóravaló biztositó-intézet czélszerübb tiz-tizenöt-
nél: de a szellemi élet mezején a dolog máskép
ill. Nem egy forint, nem egy alapitvány fog majd
egy-egy vidéki akadémiának jutni, a mely külön-
ben korántsem az országos akadémiának, hanem,
mit tudom én, kinek kezébe került volna.

Ez észrevételekre, miként a czikk elején
mondám, az ügyvéd-egylet alapszabályai szolgál-

Debreczen egy dunántuli elolt.
(Utirajztöredék.)

Régóta forró óhajtásom volt már látni a ter-
jedelmes Debreczent, az Alföld fővárosát, Toldy
Ferenczként a „zsiros magyarság" székhelyét, a
magyar kálvinistaság Rómáját, s a helyet, hol az
erőteljes magyar nép őseredeti typusát még mai
nap is sok részben fenntartotta. Vágytam ismerni,
miről krónikáink, ujabb könyveink és hírlapjaink
annyit s annyiszor szóltak. Végre a mult év nya-
rán teljesült óhajom s megjártam azt, a mennyire
ott töltött csekély időm engedte.

Nem tudom, mindenki ugy volt-e vele, első
izben látva Debreczent, mint én, de engemet va-
lóban meglepett. Legelső, a mi feltünt, mindjárt
a gőzkocsiról leszállásnál — a burkolat volt. Du-
nántul is látni ezt nagyobb helyeken, de csak
parányi mérvben, kapualjak talaja stb. gyanánt.
Meglepett a főutcza rendkivüli szélessége is,
milyet még addig nem láttam; feltünt a nagy éi
szép házak csekély száma; az oly nagyszámu
lakossághoz arányitva, az alig nehány templom
stb. Azonban ez utóbbi tapasztalat, vagy vád,
alföldi városainkra — sőt Magyarország minden
városára, még Pestet sem véve ki — elmondható
Atalában mint sok másban, ugy épitészeti művek
ben is szegények vagyunk.

Debreczenbe érve, legelső dolgom volt a
^lánglelkü, de életirányát jórészt eltévesztett Cso
konai sirját fölkeresni s hódolattal áldozni a jele^
költő emlékezetének. Sír-feliratát — bár a nagj
közönség előtt már rég ismeretes — jónak látón
közölni. A eír-emlék északi oldalán:

Csokonai
Vitéz Mihály

született 1773.
Debreczenben

meg hóit 18i 5.

Hazafiai emelték 1836

Déli oldalán:
— a Múzsáknak szózatja
A Sirt is megrázkódtatja

s életet fuval belé:

Keleti oldalán:
A költő munkái: A szabadság. A szeretet. Béka-egér-

harcz. Dietai. Anakreón. Tavasz. Hizelkedö. Lilla. Tél.
Haljunk meg. Alkalmatosságokra. Ódák. Dorottya.

Miután sirhalmok között jártam, szerettem
volna fölkeresni korának egyik legkitünőbb tudo-
mányos férfia Melius, Horki Juhász Péter vagy
Somogyi Péter mester debreczeni ref. lelkész
(f 1572.) síremlékét, miről Tóth Ferencz 1810-ben
még mint fönnlevőről emlékezett, továbbá Ercsey
Dániel, Budai Ezsaiás, Földváry, Sárváry, Vécsey
s több kitünő tudós talán még fönnálló emlékeit,
de mig egyrészt drága időm sem engedte, más-
részt meg értelmes vezetőre sem találtam.

A temető után az akusztikailag roszul épült,
de szép és terjedelmes ,,nagy templom"-ot meg-
vizsgálva, egyik tornyában a hires Rákóczy-
harangot csodálva szemléltem, melyen egyike
azon műtéteknek lőn véghezvive, mi a harangjavi-
tás történetében oly igen ritka, hogyt. i. egy nagy
darab kivágatván az előbb repedt harangból —
e tetemes vesztesége által előbbi hangját nyerte
vissza. Kétszeresen megérdemli hát a fölmenetel
fáradságát e becses régi harang.

A főiskola épületéhez közel egy keskeny
utczácskában van azon emlékezetes ház, hol Cso-
konai élte utolsó éveiben lakott és meghalt. Kis-
ded négyszegü márványtábla — mit, ha jól emlék-
szem, Kulíni Nagy Benő tétetett oda — jelöli a
házikót, hol egyik nagy szellemünk élte le végső
napjait.

A kisded emléktábla felirata imez :
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY

LAK- ÉS HALÁLOZÁSI HELYE.

A nagy templom megett áll a reform, főis-
kola nagymérvü épülete, előtte gyönyörü kis kert,
melynek költségeit — ha jól értesültem — nagy-
részt Csanak J. áldozatkész kereskedő viselte. Az
épitmény második emeletén foglal helyet alkönyv-
tár, mely igen sok fontos munkával dicsekszik, kü-
lönösen a régi magyar irodalomtörténetre vonat-
kozólag, miket legnagyobbrészben a jeles iroda-
lom- és egyháztörténetbuvár Sinay Miklósnak s
ujabban Lugossy, Révész Imre és Imre Sándornak
köszönhet. A könyvtár helyiségében van felállítva
Csokonainak Ferenczy által faragott mellszobra,
miről Kazinczy Ferencz utazásaiban (Buda 1839.
39-41. 1.) oly szép emlitést tesz; e mellé ujabb-
korban Kazinczy mellszobra járult. Érdekesek a
megtekintésre az olajfestmények is, mik leginkább
az iskola tudós tanárai és jóltevői arczképeit,
az uralkodó család nehány tagját stb. ábrázolják.
Itt van Orlai Petrich Somának is egyik jelesebb
műve: II. Lajos feltalálása a Csele patakban.

A könyvtáron kivül szép gyüjteménynyel ren-
delkezik a természetiek tárából is. Igy igen szép
kitömött állát-, rovar- stb gyüjteménye, kezdetle-
ges régiségtára, az ásványisme elemeit tartalmazó
tárháza s atalában mindazon szükséges forrásai
megvannak, mikből — ily nagy tanodához mér-
ten — az ifjuság szabadon merithet. Majd elfele-
dem emliteni a füvészkertet, mi az iskola tőszom-
szédságában egy tudomány oa szakkertész fel-
ügyelete alatt „illatozik" az ifjuság használatára.

Az udvar hátterében vannak a bennlakásra
szánt épületek, a testgysskorda és az ugynevezett
„kunyhók", mik szintén ifjusági „laktanyák." E
bennlakásról jut eszembe Köleseyről egy parányi
mese, mely minden valószinütlensége mellett is
kegyeletes érzelemről tanuskodik. Szilágyban jár-
tomban hallottam uagyanis, hogy Kölcsey még
debreczeni bennlakó — y a gy mint ott nevezik:
deafc-korában irt egy epigrammot lakszobája ge-
rendájára, mely sajátkezű irásban még most is ott
látható. Nem szólok ennek lehetlenségéről, mi-
után első pillanatra bárki is megezáfolhatja, de
magában az épületben tett kérdéseim után sem
tudott róla senki felvilágositást adni — mindazál-
tal érdekesnek véltem itt elbeszélni.

A kollégium épületéből kilépve, mindenütt
történeti földön járunk, minden ház, mi e kis kör-
ben szemünk elé tünik, egy- egy irodalmi fény-
csillag vagy másért nevezetes egyén lakhelye
volt egyidőben vagy az mostan, a bübájos Hat-
vani István, az e betüvel verselő Varjas János, a
roppant tudományu Sinay, ki Révész Imrekint
„mint ritka jeles történetbuvár mind ez ideig
sincs kellőleg méltatva közöttünk", az ékesen-
szóló Hunyadi szuperintendens, Benedek Mihály,
Budai Ezsaiás, Földvári József, ujabb időben
Péczeli József, Szoboszlai Pap István közel a
templomhoz e téren laktak, igy Könyves Tóth
Mihály, Lugossy József, most a két Révész, Tö-
rök József, Imre Sándor, Tóth Mihály és annyi
más, kik egytől egyig diszei hazánknak, fényei
irodalmunknak. Sokáig gondolkodtam e szent he-
lyen ea nem voltam képes megválni tőle, lesze-
gezte mintegy lábaimat a régiek dicső emléke, a
maiak jelessége! Végre eszembe jutott, hogy van
e városnak még szinháza is, mely méltó éke nem
csak Debreczennek, hanem az egész alföldnek.
Megnéztem hát ezt is, de miután rajza s leirása a
mult években több izben be volt mutatva a lapok
hasábjain, annálfogva csak azokra utasíthatom e
sorok szives olvasóit.

Több kisebbrendü nevezetességét sem mu-
lasztottam el ezeken kivül Debreczennek, de még
csak egyet emlitek fel t. i. látogatásomat Révész
Imrénél. Ezen tudés, ki Szilágyi Sándor szavai
szerint az európai tudományosság színvonalán áll,
csekélységemet, az ismeretlent, a legnagyobb szi-
vélyességgel fogadta. Révész nemcsak mint tudós,
hanem mint ember is egyaránt ritkítja párját.
Legyen ez egyébiránt inter parenthesim mondva,
nehogy ismert szerénységét csak távolról is meg-
értsem.

Elmondhatom végszó gyanánt, hogy Debre~
i?ent jó benyomások közt hagytam el.

Ráczkevi,

Magyar iparos-segédek Párisban.
Páris, ápril 29-kén.

Igen tisztelt szerkesztő ur! A tavaszi szép
lapokkal megérkezett a nyüzsgő élet is az ipar

mezején ; a gyárak és műhelyek mindinkább né-
íesülnek, telvék vidáman fütyörésző, románezo-
kat éneklő munkásokkal, kik olykor-olykor, mi-
dőn az elmult múnkátlan, sanyaru tél eszükbe
jut, kis rövid száru gipsz pipájokat mérgesen ugy

arra szoritva, sürü bodor füstöket eregetnek a leve-
gőbe; de csakhamar előbbi vidám kedélyöket visz-
szanyerve, határozott hangon bele esik az egyik
társától imént megkezdett vig franczia dalba.

A tavasz megérkezése nekünk iparosoknak
mindig a legnagyobb óhajunk ; szorongó szivvel
szemléljük késő öszszel a fák leveleit alá hullani,
gondolván, hogy az elfogyott munka után talán
mi is igy hullhatunk ki eddigi műhelyeinkből, s
nem tudva, hogy hol virul a tél folytán számunkra
egy másik. A megérkező tavasz uj reménynyel
tölti el a munkás keblét, előtte ez az év legszebb
szaka, melyben biztO3 segélyforrást találhat és
magát szerencsésnek nevezheti, mert a munkás
az egészség után csak is az állandó munkát ne-
vezi szerencsének.

