
548

200,000 ezüst forint
mint főnyeremény, továbbá 100.000,
50,000, 30,000, 85,000, 80,000,
15,000, 12,000, 10,000 s a t. forint

összesen
14,811 nyeremény-számnak

egy millió 909,630 forintot okvetlen
nyernie kell ezen, a szabad Frankfurt
városa által alapitott és biztositott leg-
ujabb nagy pénznyeremény -sors-
húzásban; ezen jutalomdij-forshuzás
annyival is inkább mindenkinek ajánl-
ható, mert az a legnagyobb előnyökkel
ajánlkozik s az állam részéről a legjobb
biztositás nyujtatik, mely egyszersmind
annak ügykezelését is magára vállalta.
Játéktervek ingyért szolgáltatnak ki.
A hivatalos sorshuzási lajstromok, vala-
mint a pénznyeremények a huzás után
minden részvevőnek az alólirott bankár-
ház által azonnal meg fognak küldetni.

A sorshuzás kezdete nov. 22-kén.
% eredeti sorsj ára l'/i ft. o. é. bankj.
Vs „ >, „ 3 ft. o. é. „
Vi ,, -, 6 ft. o. é. „

Szives megrendelések, a pénzösszeg-
gel együtt, mihamarébb s közvetlen az
alólirotthoz intézendők

IIomb 11 rltc r Móricz,
Trierischer-Platz Nr. 9.

1355 (1—10) m. Frankfurtban

Családok,
kik a köszvény- és csúzos-bántalmaktól ma-
gukat távol — vagy az ellen egy hathatós
házi óvszert kezüknél készen tartani óhajta-
nak, szerencsém van jelenteni, hogy a valódi

Lairitz-féle erdrigyapot gyárt-
mányok és készítményekből

egy jól rendezett raktárt taitok. Ezen gyárt-
mányok üdvös hathatóságáról több mint 150
hiteles bizonyitvány áll a t. cz. közönség
rendelkezésére, hasznalati utasítások ingyért
szolgáltatnak ki. Valam;nt az e tárgybani
tudakozásokra egész készséggel kellő fel-
világositással szolgálok; minélfogva a fen-
érintettek a t. cz. közönség szives figyel-
mébe ajánltatnak. 1320 (5 — 6)

S I G M U N D J.,
városház-uteza 1-sö sz. a. Pesten, a „zöld

koszoruhoz."

GROSZMANN,

szem-
tudor,

és föl-orvos,
tizenkilenczedik évi orvosi gyakorlatá-
nak, tapasztalatai és a legkitünőbb eu-
rópai tanárok utasitása! szerint gyó-
gyit. Rendelési órai a József-téri 11-ik
számu Grossz-házban, minden hét-
köznapon délelött l l órától 12-ig, és
délutáni 2 órától 4-ig. — Szegények
számára ingyen minden vasárnap a
délelőtti órákban. 1SS0 (2—6)

Nemzeti virágok,
bársony s a legfinomabb szövetből, nem-
különben tollakkal vegyitve, továbbá divat-
disz-tollak, jutányos gyári árak mellett
kaphatók. A legki-ebb rendelékek is a fönt-
nevezett tárgyakból a legkielégitőbben s
gyorsan megküldetnek. 1347(2-3)

M E L C II E B ASiT A L
toll- s virág- gyáros által Bécsben, Neubau,

B 6-dik sz. a.

Titkos

BETEGSÉGEK,
ujonnan keletkezettek

3W* 8 nap alatt
minőségre nézve

IPF*'48 óra alatt
meggyógyittatnak

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

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

Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leg-
gyorsabban eszközöltetnek.

Lakása: Király-utcza, 24. sz. a. I-ső
emelet 1193 (10—12)

Nagyszerü

vászonáruk végképeni eladása,
METH 8.-nel Bécsben,

egy csődtömegből átvett valódi rumburgi, hollandi és sziléziai vásznak, továbbá rum-
burgi asztalkészületek, törülköző-kendők, szines kanavásznak, 2000 tuczat alegszebb

vászon- és batiz-zsebkendók, 22,000 db. legujabb minta szerint készitett kitünő

P ^ " férfi- és női-ingek, ~VÍ
hogy azok minélelöbb pénzzé tétethessenek,

H£gr' a gyári árakon alól 50° 0-tel olcsóbbért " i ü S
a vászonáruk hamisitlan s valódisága biztositása mellett, áruba fognak bocsájtatni.

Levélbeli megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy postai utánvét mellett a
lehető leggyorsabban s a leglelkiismeretesben eszközöltetnek, — s kívánatra mustrák
is küldetnek.

ÜPF"" A leveleket kérjük e czim alatt küldeni:

„S. METH, RotbenUinrmstrasse Nr. 2 9 in Wien."
Férfi-ingek megrendelésénél a nyakbőség pontos mértéke szükségeltetik.

Fehér sirting férfi-ingek, franczia mell betétellel, igen finomak 2 ft., 2 ft. 50 kr. a leg-
finomabbak.

Szines férfi-ingek a legszebbek s legujabb franczia kelmékből, darabja 2 ft. —2 ft. 50krig
Férfi-ingek a legjobb rumburgi vagy hollandi vászonból, darabja 2 fr. 50 kr., 3,4—5 ftig

a legfinomabbak, melyek azelőtt még egyszer annyiba kerültek.
Férfi magyar gatyák valódi rumburgi vászonból darabja 2ft., félmagyar gatyák 1 ft. 60kr.
Női-ingek, rumb«rgi vagy hollandi vászonból, simák, darabja 2ft., himzettek 2fc. 80 kr.

3 ft. 40 krig a legfinomabbak, ezek ára azelőtt szintén még egyszer annyi volt.
1 tuczat kisebbszerü fehér vászon zsebkendő, előbb2—4ftig, most cs-kl ft. 20 kr.—2 ftig.
1 tuczat nagyobbszerű fehér finom zsebkendő előbb 4—8ftig, most csak2ft. 50 kr.—4f:ig.
1 tuczat legnagyobbszerü finom rumburgi vászon zsebkendő elöbb 10—15 ftig, most

csak 5—7 ftig.
1 db. gyspot abrosz ára most csak 50 kr.

1 damasz asztalteriték ára 6 személyre most csak 5, 6, 7— 8 ftig a legfinomabbak.
1 damasz asztalteriték ára 12 személyre most csak 10,12,14,15—16 ftig a legfinomabbak.

l tuczat jóféle cseléd- vagy konyhakendő ára most csak 2 ft. 50 kr.
tuczat damasz asztal- vagy törülközőkendő ára most csak 5, 6, 7—8 ftig a leg-

finomabbak.
1 vég SO röfós fehér fonalvászon előbb 18 ft., most csak 9 ft.

1 vég 30 rőfös kitünö kreaszvászon előbb 22 ft., most csak l l ft.
1 vég 37 rőfös kézi fonat-vászon előbb 28 ft., most csak 14 ft.
1 vég 30 rőfös rumburgi vászon előbb 30 ft., most csak 15 ft.

1 vég 40 rőfös hollandi ezérnavászon előbb 28 ft., most csak 14 ft.
1 vég 88 rőfös rumburgi ezérna-vászon, előbb 35- 40 ft., most csak 15—20 ftig.

1 vég kitünő jó rumburgi vászon 8 inghez, elöbb 30—40 ft., most csak 15 — 20 ftig.
1 vég 50 rőfös hollandi vászon, előbb 40 — 50 ft., most csak 25—30 ftig.

1 vég 50 rőfös legfinomabb irlandi vászon, előbb 50 60 ftig, most csak 25—30 ftig.
1 vég 54 rőfös legkitünőbb rumburgi vászon ára most csak 25, 27, 29, 33, 36, 40- 50 ftig

a legfinomabbak.
Mesés olcsó áron adatnak még el % és % rőf széles vásznak lepedőkre, varrás nélkül,
vászon és pamut csinvat, kanavásznak, a legszebb eachemir asztal- s ágyteritők minden

szinben, kávéskendők, perkálok, matrózesinvat, fehér és sárga nankinok.
Egy rakás a legszebb s legnehezebb-féle őszi ruhakelmékböl róf számra 35 krval, cache

mirok minden szinben % rőf szélesek, rőfszámra 60 krért. 1317 (5—6)

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4. sz.) megjelentek
és Pfeifer Nándor pesti, Nágel és Wiscbán budai könyvárusoknál kaphatók:

Közhaszna

magyarázó szótár
a magyar irodalmi müvekben, magán és hivatalos iratokban,

hírlapokban, folyóiratokban és társalgási nyelvben
gyakrabban

előforduló idegen szavak megértésére és helyes kiejtésére.

*.. BABOS KÁLMÁN.
8-rét (328 lap). Boritékba füzve 1 ft. 80 kr.

SZÖTAR
a legujabb és legjobb források után.

Szerkesztve F A R K A S E L E K «I*I.

Dictionarium latino-lmngaricnm.
8-rét (511 tömötten nyomott lap). Fűzve 2 ft.

A szülékhez.
Komoly figyelmeztetés.

A t'sztelt közönség gyermekei egészségi
állapotának megszerzése és a meglevőnek
fentartása tekintetéből az általam feltalált
és kiállitott biztos hatásu

„giliszta-csokoládét44

óhajtván megszerezni, e törekvésében —
már többször — hamisítva utánzott készit-
ménynyellön rászedetve, hogy azok, kik egy
az enyimhez hasonló minőségü és hatásu sa-
ját készítményüket szolgálják ki, nyilvános
csalási bünt követnek el, mert az én készit-
menyem egy oly titok, melyet csak magam
birok és még senkivel sem osztottam meg.

Ennélfogva figyelmeztetem a t. közönsé-
get, sziveskedjék ez ügybeni bövebb tapasz-
talás szerzése tekintetéből egyszer egyene-
sen tőlem megrendelni, a mely alkalommal
a küldeményhez csomagolva nyerendő uta-
sitó könyvecskémből, egyéb hasznos tapasz-
talatokon kivül, tisztelt bizományosira név-
jegyzéke is átnézhető, kiknek száma mint-
egy 300-ra rug, ezeknél saját készitményü

I „giliszta-csokoládém" mindenkor kap-
ható. De ily helyekről is csak azon szelet-
kékért állhatok jót, a melyek gyöngyölei-
ken sajátkezű névaláírásom hü lenyomatát
viselik.

E figyelmeztetésem szükséges volta kitü-
nik a többi között különösen ez alábbi
levélből is:

T. Kröczer Ágoston urnak Tokajban!
Uraságodnak bizonyosan jól fog esni a

tudósitás, hogy ,,giliszta-csokoládéjának"
hatása csudálatos nagyszerü volt. És csak-
ugyan sajnálatos volna, ha önnek titka idő-
jártávalnem kerülne a nyilvánosság elé, mert,
daczára a vegyészet nagybani előhaladásá-
nak, az utánzott „giliszta-csokoládé" az
önéhez semmi tekintetben sem hasonlitható.
Megkülönböztetett mély tisztelettel.

Jazka-Bratinán (Horvátországban), január
ló 20-án 1865. „ T . .. »

Wiesner Hugo m. k.,
földbirtokos.

A megrendelések posta utján utánvétellel
történhetők, 1 darab 20 krért; csak nálam
Tokajban 6 darab 1 forint.

PESTEN kapható Török József, gyógy-
szerész király-utcza 7-dik szám alatt, és
Thalmaier és társa uraknál. r

Kröczer Ágoston?
1265 (4—6) gyógyszerész Tokajban.

KANYA JOZSEF
(elöbb Böhm és Kánya)

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

minden évszakba
dusan ellátott

legujabb bel- és külföldi

női-divatáru
tárát.1168 (10—0)

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

áron. 1841 (2—2)
Régiségek és természetiek

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

a Lloydnak átellenében,
hol egy nagyválaszíéku raktár mindennemű
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötőkböl a lególcsóbb áron, ugy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék , bogarak, madárbőrök, tojások,

üvegszemek is találhatók.

m i n d e n n e m ű

takarópapiros
(Itfakulattír)

kapható Pesten, egyetetn-uteza 4->k sz.

Kiadó-tulajdoros Heckenast Gusztáv. — Nyomatott aaját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-uteia 4-ik szám alatt).

Tizenkettedik évfolyam.44-ik szám.

Pest, oktober 29-én 1865.

Előfizetési föltételek 1865-dik évre: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft - Fél évre 5 ft
Csopán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

" * ^*KÍ;V- J a k ' \ V , a , 8 á r " a p l U J í á * é s P o I i t ! k a i újdonságokat iHetóleg, 1863. november l-töl kezdve: Egy, négyszer habzott petit aor ára, vagy annak helye egyszeri iktatásnál 10 krb.•
biromszor- vagy többszín «t*tá«41 csak 7 krba számittatik. - Külföldre n&ve kiadó-hivatalunk szádra hirdetményeket elíogad, Hamburg fa AHonábaH: H.a fLte in fa Vogler - M Fn,,"kfÍrtb«'.
Otto Holll.n fa J.eger könyvk.re9kedé.e; Béében: Oppelik Alajoa, - fa Pesten: a kertéS J,gazdá sza.i Ogynökaég i„. Jó z 8 e í-tér, 14 sz. a. Bélyeg-dij, külön minder' £ £ * , után 30 ^kr

Zsarnay Lajos, superintendens.
A sárospataki ref. főiskolának egykori j Zsarnay Lajos 1802. év január I-ső nap-

igazgató tanára s a helvét hitvallásuak jan, Tornamegye Zsarnó nevü helységében,
tiszáninneni egyházkerületének jelenlegi su- | ottani közbirtokos szüléktől született. Atyja
perintendense^ Zsarnay Lajos, egyaránt jeles [ korán elhalván, édesanyja (néhai tudós
érdemekkel bir mind az egyház, mind az Csécsy János, sárospataki tanár unokája)
iskola terén. vette szorgos gondjai alá három árva gyer-

Bármennyire hiányos legyen is még ha- mekének neveltetését. Mindhárom fia a sá-
zánkban a közoktatási ügy átalában: azt rospataki ref. kollegium tehetséges, szorgal-
tagadni nem lehet, hogy a reform szelleme | mas növendéke lett s az édesanya nemsokára
e részben teljesen fölébredt s a legörvende | megjutalmazva látta szülői gondjait fiainak
tesebb tények tanusítják már azon kitartó lelki és testi örvendetes fejlődése által. A
szellemi törekvéseket s anyagi áldozatokat, legidösb fiu, Ferencz, iskoláit egészen be
melyek a hazai iskolaügy hiányait pótolni, sem végezve, a sok baleset által látogatott
s korszerű javitásokat előmozdítani
hivatvák. Szavaink bebizonyitása
végett nem akarunk, de nem is
szükség részletekbe bocsátkozni;
hírlapjaink majd minden nap hoz-
nak hireket, melyek a sokáig el-
hanyagolt tanügy emelkedéséről,
tanintézeteink szaporodásáról s re-
formjairól, a szaktudós tanárok
hivatott buzgalmáról, a tanulóse-
regnek nemcsak számbeli gyara-
podásáról, hanem szellemi előme-
neteleiről is, s végre az egyes
felekezetek, községek, testületek
s magánosak e tárgy béli áldozat-
készségéről tanuskodnak. Szabad
legyen ezuttal az olvasó figyelmét
csupán a lapunk mai számában
alább közlött „Tanszabadság a
sárospataki ref. főiskolában" czimü
czikk számára kikérni, s lehetetlen,
hogy minden felvilágosodott hazafi,
tartozzék bármely osztályhoz és
felekezethez, szivéből ne üdvözölje
azon komoly törekvéseket, melye-
ket ama czikkben följegyezve ta-
láland.

örömmel látjuk a közneve- -—
lésügyi élénk mozzanatokat azon
főiskola körében , melynek még
nehány évvel ezelőtt mai czik-
künk tárgya Zsarnay Lajos, érdem-
d u s fa-nA , J J ' , , ,

L*nar volt , s azon egyházkeru-letoen, melynek egyházi föméltósága szin-
ten az ö kezében van. Igen valószinü, hogy
ama dicséretes szellemi törekvés mindenek
felett
részesült.

. Igen , gy
retes szellemi törekvés mindenek
ó erélyes és buzgó támogatásában

a d a t e k ö z t Í 8 z "teleSefáfl^íi" T}^ a d a t e k ö
teletben álló férfiu eddigi életrajzából.

Z S A R N A Y L A J O S .

édesanya segedelmére haza ment s mezei
gazda lett. A másik testvér, Imre, a jogi
pályára lépett s elöbb késmárki, majd lo-
sonczi jogtanár, utóbb tornamegyei tisztvi-
selő, késöbb alispán s több izben ország-
gyülési képviselö lett. A harmadik testvér,
Lajos, kiről itt szó van, kora ifjúságától
fogva nagy előszeretettel viseltetett a tudó

mányok iránt s örömest beleegyezett édes-
anyja azon forró óhajtásába, vajha egyszer
a sárospataki kollégiumban a Csécsyek ta-
nári székébe ülhetne.

Zsarnay Lajos kitünö sikerrel végezte
be Sárospatakon gymnáziumi s akadémiai
pályáját, azaz : a jogi és theologiai tudomá-
nyokat. Miután az eskütt diákok karába föl-
vétetett, a rhetorikai osztály vezérlésével,
majd az erkölcstudomány tanitásával bíza-
tott meg. De fenmaradt idejét kivált a jogi
és politikai tudományok tanulmányozásának
szentelte. Ennek köszönheté leginkább, hogy

a hires sárospataki jogtanár Kövy
Sándornak, ennek utolsó évében
helyettese lett, 3 1829. évben, mi-
dőn Kövy már halálos ágyban fe-
küdt, ez utóbbinak joghallgatóival
Zsarnay adta elő a szokásos évi
szigorlatot és közvizsgát — még
pedig átalános elismeréssel. Az
akkori jogtanulók között volt többi
között a később országos hirüvé
vált gróf Teleki László is.

^ Eleinte Zsarnay Lajos is ügyvédi
pályára készült s midőn öt a sáros-
pataki ref. egyház lelkészi állomá-
sára meghivá, ezt még ekkor nem
fogadá el határozottan, mert elébb
külföldi egyetemeken volt szándéka
a papi hivatalhoz szükséges előké-
születeket megszerezni. Nemsokára
ezután a tiszáninnení ref. egyház-
kerület közgyülése Zsarnay Lajost
a sárospataki főiskolában Láczay
József halála által megürült főis-
kolai lelkészségre s egyuttal a ke-
resztyén erkölcstan a papi tudomá-
nyok tanszékére meghivá. Mielőtt
ez állomását elfoglalná, az egyház-
kerület anyagi segélyzése mellett,
külföldre utazott. A göttingai egye-
temen az akkori idő legjelesebb
tanáraitól hallgatta a theologiai
tudományokat s tanulmányozta a

keleti nyelveket. Ottlétének második évé-
ben, 1831-dik év elején forradalom törvén
ki, a tanuló ifjuság szétoszlott s a tanitás
is megszünt. Innen Sveiczba tért át, s meg-
látogatta Bázelt, Genfet, Bernt, Zürichet,
hol ismét a tudományos, egyházi és népne-
velési viszonyok tanulmányozásának szen-
telte idejét.
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1831-dik év november elején lépett Zsar-
nay Lajos sárospataki tanári hivatalába,
melyet harmincz éven keresztül hiven és
lelkiismeretesen folytatott. A sárospataki
főiskola erős támaszt nyert benne, ki szóval
és tettel mindenkor oda müködött, hogy
amaz ősrégi intézetnek fénye ne csak el ne
homályosuljon, hanem a kor igényeinek
megfelelőleg, azt uj meg uj virágzásra emelje,
régi jó hirét fenntartsa.

Megjött azon idő is, hogy érdemei köz-
méltánylást arassanak, s megjött az alkalom,
hogy az iránta terjedő közbizalom nagyobb
mértékben nyilvánulhasson. 1848-ik évben
az egyházközségek közszavazása utján egy-
házkerületi főjegyzőnek választatott s már
1860-ban, midőn Apostol Pál superintendens
meghalt, a választóközségek csaknem egy-
hangu szavazata Zsarnay Lajost emelte a
tiszáninneni egyházkerület superintendensi
székébe. Ugyanez alkalommal választatott
meg báró Vay Miklós is a nevezett egyház-
kerület s a sárospataki főiskola főgondno-
kává. S ezen időben — mint olvasóink
emlékezni fognak — sulyos megpróbáltatás
napjai folytak a magyar protestáns egyház
kebelében; a törvényeinkbe s a több százados
joggyakorlatba ütközött 1859-i protestáns
pátens izgatá fel a kedélyeket s idézett elő
hangos ellenmondásokat, óvásokat s tettle-
ges fellépéseket országszerte. Egyházi és vi-
lági férfiak egymásután léptek fel a fenye-
getett törvényes autonomia védelmére és
Zsarnay Lajos is mint csendzavaró, épen
azon napon idéztetett törvényszék elé, mi-
dőn ünnepélyesen a superintendensi hivatalra
avattatott fel. Leginkább báró Vay Miklós
befolyása mentette meg azon bizonytalanság
alól, mely sorsa felett egy ideig lebegett.

