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Latin-magyar-német

átaláiios tiszti szótár.
Irt*

dr. Kelemen Mór,
ügyvéd.

(8-rét, 92 lap.) — Fűzve 50 krajczár.

Átnézte

dr. Ballagi Mór,
tanár.

Német-magyar «s magyar-német

MÜSZÓTÁRA
az uj törvényhozásnak.

Irta RÁTH GYÖRGY.
(246 lap.) — Kötve 1 forint. 50 krajczár.

Xéniet-magyar

tudományos müszótár.
2)eutfcf)=imgarifdje

(Nagy 8-rét, VIII és 361 lap.) Fűzve 2 ft. 50 kr.

Ujabb kori

ISMERETEK TARA
Tudományok

s politikai társas élet encyclopaediája.
HÉT KÖTET.

(684; 666; 666; 672; 664; 628; 476 lap, nagy 8-rét) fűzve
egy-egy kötet ára t ft., a hét kötet együtt 14 ft. Vászonba

kötve 2 0 ft.
Egy nagyobbszerü vállalat, mely nemzeti irodalmunk

,minden barátjának pártolását igénybe veszi; magyar mű,
melynek egy köz- és magánkönyvtárban sem lehet hiányzania!

Midőn a kiadó az „Ujabb kori Ismeretek T á r a " kia-
dására vállalkozott, az olvasó közönség egy igen érezhető
szükségének pótlását tűzte ki czéljául. A nagyszámú, de hazai
viszonyaink ferde felfogásában bóvelkeilö, vagy azokat alig
érintő külföldi encyelopaediák nem elégíthetek ki közönsé-
günk igényeit. Mas részről a legújabb világesemények elő-
adása, a fontosb mozgató eszmék, találmányok, átalakulások,
tudomány s művészetek haladásai, s az ezek körül fáradozott
külföldi személyiségek ismertetése nem csekélyebb érdekkel
bírhatott olvasó közönségünkre melynek azon európai szín-
vonalról, hova magát felküzdte, nem szabad többé lemaradnia.
Az idegen tárgyak gondos kiszemelése által is a külföldi
lexiconok özönének akarunk gátot vetni.

A kiadónak szereno«'!jo volt, hazánk számos elismert irói
tekintélyek közremunkálását megnyerni s a már most kész
munkáról meggyőződhetek az olvasó, hogy ez nem szemfény-
vesztő vásári portéka, hanem higgadt ítélettel irt, maradandó
becsli czíkkek gyűjteménye, mint ezt komolyabb lapjaink
idószakonkint ismételve nyilvánosan elismerek."

A kiadó nem kimélé az áldozatot, hogy a munka ugy bél-
tartalomra, mint külső kiállításra nézve minden méltó igé-
nyeknek megfelelhessen. Külcsín és jutányosság tekintetében
az „Ujabb kori Ismeretek T á r a " minden hason tárgyú
külföldi gyüjteménynyel kiállja a versenyt.

KÖZHASZNÚ

MAGYARÁZÓ SZÓTÁR
a magyar irodalmi müvekben,

magán es hivatalos iratokban, hírlapokban,
folyóiratokban és társalgási nyelvben

íj-akrabban elfiforduW idegen

szavak megértésére és helyes kiejtésére.
Irta

BABOS KÁLMÁN.
(8-rét, 328 lap). Borítékba fűzve 1 ft. 80 kr.
Minélinkább jő hazánk érintkezésbe a művelt világ szel-

emi életével és minélinkább érdekel bennünket az idegen
nemzetek politikája, irodalma és társasélete, annál erősebben
merül fól annak szüksége: ismerni és tudni azon idegen
szavak és nevek valódi értelmét, és helyes kiejtését
melyek az ujságl«P"Wb»n, társas beszélgetés közben
és tudományos munkákban oh gyakran előfordulnak.
Ez czc'lja az előttünk fekvő alaposan kidolgozott terjedelmes
szótárnak, mely mint a maga nemében egyedüli, minden
eddig megjelent magyar szótárakhoz mintegy pótkötetül
tekintendő.

T0LDY FEB.ENCZ. ',

í WYEIV ÉS IRODAIQM
KÉZIKÖNYVE

a mohácsi vésztől a legújabb időig, vagyis az utóbbi
Lárom század kitünőbb irói és költői életrajzokban

és jellemző mutatványokban feltüntetve.

Elsii k ö t e t :
A XVI XVII és XVIII. század költői. (736 hasábos lap,

nagy 8-rét).

Második köte t :
A XIX. század költői. (848 hasábos lap, nagy 8-rét).

Ára a két kötetnek fűzve 4 ft. 20 kr. - Vörös vászonba
kötve 5 forint.

A jelen munka rendeltetése az irodalommal megbarát-
kozni akaróknak vezérfonalul, az irodalomtörténet tanul-
mányozóinak segédkönyvtárul szolgálni. Mindkettőt eszközli,
a mennyiben a koronkint feltűnt jelesb vagy hatásosabb irók
benne életök, munkálkodásaik s ezekből válogatott darabok-
ban vezettetnek föl. Első tekintetben a széptani, a második-
ban a történeti szempont vezérelte szerzőt, ki sok helyütt
szó és dologmagyarázó jegyzetekkel még inkább megvilágo-
sitja tárgyát, melynek kezelésében a két vastag köteten át
minden lapon nagy bizonyítványait szolgáltatja azon roppant
szorgalom, fáradság, kitartás, buvárlat, történeti és szép-
taniismeretnek, mely e nagy fontosságú munka tapintatos és
alapos összeállításához kivántatott, hogy feladatának oly
kitünőleg megfelelhessen, a mint meg is felel. Azok, kik is-
merni akarják a magyar irodalom múltját, s megitélhetni
annak jellemét, nem nélkülözhetik e müvet, melynek olva-
sása ép oly mértékben tanit, mint gyönyörködtet, s mely-
nek összeállítása kétségkívül egyik legkitűnőbbjét képezi
azon érdemeknek, melyeket szerző a magyar nemzeti iroda-
lom szolgálatában eddigelő szerzett.

j közhasznú

MŰVELT

minden eddigi magyar nyelvtanok kiegészítése, s
megigazitásául, született magyarok s más

jártasbak számára.
Irta

Alsóviszti Fogarasi János.
(Nagy 8-rét, 392 lap.) Boritékba fűzve ára 2 ft.

Legnagyobb nemzeti kincsünk a nyelv, a szép magyar
nyelv; kötelesség, és gyönyör e?.t helyesen beszélni, írni. Fo-
garasi — az ismert jelességü nyelvész — nyelvtana épen a
ezélból van irva, hogy honfitársaink, kik a magyar nyelvet
beszélik, könnyű móddal rövid időn megtanulhassák azt helye-
sen is beszélni.

POLITIKAI

SZÓNOKLAT-TAN.
Alapos útmutatás

nyilvános
beszédekben, és a parlamenti vitatkozásokban,

Görög, romai, angol, frank, német és magyar

minta-bcszédekböli példákkal
irta

SZEBKRKNYI LUOS.
(8-rét, 392 lap.) Keményen bekötve ára 2 ft.
Nálunk, mint parlamentáris nemzetnél, fölösleges hivat-

kozni e-munka jelentőségére. Azt mindenki elismeri. Leg
fólebb annyit mondhatunk: hogy szerző feladatát jeles siker-
rel oldá meg, s mint ilyet kiválóan ajánlhatjuk közfigyelembe

mindennemű

hivatalnokok, ügyvédek, jegjzők, orvosok, gaz-
datisztek, üzérck és utazók számára

1866-dik évre.
Tartalom. Naptár. - Kisorsolási naptár. - Bélyegdij.

— Törvénykezési szünnapok. - Normanapok. - Mely na-
pokon zsidót perbe idézni nem szabad. — A buda-pesti cs. k.
postahivatalok hivatalos órái. — Határidő-naptár.

(16-rét.) Angol vászonba kötve 1 ft. 20 kr.

Megjelenik rendesen minden évben az uj év előtt.

nagy naptár
terjedelmes tiszti névtárral a legújabb adatok szerint

szerkesztve.

Magyarország és kapcsolt részei számára.
Szerkesztő

Öüröss Bálint/
köz- és v&ltótigyvéd és váltójegyző.

A magyar ideiglenes képviselőház ábrájával és 5 külön nyo-
matott arczképpel (Majláth György, — báró Sennyei Pál ,
— Kellemesi JMelczer István, — gróf BeUredi Richárd,
— gróf Eszterházy Mór) 400 kéthasábu lap, azonkívül 36

tiszta papir-lap.

Csinosan fűzve ára 2 forint.
A gazdag tartalom, mint alább olvashatni, meggyőzi a t.

közönséget arról, hogy e vállalattal érdekes és tanuságos év-
könyvek sorát nyitottam meg, melyek különösen közhivata-
lokra, községekre, ügyvédekre, s a nagy közönségnek azon
osztályaira nézve, melyeket a közügyek és hatóságok Magyar-
országon, a kapcsolt részekben és a birodalomban, — úgy-
szintén hazánk és a külföld statistikája és történelme érde-
kelnek: egyátalában nem nélkülözhetők.

A szerkesztő nem kímélt semmi fáradságot, hogy az
„Országos Naptár" mind terjedelménél, mind tárgyánál és
berendezésénél fogva, naptárirodalmunkban az első helyet
foglalja el; s én igyekeztem, hogy az, a belértékhez illő csín-
nal állíttassák ki.

Az „Országos Naptár" a szokott naptári részen, s a nap-
lói jegyzeteknek és határidő-jegyzéknek szánt tiszta lapokon
kivül két részből áll, a következő tartalommal:

Tartalo m,.
ELSŐ SZAKASZ. — Tiszti névtár. I. A király. A)

A felv. uralkodóház. — B) A magyar királyok rendsora. C)
A királyi méltóság. D) A királyi udvar. — II. Az ország-
gyűlés. A) Az országgyűlés szervezete. B) Az ország-
gyűlések évszáma, helye, nyomai. — 111. Magyar királyi
udv. cancellária. — IV. Magyar kir. helytartótanács. — V.
Magyar kir. hétszemélyes tábla. — VI. Királyi ítélőtábla.
— VII. Királyi váltófeltörvényszék. — VIII. Királyi kerü-
leti táblák. - IX. Első bír. királyi váltótörvényszékek.
— X. Kir. ker. bányabiróságok. — XI. A vármegyék. Duná-
ninneni kerület. Dunántúli kerület. Tiszáninneni kerület.
Tiszántúli kerület. Kapcsolt részek. — XII. Jászkun kerület.
— XIII. Hajdu-ketület. — XIV. Szepesi kerület. — XV.
Nagjkikindai kerület. — XVI. Szab. kir. s egyéb rend. tan.
városok. - XVII. Erdélj-ország. A) Erdélyi.kir. udv. can-
cellária. B) Királyi fökormányszék. C) Földteherment. orsz.
igazgatóság. D) ltom. kath. egyh. alap. és iskolai bizottmány.
E) Tart. királyi főszámvevőség. F) Kir. legfőbb törvényszék.
G) Erdélyi kir. ítélőtábla. II) Kir. büntetőtörvények. I) Vár-
megyék és vidékek. J ) Szckelyszékek. K) Szász hatóságok
székek s vidékek. L) Erdélyországi városok. -- XVIII. Hor-
vát-Tótország és Dalmatia. A) Kir. udv. cancellária. B) Hét-
személyes tábla. C) Kir. helytartótanács. D) Földtehermen-
tesitési igazgatóság. E) Országos levéltár. F) Báni tábla. G)
Kir. megyetörvényszékek. II) Bányabiróságok. I) Megyék.
K) Szab. királyi városok. — XIX. Ügyvédek. A) Ügyvédek
a fővárosban. B) Ügyvédek a vidéken. — Kcyhazak és
iskolák. I. A róm. kath. egyház. A) Érsekek és püspökök.
B) Káptalanok és nagyprépostok. C) Szentszékek és házas-
sági tvszékek. D) A magyarorsz. szerz. rendek főnökei. E)
Pesti magy. kir. egyetem. F) Papnöveldék, intézetek s főis-
kolák. — II . Az evang. protestáns egyházak. A) Helvét hltv.
egyház. 6) Ágostai hitv. egyház. C) Tanodák. — III . Görög
keleti egyház. — IV. Unitaria egyház Erdélyben. — V. Kir.
államvizsgálati bizottmányok. — VI. Helytartótan, rend. a
magántanulás és vizsgálat tárgyában. — Kftzintézetek és
egyletek. I. Tudományos intézetek. — I I . Hitel- és biztosí-
tási egyletek. — III . Gazd. és ker. társulatok. — IV. Tanin-
tézetek. — V. Müvészegyletek és intézetek. — VI. Segély-
egyletek. — VII. Egészségügyi intézetek. — VIII. Casino-
egyletek. — A főváros. I. Pesti házak ép háztulajdonosok.
II. Fővárosi kalauz.

MÁSODIK SZAKASZ. Magyarország a múlt évben.
I. Egy év története. — II. Törvényhozás. 1. Közjogi rende-
letek. 2. Egyházi és oktatásügy. 3. Kormányzat és közigaz-
gatás. 4. Fenyitöügy és eljárás. 6. Polgári magányjog, váltó-,
csőd- és bányaügy. 6. Törvénykezési eljárás és birói illetőség.
7. Ipar- és kereskedelmi ügy. 8. Pénzügy. 9. Bélyeg- és ille-
tékügy. 10. Hadügy. — III . Magyar hírlapok 1865-ben. —
Birodalmi ügyek. I. Birodalmi alkotmány. — II. Birodalmi
központi legf. hatóságok. — III . Kormányzat. — IV. Igaz-
ságügy. — V. Pénzügy. — VI. Hadügy. — VII. Népjogi
képviselet. — Külföld. I. Külállamok. — II. Világ-krónika.
— Stntistikai kalászok. Statistikai kalászok. — Közleke-
dés. I. Vasutak. — II . Gőzhajók. — HL Posta. — IV. Táv-
irda. — Életrajzok. Majláth György. - Báró Sennyei Pál.
— Kellemesi Melczer István. — Gróf Bderedi Richárd. —
Gróf Eszterházy Mór. — Különfélék. I. Kereskedelmi ezég-
bejegyzés. — II. Gazdasági kiállítások. — I I I . A közle-
kedéshez. — IV. Kisorsolási naptár. — V. Kamattábla 5*/».
— VI. Kamattábla 6%. — VII. A pengő pénzek uj ért. vál-
tozt. — VIII. Sokszorozó tábla. — IX. Mértékek. — X.
Bélyegtörvény. — Vásárok.

23-tk szám. Tizenharmadik évfolyam.

Pest, junius 10-én 1 8 6 6

Előfizetési föltételek 1866-dik évre : a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együt t : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpan Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január 1-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ara, vagy annak helye egyszeri igtatásnil 10 krbs;
fciremszor- vagy többsíöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Haascnetein és Vogler. M.-Frankfurtban:
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Az országgyűlés, mely két feliratában
a nemzet óhajtásának kifejezést adott a köz-
jogi kérdésben, jelenleg azon ponthoz jutott,
melyben a nyilvános tárgyalásoktól némileg
visszavonulva, összes rendezetlen viszo-
nyaink minden kérdésében bizottsági rész-
letes munkálatokkal kell foglalkoznia, hogy
a nemzetnek állandó és szerencsés jövőt s
szabad politikai fejlődést biztosítson. E bi-
zottságok egyik legneve-
zetesbike a „kodifikatió-
val" (törvénykönyv szer-
kesztésével) van megbíz-
va, s a nemzet törvényho-
zására váró e munka te-
rén alig várhatunk többet
valakitől, mint azon fér-
fiutói, kinek arezvonásait
ezennel bemutatjuk.

Benne kellően egye-
sülnek a státusférfi maga-
sabb szempontjai, a jogász
finom elmeélével, tiszta,
biztos abstractiójával. —
Amaz a törvényhozás nagy
vezérelveit adja meg; ez
a jogelvek kikeresésére s
organikus egészszé olvasz-
tására szükséges.

E részben készültsége is
a legszerencsésebbek közé
tartozik. Pályáját kezdé
oly időben, midőn a régi
magyar jog érvényben
volt. Átélte az 1849—52-
diki átmeneti időszakot s

ausztriai törvények

H o r v á t h B o l d i z s á r .
nyainak tárgyává tette, hogy világos és
szabatos stylje formulázásra kiválólag al-
kalmas: ugy érthető lesz, miért állítjuk,
miszerint e kitűnő szakember kétszeresen
becses e korszakban, melyre a rendszeres
törvénykönyvek készitésének feladata jutott.

Horváth Boldizsár Vasmegyében Szom-
bathelyen született 1822. jan. 1-én. Polgári
származású szülői gondos nevelést adtak a

az

Pest, 1866. Nyomatott Heckenast Gusztávnál (egyetem-uteza 4-dik szám).

uralmának idejét. Kitűnő
részt vett a hazai jog visz-
szaállitásában. Folytonos,
sokoldalú gyakorlata e
jogrendszerek elveit bir-
tokába juttatta s igy gyö-
kereiben ismeri azon ele-
meket, mikből a jelenleg
érvényes jog alakult, —
a viszonyokat, miket az
ujabb kor létrehozott, a
jogélet gazdag fejlődését,
soknemü szükségeit. Ha
ehhez hozzáveszszük, hogy
a külföldi törvényhozá-
sokat folytonos tanulmá-

H O R V Á T H B O L D I Z S Á R .

testileg gyönge, de szellemileg korán fejlő
fiúnak. Tanulását szülővárosában kezdé,
Sopronban folytatta, mig jogi tanfolyamra a
győri akadémiára ment. Alig volt 21 éves,
midőn ügyvédi oklevele már kezében volt,
s azzal szülővárosába visszatérve, ez csak-
hamar igénybe vette a tehetséges ifjú szol-
gálatát. Még azon évben mezei kapitánynak
választatott a városi tanácsnál; két év múlva

pedig a város főjegyzői
tollat adta kezébe a köz-
bizalom. Az 1848-iki moz-
galom e hivatalban ta-
lálta s csakhamar alkal-
mat nyújtott korát meg-
haladó politikai érettsé-
gének s erélylyel párosult
eszélyének kitüntetésére.

Első nagyobbszerü föl-
lépése a politikai pályán
az épen akkor kivívott
nagy elv, az osztályok vá-
laszfalának ledöntése mel-
lett történt.

„A haza atyjai — mon-
da ez alkalommal többek
közt — soha sem érdemel-
ték meg inkább e szép
nevezetet, mint a midőn a
népet a haza gyermekeivé
fogadták, s a nemesi osz-
tály nem viselheté magát
nemesebben, mint a midőn
előjogait a néppel önként
megosztá."

Pár hónap múlva ösz-
szehivatott a pesti nem-
zetgyűlés. Horváth Boldi-
zsár azon mint a szom-
bathelyi kerület képvise-
lője jelent meg. Mint szó-
nok itt nem szerepelt, ha-
nem mint jegyző.

A forradalom végévél,
mint pályatársai legtöbb-
je, ö is pörbe fogatott. Az
ellene folyamatba tett hadi
törvényszéki eljárás azon-
ban 1850-ben megszün-
tettetvén, ügyvédi pályára
lépett szülővárosában, s
ott és a környéken a
kitünőbb ügyvédnek
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egyszerre elismerve. Széles tudománya,
tiszta jelleme s életrevaló ügyessége oly
népszerűséget és tekintélyt szereztek neki,
hogy midőn 1853-ban politikai múltja miatt
az ügyvédi gyakorlat jogától megfosztatott,
kényszerű visszalépését nemcsak azok fáj-
lalták, kiknek ügyeit oly lelkiismeretes hű-
séggel s szerencsével tudta védelmezni, ha-
nem maguk a biróságok sem tartózkodtak
nyilvánítani, hogy e csapás nem annyira a
teréről leszoritott ügyvédet, mint a közön-
séget sújtja. Ügyvédi jellemére fényt vet
azon tény is, hogy jeles tehetségei s terje-
delmes gyakorlata daczára nem tartozott a
hirtelen meggazdagult ügyvédek közé. 1855.
elején a leszoritó rendelet visszavonva, s ő
ismét az ügyvédi pályán volt és pedig ke-
véssel utóbb mint a Batthyány herczegi ja-
vak vasmegyei urodalmi ügyésze.

