Fel nem lobbanó

Petroleum- és

Polonia-gyertyák

a kir. szab. uj-pesti gyertya- és petróleum-gyárból a
legjutányosb gyári áron folyvást készletben található

Leitner és Grünwald
fö-raktárában

1976(2-6)

Pesten, király-utcza 3-dik szám alatt,
hol egyszersmind a gyu-áruk raktára is létezik.

Vásárlóim száma az osztrák tartományokban, ideértve Magyarországot is. már is 8500.
Több kitüntetéseknek tulajdonosa, S W Szállit minden irányban
A cs. kir. őrse. szab. rászon- és asztal-készületek gyári raktára:

Bécs, Kamlnerstrasse i\r. 27, im Eck-Gewolbe.
I W Tessék mindent elolvasni! "^Ü
A bel- s külföldön tetemes szállitása! végett ismeretes

„KÁROLY főherczeghez" czimzett

FOGL E.-féle vászon- s kész fehérnemüek
gyári-raktára:
Bécs, Kárntnerstrasse Nr. 27., im Eckgewölbe der Himmelpfortgasse,

a t. cz. yidéki közönségnek rendkivüli alkalmat nyujt a legnehezebb gyári készítmények, hasonlithatlan s a szakértők előtt a bámulásig olcsó árakori bevásárlására.
Levélbeli megkeresésre, a pénzösszeg beküldése, vasuti- vagy postai utánvét
mellett a megrendelt tárgyak bárhová elküldetnek.
Jótállás mellett s legujabban ismét tetemesen leszállított árakért kaphatók:

Rumburgi vászon férfi-ingek: íj
Homburgi
g vászon nöi-ingek:

tX

'melyekkel a befizetés tartama alatt 5 IliilHÖ forintra
|200-szor lehet játszani, s ráadásul 1 darab 1864-ki 100 ftos
1 eredeti sorsjegy adatik, 10 forint lefizetése mellett kaphatók

KANITZ ÉS TÁRSA

pénzváltó-irodájában Pesten, német szinháztér
4. szám alatt.
vidékről jövö megrendelések gyorsan és pontosan
teljesittetnek.
i98o (1—4)
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pest, (egyetem-uteza 4. sz.) megjelentek
és minden könyvárusnál kaphatók :

Magyar

GAZDASSZONY TEENDŐI
a közéletben, házban és konyhában.
kézi- és segédkönyv nök és hajadonok szániára.
irta MEDVE IMRE.

E könyvet a magyar gazdasszonyok egyesülete a mult 1863. évi augusztus 5 kén
tartott választmányi ülésből Hollán Ernőné alelnök ó nagysága elnöklete alatt kiküldött
választmányi tagok, u. m. Simigh Istvánné, Szathmáry Károlyné, Liszy Istvánné, Grün
Jánosné és Erdélyi Sarolta nagyságaik megvizsgálták és jóváhagyták.
Nagy 8-rét (332 lap). Boritékba füzve ára % frt.

Hüppmann A. A valódi szakácsmüvészet vagyis rendszeres útmutatás

a finom és legfinomabb főzésben, legjobb magyar, franczia és német mód szerint ;
különös tekintettel uri és fóuri konyhákra, nagyobbszerú lakomák, és házi vendéglésekre. H a r m a d i k bővített kiadás. Füzve
1 ft. 50 kr.

Németh Susanna. A legujabb és megpróbált magyar szakácskönyv.
Biztos utmutató, mint kelljen 1001 különféle, legjobb izü ételt, süteményt, krémet
és koesonyát, tortát, csemegét s fagylaltokat, legizletesb meleg és hideg italokat,
hideg étkeket, gyümölcs-csemegét stb. legügyesebben és a legujabb izlés szerint
késziteni. Egy toldalékkal, mely magában foglalja a gazdasszonytárt, vagy mindennemü ház-, konyha-, éléskamra, s pinczetartáai útmutatásokat, stb. 6-ik bővített sjavitott kiadás. Füzve
80 kr.

Kochbuch, neuestes Pariser, nach den Vorschriften der berühmtesten

mindenféle köszvény, csúz (Rheuma), inszaggatás, mell-, gerinezfájdalmak, keresztcsontfájás (Hexenschuss), láböszvény, s több efiélék
ellen.