1861-ik év február haváig mint superin-
tendens tanári hivatalát is folytatta Sáros-
patakon ; ezen időben azonban Miskolczra
költözött, miután az itteni egyházközség az
Apostol Pál halála által megürült papi állo-
másra őt választotta meg. Ezen idö óta ál-
landóan itt müködik, mind az egyházkerület,
mind saját hiveinek tiszteletétől s elismeré-
sétől kisérve. A buzgalom és erély, melyet
Zsarnay Lajos mindkét minőségben eddigelé
kifejtett, elismerésre méltó eredményekben
nyilatkozik mind a szorosan egyházi, mind az
iskolai s különösen a népnevelési téren. S a
mily gondot fordit a kormányzata alatt álló
egyházközségek szellemi javára, épen oly
gyakorlati eljárást mutat azok anyagi jóllé-
tének gyarapitása, az egyházi és iskolai
ügyeknek szánt alaptőkék előteremtése s
gyarapitása, a meglevő vagyon biztositása s
rendezése körül.

Végre meg kell még említenünk, hogy
Zsarnay Lajos az irodalmi téren is régóta is-
mert név. Kiadott müvei nagy számmal
vannak, s leginkább a theologiai, egyháztör-
téneti szakba tartoznak vagy iskolai hasz-
nálatra szolgálnak.

Ez érdemeit a magyar tudományos
Akadémia is méltányolván, 1858 ban leve-
lező tagjául megválasztotta.

Te szép ifju leány!. . .
Te szép ifju leány, ki örülsz a nyárnak,
Ki kedvesed karján keresed az árnyat,
S a rohanó órák rengő hullámain
Merengsz képzeleted tarka — sok álmain,
Mögötted elfutnak a napok, az évek,
S te örülsz a múlás véghetetlenének,
Mely tova ragadja czéltalan sok eszméd: —
— Oh, a kinok-kinját bár sohse ereznéd!

Lásd, én ifju vagyok, még is késő éjen
Bolondos ötletek szálljak meg kedélyem.
Régen meghalt eszmék sirjokból fölkelnek;
És kérdéseimre vádló jajt felelnek.

— — Ábel omló vére a szentelt földön ég
S bősz Kain utóda egész emberiség.
És ha föl-föltámad a meggyilkolt pásztor,
A nagy tragédiát végigjátszszák százszor.

Akkor ketten voltak, most milliók vannak,
A kik őrült lázzal egymásra rohannak.
Csatázik ég földdel, szárazzal a tenger:
Ezredek mulva is egy marad az ember!
Kiben nagy a láng, fölgyujtja a világot,
Amott Sándort, itt egy Napóleont látok
Nagyobb a világnál, széjjel tipor mindent.
Bitorlott erővel megveti az Istent.j

Jaj, de tört szivükből foly sötét vér árja!
Jaj, de tört szivüket a temető várja!!
A végetlen pokol temetői éje,
A kétségbeesés gyujt fáklyát föléje.
— Amott egy próféta lángok közepében,
Emitt nyög Belizár, koldusbot kezében,
Amott Galilei mély börtönbe vetve,
S oh ! hány Columbu3 van lánczczal eltemetve.

Socrates kelyhében kicsordul a méreg:
Oh egy csöppnyi elég az emberiségnek,
S reménye habjain a fekete bánat
Kavargó mocsara, zűrzavara támad.
Egy-egy szent gondolat, mely itt ott föllebben,
-•• Oh, hogy a fény éjjel ragyog fényesebben ; —
Hosszu nagy századok könyén e vérén által
Küzködik, a mig egy kis révpartig szárnyal!

Az Isten kétségét a kereszten haliam,
Prométheusz kinját zágja szilaj hullám;
Egész világ fölött a szeretet napja,
S örök sugarait Judás kikaczagja.
— — Te szép ifju leány, imádkozom érted,
örökké örülj a múlás tengerének,
Mely tova ragadja czéltalan sok eszméd! —
— Oh a kir.ok-kinját bár sohse ereznéd!

Zilahy Imre.

A Thurzó nádorok kora (1009 -1026).
(Történeti rajz.)

(Folytatás, j

Mig ezek igy történtek volna Pozsony-
ban: addig kivül az egyesült csehek és ma-
gyarok Bécs vidékét elfoglalva, falvai vál,
városaival meghóditák, belől pedig az or-
szágban a fejedelem kassai vezére, a Len-
gyelországból visszajött Homonnait 8000
katonájával másodszor is tönkre verve, ezt
ismét Lengyelországba korbácsolta. A király
mindezen veszteségeket komolyan megfon-
tolva, a csehekkel való háborúját a maga
folyamában hagyva, követei által a fejedéi
met keresteté fel, ki a pozsonyi gyülésen
november 11-én 1619-ben, az összegyűlt szá-
mos rendektől Magyarország fejedelmének
és urának választatva kiáltatott ki, miután
a királyi czimet, melylyel ismételve megki-
náltatott, el nem fogadá.

A császári biztosok a pozsonyi rendek
előtt az indulat lezajlása után, kedvezö aján-
lataikat a császár részéről előadva, a fejede-
lem követeivel szeptember végeig fegyver-
szünetet kötöttek, következő pontok alatt:
1) a fejedelem birtokában fogja tartani mind
azt, mit elfoglalt; 2) a három keresztyén
vallásnak egyenlő gyakorlati szabadsága
legyen; 3) a jezsuiták az országból kiutasit-
tassanak; 4) a papi javak a végvárak fönn-
tartására fordittassanak; 5) a nádor megha-
gyása folytán, az érsek, Homonnai, Kendi és
mások, a jövö országgyülésen megjelenni
tartoznak; 6) a békekötésbe a csenek és
morvák is befoglaltatnak. Ezen pontokkal
gr. Thurn azonnal Prágába sietett Fridrik-
hez, hol 1620-ban április 17-kén a vártem-
plomban meg is szentesittettek.

A fegyverszünet alatt azonban pompás
török követség érkezett Bethlen táborába,
császára nevében segitséget igérni a német
császár ellen. Homonnai György pedig
ugyane czélból a lengyel királynál fárado-
zott, ki nemzetünket gyaláz vá azt mondá:
A magyarok, mint az ebek, egymást rnar-
dossák, én Homonnainak — tévé hozzá —

segitséget nem adok; de ha pénze van és
hadat akar fogadni, azt nem ellenzem.
Homonnainak nem is kellett több; mert
pénze volt elég.

íly körülmények közt nyittatott meg a
nádor által 1620 ban május havában a hires
beszterczebányai országgyülés, mely sokkal
tüzesebb és mennydörgöbb volt a mult évi
pozsonyinál. Ezen nevezetes gyülésre mind
a császári, mind pedig az osztrák, cseh,
morva, siléziai és lengyel követek megjelen-
tek; még pedig a lengyel követség 200 lóval,
100 kozák kiséretében, kitünően nagy pom-
pával érkezett meg; a nádortól csillogó
fénynyel s komoly méltósággal fogadtatva.

Már a gyülés kezdete előtt elsötétült a
láthatár, s nyilván lehetett látni, hogy a béke
helyreállításának még csak reménye is el-
enyészett; mert több fontos okon kivül, kü-
lönösen kettő szakitá el annak fonalát.
Ugyanis Lengyelországból számos kozák,
nem gondolva semmit a 8-dik parancsolat
tartalmával, az országba beütött, minek
folytán Rákóczytól emberül megverettek, és
Kassára foglyul vitetve, várépitésekre alkal-
maztattak.

Az általuk okozott tetemes kár követ-
keztében a lengyel követ megkérdeztetvén,
azt felelte: a kozákok beütése mindenesetre
kormánya hire és tudtán kivül van. A felelet
nem volt őszinte; mert Rákóczy két levelet
küldött a fejedelem tanácsához, melyek tar-
talma ellenkezöt bizonyitotta.

íly előzmények után a lengyel követ
elzáratva letartóztatott; a magyar világi
főrendek pedig a hon megmentése végett
valláskülönbség nélkül egyesültek, mit a
buzgó rom.-kath. vallásu nádor meggátolni
semmi módon nem tudott. Az igy egyesült
nagyszámu világi főrendek Bethlennel még
szorosabban egyesülve, elhatározták ma-
gukban, hogy mind azokat, kik velük nem
tartanak, száműzik, és birtokaiktól meg-
fosztják, a papságot pedig a világi ügyekbe
való avatkozástól és befolyástól végkép
kizárják, annyival inkább pedig, mivel az
esztergomi érsek és a vele tartó világiak,
Homonnai, Kendi s mások biztositó-levelük
daczára sem jelentek meg; holott a nádor
által megidéztetvén, a pozsonyi gyülés ér-
telme szerint, az árulás büne alól itt kellé
vala magukat kitisztázni.

Ferdinánd követei • Dávid Pál tinnini
püspök, Teuffel György, és Laminger Far-
kas, mint a küldöttség szónoka, a magyar
világi főrendek 165 szavazattal diadalmasan
keresztülment egyesülésétől megdöbbenve,
ámbár a nádortól is segittetének, mindazon-
által az egyszerü óváson kivül, semmi más
álláspontot nem valának képesek a roppant
többség akarata ellenében elfoglalni.

A főrendek szilárd elhatározását még
magasb fokra emelte a Budáról érkezett
fényes követség, mely a szultán nevében, a
fejedelem szerencséje fölött örömét nyilvá-
nítandó jött az országgyűlésre; majd ismét
utána a szövetséges csehektől lovag Cöln ur
ugyanezen czélból lett megérkezése, kiket
Bethlen pompásan fogadva, fejedelmileg
megvendégelt.

Következö napokon, elborult kedélylyel,
ismételve összeültek a megyék és főurak,
tanácskozni a császári követekkel a fenn-
forgó ügyek békés kiegyenlítése végett,
mindannyiszor azonban eredmény nélkül;
mert midőn a magyar és cseh érdekek együtt-
tárgyalása sürgettetett volna, a béke kizáró-
lagos tekintetéből a császári követek mind-
járt azzal álltak elö: nekik nincs e tekintet-
ben utasításuk; de hogy is alkudozzanak ok
azon lázadókkal, kik nemcsak a papi birto-
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kokat szedték el, hanem öket magukat is a
tanácstermekből kikergették!

A magyar rendek ezt hallva, azt vála-
szolák a császári követeknek: „ily hangu
beszéd folytán, ugy látjuk, hogy mi sem bé-
két kötni, sem fegyverszünetet eszközölni
nem fogunk; mert mi szövetségeseinket
senki kedvéért cserben nem hagyjuk." — A
császári követek erre röviden, de daczosan
felelve, a gyülést mint érvénytelent, a császár
nevében feloszlottnak nyilvánitották.

Igy tehát napfényre jött, mi eddig a
szivek redöi közt pihent, megvillant az uj
király választásának fegyvere, Thurzó Imre
kezében, mely eddig oldalán, hüvelyében
pihent. A jelen volt császári, franczia, len-
gyel és török követséget azon utasítással,
hogy a rendek szövetségeseik kihagyásával
békét kötni nem akarnak, maguktól elbo-
csátva, hozzáfogtak az uj király válasz-
tásához.

Ugy látszott, hogy a választás csendesen
fog megtörténni, de miután találkoztak
olyanok is, kik a választást nem helyeselték,
ezek közül egyet a tulingerültek az ablakon
kidobni akartak, mint az Prágában történt,
és csak alig sikerült némelyeknek meggá-
tolni, hogy ezen botrányos tény el nem
követtetett.

Hírlapirodalmunk a 19-ik szazadban
Negyedik közlés

1848 es 1849.
(Folytatás.)

íly előzmények után, augusztus 25-kén
reggeli 2 órakor a rendek a nádornál össze-
jővén, a korlátnok által egy nyilatkozatot
tettek közzé, melyben eljárásuk zsinórmér-
tékéül, nagyobbrészint ugyanazon okokat
sorolák elö, melyeket a fejedelem már az
ugynevezett Querelae Hungariae czimü
kiáltványában az országban kihirdettetett,
és reggel napfölkeltekor Bethlent eget ráz-
kódtató örömfelkiáltással Magyarország ki-
rályának megválasztották.

Ezután a rendek egyenesen az uj király-
hoz mentek, hódolatukat letenni, ki azokat
aranynyal gazdag vörös bársony-széken ülve
fogadta; jobbról állván a követek, balról
pedig a magyar főurak. Erre a nádor rövid
magyar beszéddel üdvözölte az uj királyt,
utána Thurzó Imre beszélt, szintén magya-
rul hosszabban, mire a király nevében a
korlátnok felelt, majd erre viszont Thurzó
Imre válaszolva beszédét ezen szavakkal
végezte: „Vivat berenissimus rex Gabriel"
mit minden jelenvolt ember s az egész vá™
népe nvalgva utána mondott, melynek el
hangzásával a rendek és főurak az ui kiráh
jobb kezét megcsókolták. J

Ezek végeztével az uj király a templomba
ment, hol a CX-dik zsoltár énekeltetett. -
Az ének vegévé udvari főpapja a fejedelem
nek, Melotai Nyilas István, szószékbe állva
rövid beszédet mondott.

A templomból kijővén a fejedelem, 1100
hajdu testőreitől, a hullámzó nép öröm-
lármája s tisztelgő lövések közt, palotájába
kísértetett, hol hivei unszolására sem engedé
a koronát fejére tétetni.

Ez alkalommal a rendek a következö
pontokat terjesztek elö a királynak meg-
erösités végett: 1) Mind a három vallás
egyenlö jogokkal és szabad gyakorlattal
bfrjon; 2) valamint a protestánsoknak három
superintendensök, ugy a rom.-katholikusok-
nak is három püspökjök legyen, ugymint:
a z e £ r i , nyitrai és györi, kik évenkint
egyenlően 2000 forintot kapjanak; 3) az
egynazi javak a várak fönntartására fordit-
tassanak; 4) Pázmány és a jezsuiták az
országból kitiltassanak; 5) a két Thurzó,
Szec yés Rákóczy, Ferdinánddal történhető
seték °rS g ° 8 b i z t o s °kká neveztes-

(Folytatás köv.) í

„Mult és Jelen. Históriai és politikai erdély
Hiríap" alapitá (1841) és szerkeszté Szilágy:
Ferencz Kolozsvártt. Ezen lap, mely a mírczius.
napok előtt ugyancsak káromkodott a franczia
forradalom ellen, később dicséré a kolozsvári moz-
galmakat, mire az akkori Pesti Divatlap ezen sza-
vakkal mondott reá anathemát: „Neki már többé
nincs se jelene, se jövője, — multja által vesztette
el." És valóban czimét 1848. ápr. 14-én „Jelen,
politikai lap"-ra változtatta. Ezen metamorpho-
sist gunynyal emliték az akkori szabadelvü lapok,
igy a Pesti Hiríap: „A gondolat és irási szabad-
ság tettleg életbe van léptetve. Ennek tulajdonít-
hatjuk, mikép az absolutistikus irányu Mult és J.
feledtetni akarván önmaga által ismegszégyenelt
raultját, egyszerüen ,,Jelenné" változott. De a
chamaeleoni ügyességet nem birta jól. A forra-
dalmi iránynak a ,. J . " sem volt képes megfelelni.
Azért szerencsésen meghalt és el is temettetett."
Szilágyi Ferencznek, a személyit fenyegető vészt
megelőzendő, még ápr. 8-án éjjel el kellé hagynia
Kolozsvárt, — miután ugyanaz nap a politikai
ingerültség különbözöleg tört volna magának
ellenében utat, p. o. ablakai beverettek, a „Mult
és Jelen" nyilvános helyen megégettetett, —
Pestre menekült, lapját ideiglenesen mások szer-
kesztették, mignem az május 9-kén 37. számával
végkép megszünt.

Melléklapja: „Hon és Külföld históriai, sta-
tistikai és földleirási tekintetben ismertetése,"
tulnyomólag históriai vállalat volt, mely koron-
kint nemcsak a haza, hanem a világtörténet ne
vezetesb mozzanatait, mennyiben a napi esemé-
nyek megértésére szolgáltak, a statistika, ország
ésóllamisme nevezetesb kérdéseit tárgyalta.Meg-
szünt a főlappal.

Megjelent a M. és J. hetenkint kétszer, ked-
den és pénteken ivnagyságban, másfélives három
hasábu számokban. A H. és K. 4-rét egy iven
összesen a, „Kolozsvári Hetilapé melléklettel ötöd-
fél iven; nyomatott a ref. főiskola nyomdájában
Kolozsvárott. Ara félévre 6 ft. pp.

(Pesti Hírlap 1848. I. 448., 518. — Pesti Divatlap
1848. L 518. — Uj Magyar Muzeum 1860. II . 18. -- Uj
Ismetoktára Pest 1865. VI. 303. — M. Akadémia Alma-
nachja. 1863. 226., 227. — Honi irod. Hirdető. 1848 7. 1
— Köváry: Erdély törte'nete. 184S

9. Pest 1861. 14. 1.)
„BudapestiHiradó," a tulajdonos Borsó? Már

ton által 1844-ben alapítva, szerkeszté Szenvej
József Pozsonyban. 1848 márcz.közepén az elvek,
melyek mellett küzdött, megbuktak, s magaSzen-
vey is jónak látta a felelős szerkesztést, azon he
18-án Vida Károly dolgozótársra átruházni, ki
elveit a lap homlokára tüze: ,,Nemzetiségek és
osztályok közti béke! Monarchia! Alkotmányos
szabadság, rend, törvényesség!" jún. 16-tól egy-
szersmind a lap tulajdonosa lőn, s júl. l-töl szék-
helyét Pestre tette át. Minthogy előbb már gyű-
löletessé tette magát, irván a többi közt, hogy a
pesti poeták parodiázzák a franczia revolutiót;
és erre azt kérdi: hol vannak a karok, melyek
barrikádokat emeljenek? ezenkivül csúfot űzve,
folytonosan bizalmatlanságot akart előidézni gr.
Batthyány minisztériuma ellen; azért mint a bu-
kott aristokratiának és retrográd politikának
organuma, nem tarthatá fenn magát és megbukott
azon év júl. 13-án. — Nagy Ignácz a márcziusi
napok előtt irta e lap hir harangját. Raksányi Imre
pedig, volt cs. kir. bombavető, külföldi rovatát
szerkesztette.

Megjelent, hétfőt kivéve, mindennap Po-
zsonyban nagy ivrétben egy-egy 3 hasábu iven;
nyomatottLanderer és Heckenast pozsonyi gyors-
sajtóján, melyen egy óra alatt 2000 iv nyomatott
mindkét oldalán egyszerre; júl. l-töl az egyetemi
nyomdában Budán, ára félévre Pozsonyban és
Pesten 7 ft., postán borítékban kétszer küldve
8 ft., hatszor 9 ft. 12 kr. pp , julius l-töl Pesten
6 ft., postán hatszor küldve 8 ft., kevesebbszer 7 ft.
12 kr. pp.

(Pesti Hiríap 1848. I. 519. — Hazánk 1848.1. 628. --
3udapesti Hiradó 1848. I. 81. — Pesti Divatlap 1848. I.
Í3., 389., 420.-Der Ungár (Klein) 1848. IL 1491., 1523,,
1095. — Ferenczy Magyar irodalom története 187. 1. —
Danielik. Magyar irók. Életrajz gyüjtemény I 615. —

Honi irod Hirdető 1848. 6. 1.)

A mint felszabadult a sajtó, gyorsabban, eré-
lyesebben kezdé rögtön mozogni. Pálfy Albert,
novella-iró , eleven eszü , szép tehetségü fiatal
ember meginditá 1848. márcz. 23-án a „Márczius
Tizenötödikét." „Nem kell táblabiró politika."

volt jelszava. Ez a lap bár kiméletlen, csipös hangja,
gunyos, nem ritkán durva, sértő modora által so-
kaknál botránkozást szült; a körülményeket mégis
jobbára helyesen fogta fel, o pöffeszkedő modor-
ban ugyan, de legnyíltabban vitatta meg, —
hangos panaszokat emelt a miniszterium gyönge-
sége, mindent aggodalmas loyalitással, erélytele-
nül intéző politikája 8 ebből eredt mulasztásai
miatt. Tagadhatlan, hogy a „Márczius 15-ike"
legkedvesebb napi lapja volt a fővárosi magyar
közönségnek könnyüsége és merész beszéde miatt.
„E forradalmi hőségben oly jól esik azt olvasni,
mint nyáron fagylaltot csemegézni," irá a Pesti
Divatlap márczius végén; sokan fognak még em-
lékezni a „friss Márcziust" 3 krajczárért kináló
zsidófiukra. — Erdeme volt, hogy a magyar olvasó
közönség számát főleg a fővárosban tetemesen
szaporitá, mi, habár a felületességen kapkodok
gyarapodásán nem igen lehet örvendeni, még is
csak nyereség. Több, főleg hivatalos visszaélést
elrettentőleg állitott pelengérre. Ezt helyesen
tévé. A miniszerium elleni izgatással azt eszkö-
zölte, hogy a reactionalis pártnak, ha nem is
nyiltan, de titkon legalább egy arasznyira meg-
nőtt a szarva, s a „Márczius 15-kének" legmo-
hóbb olvasói a volc pecsovicsok lettek, kik az
által akartak neki ártani, hogy a megvett példá-
nyokat elolvasván, az ujonnan érkező kihordók-
nak ajándékozták, ezek pedig ingyen példányai-
kat, ismét másoknak adták el. — Nehány magyar
lap, mely ezelőtt inkább szolgai, mint szabad
szellemü volt, csakhogy herostratesi müködésével
feltűnővé tegyb magát, utánozni kezdé a veszé-
lyes irányu lap modorát.