Az októberi diploma uj korszakot igért
nyitni a magyar közéletre; a megyék s tör-
vényhatóságok ismét megkezdek működé-
süket. Vasmegyében nem volt senki, ki na-
gyobb szerepre tarthatott volna igényt a
megyei élet újra alakításában, mint a köz-
bizalmat oly méltán biró Horváth Boldizsár.
A közbizalom ekkor a megalakuló megye
föiegyzöi tisztével kinálta meg, mit azon-
ban ő el nem vállalt, s érdemei csak tiszt, fő-
jegyzoséggel lehettek megjutalmazva. A vá-
rosi tisztujitás, mint az országban legtöbb
helyen, Szombathelyt is izgalmassá látszott
válni, de midőn annak vezetésére öt hivta
fel polgártársai bizalma, azt oly higgadt
erélylyel s oly példás renddel sikerült ve-
zetnie, mely a korábbi rendszer közegeit is
elismerésre késztette.

Az országbírói értekezletre az ország
első tekintélyei és jogtudósai között Horváth
Boldizsár is meghivatván , szereplése itt
szintoly kitűnő, mint tevékeny volt és segí-
tett megalapítani országos hirét. Az eszmék
akkori zavarában, mely a törvénykezés bo
nyolult kérdése fölött oly nagy mértékben
uralkodott, Horváth B. adott eldöntő irányt
a vitának a közjog és magánjog közti éles
határvonal fölállítása által. S átalában jog-
tudományának és törvényhozói magasb föl-
fogásának annyi jelét adta ez alkalommal,
hogy az országos elismerést, melyet onnan
magával haza vitt, Deák Ferencz azon nyi-
latkozattal koronázhatta meg , melylyel
Horváth Boldizsárt az ország egyik legelső
jogtudósának ismerte el.

Az 1861-díki országgyűlésen a felirati
párt leghatározottabb hivei közé tartozott
és a törvénykezés ügyében tartott beszé-
dei átalános hatást tettek; jelesen a jul.
17-ki zárt ülésben tartott előadása méc
ellenfelei becsülését is megszerezte számára
— Midőn az országgyűlés a hazafiui remé-
nyek teljes meghiúsulásával végződött, ö is
elkeseredetten vonult a magányba. Az ország-
bírói itélörnesteri hivatalra, melyre kine-
veztetett volt, de melyet tényleg el sem is
foglalt, leköszönt, sőt az ügyvédi gyakorlat-
tal is fölhagyott.

A következő 1862-dik évet részint a
nevezetesebb külföldi törvényhozások alapos
tanulmányozásában, részint hogy a közélet
nyilvánulásaival közelebbről is megismer-
kedjék, Német-, Franczia-, Angolország- és
Belgiumban tett utazással tölté Ez év vé
gén választatott meg az akkor alakuló ma
gyár földhitelintézet jogügyi igazgatójának
s lépett ezzel ismét a közpálya mezejére.

A magyar földhitelintézet 1863. jul. l-én
kezdette meg működését. A legkedvezötle
nebb s bonyolultabb jogi és anyagi viszo
nyok között kezdődött meg azon országos
intézet működése, melynek szükségét már
az 1848-diki törvényhozás kimondotta, de
melyet az azóta bekövetkezett országos álla-
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ótok miatt most is csak egyesek áldozatkész
elkesülése hozhatott létre, s melynek három
v alatt kivivott eredményei és megszilár-

dult állása nem kis mértékben köszönhető
zon osztály igazgatójának, melynek a mai
lonyolult jogviszonyok között a legnehezebb
eladat jutott. Horváth Boldizsár neve azért
néltán emlithetö az intézet valódi szellemi
negalapitói között. Ez intézet jogügyi veze-
ésében bő alkalma volt kitüntetni, hogy
lem merev szaktudós, hanem hazafi is, ki
•t van hatva azon meggyőződéstől, hogy a
vállalat, melynek ereje legjavát szenteli,

nem nyerészkedésre czélzó egyszerű pénz-
ntézet, hanem országos ügy, melynek hiva-
ása az anyagi fölvirágzás eszközeit lassan-

kint, de annál maradandóbban előteremteni,
lelynek vezetésében azért az országos ér-

dekek s magasabb hazaíiui szempontok kell,
ogy irányt adjanak.

Az 1865-ki országgyűlés kihirdettetvén,
a közélet minden nagyobb tehetsége igénybe
ön véve. Közönségesen el van ismerve, hogy

a követjelölti programmok között alig volt
kitünöbb, mint azon értekező beszéd, me-
yet Horváth Boldizsár szombathelyi válasz-
ói előtt tartott, melyet a lapok egész terje-

lelmében közöltek s mely később önálló fü-
etben is megjelent. Az 1848-ki törvények
zellemét s különösen a parlamentarismus és

municipium elveit behatóbban, részleteseb-
ben és hatásosabban alig fejtegette valaki
ly aránylag szűk keretben, mint ö.

Horváth Boldizsár egyéb irodalmi dol-
gozatai többnyire hirlapi czikkekből, jogi
'ejtegetésekből, s hasonnemü publicistái dol-
gozatokból állanak s számára a szakembe-
rek tiszteletét, s legfőbb tudományos testü-
letünk, az akadémia méltányló elismerését
rég megszerezték. Az akadémia még 1861-
ben választotta öt tagjául a törvénytudo-
mányi osztályban, hol székét 1864-ben
márcz. 14-én foglalta el az összes akadémia
tapsai közt értekezvén „azon befolyásról,
melyet az osztrák törvénykezési reform er-
kölcsi és anyagi életünkre gyakorolt." Ez
értekezés kétségkívül legjobb, mit az ausz-
triai törvények felett magyar nyelven irtak.
De ugy formai, mint tartalmi tekintetben
más szempontból is kitűnő. A mit fenn
szerzőről megjegyeztünk, itt igazolva van;
a statusférfi felfogása, mely a törvényköny-
vet egészben, hatásában s hiányaiban bi-
rálja, egyesül a jogász ítéletével, mely nem-
csak az egyes szabályok benső igazságát,
értékét, vonatkozásait veszi bonczkés alá,
de a rendszeres törvénykönyvről, mint or-
ganikus egészről találóiag nyilatkozik.

A jelen országgyűlésen — mint fenn
emiitettük — Horváth Boldizsár a külön-
féle bizottságok legfontosabbjaiban foglal
helyet, s munkássága és tehetségei ezekben
több oldalról igénybe vannak véve. Külö-
nösen a közös ügyek és a kodifikatiói bi-
zottságokban nagy tér nyilik tevékenysé-
gének. Mindenütt, hol magas és hazafias
szempontok, alapos és terjedelmes tanul-
mány s kitartó szorgalom és erély kivánta-
tik: ő helyén van, s a haza méltán sokat
vár tőle. N~gy M—s

•
A török és torok.

Rósz barátja a magyarnak
Vajmi sok volt e napig,

Ősi fészkén Ázsiában,
Itt is a hol most lakik!

Legtovábbig a ki ártott,
A török volt és t o r o k ;

A török sok kárt hozott ránk;
Többet tán a — jó borok!

Elsötétült régi holdja,
Nem mozog már a török,

Tőle ágyú, mint Mohácsnál,
Ellenünk nem mennydörög.

A torok még egyre pusztít.
És nyugodni nem akar;

Néki jobbágy-hódolattal
Bég adózik a magyar!

Ezredéve lesz maholnap,
Öslakából hogy kijött;

És azóta szüntelen bús
Éj borong e hon fölött.

Bár csodákat mivelének
Hősi népe fegyveri:

Sújtja, veri sors szeszélye,
S nem tudhatni: mért veri ? !

A szegény nép mit miveljen,
Bánatában mit tegyen? . . .

Balzsamot t ö l t a szivére,
Hogy bajától mert legyen.

S hol lehetne rá találni,
Mint a bor, jobb balzsamot,

Enyhítőnek, hogy láthasaa
Szép-, derültnek a napot?!

Kapva kapni kell a népnek,
E hatalmas gyógyszeren;

Ámde írat hol találjon,
A kinek bor nem terem? . . .

Vesz szegény, vesz drága áron ,
Bár egyébre nem marad;

Vagy különben szíve vérzik, *'
S bánatában meghasad!

Hogy ha meg nem szánja Isten,
S még sokáig búja tart:

E nehéz sors tönkre sújtja
A szegény, de hű magyart.

Mert vasárnap mind beiszsza,
Köznapon a mit keres,

Hogy lehessen szívbajának
Orvoslása — g y ö k e r e s !

Loéonczy László.

E s i k e s ő . . .
Esik eső, de szép eeő, de szép nap
Hű szeretőt de nem mindeu legény kap;
De nem minden virág jut oly kezekre —
A ki áztat igaz szivvel szeresse.

Lehúztam a két szememre kalapom,
Csöndes eső suhogását hallgatom — —
Itt nálunk is van olyan lány akárhány,
Megcsókolna örömest, csak akarnám.

A gerjeni szállásokon kinn a viz —
Szőke kis lány kevély is vagy, csalfa is.
Ablakodból tekintgess, csak tekintgess:
Nem keresem többé, kire tekintgetsz.

Esik eső, suhog zuhog az eső —
Van tehát még máshol is jó legelő.
Sárga lovam ne haragudj békódra :
— ízenget már egy menyecske régóta.

Tolnai Lajos,

Az emberi-neiu kora.
(F»lyt»tá«.)

A talált tárgyak alkalmat adtak a régi-
ségbuvároknak arra, hogy három korsza-
kát különböztessék meg a történet előtti
emberiségnek, mely korszakok élesen meg-
különböztethetők egymástól. Az anyag, me-
lyet az emberek eszközeik készítéséhez hasz-
náltak, adja a megállapodást e három kor-
szak felosztásához, és már néhány régiség
gyűjteménye szerint is van berendezve.

A legrégibb korszakban kö, csontok és
állatok fogai voltak az egyedüli anyag,
melyből a kések, bárdok s egyéb metsző esz-
közök és fegyverek készíttettek.

A második korszakban a bronz, a réznek
és ónnak egy vegyüléke lép használatba, az
előbbihez hasonló s még egyéb czélokra; s
ezzel már a szép iránti érzék is fölébredt; a
művészetnek egy bizonyos foka állott elő,
s nyert mindinkább kifejlődést.

Végre a harmadik korszakban a vas elő-
állítása s használata jött divatba.

E három történetelőtti karszakot külön-
böztetik meg a régiségbuvárok: a kő-kor,
bronz-kor, vas-kor.
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A réz magában véve igen ritkán hasz-
náltatott metsző eszközül, mert sokkal pu-
hább mint a bronz, s megöntve nem adja ki
oly szépen a forma idomait, mint emez.

De nem vagyunk képesek e három kor-
szak idejét positiv évszámokkal még csak
megközelítőleg se kijelelni.

A kökorszakba tartoznak már kétség
kivül az amiensi s abbevillei bárdok és
egyéb kovakőből való edények.

Sokkal fontosabbak ezeknél az úgyneve-
zett Kjö'kkenmöddingerek Dániában, melyek
a koppenhágai tudományos akadémia tagjai
által alaposan megvizsgáltattak, s a talált
tárgyak ugyanazon fővárosban egy — szá-
mukra külön fölszerelt — múzeumban he-
lyeztettek el. A kjökkenmöddinger kifejezés
értelmét „konyhai és ételnemek hulladéka"
szavakban lehetne körülbelül visszaadni.

E szóval neveztek el a nagy terjedelmű le-
rakodmányokat, melyek Dánia tengerpart-
jait nagy mennyiségben borítják. E lerakod-
mányok: kagylóteknők, állati csontok, egy-
szerű készitményü kőedények, s durva művü
fazekak cserepeiből összevissza állanak. E
tárgyak nem mesterségesen vannak egy-
másba tapasztva, hanem félreismerhetlenül
a tartomány régi lakosai által mint étkezé-
seiknek maradványai összehányattak s nagy-
részben még eredeti állapotukban sértetle-
nül állanak, a mint azok régenten összehá-
nyattak.

Kjökkenmöddingerek Seeland és Jütt-
landban is találtatnak a száraz földbe mé-
lyen benyúló viznyelvekben, hol a tenger
hullámai gyengék. A nyílt tengerben nem
jőnek elő; valószínűleg a hullámok innen
elseprék azokat. Közel a vízparthoz feküsz-
nek, s csak ott távoznak el attól, ahol fő-
venylerakodásokból uj szárazföld képző-
dött. A legmagasb vízálláson csak mintegy
10 lábbal emelkednek fölül; lerakodásaik
vastagsága 3—5 lábnyi, néhol azonban 10
labnyira is emelkedik, kiterjedésök 1000 láb
hosszúság 150 — 200 láb szélesség. Némelyik-
nek belsejében üres tér található, hol talán
nyomorult viskók lehettek. A fötömeget
négy ehető kagyló-faj teknője képezi, s men-
nyiségök szerint igy következnek: az oszt-
riga, a szüveny, a mitill, és az ehető parti
csiga; e négy csiga faj máig is szerepel a
londoni piaczon, noha mint eledel, csak az
osztriga kerestetik jobban; a többi három
csak az alsóbb osztálybeli emberek által
vásároltatik. Továbbá jönek elő benne rákok
és halak maradványai; s ez utóbbiak közt a
hering leggyakrabban fordul elő, de nagy
számban van a gadócz, a félszegúszó és az
angolna is; mocsári és vizi madarak csontjai,
réczék, ludak, és a nagy északi búvár (Álca
impennis L., egy kihalt madárfaj, mely ez-
előtt 5ü évvel még egyedül csak Islandban
volt található, de ma már ott sem jön elő);
a fajdtyuk, különösen erős és nagy példá-
nyokban. A mi házi tyúkunk azonban telje-
sen hiányzik. Az emlősök közül a szarvas,
öz, vaddisznó (e három nagy számmal),
medve, hód, fóka, bölény, farkas, róka, hiuz,
vadmacska, nyest és vidra csontjait lehet
megkülönböztetni. Nyúlnak semmi nyoma.
A kutyán kivül semmi házi állatra sem
lehete találni, és még az is kétséges, vájjon
a kutyacsontok a tulajdonképi házikutyá-
tól-e, Vagy valamely más kutyafajtól szár-
maznak. A velöcsontok mind igen ügyesen
vannak kinyitva, valószínűleg a velő ked-

egykoru kolossalis kökoporsók Dániában azt is fennálló zömtorony (donjon), mely egészen sza-
mutatják, hogy az ős bennlakók igen meg
becsülték halottaikat. E lerakodmányokban
néha kicsiny, kerekded tűzhelyeket is talál-
nak, kővel kirakva; rajta szétszórva a szén
s durva készületü cserépedény-töredékek.
Kovakőből faragott eszközök és fegyverek
nagy számban hevernek az ételhulladékok
között, de oly durvák és formátlanok, hogy
jobban csak összehasonlítás által lehet rajok
ismerni; balták, fejszék és hosszúkás kőla-
pok, melyeket késeknek kell tartanunk, leg-
gyakoribbak, egyes darabok mégis nagyobb
gonddal látszanak készítve lenni.

Alig hihető, hogy a jobb s értékesebb
eszközöket az étel-hulladékokkal együtt asz-
tal alá vagy zugba dobálták volna; a kőkést
nem volt nehéz minden előforduló alkalomra
külön készíteni, s ez lehet oka, hogy az
értéktelenebb evőeszközök a hulladékkal
együtt félrevettettek. Faragott parittya-
kövek nem ritkák. Szarvascsontok árrá,
tőrré, s néha a fésű egy nemévé dolgoztat-
tak fel. Ruhanemüekből, melyek gyanitha-
tólag állatbőr, vagy nem ritkán fahéjból
készülhettek, semmi sem volt található. Ha-
jóik is voltak a régi osztriga-evöknek, hihe-
tőleg kivájt fatörzsekből, melyekkel alkal-
masint a nyilt tengerre is kibocsátkoztak, a
mint ezt a hátrahagyott kagyló- és hal
hulladékokból lehet következtetni. Ezen
főélelmök inditá őket arra, hogy közel a
tenger partjához üssék fel tanyáikat. -Fog-
lalkozásuk a vadászat és halászat közt osz-
lott meg, mi a művelődés szemmel látható
alacsony foka mellett bizonyára elég fára-
dalmas foglalatosság lehetett.

Említést érdemel, hogy Lyell, Darwin
és mások Amerikában is találtak régi ind
népektől származó ily ételhulladék-töme-
gekre, melyek a dániaiakhoz nagyon hason-
lítanak. Lyell a St. Simon szigetén Georgiá-
ban (Egyesült államok) egy 5 láb magas
emelkedést talált 10 acre kiterjedésben a
föld felett, mely egymásra halmozott osz-
trigateknők, kőből készült nyílhegyek, fej-
szék és indiai cserépedényből alakult.

Dánia még egy más tárgyat is nyujta a
vizsgálódásra, mely természettörténeti ér-
dekkel bir. Ez a tőzeg vagy turfának egy
neme. A tőzeg nem nagy kiterjedésű körded
mélységekben fekszik mintegy 30 láb mély-
ségben. Legalól apró hegytörmelék, úgyne-
vezett erratikus kőgerendákkal. Ezután jön
a turfa-képződés, ezen ismét fenyőszálak
hevernek és sokszor 3 lábnyi vastagok; fö-
lebb a fenyők mind ritkábban jőnek elő a
tőzeg között, s helyökbe a tölgy lép s lesz
uralkodóvá. Élő fenyők Dániában másutt
már nem tenyésznek, mint az ujabb ültet-
vényekben, s külföldről behozva; a tölgy is
csak igen kivételesen jön elő; Dánia most
különösen
magát.

szép bükkfái által tünteti ki

Dániának tőzegéből tehát a növényélet-
nek két korábbi korszakát különböztethet-
jük meg: a legrégibb: a fenyő- s a máso-
dik : a tölgykorszakot; a mai tenyészet a har-

bályosan földszinti lakosztályból s ezen felül há-
rom emeletből áll. A bejárás az első emeletnél
van. E zömtoroDy fala oly vastag, hogy nz eleó
emeletnél is több mint egy öl széles. Es e széles
falba van rejtve a finom csigalépcsőzet. Maga e
zömtorony román stylben készült. Ehhez jöttek a
későbbi épitkezések: a diszlak, mely most a vár
nyugati oldalát képezi s hajdani fényéből csak pom-
pás kőlépcsőzete áll; jelenleg az udvari gazdatiszt
lakása és néhány vendégszobából áll. Ezzel szem-
ben van a keleti oldal, jelenleg a tulajdonos grófi
család lakása, mely csak két század előtt is mag-
tár volt, azelőtt pedig katonai őrszobák lehettek
e helyen, minthogy innen lehet legmesszebb
látni és lőni. A déli oldalon is lakszobák, cseléd-
házak vannak, de a mint a kertben látható falma-
radványok bizonyítják , errefelé még messze
nyúltak a vár hajdani szárnyai; ugyancsak ez
látszik a nyugati szegleten is. Északi oldalon vnn
a bejáró főkapu s belől jobbra kovácsműhely,
balra egy nagy épület, most magtár s ez alatt
egy góth stylben épített pinczeszerü nagy ká-
polna, hol a faragott kőből készült szószék teljes
épségben a maga helyén áll. Most a vár némileg
négyszögre épültnek látszik, de mikor még egé-
szen fennállott, ugy volt beépitve és erősítve,
a mint azt a hely fekvése kívánta, és minden más
alak inkább volt, mint négyszög.