A tavaszi változások ujabb honfitársakat
hoztak körünkbe , kiknek sikerült alkalmazást
nyerhetni; hanem több más barátunkat elszólita
körünkből, kik kitüsött czéljukon tovább ha
ladva, innét Londonba utaztak; de azon nemes
szándékkal, hogy az ottan dolgozó honfitársakat
egybegyűjtve,'ott is egy magyar egylet létre-
hozását ezközölhesséfc, és azt a páriáival össze-
köttetésbe hozhassák; a mihez alapos reményünk
van már annál fogva is, mivel eddig is vannak
ott honfitársaink kőzül vagy tizenöten, a kik Pá-
risból utaztak oda és az itteni magyar egyletnek
tagjai valának. Forrón óhajtjuk, bár valósulna
derék barátink ama neme8 szándoka! üdvözölni
fogják érte őket azon iparos hazánkfiai, kiknek
Londonba utazva nem kell majd holmi kizsákmá-
nyoló üzérekhez folyamodni utasitásért, hanem
egyenest a londoni magyar egylethez mehetnek,
melynek tagjai szives előzékenységgel fogják
fogadni az ujonnan érkezőket, és számukra al-
kalmazást keresni, mint itt Párisban történik.

Szép látni egyes tagoktól azon meleg párto-
lást, melylyel az itteni egylet érdeke iránt visel-
tetnek. Igy különösen Vitt David és Metykó Já-
nos , kik Párisból bár elutaztak, de azért meg
nem szünnek az egyletnek tagjai maradni; s e
végből havi illetékeiket égy negyed évre előre az
egylet pénztárába befizették. Értendik ezen ne-
mes adakozási készséget iparostársaim eléggé, a
kik tudják, hogy midőn az iparos utnak indul
utolsó munkája alatt összetakaritott szerény ösz-
szeg pénzével, sokszor kénytelen még öltönyeinek
egy részét potom árért áruba bocsátani, hogy az
abból nyert csekély os szeggel életét fenntarthassa.

Az ide utazni óhajtó iparosoknak elsorolom
röviden nehány iparág mai állását: asztalosok, de
C3ak is butor-munkások, kik elég ügyeseknek hi-
szik magukat, alkalmazást mindig könnyen nyer-
hetnek, jó kereset mellett; műszert itt kell nekik
venni; kovácsok egész nyáron kapnak munkát, az
ügyes tüzi legényeket jól fizetik; bognárok kö-
zül, tudtommal egy magyar sincs itt, pedig köny-
nyen találnak munkát, meglehetős fizetés mel
lett, és jól kiképezhetik magokat ; műszer itt is
szükséges ; lakatosoknak nem tanácslandó ide
jönni; igen nehéz munkát találni, és ha van is,
nem állandó ; lakatosaink rövid idő mulva elutaz-
nak, mig a gépészek hamarább alkalmazhatók, ea
gyakran igen jó fizetéssel; nyergesek és kárpito-
sok nehezen találnak állást, az előbbiek csak is
uyáron át silány fizetéssel, mig az utóbbinak, ha
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francziául nem tud, majdnem lehetetlenség mun-
kát kapni; kocsifényezők nyáron könnyen talál-
nak foglalkozást; ugyszintén férfi- és nőszabók
is, a mint hallom, jó keresettel; szíjgyártók is
jól alkalmazhatók, ugyszintén czipészek is; szűcsök
csak őszfelé remélhetnek; kalaposok tartós mun-
kának örvendhetnek; könyvkötők bajosan kapnak
munkát. Iparostársaim, a kik ide szándékoznak
utazni, de előbb magokat tájékozni kivánják,
folyamodjanak az itteni magyar egylethez, a mely
nekik felvilágositást mi.idig szivesen nyujt; el-
kerülhetlenül szükséges, hogy az ide utazó lega-
lább németül tudjon, különben nem boldogulhat.
Hanem itt szükséges tudatnom minden ide kiván-
kozóval, hogy ne reméljen eleinte többet az egy-
lettől, mint szives fogadtatást, és a szükséges
utasitást; ellenben pénzbeli segélyre még nem
terjeszkedhetünk, mivel fiatal egyletünk rövid
létezése alatt pénztárunk mig nincs oly kedvező
helyzetben, s az alaptőkén kivül az a pár száz
frank, mely rendelkezésünkre áll, többayire az
egylet tagjai által van igénybe véve; mert a pá-
risi magyar egyletnek tulnyomó nagy többsége
nem oly tagokból áll, kik itteni költségeiket a
szülői erszényből fedezik, hanem saját szorgal-
munkra vagyunk utalva ; de tudunk azért megta-
karított pénzünkből egy kis részt félreis tenni,
hogy avval szükségben levő honfitársainkat se-
gíthessük ea nyomasztó helyzetüket türhetőbbé
tehessük ; mert az itten gyakori e3et, hogy egyes
gyárak és műhelyekből az elkészített munka után
a fölösleges munkások elbocsáttatnak, mig ellen-
ben máshol uj megrendelések következtében csa-
patosan állíttatnak ba. Soknak sikerül , hogy
csakhamar ismét kap más műhelyben munkát, de
némelyek néha hetekig is elkereaik ; vagy a kór-
házbil kijőve még gyengélkedő állapotban van-
nak s nem dolgozhatnak, innen a szükség ; és az
ily szükségben levő honfitársainkat segiteni, egy-
letünknek legelső és legszebb feladata.

Az egylet czime: Socci*té d>s Hongrois, cifé
des Halles centrales, boulevard Sebastopol N. 17.

A viszonttalálkozásig Isten önnel szerkesztő
ur! — Jedlitska Károly, iparos-segéd.

E g y v e l e g .
= (Kivándorlás Amerikába.) A hamburgi

börze-ujság rendes rovatot vezet az onnan gőzö-
sökön vagy vitorlás hajókon New-Yorkba szálli-
tott kivándorlókról. Ezen lap följegyzései sze-
rint januárban kivándoroltak 720-an, februárban
1004-en márcziusban 2946-an. Igy tehát a folyó
év első negyedében összesen 4760-an költöztek
át az uj világrészbe.

— (Van-e ördög?) Angolországban, hol az or-
thodoxia még imitt-amott buján tenyészik, egyik
gyülekezet tagjai .bevádolták papjukat, hogy pré
dikáczióiból az ördögöt kiküszöbölte s lételét ke-
reken tagadja. Az egyházi törvényszék a szabad-
elvü papot kérdőre vonta, s minthogy ez a tör-
vényszék eiőtt is tagadta az ördög lételét, a ft.
konzisztórium hivatala és állomásából kitiltotta.
Az elitélt lelkész egyházától ezen szavakkal bu-
csuzott el: „Kegyes hallgatók, ime tehát én tite-
ket elhagyni vagyok kénytelen azért, mert az
ördög lételét tagadtam. Tagadásom számos okai

közül csak azt az egyet emliteni, hogy ha az ör-
dög csakugyan léteznék, már régen elvitt volna
titeket a dicső konzisztóriummal együtt!"

— (Naptár nélkül valamely hétnek a napját
hogy lehet föltalálni?) Gyakran szeretnök tudni,
hogy valamely napnak a kelte, mily napra esik,
mert számos esemény, szenvedés és öröm fűződek
egy- egy elmult naphoz; gyakran a nap keltét
tudjuk, de elfelejtettük, vajjon az csütörtök, pén-
tek vagy tán más napon történt. — Gyakran
halljuk: szeretném tudni, vajjon a 1824-ik év
ápril 6-ka hétfőre esett-e, ismét egy másik tudni
szeretné, vajjon a 1809-ik évben május 5-ke csü-
törtök volt-e, és mindennek megtudására hol ke-
ressük föl a naptárt, mely azt nekünk megmondja.
Egy ily naptár fölkutatása egészen fölösleges,
mert azon körülmény, mely által a kérdésre meg-
felelhetünk, épen nem nehéz. — A következő
szabály, melyet egyelőre csak a 19. századra al-
kalmazva — köz'ök, oly egyszerü, hogy ama
kérdésre a feleletet nagyon kényelmesen fej szá-
mitás által is megtudhatjuk, és a mi gregoriánus
időszámításunkra igy szól: Tegyünk az évszám
ufósó számához egy egyest, oszszuk el 7-el és ezután
csak a maradoányt vegyük tekintetbe. Ez utóbbival
föltaláljuk azon hét napját, a melyre a nevezett
év I-ső márcziusa esik és pedig a hétfő 1; a kedd
2; a szerda 3; a csütörtök 4; a péntek 5; a szom-
bat 6 és a vasárnap 0 által jeleltetik. — Ha pél-
dául megakarjuk tudni, hogy az 1824 ik év I-ső
márcziusa mily napra esett, igy találjuk föl:
2 4 + 1 25 , . ,
——-— = — = o és a maradváng lesz 4, mely
azt mutatja, hogy az I-ső márczius 1824-ben csü-
törtökre esett. Ebből aztán ápril 6-dika, a mint
fentebb emlittetett, nagyon könnyen megtudható,
mert márcziusnak 31 napja van, ea áprilisból 6
napot hozzáadva, lesz 37 nap, és ha e szám 7-tel
eloaztatik, a mely abban 5-ször találtatik, a ma-
radvány 2 lesz. Ezen két számmal már most a
márczius hóban elöforduló m>nden csütörtökön
végig számitva, mig e nap az 1-s'ó számot el nem
éri. És ebböl kitünik, hogy ápril 6-dika pénteki
nap volt. — Ha az 1809-dik év 5-dik májusnak
akarnók a napját megtudni, ugy mindenekelőtt a
1809. I-ső márcziusra 3 számot nyerünk, a mint

következik. Igy ^ ^P= ±^ = 3, marad 3. 1809.
év I-ső márcziusa szerdai nap volt. Mert márczius-
ban 31 nap van, aprilisben 30, és 5 napot május-
ból véve hozzá, ez tesz 66 napot, ezt 7-el elosztva,
ismét 3 lesz mint maradvány, és már most szer-
dától tovább számlálva, pénteki napra jutunk :
igy tehát 1809 ben május 5-ke pénteki nap volt.

Mely napra esik 1875-ben sz. István napja?
^ ,. 75 + 1 76 . . . , ,
Es pedig — = — lesz 6 nap mint marad-
vány, igy már most tudjuk, hogy 1875-ben I-ső
márczius szombat leend. Junius 24-ig van azon-

31 + 30 + 3L + 24 116
— ez 4 napma-

ban

radványt ad, ezzel a szombati napokon végig
számlálva, megtudjuk, hogy az 1875-dik év 24-ik
juniusi csütörtöki nap leend. És ezt igy minden
év napjának megtudására lehet alkalmazni.