E lapot eleinte csak a fővárosban olvasták,
mint pártközlönyre kevés sulyt helyeztek.

Keményen támadta meg a miniszteriumot, az
ország legtiszteltebb férfiaival s a respublika
mellett kezdett izgatni. A vidéken sok helyen
boszankodást idézett elő. Az olvasó-egyletek
megégették; de egymást érték a fővárosban a
bizalom szavazó küldöttségek az ország legtávo-
labbi megyéiből is. Azonban a nemzetgyülés
megnyiltával közönsége napról napra növekedett.
A szerkesztő és társa, Csernátoni, merészebb hu-
rokat kezdettek pengetni, miután a nemzetgyű-
lésen nehány követet pártjokhoz számláltak.
Egyedül a pénzügyminisztert kímélték s ugy mu-
tatták föl a nópneK, mint a kit a miniszterium
terrorizál.Nem bírván alapos journalístikai művelt-
séggel, sem államférfim tanulmánynyal, csak az
átalános kérdéseket érintették, részletekbe soha
sem bocsátkoztak, eszméiket ritkán tudták for-
mulázni, vitatkozás helyett polemizáltak s valami
ténylegessel elő nem állhatták. Azonban a guny
fegyverét jól villogtatták, ügyesen felhasználták
a pillanat előnyeit, a kormány nehéz helyzetét s
a miniszteri párt bátortalanságát, ismeret-hiá-
ny ubat merészséggel és elménczséggel pótolván.
Pálffy elmés, piquant stylista volt, s az olvasó-
közönség a könnyed irmodor miatt leginkább
lapjából kezdé meríteni nézeteit. Az októberi
események látszólag igazolván eljárását, az
elébb kinevetett; később gyülölt s félt s épen ez
által jelentékenységre emelkedett lap hatalommá
vált. A honvédelmi bizottmány ugy hive, hogy
érdekében van, ha magának megnyeri. Ekkor
Pálffy rendszeres izgatást kezdett s kezdé kijelelni
a tényeket, miket a forradalom ügye követel.
Azonban a magyar nép józan esze viszhang nél-
kül hagyta öszszes inditványait. Debreczenben
veszteni kezdte elébbi hatását. Hiányzott a fővá-
rosi nép, illető eleme, aztán ellenében egy hason-
lókép elmés s ügyesen szerkesztett napi lap (Esti
lapok) lépett föl. Midőn a kormány Pestre tette
át székhelyét, ujult erővel fordult az uj miniszte-
rium ellen s magát a kormányelnököt is meotá-
madta. kit eddig kímélni látszott. Izgatásai a
kormány ellen oly hevesek lőnek, hogy az kény-
telenné lőn a lapot 1849 júl. 7-én betiltani.

Megjelent a „Márczius Tizenötödike" 4 rét
hí rom hasábu féliven, mindennap este márcz.
23-től decz. 31-ig; 1849 kezdetén csak két száma
adatott ki Pesten; azután Debreczenben folytatta
pályáját jan. 14-től — maj. 1-ÍK> n°l 67 száma je-
lent meg; Pesten maj. elején adatott ki uj folya-
nának elsö száma, s ugyanott júl. 6-kán az utolsó
í7 száma, ekkor végkép betiltatott. Ara félévre
ft- postán hatszor küldve 6. ft. egyes száma 3.

:r. p. p. Nyomatott Pesten Beiméinél 1848 jún.
'0-ig; ezután a kiadótulajdonos Lukács László

! í

könyvnyomdájában és Debreczenben a városi
'yomdában. 1848 végével 733 példánya külde-
tett szét a pesti postán.;

(Közlöny. 1849 I. 438.11.552. - Pesti?Hiríap.. I84á
O r , n , O in T -7 , <• Tr IU U.Vl (11)13 1B48. -l •I. 448. 5L0. 1819 I. 7. 16.' —' Kossuth Hírlapja
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6 3 7 612. - Pesti Divatlap 1848. I. 390. 420. 672. 699. -
Nemzetőr 1848. II . 17. - Életképek 1848. I. 369. 570. -
Szilágyi S: Magyar forradalom története 1848és 1849-ben,
Pest 1850. 43. 150. — Szilágyi S: Magyar forradalom fér-
fiai 88 92. — HorTáth Mill: Magyarország függetlenségi
harczának története 1848 és 1849-ben Genf 1865. Puky
Miklósnál. I 105. III . 254. — Danielik: Mngyar irók. I.
350. — Uj Ismeretektára Pest 1852. IV. 12. V. K. 687. -
Menekvés Debreczenbe. Pest 1850. 12. — Scenen und Bil-
der aus d. ung. Revolutionskriege Pest 1850 189. — Le-
vitsnigg: Kossuth u. seine Bannerschaft. I. 55.165. I I . 201.
292. -- Pressburger Zeitung. 1849. I. 106. 414. II . 702.
77. — Zilahy: Petőfi Sándor életrajza. Pest 1864. 111.
146. 152.)

„Munkások Újsága", felelős szerkesztője és
kiadója Táncsics Mihály, meginditá ezen közren-
düek számára irt népszerü politikai hetilapot
1848. ápril 2-án ; jelmondata volt: „A kormány
az országért van, tehát fölötte a nemzet minden-
kor intézkedhetik." Táncsics hogy lapját olcsóbbá
tegye és ezáltal a munkás osztály közt mégin-
kább elterjeszsze, saját nyomdát szerzett, s azon
nyomatta lapját; május közepén azonban a kor-
mány ettől eltiltá, mert a nyomdatulajdonjoghoz
kötött 4000 ft. biztositékot le nem tette.. A M. U.
tovább is megjelent változó körülmények kö-
zött az év végeig. — 1849. febr. 15-én, midőn
Táncsics lapját ujra ki akara adni, mivel a kivánt
5000 ftnyi biztositékot le nem tehette, a hatóság
által Debreczenben letiltatott. A lap egyik szor-
galmasb munkatársa Horárik volt.

Megjelent
1848 ápr. 2-tól
fogva minden
vasárnap 8-rét
egy ives szá-
mokban ; aug.
10-től heten-
kint kétszer va-
sárnap és csü •
törtökön fél-fél
íven; uj folya-
mának I-ső szá-
ma 4-rét alak-
ban kéthasábu
féli ven szept.
24-kén adatott
ki, azontul min-
den kedden és
pénteken az év
végeig. — Nyo •
matott az 1. —
7. száma az
egyetemi nyom-
dában: 8. —
15. sz. a szer-
kesztő saját be-
tűivel; 16. —
33 sz. és uj fo-
lyam 1. — 18
sz. Kozma Va-
zulnál; 19. —
26. Lukács és
társánálPesten.
Előfizetési ára
három évne-
gyedre Buda-
pesten 2 forint,
postán küldve

tökéletes szabaddá létele mellett küzdeni. A íeg-
különtárgyubb czikkekben ki fogunk terjeszkedni
az igazgatás és müveltség minden ágaira. Az
ügyvéd, az orvos, a katona, a biró, a mezei gazda,
az iparüző mind egyenlőn s elegendő szellemi
anyagot találandnak müködéskörük számára "
Ugy látszik, a kitüzött iránynak nem felelt meg,
mert még azon év aug. 6-án megbukott és 110
előfizetőjével, kik kőzül 87 vidéki volt, a „Nép-
elem"-be olvadt.

Megjelent 1848. ápril 6-tól jún. végeig csü-
törtökön és vasárnap egy-egy 4 rétü iven; júl.
tól kezdve hétfőt kivéve mindennap kiadatott fél-
iven; havonkint legalább két pár divatképpel és
más míímellékletekkel ; nyomatott Budán az
egyetemi nyomdában; előfizetési ára félévre hely-
ben 5 ft. — vidékre négyszer küldve 6 ft. p. p. —
1848 ápr. 6. — jún. 29. 1—25 szám, 202 lap;
júl. 1., aug. 6. 1—32 sz. 160 lap adatott ki.

(Pesti Hiríap. 1848. I. 518. 520. — Kossuth Hírlapja.
1848. 357. — Nemzetőr. 1848. l l . — Reform. 1848. II 16.
— Der Ungár (Klein). 1818. I I . 1262. 1476. 1730)

„Ellenőr", radikal lap, Kőváry László által
alapítva, kinek szerkesztése alatt Kolozsvárott
1848. máj. l-én indult meg; kiadta Tiltcsh János.
Ezen becsületes törekvésü, szabadelvü lap Er-
délyben nagy hiányt pótolt. Kőváry lelkes védője
volt minden magyar nemzeti közérdeknek, melyek
az egygyé forrt két hon nagyságát és dicsőségét

Vajda-Hunyad vára Erdélyben. — (Rohbock után Keleti Gusztáv.)

3 forint, egyes számnak ára 3 kr. p. p. 1848 ik
végén 738 példányban küldetett ezét a pesti pos-
tán. — 1. — 33 sz. 424 lap uj folyam 1 — 25. sz.
108 lap; az utolsó (26.) szám 1848. dec. 29-én
adatott ki.

(Kossuth Hirlapja. 1848. 506. 537. 586. — Életképek
1848. I. 570. — Nemzetőr. 1848. 1 sz. I I . — Közlöny.
1849. I. 108. 120. 154. —Pesti Divatlap. 1848 I. 699. —
Szilágyi S A magyar forradalom férfia 1848/9. Pest.
1850. 77. — Der Ungár (Klein.) 1848. II. 1234. — Danie-
lik. Magyar irók. Életrajz-gyűjtemény II . 335. — Levitsch-
nigg : Kossuth u. seine Bannerschaft.il. 206. —Honi irod.
Hirdető .1848. 15. - )

„Reform," politikai radical lap, „Szabadság.
Egyenlőség. Testvériség." jelszóval. Felelős szer-
kesztők: Nádaskai és Zerffy; kiadótulajdonos:
Emich Gusztav. A megbukott „Honderű" ham-
vaiból keletkezett 1848. ápril 6-án. Iránya s bei-
tartalmára nézve szolgáljanak a juniusi programm-
jából kivett következö sorok: „sajtószabadság, és
esküttszékek, lelkiismeretes igazságszolgáltatás,
egyenlőség a törvény eiőtt polgári és vallási
tekintetben, socialis viszonyaink rendezése, szó-
val: politikai létünknek a szabadság, egyenlőség,
testvériség tiszta alapjára fektetése. Ezek azon
fődolgok, mik mellett a „Reform" küzd. Ezen
alapelvek nyomán lapunk kiterjeszkedik az ál-
lamigazgatás és politika minden ágaira. Vezér-
czikkeinkben ügyekvendünk a népre s annak fel- !
világositására alaposan hatni, valamint annak

czélozzták. Az uniónak egyik hatalmas apostola.
Fiatal, életteljes tüz s alaposság volt az, mely lap
jának minden számát ajánlotta; a magyar ország-
gyűlésre követté választatván, helyette a szer-
kesztést júl. 23 kán Dósa Dániel elvbarátja vette
át visszatértéig. Az „Eilenőr" 1848. nov. 10 kén
megszünt, midőn kevéssel azután Wardener
osztrák tábornok Kolozsvárra bevonulván, a kiadó
Tiltsch elfogatott.

Megjelent az ,,E." hetenkint négyszer: ked-
den, csütörtökön, pénteken és vasárnap, egy ives
szám, nagy ivalakban; nyomatott Kolozsvártt a
főtanoda betűivel. Előfizetési ára félévre helyben
5 ft., postán 5 ft. 52 kr. p. p-

(Pesti Hiríap 1848. I. 448. 518. - IWlikál lap. 1818.
3 sz l l . - Kossuth Hírlapja 1848 88. 116. 150. 411. -
Kolozsvári Hiradó 1818.1 60. - Dar Ungár (Klein) 1848.
II. 3312. — Kóváry: Erdély története. 1848/9. 42. 120. —
Jelenkor. Encyclopaedia. Pest, 1868, 70. 1.) (Folyt, köv.)

Vaj da-Huny ad.
i.

Van-e hazafi vagy honleányi kebel, mely a
Hunyad szóra a közönségesnél nagyobbat ne döb-
benjen? Van-e keresztyén, ki ne ismerje azon ne-
vet, mely több mint negyedszázadig védte Nyu-
gatot Kelet-tői, a czivilizácziót a barbár elnyo-
mástól, a keresztet a félholdtól?

Van-e magyar, ki hallván e kis város és ódon
kastélya nevét, vágyat ne érzett volna, járni azon
megszentelt nyomokon, melyen a művelt világ
egyik megmentőjének vas-sarkai tapodtak; hol a
hős atya mellett, a két ifju oroszlán, László és
Mátyás, a harczok iskolájában s a honatyák bölcs
tanácsaiban növekedett; ismerni a helyet, hol a
szentté avatott Capistrano harczra tüzelte Erdély
hőseit s megáldá a harczba sietŐk fegyverét? . . .

És mégis, fogadni mernék, hogy hazánk
érteni és érzeni tudó közönségének nagy része
ugyanazon tévedésben van, melyben magam va-
lék, mielőtt ez év juniusában a hunyadi várat
személyesen föl nem kerestem.

E tévedés abban áll, hogy a nagy Hunyadiak
os várában pusztán álló falakat,tisztességes romo-
kat képzelünk, minőket még eleget látunk a hazá-
ban; falakat és puszta boltokat, hol a mult ködébe
kell visszaszállania a képzeletnek, hogy lelkesedést
merítsen, nem levén többé semmi tárgy, mi ott a
jelenben lekösse.

És ezen tévedést egyetlen kép,egyetlen leiráa
ez ideig el nem oszlatta; még nem akadt toll,
mely értesítsen, hogy e vár nem csak mint nagy
történeti nevek birtokosa, hanem mint műemlék,
mint Európa középkori miíépitészetének egyik
legszebb példánya is, nem csak a magyar, ha-
nem a müvelt világ s az építészet szakférfiai és
műkedvelői figyelmét a legnagyobb mértékben

megérdemli.
^E=_C=—TLJí- "~^~ Hányszor
- _^~- -"_ _ hallottuk s hall-

~ juk felsóhajtani
a műbarátot és
hazafit, hogy
régi dicsősé-
günk legszebb
emlékei romba
dőltek; hány-
szor hal lunk
emelkedő szó-
zatot a dicső
multnak a késő
jelenben meg-
ö r ö k í t é s é r e ;
csak nem rég
határozá el a
magyar tudo-
mányos Aka-
démia, hogy
jeleseink egy-
kori lakásait a
fővárosban kő-
táblákkal jelöl-
je: s ime keve-
sen tudják s
még kevesebb-
nek jut eszébe,
hogy ime itt egy
még majdnem
ép vár, történe-
tünk legragyo-
góbb korszaká-
ból; egy kas-
tély, mely nem-
csak a hozzá
kötött nagy ne-

vekért, hanem mint azon korszaknak hiteles, mert
évszámokkal ellátott műemléke s mint az egykori
hires budai s hihetőleg visegrádi királypalotáknak
kis mintája, csak a nemzet és fejedelem egy sza-
vára vár, hogy a tudománynak és nemzetnek meg-
mentessék ; amannak, mint ama korszak csucs-
ives építészetének műremeke, mely egy pompás s
még csaknem teljesen ép kéthajóju lovagtermet,
felséges erkélyeket, portálét, kápolnát 8 ablakszem-
öldöket foglal magában, a legszebb faragott mű-
vel gazdagon épitve s mind e korig oly épen meg-
maradva, hogy a számanélküli családi czimerek,
ékítmények nagy része tegnap bevégzett faragá-
sunak látszik; ennek, mint a hazafi lelkesedés
ötödfél százados oltára, melyhez elvándorolva »
nagy ősök példáin tanuljon hazát szeretni s a»'
nak szolgálatában „hősi bért aratni."

Lesz-e hang, mely elkiáltsa e hazában. Ime>
mig ti kisebb embereiteknek alig századig tartó
porladó s néhol müvészietlen oszlopkákat eme 1-
gettek: a keresztyénség és haza egyik \e%d*
hősének nagy műizléssel épült s egész korotokig
épen fennmaradt sasfészke, legnagyobb király0"
tok gyermekjátékainak színhelye, hol még ™e9~
van az a fülke, hol a nemzet martyrja H?"nya
László született; hol mutatják a szobát, hol a.
rék Capisztrano lakott s a szószéket, m,elZ
híveit buzditá; hol épen áll még azon kaJT'laíl
melybea a nagy hős kardja megáldatott s aia

jelvényei felfüggesztettek; hol mesteri ivekben s
müvészi faragásu márványoszlopoktól tartva,
emelkednek azon nagyszerü lovagterem pompás
boltivei, melyek alatt hősei százait kényelemmel
vendégelheté meg a vezér a vett győzelem után?

szemeitek eiőtt omlik össze 8 porlik szét!
„S ha lesz ; — lesz-e fül, mely meghallgassa? . .

Az idegen, ki épülő vasutaitokon megjelen s
hajdani nagyságtok emlékeit keresi, már csak
semmit sem mondó puszta
falakat fog találni s könyv-
tárakat kell felhánynia,hogy
•elhigyje, miszerint e földön
már a középkor utószáza-
daiban egy Európa sorsai-
nak mérlegében nagy sulyu
és szünetlen tartó csatái
mellett is műszeretö nemzet
lakott!

Az állam financziája
aokkal inkább igénybe van
véve, hogysem a helyreál-
ütást attól várhatnók; a
fiskus jelenben a pusztuló
várnak semmi — még rak-
helyi — hasznát sem veszi

A nemzetnek egy kérő
szava elég lenne, az Ural-
kodótól e nagy nemzeti
emléket megnyerni, s egy,
az enyémnél erősebb hang
bizonyosan meghozná azon
lelkesedést, hogy e kincs a
tudomány és hazának meg-
mentessék.

Nincs hazánknak — sőt
talán a keresztyénségnek
gem oly főpapja, ki a ke-
reszt fővédnökének emlé-
kére áldozatát meg nehozná,
nincs honfi sziv, mely ez
egyetlen históriai és müvészeti becsü lovagvárunk-
hoz kötött nevekre töl ne buzduljon.

553

A Hermina-kápolna a pesti város-
ligetben.

Még tiszta emlékünkben van azon idő, mely-
ben József főherczeg volt Magyarország nádora.
Szerettük, tiszteltük mindnyájan, mert Magyar-
ország érdekei iránt meleg rokonszenvvel viselte-
tett s a közpályán erélyes és igazságos, a magán-

A Hermina-kápolna a pesti városligetben. (Myskovszkij V. rajza után.)

életben pedig egyszerü, természetes ember volt.

tg Látogatásom alkalmával a derék dr. Arányit
itt találtam, ki segédével az épület műbecsü rész-
leteit rajzolgatá.

Czélja, mint mondá, nemcsak tudományos, de
honfiúi is: a nemzet részvétét e műkincs iránt
megnyerni. Vajha szándéka sikerülne!

Ha Hunyad-
vár az ország
szivében feküd-
nék, szebb és al-
kalmasabb régé-
szeti mnzeuma a
világnak nem
lenne*): de igy
ig lehetne a szé-
pet hasznossal
öszekötni.

Egyerdőszeti
akadémiai, vagy
alsóbb gazdá-
Bzati tanintézet,
melyet a közel
havasok roppant
erdősége, s a
közszükséglet
annyira igényel-
nének — összes
tanáraival és tan-
termeivel együtt
megférne a hely-
reállított kas-
télyban.

Vasuta ink
nem sokára meg-
nyitják a művelt
világ előtt or-
szágunkat. Hu-
nyad neve és
romjaiban is
nagyszerü épit-
jnényei nem egy
idegent fognak e
lovagvár körébe
v»nni: tegye meg a nemzet, hogy a vezetőnek ne
kelljen pirulnial

Jövö számban folytatjuk e vár multjának és
jelen állapotának ismertetését.

_ P. Szatmáry Károly-
• u * L A h i r e ! WarÚurg, melyet a szász fejdelmi család oly

ritka fenynyel állíttatott helyre épitészeti és szobrászati
kincseire nézve Hunyadhoz nem hasonlitható. Történeti
múltjára nézve, még egy napon sem lehet emliteni.

S az ország ezen érzése kiterjedt egész családjára,
a magyar földön született, magyarul nevelt gyer-
mekeire is, kik közöl a „Palatínus Pista", (mint
alcsuti parasztgyerek játszótársai István főher-
czeget nevezték) s Hermina főherczegnő, az ép
oly bájo3 mint nemeslelkü nádorleány, a legnép-
szerűbbek s legismertebbek valának.

get vala s ennek azon pontja különösen melyen
ma az egyszerü, csinos, kőkoczkábol épült, a got
és renaissance-styl vegyületét mutató Hermma-
kápolna emelkedik.