A vár kezdet óta a bethleni gróf Bethlen
család birtoka s természetes, hogy miután a har-
czos idők lejártak, s többnyire mindig lakott
benne egyik vagy másik Bethlen-család, az épit-
kezésben a styl és eredetiség változást szenvedett
s igy látjuk itt a román stylt, aztán a góth stylt,
végre a renaissance-kor fényűző czirádáit, a fara-
gott, köveken, és az északi bástya csüngő őrtor-
nyain, melyek ma a legideálisabb kávézó helyek.
S végre a styl elmosódik s az utolsó újítások
félremagyarázhatlanul mutatják, hogy a seges-
vári szász mesteremberek legközelebb laknak e
klasszikus helyhez.

Kővári azt írja, hogy 1300-ban épité Bethlen
Márkus; — mások azt mondják, hogy ily felirat
volt egy kőtáblán: Renovatum est 1303. B. M.
Legutóbbi átalakitását Bethlen Elek eszközölte
1683-ban. A várban még-most is sok érdekes apró-
ság van;Kemény János erdélyi fejedelemnek egy
sírköve s egy életnagyságu képe. Károlyi Zsu-
zsannának egy fenyőfa-ágya, s más apróságok.
De a magyar építészeti régészet szempontjából
annyi érdekes alakzat, oly meglepően szép ajtók,
szögletek, ablakok, faragványok gat. hogy mint
egy tisztelt barátom monda, érdemes volna, hogy
csupán a keresdi várról egy régészeti albumot ké-
szítsen valami ahhoz értő művész, vagy bár valami
vándorló fényképész.

Minthogy a Bethlenek közt mindig voltak
litteratus emberek, a 17-ik században még nyom-
dát is állítottak Keresdre, mely az emiitett föld-
alatti kápolna feletti épületben állott. Több
könyv jelent meg e nyomdában és itt jelent meg
különösen Bethlen Farkas históriájának első
kiadása.

Volt-e megtámadva a régi időkben, meghatá-
rozni nem tudom, de az ujabb időkben két, három
század óta nem volt ostrom alatt. Minden párt
működésétől félreesett s némelyek azt mondják,
neve is onnan van, hogy keresni kell. A közügyek-
től távol családi örömeknek vagy tudományoknak
élő nemzedékek birták; — legalább arra mutat
az

madik , s ezt
nevezni.

lehetne a bükk-korszaknak
(Vége köretkeiik.)

véért, s ugyanez eset van a kutyacsontnál
is, mely e szerint szintén eledelül szolgált.
A többi csontok mind igen össze vannak
roncsolva, valószínűleg kutyák rágódtak raj-
tok. Emberi csontokat a kjökkenmöddinge-
rek nem tartalmaznak, azért a kanibalismus-
nak semmi nyoma, sőt a sok, s ugy látszik

keresdi
(Erdélyben.)

var.

Egész Erdélynek s mondhatni az egész ma-
gyar birodalomnak legépebb s legrégibb vára a
keresdi vár.

Építési kora biztosan meg nem határozható,
de annyi bizonyos, hogy az Árpádok korában ké-
szült , valószínűleg azon időtájban, mikor I I .
Endre alatt a német lovagok Erdélyben tanyáz-
tak. A vár a német burgok épitészeti elmélete
szerint készült. Legrégibb része a középen most

hogy oly sok viszály és vihar után, mely
hazánkon átvonult, még most is lakható.

Felejthetetlen szép napokat töltöttem e vár-
ban s akkori lelkesedésemben meg is emlékeztem
róla egy beszélyembeu, melynek czime: A keresdi
folyondár." Magára a vár fekvésére nézve és
azon benyomást illetőleg , melyet első látásra
reám tett, akkor igy irtam:

„Midőn Dálnosnál betér az ut, a nagy Kü-
küllő szép völgye néhány perez alatt eltűnik szem
elől s az utas erdős hegyek közé ér, hol a czivili-
záczió nyomai csaknem egészen eltűnnek, s az
emberi kéznek csak kezdetleges nyomai lát-
hatók egy-egy felszántott vagy bevetett kopár
oldalon. Az ut mélységek fölött, patakniosások
fenekén vagy meredek oldalokon visz, csak kiiz-
ködve lehet hatolni, végre a nap nyugatra száll,
az erdők mind sűrűbbek és tekintetök mind ko-
morabb — azonban harangzugás hallik — *z est
már közel, de még elég tisztán látható, hogy az
erdők közé zárt völgyben magas halmon előt-
tünk áll az ősi vár. ...

.Mindenható Isten, mily szép e M emléke a
régen elenyészett századoknak! Sötét, komor,
büszke és ábrándos, mint történetünk lapjai. Egy



hatalmas család ezredéves fénylaka! Midőn a várba
lépünk, a szív ismeretlen áhítattól feszül, örülünk
és búsulunk egyszerre , szemeink könyekkel
telnek, mintha minden eltűnt század örömei és
fájdalmai keblünkön akarnának átvonulni. Alig
jöhetünk szóhoz, s oly megfoghatatlannak tetszik,
hogy ismerős vidám arczokat látunk elénk jőni 8
fürge cselédek szaladgálnak, készséggel nyitván
fel az antik szobák hosszú sorozatát. Csodálatos
ott minden; a földalatti templom leginkább meg-
hatott. Kilépve e különös hajlékból és jobbra
térve, olasz izlésü csinos kert közepén találtam
magam. A várhegy oldalát hamisan kanyargó
ösvények metszik át, a legszebb divatos virágok-
kal szegélyezve s fiatal gyümölcsfák és szőlőve-
nyigékkel tarkázva.

„Minő ellentétek a vár koromsötét falai, s a
kertben csillogó színes cliinai tükrök; az ezred-
éves mohák s az illatos violák és tarka szenecziák,
miket a szellőnek egy fagyos lehellete örökre
elhervaszt; a vár tetején sikoltó szélkakas és
korunk gyermekjátékai, mikkel egy vidám kis
fiu kergeti a rohanó időt; a komor bástyák néma-
eága s az elegáns szökőkút csacsogása; a várban
zsongó uri nép fönncsapongó jó kedve s a kert
fenekén terülő fenyves zajtalan magánya; nyug-
hatatlan lelkem,rakonczátlan vágyaim,ifjú bohó-
ságaim 8 a mozdulatlan álló csendes tó tiszta
tüköré! Minden oly szép, minden oly fönséges
volt; itt a ter-
mészet és tör-
ténet maga ma-
gát örökítette

meg e helye-
ken.

,,S ha még
hozzáteszem,

hogy szép nyári
estéken a sötét
fenyves árnyai
alatt vagy a tó
hallgatag hullá-
mai felett csol-
nakázvacseveg-
tünk és ábrán-
doztam — vagy,
hogy gyönyörű
leányok czitera-
vagy melophon-
hangokkal rez-
getek az esti
szellők szár-

nyait, s édesen
ömlő dalokkal
eoka8Íták a szi-
vek vágyait —
fogsz-e csodál-
kozni, nyájas

olvasó, ha újból
állítom, hogy a
Keresden töl-
tött napok fe-
lejthetetlenek!"
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velők roppuit mag- és raktárak fogadják magukba
az ország minden vidékéről s a nagy kereskedelmi
városokból odaözönlő árukat, hogy onnan ismét
ország-világgá menjenek.

Képünk az indóház azon oldalát mutatja,
melynek középen levő nagy kapuján áramlik ki
az érkezők nagy raja, mig túlsó felében az
elutazandók gyűlnek össze. Az elmúlt télen
lombos, színes árboczok s zöld füzéres oszlopok
díszítek ez épületet a környékét, hogy érkezésnél
a főváros első üdvözletét s távozásnál hódoló
búcsúját fejezze ki az uralkodó párnak. Nemcsak
a templomoknak, hanem a prózai forgalmi épüle-
teknek is megvannak a maguk ünnepnapjai. Még
jó lesz tán megjegyezni azt is, hogy ezen kijárat-
nál legelőbb is a finánczokkal találkozik az em-
ber, kik könyökig vájkálnak ládáidban vagy
tarisznyádban: van-e benne ,,finánczolni" való.

Alig léptél a külső csarnokba, midőn ezer és
egy kéz nyúlik feléd, mely oda kinálkozik vinni
málhádat, a hová parancsolod; sőt, a mint több
ízben megesett már: oda is, a hova nem is gyani-
tod. A nagy főváros minden dologtalan csavargója
az ily pontokon szeret leginkább megjelenni,
mert tudja, hogy akad mindig valami tapaszta-
latlan diákocska vagy magános öreg asszony,
kinek holmiját megdézsmáíhatja. A rendőrség
nem tehet egyebet, mint azt, hogy e veszedelmes
fajt nem bocsátja be a pályaudvarba; azért is

Deák Farkas.
Keresdi vár (Bethlen Gábor knstélyn). — (Keleti Gusztáv eredeti rajza.)

i pesti indóház.
Vájjon van-e, ki ez épületet nem ismeri, a ki

t. i. az utóbbi két évtizedben Pesten járt?
Ott áll a váczi-ut végén, s mig előtte s alatta

karcsú mozdonyok suhannak el, hol nesztelenül,
hol prüszkölve: körülötte a napnak csaknem min-
den órájában, sőt hajnalban s éjszaka is, utitáskás
utasok, hordárok, targonczások, uri fogatok, bér-
kocsisok, omnibuszok s csörömpölő társzekerek
sürögnek, zajognak.

Szinte rá lehetne momlani, hogy ,,jóizü"
látvány, mert az élénkség mindig kellemes benyo-
mást gyakorol a szemlélőre.

Kicsiben múlt, hogy második pályaudvart
nem nyert a főváros, ott valahol a kerepesi utón.
De a szerencsétlen vállalat, melyet egyesek nye-
reségvágya buktatott meg, csak lassankint tér
magához s nyilván még több év múlik bele, mig
Pestről Losonczra fogunk vaspályázni. Buda-
pestnek ez idő szerint csak két pályaudvara van.
Az egyik Budán, a másik Pesten.

A „magyar középponti vasút" (ez volt első
neve a pesti vaspályának) vállalkozói építtetek
ezen indóházat, melyet rajzunk mutat. Mig ezen
magasabb stylusu kocsiszín megfelel a szükség-
nek, maga a pályaudvar égés?, gyárvárossá nőtte
ki magát: annyi kürtő füstölög, kovács- és lakatos-
műhely zakatol ott éjjel-nappal, mig szemben

ujabban a kapun kivül c*ak ugy nyüzsögnek az
úgynevezett ,.csirkefogók" » a ,,számozatlan"
hordárok számos példányai. Ha a szolgálatkész
mindenesek nem kapják ki kezedből a podgyászt,
megteszi a társaskocsik harsány szavu konduk-
torja, ki fáradhatlan tülővel folyvást állomás-
helyeit hajtja: „Magyar király!" „Frohner!"
„Arany sas!" „Zrínyi!" „Két pisztoly!-1 etb. Ds
elvégre is az egy- és kétfogatu bérkocsisok győ-
zedelmeskednek; ezekkel ép oly biztosan, mint
gyorsan lehet czélhoz jutni. Legtöbb vidéki
atyánkfia ilyenkor nem kíméli azt a pár krajczárt.
Hiszen, ha az ember már Pestre jő — gondolja
magában — egy-két forint ide vagy oda, szóba
sem jöhet s aztán — a fiakkernek is csak élni kell.

hivőknek naponkint többszőrös mosakodást ren-
del, s különösen a szép török nők, kik napjaik
nagy részét a fürdőkbe járással töltik, a finom
szivacscsal, mint nálok nélkülözhetetlen szerrel,
valóságos fényt űznek, épen mint férjeik a hosszú
pipaszárakat ékítő borostyánkővel.

Keleten Latakia nevű hely, a syriaipartokon,
világos szinü finom dohányáról s kitűnő szép szi-
vacsairól egyike a legnevezetesebb helyeknek.
Az ottani partlakók, mint a kiknek az imént em-
lített két czikk képezi fő keresetforrá?ukat, nagy-
részint ügyes búvárok, kik már gyermekkoruk-
ban megszokták, daczolni a tenger hullámaival.
Az antiochiai öbölben fekvő Ruab szigeten, a
szivacshalászás idején, augusztus és szeptember
hónapokban, csak az asszonyok és gyermekek
maradnak otthon; a sziget férfi népessége, köny-
nyü bárkákon, mint képünk mutatja, szivacahalá-
szásra iádul. Munkájok végzésére azért választ-
ják ez időszakot, mert az ottani tengerpartokat
ez időtájban nem szokták a viharok háborgatni.
A sima hullámok tükörén egész csapat vitorlás
bárka száll útra, mint valami sirálycsoport s re-
pül oly gyorsan, oly könnyen, hogy al'g látszanak
a hullámokat érinteni.

A mint a kitűzött helyre érnek, horgonyt
eresztve, a búvárok azonnal megkezdik nehéz,
fáradságos munkájokat. Rendkívül sokáig kell a
víz alatt maradniok, ugy hogy gyakran megtör-

ténik , hogy a
-->_ nagy erőfeszítés

•"• miatt ' orrukon
szájukon a vér
megindul.Azon-
ban e sziget la-
kói szerencsére
oly erős testal-
kattal birnak,
hogy az e 'miatt
szenvedett ki-
merülést rende-
sen csakhamar
kiheverik. Ha
gazdag zsák-
mánynyal tér-
nek viszsza, a
kihalászott szi-
vacsesal rögtön
csere-kereske-

dést űznek; cse-
rélnek rajta s&-

bonát, vajat,
olajat, ruhada-
rabokat s élelmi
szereket stb.,
második kézből
kerül azután a
szivacs a fran-
czia és olasz
matrózok kezé-
be ; igy törté-
nik, hogy a szi-
vacshalászok,ha
még oly gazdag
eredmény jutal-
mazná is nehéz

munkájokat,
pénzt soha sem kapnak, s köztük a leggazdabb-
nak is alig van 100 piasztere; különben az ott
divatozó egyszerű családias élet mellett nagyobb
összeg pénzzel talán nem is tudnának mit csinálni.

Ha a gzivacshalászás szerencsésen végbe-
meut, a bárkák visszavitorláznak családjaik kö-
rébe, s ha az eredmény jól ütött ki, vigalmakat is
rendeznek. Azután biztos helyre rakják bárkái-
kat, s kellemes dohányuk füstje mellett nem is
gondolnak reá, hogy a jövő évben ismét mÜ7
nehéz munkát kell végezniök.

A szivacs-halászok.
A szivacs, mint a természetrajzból tudjuk,

összekötő kapcsot képez az állat- és növényország
között. A tengernek ez egyszerű lakóját nagy
fáradsággal szokták annak mélyéből kihalászni, s
miután a reá tapadt fövénytől s egyéb idegen
tárgyaktól szorgosan megtisztítják, vele nyeresé-
ges kereskedést űznek.

A szivacs (máskép: spongyia), mint kereske-
delmi czikk, nálunk nem bir oly fontossággal,
mint főleg keleten, hol Mohamed tana az igaz-

Németországi uti naplómból.
(Emlékezés Szenczi Molnír Albertre.)

Oppenheim, 1865. aug. 24.
> A Rajnán utazásból vett bűvölő benyomások

alatt érkeztem meg Mainzba. Átsétáltam a vá-
rost, erősített hely, katonai laktanyákkal tele,
védmüvekkel környezve. Rég távol lévén hazám-
tói, szerettem volna egy magyar hangot hallani.
Megszólítok egy huszárt: magyar-e? Idegen han-

1 gon feleli, hogy porosz. E város német birodalmi
erősség lévén, Poroszhon és Ausztria Mtják el
katonasággal. A Münster kapun kilépve, egy gya-
log katonát szóliték meg . . . olasz volt, magyarra
nem találtam. A város különben nem tett rám va-

látni kiváló benyomást, azt hinné az ember, lak-
tanyában táboroz. A Sohiller-téren áll a nagy
költő szobra; egy másik téren a nagy Gutten-
bargé. E városé a tulszárnyalhatlan dicsőség —
adván a jövő évezredeknek az örök rendeltetésű
sajtót. Ha a nagyszerű és jótékony eredménytől
mérjük a nagyságot, a nagy Sándorok és Napóleo-
nok dicsősége pará-
nyivá törpül a Gut- _^ r

tenbergé mellett. ...s:-°~'
Betekintek a városi ,

könyvtárba, 100,000
kötetből áll. Az eme-
letbe felmenetel előtt
a múzeumon kell át-
haladni, a római ré-
giségek mellett Schil-

ler és Guttenberg
szobrai vonják főkép
magukra a figyelmet.
A könyvtárnoktól en-
gedelmet kértem fól-
lelni a könyvjegyzé-
kekben Boka, Uri és
Molnár Albert ne-
veit, de csak Mol-
nárét találtam meg,
neki is egyetlen mű-
ve van itt, az 1610.
Hannoviában meg-

jelent magyar nyelv-
tan, melynek Írására
a magyar nyelvet
megtanulni kívánó
ifjú fejedelem, hes
seni Móricz serkenté
őt s kinek költségén
jelent is meg. Imé
volt idő, midőn kül-
fejedelmek is kiván-
ták ismerni nyelvün-
ket, de ez régen volt;
volt idő, midőn saját
hazánkban szoron-
gattatánk nyelvünk
miatt, és ez nem nagyon régen volt. Mainzban
lévén, fölkelt a vágy bennem, meglátogatni a vá-
rost, hol a külföldi pályáján babérokat arató
Molnárunk több évig viselt tanodaigazgatói hi-
vatalt. A vasúti állomásra siettem s 11 órakor
délben indult a vonat. Laubenheim, Bolenheiai,

Nackenheim, Nieritein állomásokon áthaladva
elértem a Mainzhoz 12 angol mérföldre fekvő
Oppenheimba.

Fekszik a Rajna bal partján egy meredek
hegy tövében, a^as jobban mondva, oldalában ; a
heary a Rajna felől, mely itt nagyot kanyarodik,
kőbánya és roppant kivágások miatt egy hatalmas

A pesti vasúti indóház. — (Myskovszky rajza.)

fal gyanánt néz ki; a hegytetőn az omladék vár-
palota, széljárta ablakrésekkel s kopár falaival a
magasba nyúlik. Először is tájékozó sétát tet-
tem a városon keresztül-kasul; az utczák erősen
kövezvék, de a dombi fekvés nvatt lejtős éi
nehéz járatuak. A városház előtt kis tér, hátul

egy lépcsőzet tűnik szembe, mely a vereslő kőből
épült szent Katalin templom zöld fáktól árnya-
zott udvarára vezet fel. E város ma már csak
2500 lakost számlál, a várfalszerü kerítés lát-
szik körülte, állanak az őrtornyok is néhol, igy
például a bemenetelnél órával ellátott kerek
védtorony van, felsőbb része ujabban javitva ki;

szemben a kimene-
"' -= „^ telnél az ó torony

(Gauthor) boltozatai
alatt juthatunk ki
a városból. Jártom
közben egy „Gut-
tenberghez" czimzett
vendégház is ötlött
szemembe, az elne-
vezés mutatja, hogy
Mainz környékén va-
gyunk. Minthogy a
toronyban egyet ütött
már, ebéd ideje alatt
nem akarván idege-
nekhez menni, ma-
gam is ebédelni men-
tem a vasúttal szem-
ben fekvő, zöld fáktól
kerített, csinos egy-
emeletes vendéglőbe.
Falára írva áll „Gast-
wirthschaft von W.
Ritter". Ebéd alatt
egy negyedrétü 8 pár
levélből álló német
lapra vetem szeme-
met; helybeli s heten-
kint kétszer megje-
lenő értesitő-féle ez,
czélja a hirdetés, leg-
feljebb a második le-
vél van elfoglalva
olvasmányok számá-
ra, egy két távirati
sürgöny is jelzi a nagy
politikát benne. Czi-

me „Oppenheimer
Kreisblatt" 67. szám, aug. 23. Benne hazámra
emlékeztető hirdetést ia találtam s jól esett ezt is
olvasni. Wenglein mainzi kádár hirdeti első kéz-
fa 51 vett s mindennemű magyar dongáit „Láger
von ungarischem Fassholz."