Vas Borona.

A bukovinai magyarok ínsége.
Alig mult két hónapja, hogy a Bukovinában

lakó ref. vallásu magyarok hozzánk fordultak
«sdő szavaikkal. A nagy magyar közönség meg-
hallgatta a kérők jajkiáltását s e lapok szerkesz-
tője azon szerencsés helyzetbe jutott, hogy a
hozzá beküldött akadozási összegekből eddigelé
már 1056 ftot juttathatott a legnyomasztóbb in-
ség által sújtottaknak.

Bukovinából , Andráafalváról e napokban
Vettünk ismét egy levelet, melynek tartalmát
ismételve ajánljuk olvasóink szives figyelmébe.

„Midőn t. Uraságod negyedik küldeményé-
tiek irja a levél — kezünkhöz vételét ezennel
tudatjuk, éltünk fogytáig meg nem szünő hálán-
kat, mind t. Uraságod (mint ezen valóban nagy-
szerü könyöradományok eszközlője), mind a ne-
mes szivü adakozók irányában szent örömmel
nyilvánítjuk.

„Azt is tudatjuk, hogy minden eddig be-
gyült könyöradományok egyenkint, a küldők ne-
vével, egyházunknak e végre nyitott emlékköny-

T Á R H Á Z .
vében hiven és pontosan fel vannak jegyezve, ta-
nulságul a jövő nemzedéknek, hogy az emberiség
sorsát oly atya kormányozza, ki ha balkezével
gyermekeit ostorozza, jobbjával vigasztalását
nyujtja ; de feljegyeztük egysz irsmind mara-
dandó emlékül, hogy magyar népünk, távol élö
árva testvéreit szivéből.ki nem zárja.

„Oh de — kérdi a levélíró ref. lelkész —
fessünk-e árnyat hálánk tiszta sugarai mellé! el-
küldjük-e aggodalmunk gyászszózatát öröméne-
künk hangjaival vegyítve Magyarhon és Erdély
nemes szivü népeihez? kérjük-e megfejtését egy
előttünk rejtélyes talánynak, mely ez:

,. Hogyan lehetséges, hogy midőn 800 ref orma-
tus lélek esdö szavára oly készséggel, oly nagyszerü j
segély gyült össze, mely, ha még teljes biztositást
nem ad is, de erős reményt mégis nyujt az éhhalál j
kikerülésére : — ugyanakkor 8000-nyi bukovi- j
nai katholikus magyarság ~ ép ily inségben — :
többszöri felszólalások daczára, ily részvétre és j
segélyre mind eddig nem talált?

„Mi meg vagyunk győződve, hogy ennek a
szomoru jelenségnek oka nem lehet a részvét és
ezeretet vagy áldozatkészség hiánya.

„Vajha ezen rejtélyes talány, minél hama-
rább örvendetesen fejtetnék meg ! — Minden
percznyi késedelem veszélyes! — A bukovinai
buzgó katholikus szép magyarság az éhhalál tá-
tongó örvényének szélén áll! — A menekülés, a
legszörnyübb inség eltávolítása csak a ti kezetek-
ben van, Mugyarhon és Erdély lelkes fiai és le-
ányai ! Oh siessetek, mig késő nem leszen." Ed-
dig az andrásfalvi levél, melyet aláirtak Biró
Mózes ev. h. h. lelkész és esperes, Kántor János
biró, Biszák Józs<f kurátor és Varga György
presbyter.

A levél oly hangosan s érthetőleg szól S oly
keserü szemrehányást foglal magában, melyhez
részünkről minden további felvilágositás fölös-
leges.

Távol vagyunk minden szemrehányástól;
csak hangosan ismételjük a fentebbi levél kiáltó
szavát: „Itt gyors s>gitségre van szvktég." Ál-
dozzon mindenki tehetsege szerint. Ujabb adako-
zások átvételére s elküldésére e lapok szerkesztő-
segé szivesen ajánlkozik.
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irodalom cs
** (A Vörösmarty• szobor leleplezésére kitüzött

költemény-pályázat) eredménye a birálók által a
következőleg döntetett el: a 30aranyból álló első
jutalmat Udvardy Géza költeményének itélték
oda. A másodikat egy Pestről küldött mű kapta
volna meg, miután azonban szerzője kijelenté,
hogy csak az első jutalomra kiván pályázni: a
második jutalomban Nyilas Samu harmadik
helyre sorozott költeményét részesítették.

•* (A képzőmüvészeti társulat albumlapjai)
az 1865-ik évi tagok számára megjelentek. A di-
szes album 4 színezett kőnyomatu műlapot foglal
magában, melyek nemcsak a kompozitió, hanem
a kivitel tekintetében ia egyaránt sikerültek.
Három kép, Székely Bertalan festménye után,
Arany János „Ágnes asszony" czimü balladáját
illustrálja, a negyedik pedig Than Mórtól „Jézus
keresztséget" ábrázolja. E műlapokat kőre Ma-
rasztoni József rajzolta.

** (Népek lantja) czimmel Greguss Ágosttól
egy disszesen kiállitottt dalgyűjtemény jelent
meg, mely a „Külföldi népdalok" második bővi-
tett kiadását képezi. Tartalmát spanyol, portu-
gall, provencei, olasz, franczia, normán, lengyel,
ruthén, cseh, német, flamand, breton, skót, svéd,
észt, litván, uj görög, arab, cserkesz, jezid, ind,
maláj, madagasz és sinai dalok teszik nagy vál-
tozatosságban, melyeket a fordító a népies költé-
szetről irt érdekes bevezetéssel mutat be. A di-
szesen kötött könyv ára 1 ft 30 kr.

— (Érdekes röpirat) Pesten Grill Károly
kiadásában megjelent ily czimü röpirat: „Hasz-
nos volna-e Pett városát körülcsatornázni ?•' Irta
Poroszkay Ignácz, mérnök. — Ezen irat Reitter
Ferencz mérnök ismeretes csatorna-terve ellen
van intézve, melyet több tekintetben károsnak
tart. Ára 1 ft.

= (Emich Gusztáv kiadásában megjelent:)
1) ,, Anglia története a forradalomig." Irta Zichy
Antal. A 148 lapra terjedő kis könyv Anglia tör-
ténetének vázlatát tartalmazza a legrégibb kor-
tól a 17-ik század elejéig. Ára 1 ft. — 2) „Me-
xikó Miksa császárig." Különösen ős és újabbkori
története államszervezete, azték műveltségi tör-
ténete s különböző népfajaira vonatkozólag.
Báró Müller I. W., Prescott William H., Armin
Th. s mások nyomán közli Szokoly Viktor. A di-
szesen kiállitott könyv 10 különnyomatu képpel
van diszitve. Ára 3 ft.

•• (A „Budapesti Szemle") uj folyamának
XII. és XIII dik füzete megjelent. Tartalma:
I. A bölcsészet Magyarországon. 3-ik közlemény
Erdélyi Jánostól. IL Jogtörténeti tanulmányok a
magyar vármegyék szervezetéről. 5-ik közlemény.
Botka Tivadartól. — III. A népiskola a XIX.
században. 2 ik közlem. Anglia és főgyarmatai.
Laveley után Barsi. — IV. Egy angol Erdélyről.
Arany Lászlótól. — V. A kamatláb Wodianer
Alberttől. — VI. Irodalmi szemle. 1. Franczia-
ország közgazdasági viszonyai. Geyer után Mat-
lekovics. 2. Flegler Szalay Lászlóról. Első köz-
lem. Gy.P. 3. Fox. levelezései Russeltől. 4. Kautz:
Nemzetgazdaságunk és a vámpolitika. 5. Imre
Sándor „Magyar irodalom története." Gy. P. —
6. M. Tud. Akadémia. 1866. Február-márczius.

— („A görög irodalom története") czimü
munkára előfizetést hirdet Kolozsvárott Csányi
Ferencz. „Hogy e munkára előfizetést nyitok,
— irja szerző — azon régóta érzett hiány ösz-
tönze, melyet ugy magam, mint mások éreztÜDk;
mert közép- és felső tanodáinkban jóllehet a régi
klaasikus kor irodalmát tanitják, és az irodalmi
remekek bővebb ismertetése nem szokott elma-
radni, de jó segédkönyv e tekintetben nemcsak
hogy hiányzott, hanem mondhatni nem volt. E
munka az egész görög irodalmat könnyen meg-
ismerhetővé teszi s pedig azon nemzet irodalmát,
melynek egyes jelesei előtt minden ódonsága
mellett ma is meghajol a tudományos világ.
Mindazonáltal e munka nemcsak kizárólag a ta-
nuló ifjuság számára való, hanem mindazoknak
is, kik a görög irodalommal megismerkedni óhaj-
tanak; e czélt a tudományos előadás mellett szem
eiőtt tartottam, mert meggyőződésem szerint ki
ne óhajtaná megismerni egy Homér, Herodot,
Thucydides, Sophocles, Euripides, Aristophanes
és sok mások munkáit?" A munka 10—12
8-adrétü iven julius hóban okvetlenül megjelenik.
Az előfizetési pénzek azonban junius l-ig kül-
dendők be a szerzőhöz. Elöfizetési ár 1 ft.

•• (Lefoglalt regény.) Virághalmi Ferencz
„Egy ceerepár naplója" czimü regényét a rend-
őrség lefoglalta.

** (Abavjvármegye moiiographiójának) el ő
füzete jelent meg Kaeeán. Szerzőbe Ko<ponny
János akadémiai lev. tag s Abauj főlevéltárnoka.
E nagy mű havi füzetekben jelenik meg s egy
fűzet ára 30 kr.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
y* (A gazdasági és kertészeti országos bazár)

a vigadó épületében, a mily CBÍQOS berendezéssel
bir a szemre, ép oly hasznos intézet a gazdákra
nézve. Állandó virágkiálHtásában a hideg és me-
legházi növények nagy száma díszesen van elren-
dezve 8 ezen fölül a legillendőbb árért kaphatók
is mindennemü konyhakerti és virág palántákkal
egyetemben. Ezenkivül mindennemü gazdasági
konyha és diszkertészeti magvak nagy tárháza
látható itt, s egyszersmind a legkisebb mennyi-
ségtől a legnagyobbig meg is szerezhető. Van
továbbá mindennemü gazdasági ea kertészeti gép
és eszköz s mint hasznos találmányt a gazda-
ságra, megemlítünk egy hernyó irtó szert, melyet
e napokban a budai Horváth-kertben a föltaláló
Glasz Antal nagy számu közönség teljes megelé-
gedésére próbált meg. A diszes bazár különben
mindenki által dij nélkül megtekinthető.