Az imola, Hild terve szerint, mintegy tizen-
két év előtt lett teljesen befejezve s 1856-ban az
ország főpapja által fölszentelve. Müvészi oltár-
képe a koránhunyt herczegleány arczképét mu-
tatia ki mint szt. Hermina van ott ábrázolva.

J ' Csendes, ájtatosságra
késztető hely ,jó.lehet szom-
szédjában, fóleg ünnep- és
vasárnapon, vidám, földi
dalok s keringők vegyülnek
a buzgólkodó hivek zsoltári
zengeményébe. A kápolná-
tól nehány lépésnyire van
a hires Neszvarba-sörház,
hol kétszer hetenkint ka-
tonai zenekarok játszanak.

A városligetnek azon
látogatója, ki a sétálóktól
hemzsegő rondeaunál rit-
kán megy tovább s legfö-
lebb, hogy az egymás hátán
álló korcsmákból s a kö-
rösdikből (magyarul rin-
gelspielekből) zűrzavarban
kiáramló zenebonától meg-
szabaduljon, a tó mentében
sétál, hogy itt ismét a sod-
rony- és pávaszigetnek
polka- és csárdás-tüze közé
szoruljon: mondom, hogy
az ily kényelmes ligetven-
dég meg sem gondolná,
ott a kápolna környékén
mily élénken lüktet a jó
kedv s mily zajosan foly a
mulatság a kertes vendég-
lőkben s a berkes szabad-

ban, hol emberséges kézművesek családostól,

Képek a hazai népéletből: LIII. Számadójuhászok. (Lüders rajza.)

komástól, sógorostól, ott heverésznek a dagadó
gyöpön , iddogálva, kártyázgatva, mig fiatalja
hűs bokrok árnyában dévajkodik s apraja ugyan-
csak mulat a kapósdival vagymétázással.

Ama meglehetősen terebélyes , vén bükk
árnyában rendesen megjelen az ismeretes^ czin-
kotai ember is, ki kegyetlen visító vallomásokra

k é n y s z e r i t i
--=• - - szuszban kifogy-

hatatlan dudáját.
Vedlett, rovát-
kos karimáju ka-
lapjába hullogat
egy-egy kraj-
czárka is s meg
nem veti a jószi-
vüség czinkotai
itczéjével mért
sörmaradékokat
sem , miket , a
kacskaringós nó-
tán nagyokat
kaczagó majsz-
ter legkisebbik
lánya czepel az
Utszéli nemzeti
müvész elé. Bő-
ven kijut ama
mézeskalácsos-
nak is, ki ilyen-
kor tengernyi
„puszit" s ver-
seményes szive-
ket ad el. S mi-
dőn leszáll az est
s vele a közel or-
szágut alkalmat-
lan pora, s a kis
torony megcsen-
dül az esti lég-
ben, mely percz-
ben e l n é m u l
minden zene: ez
oly kedves fővá-

A herczegnő élte virágjában halt el s a nép-
költészet regényes, drámai okát adja e kora halál-
nak, melyet őszintén siratott meg és gyászolt az
iker főváros. , ,, ,

Mig testvérhugát, Erzsébetet, a belgák le-
endő királynéját s mostani Brabanti herczegnőt
életkedvtől s szépségtől sugárzó arcza miatt
„pünkösdi rózsának" nevezek, Herminát, mert.
karcsu vala és halvány: „fehér liUomwalnak_<
keresztelte el a nép. Kedvencz sétánya a városh-

rosi idyll, oly szép vasárnapi kép, melyneK igazán
nem juthatott jobb helye, mint a „Vasárnapi
Ujság." _____

Képek a hazai népeiéiből.
MII. Számadó juhászok.

Hárman ügetnek egymás mellett, •
rak kurta lábai alatt csak ugy porzik *JfJ
B -.kis falu mögött még le sem száll eges
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nap, a juhászok már kivül U lesznek a tanyán, az
az künn lennének , ha a közbeeső „Benyali"
csárda utjokat nem állná. Az a csárda, az a
csárda! Egy vendégednek sem volt még annyi
rovása, mint a mennyi magadnak van a komo-
lyabban gondolkozók itélőszéke előtt. Sokszor
még lábán van az a kis termés s a bárány még
az anyja bundájában telel jóformán, midőn gyapja
titkos és tiltott utakon már átváltozik borrá s az
aratatlan buza, szilvapálinkává.

A mit a szegényebb sorsú szántóvető C3ak
ritkán engedhet meg magának, az utójára sem
oly nagy sommá a juhásznál, különösen a szám-
adó juhásznál, kinek még az inséges időben is
mindig jut apritni valamit a juhtejbe. Sokszor —
már csak köztünk maradt szó legyen — megke-
ringősödik a holt bőgöly is, vagy olyan bőrrel
számol be juhászunk, melynek töltelékét csak is a
sógor-komaság miatt fejté ki előttevaló nap, mely
sógor-komaságot,,fölfordult" pörkölt húsra hitta
meg magához. Aztán, ha csakugyan vastag hijja
támad a gyapjasoknak, akad szomszéd, ki kölcsön
fejében megsegíti a szükséges időre. Ez azonban,
ha a kodifikált paragrafusok egyikével vagy má-
sikával nincs is a legnagyobb öszhangzatban,
nem törvényellenes dolog, mert a szigoru Spár-
tában is csak a — rajtakapatásért fenyitették meg
a számadókat.

Virágos jó kedvökben vannak és mindamel-
lett „nagyot ütnek a szamár fejére." Ha a ma-
gyar embernek már az a szokása, hogy bujában
8 örömében egyaránt iszik, miért ne üthesse pa-
ripáját a magyar juhász, ha piros hangulatban van
vagy kétségbeesésben? Magyar szokás, szamár-
sors, melyet a fülesnek még halála sem bir meg-
kérlelni, mert, mint a mese tartja, még holta után
is verik dobbá cserzett bőrét.

Mennek hát a szamáron, földig ér a lábuk.
Árvalányhaj, ujjas hátralebeg, por, pipafüst
búbánat messze elmarad mögöttük. A kulacsot
megtöltve vitték el a csárdából a ugyancsak buj-
dosik ám kézből kézbe, mig élénk koczogás s
kotyogáá közt szerencsésen ki is adja lelkét. A
tiszttartónak beszámoltak, a „Benyaliban" be-
nyaltak s a tanya pitarában a tűzről pattant me-
nyecskék, kik nyalábra hordták a rozsét az öb 03,
finom illatot árasztó bogrács alá: hallják is már
szózatos énekét kurjongató férjeiknek:

Esteledik, alkonyodik,
Gulya, menés takarodik,
A tiszttartó káromkodik,
Hej, mert juhásza bort iszik!

Tanszabadság a sárospataki ref.
főiskolában.

A magyar ref. tanügy fejlődési történetében
három század óta aligha van nagyobbszerü idő-
pont, mint a mult és jelen évtized. E két évtized
alatt több történt annak érdekében, mint ezelőtt
egy vagy két század lefolyása alatt.

Korunkat főkép az különbözteti meg a mult
idők szellemszegény éá szűkkeblű észjárásától,
hogy a tudománynak nem ismeri többé oly titkait,
melyeket az emberiség elől elrejtve féltékenyen
kellene őrizni. De a tudomány korszerűségét, ma-
gas feladatát nem csupán ez teszi, mert ez mind-
össze is egy lépés oda, hogy a gondolkodást
leigázott állapotából fölszabadítsuk. Annak sza-
bad fejlődést is kell engedni. Nem mintha köze-
lebb mult századainkat ama sulyos vád érhetné,
hogy a tudományt s annak fejlődését az élet teré-
ről leszorították volna, — de mert e fejlődés nem
volt szabad, az eszmeszahadság lényegében mel-
lőztetett. A tudomány csak egy fokkal volt sza-
badabb mint India s Egyiptom őséletében a kaszt-
rendszer mellett. Az eszmeszabadság nélkülözése
okozta azt, hogy a haladás, a művelődés pályája
annyi nehézséget 8 betölthetlennek látszó mély-
séget tüntetett fel. Mert a tudomány legbensőbb
életszervét az eszmeszabadság teszi, ennek meg-
akadályozása nemhogy apasztaná — de sokasitja
az élet terheit.

Miben állottak, mik voltak azon akadályok,
melyek hazánkban egy pár század óta a művelő
dést sulyosan hátráltatták? részletesebben előso-
rolni ez igénytelen czikk körén kivül esik. Azt
hiszszük, eleget mondtunk a fcnnebbiekkel erre
vonatkozólag is, s még inkább kielégítjük olva-
sóinkat, ha figyelmüket a tanszabadság nem létére
hívjuk fel.

Hazánkban a tanszabadságot nélkülözték
eddigelé s még mindig is nélkülözik a ref. egyház
felsőbb tanintézetei, a hazai protestáns akadémiák.

Ez az, a mi nélkül ezek kezdetleges állapotukban
vannak, elmaradva messze a külföldi, főkép a
német protestáns egyetemektől. A tanszabadság
elve nem tür szellemi rabbilincseket, melyek gá-
tolják a tudomány szabad fejlődését, lekötve
tartják az eszmeszabadságot. Gyakorlati szem-
pontból tekintve: a tanszabadság a felsőbb tan-
intézetekben a tanitásnak és tanulásnak egyetemi
színvonalra emelésében áll.

Önként következik, hogy a tanszabadság,
mint a tanügy magasabb fejlődésre emelkedésé-
nek csalhatatlan jele, a szabad tanítás és szabad
tanuláson alapszik. Különösebben a szabadtanulás
az, melynek szüksége a gymnáziumi pilya bevé-
geztével áll elő, tehát a melynek az akadémiai
pályán lehet és van helye. Az ifju, ki gymnáziumi
pályáját végezte, szelleméhez, kedvéhez és hiva-
tási érzetéhez hün csak bizonyos szakirányban
fejtheti tehetségeit sikerrel, növelheti, épitheti
ismereteit haazonnal, a szakirány pedig tansza-
badságot, szabadtanulást feltételez, minélfogva
a tanszabadság oly eszme, mely elmaradhatlan
megvalósulást igényel, és főkép korunkban mindéi
felsőbb tanintézetben, s különösen hazai protes
táns akadémiáinkban.

E tekintetben a tiszáninneni ref. egyházke
rület főgondnoka, idősb báró Vay Miklós ő excel
lentiájaé az érdem, hogy a hazai prot. tanügyre
vonatkozólag ezen igen nagy eszmét nem csupán
megpendítette, de egész erélyével törekedett azt
életbe is léptetni. Nevezett egyházkerületnek
folyó 18(55. évi május 2—5-ik napjain Miskolczon
tartott közgyülése a magyar ref. tanügy történe
tében örökre emlékezetes időpont marad. Meny
nyire fontos és szem elől téveszthetlen teendőv<
vált a tanszabadság életbeléptetése, a szabadtam-
tás és tanulás gyakorlatba vétele a hazai reform,
tanügynek meunyire időszerinti igénye, kitünik
ez a nevezett főgondnok ő excellentiája beszédé-
ből, melylyel a fönnebb emlitett egyházkerületi
közgyülést megnyitotta. Nem akarjuk e minden
tekintetben fontos és nagyszerü beszédet itt föl-
idézni*), elég említenünk annyit, miszerint az
egyházkerületi gyülés az inditványt magáévá tett<
s főfeladatául tüzte ki az elvet mielébb gyakor
latba vinni át, a sárospataki főiskolában a tansza-
badságot óletbeléptetni. Az egyházkerületi gyülé
ugyanis ez inditványt valódi örömmel fogadva
akadémiájának, a sárospataki főiskola felsőbb
tanintézetének egyetemi színvonalra emelésé
elvben azonnal kimondá: utasitván a főiskola
igazgatóságot, egyszersmind maga elébe is figye-
lemben tartandó irányul tűzvén ki azt, hogy
„ezután minden, a nevezett akadémia jövőjére vo-
natkozó változtatásokat, ujitásokat, ugy a tan-
rendszerben, mint a tanárok választásában teendő
lépéseket akként intézze, hogy azok ezen határo-
zatnak mielébbi életbeléptetésével öszhangzás-
_ban álljanak.' — Jegyzőkönyv. 3-ik pont.

E határozat életbeléptetésére s a kimondott
elv megvalósitására az egyházkerületi vizsgáló-
küldöttség Sárospatakon f. évi julius 3—15-dik
napjain tartott ülései folytán, egy hathatós lépést
tett, a mennyiben a főUkolai tanári testületet
megbízta, hogy nt. Hegedüs László, alsó-zempléni
esperes elnöklete alatt értekezzék a felől: mit le-
hetne tenni a mostani tanerővel s körülményekhez
képest az emlitett czél megközelítésére. A tanári
testület megfelelt fontos megbízatásának, ugy
fogva fel azt, mint a mely hozzá mint indirekt
kérdés intéztetett: kitudni, mi legyen az illető
testület hangulata, véleménye e fontos ügyben.
Mult szeptember hó 2—3. napjain e tárgyat mé-
lyebb, lényegesebb megfontolás és vizsgálat alá
vevén, rendezte, tisztázta nézeteit a tanszabadság
fogalma s az akadémia egyetemi színvonalra
emelése felett, majd beadá jelentését a Rimaszom-
batban ugyancsak mult szeptember hó 17-dik s
többi napjain tartott egyházkerületi közgyülésnek.
Igy történt, hogy a nevezett közgyülés határoza-
tilag kimondá a fontos elv s a benyujtott jelen-
tésben foglalt terv foganatba vételét s azonnal
életbeléptetését. Igy lőn a sárospataki főiskola e
jelen 1865—66-diki tanévre, ugyane felsőbb
prot. tanintézetre nézve egy fölötte fontos kor-
szak kiindulási pontja.

A sárospataki magyar ref. akadémia tehát*a
szabadtanitás és tanulás elvének gyakorlatba vé-
telével jelenben már egyetemi színvonalra van
emelve. A reform életbelépése mult szeptember
hó 2tf-ikán lőn az akadémiai ifjuság előtt, a főis-
kola kebelében nyilvánosan kijelentve. A szokás-

*) Olvasható ez a nevezett egyházkerül, közgyülés
jegyzőkönyve második pontjában, valanvnt a sárospataki
főiskola reformjáról szóló ,, Emlékiratban" is.

ban volt tanitások ezóta egyetemi gyakorlat sze-
rinti szabad eladásokká változtak át. Megvan
különböztetve s elkülönítve a hittani, thelogiai,
bölcsészeti — filiozófiai és a jogi szak, és ami leg-
főbb jelentőségü s a tanintézet életének ujab b
hatalmasabb lendületet és elevenséget biztositó
intézkedés, az, hogy az életbeléptetett időszerű
elv a tanszabadság elvénél fogva a szabad tanulás
foganatosíttatott. A gymnáziumi pályát végzett
ifju, akadémiai polgárrá lesz, tetszése szerint,
hajlamát, hiratási érzületét követve választhat
magának tanszakot és pályát a sárospataki főisr
kólában ezután. Eddig hallgatnia kellett minden,
vagy legalább több oly akadémiai tantárgyat,
melyhez sem hajlama, sem kedve, többször önfel-
fogása szerint hivatása s ereje sem volt. Nem
csupán hallgatott pedig, de az egyes tantárgyakat
legtöbbször, ha nem mindég is, kényszerülve volt
betűről betűre is bekönyvnélküzni, iskolai nyelven
bemagolni, mert igy kívánták tőle, s igy volt jól,
mert a tanórai leczkéztetés, kérdezés folytonosan
sakban tartá. Pedig az akadémiai ifjunak sem
kötelessége, sem feladata többé az, hogy gymnázi*
umi módon leczkéztessék. Érettségének kell lenni
annyinak, hogy szabadon hajlama s hivatásához
hün válaszsza meg a tanszakot, megszorítás nél-
kül, önállóan a tantárgyakat, s azokban tett elő-
meneteléről megfelelhessen magáért a világ s az
emberek előtt. A tanszabadság alkalmazásával, a
szabadtanitás és tanulás életbeléptetésével tágas
köre nyilik az eszmeszabadságnak, s elég lesz
téve a humanismus elvének, az akadémikus vissza-
adva szellemének és hivatásának, ugy hogy, a
mint egyik igen jeles tudósunk s Ítészünk mondja:
nem esik erkölcsileg is rovás alá, nem duzzad
vagy lohad önérzete magánkivül a vizsgái süker
mérlegén, becsvágya nem ficzamlik, nem törik meg,
s nem hordja végül keresztjét, egy sereg tanár,
majd egész igazgatóság tudtával, mint amaz állat,
mely ünnepi pompán is megfordul, gúnyra is jó
alkalom. *)

Az 1865 évi szeptember 26-ika oly emléke-
zetes nap a sárospataki főiskola életében, mint
az 1860-ík év július 8-ika, mikor a nevezett tan-
intézet édes és büszke emlékekkel a multban,
magasztos és fényes reményekkel a jövő iránt,
fennállásának hazaszerte híressé lett háromszáza-
dos ünnepélyét ülte meg. Ez iskola most a ma-
gyar ref. tanügyben egy valóban igen fontos lépést
tett előre. Reformjáról számot ad a nyilvánosság-
nak. „Emlékirat"-ában. Hogy a tanszabadság
elvének életbeléptetése mily horderővel bir, s mi-
nő eredményekkel fog az hatni a hazára, a nem-
zeti tudományosság és művelődésre is, megmu-
tatja a jövő, a következő idő. Ez elv életbelépte-
tése mindenesetre oly dolog, mely ref. tanügyünk-
nek időszerű égető kérdése. A XIX-ik század
az eszmeszabadságának százada. Legnehezebb
csak a kezdet, mert az elvet könnyü kimondani,
de annak gyakorlatba vétele ezer nehézséggel jár.
A sárospataki főiskola küzd most e nehézsé-
gekkel, és még fog is kü.-.dcm, de küzdés teremti
nagygyá az erőt, s a győzelemnek ily fényes és
időktől megpróbált kitartás mellett, minőt e tan-
intézet élete , csak a legközelebb multban is
fölmutatott, nem lehet elmaradni, nem, mert jel-
szava ez most, ez Jesz mindig is, hogy: „Az -Isten
és a haza nevében előreJ ff" y. s.

Előkészületek a természetvizsgálók
jövő évi nagygyűlésére.

Gömör, okt. 12-én.v

GömörmegyekÖzpontja, Rimaszombat városa.
mily szép, oly közérdekü napra virradott oktober

11-én. — A magyarországi természetvizsgálók és
orvosok ez évi Pozsonyban tartott nagygyűlése

atározata folytán, a jövő évi XH-dik nagygyü-
és helyéül Rimaszombat városa tűzetvén ki, egy-
szersmind annak elnökéül Coburg Koháry herczeg
?elkéretni határoztatott; alelnökül Kubinyi á-gos-
ton és Dr. Kovács S. Endre, titkárokul pedio-
Marikovszky Gusztáv és Batizfalvy Soma orvos-
;udor választattak. — Hogy tehát a természetvizs-
olók ezen jövő évi nagy gyülése előkészittessék,

i mondott napon, okt. 11-én a városba érkezett
mélt. Kubinyi Ágoston, Batizfalvy Soma orvostu-
lor társaságában. A város értelmisége csoporto-
san sietett jeles vendégeinek üdvözlésére, s dél-
slőtti órákban a rimaszombati kaszinó térés tere-
íiében tartatott a nagy gyülésre tervet készitó'
;anácskozmány értekezlete. — Az ügy iránti lel-

*) Sárospataki füzetek 1865-ik év folyam 767-ik
apón.

kesedést és érdekeltséget tanusitá azon, mintegy
150 személyből álló, s a város és Gömörmegye
értelmiségét nagy részben képviselő tanácskoz-
mány, mely ő méltóságát a terembe léptekor szi-
vélyes éljenzéssel üdvözlé. Lelke3 szavakban nyi-
latkoztatta ki ő mlga örömét a felett, hogy az
áldozatkészségéről ismeretes Rimaszombat városa
a magyar és erdélyhoni természetviszgálókat és
orvosokat XH-dik nagygyülésök tartására kebe-
lébe meghívta, s az előleges terv megkészitéséra
a város és megye értelmisége ily szép számmal
gvülekezett össze. Erre ő mlga az értekezlet ta-
nácskozásának vezérfonalul szolgálandó, s helyi
körülményeinket és érdekeinket felölelő alapesz-
méket olvasott fel, melyek átalánosan helyeseltet-
vén, egyenkint megvitatva, határozatba mentek;
jelesül:

Felolvastatott Torkos Pál herczegi tanácsos-
nak Bécsből ő mlgához irt levele, melyben azon
örvendetes tudósitás foglaltatik, hogy Coburg
Koháry Ágoston herczeg a Rimaszombatban tar-
tandó nagygyülés elnökségét elvállalni kegyeske-
dett. O magassága, megyénk földbirtokosai és
gyárosai közt az első helyen állván, a levél tar-
talma nagy tetszéssel fogadtatott, s ő mlga felké-
retett, legyen szives további közbenjárását fel-
használni! hogy ő herczegségét a nagygyűlésre
elnökül becses személyében megnyerhessük.