Ebéd után a dombon fekvő „Katalin" fő-

i.

A szivacs halászok.
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egyház szomszédságában felkeresem az iskola-
házat. Egy utczai fiútól kérdem: merre lakik a
tanító ? nagy nehezen megállt kérdésemre , —
mert mellesleg megjegyezve, ezek a német gyer-
mekek oly bátortalanok, hogy ha az idegen kér-
dezősködik tőlök, feleletadás helyett elfutnak —
g elvezet egy házba egy csizmadia-műhelybe; elő-
ször nem értem a dolgot, s csak aztán vettem ki,
hogy a szegény íiu ijedtében Schulmeister helyett
Schuhmeistert értett. Ide 4 ik ház az iskola. Mit
sem tudván eddigelé Oppenheimról, csak azt,
hogy a fejedelmeknek is kegyeltje a derék Mol-
nár Albert, elmellőzvén a pataki, fehérvári, né-
metujvári iskolákba való tanárul hívásokat, itt
volt iskolaigazgató. Van-e valami emlékezete,
nyoma a magyar mesternek itt, kinek nevét az
akkori európai irodalom ismerte és tisztelte s ki
e városnak akkor virágzó sajtójában több müve
közt a magyar bibliát is 1612-ben kinyomatta? E
vágy vezerett ide. A 17. század elején ragyogott
dic<-őségnek mi nyomaira vagy romjára találhatni
ma itt? Nagy volt felébredésem, midőn az egy-
kor virágzó latin iskola helyett — ceak egy kis-
ded elemi tanodát találtam. A benyomás majd-
nem oly alakú volt, mintha valami nyomozó angol
Visolyban tudakozódnék, hol van itt a hely s a
nyomda, hol Károlyi nagy bibliája megjelent. A
kisded tanterem tele volt fi- és leánynövendé-
kekkel, a tanitó kezében könyv, ki annyira buz-
gólkodott, hogy fdbe sem szakasztá teendőit,
egyszerűen a lejkészhez igazított, mintha mondta
volna, okosabb emberhez menj. Annyi szívessé-
get még is tett, hogy egy kis leánynyal elvezette-
tett engem a papiakhoz. Mily kevés történeti
érzéke van némely embernek! Sokan még az iránt
sem érdeklődnek, minő elődök utódai ők? Az
első bus benyomás után a tanodaháztól csak egy
lejtős utcza által elválasztva levő, közvetlen a
templom szomszédságában fekvő lelkészlakba
mentem. A dékán neve Miiller, nyájaean foga-
dott, francziául is értett némileg. Legelőször is
megértem tőle, hogy Molnár Albertünkről leg-
kisebb tudomása nincs. Előadá aztán, hogy az
egykori latin irkola ma nem létezik már.
A város egészen leégettetett a francziák által s a
mi okmányok, irott emlékek megmenthetők voltak,

' Heidelberg-, Frankfurt- és Darmstadtba szállít-
tattak s ott keresendők. A parcchián jegyző-
könyvek a nagy franczia forradalom előtti idők-
ből nincsenek. Az 1262 —1317-ig épült, ma
romjaiban szemlélhető templom a reformatio előtt
kanonok-szerzetes rendé volt s régen rom már.
A mellé ragasztott szép templom később kori, az
egyesült református és lutheránus, azaz evangéli-
kus felekezethez tartozik s ennek dékánja ő. Volt
ezelőtt egy kis ó lutheránus templom is itt, de
hivei fenn nem tudván tartani, enyészetre, szállt.
A másik most is létező templom római katholiku-
soké. Ez a városink mély részén fekszik, megle-
hetős idomtalan, kisded toronynyal. Elbeszélé,
hogy miként találkozott volt életében még egy
más magyarral Heidelbergben. Nem tudván tőle
Molnárunkra vonatkozólag semmi adatot nyerni,
utagitását kértem; tanácslá, hogy forduljak a vá-
rosházhoz a jegyzőhöz s Wernher Vilmos úrhoz,
ki a csak félórára eső Nierstein faluban lakik s a
régiségek és történelem barátja.

A városházban a polgármester segédjéhez,
Mohr városi írnokhoz utasított. Semmi más régibb
okmányt, mint egy születési, házassági és halálo-
zási jegyzőkönyvet nem tudott mutatni. Végig
futain 1611-től kezdve a házassági rovatot, nem
Tolna-e feltalálható Molnár házassági bejegyzése.
Nincs. Az irnok monda, hogy hiába keresgélt a
levéltárban; az iskoláról lemmi maradvány, semmi
jegyzőkönyv, ha voltak is, megsemmisültek a
30 éves hadak korában, mikor a város tömérde-
ket szenvedett s esv franczia tábornok által

mint egy második Ujsziget, Erdősi egykori szel-
lemi műhelye. Volt, nincs. Innen is bús eziwe
váltam el. Máshova már hiába tekintek a város
ban, e múltjáról öntudatlan helységben. A tiszte-
letes még említett annyit, hogy ide öt óra járásra
fekvő helységben élne egy Molnár nevű ember

A városháztól a szent Katalinról nevezett
főtemplom megtekintésére mentem. A várost
uraló ponton áll, udvara kertszerüleg rendezve s
kőfallal körítve. A templomépület két főrészből
áll; a hátulsó rész egészen födéltelen,romladozó,
gyönyörű vágású ctúcíives ablakai üvegtelenek
a müvészies czifrázatu oldalfalak állanak. Kőla-
pokon a mohosodó felirások még szemlélhetők. A
belső téren, hol egykoron kegyes hivek borultak
térdre a csengettyű hangjára, ma zöld fű nőtt
dúsan, melyre ép ekkor az egyházfi neje teregette
ki szárítás végett a kimosott fehérnemüeket....
hisz tető ugy sincs s a nap erősen löveli eugarait.
A szép góth fal belső oldalain még sok helyen
épen fenntartvák a falba állított félig kidombo-
rodó férfi- és nőszobrok, tán az alant fekvők
hasonképei, s most meredt szemmel nézik a lábaik
előtt elterülő fehér lepedőket; hajdan tömjénfüst
kóválygott köröttök, most hol napsugár, hol eső-
cseppek hullanak rajok. Ilyen a változás! még a
templom sem biztosító menhely a földön! E szép
rom-templom most előcsarnokul szolgál a vele
összeragasztott ujabb templomhoz, amaz a leom-
lott ó, ez az uj egyházat jelképezvén. Az uj
templom szintén góth ízlésű, de ablakai nem oly
mesteriek, alacsonyabb is, 3 tornya van, ezek
köxül a két kisebbik az ó-részszel egyesülő olda-
lon; a 3-ik kupolyaszerüleg a kereszthajó fölött
áll. Körüllépdelve a templomot a hegy felőli ol-
dalon, egy, szintén csaknem tövig elpusztult
kápolnának láthatni még egy-két helyen marad-
ványait 8 egy rostélyozott kapun át a holtak
üregét, mortuarium, kis katakomba-féle. Bete-
kintek, a hűvös pinczeszerü alagban koponyák és
lábszár- csontokból alakított fehér falrakás lát-
ható . . . itt nyugosznak a megboldogultak százai;
kik valának ők világi életökben, senki a kerek
földön meg nem mondhatja többé . . . . öntudat
teszi az embert, 8 mi az az öntudat? születés előtt
nem volt; halál után van-e? vájjon nem olyan-e
mint az iliat, a virág e lelke, mely a ködök közé
enyészik el, vagy a fellegek kapzsi szárnyain tű-
nik örökre el — mig az illatvesztett virág rot
hadva fekszik a sáros földön. Nem, a Krisztus
előtti korban nevezhette a tapogntózó bölcsész a
halhatatlana ig-szomjazáí nemea költészetének a
vallást, ma már a hivő kebel östzerázkódás nél-
kül szemlélheti a hullaiag csontokat, az öntuda-
tot a leiekbe helyezi át, mely a haiál után felsőbb
hazába költözik, hogy mikép ? ez nincs kije-
lentve, de nem megfoghatatlan, ha elgondoljuk,
hogy a világosság 42,000 mérföldet fut át egy
szempillantás alatt: akkor a világossal? vilásos-

egy
(Melach, ha jól vette ki fülem) elhamvasztatott.
Feltűnt nekem, mi indíthatta ez egyszerű városi
írnokot arra, hogy Molnárunk ügyében legalább
yalamit tett. . . . I m e világos lett azonnal; muta-
tott egy német levelet, melyet még 1860-ban a
pozsonyi főtanoda derék igazgatója, Lichntr Pál
ur intézett volt a városhoz, kérvén ebben némi
felvilágosítást »z iskolai 8 más jegyzőkönyvek
nyomán a korszakot alkotó magyar tudósról.
Mivel nem találtak semmi adatot, hagyták a
levelet mind ez ideig felelet nélkül. Mohr ur mu-
tatta a levelet nekem ig, és én olvastam azt.
Kértem a jegyzőt, hogy üres idejében keresges-
sen még a városi lomok között a kis leltárban, s
írjon Lichner urnák. Mohr ur megígérte, hogy
nem fog elfeledkezni. Hát könyvtár van e? Nincs.
Nemcsak hazánkban vannak hát ,.régi illetőség"
vesztett helyek. Ugy tűnt föl előttem Oppenheim, I

sága, a lélek átköltözéséről is lehet némi gyarló
képzeletünk; — de hagyjuk az élet mélységes
titkait a kételkedőkre, mi a Golgota isteni fényé
vei tápláljuk hitünket. Alkalmasint a templom
keritésében volt ősi temetőből gyüjtethettek ide
a kiásott csontok.

Menjünk be az épen nyitva levő templomba,
3 óra, épen esketnek. Szép evangélikus templom,
karcsú góth oszlopok szaladnak a boltozat a'á a
ott összefonódnak és erekbe oszlanak. Épen van
két oldalt a két kisebb hajó s a régi oltárok, hol
állottanak volt, még helyök megkülönböztethető;
az egykori chorus helyén az urvacsorai asztal áll
bekerítve, az asztal fekete posztóval borítva s
rajta két pohár virág. A templom falába rakott
féldomborszobrok bántatlanul hagyattak, a kőbe
vágott felirások is olvashatók. A hátsó karzaton
orgona, a lelkész jelenlétemben adta össze az
uj párt.

Innen fölmentem a hegyen ülő vár-romba.
Uralja az egész vidéket. Felhágtam egy torony-
talapzatra, mely mint feneke az egykori magas
kerek toronynak, néhány kőlépcsőn elérhető. A
város és Rajna felől állanak még a fejedelmi lak
magas kopár falai 3, 4-soros ablakhelyekkel; áll
a középső válaszfal is három emelet magasan. Az
egykori tartománygrófok palotája . . . . a fényes
termekben hihetőleg Molnárunk is megfordult
volt. Rupert korában még magasb személyiségek
is laktak itt s most a két óriás fal közti tér faló-
czák és asztalokkal ellátva, az égtől rögtönzött
ponyvafedéllel elválasztva, a zenét hallgató és
borozó német lakosságnak vasárnapi mulatóhelyül
szolgál. A vállalkozó szellem a romokat is mulató-
helyül használja fel. A vár ősi pinczéje mély és ép
s máig is használtatik, a fogadós itt üté fel épület-
hiány miatt csapszékét. Lementem a hűvös mély-

ségbe s egy pohár „aranyhegyi" jó sárga bort,
12 krajczárért én is felhajték emlékül. Egy asz-.
szony mérte, szóba eredtem vele, monda, lovag-.
udvar volt itt hajdanában; monda, hogy azon
csontok, miket a templom keritésében szemlélek,
Gusztáv Adolf idejében elesett spanyol katonák
csontjai — a nép legalább azt tartja rólok.

A meredek oldalon leszállva, elbúcsúztam
Oppenheimtól, hol az egykori iskolarektornak,
Molnárnak, minden emlékét eltörlé az idő, csak
az itt megjelent könyvei a sajtó által hirdetik, ki
volt ő és mit tett. Ilyen maOppenheim. Indultam
az ide félórára eső Nierstein helységbe, felkere-
sendő a vidék tanult emberét, tán tőle tudhatok
még valamit. A „kéklő lepelben járó remény csa-
logat, int.'1 Az óra négyet üt.

A Rajna balpartján nyárfasor-sétány vezet
e faluba. Kérdezősködésemre egy fűszeres boltba
igazitnak. A kereskedő is Wernher Vilmo?, felve-
zet atyjához, Wernher úrhoz. Emeletes házban la-
kik, tisztes idős ember, piros képű, magas, széles
vállú, jó erőben levő, épen könyve?azobájában Gö-
rögország történelmét angolul olvastában találtam
őt. Nagyon előzékenyen fogadott, sőt jaldáviai
bort is hozatott fel, ez így szokás ő nála. A bujdosó,
jövevény és vendég nálunk is részesittetik ily-
szerü kínálásokban, mondám, daczára annak,
hogy a hires magyar vendégszeretet madarát na-
gyon megtépdeste a vihar és viszontagság. Szeret
beezélni a jóur, de én ceak Molnárunkra forditám
a tárgyat. Azonnal elővette Zeiler Topogra-
phiáját 1630-ból (ez már nem az első kiadás) s
mutatta benne a képet, mikép nézett ki a 30 éves
háború előtt Oppenheim, milyen volt a vár, az is-
kola stb. Ilyen volt hát Oppenheim, midőn Molnár
ott lakott a múzsák és családja körében. Ma már
több templomnak, melyek akkor a rajnai parton
estek, semmi nyoma. A hegy koronájaként épen
áll a vár, alatta a nagy templom; közelében a
a latin oskola, melynek élén a rektor állt. Az
utolsó rektor Laubenheimer volt. A legnagyobb
pusztulás 1687-en esett a városon XIV. Lajos ser-
geitől. A mi Molnárunkról azonban semmi tudo-
mása nem volt s érdekkel hallgatta ennek törté-
netét. Figyelmét felhívtam Lichner urnák a vá-
rosi levéltárban levő levelére, megigérte, hogy
átsétáland B ha valamit talál tudósít engemet.

Majd adomázott is s bemutatott családjának,
van 6 leánya és öt fia . . . népes család, mint a
skót házaknál szokás. Maga az ur Nierstein Cin-
cinnatusakint tűnt fel nekem, tudományt mivel és
gazdálkodik a természetben. Mintegy 3 óra hosz-
szat töltöttem körében, lekisért az utczaajtóig,
névjegyem otthagytam. Alkonyodván, siettem a
vasúti állomásra s 8 órakor már Mainzba vissza-
értem.

Reggel még a múlton merengő tekintettel
édes reményeket szőttem, mint fogom én a magyar
Dávidnak, az ékes zsoltárfordilónak, ha egyebét
nem, arczképét és műveit szemlélni az oppen-
heimi iskolában és könyvtárában, ez a kedves
bizonytalanság, a költői képzelem határtalan já-
téktere . . . . Estére már elfoszlott az álomkép,
ez a rideg való, a tények kopár tere. . De azért
nem sajnálom e néhány órai kirándulást, hogy
kézzelfogható eredményre nem juthattam . A
multakkal és nemes ősök emlékeivel való társal-
gásban van valami titkosan nemesítő erő. Nem-
csak a jelennek, de a jövőnek is élj, ezt mondja a.
kor szózata; nem csak a jövőnek, de a múltnak is
élj, ebben is van igazság; a jelen a múltban gyö-
kerezik; jaj azon egyénnek és népnek, ki ő?ei ham-
vait nem tiszteli, öntudatlanul lézeng az csak.

232 éve már, hogy Molnár jeltelenül a ko-
lozsvári temetőben nyugszik. A mily fényes vala
külföldi pályája, oly keserű volt az hazába vissza-
térte után, mintha csak azért jött volna kasa Op-
penheimből 1629-ben, hogy itt elmondhassa az ál-
tala fordított zsoltár szavaival „könyhullatáeom
énnekem kenyerem éjjel nappal." A mi vissza-
vonta őt, az a magyar egyetem eszméje volt, me-
lyet a dicső emlékű Bethlen Gábor akart való-
sitni, de mire viaszaért a leendő tanár, a tervező
fejedelem gyászravatalon feküdt » vele pihen
azóta a magyar protestáns egyetem eszméje is.
Nyugodjatok ti nagy szellemek, nemes fáradozókí:
vagy még inkább keljetek fel Sámuel árnyéka-
kint sirotokból s mondjátok vele ,,mit háborgatjá-
tok nyugalmunkat ? - legyetek hozzánk hason-
lók a jóban és nemesben, hozzatok a hazára és-t
;gyházra oly fényt, mint mi hozánk s akkor ben-
:etek újra élünk. ' — I g e n a m> de hányszor meg-_

történik, hogy az ő?ök nehéz pánczélját nem bi
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ák a késő unokák. Balogh Ferenc*.

] Petőfinek egy ifjúkori levele.
„Tisztelt barátom!

„A messze Tyrol hó környezte bérczei megül
véli jönni levelemet? esalatkozik, valamint engem
csalának reményeim, azon szép honnal megismer-
kedhetni. A sors nekem nem akar kedvezni,minden
léptemet, tettemet gáncsolja; minden feltételeimet
dugába dönti, szóval, ő legnagyobb ellenségem.
Tyrolból talán örökre — kitiltott. Graeczig jö
vénk—mely mintegy 20—22 mérföld Soprony-
tól — (m. hó 30-kán érénk be) s itt vettük azon
hirt, hogy az ezred Tyrolt elhagyván, Horvátor-
szág' Zágráb és Karlstadt városaiba menend.
Koholmánynak hivém ezen hirt, s reménylék. De
végre megtudám, hogy bizonyos s változhatlan
rendelet. Holnap t. i. Május' elsején, hagyja el az
ezred Bregenczet. Nekünk azon parancsolat van
hagyva, hogy két héttel előbb, mintsem az ezred,
érjünk Zágrábba. E szerint még mintegy Június
elejéig Graeczben maradunk.

„Az 1-ső, 2-ik és 3-ik Compánia menend
Karlstadtba 8 így én is (az 1-ső Compániával)
Horvátországban legfölebb 1 s % évig maradan-
dunk, s onnan hihetőleg Olaszországba viend
utunk. Ha ez megtörténik, némikép feledem
Tyrolt. Azonban még bizonytalan. — Ezek körül-
ményeim. Mit mondjak önmagámról? Most érzem,
mi mélyen eülyedtem, leszállva a tudományok
pályájáról, neveletlen, érzéketlen emberek körébe,
s egy durva zsarnok körmei közé *).

„Csak néha emel ki e pokolból a költészet, a
mennyei, a malasztos. Oh ha ezt keblemben nem
hordanám: a kétségbeesés ölne meg! Egy hó-
napja már', hogy itt vagyok, a még igen keveset
írtam; de hogyan is írjak? a káplár, mihelyest
irást lát kezemben, lármáz, szitkozódik reám, e
dolgot ad. így vagyok, azonban nem csüggedek.
Non, si male nunc, et olim sic érit. Mihelyt írhat
tisztelt barátom, írjon, hogy még Graeczben ta-
láljon levele. Legyen boldog s ne felejtse

Graecz**), apr. 30-dikán 1840.
igaz barátját

Petrovichol, s. k."

Midőn minden bevezetés nélkül közlöm az
olvasóval a 17 éves ifjúnak fönebbi levelét, an-
nak némi magyarázatául legyen szabad 183O/4O-ki
iskolai pályámra, mely előttem örökké emlékeze-
tes marad, néhány sorban utólag visszaemlékezni.

1839-ben szeptember elején felgyülekezvén
tanulótársaimmal Sopronba, az evang. lyceumban
tanulmányainkat folytatandók, én, Petrics Sán-
dorral (későbbi jelea festészünk Petrics-Orlay)
és Salkovics Károlylyal egy szállásra jövék-
Megérkezésemmel ők már elhelyezkedének uj la-
kásunkon s bemutatták a velük jött unokatestvérü-
ket, Petrovich Sándort, ki tanulmányait szintén
Sopronban lett volna folytatandó; az utóbbi,
hallgatag ifjú azonban egész este mit sem szólt
erről a közönyös tárgyakról beszélgetve, mind-
egyikünk sietett uti fáradalmait kipihenni.