** (A középdunai magyar gözhajótársulat
gőzöseinek épülése) nagy előhaladást tett Uj Pes-
ten, a fiumei hajógyár telepének udvarán, magas
állványokon készen és befestve áll már a roppant
vasborda, melyre a lemezek fognak szegeztetni,
s a két hajóváz ormán ott fénylik már a „Fiume"
és „Buda pest" név, a hogy az uj magyar gőzö-
sök neveztetni fognak. A két egyenlő nagyságu
hajó hoezsa 205 láb, szélessége 22 l/t láb, az olda
lok magassága 9 láb. — Uj évkor még puezta
volt azon tér, hol az ujpesti Duna közvetlen part-
ján most tágas deszkakerítés övez egy 130 láb
hosszu gyárépületet, melynek falai körül immár
a kohók és mühelyek füstje emelkedik, és a fiumei
kovácsok élénk zaja csattog föl. — A társaság e
napokban egy küldöttséget bizott meg a munka
előhaladásáról meggyőződést szerezni, s Gál Pé-
ter, Huszár Károly, Perczel Béla, Tavaszi Endre,
gr. Wass Sámuel igazgatósági és társulati tagok
a hely szinen megjelenvén, örömmel tapasztalták,
hogy a gyár ez időre az építéssel már előbbre van,
hogysem a szerződés szerint magát kötelezte; ugy
hogy a gőzösök teljesen kész állapotban átadáaa,
sokkal elébb fog megtörténni mint kikötve volt,
8 a hajók még az idén nehány utat fognak tehetni.
Szolgáljon ez a részvényeseknek ia örvendetes és
buzdító tudomásul.

a* (A déli vasut-társulat jelenti), hogy má-
jus 2-dikától kezdve további rendelkezésig, a te-
her-szállitások feladása fel van függesztve.

x* (A losonczi vasuttársulat csődjét), mint a
lapok irják, e héten meg fogják szüntetni.

f (Az összes érczpénz forgalom)a. a biroda-
lomban 1866. márcz, végén 2,323,601 ftot tett.

x* (Mayyar borok kiszállítása.) Nehány nap
előtt Pozsonyból 28,000 palaczk és 900 akó leg-
nemesebb magyar bort inditottak utnak a mexi-
kói udvar számára.

Közintézetek, egyletek.
** (A magy ar tudományos akadémia) mennyi-

ségtani és természettudományi osztályának ápril
30-ikán tartott ülésében először is Greguss Gyula
1. tag olvasott föl egy tisztán szakbeli értekezést
„A tágulás törvényéről, névszerint a viznél." —
Utána Gőnczy Pál 1. tag bemutatá^ Hazslinszky
Frigyes 1. tag értekezését „Északi Magyarhon
lombmohairól." Ez értekezésből Gönczy csak
nehány töredéket olvasott fel. az egész az akadé-
mia közleményeiben fog megjelenni. — E két ér-
tekezés után összes ülés következett. — A. hol-
napi ülésben Ipolyi Arnold és Kautz Gyula fog-
nak fölolvasásokat tartani, eẑ  utóbbi „A képvi-
seleti államról, az ujabb politika elvei szerint."

** (A pesti tornaegylet) erélyesen működik
az egylet végleges szervezésén. A választmány
közelebb tárgyalás alá vette a szakbizottmányok
munkálatait a házi, ügyviteli s egyéb rendszabá-
lyokról. Az első ily ülésben, melyben gr. Széche-
nyi Ödön elnökölt, az alakulási ünnepre nézve is
intézkedéseket tettek. Ezek szerint ez ünnepély a
pávaszigeten tartatik meg s valószinüleg pün-
kösd vasárnapján. Hogy az egylet ez alkalommal
minél díszesebben jelenhessék meg, gr. Széchenyi
Ödön egyleti zászló szerzését inditványozá, mely-
hez legelébb is ő maga 50 fttal járult.

** (Az irói segélyegylet) 1865-dik évi utolsó
évnegyedének számadása megjelent. Bevétel volt

ez évnegyedben 41,344 ft. 60 kr., az elébbeni év-
negyedben maradt pénztári maradványnyal 42,82$
ft. 75 kr.; kiadás segélyzésre, kezelésre és adóra
42,362 ft. 65 kr. Pénztári készlet marad tehát
467 ft. 10 kr. KözeJebb három uj alapitót is mu-
tattak be, Majláth György főkanczellárt, az el-
hunj t gr. Nemes Ábrahámot és Tolcsvai Nagy
Gedeont, egyenkint 200 fttal.

— (Az elsö magyar átalános biztositó társa-
ság) ez évi rendes közgyülése májushó 30-án dé-
lután 3 órakor, a társaságnak saját házában, fog
megtartatni, melyre a t. cz. részvényesek — sze-
mélyesen vagy maghatalmazottjaik által leendő
megjelenésre tisztelettel fölkéretnek. E közgyülés
tárgyai lesznek: 1. Az igazgatóságnak, a társa-
ság állásáról s az 1865. évi üzletről szóló jelen-
tése, s a számvizsgáló bizottmány által átvizsgált
zárszámla előterjesztése. 2. Az alapszabályok
illető szakaszainak rendelkezése szerinti választá-
sok. 3. A választmány által javaslatba hozandó
tárgyak fölötti tanácskozás. A részvényesek által
netalán teendő javaslatok indítványáról az alap-
szabályok 61. §-a rendelkezik.

** (A pest-ujpesti közuti vaspálya-társaság)
f. év ápr. utolsó napján tartá meg közgyülését. A
pálya kiépítése 149,216 ft. 27 krt. vett igénybe,
70,783 ft. 73 krral kevesebbet, mint az tervezve
volt. A vaspályát folyó évi junius hóban nyitják
meg, a közgyülés továbbá egyhangulag elhatározta,
hogy Pestről a városligetbe a kerepesi uton át
szárnyvonalat épit és később egy másik szárny-
vonalat a losonczi vasut indóházához, a mint át
fog adatni a közlekedésnek. Végül az igazgató-
ság megbizatott, hogy a pesti és budai indóházak
összeköttetése tárgyában a szükséges előmunká-
latokat és tárgyalásokat fejezze be, s az eredményt
terjeszsze a legközelebbi közgyülés elé.

** (A tisza-melléki vasuttársulat) ápril 20- an
tartá meg Bécsben közgyülését. Az 1865-dik évi
tiszta jövedelem 1,596,643 frt. 92 krból áll, mi a
megállapitott alaptőke 3.75 száztólijának felel
meg, 0.8-el több, mint 1864-ben.

** (Az iglói takarékpénztár) üzletforgalmá-
nak 1865-ről megjelent kimutatása szerint az
összes forgalom 1,852,825 ft. 23 kr. volt. A mér-
leg és vagyon kimutatás 604,727 ft. 99 kr. ösz-
szeget mutat. Az összes jövedelem kimutatás
45,003 ft. 25 krt tesz.

** (A Pesten alakuló izraelita nö'egylet) gyor-
san emelkedik. Eddig 58 hölgy mint alapitó befi-
zetett 13,600 frtot, 752 rendes évi tag 5255 ftot,
ajándékképén pedig 1206 frt folyt az egylet
pénztárába.

Mi ujság?
** (O Felségeik Pestre jövetele) a lóversenyek

ideje alatt annyira valószinü, hogy az ünnepélyes
fogadás iránt már folynak is az előkészületek. A
polgári választmány ünnepi bizottmánya ülést
tartott e tárgyban a abban állapodtak meg, hogy
a legfelsőbb bevonulás most nem a marokkói és
fürdő-, hanem a Deák Ferencz-utczán (előbb
nagy hid-utcza) át történik. O Felségeik tisztele-
tére továbbá a városligetben nagy májusi népün-
nepet rendeznek, mely alkalommal a Felségek
számára külön diszsátort állitnak föl. Ö Felsé-
geik végül meg fognak kéretni, hogy az ujonnan
épitendő ferenczvárosi templom alapkövét letenni
méltóztatnának, mint a melynek fővédnökségét
császárné Ő Felsége sziveskedett elvállalni. —
Bécsi hir szerint azonban ö Felsége a császár és csá-
szárné balaton füredi utjára nézve változások jöt-
tek közbe, s a Felséges Asszony ez évben nem láto-
gatandja meg a nevezett fürdőt. Beyer kormány-
tanácsos, ki a rendezés vezetésével volt megbízva,
e miatt Füredről már visszahivatott. Császárné
Ő Felsége május hóban Schönbrunnban fog időzni
s juniusban Rudolf főherczeg és Gizela főherczeg-
nővel együtt Ischlbe menend.

** (Az alsóház alelnöke, gr. Andrássy Gyula),
ki, mint tudva van, a fölirat átnyujtása végett
közelebbről Bécsben járt, e hó 1-én este érkezett
Pestre vissza.

** (Bizalmi nyilatkozat.) Derecske város 40
tagból álló képviselő-testülete Deák Ferenczhez
bizalmi és hálanyilatkozatot intézett.

** (Egy ereklye Petőfitől.) A Kisfaludy-tár-
saság legutóbbi gyülése alkalmával Szász Károly
egy érdekes ajándékkal szaporította a társulat
irói ereklye-gyűjteményét. Ugyanis egy fakó
strucz-tollat adott át, melyet 1848-ban Petőfi
viselt Szabadszálláson, hol mint követjelölt lépett
föl. E toll akkor vörös volt, s Szabadszálláson
maradt, honnan most a legméltóbb helyre juttaták.

Melléklet a Vasárnapi Ujság 18-dik számához 1866.
** (Lónyay Menyhértnek) az akadémia má

aodelnökévé lett megválasztatása, legfelsőbb he
lyen ia megerősittetett.

*• (Balassa tanárt) a bécsi egyetem sebész
tanszékével kinálták meg, de ő, ismert hazafisá
gával, el nem fogadta a különben megtiszteli
ajánlatot.

** (Képviselő-választás Erdélyben.) Borbán-
don, Alsó-Fehérmegyében Boér János választa-
tott meg képviselővé több mint 3Q0 szavazattal
Axentie ellenében, a ki csak 49 szavazatot kapott

** (A pesti állatkert ügyében) a szerződés
egyes pontjai a társulat és a város közt végleg
megállapittatván, a szerződés ápr. 25 ikén alá-
iratott. A teleknek 30 évre terjedő használata a
szerződés aláírásától kezdődik.

** (A császárfürdőben a kedvelt nyári táncz-
vigalmakat) az idén is meg fogják tartani. Az
első, hir szerint e hó 23-ikán lesz.