Egy csomag árn 1 frt. 5 kr., kettős erejü" 2 frt. 10 kr.

Dr. BÚROM átalános sebtapasza
mindenféle sebek, genyedések és daganatok ellen. - Egy köcsög ára a használati módszerrel együtt 70 ujkr., kisebb köcsög 35 kr. — Postán küldve 5 5 krral több.
Y al ód i an Pesten egyedül kaphatni csak T Ö R Ö K J Ó Z S E F ur gyógyszertárában király-utcza 7. sz., Pro funia W. urnál az egyetemtéren, Sárkány urnál a
vácziutezában Glatz és Kreische uraknál a sütő utczában — Debreczenben:
Rothsehnec'k ur gyógyszertárában.*- Szombathelyen: P i l l i e h F erencz ur
eyósyszertárában. - Mohácson: KögI A. ur sorsszámszedésében. - Kolozsvártt:
Wolff gyógyszerész. — Miskolcz: Spuller A. urnál.
1958 (3-4)

Pest, február 10-én 1867.

Gazdasszonyok számára.

30 rőf szinei ágynemű 7, 8, 9, 10, 12 ftig a legjobbak.
Nyak-gallérok urak számára, tuczatja 2, 2%, S'/t, 4 fúg a legfinomabbak.
1 tuczat ezérna férfi-harisnya a legfinomabbak s legjobb minőségűek 4, 5, 6,
8 ftig (fehér és színesek).
12 db. vászon zsebkendő 1 ft. 50 kr., 2 ft.; nagyobbszerüek 2 ft. 50 kr.; szinesek,
valamint fehér ezérna batiz-zsebkendők 3ft.50kr., 6,7,9ftig a legfinomabbak.

Köszvény-

Tizennegyedik évfolyam.

|20 darab 1864-ki állam-sorsjegyre,

Hüppmann, Anton. Allgemein geprüftes Pester Kochbuch, oder die

A levelek ekép í An dieLeinen- und Waschefabrik Wien, Kfirntnerstrasse Nr. 21, im Eckgewölhe der Iliinmelpfort•ximzendők
gasse, „zuin ERZIIERZOG KARL."
1769(9-12)

J|

igl részvenyjegyek

hímzettek 3 ft. 50 kr., legfinomabbak gazdag hímzéssel s valódi csipkebetételekkel 4, 5, 6 ftig.
Nél korsettek finom perkálból 1%, 2, 2Vi, S, 3% ftig; batiz-perkálból, gazdag
hímzéssel 4—5 ftig.
Férfi gatyák 1 ft., 1 ft. 50kr., 2 ft. 50 kr.—3 ftig a legfinomabbak (magyar, námet
s franczia szabásuak).

12 db. törülköző- vagy asztalkendő 5,6,7ft. 50kr.—9 ftig a legfinomabb damasz.
SO rőf kézi fonalvászon fehéritett vagy fehéritetlen kettős ezérnavászon 7 ft.
60 kr., 9 ft, 50 kr., ll, 13, 15, 18 ftig a legszebbek.
40—42 rőf kitünö vászon (ágyneműre vagy 12 db. női ingre) 14,15, 18, 22, 24 ftig
a legszebbek.
50—54 rőf legjobbféle rambargi vagy hollandi vászon (kézi fonat J/« széles)
20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 ftig.
Orosz vászon testgyakorlók számára vagy férfi nyári öltönyökre, rőfe 25, 30, 35,
40, 50, 60 krig.
Ingek , melyek a testhez nem jól állanak, visszavétetnek. 50 forintnyi bevásárlásnál
12 db. asztalkendő ingyért adatik.
Párisi cacheinit garnitúrák, a legújabbak s legszebbek, 2 db. cachemir ágy- és
1 db. asztalterítő, pompás mustrákban 15, 20, 26-30 ftjával, melyek Párisban 100 frankért adatnak el.

6-ik szám.