Számos tagból álló helyb ;li bizottmány ne-
veztetett ki Volny Jozsef és Dipsy Vilmos urak
elnöklete alatt, melynek jegyzőjéül Török János
városi jegyző ur kereteit fel, s melynek feladata
lesz, az egyes szakokra rendező albizottminyokat
nevezni.

Az emlékérem vésetésének és nyomatásának
költségeit a város jelen volt elöljárói magukra
vállalták.

Gömörmegye topó- s etnographiai és statisz-
tikai tekintetben leíratván, ki fog nyomatni.

Az állát-, növény- és ásvány-országaiból, va-
lamint a gyárak és ipar köréből, régiségekből ki-
állitás fog rendeztetni.

A gyülés megtartására nézve határoztatott,
hogy miután ennek határidejét a helybeli bizott-
mány a központi bizottmánynyal egyetértőleg
meg fogja állapítani és kitűzni, s a hirlapok utján
köztudomásra juttatni, egyszersmind czélszerü in-

tézkedés fog történni, hogy a haza különböző
tájairól a vaspályán minél könnyebben juthassa-
nak vendégeink Miskolczra és Váczra; ugy szinte
ezen helyeken, valamint innen állomásonkint gon-
doskodva lesz az utasokat meghatározandó dij
mellett szállitó kocsikról.

Rimaszombat környéke, s átalában Gömör-
mecye oly gazdag akár történelmi nevezetességü,
aká°r természeti szépségü helyekben, akár világhírü
ritkaságokban, hogy a vidékére teendő kirándu-
lások is nem csekély vonzerővel birandnak. Ki-
rándulások tervezve vannak a serkei — Lórántfi
Zsuzsanna lakja — várgedei és ajnácskői várak
romjaira és fürdőhelyekre, az ozd-nádasdi vas-
gyárakba és kőszéntelepekre, az agteleki, e vilá-
gon legnagyobbszerü barlangba, mely ez alkalomra
fényesen ki lesz világítva; Rozsnyóra, mely város
ujabb kirándulások főpontja lesz, például: Krasz-
nahorkára, Váraljára, Dobsinára s ennek vas,
nikol, kobalt, asbest bányáira; innen a Garam fo-
lyam forrásához, a csoda regényességü garami
magaslatra, mely Coburg herczeg vasgyári ipará-
ról nevezetes; innen Rőczére, a rimamurányi vas
egylet gyárai mentében az ugynevezett vashegyre.
Innen Muránynak magas várromjai alatt Szécsy
Mária és Wesselényi Ferencz forrásai mellett visz-
sza Rimaszombatba. Rimaszombatból bizonynyal
sokan meg fogják látogatni az egy órányi távol-
ságra eső és herczeg Coburg birtokában lövő
Balog helységet, kastélyával, kertével s közel
fekvő szarvast és vadsartést tartalmazó vadas-
kertéivel.

Miután ezen pontok az értekezlet által meg
lőnek vitatva, vége lett a bizottmány tárgyalásá-
nak, s a lelkes város magyar vendégszeretettel
hivta meg ebédre kedves vendégeit. — Terray
Károly- _ _ _

E g y v e l e g .
— (Hosszu könyvezím.) Őseink minő különös

szokást követtek könyveik cziménél: azt minden
pillanatban tapasztalhatja az irodalom buvara.
Hosszu, eo'ész lapot betöltő sűrűn nyomott körül-
írások azok, és sokszor a nélkül, hogy oktatná-
nak - unalmasok, de igen gyakran megérdemlik
a figyelmes átolvasást, mert oly szép s eredeti

gondolatokkal találkozunk bennök, hogy a mai
kor gyermeke elbámulva gyönyörködik rajtuk.

Ilyen azon halotti beszéd czim is, melyet most
közlök; ebben ugyan nem mindenütt található fel
valami erőteljes gondolat — miről fentebb emlé-
keztem, — de hosszadalmassága miatt méltán
megérdemli, hogy közel másfélszázados szunyadá-
sából némileg életre ébresztessék.

Telekesi Török István felett mondott egyik
„oratio funebris" czime a kezeim közt levő pél-
dányban im igy olvasható:

„ á Cedrusfának Siralmas Esete, Mellyet Az
Ur Jesusban boldogul, s-idvösségessen ki múlt,
Tekéntetes, Nemzetes, Vitézlő, TELEKESI TÖ-
RÖK ISTVÁN zászlós Urnak, Alsó Magyar
Országban, Nemes, és Tekéntetes Sopron Vár-
megyében, Rábaközi Tractusban levö Egyed,
Szent András, és Sobor Helységeknek, és Faluk-
nak örökös Urának; Nem külÖmben Felséges,
hatalmas, és Koronás Királyunknak, VI. KARO-
LUSNAK, Kegyelmes parantsolattyábúl, Nemes
Országunkban lévő három Religiok eránt institu-
áltatott, s-akkor még fon allatt Fölséges Com-
missióban , egyik delegátus Commissariussá-
nak; Nem külömben Nemes Sopron, és Vas-Vár-
megyéknek , s-egyetemben eorundem Inclyto-
rum Comitatuum Tabulae Iudiciariae Tekéntetes
Assessorának. Ki-is Karátson havának 26-dik,
ugy mint szent István Protomartyrnak ö nnpján,
Christus Urunk születése után MDCCXXIl-dik
Esztendőben, az Ur Jesusban boldogul meghal-
ván, meg hidegült Uri teste, a következendő
MDCCXXIII. esztendőb. sz. György havának
6-dik napján, a fóllyeb emiétett Rábaközi Tractus-
ban lévő vadosfai Articuláris Ecclesiában, a Tem-
plomban készéttetettCryptájában,Urak rendi sze-
rént, midőn eltemettetett; A temetésnek Solenni-
tására öszve gyült Méltóságos, Nagyságos, és igea
sok Tekéntetes Uraknak, s-egyetemben számtalan
sokaságnak jelen létében, a vadosfai Templom
előtt, halotti Praedikátiónak alkalmatosságával,
Zacharias Prófétának XI. részébül 2 verséb. szo-
moru szivei elö hozott, és proponált. Nemes Nagy
Győr Vára elött Újvárosban levö Augustana
Confessio szerént való sz. Ecclesiának érdemetlen
Lölki Pásztora, Praedikátora, Torkos András.
(Lipsiae 1723.) K4r. — Közli: Ráczkevi.

Vasárnapi beszélgetés.
(Az országháza. — Puszta sétányok s hemzsegő utczák.
— A fényes kirakatok. — p e s t i szépek. — Három festesz )

Pest, oktober 28-án.
Már fején van a kalap s a háromszinü bok-

réta, csakugyan melléje kerül azon időre, melyet
oly epedve várunk; vagyis, allegória nélküli hét-
köznapisagban szólva: az országháza tető alatt
áll, s ezzel az ácsmunkálatok maholnap be is
lesznek fejezve; minden gyorsan s szabatosan
megy s ha az idő, mely eddigelé kifogástalanul
viselte magát e sürgös építkezés iránt, tovább is
kedvez: tán még a munkálatok elején szükséges-
nek vélt éjelezés nélkül is ellehetnek s deczember
?-én a vezérépitész átadhatja a kulcsot az alsóház
korelnökének.

Az épülő országház kényelem tekintetében
is meg akar felelni minden igénynek s igy remél-
hető, hogy az ujságiróknak, a sajtó embereinek, a
közönség tudósítóinak is bő hely fog jutni a nagy
terem öbléből,, nem ugy mint a 61. ki országgyü-
lésen, hol a journalistát ugyancsak szük ketrecz-
ben szorongtak.

Az időjárás, fővárosi fogalmak szerint, iga-
zán fölséges, noha a gazdák ugyancsak neheztelnek
rá s tény, hogy a rögökké aszott földet fejszével
kell eke alá puhitani. De mi budapestiek, mint a
gyermek Örülünk a derült égnek, a lanyha légnek
s a szépen kéklő messzeségnek. Az igaz, a liget
8 a sétányok elhullaták már lombjukat, a fák su-
darán csak itt-ott libeg lobog egy csipetnyi levél-
csomó 8 reggelre tán ez is zörögve hullott alá a
többihez: de mi segítünk magunkon s ha kényes
fülünket bántja a száraz gályákon siralmasan
átbugó őszi szél, a sétf nyt átültetjük a Deák- s
váczi (mikor fogjuk már mondaatni Kazinczy-
vagy Vörösmarty!) utczákba, a dunapartra, vagy
mas tarka s r a g y o g ó pontjára a fováro3nak. A
deh órákban a z akadémia palotájától a városház-
térig finoman öltözHtt asszonyok és urak hullá-
moznak, nevetkérezve, beszélgetve s meg-meg-
állva egy-egy fényképész vagy divatbolt kirakata

T Á R H Á Z .
I eiőtt, melyben egymás mellett függ a két- és

ötezer forintos, valóságos kashmir-sál s a nem
valódi, az utánzott huszonötforintos, mely szín-
ben, rajzban s nagyságban szakasztott mása
amannak. Az ember nem bir megnyugodni azon
való gondolatában, hogy e drágaságban akadjanak
férjek vagy apák, kik ezer forintokat szánhatnak
oly öltözék-darabra, melyet pórias származásu
testvérétől — még a gyakorlott szem sem bir
megkülönböztetni.

A nevezett utczákban van nehány oly bolt,
mely, ha kiterjedésre nézve nem is, de külső s
belső fölszerelés, kiállítás s világítás tekintetében,
bátran versenyezhet Parissal és Bécscsel.

Monaszterly és Kuzmik ragyogó boltja előtt
esténkint legnagyobb a tolongás. A számtalai
lángtól besugárz >tt vastag, egyöntetű üvegleme-
zek mögött, mindenféle köpenyek, szinházi csuk-
lvák s tender becses apróság s értékes haszonta-
lanság, müvészi himzések, furcsa rajzu nyakken-
dők s mindazon drága semmik kisértenek, melyek
nélkül a nők, állitólag, el sem lehetnek. Olább a
Deáktestvérek prém-kereskedése, mely a közön
séges botostól föl a legfinomabb nyuszt- vagy
menyét bundáig mindent rendelkezésedre bocsát.
Szemben Palócz napfényességü fehérnemű-rak-
tára ezzel átellenben Lechner óra-kirakata,
melyről határozottan mondhatjuk, hogy nappal

i koránsem oly világos, mint este. Altér divatke-
reskedése, Harris gyolcs-raktára, a sok arany- s
ékszerbolt, melyeknek tartalma, a karpereczek,
függők s gyémántok, ezerszeres viszfénynyel
árasztják el a bámuló tömeg arczulatát; a mű,
fegyver- és könyvkereskedések, de még a fűsze-
resek is sugárzó gázlángokat gyujtanak, hogy a
czukor csak ugy szikrázik s a sardmák s heringek
aranyhalaknak látszanak. Ha az ember a pénz
szűkét hallja emlegetni, nem tudja mire vélni a
fővárosi gyarapodásnak ezen félremagyarázhatlan
jeleit.

A sok kirakat közöl, egyen kü'önösen meg-
akadt szemünk. Ez Sárkány boltja, hol ismert
8 ismeretlen nevezetességek fényképei vannak
közszemlére áitéve. Ott az akadémiai album s

nehány keret, melyben középütt Deák, Eötvös
vagy Desewffy arczképe áll, mig környezetét régi
és fiatal tudósok képezik. A görög irodalom s az
uj magyar szótár, a bölcselet s a mennyiségtan, a
szépirodalom s természettan, a paleontológia s a
géptan csendes egyetértésben tartanak itt vegyes
gyüléseket. Átalános feltünést okoz nehány tudós
— ki meg van fésülve, miután a néphit a tudo-
mányt külön nem tu Íja választani a borzas fejtől.
A hazai nevezetességek szomszédjában ott fityeg
nehány fővárosi alak, kikre, noha senki sem
ismeri, mindenki ráismer, mert lépten-nyomon
beléjök ütődik az ember. Lincola mellett ott lóg
Jefferson Davis s a kettő fölé Booth, a köztársaság
elnökének gyilkosa van akasztva, kinek érdekes
vonásai nagy mértékb3n vonzzák magukhoz a női
szemlélőket. Hugo Viktor, Kant, Marion de Lorme,
Liszt Ferencz, Rózsa Sándor, IX. Pius, iLola
Montez, a bécsi rabbinus Manhaimer, Schmerling,
Majláth, a franczia Lajosok, a császári család, az
1848 ki magyar miniszterium, régi s uj követek,
volt s leendő nevezetességek, a véletlennek szeszé
lyes rendjében váltakoznak egymással. A kirakat
legérdekesebb pontja azonban azon chromopho-
tografiák, azaz szines fényképek, miket Streliszky
állitott ki ott. Pestnek több szépsége van ott
megörökítve. Streliszky eljárását, mely által a
szinek kimondhatlan lágyságot s élénkséget mu-
tatnak, még eddig el nem sajátitá senki.

A fotograftól a festészhez csak egy a lépé- a
ezt meg akarjuk tenni, hogy három oly hazánkfiá-
ról tegyünk emlitést, kiknek ketteje R<hl s a
harmadik Gallait tanitvínya. Ezek névszerint
Kern Armin, Grosz Béla s Fakerti urak. Első s
utóbbi hosszasb tanulmányok s műutazás >k_ után
tértek most vissza hazájukba, mig Grosznak, ki
a császár arczképében ol' kitünő festményt al-
kotott, több müvét ismerjük a kiállításokból, me-
lyeket részint a társaság, részint még a kiállitáson,
magánzók vettek meg. K>>rn Arminhan, kinek a
tárlatba szánt képeit láttuk,meleg szinezŐt s plasz-
tikus ecsotelőt ismertünk meg. Forgó János.
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Irodalom és mű vészét
** (Volkmann Robert ,,Saphó"-ja,) e magas

sopran hangra irt nagyszerü drámai zenemü, a
napokban megjelent Heckenast diszes kiadásá-
ban. A mü, színházunk jeles primadonnájának,
Carina Anna kisasszonynak van ajánlva, ki ezt
több hangverseny alkalmával meghatóan énekelte.

** (Érdekes röpirat.) Tisza Kálmán, mint a
„Hon" irja, egy röpiratot fejezett be, melynek
czime „Felelős kormányzat és megyerendszer."

** (A Pulszky család mesekönyve.) Pulszky
Ferencz, neje, és fia Ágost, egy-egy nagyobb tün-
dérmesét irtak, s mint a „P. H—p" irja, a három
mű nemsokára együtt egy kötetben megjelenik.
A Pulszky Ferenczé ezen czimet viseli: „Mese a
ceillagfiról," s a Kisfaludy-társaságnak van
ajánlva, mely a jeles szerzőt már régen tagjai so-
rába igtatta, most azonban még tettleg nem szá-
mithatja közéjök.

•• (Uj szaklap) A „Guttenberg" czimü
nyomdászati szaklap első száma megjelent. A lap
csinosan van kiállítva, s félivre terjed. A szakba
vágó hasznos tudnivalókon kivül, épületes mulat-
tató rész és könyvészeti szemle is van benne. Ára
rendkivül olcsó, egész évre 2 ft40 kr., félévre 1 ft.2O
krt., egy hóra 20 kr. Megjelenik minden hó l-jén
és 15-én, Egei ben, Tóth István szerkesztése mellett.
Óhajtjuk, hogy e hazai nyomdászatunk emelését
czélzó lap nemcsak a szakemberek, hanem átalá-
ban a nyomdászat iránt érdekkel viseltető közön-
ségnél is megérdemlett pártolásra találjon.

*• (A „Budapesti Szemle'') VIII. és I X dik
füzete most hagyta el a sajtót.Válogatott tartalma
a következő érdekes közleményeket foglalja ma-
gában: Fischer Kuno „Goethe Faustjáról." Nyilt
levelek Szász Károlyhoz, Szász Bélától. — ,,A sajtó
és nyilatkozási szabadság története Angliában
1760—1860." Barsi Józseftől. — „Gyejcs (Géza)
vezér és kora. 972—997," Szabó Kiroly tól. „Aczi-
gány és viszonya zenénkhez," Bartalus Istvántól.
„Erdély, Magyarország kiegészitő része," jog-
történelmi tanulmány, Sándor Józseftől. ,,Az orsz.
magyar gazd. egyesület két emlékirata és hazánk
vasuti kérdése." Térképpel Lónyay Menyhérttől.
— Az egészet terjedelmes irodalmi szemle fe-
jezi be.

** (Uj szinmüvek.) A nemzeti szinházi drá-
mabiráló-bizottmány ,,A szinhös" czimü eredeti
vígjátékot előadásra ajánlotta. „A bajusz és kol-
dustarisznya" czimü történeti vígjátékot és „Nagy
Sándor" czimü tragoediát nem ajánlotta.

Egyház és iskola.
** (A lipótvárosi templom-épitési kölscönre)

Drasche Henrik ur 2000 frtot, Humayer Károly
ur pedig 1000 frtot irt alá. Mind a ketten téglát
szállitottak az aláirt összegek erejéig.

r= (Az ujvidéki ref. templomfényes fölszente-
léséröl) értesitik a „Hont". A templom-szentelés
f. hó 15-én ment végbe. Pesten Török Pál super-
intendens és ifj. gr. Ráday László, voltak jelen az
ünnepélyen. Ujvidék határán fáklyavilág mellett
fényes küldöttség várta a pesti vendégtársakat,
30 kocsin minden vallásfelekezetből és nemzeti-
ségből álló tagokkal s több mint[25 legényből álló
banderiummal. A bevonulás teljes diszben, mozsa-
rak dörgése, s az utczáknak nemzetiség- és val-
láskülönbség nélküli egyetemes kivilágitása mel-
lett s a nép ,,zsivio" és „éljen" kiáltásai között
ment végbe. Másnap a szép mondhatni pompás
refr.-templom fölszenteltetett, a midőn főtiszt.
Török Pál superintendens megható szép beszédet
tartott. Az egyházi ünnepély után gazdag lakoma
következett, hazafias felköszöntésekkel, s Atha-
naczkovics Plato ujvidéki püspök is, — kinél tisz-
telegtek, — magyar nyelven a következő szavak-
kal vett bucsut a távozóktól: „A viszontlátásig,—
a leendő pesti országgyűlésen !"

** (Kápolna-szentelés.) Ipolyságról irják,
hogy e hó elsö vasárnapján szentelek föl a köz-
temetőben azon kápolnát, melyet Jakubik Antal
épittetett, e czélra (500 ftot hagyván végrendele-
tében. E vagyonos magánzó 1860-ban történt ha-
lálakor a nemzeti színháznak és muzeumnak is
külön külön 500 ftot hagyományozott. A kápolna
belf ölszerelése egy ottani tisztes öreg polgárasz-
szony, Bodonyinó költségén történt, ki 400 ftot
szentelt e czélra.

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

matikai és természettudományi osztályának e hó
23-ikán tartott ülésében Györy Sándor r. tag szólt
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1 „a mathematikai 'műszavakról", azoknak nye'vé-
szetileg helytelen szabályellenes származtatásait
mutogatva. — Utána Dorner József t. tag Kanitz
Akós egyik művészettani munkálatát mutatta be.

** (A Kisfaludy-társaság) mult szerdán dél-
után tartott választmányi gyűlésében egyéb
tárgyak közt a „Shakspeare-gyüjteményt" ismét
egy müvel gazdagították. Ugyanis Shakspeare-
nek „Szeget szeggel" czimü szinmüve Greguss
Ágost forditása szerint a magyar Shakspeare kia-
dásba fölvétetni határoztatott.

** (Az irói segélyegyletnél) ez év második és
harmadik negyedében, a közzétett pénztárnoki
kimutatás szerint, a bevétel a következő volt:
Alapítványi tőkékből 1100 ft.; alapitványi tőke
kamatjaiból 3010 frt. 24. kr.; évdijakból 48 frt;
sgélyzésekből 332 frt. 47 kr.; ideiglenesen tett
kiadásokból 478 frt. 13 kr. — Hozzáadva az első
évnegyed végével maradt pénztármaradványt,
991 frt. 90 krt, tesz az összes bevétel 5960 frt. 73
krt. — A kiadás pedig: ideiglenes kamatozás vé-
gett 600 frt; segélyezésekre 3226 frt. 63 kr; keze
lesi költség és vegyes 648 frt. 95 kr. Összesen
4475 frt 58 kr. Levonva a kiadást a bevételből, a
pénztári maradvány a mult szeptember végén
1485 frt, 15 krajczár volt.

** (If3usági önképző'- társulat) alakult a pesti
ref. iskolában, főleg Thaly Kálmán buzdítása
folytán. Az alakitó gyülésen elnökül egyhangulag
Thaly Kálmán intézeti tanárt s ismert irót vá-
laszták meg. Alelnökké Beőthy Zsoltot, titkárrá
Várady Bélát, jegyzővé Beniczky Árpádot, pénz-
tárnokká gr. Bethlen Andrást, könyvtárnokká
Sárai Szabó Pétert választá meg az egyesült ifju-
ság bizalma.