*• (A Szép juhásznéhoz), a budai hegyek e
legkedvesebb pontjához május 6-dikától kezdve
a budai lánczhid-térről társaskocsik fognak ren-
desen közlekedni.

'* (Kazinczy Ferencz széphalmi lakának)
ügyében Homonnáról Matolay Viktor nyilt leve-
let intéz az akadémia elnökségéhez, melyben ko-
szorus költőnk egykori lakhelye épentartását
emlékezetébe hozza azon választmánynak, mely
annak idején ez iránt megbizva volt. Az e czélre
megállapitott terv szerint annak idején a lak szét-
bontatván, abból csak két szobát hagytak meg,
ezeket ideiglenesen gyönge tetővel befödettéfc, s
ilyen állapotban van az 2 —3 év óta. A fenmaradt
két szobának egyik fala legközelebb bedőlt, s ha
az építést maholnap meg nem kezdik, félni lehet
tőle, hogy az ujitás — a többi falak is bedőlhet-
vén —- lehetetlenné válik, s helyébe hiába épitnek
ujat, mert az már nem Kazinczynk valóságos két
lakszobája lenne. Sajnálatos volna, ha e lak épen
most pusztulna el, mikor annak megörökítését a
magyar nemzet megbizása folytán a tud. akadémia
egy választmánya vette gondoskodása alá.

** (Pusztulandó vár.) Nagyváradról irják,
hogy az egykor oly hires vár még fennálló bás-
tyáit a város le fogja romboltatni, sánezhelyeit
betölti, s házhelyeknek osztja ki. Egyedül a nagy
négyszögü tömör épület marad meg, mint kato-
nasági laktanya. A bástyákból nyerendő kövek-
ből és téglákból aztán egy nagy kőhidat építené-
nek a Körösre, hogy a kettős várost az eddigi
két fahid mellett egy szilárd és állandó kőhid
kösse össze a közlekedés nagy előnyére.

— (Nagy-Körösön) május első napján, a
Széchenyi-kertben, a fürdőintézet részvényes tag-
jai, régi szokás szerint, a természet ünnepét köz-
ebéd s víg pohárköszöntésekkel ülték meg; midőn
bukovinai szenvedő honfitársaink részére, Gubody
Gedeon és Farkas Elek inditványa folytán 42 ft.
gyült össze. Ugyanez alkalommal Losonczy László,
a város főjegyzője által felkérve, egyik, ez ünne-
pélyre készitett s köztetszéssel fogadott költemé-
nyét ezavalá el, melynek végsorai igy hangzanak:

Szép remények közt derült
Május elsö napja ránk,

Oh, tekints le nemzetünkre,
Népek atyja, szent atyánk!

Elvonultan a viharnak
Légyen áldás e hazán;

Szebb jövendőt a magyarnak,
Annyi kínos év után! —

** (Megszünt nyomda.) A máramarosi állam-
nyomda , működését megszüntette. E hirrel a
„Máramaros" czimü lap is összefüggésben van,
melynek megjelenése ez által bizonytalan időre

föl van függesztve. E lapot ugyanis az említet
nyomdában állitották ki, s minthogy e nyomdát
most megszüntették, a lap megjelenése is gátolva
van. Azonban uj nyomda fölállításáról már gon-
doskodnak, a midőn a „Máramaros" is folytatn
fogja pályáját.

** (Katonai orvosok szaporitása.) Miután Í
hadsereg egy részének hadilábra állitása a tábor
orvosok számának növelését szükségessé teszi
egy legujabban megjelent hivatalos rendelet azi
határozta, hogy polgári állásu orvosok is alkal
maztathatnak a hadseregnél. A főbb feltételek
következők: az orvosi tudományok és sebészet
tudorai valóságos főorvosi rangot kapnak; sebé-
szek al-orvosi ranggal alkalmaztatnak ; a főorvo-
sok belépésökkor 200, alorvosok 140 forint tisz-
teletdijat kapnak, azonfelül a szokott felszerelési
illetéket; midőn hivatalos ügyködésben járnak
el, öt, illetőleg három forint napi dijat huznak ;
ha szolgálat közben életöket veszitnék, özvegyeik
és árváik kegyelem adományt kapnak.

** (Halálozás.) Kövér János septemvir, vég-
elgyengülés következtében május l-jén meghalt
Pesten 70 éves korában. Béke hamvaira !

— (Halálozás). Bácsmegyéből Nemes Mili-
ticsről azon szomoru hirt veszszük, hogy egy nagy
reményű ifju, Körmendy Károly, negyed éves
jogász, kinek neve már az irodalomban is kedve-
zően szerepelt, élete 24-ik évében, édes atyja ro-
konai és barátjai nagy fájdalmára, ápr. 22-én
meghalt. A boldogultnak e lapokban is megjelent
nehány müve, melyek egy nagyra törekvő, nemes
és tiszta leiekről tettek tanuságot. Utolsó müve,
„hattyudala" is beküldetett hozzánk, melyet
egyik közelebbi számunkban fogunk közzé tenni.
Béke és áldás lebegjen az elhunyt porai felett!

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

XII. közlés: B.-Csabáról Láng György és
neje 5 ft. — Csobokáról Szontágh Mátyás 10 ft.
— Pestről Fuchs Rudolf 3 ft. — Borsról többen
Csontos Imre által 6 ft. — Kis-Csányról többen
Szalay Antal lelkész által 4 ft. — Kis-Totfaluról
Bódia Gábor tanitó 1 ft. — Pestről özv. F. M.-né

forint.
összesen 34 ft.
Az eddigi I.—XI. közlésekkel együtt begyült

összesen 1014 ft. 31 kr., 2 db. cs. arany, 3 db. két-
forintos tallér, 1 db. egyftos és 4 db. ezüst huszas.

{Az egyes adakozók: Borson: Daróczi János lelkész és
neje 1 ft. 50 kr., Martinyák Mátyás és neje 1 ft. 50 kr.,
Csontos Imre és neje 1 ft. 60 kr., Bors község 1 ft., Elek
Károly 5) kr. — Kis-Gsányon: Szalay Antal lelkész 2 ft.,
Kis-Csányi egyház 70 kr., s az ápril 1-én konfirmált kö-
vetkezö ffuk és leányok: Hegedüs János 20 kr., Varga
Samu 10 kr., Varga Orb. Samu 10 kr., Tamás János 10 kr.,
Zsigmond János 10 kr., Jakab R«bi 10 kr., Lukács Juli
10 kr., Peti Erzsi 10 kr., Vörös Rebi 10 kr., Nagy Rebi
10 kr , Török Juli 10 kr., Margit Juli 10 kr.)

Nemzeti szinház.
Péntek, ápr. 27. „Lear Király." Dráma 5

felv. Shakspeare után ford. Egressy Gábor és
Vajda P.

Szombat, ápr. 28. „Dinorah," vagy A ploer-
meli bucsu." Vig. opera 3 felv. Zenéje Meyer-
beertől.

Vasárnap, ápr. 29. „A párisi szegények"
dráma 7 felv. Brisebarre és Nus után francziából
ford. Kadnótfáy Sámuel.

Hétfő, ápr. 30. „Az utolsó levél." Franczia
vigjáték 4 felvonásban.

Kedd, máj. 1. „Az afrikai nő." Opera 5 felv.
Zenéje Meyerbeertől.

Szerda, máj. 2. „Béldi Pál'" Dráma 5 felv.
Irta Szigligeti.

Csütörtök, máj. 3. Mányik Ernesztina eleő
föllépteül „Faust." Opera 5 felv. Zenéjét szerz.
Gounod.

Szerkesztői mondanivaló.
8227. Debreczen. K. K. A rajzot köszönettel fogad-

tuk s épen oly érdekkel Tárjuk a debreczeni országos gai-
dasági intézetet illető rajzokat is. A régebben küldött
arczképek régóta várják tárczánkban a kiszabadulást. Még
pedig onnan várják az utlevelet

8228 M. Vásárhely. G. L. A tavasz beállta néze-
tünk szerint is igen kedvezö volna a czikk közlésére.
Azon vagyunk, hogy a rendelkezésünkre álló tárgysorozat
se álljon utjában. S J

8229. Vadkert S B. A tudósitás » mi czéljaink™
nagyon hosszu s igen helyi érdekü.

8230. 1849. Mindkét levélre igen rövid a válasz a
mint már élőszóval el volt mondva. De azért még meg fog-
juk kérdezni az illető orákulumot.

8231. Kajdacs. Cs. Zs. A tárgyat nem fűzhetjük to-
vább. Több e tárgyu beküldött ezikkel együtt elküldtük
egyenesen az illető helyre. — A nagyobb értekezés
megjött BJ

8232. Daru Bencze. A zombori műkedvelők nemes
igyekezetét mi is méltányolva ismerjük el.

8233. T. Tarján. É. A. A P. U. melléklete, az
„Országgy. Beszédtár" nem hiányos. Az állitólag hiányzó
4 lapot (97-100) a legf. kir leiratra készült alsóházi vá-
laszfelirati javaslat képezi, mely mint a „Beszédtár" 7-ik
('/i)_ive külön mellékletben szintén szétküldetett, de tech-
nikai akadályoknál fogva lapszámozás nélkül. Reméltük,
hogy a P. U. minden olvasója igy fogja fel a dolgot.

SAKKJÁTÉK.
331-dik sz. f. — Gróf Pongrácz Arnoldtól

(Nagy-Szombatban).
Sötét.

* b C d e f g
Világos.

Világos indul, s 3-ik Je'pésre matot mond.

A 326-dik számu feladvány megfejtése.
(Czenthe Józseftől, Miskolczon.)

Világos. Sötét.
1. Bd8—e8 K«5— e4 A)
2. He7-d5 Ke4-dő:
3. Bf3-föfmat.

Világos. A) Sötét.
1 f6-f5B)
2. Bf3-fö:| e6-fö:
8. He7—dőfmat.

Világos. B) Sötét.
1 tetsz. sz.
2. Bf3-f5t e6-fö:
8. He7-g6ttmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztihan : Gr. Festetich Benno. — Pozsonyban: Cgery
Gábor. - Debreczenben: Z. I. és F. B.— T.-Abádon; Weisz
A. — Eperjesen: Brósz Károly. — Vizesréthen: Terray
Pál. — Pesten: Rakovszky-Vagyon Judit.

Hónapi- és
netinap

6
7
8
9

10
l l
12

Vasár
Hét fő
Kedd
Szerd.
l'sttt.
Pént.
Szomb.

Katholikus és

H
Protestáns

Május
G 5 Ján. ol. főz.
Szanisz. ( ^ ̂  •*
M.h.jeU «4s g.
N.Gerg.(* — g
Áldozó csőt.
Beatrix szüz
Pongrácz vért.