Reggel fölkelve, Petrovichnak hűlt helyét
találtuíc, s mig a fölött tűnődtünk, hogy mi okból
kelt fel az oly korán 8 miért osont el lakásunkról:
kevés vártatva visszajött hozzánk s örömtől ra-
gyogó arczczal, a tegnap még hallgatag ifjú,
közlékenyebbé válva, elmondja okát kora kimene-
telének: hogy ő azóta a kaszárnyából fordult
meg, hol Gollner-ezredhaz felcsapott közvi-
téznek.

Képzelhető bámulásunk; a tanuló előtt az,
ha társai közöl valamelyik katona lesz, óriási
vállalatképen tűnt fel; — kérdeztük okát e lépé-
sének s ő ennek is mintegy költői szint adva,
elhatározását azzal indokolta, hogy a Gollner-
ezred Bregenzben, Tyrolban állomásozván, már
csak azért is ezen ezredbe soroztatta be magát,

•) A káplárjára czéloz, kivel az alábbi sorok szerint
is sok baja volt. N. 1.

••) Z'lahy Károly közié a rault években a „Fővárosi
Lapok"-ban Petófi életrajzát. Csodálkozva olvastam a kü-
lönben érdekes munkában azon tévedést, hogy Petőfi
Sopronból, Selmecz (?) felé ment Zágrábba, ezredéhez.
Talán Gráczot éité az életrajz irója, Selmecz helyett, és a
Selmecz szó csak tollhiba? Mert Petőfi, fenebbi levele sae-
tint is, Sopronból egyenesen GráczSa ment 8 onnét Hor-
vátországba, y. i.

hogy igy legalább Tyrol és Sveicz regényes tájait
megismerhesse. Mely vágyai azonban nem telje-
sülhettek.

Mig ugyanis begyakorlását, mely félévig
tartott, Sopronban végzé, azalatt ezrede Zágrábba
rendeltetett át, mit csak Sopronból elutazása után
tudott meg.

Sopronban létekor szabad idejét többnyire
velünk és köztünk tölté el s költeményeit közié
velünk. Megjelent köztünk több izben Pákh
Albert, a „Vas. Újság" mostani szerkesztője is,
akkori iskolatársunk, s ő is emlékezni fog reá,
hogy az elmerengő, de azért tüzes ifjú, mennyire
fűszerezé társalgásunkat elmés ötleteivel s költői
szellemét már akkor kitüntető kedvencz különcz-
aégeivel.

Emlékszem, hogy Petrics, ki mír akkor igen
kedvelte a rajzolást, egy kis fehér csont-lapra
lerajzolá őt katonaöltönyben s igen híven elta-
lálta, megvan-e még ez arczkép? Petrics több
levelet is kapott tőle elutazta után, bár ő is meg-
őrizte volna azokat.

Ütött a válás percze; Petőfi mint már begya-
korlott katona 1840. márczius közepén ezredéhez
szállíttatott el; elválásunkkor megigérte, hogy
irni fog a igéretét be is válta, s fennközölt hoz-
zám intézett levele egyik kincse gyűjteményem-
nek. Közlöm tehát azt most, midőn minden egyes
hagyománya a nagy költőnek mindig becsesebbé
válik , különösen az ifjúkoriak, melyek min-
denesetre ritkábban fordulandnak elő. ítélje meg
a szíves olvasó e levélből, hogy bár az igen is
egyszerű czélra szolgált, mégis mennyire sugár-
zik ki már abból a költőnek nagyra fejlődött
szelleme. *) Nagy Imre.

Intés az Amerikába költözni akaró
magyaroknak. **)

New-York máj. 15.
Tisztelt szerkesztő ur. — Az utóbbi időkben

gyakran és számosan érkeznek ide magyarok
(magyarul beszélők és nem beszélők,) néha egész
családok, de többnyire nőtlen fiatal emberek,
professzió és pénz nélkül, nem tudom mi októ!
indítva. Elhagyják, nem kényszerítve, a hazát,
hol nekik „élni és halni kell" s hova még azok ie,
kik itt vannak, visszavágynak; azt tartom, valami
Amerikáról szóló csábító mesével elániitva, talán
azt hive, hogy itt a fák levele egy-egy arany dol-
lár, melyet a szél leráz s nem kell az embernek
egyebet tenni, hogy gazdaggá legyen, csak a le-
hullott aranyokat zsákba szedni.

A nagy vízen valahogy egyhónapi nyomor
és szenvedés után átjutnak az amerikai partra,
szétnéznek, arezuk komorul, az álmodott arany-
nak szinét csak a gazdag pénzváltók rak-ablaká-
ban láthatják, munkát nem kaphatnak, mert semmi
professziójuk nincs, vagy nem lévén erős munká-
hoz szokva, azt itt nem tehetik, mert nem bírják;
az ország nyelvét nem beszélik, pénzök nincs,
éheznek, fáznak, szerencsések ha fedél alatt ko-
pasz talajon nyújtózva láthatják álmukban az
egyiptomi hét szűk éveket, ruhájok elrongyollik,
a kétségbeesés örvénye szélére jutnak, mely ren-
desen a koldulás, lopás, rablás, gyilkolás küszöbe.
Örömmel, büszkeséggel mondhatom el, hogy nem
tudok rá esetet, hogy honfitársaink az utóbbi há-
rom bűnnel mocskolták volna itt a magyar nevet.

A koldulás itt szigorúan meg van tiltva; igy
hát az ilyen megcsalódott szerencsétlen magya-
rok csak az itt lakó honfitársaik gyámolitására
szorulnak. Megtudván ők, hogy a magyaroknak
van klub ja (kaszinója), ez előtt ott szoktak meg-
jelenni pénzbeli segélyt kérve a maguk fentartá-
sára vagy visszamehetésökre ; eleinte az ily
szerencsétlenek segélyezésére a klub szállásán
szedtünk össze pénzt magunk között, de ez igen
gyakorivá lett, s a tagok nagy része oly családos
egyének, kik alig kereshetnek eleget családjoknak
még gonddal is szűken eltartására s ezért vagy
nem tudtak semmit sem adni (mit nagyon restel-
tek) vagy utolsó dollárjokat vetették a körzött ka-
lapba, mit másnap a családnak kellett kikoplalni,
mely kellemetlenséget azután ugy kerültek el,
hogy a klub szállását kerülték, egészen vissza-
vonultak azon helytől, hol a napi terhes munka

*) Tisztelt barátunknak ez érdekes közleményért az
irodalom nevében köszönetet mondunk. Tudtunkra Pftöfi
katona-életéből eddig igen keveset tudtak íöljegyezni
eletirói. Minden ujabb adatot ssiveien veszünk Szerk.

••) A „Vasárnapi Újság' szerkesztője különös >n fe~
kéretett a jelen levél közié tevésére: s azt ezennel az
illetők figyelmébe ajánlani el nem mulasztjuk. Szerk.

után hetenkint legalább egy estvét örömmel töl-
töttek honfitársaikkal honi dogok feletti beszél-
getéssel, magyar hírlapok olvasásával; nélkülözni
kénytelenittettek azon rövid élvet, mely velők az
egész heti gondot egy pár órára feledtette.

Ezt látván a klub tagjai, a múlt havi köz-
gyűlésen elhatározták, a klub szállásán senki szá-
mára segélypénzt nem szedegetni össze. így a
szűkölködő magyarok ezennel honfitársaiktól se-
gélyt csak a szokott szállásokon megkeresés utján
kaphatnak. De igen kevesen vannak közöttünk,
kik szükölködőket segíthetnek a ezek sem képe-
sek a számos, mesterséget nem értő, angolul nem
beszélő, erős munkához nem szokott s azt nem
bíró, s azért kenyeret nem kereshető magyarhoni
szűkölködőket tartani vagy azoknak visszame-
hetésre elég pénzt adni.

Ezekért, ezt tartom, jó szolgálatot fog ön
tenni azoknak, kik aranyálmak, szép remények
által csábítva, mesterség vagy tőkepénz nélkül
ide költözni akarnának, az által, ha becses lapja
által ezen jó indulat diktálta sorokat azoknak
szemei elé juttatja, meg fogja ön ez által men-
teni őket a keserű csalódástól, megbánástól, nyo-
mortól, s az itteni jó szivü, de szegény magyaro-
kat egy kellemetlen dilemmától.

Egy newyorki magyar.

A new-yorki „Magyar Klub" tagjai
(május 15-dikén 1866.)

Perczel Miklós elnök, Makk József alelnök,
Heilprin Mih. titkár, Rózsafi Mátyás jegyző,
Grafel Ignácz könyvtárnok, Wallach Adolf pénz-
tárnok, Black (Schwarz) Dávid , Ludvig Elek,
Stahel Gyula, Rutkay Lajos, Semsey Kálmán ve-
zér-választmányi tagok, Dömötör János, Zágonyi
Károly , Rutkay Gábor , Grezsák József, Fisher
Jakab, Königsberg Dávid, Sharles Hermán, Mezei
Márton, Hollander Tivadar, Hollander Aladár,
Stanics'cs, Menyhárt János, Guszman János,
Kohn Adolf, RosenbergH,László Károly, Ehrlich
Jakab, György József, Krisztovics István, Rous-
sák József, Tenner Lajos, Meyer Dániel, Kovács
István, Róth Mór, Fegyveresy Ferencz, Toplá-
nyi Sándor, Hetiinger F. János, Gottlieb Manó,
Lakestream Vilmos, Stern József, Déchj Imre,
Nagy István, Grlósz Sándor, Kis Imre, Rózsa,
Albert Anzelm, Ócskay Jenő, Poata Lajos, Kohn
Jakab, Eigner Gyula, Dolesz , Boldán látván,
Herzog Fülöp, Toaszky Rudolf, Frankéi Bsr.,
Fisher József, Hegyi Leopold, Melnár György,
Barbulovics, Pápai Károly, Hamar Sándor, Klein,
Friedman H., Sherman E. M., Ilyovszky Ignácz,
Ilyovszky István, Pécs Ödön, Kauser János,
Gerster Lajos, Schöpf Gyula, ZöfFier B., Zau-
lavszky László, Asboth Sándor, (összesen 74 tag.)

E g y v e l e g .
** (A katonai életből.) Egyik magyar hu-

szárezred parancsnokának életéből a következő
érdekes adatot beszélik. 1849-ben mint ezredes
:gy magyar huszártól hatalmas kardvágást kapott

arczába, és jól megjegyzé magának a seb szerző-
ét. Midőn 1859-ben önkénytes huszárok alakít-

tattak, egy vállalkozó lépett be az ezredeshez,
ki rögtön ekkép azólitá meg őt: ,,Szolgáltál-e
már?'' — „Nem, ezredes ur" hangzott a válasz.
— „Miért tagadod? 1849 ben a magyaroknál
szolgáltál." Az önkénytes tagadólag rázta fejét,
„Hát ez mi?" kérdé az ezredes, a sebre mutatva.
,,Mi tagadás, ezredes ur, csakugyan én voltam",
monda a huszár, kit az ezredes húsz forinttal
ajándékozott meg, s bovevén őt az önkéntesek
közé, csakkamar őrmesterré tette."

— (Varázs-fényképek.) Egy bajor hirlap
figyelmezteti a közönséget, hogy az ujabb idők-
ben divatba jött u. n. varázs-fotografiaktól óva-
kodjék, mivel azokon a tárgyak előtüntetése s
elenyésztetése higany-oldattal (kénesővel) eszkö-
zöltetik; ez utóbbi pedig a hgerősebb mérgek
közé tartozik.

— (A színes ir-ónok) nagy része is mérges.
A porosz kormány Kölnben nem rég nyilvános
figyelmeztetést bocsátó t közre e tárgyban. Külö-
nösen ki vannak emelve a zöld, sárga és veres
irónok, melyek méregtartalmu ásványos festékek-
kel vannak készítve. Miután a gyermekek gyakori
szokáea, hogy ez irónokot rágják és nyalják, ez
által nyakran káros következményeket vonnak
magukra. A szülők és tanítóknak szolgáljon ez
leginkább intésül.
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Irodalom és művészet.
•• (A Széchenyi- szobor-vázlatok ügyében)

jun. 4-dikén hozott határozatot a nagy bizottság,
még pedig ugy, hogy az első dijat, mely 8C0 fo-
rintból ál), Engelnek, a másodikat a 400 frtból
állót Izsónak, a harmadikat a 200 ftot, Vay Miklós
bárónak adta, s Faragónak is szavazott 200 ftot
kárpótlás fejében. — Kiváncsiak vagyunk, hogy
a bizottmány mivel tudná eljárását indokolni, a
miért Izsónak a többiek közöl minden tekintet-
ben legkiválóbb szobormintáját a második helyre
sorolta. Egyébiránt a minták a nyilvánosság elé ki
lesznek állitva, s Ítélhet felettök a közvélemény.

•• (A „Magyarország családai") czimü vál-
lalatból, melyet Nagy Iván nagy szorgalommal
állított egybe, már a 68. és 69 dik kettős utolsó
füzet is ki van nyomva 8 júliusban meg fog jelenni.
E füzetekkel az értékes munka be lesz fejezve.

** (Racine „Andromache-' czimü tragédiája
magyar fordításban) is megjelenik s megjelené-
sével egyszersmind egy jótékony czélt mozdit
elő, a mennyiben tiszta jövedelme az erdélyi vie-
zöségi ínségesek fölsegélésére van fölajánlva. A
franczia irodalom ez egyik legkitűnőbb müvét
Zilahy Imre fordította le. A műre Nagy Lajos
és Fogarasi Rudolf kiadók, és Imreh Sándor
marosvásárhelyi nyomdász hirdetnek előfizetést
60 krajczárjával, kikhez a pénz Marosvásárhelyre

jun. 15-ig küldendő. A hat ivre terjedő s disze-
een kiállítandó munkát az előfizetőknek augusz-
tusban mulhatlanul megküldik. — Ugy a mű
becse, mint a jótékony czél tekintetéből, fölhiv-
juk rá a közönség figyelmét.

•* (Egy tztrb politikai munka magyar fordí-
tásban.) A. belgrádi ,,Vidov D a n " szerkesztőjé-
nek, Popovics Milosnak „Európa délkeleti nem-
zetei és azok jövője" czimü munkája közelebb
magyar fordításban is megjelenik. Sarcsevics
Ambrus fordítja és adja ki Szabadkán. Július hó
elején fog megjelenni s előfizetési ára 1 ft., mely
az előfizetők részéről jun. 20-ig Szabadkára, a
fordítóhoz küldendő.

** (A városi vigadó freskóinak festését), Than
és Lotz, hosszabb szünet után újra megkezdették
éa nagy erélylyel folytatják.

Egyház és iskola.
** (Egy pesti magyar kath. plébánia ügyé-

ben) szólal föl az „I . T . " Midőn — úgymond —
a pesti izraeliták magyar hitszónokot hoznak ma-
guknak , s a mindkét felekezetü protestánsok
isteni szolgálati nyelve a magyar: a katholiku-
soknak sajátlagos magyar plébániájuk még most
sincs a haza fővárosában. Ennélfogva a magyar
katholikusok érdekében legalább is egy tulajdon-
képeni magyar plébániára volna szükség, hol ma-
gyar szent énekek lennének hallhatók, s a magyar
hitbeszédet illetné meg az első hely.

** (A pesti evang. gymnázium igazgatójává)
Qreguss Gyulát választották meg, ki tudományos
munkássága mellett, szépirodalmunknak is szép
szolgálatot tett a „Lusiada" sikerült fordítása
által.

** (A népnevelés és oktatás előmozdítására)
az egri érseki-megyében, néhai Rajner Károly
felszentelt püspök és egri nagyprépost alapítvá-
nyából ez iskolai évre, a végrendelet értelmében,
e napokban következő összegek fordittattak és
osztattak k i : 1) Nyolcz segédlelkésznek, a nép-
nevelés körül tanúsított buzgalmuk jutalmazására
400 ft. 2) Tiz kántortanitónak, a tanításban ki-
fejtett szorgalmuk és fáradságuk jutalmául 400
ft. 3) Tiz segédtanítónak, kötelességeik buzgó
teljesitésének jutalmául 300 ft. 4) Tiz szegény
iskola szükségeire fordittatoít 50 ftjával 500 ft.
5) Tiz községbeli iskola szegényebb, szorgalmasb
és jóviseletü tanulóinak, nevezetesen 10 fi- és 19
leánygyermek fölsegélésére és jutalmazására 24
ftjával 240 ft. összesen tehát népnevelési czé-
lokra a Rajner-alapitványból fordittatott , és
évenkint fordittatik 1840 ft.

— (Iskolai értesítés.) A pesti ág. hitv. evang.
gymnáziumban az 18 6 5

 6 6-diki második félévi szi-
gorlatok június 18-tól 23-ig, a köz vizsgák pedig
ugyanezen hó 26 tói 28-ig fognak megtartatni.
A közvizsgákat megelőzőleg jun. 24-én délután
3 órakor a gymnázium nagy termében az önképző-
társulat növendékei fogják a szavalat- és irály-
gyakorlatokban tett haladásukat bemutatni. —
Ugyanezen alkalommal a Döbrentei aranyra s
más dijakra történt pályázatok eredménye is ki
fog hirdettetni.

T Á R H Á Z .
Ipar, gazdaság, kereskedés.
/ (Aratási kilótások a külföldön.) Ugy lát-

szik, hogy a májusi hideg, bár csaknem egész
Európára kiterjedt, annyi kárt, mint nálunk, se-
hol sem t e t t ; legalább az ausztriai és külföldi
tudósítások, bár panaszokat eztk is tartalmaznak,
távolról sem ezólnak oly kétségbeesetten, mint a
magyarországiak s külföldön az ársk sem emel-
kedtek oly arányban, mint nálunk. Csehországban
a fagy sokat ártott a gyümölcsnek, kapásnövé-
nyeknek, rozsnak és repczének; a búza sem oly
szépen áll mint elébb, mindamellett kielégitő
aratást várnak. Bajorországból azt irják, hogy a
szép meleg idő ugylátszik helyre akarja hozni,
mit a fagy ártott. Porosz-Sziléziából azt irják,
hogy a búza csaknem helyre jött; rozsból bő ter-
mésre számítanak, miután ez ott csak a fagy után
virágzott. Thüringiában búza, rozs és repcze na-
gyon sokat szenvedett , Brandenburgban csak
rozs és repcze, mig a búza bő termést igér. Po-
senben őszi valamint tavaszi vetések szépen álla-
nak. Francziaorszagban a szárazság és hideg ár-
tottak, s az utánok bekövetkezett meleg időjárás
és tartós eső daczára, az árak irányzata ott foly-
vást emelkedő.

„* (A ló korának meghatározására szolgáló
jel.) Egy német gazdasági lapban a következőket
olvassuk: Egy uj jelet fedeztek föl a ló korának
meghatározására. Ez egy redőből vagy ránczbói
áll, mely a nyolczadik év után az alsó szemhéjnak
felső szélén képződik. Minden évben egy uj ráncz
keletkezik ott, és minthogy épen ezen időtől
fogva bajos a lovak korát meghatározni, s a jelek,
melyek e tekintetben különben támpontul szol-
gálnak, gyakran tévútra vezetnek; ennélfogva
ezen állitás — illetőleg észlelés, a lótenyésztők
és lótulajdonosok különös figyelmét megérdemli.