Közlekedés.
•f (A pesti lóvonatu vaspálya) ügyében ki-

nevezett vegyes bizottmány, a helyszínelést meg-
tartván, ugy nyilatkozott, hogy a vonal a széna-
térről az országut és a váczi ut baloldalán lesz
vezetendő. A váczi töltésre vonatkozólag a bizott-
mány véleménye az, hogy a vonal egyelőre az
uton elvezethető a nélkül, hogy a töltést széle-
sitni kellene, ha pedig a forgalom később a szé-
lesbitést szükségessé tenné, ezt a társulat a maga
költségén, kell, hogy eszközölje.

= (A pest-losonczi vasut) és sz. István kő-
szénbánya-társulat elleni csődügyben a birói
illetőség tekintetében kérdés merült fel. A társu-
lati alapszabályok szerint ugyanis a társulat szék-
helye Bécs, és bírósága a bécsi cs. k. kereskedelmi
törvényszék, minélfogva a csődügybeni eljárás is
ezen törvényszéket illetné. Pest városa törvény-
széke ennek következtében a magy. k. udv. kan-
czellária által annak feljelentésére utasittatott, mi
alapon tartja magát illetékesnek ezen csőd tár-
gyalására?

•/ (Vasutterv Nyíregyházától a moldvai ha-
tárig.) A tiszai vaspályának Nyíregyházától Már-
maros-Szigeten és Bukovinán át a moldvai határig
terjedő folytatása, valamint egy szárnyvonalnak
a sugatagi és szlatiniai sóaknáig vezetése s végül
Baltinosától Cernovitzig egy csatlakozási pályá-
nak létrehozatala czéljából egy társaság alakult,
mely az épitési engedély kieszközlése végett kér-
vényét már benyujtotta a kereskedelmi ministeri-
umhoz. A vonal Nyiregyházánál ágaznék ki a
tiszai pályából, s aztán Sengő és Petneháza, Na-
ményon át, (hol tiszai rév létezik) Tarpát, Tisza-
Ujlakot, Nagy-Szőllőst, Husztot, Száldobost, Té-
csőt és Marmaros Szigetet érintve, innét vezettet-
nék a moldvai határra Jassy felé Odessáig. Az uj
pálya e szerint végig húzódnék Bukovina leg-
termékenyebb részén s az ásványokban annyira
gazdag Marmaros-, valamint Ugocsa-, Bereg-,
Zemplén- és Szatmármegyéken. A tervezett pá-
lya hossza 69,783 mföíd. Az épitési költségek
63 042,214 frtra, az összes tőke pedig 83.913,904
frtra van téve. Az állam részéről kamatbiztositék
tekintetében 5.721,840 frt. évi tiszta jövedelem
igényeltetik. Az épités hat év alatt lenne befejezve.

Balesetek, elemi csapások.
** (Tüzeset.) E hó 26-ikán délután Pesten tüz

ütött ki a Lipót-utcza 8 sz. alatti Simoncsics-féle
házban; de a gyorsan érkezett segélynek sikerült
a tüzet, minden nagyobb szerencsétlenség nélkül,
csakhamar elfojtani.

** (Megégett nö.) Török Szt.-Miklóson egy
izr. kereskedő neje, mint irják, e hó 17-én este a
petroleumot egy edényből a másikba akarván ön-
teni, feledékenységből közel tartotta az égő gyer-
tyát, mire az olaj meggyuladt, a korsót szétvetette,

s a szerencsétlen no annyira összeégett, hogy Ja
szorgos gyógykezelés daczára, e hó 19-én reggel
borzasztó kinok között meghalt.

** (Vigyázatlan lövés.) Egy pozsonymegyei
galanthai földbirtokos f. hó 16-kán puskáját a
szabadban kilővén, a golyó a kert ajtaján hatolt
keresztül, s épen ott mulató nejét oly szerencsét-
lenül találta, hogy a legott meghivott orvos a
szegény nő életben maradására semmi reményt
sem nyujthatott. A férj annyira szivére vette vi-
gyázatlanságának gyászos következményét, hogy
ujabb szerencsétlenség elkerülése végett a lőfegy-
vert tőle el kellett venni.

Ni ujság?
*• (Kinevezett főispán.) Ö Felsége legmagasb

elhatározása folytán, Majthényi László Barsmegye
főispánjává neveztetett

** (A müegylet uj kiállításában), mely nov.
18-ig tart, 5 kőrajz és 73 olajfestmény van.

** (Az állatkerti társulat) elhatárzá, hogy
még egy darabig nem választ igazgatót, nem akar-
ván ez állomást idegen kézre bizni. A munkála-
toknál azonban már is szakértők tanácsa levén
szükséges, Fitzingert, a müncheni állatkert veze-
tőjét hivja meg ideiglenesen.

** (A kolozsvári szinház,) mely most újjá ala-
kittatott, nov. 2-ikára teljesen elkészül s az előa-
dásokat 4-ikén fogják benne megkezdeni „Bánk-
bán"-nal, melyben a czimszerepet Kovács Gyula,
a nemzeti szinház volt tagja fogja játszani.

** (A debreczeni szinházban,) a mint irják,
Berczik Árpádnak „Fertály mágnások" czimü
vigjátékát, igen szép sikerrel adták elő. A szinhá-
zat is többen kezdik már látogatni, mint eleinte,
midőn a megnyitás körül fönforgott viszálkodá-
sok elidegenitŐleg hatottak a közönségre.

— (Dr. Bolyó Károly hazánkfia), a budai
Schwarzer-féle magántébolyda egykori segédor-
vosa, három évi külföldön tartózkodása után ha-
zánkba visszaérkezett. A nevezett orvos ur idejét
egészen az elmebetegek gyógyápolási viszonyai-
nak tanulmányozására szentelte s Közép-Európa
műveltebb államaiban a legjelesbben rendezett
tébolydákban hosszabb időt töltött. Legközelebb
állandóan Pesten telepedvén meg, itt a haza fő-
városában akarja a szenvedő emberiség érdeké-
ben, ezen nálunk még igen elhanyagolt téren,
rendszeres tanulmányainak eredményeit gyakor-
latilag is érvényesíteni.

** (Visszaélés a jótékonysággal.) Sokan em-
lékezni fognak a fővárosban, hogy majd egy férfi,
majd két kis leány bizalmas levelekkel ellátoga-
tott az ísmeretesbb hazafiakhoz és honleányokhoz,
mely levelekben egy hajdan közkedvességü hazafi
bizonyos M—házy ezredes panaszolja, hogy ő rég
kapott sebeiben betegen fekszik s segélyért kény-
telen folyamodni. Ilyen segélyt többnyire szokás
volt meg is adni. Most a „Hon" tudatja a közön-
séggel, hogy ez a segélykérő hazafi maga már hét
éve, hogy meghalt. Nehány év előtt aköztisztele-
tü hazafi D. F. is megkerestetett M—házynak ily
kérelmező panaszlevele által, s ő maga, M—y
testvérének régi jó barátja levén, mintegy 30 ftot
küldött a levél hozója által s még egy kisérő le-
velet irt mellé, melyben részvétét kifejezi. Később
maga is elment M-—y testvéréhez, a beteg sorsa
felől közelebbről értesülendő, s attól tudta meg,
hogy M—y rég meghalt. Nehány nap mulva a
csalók egy köztiszteletben álló grófnéhoz mentek
el D. F. levelével, ki a levelet látva, maga is ne-
vezetes összeget adott át nekik az állitólagos be-
teg hazafi számára. Az ily ámitóktól jó őrizkedni

jószívűségében sokszor megcsalatott közön-
ségnek.

(Eltünt fiu.) Mint a „S—ny" irja, budai
harmadik gymnáziumi osztályból egy növendék e
hó 21-ikén az atyai háztól eltávozott s azóta visz-
sza sem tért. Ezen ifju 17 éves, szőke, jobb szeme
felett egy forradás van; eltávozásakor szürke
Deák-köpeny, szürke bő nadrág és viseltes nyári
attila volt öltözete. Netaláni nyomba-utasítások a
budai városkapitánysággal közlendők.

** (A vidéki szinigazgatókat)Ij&ngh~BoldizB&r
fölhivja, hogy Pesten az országgyülés megnyitása
napján gyüljenek össze, s a vidéki szinészet ren-
dezése, a szini képezde és nyugdij életbe-léptetéee
iránt körvonalazzák óhajtásaikat, s azt egy képvi-
selőnek adják át, ki majd ha a hazai intézetek
rendezése szőnyegre kerül, azt a ház elé ter-
jeszsze.

/ (Termékeny szölőtö,) Debreczenben, mint
az ottani lap irja, egyik szőlőskertben egy tőkén
185 fürt szőlőt számláltak meg.
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Melléklet a Vasárnapi ujság 44-ik számához 1865.
** (Az országgyülési szállások) rendkivüli

magas, túlcsigázott árai ellen erélyesen fölszólal
két legtekintélyesebb politikai lapunk. A vád kü-
lönben nem a háziurakat, hanem azon nyerész-
kedő bérlőket éri, kik a szállásokat már jóelőre
letartóztatták, s azokért most háromszoros árt kö-
vetelnek. A lakások drágasága valóságos exeku-
tióval behajtott adó most különösen a fővárosba
érkező vidékiekre nézve. Azért az emlitett lapok
helyesen indítványozzák, hogy ez ügyben a ható-
ság is tekintsen körül, s ha törvény sujtja az
uzsorásokat, miért érdemelne kíméletet az, ki
uzsorának e rejtettebb de ép oly aljas mestersé-
gét üzi.

** (A muzeum környékének) szép jövője van.
Az épülő gr. Károlyi palota mellett fekvő Al-
mássy-telket, melyen most tűzifa-raktár van, mint
a „Hon" irja, gr. Széchenyi Gyula vette meg,
hogy arra egy palotát építtessen. Ugyanily czél-
ból gr. Széchenyi Béla meg az országház melletti
kis házat óhajtaná megvenni; azonban tub-jdonosa,
egy gépész, felcsigázott árat követel érte.

** (Uj fafürészelő- gép.) Luczenbacher Pál
saját telkén, a lipótvárosi külső nádor-utcza végén
egy ujabb modoru tüzifa-fűrészelő gépet épittet.
A gép okt. 25-kétől kezdve egy teremforma épü-
letben működik, 20 percz alatt egy ol fát
fürészel és vág fel; a terem fűthető, s a kocsira
felrakás is a teremben történvén, a vevő közönség
még nedves időben is szárazon kapja meg fáját.

** (Egészséges vidék.) Nógrábdan oly vi-
rágzó az egészségi állapot, hogy mint az agárdi
lelkésznek a közelebbi félévről beküldött hivatalos
jelentése szól, gyülekezetében ezen idő alatt egyet-
len halálozási eset sem történt.

** (Bankjegyhamisítók.) Tordán bankjegyha-
misítókat fogtak el, kik ötös, tizes, sőt százas bankje-
gyeket is készitettek, de oly gyarlón, hogy első pil-
lanatra is föl lehetett ismerni. A bankjegyek sza-
badkézzel, csupán tollal voltak rajzolva.

•* (Győr is gázzal lesz világítva), & e czélból
nemsokára megkezdik az előmunkálatokat.

** (Öngyilkosság.) Szegeden a mult hét vé-
gén egy 82 éves agg államhivatalnok kivégezte
magát, mert hivatalos foglalkozása, melyben 63
évig szolgált, megszünt, sőt lakását is el kellett
hagynia, hol 40 évig élt. A szerencsétlen ember
özvegyet és több gyermeket hagyott hátra.

. . " (E9V h«z beomlása Berlinben.) A berlini
,,vizi-kapu".utcza 27. számu házának lakóit okt.
20-án borzasztó szerencsétlenség érte. A ház hát-
só része, mintegy 4—5 emeletnyi magasságban,
egyszerre beomlott, s vagy 100 embert, kik épen
a házban voltak, temetett romjai alá. Egy szem-
tanu jelenti, hogy az összeomlás oly tökéletes volt,
miszerint a falaktól kezdve az alapépítményig nem
maradt kő kövön. Még ez óráig nem tudni bizto-
san a hallottak számát. Egy asztalosműhelyben
vagy 30 legény dolgozott. Ezek is mind a romok
ala vannak temetve. Szivszaggató jelenetek is
fordultak elő. A többek között egy leányka jaj-
Sa*va futkosott az utczán, miután egész családja,
szülői és hat testvére, a szerencsétlenség áldoza-
tai lettek 6tai lettek.

- A „Vasárnapi Ujság" régibb évfolyamai ne-

Nemzeti szinház.
Péntek, okt. 20. „Egy pohár viz.'' Vigj. 5

felv. Scnbe-től. ^
Szombat, okt. 21. „Hunyadi László." Opera

4 felv. Zenéjét szerzette Erkel.
Vasárnap, okt. 22. „Téli rege." Szinjáték 5

felv. Irta Shakspeare, ford. Szász Károly.

Hétfő, okt. 23. „Montjoye." Színmü 5 felv. .
Irta Feuillet Oktáv. i

Kedd, okt. 24. „Borgia Lucretia." Opera 3 ]
felv. Donizettitől. Ez este két vendég is lépett |
föl, u. m. Willem V. ur és Csillag Róza kisasz-
szony, de óhajtott sikert egyik sem arathatott.

Szerda, okt. 25. „A nöuralom." Vigj. 3 felv.
Szigligetitől.

Csütörtök, okt. 26. „A zsidónö." Opera 3
felv. Halevy-től.

SAKKJÁTÉK.
304-ik sz. f. — Bayer K o n r á d t ó l

(Olmützben).
(E csinos kis feladvány, egyike a „Palaméde-verse-

nyen" második jutalomra méltatott feladványoknak.)
Sötét.

b o d e f g
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 69-dik számu társasjátszma folytatása.
(A pesti sakk-körben 1865. okt. 22-kén.)

Világos. Sötét.
27. Vd2-e3: Be8—e3:
28. Kcl-d2 fö—ft
29. Bfl-f2 Fh7—f5
30 Hc3-b5 Ff5-g4
31. Hb5-c7: Be3—e2f

Világos.
32. Bf2 —e2:
33. dö-d6
34. Kd2-el
35. Hc7-d5

Sötét.
f8—e2:
f4-f3

Kg8-f7
Fg4—e6

A játszma félbeszakadt.

299-dik számu feladvány megfejtése.
(Pap Dezsőtől, Miskolczon)

Világos. Sötét.
l .Vhl-e7 c6-dö:
2. Ve7-el *6-aö
3. Vel-c3 • aö-b4:
4. Vc8—alfmat.

Helvesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
- Miskolczon: Czenthe J o z s e f - Kiséren : Galambos
István - Pozsonyban: Csery Gábor. - Kecskeméten: Kel-
ler Lajos. - Festen: Cselkó György. - A pesti sakk-kór.

Szerkesztői mondanivaló.
7Q.15 S Patak. S. J. Épen lapunk zártával veszszük

«. becses küldeményt. A „tartalomról" tehát majd csak ez-
\7 Elhatunk; addig csak szives köszönetünket mond-
U i „ czikkei soha sem érkezhetnek sem későn,
natjuKBI. } ,. e n M o s t m ár komolyan rajtunk a sor.
sem »Jrimatían ^ . ^ p > L A k ö n y v e k e i m a r a dásának
okát nem értjük. Tévedés lesz az expeditióban. Legköze-
lebb utána járunk.^ F ^ M ^ e W r e ö r v e n d U n k a v i s z o n .
un l mplv nézetünk szerint Í3, el nem maradhat. A
melléklet megnyerte teljes elismerésünket s majd valahol
nyitunk számára helyet.

Hónapi, és
hetinap

HETI-NAPTAa
Katholikus és Protestáns

naptár
Görög-orosz

naptár
Izraeliták

naptára
Marchesv.

í Szomb.

Oktob. (ó)
A 20Nárcz.'17 C 21 Oseás

Klaudia Klaudia ! 18 Lukács ev. (10 Böjt
f Reform.ün. 19 Joel prof Üli Amianad.

20 Arthemius
TT i ".un.o v mor 21 Hilarion
"uoertpüsp. Hubert j'22 Albina Í14 Ananiás

\°°r. Károly pk. Bor. Károly | 23 Jakab ap. 15 Sabbath

I«;;"""", " ' e n l - Mindszent
I Halottak emléke Vidor

N a p

6. P-

10 6
10 4
10 0
9 58
9 56
9 52
9 49

6.

6
6
6
6
6
6
6

p-
40
41
43
44
45
47
49

HoldféHyváltozások. ff Utolsó negyed 10-kén 8 óra 52 perczkor

6. p . | | 6.

4 4 6 1 3
4 45 13
4 43i;14
4 42nl4
4 41J14
4 39;14
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54
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0
2

I

6.

2 -,
2 39
3 12
3 44
4 20
5 1
5 48

6.

0 16
1 27
2 43
4 l
5 18,
6 38
7 53Í

7918. Népdalok Kemenesaljáról Nem ütik meg a
mértéket.

7919. A. X. Örvendünk, hogy ön ez elsö látogatását
is tárt karokkal fogadhatjuk. Működésünk egyik legszebb
jutalmát a jobb tehetségek időnkinti csatlakozásában ta-
láljuk.

7920. K—r—y.J- A vidéki tudósitások most igen érde-
kesek s kérjük önt is elvállalt tisztjének folytatására. Az
e tárgyu közleményeknek nagyobb terjedelemben a Pólit.
Újdonságok tárilapunkban nyitottunk helyet. Csak arra
kérnénk minden vidéki tudósitót, hogy — egy hetilap
oekonomiáját tartva szem elött — minéí rövidebben s leg-
inkább csak a tények hű előadására szorítkozva, irják leve-
leiket. Az okoskodást azután bizzuk az olvasóra.. Jelszó:
mindent elmondani, de röviden!

7921. Bucsu szülőföldemtől. Jó igyekezetű fiatal
kisérlet. Majd megjön az ideje, midőn többet is fogunk
mondhatni

7922. Diószeg. L. J. Sajnáljuk az eseményt, de a mi
az egyházi szertartások körén belül — ha mindjárt a zsina-
gógában történik is, abba nem avatkozhatunk. Az itt ka-
pott sérelmek ellenében más uton keresendő az orvoslás.

7923. Sárospatak. H N. L. Lapunk ez idei folyamá-
ból teljes számu példánynyal többé nem szolgálhatunk.
Ha óhajtja on, a meglevő csonka számokat elküldhetjük.
— A czikkek jók, csak terünk szűk.

7924. Őszsíel. Sokszor megénekelt dolgokat szépen
elmond. Hátránya és előnye ebben fekszik. Ha még el nem
késett, még talán mehet.

7925. Család. K. J . Örömmel látjuk több levélből,
hogy amaz egyszerü, „halálozási lajstrom" lapunkban több
oldalról érdekkel olvastatott. Adandó alkalommal foly-
tatni s a kimaradottakat pótolni szándékozunk.

7926. Margitta. S. K. A most divatozó kortesdalok-
ból több küldetett be hozzánk. Ha jóravaló gyűjteményre
szert tehetünk, a javát majd összeállitva közölni fogjuk.

7927. Ipolyság. T. K. A tót dalokat az illető helyen
átadtuk s belölök majd a mi számunkra is fog jutni.

7928. Pápa. Sz. P. Az ,,örökké forgó kerék" theoriá-
jához hozzá nem szólhatunk, s az mint tisztán mechanikai
tárgy, lapunk körét tulhaladja.

7929 N. Knyed. A levél nagy megnyugtatásunkra
szolgált. A mit lehet, kedvezőbb alkalommal szivesen pó-
tolni szeretnénk. A mult évek az insé? évei valának s ,,a
mór megtette kötelességét." — A levél melléklete át van
adva s ounan a következő telegrammot vettük: Az ügy
sürgös levén, a hátralevő rész beküldése minél hamarább
kivánatos. Ennélfogva kivánatos az is , hogy az ivek ne
utaztassanak ide-oda, de a szerző kivánatára az illető in-
tézkedések megtörténhetnek — azon reményben, hogy 24
óra alatt minden iv visszafordul.

ilt tér.*)
— (Halanyilatkozat.) Pestmegye solti já-

rásában kebelezett Dusnok község előljárósága,
az érdekeltek nevében ezennel hálaköszönetét
nyilvánitja az „első magyar átal. tűzkárt biztositó
társaság" igazgatóságának azon készségeért, hogy
a folyó évi szeptember hó 12-kén, és ujolag azon
hónap 28-kán gyújtás vagy véletlen szerencsét-
lenség következtében kitört tűzveszélyek után
mindkétszer a följelentett esemény megtörténté-
vel nehány nap mulva ügynökeit s felügyelőit a
szenvedett károk fölvétele végett a hely szinére
küldvén, s a biztositott épületeket ugy, mint az
egyéb szintén biztositott ingó készleteket meg-
vizsgáltatván, a károsultaknak biztositott érté-
keit, a szabályok értelmében megállapitott némi
igen méltányos levonással, és pedig az első tüz-
esetnél 4353 ft. 88 krnyi, s a második esetnél 17
érdekelt ház- és készlet-tulajdonosoknak 11,848
ft. 9 krnyi kárpótlást 8 —10 napi időköz alatt ki-
fizettetni rendelt, s igy azon károsultakat, kik az
elpusztult lakházaiknak ujonnani befedéséhez
szükséges szilárdabb anyagok megszerzésére ek-
ként képesekké tétettek, azonnal megvigasztalni
sietett. — Kelt Dusnokon, okt. 17-kén 1865.