Hold

O 5 Rogate
Gizela
Ákos
Gergely
Áldoz. csőt.
Aspáz. Berczi
Nereus

ETI-NAPTÁI
Görög - orosz

naptár
Április (ó)

24 B 4 Szabbás
25 Márk ev.
26 Basileus
27 Simon p.
28 9 vértanu
29 Jázonés Sos.
30 Jakab

Izraeliták
naptára

Ijár Ros.
21
22 Rafael
23 Böjt Gaza
24 [elfoglal.
25 Szem.
26 [5. per.
23 34. Sab.

változásai. & Utolsó negyed hétfőn 7-kén, 7

R.
a
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t.
45
46
47
48
49
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51
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311
SH
337
854

5
20

p.

^9,
7

)9,
41
84
53
86

H ö I d
kél

<S. p-

repí*.
0
1
1
9,
?,
3

84
0

42
19,
42
lő

6.

9
10
l l

p-

45?
44
51

este
9,
3
4

2fi
43

TARTALOM.
Stroszmayer József, diakovári püspök (arczkép) —

Vörösmarty Mihály emlékezete. — Az erdélyi szászok
(vége) (képpel). — A „Vörösmarty-tér" és főpiacz Szé-
kes-Fehérvárott (két képpel). — Az előítélet hatalma. —
A szellemi élet központosítás és decentralisatidja. —^De-
breczen egy dunántuli előtt. — Magyar iparos-segédek
Párisban. — Egyveleg. — Tárház: A bukovinai magya-
rok ínsége. — Irodalom és müvészet. — Ip*'; gazdaság,
kereskedés. — Közintézetek, egyletek. - Mi ujság <• -
Adakozások. - Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondani-
való. — Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza 1. gZ.)
*

', i
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HIRDETÉSEK.
Az elsö magyar

SELYEM- ES NEMEZ-KALAP GYARI-RARTARABOL
PESTER.

Főraktár: kígyó-tér. Gyári helyiség: stáczió-ntcza 34. szám alatt.

1628(2-8)

Nagy választéku raktár, mindennemü
selyem- és nemezkalapokból, urak, úr-
hölgyek és gyermekek fzámára, saját és
külföldi gyártmányok, kelme-vadász-kala-
pok, bazi- e's vadászsipkák, kucsmák,
nyakkendők, uti-nemez-topánkák, ugy-
szinte nemez-czipök bórtalppal, papu-
csok en egészségi nemeztalpak.

Az összes formák az alanti számok szerint
kaphatók. Vidéki megrendeléseknél a mel-
lette álló számok pontos kitétele mellett, még
a kalapok árát, ízinétés a fejnagyságát meg-
jegyezni kérjük.

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

szám legujabb forma, egész kemény, fe-
kete vagy szürke szin ben 3, 4 —5 ftig.

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

„ kemény, fekete vagy szürke színben
2 ft. 50 kr , 3 - 5 ftig.

„ egész kemény vagy szürke színben
2 ft. 50 kr., a - 5 ftig.

„ félkemény vagy szürke szinben se-
lyemmelbélelve 2 ft. 50 kr. 3,4-4 ft.
50 kr., selyem- és bársonynyal ke-
ritve4ft. 60kr.— 5 ftig, legfinomabb
6 ft., nem bekerítve 2 ft. 5) kr.,
8-4 ftig.

„ félkemény vagy égés r. lágy, fekete és
szürke szinben 8ft.60kr.,4—5 ftig.

„ félkemény vagy egé sz lágy 2ft. 50 kr.
egész 8—4 ft. 50 krig.

„ fél kemény vagy egész lágy 3—5 ftig.
,, lnaskalpag fekete kemény S,4,5,6 ít-

1.

4.

8.
9.

10. szám kocsiskalap csak feketén és kemény
2 ft. 50 kr., 3-6 ftig.

11. „ Kucsma 2 ft. 50kr., tinóm Astrakán
5 ft., Persián 5, 6—8 ftig.

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

13. „ Egész lágy, fekete 8, 3 ft. 50 kr ,
4 ftig. szürke 2 ft. 50 kr., 8—4 ftig,
szürke 2 ft 50 kr., 3—4 ftig, zöld
4 ft., barna 2 ft. 50 kr.,3ft. 50 krig.

14. „ Vadász-kalap kelmébőlszürke,zöld
bekeritve egész lágy, stájerforma,
finomul felezifrázva 6 ft., szürke
nemezből 3, 4 —5 ftig, zöld nemez-
ből 3, 4 - 5 ftig.

15. „ Selyem-kalap fekete kemény 8,
4 - 5 ft 50 krig.

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

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

18. „ egész kemény, fekete csakS, 4—5ft.
19. ,, fekete félkemény, egész lágy 4—5 ft.
20. „ Utazó forma, széles, lágy vagy fél-

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

Gyermek-kalapok kaphatók, 4. számu
egész kemény, fekete koczkás szalaggal, vö-

"^ rös, fekete vagy fehér 2 ft. 90 kr., 3 ft. 50kr.
<i5. tzámu fekete vagy szürke, selyem vagy
" bársonynyal felékesitve 3 fttal, vékony sza

laggal 2 ft., 2 ft. 50 kr. 3 ftig. 1. számu fe-
kete vagy szürke 2 ft, 2 ft. 50kr., 3 ft. Leg-
üsebb gyermekek számára felálló karimával
fekete vagy szürke 2ft. 50 kr, 8 ft., szint
olyanok tiszta fehér 5—6 ftig.

Házeladás vagy bérbeadás.
Pest szabad kir. városhoi egy órányira a

Duna kisebb ága mellett fekvő Soroksár me-
zővárosában—melynek postahivatala, orszá-
gos és hetivásárai vannak —egy jól épült és
jó karban levő, tüz- és vizármentes ház, tá-
gas udvarral, mintegy 500 D öles házi-,
konyha- és gyümölcsös kerttel, az udvarán jó
és bő vizű kúttal, e házhoz tartozó 2-szérű«
kerttel, és 8 db. külsö földekkel együtt Örök
áron eladandó, vagy pedig a lsgközelebbi Ja-
kab n»ptól kezdve több évre bérbe adandó.

E ház 6 szobát, 2 konyhát, 1 kamrát, istál-
lót, kocáiszínt és egy nagy kópinezét foglal
magában, tehát úri családnak vagy nagyobb
üzletet folytató iparosnak teljes kényelmet
nyujt.

A feltételekről értekezhetni alólirt tulaj-
donosnál személyesen Alsó - Némediben,
vagy Soroksárra czimzendő bér .centes leve.
leki634(i-2) Kasaap Antal.

s r Nagybani és darabonkint! eladás.

vasuti és távirati á l l o m á s

a déli vaspálya mell >tt.

10 órai távolság Bécstől.

6 óra távolság Trieszttől.

ROMERBAD
(ngynevezett síiriai Casíein)

legerősebb havasi hév-források
30 ll.

Nagy, különféle mérsékletü
vizmedcncze,kád- rs zuhany-
fürdők, savó- és ásvány-
vizek, Table d'hőte, bálok,

hangversenyek, könyvtár,
ujságok stb.

A fürdöszak kezdete május l-jén.
Ezen hévforrások különös gyógyerővel birnak elgyengülés-, tehetetlenség-, zsábák- (neuralgiae), görcs-,

köszvény- és csúzos bántalmak eseteiben; továbbá: női betegségekben, szabálytalan havi tisztulás-, fekély-,
csont- és izombetegségekben stb.

Az árak igen mérsékeltek. Bútorozott szobák 30 krtól és feljebb, május és szeptember hóban '/3 olcsóbb.
Mint fürdői orvos dr. BUNZ EL E. ur, a bécsi orvosi egyetem tagja működik.

Részletes programmok és árszabályok a „Römerbadigazgatósága által rendelhetők meg Steiermarkban",
s melyek ingyért szolgáltatnak ki. 1630 (2-3)

KUGLER ADOLF
könyvárusnál P e s t e n (a Dorottya-
utczában) megjelentek, s általa min-

denütt kaphatók:
ALBRECHT, E. F. orvostudor.

Az ember és neme, vagy felvilágo-
sitás a term. szerelem, term. czél, í
nemi élvezet kormányzása, a fogam-
zás sat felől. — A legujabb tapaszta-
latokkal a meggyengült nemzési te-
hetség helyreállításáról. s az önfer-
tőzés, magkiömlés és fehérfolyás ala-
pos gyógyításáról. — Ára 35 ujkr.

ALBRECHT, orvostudor. A nök
titkai és betegségei. Tanulságos
könyv anyák és hajadonok számára
a havitisztulás első beálltáról, s a
szépnemnek azok körüli betegségei-
ről. A fehér folyásról sat. — Ara
SO ujkr.

RICHARD, R. orvostudor. Meg-
ifjodása a meggyengült ideg-
rendszernek, vagy alapos gyógyí-
tása titkos ifjúkori bűnöknek és ki-
csapongásoknak. Ára 80 ujkr.

S1E.WOX, orvostudor. A sérvek
gyökeres gyógyítása, vagy a sér-
vek és kidüledő részek orvoslás;
módja. Függelékül : a szélbántal.
makrói, hasszorulásró! és ar arany
érről. Ára 80 ujkr. 1629 (1—8-v

Hirdetmény.
A mezőtúri, szolnoki országúiban, köz-

vetlen a vasuti indóház szomszédságában,
puszta Póri fekvő Csali nevü csárda s mel-
léképületei, a hozzá csatolt italmérési jog-
gal és 40 hold I. osztályu szántófölddel a köz-
birtokosság által eladatni határoztatott,
melyre árverési határidőül f. év junius 12-ik
nap d. u. S órája a helyszinére tüzetik ki.

Az árverelni akarók magokat 1500 ft. o. é.
bánatpénzzel lássák el.

Alulírottal az eladási feltételek felől pog-
tán bérmentve, vagy szóval puszta Pón ér-
tekezhetni. 1623 (1—3)

U. p. Mező-Túr. J ( j S A J ^ Q S

mint meghatalmazott.

STOLP KÁROLY
könyvkereskedésében P e s t e n (váczi-utcza 7-ik szám)

megjelentek, és a hirdetett ár beküldése után azonnal kaphatók:

A szolgabirák és megyei esküdtek hatás-
köre és teendői. »«*<>-»

Törvénykezési, közigazgatási, váltó, rendőrfenyitéki ügyekben, iro-
mánypéldákkal betűrendben.

irta KASSAY ADOLF.
Ára 1 H. 60 kr.

A községi előljárók hatásköre és teendői.
Törvénykezési a közigazgatási tekintetben, irománypéldákkal.

m.iKASSAY ADOLF.
Ára 1 ft. 40 kr.