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

leti, törvény- és történettudományi osztályának
jun. 4-dikén tartott ülésében először is Pauler
Tivadar mutatá be dr. Vécsey Tamás tanárnak
„Tanulmányok a római jog köréből' : czimü mun-
kálatát, melyből egyes töredékeket olvasott fel.
— Ezt Mátyás Flórián értekezése követte „Ano-
nymus időkora bizonytalan voltáról." Ez érteke-
zés Vass Józsefnek az egyetem által a múlt évek-
ben a Schwartner díjjal jutalmazott hason tárgyú
munkája ellen volt intézve, melyben Vass azt
bizonyitgatja, hogy a névtelen jegyző I. Béla
korszakában élt. Mátyás ezen állítás ellenében
számos czáfoló okot hoz fel. — A harmadik s utolsó
értekezést dr. Wenzel Gusztáv felolvasása képezte,
melynek czime: „Adalékok Száva-Szent Demeter
város történetéhez." Tudva van, hogy a szerb
írók a régi Syrmium várost a szerb Mitroviczczal
közvetlen összeköttetésbe hozzák, evvel azt akar-
ván bebizonyitani, hogy e vidék, t. i. az egész
Szerémség, tulajdonképen szerb eredetű. Wen-
zel tanár a gr. Zay Károly s b. Révai családi
levéltáraiban talált okmányok és más források
nyomán megmutatja, hogy a római Syrminm s a
szerb Mitrovicz között a magyar Száva-Szent-De-
meter fekszik, ebből az tűnvén ki, hogy a magyar
jelleg régibb e vidéken mint a szerb, s hogy a
Szerénaségnek csak egy része tekinthető eredeti-
leg szerbek által lakott vidéknek.

** (A magyar gazdasszonyok egylete) legkö-
zelebb tartott választmányi ülésében elhatározta,
hogy ha a május 24-iki fagyok következtében az
ország némely vidékén netalán inség ütne ki : az
egylet semmi fáradságot sem kimélend, a nyomor
enyhítésére közreműködni. A nemes czélu egylet
múltjához jelen működéséhez illő szép határozat!
— Ugyanekkor szóba hozták egy 1866-iki kiállí-
tás rendezését is. A terv elvben elfogadtatott, az
idő meghatározását azonban ezúttal elnapolták.

= (Az első magyar átalános biztosító-társa-
ság) m. hó 30-ki közgyűlésén a szabályszerűleg
kilépett igazgatósági, választmányi, számvizsgáló,
bizottmányi és póttagok újra megválasztattak, és
pedig, igazgatóul Ullman Károly, választmányi
tagokul: gr. Andrássy Gyula, Gottesmann Mik-
lós, Szitányi Ullmann Izidor és Zsivora György;
póttagokul: Hojcsy Sándor és Perger Ignácz;
számvizsgáló tagokul: Giczey Samu, Goldberger
Zsigmond, Jellinek Mór; póttagokul: Prückler
Ignácz, Sacelláry György és Strasser Alajos
urak. Az üresedésben volt negyedik igazgatói
helyre Mannó István választatott meg. — E

közgyűlésen az elnökjLónyay Menyhért jelenté,
hogy a múlt évben a társaság Moldva-Oláhor-
szágban, Nápolyban és Egyiptomban főügynök-
ségeket állított fel és hogy ez évben az erdélyi
kölcsönösen biztosító társaság az első magyar álta-
lános biztosító társaságba olvadt. jT"*

** (Az egyetemi joghallgatókat segélyző egy-
let) a múlt május hóban 47 joghallgatónak össze-
sen 245 ft. segélyt nyújtott.

Mi újság?
** (Kolozsvár város hódolati nyilatkozata.)

A fenyegető harcz alkalmából Kolozsvár város
elöljárósága, hűsége és hódolata kifejezéseit egy
feliratban juttatta O Felsége szine elé.

** (Bizalmi nyilatkozatok Deák Ferencznek.)
E hó 5 dikén nagy hazánkfiának Deák Ferencz-
nek ismét két bizalmi nyilatkozatot nyújtottak
át, s ezek közt egyet Erdélyből. Az egyiket
Esztergom városának sz.- Györgymező czimü ne-
gyedében lakó polgárok küldték négy tagú bi-
zottság által; a másikat a dévai kaszinó nevében
gróf Kun és Makray hunyadmegyei képviselők
kézbesítek az ünnepelt férfiúnak.

** (Kisfaludy Sándor csákánya.) Hertelendy
György Zalamegye sz.-gróti kerületi képviselő,
Kisfaludy Sándor csákányát, melyet a költő halála
után ennek családjától ajándékképen kapott, a
nemz. múzeum régiségtárának adományozta.

** (A nemzeti színház tagjai) a jun. 28-dikán
kezdődő szünet alatti körutakra már is nagyban
készülnek. A drámai tagokból két társulat ala-
kult: egyik a Szigligetié, mely Pécsre, Kaposvárra
és N.-Kanizsára megy, s tagjai: Paulainé, a Szig-
ligeti-nővérek, Kecskésné, Tolnay Mari a képez-
déből, Feleki, Sánta, Benedek, Komáromi, Ud-
varhelyi Sándor, s négy ifjú a képezdéből. A má-
sik társulatot Egressy Árpád és Náday Ferencz
szervezték, s azzal Bajára és Szabadkára indul-
nak. A tagok i t t : Hirtling Mária, Niczkyné,
Szőllősy Piroska, Hubenainé, Szilágyi Sándor,
Hubenai, Róka Jani és több képezdei tag. — A
Lendvaí pár Szegeden és Aradon fog játszani.
Prielle Kornélia és Szerdahelyi melyik vidéki
szinpadon fogják mulattatni a közönséget, még
nincs tudva.

= (Az árvaleány intézet ünnepélyes megnyi-
tása.) A magyar gazdasszonyok egyletének árva-
növeldéjét jun. 6-ikán délelőtt nyitották meg nagy
ünnepélyességgel. A megnyitási ünnepélyt egy-
házi szertartással és magyar imával ft. Klempa
prépost és terézvárosi plébános végzé. Utánna
Kriegler J . iskolai igazgató tartott az alkalomnak
megfelelő rövid szónoklatot; ezt követé Török
Pál superintendes bátoritó, s a munka és kitar-
tásra serkentő beszéde. Sztupa György jegyző az
intézet miként keletkeztének rövid rajzát közié,
s gróf Zichy Pál Ferencznét, az egylet pártfogó-
nőjét első rendben emlité ez intézet alapitói közt;
a jótékonyság, s a honleányi erények fáradhatlan
gyakorlásában méltó helyet foglal mellette az
egylet elnöke, Damjanich János özvegye, és alel-
nökei : Hollán Ernőné és Braunné, kik után az
áldozatkész nemeslelkü hölgyek szép koszorúja
következett. — Az ünnepélyen jelen voltak a
választmány tagjai majdnem kivétel nélkül, vala-
mint más tagok is nagy számmal. Az ünnepiesen
felöltöztetett árvák, számra húszan, a megnyitá-
son szintén jelen voltak, s egy közülök jótékony
pártfogónéikhoz szívből jövő hálaszavakat inté-
zett. A berendezett intézetben az egylet közvetlen
felügyelete alatti ápolás és nevelés e napon vette
kezdetét.

*• (A pesti állatkert számára) ö Felsége
által a schönbrunni állatseregletből ajándékozott
állatokat már Pestre szállitották. összesen 34 da-
rab, s köztük több ritka példány. Az állatkertben
a munkálatok különben gyorsan haladnak, ugy
hogy az állatkert megnyitása már nemeokára
várható.

** (Egy kis utczai komédia) fordult elő a
napokban a kerepesi utón. Ugyanis egy teher-
szállító kocsin a szeszszel teli hordók egyikéről
az abroncsok lepattogván, a szesz folyni kezdett,
és spiritus-tócsák keletkeztek, melyekből a köz-
nép meritgetni kezdett. A mulatság közepette
azonban a szesz valahogy meggyuladt s a már
bajbakapó ingyen haszonlesőket kissé elszéleszté.
A tüzet azonban nemsokára eloltották és mindea
nagyobb baj el volt hárítva.

Melléklet a Vasárnapi Újság 23-dik számához 1866.
** (Névmagyaritások.) Felsőbb engedély mel-

let t Seich Antal nagyváradi joghallgató „Dús"- ra,
— Fortgang Antaltemesmegyei kiadó,,Rajnai-'-
r& vákoztatták vezetékneveiket.

*• (Érdekes párbaj.) Az „Eger" a következő
esetet beszéli: Földváron a napokban egy dzsidás-
káplár összeveszett egy paraszttal, ki jelenleg
kukoriczacsősz s kiszolgált huszár; ezt a dzsidás
kihítta párbajra, ki azt el ia fogadta oly föltétel-
lel, hogy engedjenek neki a katonalovakból egyet
ez esetre választani s lovon vívjanak. A dolog a
kapitány elé került, ki a vívást és a lóválasztást
is megengedte. Meg lévén határozva a nap, töb-
bek jelenlétében történt a mérkőzés, a mi nagyon
rövid ideig tartott, mert a volt huszár ugy vágta
nyakszirton a kard fokával a dzsidást, hogy az
azonnal lebukott lováról. A kapitány 5 forinttal
ajándékozta meg a vitéz csőszt, a káplárt pedig
24 órai kurtavasra tétette.

** (Vizbefulás.) A pesti ref. gymnázium egy
szorgalmas növendéke, Varga Zsigmond az 5-ik
osztályból, e hó 6-ikán délután' a Dunába fűlt.
Egyik társával a szabad Dunában fürdött a tá-
bori kórház mellett, midőn egy mélységbe botlott
s elmerült. Édes anyja épen az nap este érkezett
ide Ráczkeviből fia látogatására, s képzelhető az
anya fájdalma, midőn fiának még tetemeit sem
találhatá föl.

** (öngyilkosság.) Május 28 án este hét óra
tájban az alsó-dunapartnál a hajósok egy férfi-
hullát fogtak ki, mely a városi közkórházba szál-
líttatott bonczolás végett.. Egy bizonyítványt és
magán-levelet találtak nála, a miből kitűnt, hogy
az illető neve: Parti Sándor, kovácsmester Tol-
nából.

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

XVII. közlés: Csökmőről (Bihar) a község
egyes lakosai részéről Törő József ref. lelkész,
Katona András közs. biró és Katona János jegyző
által 19 ft. 51 kr. — Kacsokról Becsák Károly
ref. tanitó (fele részben a r.-katholikusok számára)
1 ft. — Mezőtúrról az „újvárosi" ré8zben lakó
földmivelő nép közöl többen Kossá Károly ref.
tanitó által 3 ft. — Nagy Váradról több magyar
iparos Varga Imre által (fele részben a r.-kathol.
számára) 30 ft. 72 kr. —Ramocsházáról Nyárády
Erzsébet és Dániel 2 ft. — Alvinczról Toldy Ida
és Sarolta 2 ft. — Tisza-Sasról többen Földváry
László ref. s. lelkész által 8 ft. 37 kr.

összesen 66 ft. 60 kr.
Az eddigi I.—XVI. közlésekkel együtt be-

gyült összesen 1557 ft. — kr., 2 darab cs. arany,
3 db. két-pftos tallér, 2 db. egyftos és 4 db. ezüst
húszas.

(Az egyes adakozók, kiknek névsora ezúttal is min-
den rangú és rendű osztályból, még a szegénységgel
küzdő nép közöl is, igen hosszura nyúlik, fogadják egyen-
kint és együtt a szükölködók nevében szives köszöne-
tünket.)

Nemzeti szinliáz
Péntek, jun. 1. „Az idegesek." Franczia vig-

játék 3 felv.
Szombat, jun. 2. „Próféta." Opera 5 felv.

Meyerbeertől. Mányik Ernesztina 2-ik föllépteül.
— Az est dicsősége a vendégmüvésznőé volt. Szép
éneke oly tetszésnyilvánításokra ragadta a szép
számmal összegyűlt közönséget, hogy a templomi
jelenet alkalmával a zajos tapsokon kivül koszo-
rúk is repültek lábaihoz. Átalában már régóta
nem volt színpadunkon oly vendég, ki szép hangja
és iskolázott éneke által annyira magára vonta
volna a közfigyelmet, mint Mányik Ernesztina k. a.,
kinek szerződtetése valóságos nyereségnek látszik
nemzeti operánkra.

Vasárnap, jun. 3. „Benoiton család." Vigj.
5 felv. Sardoutól.

Hétfő, jun. 4. „Montjoie." Szinmű 5 felv.
Irta Feuillet Octáv. Ford. Deák Farkas.

Kedd, jun. 5. „Hunyadi László." Opera 4
felv. Zenéje Erkeltől. Ez este két vendég lépett
föl, Ellinger és Szabó Róza kisasszony. Ez utóbbi
Mátyás csekély szerepében is szép jelét adta hi-
vatottságának s a közönség elismerésül tapsok-
ban és kihívásban részesité. Reméljük hogy ed-
digi sikerült két szereplése után, legközelebb
nagyobb szerepben is fogjuk üdvözölhetni.

Szerda, jun. 6. „Ha nem káromkodik." Fran-
czia vigj. 1 felv. Ford. Sz. K. Ezt követé „Petro-
nella." Vigj. 1 felv. Szigligetitől. Végül „A fehér
szegfű." Franczia vigj. 1 felv. Ford. Sz.- K.

Csütörtök , jun. 7. „Hugenották." Opera
felv. Meyerbeertől.

Szerkesztői raoii4aniva!ó.
8272. Mikoüd. I. A. Az óhajtott küldemény megér-

kezett. Köszönet érte. Nem akarnánk soká késni vele.
8273-Kolozsvár. V—i. Mindkét czikk megüti a mér-

téket. Rajtunk múlni nem fog, hogy a kivánatoknak min-
denben eleget tegyünk Szives üdvözletünket.

8274. Negyed. E K. B. A tudósítás, mint tisztán
községi és magán ügyet tárgyaló, közlésre nem alkalmas
Az 1 ft. iránti rendelkezését elvárjuk.

8275. S. Patak. S. J. Az előbbi leginkább azért ké-
sik, mert hason tárgyú közlésünk már volt. Az ujabb ha-
marább indulhat. Részletes számlát kérünk s azonnal in-
tézkedünk.

8276. Czinfalva. B. A küldött tárgyra csak később
kerülhet a sor. Moát ilynemü közleményekkel bőven el
vagyunk látva.

8277. Newyork. A küldött arezképet nagy örömmel
vettük, de örömünk csak akkor lesz teljes, ha a hozzávaló
életrajzi adatok, élmények s események leirását is meg-
kaphatjuk. Szabad-e reménylenünk ?

8278. Kőszeg. N. I. A régi Ígéret „rangunkhoz illő-
leg" lón beváltva. Minél gyakrabbi találkozást!

8279. Csurgó. E. J Megint csak nem értjük mi azt
a nagy világfájdalmat és embergyülöletet, mely a küldött
czikken végigömlik.

8280 Noé a bárkából. Nem akarunk kellemetlen
dolgot mondani, de ugy látszik, mintha csakugyan az
özönvíz idejében irták volna.

8281. Szentkatolna. B.L. Az dhajtott levél jun. 6-án
elküldetett.

8282. Néhány szó a magyar nemzet szellemdús
férflaihoz. Elég volt nekünk ebből ezen czim; de még az
elégnél is több az aláirás : „P. B., Magyarhon tör.sfia, a
természet psycologus búvára." A többit még és már nem
olvastuk.

8283. M.-Vásárhely. G. L. Közelebb alkalommal
minden áron tért nyitunk neki.

8284 Gyftr. Dr. S. Igen sajnáljuk, hogy szerencsénk
nem lehetett, s még inkább, hogy a szives látogatást nem
viszonozhattuk Manet alta mente repostum.

8285. Kolozsvár. R T. A kézirat itt van. A munka
megindul. Közbenjárásunk ép oly természetes, mint őszinte
volt, s az marad ezentúl is. Reméljük, hogy itt-ott netalán
felmerülhető észrevételeink szives figyelemben fognak ré-
szesülni

8286. Andrasfalva. T. Biró Mózes lelkész urnák.
Sajnálattal halljuk némely urak zavargó fellépését. A lap-
jainkban közlött adakozásoknál azon összegek mindig kü-
lön vannak megemlítve, melyek az ottani r. katholikus
testvéreinket illetik. Ezeket nekik kiadatni kérjük. A többi
összegek az első siralmas feljajdulás folytán a felszólaló
református atyafiak számára vannak küldve s mint azelőtt,
ugy ezután is, szabad tetszésükre van bizva az elosztás. A
ki akár innen, akár onnan, az egyenetlenséget szitja, vét-
kes izgató s megvetést érdemel.

Kerestetik: Az „Üstökös" 1860. évi teljes folyama
Az eladni szándékozók kéretnek ajánlataikat s feltételei-
ket „V. J . " czim alatt Keszthelyre intézni.

SAKKJÁTÉK.
336-dik sz. f. — A „Nagy-szombati

remetédtől.
Sötét.

a b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 2-ik lépésre matot mond

70-dik sz. játszma. — (Berlini megnyitás.)
E. E. és MADARASSY LÁSZLÓ között.— A pesti sakk-

körben, 1866. május 25-kén.
Világos. (E.)
1. e2—e4
2. Hgl —f3
8. Pfl-c4
4. Hf3-g5
5. e4-dő:
6. Fc4,-b5f
7. d5-c6:
8 Fb5-e2
9. Hg5 - f 8

10. Hf3-eö
11. d2—d4
12. He5 —d3:
13. 0-0
14. Hbl~c3
15. f2-f4
16. Vdl—el
17. Pcl-e3

Sötét. (M.)
e7-e5

Hb8-c6
Hg8-f6

d7-d5
Hc6—aö

c7—c6
b7—c6:
h7-h6
e5—e4

Ff8-d6
e4 — d3:

0-0
Fc8—b7

Vd8-c7
B,8-d8

a7—a6
Bf8-e8

Világos
18. Vel-
19. Fe3-
20. Fcö-
21. Bfl-
22. HcS-
23. Vf2-
24. Fe2-
25. Bal-
26. 11(13 -
27. VeS -
2$. Bdl —
29. Bel -
30. B d 7 -
81. V b S -
32. V a 3 -

(E.)
-f2
-c5
-d6:
-el
-e4:
-e3
-Í3
-dt
-e5
b3
<17
d l
d8
a3
c5:
sötét

Sötét.
Ha5
Hc4
Bd8
Hf6
Hd2

c6
f7

Bd6
Be8

Vc7
Be6

cö-
Vc8-
Be5

nyer.

(M.)
-c4
-d2

- d 6 :
-e4
-e4:
—cö
- f 5
-e6
- e 7
- h 7
-c8
-e5:
-c4
-cöf
-c5:

A 331-dik számú feladvány megfejtése
(Gr. Pongrác* Arnoldtól, Nagy-Szombatban.)

Világos.
1. Fg2—hl
2. Vc6-e6t
3. B— v. I I -

Sötét.
f5-f4A)
tetsz. sz,

-fmat.

Világos. A) Sötét.
1 g 6 - h 5 :
2. Vc6 g2 tetsz. sz.
3. Vg2-f2fmat.

Nyílt tér.
Ács Gida ur február 25-diki levelére april

2-dikán válaszolt László Károly.

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóható-
ság irányában vállal felelősséget a szerk.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban : Gr. Festetich Benno. - Pozsonyba?,: Csery
Gábor. - Debreczenben: Z. I. és Z. L. — Mükolczon :
^zenthe József. — Eperjesen: Brósz Károly. — Vizes-
•étken: Terray Pál. - Jász-Kiséren: Galambos István. -
Sárospatakon: Farkas Bertalan és Czibe István. — Pesten:
Rakovszky-Vagyon Judit.

Rövid értesítés. Nagy-Szombat. Gr. P. A. A becses
küldemény nagy örömünkre szolgált, s régi óhajtásunk
teljesült, midón a külföldi sakkvilág előtt oly isitünőleg
itmert „Nagy-szombati remetét" hazai sakk-irodalmunk
támogatói közé számithatjuk. Becses közreműködését to-
vábbra is kérjük.