Bárczy Károly,
h. jegyző.

Az érdeklettek nevében:
Koprivan András, biró.

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

TARTALOM.
Zsarnay Lajos (arczkép). — Te szép ifju leány! . . .

— A Thurzó nádorok kora (folyt.). — Hírlapirodalom á
19-ik században (folyt.) — Vajda-Hunyad (képpel). A.
Hermina-kápolna a pesti városligetben (képpel). — A
számadó juhászok (képpel). — Tanszabadság asárospataki
ref főiskolában. — Előkészületek a természetvizsgálók jö-
vő évi nagygyűlésére. - Egyveleg. - Tárház: Vasárnapi
beszélgetés. Irodalom és müvészet. — Egyház és iskola.
— Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Balesetek,'
elemi csapások. — Mi ujság? Nemzeti szinház. — Sakkjá-
ték. — Szerkesztői mondanivaló. — Nyilt tér Heti-
naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-utcza 1. sz )
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HIRDETÉSEK.
A legnagyobb választás P e s t e n kész mente, köpeny, ruha és otthonkákban feltünö

jutányos szabott árak mellett található

MOMASZTERLT ÉS EUZIMH
selyem, chálok és nöi divatkelme-kereskedök

Pest, váczi-utcza közepén, 15-dik szám alatti házban
ujonnan megnyitott

HESZ FELÖLTÖNYÖH NAGY TERMÉBEN.
Egész menyasszonyi készletek kiállítása gyorsan eszközöltetik. 1342(3-0)

Csász. kir. szab.

ÜDITO-NEDV
(Restitutions-Fluid)

lovak számára
KW1ZDA FERENCZ JÁNOSTÓL

Korneuburgban.
Elsö Ferenci József ausztriai császár Ö Felsége által, az ausztriai államok összes

területeire nézve — megelőzőleg annak gyakorlati használatát illetőleg s a magas császári
kir. ausztriai egészségügyi hatóság által "történt niegvizsgáltatása folytán — egy kizáró-
lagos szabadalommal láttatott el, s a londoni világkiállitáson éremmel kitüntetve— ő fel-
ségeik az angol királynő s porosz király udvari istállóiban, dr. Knauert fö-lóorvos bozzá-
járultával történt hivatalos megállapítás folytán, a legnagyobb eredménynyel haznál-
tatik; ezen üditőnedv a lovat legnagyobb megerőltetéssel járó munkában a késó kong
folytonosan vidám s jó erőben fenntartja, 8 különösen terhes munka elött s után erösítö-
leg hat. , '

Valódi minőségben kapható:
PE8TKK : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerééi urnál, királyaícza 7. *z. a.

Továbbá:
B.-GyarmatonOmaszta F.,— Breznóbáiiyán Göllner S. és fia, — Debreczenben

Bignio J., - Dettán BraunmülUr J., — Eperjesen Zsembery, - Eszéken Deszáti, —
Esztergomban Bierbrauar J C, — Gyftugyösön Koczianovich J., Győrött: Lehner
F., — Isperen Flamm J.. — Kassán Novelly A., — Késmárkon Genersich, ~ Kolozs-
. . !»» \XT.*\e T l?nn*ua>nmlinlt 7,ií»írl*>r. X p« fitt liIl*nH<kn KrOnptter K.. — IHiskol-

Az atalánosan elismert valódi s egészen Irisen érkezett

SCHNEEBER6I NOVENY-ALLOP
mell- 8 tüdőbetegek számára,

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás,
torokgyuladások s nehéz légzés ellen,— mindenkor fris minőségben kapható:
PESTEN: Török József gyógyszerész urnál a király-utczában, — dr. Wagner D.

gyógyszerésznél a váczi-uton, — Thalmayer A. és társa, — Oszetszky
I'., - Schiik J., — és Gerhardt A. uraknál.

BUDÁK: Schwarzmeyer J. gyógyszerész urnál.

Aradon: Probst V. J
Assódon: Sperlagh J. gy.
Baján: Klenautz J.
Brassóban : Gyertyánfy,Fa-

bick és Jekelius gysz.
Battonyán: Bignio K.
Belgrádon Nicolacovics test.
Beszterczén : Dietrich és

Fleischer.
Bonyhádon: KramolinJ. gy.
Brassóban : Fabick Ed.
Broodban: Valentovics gy.vártt Wolf J , — Komaromban Ziegler A. és na. — Lugoson Kronetter F., - Miskol , ^ • •„-. - »

caon Spuller J A., - Nagy-Becskereken Haidegger, - Nagy-Kanizsán Fesselhofler I Csáktornyán: Kárasz A.
és Rosenfeld, - Nagyszombatban Smekal és fia, - N.-Váradon Jáuky A., - Pakson ! Csuzon: Borsay l. gysz.
Flórián J., — Pápaii Beermüller W., - Pécsett Háy E.,— Pozsonyban Schertz F és
Hackenberger tcstv., — R.-Szombatban Hamaliar A.. — Rosnyón Poós J. J., — Sza-
badkán Sztojkovits D , - Szekszárdon Hutter A , - Sziszeken Dietrich A., — Szol-
nokon Scheftsik, — Székesfehérvárit Kovács P. és Légmánn A., — Sopronban Müller
és Mezey, — Trencsénben Weisz L., — Tepliczen Weisz L., — Varazsdon Halter F.,

i Debreczenben: GöltlN. gy.
Deésen: Krémer S
Dettán : Braunmüller J. gy,
Devecserben: Hoffmann B.
Eszeken: Kawilowicz gysz

es

Veröczén : Bész J. K.. - Zágrábban Mihics Gr., - Zala-Egerszegen Hulinszky A. I Eperjesen: Zsembery Ign
„ . . i ft j „ i ' [Érsekujvár: CoDlegnerIgn.
Lgy paUicik ara 1 it. 40 kr. ! Egerben: Wessely gysz.

Két palaczknál kevesebb nem rendelhető meg, a pakolásért 80 njkr. számittatik. j Eszéken : Thürner fiai
á'\ TÁ.cs összetévesztések kikerülése tekintetéből, más hasonnevü nem I Dessáthy gyógysz^
W f t f S . szabadalmazott gyártmányokkal, — tisztelettel kérjük arra figyel- | Győrött: Brunner*.

mezni, hogy a cs. kir. szab. üdítő-nedv palaczkjai czimképein a szabadalmi okirat, a i Gyulán :
londoni érem és a korneuburgi kerületi gyógyszertár czégje van nyomva, ez utóbbi még : Hnozfeld
» palaczkokra is beégetve. 1297 (6—10)

Gyulán : Lukács gysz
Hnczfeld: Hagelschraidt V.

! Hátszegen: Mátesy B. gysz.

3651/865. Árverési hirdetmény.
Nógrádmegye törvényszéke mint telekkönyvi hatóság részéröl közhirré tétetik,

hogy Plachy-Ruttkay Mária kérelmére néhai Szerémy Antal örökösei ellen a megyeri
890., 891., 392., 893. és 395. tjkkben biztositott 12,000 pft. követelés és járulékai behaj-
tása végett, néhai Szerémy Antal örökösei nógrádmegyei megyeri birtokára elrendelt
végrehajtási árverés foganatosítására

Az I-ső árverési határnap 1865. november 29-én siker nélküli megtartása ese-
tében 2-ik árverési határnapul 1865. évi deczember 29-én 9 órakor délelőtt kezdőleg a
helyszinére tüzetik ki, mely alkalommal a felek közt történt megegyezés szerint néhai
Szerémy Antal örökösei nevére fölvett megyeri fekvóségei, melyek 54,098 ft. 12 krra o. é.
birőilag becsült fekvóségek tartózmányaikkal együtt, még pedig:

A megyeri 890. sz. tjkbe jegyzett + 1. rsz. a. nemesi birtok.
Továbbá e községbeli 891. sz. tjkbeli Al 1—6. rsz. a. kurialis birtok.
Annak a megyeri 892. sz. tjkbeli Al. 1 — 81 rsz. a. nemesi birtok.
A megyeri 893. sz. tjkbeli Al 1—61. rsz. a. nemesi birtok.
Azon községbeli 895. sz. tjkbeli Al 1. rsz. a. nemesi birtok együttlegesen nyilvá-

nos árverés utján a helyszinén, Megyerben, még pedig a második árverési határnapon
becsáron alól is a legtöbbet Ígérőnek e.l fognak adatni.

Ezen árveréshez a venni szándékozók azon kijelentéssel hivatnak meg, hogy
bánatpénzül 5% ftot o. é. tartoznak készpénzben letenni; a legtöbbet igért vevő az
árverés napjától számitandó 8 hó mulva a vételár felét, a másik felét 6 hónap alatt az
árveréstől számitva tartozik lefizetni, ezen idő alatt pedig a nála levd részletek 6%
kamatját.

A többi kölcsönös megállapítás szerinti árverési föltételek — a birtokról szóló
telekjegyzőkönyv és a becslési oklevél a nógrádmegyei telekkönyvi hivatalban meg-
tekinthetők, ugyszintén a tárgyalási jegyzőkönyv alapján tortént megállapitása, a kielé-
gítési sorrendnek az ideiglenes törv. szab. 181. §-a értelmében e hatóságnál letétetvén
ennek ottani megtekintésére az illető felek utasittatnak.

Noerádmeevei törvényszék telekkönyvi osztálya B.-Gyarmaton, 1865. évi október
hó 2-án. 1353 (3 -3)

Ipolyságon: Mikulási T.
Jáuoshnzán : Kuna gysz.
Jolsván: Maleter gysz.
Kaposvárit: Sehröder J. gy.
Kőszegen : Strehle gysz.
Károlyvártt: Benich J
Kis-Martonban: Kodolányi

gysz. és Spatay A.
Kassán: Eschwig E
Késmárk:Genersich C és A
Kecskeméten: Papp M.
Karánsebesen Weber A. gy.
Károlyf<'l»érvártt: Fischer

Ed. gyógysz.
Kolozsvártt: Megay C. M.

Körmöczön: Draskóczy gy.
Karolyfehérvár: FischerÉ.
Kabinban: Stojánovics.
Kon-Sz.-Miklós Stoits A.
Lőcsén : Lehrer S. J. gysz.
Lublón: Krivácsy gyógysz.
Lugoson: Arnold J.
Médiáson : Breiner K.
Ilosonban: Pranter J. gysz
Miskolczon: Spuller J.
Mitrovicz: Kerstonoshics A
Mohács: Pyrker Gyula g).
Marosvásárhely: Jeney gy.
Munkácson: Gröttier L
Mohácson: Kögel D.
Nagybányán: Horacsek J.
Nezsiderben: Fuchs J.
Nyitran: dr. Lang E
Nyíregyházán: HönschEde

gyógysz.
Nagy-Becskereken: Nedel-

kovics és Haidegger.
Nagy-Kanizsán : Welisch

és Lovack gyógysz.
Nagy-Károly: Schöberl C.
Nagy-Kikin: Komka A. J.
Nagyváradon: JankyA.
Nagyszombatban: l'antot-

schek R. gyógysz.
Orosházán : Van evei M
Pancsován: Graffgysz.
Pécsett: Kunz Nándor.
Posegan: Balogh gyógysz.
Putnokon: Szepessy gysz
Pozsonyban: Schneeberger

és Dussil gysz.
Rosnyón: Posch J. gysz.

S.-Sz.-Győrgyön: Ötvös P.
gyógysz.

Sopron : voga es liupp-
recht.

S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J .
Sastyenban: Mücke A. gy.
Selmeczen: Breymann.
Segesvár: Misselbacher J.
Serajevoban: Gyuleka N.G.
Sziszeken: Kubányi F.
Szombathelyen : Mitter-

mayer gyógysz.
Székesfehérvár : Say R.

gyógysz.
Siklóson: Nyers S. gysz.
Szathmáron: Juracsko D.
Szent-Miklóson: Haluschk*

P. gyógysz.
Szarvason: Réthy V.
Szentesen: EissdorferG.gy.

és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Roth

gyógysz.
Tokajban: Krotzer A. gy.
Tordaii: Welits és Wolf.
Tatán: Niertit F. gysz.
Tőrök-Szent-Miklös •. Pil-

losz M.
Trencsénben: Simon A.gy.
Unghvarlt: Telendy gysz.

és özv. Benesch P.
Újvidéken: Schreiber F.
Varaimon: Elizárgysz.
Veszprém: Fremmel.
Vaczon : Tragor A.

Rimaszombat : Hamaliar
gyógysz.

Rumán: Milutinovitz S.
Békáson: Borotui K. gysz
Szászvaros: Sándor R. gy
Szabadkán: HofbauerI.gy

Varazsdon
Verseczen:

Halter gysz.
Herzog gysz.

Zimony: Ivanovics és fia.
Zalatnán : Mégay Gyula.
Zombor: Stein fia Márk.
Zsámbokrét: Neumann M.
Zentán : Wuits testvérek

uraknál.

1352 (1-6)Egy üveg ára 1 forint 2fi krajczár.

Ugyanezen bizományos uraknál kapható:

HELUNGKIANG
arábiai és ázsiai

állat-gyógyitó-pora,
mely a beteg állatok, u. m. lovak, szarvasmarhák, sertések-

juhok gyógyítására Arébiában és Ázsiában a legkitünőbb eredménynyel használtatik.

Ára egy kis csomagnak 40 kr., egy nagy csomagé 80 kr

A főraktár létezik Bittner Gyula gyógyszerésznél
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SRRIVÁN FERENCZ
P E 8 T E IV,

váczi- és zsibánis-iiüza szögletén, az „Ypsilanti" mellett.

1360 (1-5)

Nagy választéku raktár, mindennemű
•selyem- és nemezkalapokból, arak, úr-
hölgyek és gyermekek számára, saját és
külföldi gyártmányok, kelme-vadász-kala-
pok, házi- és vadászsipkák, kucsmák,
nyakkendők, inggallérok, Glacée- és téli-
kesztyúk, uti-nemez-topánkák, ugyszinte
nemez-ezipók börtalppal, egészségi ha-
risnyák és papucsok és nemeztalpak.

Az összes formák az alanti számok szerint
kaphatók. Vidéki megrendeléseknél a mel-
lette álló számok pontos kitétele mellett, még
a kalapok árát, szinét és a fuj nagyságát meg-
jegyezni kérünk.

szám legujabb forma, egész kemény, fe-
kete vagy szürke színben 4 -5 ftig.

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

„ kemény, fekete vagy szürke szín-
ben 3—5 ftig.

„ egész kemény vagy szürke színben
3—5 ftig.

„ félkemény vagy szürke színben se-
lyemmel bélelve 3, 4—4 ft. 50 kr
selyemmel és bársonynyal kerítve
4 ft. 50 kr.—5 ftig, legfinomabb 6 ft,
nem bekerítve 3—4 ftig.

„ félkemény vagy egész lágy, fekete
es szürke színben 4—5 ftig.

" f!rj1
kemény vagy egész lágy 2 ft.

60 kr. egész 4 ft. 50 krig.
„ telkemény vagy egész lágy 3-6 ftig.
,, lnaskalpag fekete kemény 4, 5, 6 ft.
>i Kocsiskalap csak feketén és kemény

3-6 ftig.

5

8.
9.
10

11. „ Kucsma 2 ft. 50 kr., finom Astrikán
5 ft,, Persián 6 — 8 ftig

12. „ Kalapok tiszt, p ipok számára egy-
szerű 4—5 ftig. selyem-nemezből
fin 5-6 ft.

13. ,. Egész lágy, fekete 3. 8 ft. 50 kr.
4 ftig, szürke 3—4 ft., zöld 4 ft,
barna 3 ft. 60 kr.

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

15. „ Selyem-kalap fekete kemény 4—5 ft.
50 "krig.

16. „ Selyem-kalap fekete kemény4—5ft.
50 krig.

17. ,, fekete és szürke félkemény, egész
lágy 4—5 ft.

18. „ egész kemény csak fekete 4 -5 tig.
19. „ feketefélkemény,egészlágy4—öftig.
20. „ Utazó forma, széles, lágy va.gr fél-

kemény, világ-szürke, sötét-szürke
vagy fekete 8—5 ft.

Gyermek-kalapok kaphatót, 4. számu
egész kemény, fekete koczkás szalaggal, vö-
rös, fekete vagy fehér 2 ft. 50 kr., 3 ft, 3 fr.
50 kr. 5. számu fekete vagy szürke, selyem
vagy bársonynyal felékesitve 8 fttal, vékony
szalaggal 2 ft* 2 ft. 50 kr. - 3 ftig. 7. számu,
fekete vagy szürke 2 ft., 2fr. 60kr., 3 fr. Leg-
kisebb gyermekek számára fenálló kirimával
fekete vagy szürke 2 ft 50 kr., S ft., szint
olyanok tiszta fehér 5 — 6 ftig.

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

Nagybani é8 darabonkinti eladás.

Kiadásomban épen most jelent meg cs
Hartleben és társai könyvkereske-
désében Pesten (vácziutoza 17. sz. a.),
valamint minden más könyvárusnál is

kapható:
Az ausztriai

ÁTALÁX0S MAGÁNJOG
ALAPTANAI.

Tekintettel a római jogra s a
franczia és szászországi

polgári törvénykönyvre.
Függelékkel, mely az elveket a magyar
jogéletre való alkalmazhatását fejtegeti.

I. füzet.
Irta BAINTNER JÁNOS.

A munka három füzetből fog állani,
melyek elöfizetési ára 3 ft.

1862 (1) Hartleben Adolf,
Pesten kiadó-könyvárus.

Kiadásomban épen most jelent meg és
Hartleben és társai könyvkereske-
désében Pesten (váczi-utcza, 17-ik
sz. a.), valamint minden más könyv-

árusnál is kapható :
A német

IRODALOM KÉZIKÖNYVE
középtanodák számára.

Szerkesztette Dr. Riedl Szende.
Nagy 8-rét. Ara 2.

Ugyanezen szerzőtől kiadásomban to-
vábbá megjelent:

Ungarische Granimatik
für den

Schul- und Selbstunterricht.
8-rét. Ára 1 ft. 20 kr.

1363 (1) Hartleben Adolf?

Pesten kiadó-könyvárus.

A legnagyobb vászonrulia-raktárban
váczi-utcza,

„Ypsilantihoz" Pesten,
kaphatók a lególcsóbb árakon os legnagyobb választékban minden-

nemü fehernemüek férfiak, hölgyek és gyermekek számára,
ugymint:

2 0 0 0 3 f S k f f ^
10 ft 12 ft.

1OOOO darabnál több szines férfi-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintája 1 ft.
*ehér painnt madanolnnTfi* ' S •fBdiv.to.abban varrva 2 ft 50 kr?3 ft.
Férfi Kafkák vas/nnh r f e r f i " l n S e k 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr.
F r f i 1 fSo kr, 3 ft, 3 ft ö o T f " V a S > ' f é ' m a e y a r m Í D t á r a l ft U k r ' 2 " ' 2 " 2 5 ^
Noi ingek rumburgi vászonból, simák 2 ft 25 kr 9 ft ín t q a * et 50 kr 4 ft 5 ft
»«| ingek rnmbnrg i és hollandi vászonb^fh^ezvl^ ft '5 ft'lft ? ? VftV £

6 ft 7 ft s v e ' c z i és franczia mellmustrával 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr,

fiu-ingek vúuonbói 4 í j ftgQ ^ g ft 1Q fi 2 ft ^ ^ g é y e s

Wkr 14 dtí, s V 2 . f r « £ 10 k r ' 2 f t 6 5 kr< l 2 éves 2 ft 40 kr, 2 ft 90 kr, 3 ft
Színes fin intek 1 1 i h ? ? 1S k r ' i ft 2 0 kr- 16 é™ » ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr.
szines fixingek 4 éves 1 ft 25 kr, 6 éves 1 ft 40 kr, 8 éves 1 f 55 kr, 10 éves 1 ft 75 kr,

12 eves 2 t, 14 éves 2 ft 10 kr, 16 év-s 2 ft 20 kr.
Mindennemü tel. alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli czikkek

f f f i a k e ' S h ° 'gy e k " ^ r a nagy választásban
y , nadrágok, y gy

r* , ff f i ak ,e 'S-h°'gyek " ^ r a nagy választásban.

6 ftf vöröíVtttdl"?? k r i n o l i n n a k f t í h é r v a ^ ' bamuszin, darabja 2 ft 50 krtól

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

És sok egyéb kész fehérnemü czikkek, melyekről az áriesvzék kívánatra bérmen-
tesen elküldetik. J * "

Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rnmbnrgi, hollandi, irlandi, kreasas-és
borvásznakban a legolcsóbb gyári árakon.

Vá'W.onzsebkendftk tuczatja 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft,
7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, egész 20 ftig.
közok tuezatja 5 ft 60 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8-16 ftig.

agyi kanavász vége 9 ft, 10 ft, l l ft, 12 ft, 13-16 ftig.