Nélkülftzhetlcn kézikönyvek.
Szolgabírái*;, esküdtek, községi előljárók, jegyzők

és mind azok számára, kik bíráskodási eljárással foglalkoznak.

Harkányi gyógyfürdő-megnyitás.
Baranyamegye e kies fekvésü fürdője folyó év május 1-én megnyittatik, 8 a fürdő-

idény tart szeptember hó 10-éig.
Természeti hőfoka Sö— 40° R. ; vegyalkatrészeire nézve az égvényes sós-kénes

gyógyvizek osztályába soroztatik, jód 8 földi-olaj tartalommal.
E magas természeti hőfok, s a vegyi alkatrészek e szerencsés vegyülékének kö-

szönheti, hogy nemcsak édes honunk, hanem a külföld elsö rangú fürdői közé tartozik,
mert leginkább oly bajok ellen van a fürdő javalv*, melyek legnagyobb roncsolásokat
képesek az emberi szervezetben véghez vinni. S e betegségek a köszvény, a csín, az
aranyéri bántalmak, görvélykór, idolt bőrbetegségek, nöi bajok, fehér folyás,
magtalansag; mindenféle keményedések, dugulások, ugymint: máj-, lép-, fodor-
mirigykemenyedései, külerőszaktól támadt sebek s fekélyek, különösen lábfekélyek,
higanykór. Ellenjavaltatik ellenben mindennemű tüdőbajokban, sápkórban, vizibetegség-
ben, bujakórban.

Hogy a beteg üdülésére szükse'ges szórakozást föltalálja, mindenről gondoskodva
van. —_ A fürdőépületek egy sétány közepén vannak, böl naponkint reggeli 7—9-ig «
délutáni 5—7-ig Sárközy Ferencz közkedvességgel ismert pesti, 12 személyből álló
zenetársasága mulattatja a közönséget. A diszes társalgóterem mindig nyitva van a ven-
dégek társalgására, hol szintén az egész idény alatt, Vasárnaponkint délutáni 4—8-ig
rögtönzött tánezmulatság tartatik.

A konyha a lehető legjobb, a bérlő által egy jó szakács vaa szerződtetve, ki már
8-ad évei ittléte alatt elegendóleg megmutatá, hogy mind a betegek, mind az inyenczek
minden igényeit képes kielégiteni.

* A gőzhajó mind alulról, mind felülről naponkint jön Mohácsra, honnan vaspálya
visz Villányba, s innen a fürdő két órajárásnyi.

Alulírott fúrdőorvos az egész fürdőidény alatt szakadatlanul e fürdőben tartózko-
dik, s egész készséggel ad orvosi tanácsokat a hozzá folyamodóknak, mind a fürdést,
mind az életmódot illetőleg. B*.. R n « A Í S

Siklós, április hó 16-án 1866. " * • * » U I V Ö
1619(3-8) harkányi fürdóorvos.
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utczíL
RAKTÁR

tcza satkán
BECSBEN;

NACYBANI

Posta-küldemények 15 frton alal nem eszközölhetök.

Előfizetési folliivns

KÉPES UJSÁG
1866. ápril—szeptemberi folyamára.

Alólirottak arr* egyesültünk, hogy valódi népies, azaz minden ízében magyar, és
egyszerü, de tanulságosan mulattató lapot adjunk a nép kezébe. Igyekezni fogunk a
»K.épeS Újságéban lehetőleg mindent közölni, a m ; a m a gy a r embert érdekelheti, és a
miből magyar ember tanulhat. Iparkodunk lépést tartani a külfölddel, azo.ban czélt csak
ogy érhetünk, ha a magyar közftnséfr is lépést tart vele, és tömeiresen pártolja
oicso népies lapunkat, melynek árat oly olcsóra 8Eabtuk,hogy e tekintetben egy
™aSyar l«p sein versenyezhet vele.
mrl . . L a í > . u i l k b a " meKérintjök a világ nagyobb eseményeit, külonfts Ínyei em -

1 1 cserjük ai országgyűlést és az ország többi dolgait, minden számunkban

hozunk komoly czikkeket, az „Épség, egészség" rovatban ismertetési a beteg-
ségekről s azok gyógyítása módjai, országgyülési hireket, mnlataitó elbeszé-
lést, népies mulatságok leirását, olcsó könyvek és históriák ismertetését, ver-
««« k r ó n i k á t az o r s z á g do lga i ró l G y ö r g y deákja i , sok apró mulat-
tató és közhasznu czikket, és számos képet.

Eddigi előfizetőinket bizalommal kérjük, szíveskedjenek ismerőseiket lapunkra
figyelmeztetni is előfizetésre buzdí'ani,

Heckenast Gusztáv,
mint kiadó.

György deák,
jnint főmunkatárs.

Hajnik Károly,
kt̂

A „Képes Ujság" megjelen minden hónap I-ső és I6-ik napján, SS nagy nyo1-
•zadrét hasábon, számos képpel, közhasznu és mulattató tartalommal. — Évfolyama
októberben kezdődik;

előfizetési ára félévre csak 1 forint 0. é.
Teljes számu példányokkal folyrást szolgálhatunk, és e szerint ez évfolyam 1. szá-

mitól fogva folyvást előfizethetni lehet 2 forintjával egész évre. - Tiz előfizetésre egy
ogyenpéldáay jár. — Az előfizetési pénzeket bérmentesen kérjük küldeni

A „Képes Uj sá^" kJadó-hivatalához,
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatti

I
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Minden gyomorbnj és váltólázban szenvedőknek na-
gyon ajánlandó

DR. PEARCE EDW. lw'<»-»>
szabadalmazott

GYOMORSZESZE
(Magén- Essenz)

mint kitünö segédsztr, ugymint: elromlott gyomor, étvngyhiány,
gyomor-émelygés, rögzött gyoniorgyengeség és rosz emésztés,
savanyképzes, gyomorégetés, felfúvódás, gyomorgörrs, fejfájás

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

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

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

szeréoc urak, kik raktárt kivánnak átvállalni, sziveskedjenek fordulni.
BÉCSRE és a többi koronaországokra nézve a förakMr WKISS JÓZSEF

gyógyszerész urnál létezik Béosb< n. Tuchlauben Nr. 27.
Azokon kivül még léteznek raktárak következö gyógyszerész uraknál:

Aradon: Szarka János.
Baán: Bartovics István.
Battaszéken: Pasch Lajos.
Brassóban: Stiebler Ede

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

Deszáthy István.
Daruvár - fürdőben: Ku-

schevitch A. L.
Gftllnitzben: Brujmann K.

Ede.
Gyöngyösön : Kocziano-

vich J.
Győrött: Némethy Pál.
Hajdo-Doroghon: Tanács

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

Jászkán : Ody Károly.
Jolsvan: Maléter Béla.
Kolozsvártt: Hincz D. és

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

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

mond.
Monoron: Demtsa Kon-

stans in.
Mnukácson: Gottier Lip.
Nagy-Laken: Lenhard ,)•
Nagy-Mihalyban: Czibur

Pozsonyban: Pisztory B.,
Sohneeberger D.

Rimaszombaton . Hamal-
jár K.

Rosnyón. Posch J. J.
SárbogárdonTrsztyánszki

Károly.
Szegeden: Aigner Károly

és Meák Gyula.
Szent-Miklóson: Haluska

Péter.
Szinrr-Várallyán: Gerber

Ödön.
Szikszón: Aichmann Józs.

, Temesvartt: Pecher J. E.
Tokajban: Krotzer Ágost.

Bertalan.
Nasiczita n (Szlavoniában):

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

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

Isméti eladóknak illendő engedák adatik.

Tornallyán: Lipthay J.
Ungváron: Bene L.
Uj-Baiiyán: Niekel Ödön.
Varasdon: Lellis Ede.
Zágrábban: Mittelbach Zs.

1 forint.

(1860. évszak.) 1584(8-8)

természetes ásványvizek és forrási terményeknek.
Van szerencsénk ezennel tisztelettel jelenteni, hogy raktárunk Bécsben Stadt,

Maximilianstiflsse 5. sz. a. létezik s minden hozzánk érkező megrendelések általunk
gyorsan, pontosan s a legolcsóbbért teljesittetnek. Herczeg Raudnitz, herczeg Lobko-
vitz-féle ipar- s kereskedelmi igazgatósága Bilinben — Knoll és Mattont ásványvizek
szétküldési igazgatósága Karlsbadban - ásványvizek-szétküldési igazgatósága Eger-
Franzensbadban — báró Neuberg János-féle forráskút igazgatósága Güsshübl-ben —
forráskút intézősége Marienbadban — községi keserűvízforrás igazgatósága Püllna-ban.

Főraktár Becsben Knoll és Itlattoni-nál
Stadt, MaximiliariBtrasse 5. sz. a.

Elsö ItákoH-Palotai

ÁSVÁNY- GYÓGYFORRÁS.
Az itteDi orvoa urak által szerzett tapasztalatok folytán, valamint

BALASSA J.
egyetemi tanár és udvari tanácsos ur,

nem különben R O Z S A Y J Ó Z S E F főorvos ur által eszközlött kisérlotek
alapján, az „elsö Rákos-Palotai gyógyforrás" következő betegségekben használtatott
a legjobb sikerrel, ugymint: 1. Az emésztő szervek zavart működésénél. 2. Az
összes takhártyák hurutos lobos állapotánál. 8. Az alhasi pangásból származott
máj és lép nagyobbodásánál. 4. A húgyhólyag és méh idült lobjainál. 6. Táplálási
zavarokból származott vérhiánynál. 6. Görvélyes, angolkóros, sápkóros és aranyeres
bántalmaknál.

Ezen ásványviz főraktára létezik

Goldzieher és Prager-nél
Pesten, 3 korona-uteza 6. sz. a.

Ugyszinte kapható minden fűszorárusnál Pesten. 1617(2-0)

Császárfürdö Budán
a folyó évi nyári idényre mát teljesen felszereltetett és megnyittatott. — A budai
Csáazárfürdó gyógyereje a tapasztalás által igazolt fényes eredményeket mutat: ar
emésztési szervek » függelékeinek bántalmainál, gyomor, bélhuzam, mái- és lépbajok-
nal,— aranyér, köszvény é< a csu/.ok mindenféle nemeinél, — idfgbántalmaknál—
s a legkülönfélébb bőrbetegségeknél, hólyag- és vesebantalmaknal - » a fertőzési
kórok utáni eröhanyatlás és kimerülésnél, ugyszintén a gfirvélykór, vérszegénység
és a test átalános táplálási zavarainál, — a női betegségek közül a méh- és l'uggelé-
ktinek bántalmainál, különösen inéhtAmulés és kellemetlen szövődményeinél e
felett görcsök ésméhszenvi zsabaknál. Továbbá a lobos bántalmak után visszamara-
dott kortermények eloszlatása vagy ezek által feltételezett izomzsngorodások és
izmerevek eltávolításánál ftb.