M e l l é k l e t : Előfizetési fölhívás a
„Vasárnapi Ljság" és „Polit. Újdonságok"
18(i(i-ik második fe'le'vi folyamára.

M e l l é k l e t : Előfizetési fölhívás «
,,Magyar Gyermekbarát" 1866-diki július—
deczeiuberi folyamára, azok számára kik
csupán a Vasárn. Ijságra vannak előfizetve.

Hónapi- és
hetinap

10
11
12
13
14
15
16

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerd.
Csőt.
Pént.
Siomb.

Katholikus és
napi)

Június
G 3 Margit kir.
Barnabás ap.
Johanna
Páduai Antal
Vazul nagy pk.
Vid, Modest
Benno, Justina

Hold

H
Protestáns
ír

G 2 Margit
Barnabás
Tóbiás
Antal
Szerényke
Vid
Juszti

váltosásal. •

E T I - N A P T Á I
Görög-orosz

naptár
Május (ó)

29 B 2 Theodos
30 Izsák barát
SÍ Hermeias

1 Június
2 Nieephor
3 Lucillian
4 Metrophus

Izraeliták
naptára

Siv. Ros.
27
28
29 Zakariás
30 Roschod.

1 Thamuz
2
3 30. Sab.

Ujhold kedden 12-kén, 11 őra*

R .
N a

f.
79
80
81
82
8i
84
85

16
14
11

8
7
3
0

k

6.

4
4
4
4
4
4
4

P
él

p-

3
3
8
3
2
2
2

6

7
7
7
7
7
7
7

p-

56
56
57
58
58
58
59

23 perczkor éjjel.

t.

44
59
74
89

104
118
132

]

p-

24
24
29
30
16
40
27,

Ho l d

6.

2
2
3
4
5
7
8

p-

28
6

54
51
55

2
10

6.

4
6
7
8
9
9

10

p.

52
5

15
19

9
53
80

TARTALOM.
Horváth Boldizsár (arczkép). - A török és torok. -

Esik eső . . .— Az emberi-nem kora (folyt.) A keresdi vár
(képpel). — A pesti indóház (képpel). — A szivacs-balá-
szok (képpel). — Németországi uti naplómból. — Petúfi-
nek egy ifjúkori levele. — Intés az Amerikába költözni
akaró magyaroknak. — Egyveleg. — Tárház: Irodalom
és művészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, ke-
reskedés. — Közintézetek, egyletek. — Mi újság? — Ada-
kozások. — Nemzeti ízinbáz. — Szeriesstői mondanivaló.
— Nyilt tér. — Sakkjáték — Heti-naptár: ^

Felelőa izerkemM Pákh Albert. (L»k. magyar-uteza 1. sz.)
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HIRDETÉSEK.
Nagyigmándl szénsavas kcscrviz-forrássó

és abból készült

PEZSGÖ-POROK
(magyar Seidlitz-porok).

A nagy-igmándi szénsavas-keserviz, mely oldó s kiürítő sós
részeinek dusságát, azok hatását mérséklő és emészthetőségét előmoz-
dító szénsav tartalma által koronázza, méltán a leghíresebb s legelterjedtebb külföldi
keservizeket helyettesíti, s azok behozatalát hazánkba feleslegessé teszi. — E víznek s
az abból készített sónak átalában beismert jótékony hatása, ugy azon elterjedés, melynek
azok már eddig örvendenek, ösztönöztek engem, miszerint ezen gyógyhatású szereknek
közönséges használatát minélinkább elősegítsem. — E törekvésemet azáltal hiszem elér-
hetni,hogy én a nevezett sóból pezsgő-porokat is készítek, melyek a gyógyforrás alkat-
részeit magukban tartalmazzák,és hatásukra nézve a világszerte ismert Seidlitz-porokkal
egyenlők.

Egy 25 hárommeszelyes üveget tartalmazó idei töltésű ládaviz, gyógyjavalattal
ellátva 6 ft. 25 kr. — Egy skatula (12 pár) pezsgő por használati utasítással 1 ft. 20 kr.
— Egy font forrás-só, mely a karlsbadi sot nelkűlözhetövé teszi, %, '/2 és 1 fontos
faszelenczében 2 ft. 50 kr. készpénzfizetés vagy utánvétel mellett.

Ismételadókcak jutányosabb ár szabatik.
CCf Megrendelhetni Rév-Komaromban alulírottnál, továbbá:

Aradon: Habereger G., Vélsz. — Baján: kerek : Kellner Ede gysz., — N.-Igmánd :
Deutsck Móricz, — Bonyhá-don: Kramo-jPachl Sándor, —IV.-Lakon: Lenhard Jakab
lini József gysz. — B.-Diószegen: Kovács gysz.,— N.-Szombat: Stanzl Henrik gysz.,
József gyógysz., —Bécsben: Rock Gusz-j Nagy-Tapolcsán: De Grach Ferencz gysz.,
táv ásványvizek főraktárában „zum grauenj Nyíregyházán : Barcsay Károly gyógysz.,
Igei", Wildpretmarkt Nr. 6, —€sákvár: — IS.-Váradon : Bakács József, — Po-
Lukács Gyula gyógysz.. — Csuzon: Jezo-jzsony: Pisztory Bódog gyógysz., Lábán Ka-
vics Sándor gyógysz., —Csornán: Klebelroly,— Pécsen: Kisági, és Simon, — Pápán:
Nándor, — Debreczen: Geréby és Hannig, j Tscheppen Eduárd, — PESTEN : Jezovics
— Eger: Veszelyi János gyógysz., — Esz-\Mihály gysz., Sztupa György, Kochmeister
tergoin: Brenner J., — Einczinger János, Frigyes, Vághy Lajos, EdeskuthyL , Tunner
Eszéken: Eissner és Schwarz,— B.-Füred:: János, Prückler Ignácz, Mórán János, Lu-
Ellér Gyula gysz., — Gyöngyös: Pásztoryjkovits József, Morgenstern Isidor, Czeripp
Lajos gyógysz., — Győr: Kautz Ignácz j Károly, Gyarmathy G., Ebenführer V., —
gyógysz., Lenner Ferencz, Michuller Antal,!Pétervárad: Láng Mátyás, — Itzeszow
Prettenhoffer, — Jolsvan: Maleter Albert (Galiezia) : Schaitter J. és társa, — So-
gyógysz., — Kassán: Novelly Sándor, — mórja: Adler József gyógysz., — Szabad-
Kecskeméten: Mády J., Papp Mihály, — kán: Iíoffbauer Ign. és fia gyógysz., —
Kis-(zfII : Miszory Ferenc gyógysz., — Szikszón: Aichman József gyógysz., —
KÍ8-Várda : Balkányi Farkas, — Kolozs- Sarkftz-l jlnk: Balázsy György gyógysz.,
vartt (Erdély): VVolf János gysz., Engel: S.-Alja-lljhely: Teich Zsigmond, — Sz.-
József gyógyez., — Léván : Boleman Ede | Fehérvár : Say Rezső gyógysz., Vimmer
gyógysz., — Mező-Berény: Nárczisz János; Adolf gysz., — Szeghalom: Kiss Ferencz
gyógvsz., — Mooron: Netter Ignácz, Ganzl gysz.,—Szolnok: Horánszkylstv.gyógysz.,
Fülöp, A. HiWn, — Jüskolczon: Dr. Szabó — Szerdahely: Ehrenreiter, — Tabon :
Gyula gysz., — Csáthy Szabó István gysz.,|Krebs Vilmos gyógysz., — Tatában: Szett
— Mohács: Deutsch Sándor, Bodendorfer; Antal gyógysz., Nirtitt Ferencz gyógysz.,—
József,— Mosony : Tróján József gysz., — Temesvár: Babusnik Ágost, — Vácz: Bo-
M.-Ovár: Sziklay Antal gyógysz., — N.- dendorfer József, Verse.-: Blum József, —
Bányaa : Pa\>p Simon gyógysz.,"— N.-Becs-, Zólyom : Thomka Lajos gyógysz.

1661 (3-12)
Bchinidtliaucr Antal,

gyógyszerész a „Megváltóhoz" Komáromban.

Ujabban javított C8. k. szabadalmazott

FAGYLALT-KÉSZITÖ,
egészen féinból.

Melyben néhány perez alatt, kevés jéggel min-
den salonban a legjobb fagylaltot vagy jeges
kávét előállítani lehet, különösen ajánlható
nagyobb háztartásoknál, kapható 4 különféle
nagyságban, ahhoz mellékelt használati utasí-

tással együtt.
pint bádogfödóvel 8 frt. 60 kr. Finom czinkfödővel 12 frt. 50 kr.

2. sz. 1 „ -, 1 2 » 50 „ „ „ 16 „ 50 „
3. sz. V/t „ ,. 1 6 » 50 „ „ „ 21 „ 50 „
4. sz. 2 „ ,i fi „ 50 „ 25 „ 50 „

Javított fürdó- es zuhany-keszletek fólakasztásra, valamint szétrakhatok
5—40 frtig.

Fűrdó-kádak felnőttek számára, tömör czinkböl háromféle nagyságban 10—12
ét 14 forintjával; gyermekek számára 5 - 6 és 8 forintjával.

ílófürdö-kndak 5, 6,7 ftig.
Bide». hölgyök számára 8 ft., zuhanynyal 14 ft.
KertÖntözok, veder és taliga-alakban 14 és 16 forinttól egész 40 forintig.
Viragöntőnók 2 írttól 4 frtig.

Mindenféle alakú madárkalitkák a legnagyobb választásban 1 frt. 50 krtól egész
2 4 f r t i g ZELLER1N MÁTYÁS,
1677(1—6) bádogmáz- és fémáru-raktára,

a Sebestyén-tér és zöldfa-utera sarkán.
A gyár van Borz-utcza 4. szám alatt.

Tenyészjuheladás.
Fóméltóságu herczeg Batthyányi Fülöp ur enyingi

urodalmában mint minden évben, ugy ez évben is eladatik:
s p. gazdag gyapjas pepiner-kos 100 db., mestic-kos 60 db.,
anya 700 db. E juh-fajnak gyapja az 1862. évi londoni világ-
kiállításon nagy éremmel dijaztatott. A megvett juhok sz. Mi-_•
hály-napig itt maradhatnak. — Enying, május 30. 1866.

FARKAS IMRE s k.
tiszttartó.

1687 (1-3)

Vásárlóim száma az osztrák tartományokban, ide-
értve Magyarországot is. már is $500.

Több kitüntetéseknek tulajdonosa. §4F~ Szállít minden irányban.
A cs. kir. orsz. szab. vászon- és aestal-kcszaletek gyári raktára:
Bécs, Karntncrstrasse Nr. 27, im Eck-Cewőlbe.

IW" Tessék mindent elolvasni! '9@
A bel- s külföldön tetemes szállításai végett ismeretes

„KÁRÓL.! l'ohcrczeghez" czimzett

FOGL E.-féle vászon- s kész fehérnemüek
gyári-raktára:

Bécs, Kiirntnerstrasse Nr. 27., im Eckgewölbe der Himmelpfortgaesé,
a t. ez. vidéki közönségnek rendkivüli alkalmat nyújt a legnehezebb gyári készit-
mények, hasonlithatlan s a szakértők előtt a bámulásig olcsó árakon! bevásárlására.

Levélbeli megkeresésre, a pénzösszeg beküldése, vasúti- vagy postai utánvét
mellett a megrendelt tárgyak bárhová elküldetnek.

Jótállás mellett s legújabban ismét tetemesen leszállitott árakért kaphatók :

I R u m b u r g i v á s z o n f é r f i - i n g e k : í j t f 1

| H a m b u r g i v á s z o n n ő i - i n g e k : t
hímzettek 3 ft. 50 kr., legfinomabbak gazdag hímzéssel s valódi csipkebetéte-
lekkel 4, 5, 6 ftig.

| FíóT korsettek finom peTkálbóTl1/,, 2, 2%7V»7t ftig; baliz-perkálból, gazdig
hímzéssel 4—5 ftig.

I Férfi gatyák 1 ft., 1 ft. 50kr., 2 ft. 50 kr.—S ftig a legfinomabbak (magyar, német
s franczia szabásuak).

30 rőf színes ágynemű 7, 8, 9, 10, 12 ftig a legjobbak.
Nyak-gallérok urak számára, tuczatja 2, 2'/j, 31,., 4 f ig a legfinomabbak.

[1 tuczat ezérna férfi-harisnya a legfinomabbak s legjobb minőségűek 4, 5, 6,
8 ftig (f hér és színesek).

112 db. vászon zsebkendő 1 ft. 50 kr , 2 ft.; nagyobbszerüek 2 ft. 50 kr.; színesek,
valamint fehér ezérna batiz-zsebkendök 3ft.50kr., 5,7,9 ftig a legfinomabbak.

112 db. törülköző- vagy asztalkendő 5,6,7fc. 50 kr. —9 ftig a legfinomabb damasz.
30 rőf kézi fonalvanzon fehérített vagy fehéritetlen kettős ezérnavászon 7 ft.

1 60 kr., 9 fi. 50 kr., 11, 18, 15, 18 ftig a legszebbek.
40 — 42 rőf kitünó vászon (ágyneműre vagy 12 db. női iogre) 14,15, 18, 22, 24 ftig

a legszebbek.
jőO—54 rőf legjobbféle rumbarsi vagy hollandi vászon (kézi fonat '/< széle )

20, 25, 30, 85, 40, 50, 60 ftig.
Orosz vászon testgyakorlók számira vagy firfi nyári öltönyökre, rőfe 25, 30, 85,

4 ), 50, 60 krig.
| Ingek, melyek a testhez nem jól állanak, visazavétetnek. 50 forintnyi bevásárlásnál |

12 db. asztalkendő ingyért adatik.
A levelek ekép < An clieLeineii- und Waschefahrik Wien, Kíirntner-I

"ők: \ gtrasse Nr. 27, im Eckigewölbe der Iliminelpfort-czimzendők
1610 (4 - 6) gasse, „zum ERZHERZOG KARI..'

SZABÓ FERENCZ.
gépész, *

ajánlja magát mindenféle

malmok építésére,
úgymint: viz-, gAz-, ló-és szélerőre egyszersmind

ajánlja újonnan föltalált

buzakoptató gépeit,
melyek szakértő emberek által a legjobbaknak

ismertettek el; továbbá mindenféle

javításokat
ezélszerüen végez, s a megrendelők kivánatára

tervekkel is szolgálhat.
Gyár: 5 pacsirta-uteza 3-ik sz. a.

PESTEN. 1676 (2-3)

GRIMAÜLT és TÁRSA gyógyszerészek

Matico-injectiója és maüco-tokocskái
PARISBAN (Rue Richelieu 45). 1895 (23-82)

Uj gyógyszer, mely a Perui matico-fa leveleiből van készítve a gonorhöe gyors éf
cealhatlan gyógyítására a nélkül, hogy a belső részekben feszültséget vagy gyuladáit
idézne elő. Dr. Ricord 8 a párisi orvosok többje ezen szer megjelenése óta minden más
gyógyszereket mellőznek. Az injectio, a betegség kezdetekor a tokocskák idült esetek-
ben, mikor a copahü, cubeba s más érczea alapokon fekvő injectiók hatása eredmény
nélküliek maradtak — alkalmaztatik. — Ai injectio ára 1 ft, a tokoc«kák ár* Z ft.
50 kr. A főraktár létezik TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél, Pest király-uteza 7. M. a.
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Cs. kir. szab.

Rinnione Adriatica di Siciirlii.
(Adriai biztosító-társulat.)

Alapittatott Triestben 1838-dik évben. 1 6 7 4 ( 3 3 )

Kivonata a 27-dik zárszámadásnak,
mely magában foglalja a társulat vállalatait 1864-dik évi julius 1-től 1865-dik évi

június 30-ig (az életbiztosítások kivételével)
előterjesztetett az 1866-dik évi april 25-kén Triestben tartott részvénytársulati közgyűlésen.

Biztosított tőke 594,314,667 ft. 68 kr.
Jatalékjöveclelem . . . . .
7117 biztosítottnak kifizetett kártérítések .

3,763,535 ft. 83 kr.
3,279,891 ft. 06 kr.

A társulat kezességi vagyona:
Részvények utáni toké 4,000,000 ft. — kr.
Xyeremény-tartalék-alap 331,470 ft. 36 kr.
Jutalomdij'tartalék, Ic nem járt biztosításokért 3,647,118 ft. — kr.
Folyó jutalékok 8 kamatbevételek körülbelül . 4,300,000 ft. — kr.

Összesen 12,168,588 ft. 26 kr.
Miként az itt felhozott számok mutatják, a Riunione Adriatica a lefolyt üzletévben,

daczára a tetemesen szaporodott versenyzésnek, nemcsak hogy üzleti kifejlődésében lépést nem
tartott volna, hanem inkább a legkecsegtetöbb előmenetelnek örvend.

Ezen eredmény nemcsak a közönség elismerésében — hogy a biztositások jótékonyságához
tömegesen járuljanak — központosul, — hanem azon bizalomnak is, melynek a r i u n i o n e szi-
lárd kezeiése s a kártérítési ügyek gyors elintézésében fekszik, tulajdonitható (mert
a társulat keletkezése óta 1865-dik évi június 30-ig nem kevesebbet mint 37 millió forintot
fizetett ki); s ide járul még az is, hogy a t. ez. biztosító közönség kielégítésére folytonosan
12 millió forintnyi kezességi tőke áll rendelkezésére.

Az alulirt országos főügynöksóg bátorkodik ennélfogva a biztosító-intézetek jótékony
működésére egyátalában, de különösen az általuk képviselt társulatot a t. ez. közönség szíves
figyelmébe azon hozzáadással ajánlani, hogy szilárdságukkal összeegyeztethető lehető legol-
csóbb jutalomdijak mellett biztosításokat elfogad:

a) Az ember, k életére, tökékre, nyugdijak s járadékokra, az életben fizetve és a biztosí-
tottnak halála után, a társulatnak a nyereménybeni részesítésével, vagy a
nélkül, gyermekek felruházására, egy bizonyos előre meghatározott életkor elérése
után kifizetve, katonafelmentési dijakra sat.

b) Tűzkárok ellen, (villám által okozottak ellen is), lak- s gyári épületekre, ingóságokra,
gépek, árukészletekre, nyers és munka alatt levő terményekre, mezei termesztményekre
és marhaállásra.

c) Gyárak gőzkazánjainak szétrobbanása folytán támadható károk ellen, a világositásul
szolgáló gáz felrobbanása által épületekben vagy ingó javakban történhető károk ellen.

d) Vizén vagy szárazon szállított javakat érhető elemi károk ellen.
e) Jég-károk ellen, mezei termesztményekre s kerti veteményekre.

Biztosítási njánlásokra minták, jutalonidij-mutatótáblák, életbiztosítási tervek sat. a
főügynökség irodájában P e s t e n , Deák F e r e n c z - u t c z a 12. sz. a. 2. e m e l e t , valamint
hazánk nagyobb városok fő- a kerületi ügynökeinél, s a vidéken ingyért szolgáltatnak ki, s
minden tudakozásra kellő felvilágosítással szolgál

az országos főügynökség Pesten
Konn. Sebastiani.

STÖCKBAUER JÁNOS,
polgári asztalosmester Pesten, király-utcza 40. sz, a.,

ajánlja kitűnő, s általa Magyarországban legelőször készített

hűtő-
készületeit

Szüléknek.
A gyermekek részérei megkivántató leg-

jobb egészségnek fenntarthatása tekinteté-
ből figyelmeztetem a t. szüléket az én biztos
hatású és átalán kedvelt „Giliszta-csoko-
ládémra" és tiszta lélekkel tanácsolom a
t. szüléknek, gyermekeiknek — akár van
gyanú gilisztás állapotra, akár nincs — min-
den 3-dik hónapban e giliszta elleni srert
beadni, a_s ok, hogy miért? azon gyöngyöl-
kéken olvasható, melyekbe a szeletkék ta-
karvák a basznáUti utasítással együtt, _
hűn igazolja mind ezen állításomat a köny-
vecskémben körülirt 59 hiteles bizonylat.