Valoságos vászon-asztalnemű.
AsztalkendAk tuczatja 5 ft 30 kr, 6 ft 20 kr, 6 ft 60 kr, 7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft.
^oroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig. Asztali készletek 6, 12, 18 és

24 személyre. Legjobb minőségü köté-czérna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
. 'Nagy választás ágy teritök, pique és trieot-paplanokból, kávés-kendékből és

áriéin ^a
pVfíu*nkban v e t t czikkeknél nagy előnyül szolgál az, hogy minden megvett, az

elee te«ii eseth C Z Í k k U n a P a l a t t n e m c 8 a k kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
S ? ' 1 ' " 1 ^ r v i s s z a i s adatik.

devorsaAés Cioi Km i n d e n i r a"yban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
rint leehamarább^p,V1,es?közoltetnek, ugyszinte mindennemü megrendelések mustra sze-

6 u e"£(Jszittetnek.

Kollárits József és fiai.1366(2-6)

Gyümölcs-fák
a legjobb fajokban és az uj catagolusban megnevezett egyéb növények Klanzál Gábor
Kis-Tétényi kertjéből megrendelhetők Liedemann Frigyes ur irodájában Pesten,
mázsa-utcza 2-ik szám, ugy szintén alulírottnál Budán , halászváros 77-ik szám alatt;
továbbá Z.ihr és Szakmáry uraknál Kassán, Spuller A. József urnál Miskolczon, és
Possert János urnál Debreczenben.

Kajszinbaraczk 17 fajban 2, 3, 4- és 5-éves, a megrendelő általi fajkijelöléssel
darabja 30, 37, 44—50 kr.; kérész általi fajválasztás mellett 26, 33, 40-46 kr.

Körte 179 fajban 2, 3, 4, 5-évesek, a fentebbi áron.
Alma 348 fajban 2, 3, 4, 5-évesek 27, 34, 40-46 kr.; illetőleg 23, 36—42 kr.

Névnélküliek vegyesen 15, 20, 24—28 kr. darabja.
Mandula, édes, 2, S-évesek 12—16kr. darabja Álmavadóczok, magból tenyész-

tettek és átültettek, nemesítésre alkalmatosak 2, 3—4-évesek, száza 1 ft. 20 kr., 1 ft.
80 kr., 2 ft. 50 kr.— Földi eper (Ananas) 20 darab 4 kr., száza 1 ft. 80 kr.— Spárga-
gyökér, hollandi, 2, 3-éves, száza 90 kr. —1 ft. 20 kr. — Rózsaágak, nemesitésre alkal-
matosak, darabja 5 kr.

Bérmentes felszólitásra az uj oatalogus azonnal megküldetik.

Dr. Schmidt János.
1359 (1-8) kert-intéző.

I CSÁTHY LAJOS és TÁRSA könyvkereskedésében Debreczenben, főpiacz és
Csapó-utcza szegletén 7-ik szám, valamint más könyvkereskedésben is kapható :

Magyar protestáns

EGYHÁZSZÓNOKLAT TÖRTÉNELME,
j kútfők után dolgozva a magyar prot. hitszónokok nyomtatott vagy kéziratban levő
munkáiból. Mutatványokkal s az egyházi beszédek bírálataival, a reformatiótól

a mai időig.
Irta TÓTH MIHÁLY,

a debreczeni ref. főiskolában gyak. lelkésze és ker. erkölcstan ny. r. tanára.
I-ső kötet: a reformatiótól a XVlI-ik század végeig. Ára 1 ft.

. E munka mint a magyar egyházirodalomban valóságos hézagot pótló mono-
Igraphia, minden irodalombarát figyelmébe annyival inkább ajánltatik: mivel a má-
jsodik füzet rövid időn elhagyandja a sajtót. 1351 (3—3)

Viz által légzárolt házi és szoba-ürszékek,
melyek által a bűz tökéletesen elzáratik, darabja 5—8 ft., kettős zárral csinos
szerkezeti! 15 ft. '

K P X 7 1 I I P Í m e l >' m i n d e n arnyékszékhez alkalmazható, s melv által a légvonal és
• » * ^ * J U I ^ l f bűz tökéletesen eltávolittatik, darabja 10 ft.

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

m e l y« k alkalmazása által a füst a konyhából és
J lakhelyiségekbőlnyomtalanul eltünik, dbjaiOft.

A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 ft. számittatik-
Felnőttek számára fürdőkádak 13—15 ft., háztetözések s más egyéb érczmun-
kálatok uj s régibb épületekre a legjutányosb áron számittatnak, s még a legcse-
kélyebb tárgyak is kijavítás végett elfogadtatnak. 1215 (2—6)

MIKSITS KÁROLY,
bádogos-mester.

RAKTÁRA: rózsatér 2-ik szám, a városháza mögött.
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földhitelintézet
sorsotás alá eső 5y2 %-os záloglevelei

oly értékpapírok, melyeknek összegei földbirtokra elsö helyen történt betáblázás által biztositva, s hivatalos
kimutatások szerint két-háromszoros értékü jelzálog ál*al fedezve vannak.

E jelzálogi biztosítékon kivül kezeskedik még a záloglevelek biztosságaért:

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

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

A záloglevelek, melyek 341« év alaít, félévenkint! nyilvános sorsolás utján teljes névértékök szerint visszafizet-
tetnek, 1000, 500 és 100 ftra szólnak, ő 1 , ° o-kal kamatoztatnak, s a jelenlegi árfolyam szerint évi 7 °/o-ot jövedelmeznek,
nem számitva bele azon téke-nyereményt, mely a teljes névszerinti értékben visszaváltás folytán a vásárlási ár és a
névérték közötti különbözetnél fogva a vevő javára esik.

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

A záloglevelek legfelsőbb rendelet szerint

árvapénzek, alapítványok,
$ egyebek biztositására is fordíthatók, különösen pedig alkalmasak

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

7% évi jövedelmet és biztos tökenyereményt
nyujtanak.

fP5"" Az emlitett záloglevelek, a napi-arfolyam szerint, kaphatók I'ESTKN: .tlalvieax C. .1., Wahrmann és fia
Báron testvérek czimü kereskedő-házaknál; — BÉCSBEN: M. Sclmapper, Johann Ribarz, L. Epstein uraknál; —
vidéken: a Magyar biztositó-társaság föügynöksógeinek legnagyobb részénél; bérmentesítve küldött pénzéit aeonban
posta utján magától az intézettől is megszerezhetők. 1083 (19 -0)

110,000 tallér cziistprnzben
mint legmagasb nyeremény t

S V Csak 3 o. é. forint ~3HH
az ára egy eredeti áUmnrészlet-sors-
jegynek, a már 1865. évi november 22.
és 23-kán kezdődő, s az itteni magas

kormány által biztositott
legujabb nagy

jutalomdij-sorshüzásra.
Az egész alaptőke 4 hó alatti nyere-

mény-húzások által fog visszafizettetni.
Minden sorsszám kivétel nélkül ki fog
huzatni. 1364(1-5)

14,800 nyeremény közt következő
főnyeremények találtatnak, u. ni.:
11O,OÜO, 85,000, 80,000, 70,000,
65,000, 60,000, 50,<:00, 30,000,
25,000, 20,000, 15,000 s a t tallér,
melyek okvetlm meg fognak nyeretni.
Megrendelések, a pénzösszeg bekül-
dése mellett, pontosan és gyorsan esz-
közöltetnek, a játékterv egy példánya
ingyért küldetik meg. A történt huzás
után az illető részvevőknek a hivatalos
sorshuzási lajstromok s nyeremények
készji nzben fognak átszolgáltatni.

Mint előre látható, hogy a megren-
delések ezen sorsjegyekre tömegesen
fognak beérkezni, tisztelettel felkéret-
nek az illetők, hogy megrendeléseikkel
közvetlen alólirotthoz forduljanak.

L. Steindeckcr-Schlesinger,
bank- s váltóüzlete m. Frankfurtban.

l Minden gyomorbaj és vakolásban szenvedőknek na-
gyon ajánlandó

DR. PE ARCÉ EDW. m 9 x 4)

szabadalmazott ~^-^*m>*ift£8$£'~'

GYOMORSZESZE
(Magén- Essenz)

GROSZMANN,
tudor,

szem- és fül-orvos,
tizenkilenczedik évi orvosi gyakorlatá-
nak, tapasztalatai és a legkitünőbb eu-
rópai tanárok utasitásai szerint gyó-
gyit. Rendelési órai a József-téri 11-ik
számu Grossz-házban, minden hét-
köznapon délelőtt l l órától 12-ig, és
délutáni 2 órától 4-ig. — Szegények
számára ingyen minden vasárnap a
délelőtti órákban. 1350(3-6)

j n i n d e n n e m f i

takarópapiros
. (Itlakalatur)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik sz.

mint kitünö segédszer minden gyomorbaj ellen, ugymint elrom-
lott gyomor, etvágyhiány, gyoniorémelygés, rögzött gyomor-
gyengeség és rosz emésztés, savanyképzés, gyomorégés, felfúvó-
dás, gyomorgörcs, fejfájás (ha t. i. ez a gyomorból származik),

váltóláz stb. stb.
Mint óvszer a cholera ellen is nagyon hathatósnak

mutatta magát.

Pesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész
urnál, király-utcza 7. szám alatt, kihez mindazon vidéki urak, kik raktárt

kivánnak elvállalni, sziveskedjenek fordulni.
Bécsben WEISS JÓZSEF gyógyszerész urnál, Tuchlauben Nr. 27.
Bukurestben KLADM KÁROLY" gyógyszerész urnál, Strada Serban

Voda 3. sz. a.
Azonkivül még léteznek raktárak a következő gyógyszerész uraknál:

Bécsben: Dr. Girtler Józs. [Kolozsvártt: Hincz D. jRozsnyóban: Posch J. J.

Nemzeti virágok,
bársony s a legfinomabb szövetből, nem-
különben tollakkal vegyítve, továbbá divat-
disz-tcllak, jutányos gyári árak mellett
kaphatók. A legkisebb rendelékek is a fönt-
nevezett tárgyakból a legkielégitőbben s
gyorsan megküldetnek. 1347 (3-8)

ÜMELCHER ANTAL
toll- s virág- gyáros által Bécsben, Neubati,

Barggasse 6-dik sz. a.

Freiung 7.
Aradon: Szarka János.
Battaszéken: Pasch Lajos.
Brassóban: Stiehler Ede

„a fehér templomhoz."
Dfbreczenben: Borsos F.
Egerben; EningerIgnácz.
Eszéken: Deszáthy István.

„ Karolovics Miksa.
Gyöngyösön: Kocziano-

vich József.
Győrött: Némethy Pál.

Wo ff János.
Lugoson: Kronetter Fer.
Magyaróváron: Sziklay

Antal.
Miskolczon : Balogh Istv.
Orosliázán: Székány Istv.
Pozsonyban: Pisztory Bó-

dog.
Pozsonyban : Schneeber-

ger D.
Pécsett: Nendtwich Vilm.é

GöllnitzbenTBrujmann K.1 Rimaszombaton: Hamal-
Ede.

200,000 ezüst forint
mint főnyeremény, továbbá 100,000,
50,ti00, 30,000, 85,000, 20,000,
15,000, 12,000, 10,000 s a t. forint

összesen
14,811 nyeremény-számnak

egy millió 909,630 forintot okvetlen
nyernie kell ezen, a szabad Frankfurt
városa által alapitott és biztositott leg-
ujabb nagy pénznyeremény-sors-
húzásban; ezen jutalomdij-forshuzás
annyival is inkább mindenkinek ajánl-
ható, mert az a legnagyobb előnyökkel
ajánlkozik s az állam részéről a legjobb
biztositás nyujtatik, mely egyszersmind
annak ügykezelését is magára vállalta.
Játéktervek ingyért szolgáltatnak ki.
A hivatalos sorshuzási lajstromok, vala-
mint a pénznyeremények a huzás után
minden részvevőnek az alólirott bankár-
ház által azonnal meg fognak küldetni.

A sorshuzás kezdete nov. 22-kén.
eredeti sorsj. ára l'/j ft. o. é. bankj.

3 ft. o. é.
*/, 6 ft. o. é.

Szives megrendelések, a pénzösszeg-
gel együtt, mihamarább s közvetlen az ]
alólirotthoz intézendők j

Homburger Móricz,1

Trierischer-Platz Nr. 9.
1855 (8—10) m. Frankfurtban.

Családok,
kik a köszvény- és csúzos-bántaltnaktól ma-
gukat távol — vagy az ellen egy hathatós
házi óvszert kezüknél készen tartani óhajta-
nak, szerencsém van jelenteni, hogy a valódi*
lairitz-féle erdeígyapot gyárt-

mányok és készítményekből
egy jól rendezett raktárt taitok.Ezen gyárt-
mányok üdvös hathatóságáról több mint 150
hiteles bizonyitvány áll a t. cz. közönség
rendelkezésére, hasznalati utasitápok ingyért
szolgáltatnak ki. Valamint az e tárgybani
tudakozásokra egész készeéggel kellő fel-
világositással szolgálok; minélfogva a fen-
érintettek a t. cz. közönség szives figyel-
mébe ajánltatnak. 1320 (6—6)

S I G M U N D J.,
városház-uteza I-ső sz. a. Pesten, a „zöld

koszoruhoz."

Demjén László könyvkereskedésében
Kolozsvártt megjelent és kapható:

Petőfí Sándor 1848/49-ben
di<zkiadás olajfesték nyomatban 8 ft.
szinnyomatban 5 ft.

Az erdélyi nemzeti fejedelmek
arczképcsarnoka 2 ft.
diszkiadás 2 ft. 50 kr.

Erdély nagyfejedelemségl848.
évi országgyűléseinek jegyző- és iro-
mánykönyve 1 ft.

1848. évi erdélyi országgyülési
törvényezikkek történeti függelékkel

1361(1-3) 30 kr.

Sárbogárdon: Tersztyán-
szky Kár.

Szegeden: Aigner Kár.
„ Meák Gyula.

Temesvártt: Pecher J. E
Tokajban: Krotzer Ágost.
Tornallyán : Lipthay J.
Ungváron: Bene L.
Varasdon : Lellis Ede.
Zágrábban : Mittelbach

Zsigmond.
j á r Ka r. | Zirczen: Vekerle János.

Ára egy üvegcsének, használati utasítással együtt, 1 frt. - Postán küldve
a pakolásért 20 krral több.

Ismételadóknak illendő engedek adatik.

Titkos

BETEGSÉGEK,
ujonnan keletkezettek

HP 8 nap alatt "Üi
minőségre nézve

8RT 48 óra alatt ~*@
meggyógyittatnak

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

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

Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leg-
gyorsabban eszközöltetnek.

Lakása: Király-utcza, 24. sz. a. I-ső
emelet 1193 (U-12)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gnsitár. - Nyomatott aaját nyomdájában Pesten, 1866 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Tizenkettedik évfolyam.

Pest, november 5-én 1865.

Előfizetési föltételek 1865-dik évre: a Vasárnapi Ujs>ag és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

I V Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtataanál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket eliogad, Hamburg és Altonában : Haasenstein és Vogler. — M.-Frankfurtban-
Otto Hollienés Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos, - és Pesten: a kertész-gazdászati ügynökség is. József-tér, 14 sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatas után 30 ujkr.

Ugy hiszszük, hogy átalános érdek-
nek teszünk eleget, midőn a magyar iroda-
lom egyik hü munkásának, a magyar irói
osztály tiszteletre méltó tagjának arczképét
mutatjuk be olvasóinknak. Nagy számmal
vannak még a jelenleg müködő irói kar kö-
rében, kiknek régóta tartozunk e kitüntetés-
sel, s talán nem egészen a véletlenség okozta,
hogy lapunk ezen rovatában eddigelé nem
csupán az irói érdemeket méltányoltuk, ha-
nem legtöbbnyire az élet különböző más
pályáinak érdemdus férfiait szemeltük ki
ismertetéseink tárgyaiul, — legalább nem
mondhatja rólunk senki, hogy
azon körben, melyhez magán-
viszonyok szükebb és tágabb
köteléke minket is köt s mely-
nek tagjai magunk is vagyunk,
pazarul szórtuk volna a tömjén-
füstöt s dicskoszorukat.

Azonban e tartozásunkat le-
róni, a jövöre nézve, e lapok
egyik méltó feladatának tekint-
jük. S Greguss Ágost azok közül
való, kiket eddigi irodalmi mü-
ködéseért, de azon jövő reme- ,'
nyében is, melyet komoly irá-
nyu munkásságukhoz kötünk, az > >
elismerés ez igénytelen adomá-
nya méltán megillet.

Greguss Ágost alig 40 éves,
s neve már két évtized óta
ismeretes a magyar irodalom
különböző téréin. Született 1825
évi ápril 27-kén Eperjesen, hol
atyja, Greguss Mihály, köztisz-
teletben állott s nagy számu
egykori tanítványainak hálás
emlékezetében élö tanár volt az
ottani evang, kollégiumban; s
innen 1833-ban a pozsonyi
tyceumba hivatott tanárul. —
Eperjesen és Pozsonyban töl-
tötte tehát az atyai háznál
gyermekéveit, szülőinek gondos
nevelése alatt. Atyja 1838-ban
Pozsonyban elhalván, az özvegy édesanya
gyermekeivel együtt szülőföldére, Gömör-
megyébe, Rozsnyóra költözött, s Greguss
Ágost itt folytatta megszakasztott gymná-
" 7 i r á n y a i t . A bölcsészeti tanfolyam
bevégzésére Eperjesre ment vissza s az itteni
kollegium ifjusága körében fennállott u. n.

G r e g u s s Á g o s t .
„magyar társaságban" adta az irói pályára
való hajlamának s képességének első bi-
zonyságait. Apróbb dolgozatai, miket itt
készitett, távolabb körökben is figyelmet
ébresztettek.

Majd az életpálya-választás nagy kérdése
állott előtte. Greguss Ágost elébb az orvosi
pályára szánta magát s e végből Bécsbe is
utazott; azonban csak egy évig foglalkozott
az orvosi tanulmányokkal; ekkor abbahagyta
azon szándékkal, hogy a tanári pályára lép.
E czélból mindenek elött a németországi
egyetemeket kivánta meglátogatni s e vágya

G R E G U S S Á G O S T .

nemsokára teljesült is, a midőn a poroszor-
szági hallei egyetem polgárai sorába iratta
nevét. Az akkori legjelesb tanároktól hall-
gatta itt a bölcsészetet, mely ez időben
kedvencz tanulmánya lett. Tudományos elő-
menetelének hire már megelőzte, s alig tért
vissza hazájába, midőn Szarvasra, az elhunyt

j Vajda Péter helyébe, az ottani gymnázium-
hoz bölcsészet tanárául hivatott meg.

Alig volt 21 éves, midőn a tanári székbe
lepett, de fiatalsága daczára komoly törek-
vése s tapintatos föllépése által hamar meg-
nyerte az ifjuság szeretetét s tiszteletét.
Ezen állásában találta az 1848 —49-diki
időszak, melynek mozgalmaiban oly élénk
részt vett, hogy a forradalom legyőzése
után ö is menekülni volt kénytelen, s egy
alföldi pusztán nevelői szerepet vállalt,
utóbb pedig Gyulán, majd meg Szarvason
huzta meg magát, várván az idők lecsende-

sülését. Az utóbbi helyen azon-
ban nemsokára elfogták s Nagy-
Váradra vitték, hol tiz hónapig
fogságban tartották.

A hírlapokban elszórva meg-
jelent egyes dolgozatai által a
pesti irányadó körökben már
eddig is figyelmet gerjesztvén,
igy történt, hogy midőn nagy-
váradi fogságából kiszabadult,
Toldy Ferencz közbenjárására,
Török Jánostól, a „Pesti Napló"
akkori szerkesztőjétől, meghi-
vást kapott, hogy lépjen be
munkatársnak a „Pesti Naplód-
hoz. Ez ajánlatot elfogadván,
1852-ben Pestre költözött s ez
idő óta állandóan itt lakik s
folyvást buzgó munkása a ma-
gyar lapirodalornnak. Többi kö-
zött ekkor irta a „Pesti Napló"
tárczájában nagyszámu „irói
arczképeit," melyek egyik fő-
czélja volt az akkori szomoru
napokban, multunk és jeleseink
emlékeinek fölelevenitése által
lelket, hitet és bizalmat önteni
az uj nemzedékbe, — s e czélt
Greguss lelkesitő irodalmi képei
nagyrészt el is érték.

Ezután Greguss Ágost egy-
másután rendes munkatársa
volt a „Pesti Napló"-nak, a

Bécsben megindult „Magyar Sajtó"-nak
(mint pesti munkatárs); majd ismét a P.
Napló"-nak, a „Magyarországénak; utóbb
az „Ország" felelős szerkesztője lett, s mint
ilyen a provisorium ideje alatt a katonai
törvényszék sulyát is érezte, mely egy havi
fogságra itélte el. A jelen év tavaszáig Pákh

45-ik szám.