Kochkunst für kleine herrsthaftliche und bürgerbehe Haushaltungen nach den
bestén deutschen, ungarischen und französischen Methoden. Entha'tend: Gründliche
und vieljáhrig erprobte Anweisungen zur Bereitucg aller möglichen Speisen und
Gerichte für das einfache Bedürfniss des Tages sowohl, als auch für ausserordentliche Mahlzeiten und Festlichkeiten, Ba'lle, Soirée's u. s. w. Nebst einer Anweisung
zur Zubereitung der vorzüglichsten Theeba'ckereien. S i e b e n t e , verbesserte
und v e r m e h r t e Auflage. Steifgeb.
1 fl.
Kochkünstler Frankreichs zusaramengestellt. Enthaltend über fúnfzehnhundert
Recepté zur Bereitung aller Arten von Fleisch- und Fastenspeisen, Pasteten, feinen
Mehlspeisen, Backwerk, Törten, Sulzen, Crémes, candirten und eingemachten
Früchten, ObstsSften, Eis, Liqueuren, Ratafias, nebst Anweisungen zum Serviren
der Weine, Zusammenstellung der Speisekarten etc. etc. Mit deutscher und französischer Benennung der Speisen, nebft figurirter Darstellung der Ausspraehe sHmmtlicher imBuche vorkommenden französischen Wörter. Zweite Auflage. Geb. 2 fl.

Galgóczi Károly. K e r t é s z e t ke'zikönyve, tüzetes utasitás a konyhakertészet, virágmivelés és gyümölcstenyésztés körében. A legujabb kútfők után.
Füzve
80 kr.
Ügyes M a r i , a kis konyhakertészné, vagyis alapos oktatás a zöldségtermesztésben. Mitzger müve után magyaritá látván bácsi. Füzve
50 kr.

Hölgyek titkára, vagyis legujabb levelező-könyv nők számára, minden

előforduló alkalmakra való fogalmazási mintákkal, mindenféle társasági, családi,
bizalmas és szerelmes levelekkel, alapos útmutatással a levélírás szabályait illetőleg,
emlékkönyvbe való válogatott versekkel, a keleti virágnyelv magyarázatával 8
betűrendbe szedett szótárával sat. Kötve
1 ft.

Von der Gesundheit und Schönheit des Menschen. Erfahrungen einer
achtzigjahrigen Frau. Geh.
Gebunden mit Goldschnitt

1 fl. 50 kr.
2 fl.

Minden a kiadó-hivatalnál legalább 2ft. értékig történt megrendelés
küldetik meg.
Biztos és gyors kiirtása
a

patkányok s egereknek,

egy ea. kir. kizár. szab. patkány- s egérpusztitó szer által gyertya -formában.
Egy darab ára 50 kr. a. é.
F) 1969 (2-19)

Valódi minőségben kapható:

PESTEN: Törők József gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik sz. a.,

továbbá:
N.-Becskerek: Nedelkovits. — Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J.— Jassenova: Dudovits J. — Keszthelyen: Wünsch F. — Kolozsvártt:
Wolf J. — Pozsonyban: Scherz Fülöp. — Sopronban: Pachhofer,— Soborsin:
Franke A. Vermuton : Halter I). F.. — V eraczén : Bész ,J. K. nrakniíl.

Kiadó-tulajdonos; Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
snpan Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. - Fél évre 8 ft.
Utattaiil csak "kriTa stáSttatíl* 8 ^'"!^ ^-^ ** P o l i t i k a i l J d ° n s á 8 ° k a t i I l e t 8 1 e g : Egy> négy»<* hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
minden igtatás után 30 ujkr.
~ Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Becsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön

Sárközy

József.