A megrendelések azonnal a birodalom
mindea részébe a legbiztosabban posta-
utánvétellel teljesittetnek alólirt által.

Kapható Pesten Török József gyógy-
szerész és Thallmayer és társa uraknál.

KRÖCZER ÁGOSTOK 8. k.,
1569 (8 -8) gyógyszerész Tokajban.

• <S

Titkos 1686 (1-12)

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

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

délután 1-4 óráig.
£MF* Dijazott levelekre áronnal

válaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megktildetnek.

vendéglők, kávéházak, ezok-
rászok, fényképésateíi mü-
hetyek,húsvágók sat simára. . ... . _„,„__

Ugyanezek jégmegtakaritáí szempontjából gyakorlatilag a legjobbaknak bizonyultak
be . már6évőta atalanos ehamerfoe találnak, . jéral felülmúlják miaden az eddig

ismert hasonló készületeket.
Az árak 60 forint.ól 200 forintig.

Készítek továbbá mindennemű fonadékmunkákat spanyol nádból, s kívánatra bárminemű
Mékek üléseit mustra szerint bevógzek. J_lválJalok továbbá mindennemű épület- és

bútormunkákat. ĝgg (1—2)

Nincs többé Dorsch májolaj!

GRIMAÜLT és TÁRSA gyógyszerészig
JÓDTARTALMÚ RETEK-SZÖRPJE

PARISBAN (Rue Richelieu 45). 1894(20-32)
Azoa sok nemű szerek közt, melyek javaslatba hozattak, hogy az oly kellemetlen

irt « formája által a betegre nézve oly kiállhatlan hal májo!aj mással pótoltassák, tagad-
• » J a l L", G n m a u l t - f f f ^tartalmú retek-szörpje bizonyult be a leghathatósbnak
• a ezélnak tökéletesen megfelelőnek. Annak jótékony hatása különösen mellbetegségek-
D8n, asikór, andmi, lymphati és skrűfulabántalmakban mindenkor igazolva lén- a gyom-
rot nem rohanja meg, az étvágyra ingerlőleg hat, s különösen gyermekeknél a'bór s«n-
telség s ernyedtsége eseteiben, melyhez gyakran a nedvek megromlása is csatlakozik,
valamint a nyakraingy kifejlődése ellen oredménynyel használtatik.

A retek-szörp a párisi orvosi gyakorlatban nem rég vétetett alkalmazásba » m»
m*r a. legkitűnőbb orvosok által naponkint mint vértisztitószer a legkiválóbb eredmény-
nyel readeltetik. 6

torma
• reteké, »— j »«vi(í alapja a &wLI ADSXSA neuve (nastuniuD1/, •- - " ^ —

(cochlena) mindkettő elismert tulajdonságú antiseorbutféle növény, melyek ter-
mészeti állapotban iblanyt s kénkövet tartalmaznak, s melynek neve a készítmény hat-
hatdságáról 8 a bevevés könnyüségéről a megnótteknél épen ugy mint a gyermekeknél
elégséges biztositékot nyújt. Bazin s Cacenave a , St -Louií" kórház orvosai Pánsbam a
jódtartalmú retek-szörpöt, támaszkodva M azzal tett számtalan sikeres gyógyered-
ményekre—különösen a bőrbetegségek minden neméban ajánlják. — Ara 2 ft. 50 kr.
A főraktár lét«»ik TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél, Pest király-utcza 7. sz. a.
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Az általam közrebocsátott

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

Az illető ügynök urak névsora következő;
Jassyban: Baumgartner Frigyes. jPalánkáii: Ros-enstock Sal.
Jászberényben: Holczer testvérek. Pécsett: Opetko Zsiga
lglóu: Schwartz A. W. Pélerváradoii: Láng Mátyás.
Ipolyságlion: Mikulásy Gyula.
Kassán: Jerray Károly.
Knránsebes : Engels Mátyás.
Kaposvárott: Leipzig Antal.
Kurolyvarott: Fröhlich Albert.
Karlovirzon : Gyarmathy Gusztáv.
Károlyfehérvárott: Materny Emil.
Kalocsán : Loidl József.
N.-Kanizsán : Kecskés János.
Krajován: Vidacs István
Kecskeméten: Papp Mihály.
KézKinárkon: Szopko C. N
Kezdi-Vasarheljtt: Csiszár Mihály.
\.-Kikln«l«ii: Kisslinger Mátyás
Kts-Kórősön: Teichner Illés.
Kolozsvárott: Tauffer Ferenez.
B.-Koinlóson: Csernik Gusztáv.
Kulan: Bosnyák J. utóda.
Kuii-Sz.-Miklóson : Leschitz Mátyás.
Kun-Sz.-Mártonban: Nitsch Márton
KőrmÖczbányan : Jánosy J. özv.
"jéván : Missik J.
jöcsén: Schmiilt K. Lijos.
ippáli: Vinternitz és Büchkr.
OHipalánkán: Kojesko J.
osonczon: Geduly Albert.
Ovrinban: Krausz Péter.
úgoson: Schieszler A.

Makón: Bohra Albert.
M.-Vásárbelytt: Fogarassy Döme.
Medftyesen: Guggenberger F. J.
Miskolcion: Béde László.
Moóron: Haan Károly.
Mohácson: Witt Károly.
Munkácson: Tóth Károly.
Nagyszombatban: BalázíOvits János
Na^y-Karolyban: Nasch és Weisz.
Nyírbátorban: Legányi Ede.
Na*;y-Kanizsáii.- Vucskics János.
Nagybányán: Haracsek János.
Nagy-Kallóban: Mandl Salamon.
Nngy-Knyeden: Hank K. Adolf.
Na^y-Körösön: Sziks?ay L.
Nagy-Sz.-Miklóson: Kari Nándor.
Nagy-Sinken : Potóczky Péter.
Naity-Váradon : Sdravich János.
Nyitrán : Filberger R. A.
Nyíregyházán : Kralovánszky L.
Oraviczán: Becher József.
Orsován: Böhme Károly.
Orosházán: Vangyel Mihály.
Ösrődön: Fábián Mihály.
l'apan: Bermüller József.

E vállalatomnak szíves pártolását azon bizalomba helyezem, melyben szerencsés valék eddig is
ré8ze8ülpi Gereiiílay Antal,

1582(6—16) első orsz. szab. márványniűgyártulajdonos.

Almáson : Beck Mór.
Aisó-Jász-Szent-Gyfirgyön: Gallovich

János.
Abrudbányán: Remetey Ignácz.
Aradon: Andrényi Károly.
Apathitiban: Weidinger Zsiga.
Árokszálláson: Strasser Dávid.
Abonybau : Hutkay Sándor.
Beszterczebányáu : Palkovich L.
Brailában: Sréter Illics.
Bukarestben: Stuhr Károly.
Battaszéken : Koller St. J.
Brassóban: Zürner Ferenez.
N.-Becskcreken : Schaffer Péter.
Bakson: Weisz Fülöp.
Békésen: Konsitzky János.
B.-<Jsabán : Singer D. A.
Belgrádon: Bucovalla és Mejovics.
Bezdánban: Schwell E T.
Beszterczén : Kelp Frigyes.
Bogsánban : Blaschuty J. fiai.
Broodon : Dimovic D. N.
Bonyhádon: Straicher Benő.
Beodrán : Karácsonyi Miklós.
t'snkóvnn: Dina György.
N.-C'sanádon : Telb Sz. János
Czegleden: Gombos Pál.
Csongrádon.- Marsies Ignácz.
Devecserbeu: Steuer József.
Dobsinán: Gömöry Gusztáv.
Dömolkon: Turcsányi Andor.
Dályan: Weisz testvérek.
Déésen: Krcmer Samu.
D.-Földváron : Nadhera Pál.
Eleken: Szál Antal.
Egerben: Polereczky Gyula.
Eperjesen: Polt Ferenez
Erzsébetvárosban : Szenkovies Z.
Eszéken. Flambach Alajos.
Fehérgyarmaton: Balika Sándor,
Fehértemplomon: Schescherko A.
F«-ls6bányán : Husovszky Gyula.
Félegyházán: Molnár Alajos.
Fogarason : Novak János.
(inlmzon : Metaxa A.
Giurgevoban : Waldnir Vilmos.
Göllnitzen : Szentistványi F. J.
B.-Gyarmathon : Gazdik Lajos.
Gyöngyösön : Kozmáry János.
Gyulán: Dobay János.
Högyeszen: Rausz S. özv. és fiai.
Halason: Hirschler Dávid.
Hátszegen : Lengyel A. és fiai.
Hatzfelden : Schnur Férd. S.
Hódságon: Kausch Antal.
Hold-Mezö-Vnsarhelytt: Szokolovits I.

Petrlniában : Schmidt M. F. fia.
Perjámoson : Baumel testvérek.
lladojeváczon : Büchele J.
Rimaszombatban: Radványi István.
Rozsnyón: Pékár Sándor.
Rustsukou : Voititz Zsigmond.
Sátor-A.-Ujhelytt: Szentgyörgyi J.
Sárospatakon: Rosenblüh J.
Segesvárott: Misselbacher J. fia és

Teutsch.
Selmeczen : Dimák J. E
Szabadkán: Demerácz Albert.
Szathmárott: Juracsko Dániel
Szamos-Ujvarott: Hiirugay István.
Szarvason: Jánosy János.
Szászrégenben: Wachner Tragot.
Szegedni : Keinitz Vilmos.
Szeg<-zárdon: Fejős J. M.
Szentesen : Dobray Sándor.
Szebenben: Dinges J. Nándor.
Székesfehérvárott: Guthárd Mór.
Székelyhidon : Szabó Istvánt
SzHágy-Sotnlyón: Breszler János.
Szigetvárott: Koharics Ferenez.
M.-Szigethen: Fersin Ferenez.
Szent-Tamáson : Manoilovits J.
Tisoltzou: Küchta Dániel.
Toltschán: Bauer József.
Tordán: Osztiáa testvérek.
Topolyán: Ettinger D.
Tokajban: Kempner József.
Temesvárott: Weisz Bálint.
Turnntognrellóban: Aumüller Ferenc*.
Turnseverinben: Csokulia D.
Tulcsán: Bauer János.
Tittelben : Kresztics Mihály.
Uj-Verbászon: Szmiha A.
Uj-Vidéken: Menráth Lörincz.
Szék-Udvínhelytt: Dobray Nándor
Ungváron : Landau Dávid.
Uj-Aradon: Orth J. A.
Uj-Becsén: Kugler Ed. József.
Vág-Ujhclytt: Zobel és Sterner.
Varasdon : Koterba Vincze.
Verseczen: Schlemmer József.
Veszprémben: Guthard T. fiai.
Viddinben: Joanovics J.
Vingán: Augu-ztinov Antal.
Vukovárott: Pirra G)örgy.
Zágrábban : Kroschul M. C.
Zentán : Györffi Iván.
Zliahon: Orbán Károly.
Zinionybiin: Vasilievics Vazul.

RÖCK ISTVÁN GÉPGYÁRA
Pesten, soroksári ut 20. sz. a.

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

Tökéletesen felszerelt őrlőmalmok, g5z-, szél-, viz- és lóerőre, finom őrléshez való hengerrel,
részletei is külön-külön, állványok, kövek, a vasrészek súly szerint.

Mindenféle sajtók, u. m. élesztő-, keményítő-, bor-, olaj-, nyomda kézi éa gyors-, valamint
göngyölő-sajtók, végre burgonya-, zab-, malátazúzó és spodiumtörő.

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

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

számú 15 frt., 2-dik 13 írt., 3-dik 12 frt„ 4-dik 11 frtért, aczél szántóvaesal 1 írttal feljebb.
Jtögtörők, boronák, irtókapák, töltögető, és kapáló-ekék, rétgyaluk, ezénagyüjtők, morzsolok,

réparágók, mindennemű szecskavágók ég szórva-vetőgépek 12' 3 aoros repeze- és kukoricza-veté»re,

— • * - —
1678 (2—4)

ROCK ISTVÁN,
gyár-tulajdonos.

KÁNYA JÓZSEF
(előbb Bolnn és Kánya)

Pesten, József-tér 10-ik sz. a.r
ajánl a

minden évszakra
dúsan ellátott

legújabb bel- és külföldi

női-divatáru
1608 (7-12)

Bizonyítvány.
Kilencz havig iszonyúan szenvedtem mind

a kdt kezem lábamra köszvény és csúíhan,
ugy hogy csak bot segítségével járhattam
(mint engem tavaszszal mindenki láthatott);
e betegség ellen ásvány-furdóket és minden-
nemű orvosságokat siker nélkül használván,
mig az angol patent rheuma-vásznat java-
solták, s ennek használata által a legrövi-
debb idő alatt csodálatos módon szenvedé-
seimtől megszabadultam, most akárminő
időben fájdalmat nem érzek, és hála Isten-
nek, szolgálatomat beteljesíthetem. Ennek
valóságát nyilván bebizonyítani kötelessé-
gemnek tartom.

Kelt Budán, 1865. évi október 10.
1679 (2-4) Pressmeyer Péter.

Kapható Pesten, T ö r ö k József gyógy-
szertárában, király-uteza 7. sz. a.

Régi pénzeket
és mindennemű régiséget, drágakövet,
gyöngyöt, szineskövet, aranyat, ezüs-
töt, ásványokat ve8z és cserél a legmagasb

áron. 1609 (6—8)
Régiségek és természetiek

irodája,
Dorottya-utcza 11-ik sz. a. Pesten,

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

s flvegszemek is találhatók.

M i n d e n n e m ű

takarópapiros
(iHakulatur)

kapható Pesten, •gyetem-utcia 4-ik ti.

Tizenharmadik évfolyam.24-ik szám.

Pest, junius 17-cn 1866.

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

Hirdetési dijak, a Vasárnapi l .jang és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január 1-tíil kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatósnál 10 krba;
r- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg éa AKonaban: Ilaas«n«tein és Vogier. — M.-Frankfurtbaa:

Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Kiadó-tnl»jdonos Heekenast Gnsstár. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1866 (egyetem-uteza 4-ík 8«ám alatt).

A magyar-horvát kérdés megoldása
élénken foglalkoztatja a két ország küldött- j
ségeinek figyelmét. Az ügy jelen állásában
korszerű dolgot vélünk cselekedni, midőn
itt bemutatjuk a zágrábi országgyűlés alel-1
nőkét s a jelenleg Pesten müködö horvát or-
szágos küldöttség egyik kiváló tagját. Any- ;
nyival szivesebben tehetjük ezt, mert dr. j
Suhaj eddigi politikai működése által is nem ;
keveset tett Magyar- és Horvátország csak •
nem nyolezszázados, de a legközelebb múlt- ;

ban, fájdalom, lazulni látszott testvéri vi- I
szonyának újra megszilárdítására, s rémé- •
nyünk lehet, hogy ez irányban
működésének előbb utóbb még
több eredményét szemlélendjük.

Suhaj Imre 1822. szept, 22-di-
kén Vukováron Szerémmegyében
született; atyja a katonaságnál
szolgált, s e század elején a Na-
póleon ellen viselt háborúkban
mint őrnagy magát többszörösen
kitüntetvén, V. Ferdinánd király-
tól magyar nemességet nyert. Az
ifjú 1830-tól 1838-ig Eszéken és
Pécsett tanult; a jogi tanfolya-
mot pedig a zágrábi kir. akadé-
mián sikerrel végezvén, azután
egy ideig Zágrábban a báni táb-
lánál, majd Pesten gyakornokos-
kodott. 1842-ben Pesten a kir.
táblánál tette le az ügyvédi vizs-
gát az illető bizottmány előtt,
melynek elnöke az akkor táblai
báró, gr. Apponyi György volt.
— Nemsokára Zágrábmegyénél
nyert aljegyzői állomást, s itt
együtt működött későbbi politi-
kai elvbarátjával, a jeles horvát
költő és hazafi Bogovicscsal. A
szorgalma és tehetségei által már
ekkor kitűnt ifjú, hogy magát
gyakorlatilag jobban kiképez-
hesse és politikai műveltséget
nyerhessen, Bécsbe a magyar
udv. kanczelláriához ment, s ott
1842-ben gr. Majláth Antal akkori udv.
kanczellár által gyakornokká neveztetvén
ki, két évig szolgált.

1844-ben visszatért Zágrábba, s mint az
ottani iskolai és tanulmányi igazgatóság
levéltárnoka, a népiskolák szaporitásán és
emelésén munkált. Szabad idejét e hivatá-

S ii li a j | in r e.

sában is folytonosan tanulmányainak szen-
telte, s a megkívántaid vizsgákat a pesti
egyetemen letevén, 1847 ben jogtudorrá
avattatott föl, a mely czim az időben Hor-
vátországban még a ritkaságok közé tar-
tozott.

1847 végén a köztiszteletben álló Pauler
Tivadar, a természetjog és magyar közjog
akadémiai tanára, kit tiz évi működéséért ott
ma is sokan hálával emlegetnek, Zágrábból
Győrbe tétetvén át, e szakok tanitását mint
helyettes, az egykori tanítvány, Suhaj vette
át. Alig kezdte meg azonban tanári pályáját,

S U H A J IMRE.

midőn a bekövetkezett mozgalmas időkkel
mint mindenütt, Zágrábban is életbeléptetett
nemzetőrségben kapitány lett.

1849-ben az ekközben az egész biroda-
lomra nézve fölállított közoktatási minisz-
térium a természetjog és államjog rendki-
vüli tanárává nevezte ki. A következő év-

ben a zágrábi jogakademia szervezése alkal-
mával rendes tanár lett, s mint ilyen, jog-
encyclopaediát, büntető törvényt és római
jogot ad elő, s már több mint egy évtized
óta közmegelégedéssel folytatja tanári hi-
vatalát és a horvát ifjúság kedvenczévé
vált, a mi annál nagyobb dicséret, mert a
tárgyak különfélesége mellett még egy na-
gyobb nehézséggel kellett megküzdenie,
mely neki és kortársainak részéül jutott.
T. i. 1848 nyarán az addig használt latin
helyett az az időben még épen kevéssé kimű-
velt horvátot hozták be tannyelvül, ezt

1850-ben a német váltotta föl,
mig 1860 óta ismét horvát nyel-
ven foly a tanitás.

Suhaj azonban nemcsak a
nyilvános oktatás pályáján tűnt
föl mint kiváló egyéniség, de
még inkább politikai szereplése
által; az 1860-i október óta folyó
politikai mozgalmakban állan-
dóan oly irányban haladva, mely
számára honfitársainak elismeré-
sét szerezte meg, s egyszersmind
nevét Horvátország határain túl
is ismertté tette. Első nyilvános

^ - föllépése egy megyei értekezleten
^ ^ ^ történt, midőn az ismét életbe-

,léptetett municipiumok szervezé-
sére nézve, a horvát udv. kor-
mányszék által kiadott utasításo-
kat, mint az 179 °/t -ki törvények-
kel s a magyar-horvát közjog
főelveivel ellenkezőket, félreté-
tetni indítványozta. Beszéde nagy
hatást keltett, s ennek tulajdo-
nithatni, hogy nemsokára Zágráb-
ban a városi képviselő-testület
tagjának és községtanácsosnak
választották meg.

Az 1861. aprilisére összehítt
horvát országgyűlésre Zágráb
egyik kerülete választá képvise-
lőjének, s e nyolcz hónapig tar-
tott gyűlésen minden fontosabb

ügy tárgyalásában nevezetes részt vett. Tagja
volt a felirati bizottságnak, a kodifikácziói
választmánynak elnöke, a sajtóügyinek pedig
előadója. — Legfigyelemreméltóbb azonban
magatartása a Magyarországhozi viszonyt
illetőleg. Az országgyűlésen az úgynevezett
nemzeti párt volt többségben, mely fuggej