Ezen gyógyfürdő századokon át hathatósnak tapasztalt l l ásványforrásai hasz-
náltatnak, mint: kád-, kő- és törökfürdők, különösen pedig mint természetes gőzfürdő,
továbbá ásványiízappal, malátával, tengeri sóval és borgerjjel (Weinhefe) a belégzésí
teremekben (Inhalations-Halle) az ásványviz gőze, gége, légcső és némely tüdőbajok-
ban; a fedett női és és férfiuszoda 22* R. átlátszó tiszta ásványvízzel és hideg zuhany-
nyal, a legjobb úszómesterekkel az uszni tanulók számára, a gyógyforrás 48° R. ásvány-
vizén kivül mindennemü ez évi töltésű ásványvizek, üde, savó és tej szolgáltatnak.

A fürdők minden nemére bérlet nyittatott, mely az uszodák használatánál és a
Margitezigeti átkelésre igen mérsékelt áru. A Császárfürdö pesti pénztárainál, u. m. a
régi szinházban, a „Magyar király" vendégfogadó o'dalán, a Deák téren u Gyertyánffy-
házban, és a n. Muzeum átirányában Skoda F. dohánytözsdéjénel állnak a társaskocsik,
a hol jegyet egyes fürdőkre vagy bérletet is kocsihasználattal válthatni és Pestre a ház-
hoz szállitandó ásványviz-fürdóket 2 ft. 50 krjával megrendelhetni.

A Császárfürdő rendelő orvosa, Dr. P a t r u b á n y Gerge ly a fürdőben 4a/<7.szám
alatt lakik, közönséges értekezési és rendelő idő reggeli 8 —10 óra közt.

Rigó nemzeti zenetársulata a nagy gyógyudvarban és a dunaparti igen tágas ét
árnyékos sétányán szorgalmasan és avatottan működni fog.

Lakbérlési megrendeléseket teljesit, levél utján is elfogad

1603 (3-s) A fürdői igazgatóság.

FristOltésfl keserttviz
a budai Rákóczi-ásvány-keserüsó-

forrásból.
Kapható Buda-Pest minden füszerkereskedésében s a nagyobb

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

műtermében pontosan megvizsgáltatván, egy bécsi font (32 lat = 76*0 :zemer) viz
870,773 szemer szilárd alkatrészeket tartalmaz, mely kört 154,2720 ezemer kénsavas
magnesia találtatik, hogy ha tehát a kénsavas magnesia tömege jegeczesitett álla-
potban számitva kinyomatik, akkor egy bécsi font viznek tartalma 316,259, azaz
1% lat 16 szemer jegeezesitett kénsavas magnesia (keserüsó). — összehasonlítván
tehát ezen vizet, annak sósgazdag tartalmát tekintve, — az országban eddig ismert
s a kereskedésbe hozott hasonnemü ásványvizekkel, — mindenesetre a budai Rákóczi-
viz a legerősb ásványvizek közé tartozik, s a betegségek mindazon nemeiben hasz-
nálható, melyekben a püljnai, saidschüczi s minden más egyéb basonnemű keserü-
vizek hathatósnak bizonyultak be, azon különbséggel, hogy a budai Rákóczi forrásból
fölülmulhatlan sógazdag tartalmánál fogva sokkal kevesebb adag kivántatik a
gyógysiker előidézésére. | n s í» r pxtp p

Pest, április hóban 186Ö. "W»er rdCT,
a budai Rákóczi-keserüforrás tulajdonosa

1626 (2-3) Pesten, Erzsébet-tér 1. sz. a.

ADr.Pattison-féleköszvény-syapot enyhíti * gyorsan gyógyítja »

k
p y

köszvény és csnzok
minden nemeit, u. m.: arcz, mell, nyak és fogfájdalmakat, a fej, kéz- s térd-köszvényt,
gyomor és altesti s a t . fájdalmakat; 1 csomag ára használati utasitás'al együtt 50 kr ,
egy nagyobb csomagé 1 ft. 1509 (6—5)

Valódi minőségben kapható: Budán, TAUB W. Tabán, ezarvastér 613. sz. a.

MÖSSMER JÓZSEFI
mtiibcirgi vászonraktára

„A MENYASSZONYHOZ"
uri- és zsibárns-nteza szegletén báró Orczy-féle házbau

10. sz. a.,
ajánlja igen jól rendezett árutárát, ugymint: rnmburgi, hollandi, creas, sziléziai
és fonalvásznak, 8/<, <%, ' % széles ágylepedoknek való vásznak; 30 rófös
asztalnemnek, 6, 12, 18 és 24 személyre való asztalteritékek, törulközöken-
dök, asztalabroszok különféle nagyságban, asztalkendők, kavéskendök, fehér
és szines vászon zsebkendők, angol és franczia batizkendök, fehér és tarka
vászon csinvat-ágynemuek, butorcsinvafok, nankinguk , szines perkálok,
gazdasági ruhaszövetek, szines ingkelmék, asztal- és ágyteritők, ugyszinte
mindenféle fehér szövetek, fehér perkál, batiz, clair, inoul, nyári piké, ma-
dapolan, angol shirding, piké- és zsinóros parkét, piké-szoknyák és takaró-
zok különféle nagyságban; ezeken kivül angol gyapjubársonyok, láma vatmoll,
orlean- és laster-szövfctek ruháknak való jutányos gyapjuszövetek, szines
alsó-szoknyák, amerikai bőrök, viaszos vásznakat, vászon nadrág-kelmék

s vászon félharisnyákat, és több itt meg nem nevezett árucikkeket

a legjiitányosb szabott árakon.
A vásznak valódiságaért jótállás biztosittatik.

f* Vidéki megrendelések, az előadás szerint, pontosan és jól telje-
sittetnek. 1633 (1—4)

Tizenharmadik évfolyam.

Pest, május 13-án 1866.

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

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

Kiadó-tuUjdono» Heckenast Gusztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

B. Eötvös Jozsef arczképét ép oly jól
ismerik olvasóink, mint munkáit. Harmincz
év óta számitja öt a magyar irodalom és
közélet legkitünőbb hősei közé s övezi tisz-
teletével a nemzet. E tisztelet egyik ujabb
jelét szemléltük közelebbről is, midőn aka-
démiai elnökké választatását és megerősíté-
sét oly örömmel fogadta nemcsak az akadé-
mia, hanem az egész ország. Legyen szabad
ez ünnepélyes alkalom em-
lékére arczképével diszitni
lapunkat s kiemelnünk pá-
lyája főbb vonásait.

B. Eötvös fiatalon lé-
pett mind az irodalmi,
mind a politikai pályára:
1813-ban született s már
1830-ban iró volt, 1838-ban
megírta egyik főmüvét a
Karthauzit; 1831ben vé-
gezte iskoláit s 1840-ben
a felsőház egyik vezérszó-
nokává emelkedett. Magán-
életét, irói pályáját, poli-
tikai szereplését ugyanazon
sajátságok emelik ki s mint
uj jelenség tünik föl min-
deniken. Mi sem volt fel-
tünőbb, mint e fiatal mág-
nás, ki fényes családja va-
gyoni viszonyainak meg-
rendültével, mintegy a nép
közé szállt, hogy tollával
biztosítsa jövőjét. Születé-
sénél, neveltetésénél fogva
az aristokratia szülötte volt,
sanyaru munkássága, de-
mokrat hajlamai, a polgári
osztály harezosává avat-
ták. Az aristokratia és
polgári osztály, a régi és
uj társadalom legkitünőbb
erényei egyesültek benne
s épen nem történetesség,
hogy Budapest polgársága
oly előszeretettel viseltetik
iránta s annyi tisztán pol-
gári egyesület élén lát-
juk öt.

Irói föllépte is uj je-
lenség volt, egészen uj ele-
wet hozott a magyar iro-
dalomba. A német-görög

B á r ó E ö t v ö s J ó z s e f .
klassicismus romjain Vörösmarty roman-
ticismusa emelkedett, mely nemzetibbé tette
ugyan költészetünket s a képzelet szabad-
ságát hirdetve, ismeretlen tájak felé nyi-
tott utat, azonban nem minden oldalról
emelhette ki bizonyos szükkörüségből. —
Többé-kevésbbé hiányzottak belőle az
európai eszmék, az emberiség legnagyobb
érdekei. Eötvös „Karthausi"-ját épen e tu-

B Á R Ó E Ö T V Ö S J Ó Z S E F .

lajdonok jellemzik. Az ujabb polgárisodás
eszméit, kételyeit, reményeit, fájdalmait és
vigaszait nyujtotta e könyv s mintegy szo-
rosabb kapcsolatba hozta irodalmunkat az
európaival.

Mint politikus az ellenzékhez csatlako-
zott, de a sérelmi politika oly kevéssé elégí-
tette ki, mint Széchenyit, ő is a reform
zászlóját lobogtatta és demokrataibb színe-

zettel, mint előtte bárki. E
mellett a humanismus és
philanthropia már korán fő-
jellemvonása volt mint iró-
nak és politikusnak egy-
aránt. Ö szólalt fel először
az irodalom terén a fog-
házjavitás és a zsidók eman-
czipatiója ügyében s e röp-
iratai egy egész kis irodal-
mat vontak magok után.
1843-ban főleg a városi
ügyre forditá figyelmét,
polgári szavazatok segé-
lyével remélvén a refor-
moknak alkotmányos uton
való átvitelét. Majd Szalay-
val, Treforttal s Csengery-
vel egyesülve, megalkotta
azt a pártot, mely a parla-
mentáris kormányt tüzte
ki főelvül s melynek köz-
lönye az uj „Pesti Hiríap"
lőn. E párt csekély számu
volt, de müveltség- és te-
hetségben gazdag; az el-
lenzék egyik töredékét ké-
pezte, melyet maga az el-
lenzék is gyanus szemmel
nézett, mert vagy veszé-
lyeseknek nézte eszméit,
vagy időelöttieknek,melyek
könnyen az ellenzék gyón-
gitését idézhetik elö. Azon-
ban ama nagy napon, mi-
dőn a magyar alkotmány
átalakult, nemcsak az el-
lenzék, hanem az egész
nemzet elfogadta e pártto-
redék elveit és törvény-
könyvbe igtatta.

Eötvös kitünő szerepet
játszott e pártban s a parla-
mentáris kormány melletti

19-ik szám.