(1802-1867.)
m u

.
^ hónap utolsó napjaiban egy tiszta
jellemű s buzgó hazafi elhunytát jelentettük
e lapokban. - Sárközy József, a dunántuli
reí. egyház-kerület lelkes főgondnoka s Komárommegye egyik választó-kerületének,
m mt
, . 18 6l-ben, ugy a jelen országgyülésen
Képviselője, hazafias érzülete s puritán szabadelvüsége által megyéjében a szabadelvü
part egyik kedvelt vezére lett, s mint az
alkotmányos szabadság és haladás, az egynázi es megyei autonom kormányzat tántonthatlan hive, mindenkitől tiszteltetett.
Közhasznu pályája alatt ugy a politikai,
mint az egyházi téren annyi érdemet szerzett, hogy méltó, életét részletesebben megismertetnünk.
Sárközy József Rév-Komáromban
1802. május 11-kén született. Szép
sikerrel végezvén a középtanodai osztályokat s a jogi tanfolyamot, 1824ben 22 éves korában az akkori főispán
komárommegyei esküdtnek nevezte
fci. Kövid idö mulva, egyházmegyei
gyülés alkalmával világi tanácsbirónak választották meg. Ö volt a lege?vh7 g l t a n ácsbiró a komáromi
egyhá Z meg y é b e n ) m e r t itt azelött a

*?ss?ES?£S£££
uo,*, mtuien müködvp í^; ;*! 1

1
ÍTÍ^t
ez a

i.

,h!vat^okra „ézgvye.

érdekében tett buzgó működéséből még ne- zásra ^ összegyültek: ekkor Sárközy Józseí
hány nevezetesebb mozzanatot kivánunk itt erőteljes szónoklatában figyelmezteté a jefölemliteni.
j lenlevöket, miszerint, habár a felelős magyar
Az 1848-ban Pesten tartott országgyü- miniszterium jóakaratában legkevésbbé sem
lés alkalmával b. Eötvös József, akkor vallás- lehet kételkedni, mindamellett iparkodjanak
és közoktatásügyi miniszter, mind az anya- | élő törvényeinken alapuló önkormányzati,
országbeli, mind a királyhágóntuli helvét és • vallásbeli függetlenségünket annálinkább
ágostai hitvallásu, nemkülönben az unitaria megőrizni, mert idöjártával a kormány szevallást követő egyházkerületeket tanácsko- mélyzete s igy nézete is változhatván, többé
zás végett Pestre hiván, a tanácskozmány ; a ? o n jogok gyakorlatát, melyeknek most
gr. Teleki József elnöklete alatt nyittatott ; birtokában vannak, alig szerezhetnék vissza.
meg, hol vallás szerint elöször kerületileg, I Nagy szerencsére nem is történt oly határokésőbben vallásfelekezetenként egyetemben I zat, mely az autonom egyházaknak a későbbi
történtek az eszmecserék ama nagy hord- I szomoru időben kárára lehetett volna.
erejü tárgy fölött: mi módon lehetne a pro- !
1849-ben az ismeretes Haynau-féle rendelet a világi fő- és segédgondnokokat az egyházi ügyekben való részvételtől eltiltotta, s az egyházi gyülések tartása elé is elhárithatlan akadályokat görditett. — Ez időtől kezdve
tehát az ötvenes évek alatt a protestáns egyház autonom kormányzata
parlagon hevert, de 1857-ben királyi
-X
biztosok jelenlétében mind az egyházkerületi, mind az egyházmegyei
gyülések tartása meg lön engedve,
azonban a főgondnoki hivatalokat a
kormány visszaállítani nem engedte;
ennélfogva a dunántuli egyházkerületben, valahányszor a gyülést a
csász. kir. biztos fel nem oszlatta,
Sárközy József, mint helyettes főgondnok, vezette a tanácskozmányt.
1857-ben résztvett azon küldöttségben, mely mind a négy helv. hitv.
egyházkerületből a ref. egyház törvényben gyökerezett jogainak visszaállítása végett Bécsben a trón előtt
megjelent

'igabiró, többfiatal
Sárközy, a 27 éves sz ^yházmegyei
esperes
szőr elnökösködött az
gyüléseken, Kolmár József
oldala mellett.
Ez idötájt nevezte ki Sárközy Jó
zsefet, az akkori főgondnok Szilassy
SÁRKÖZY JÓZSEF.
Jozsef, a dunántuli egyházkerület
testans és unitaria vallás autonomiája, fügwnácsbirájának, s ezentul buzgón
esztvett az egyházkerületi ülésekben i s . getlensége mellett a magyar kormány által
lvéh ' "k611 ^z^assV József meghalván, he- felajánlott anyagi segélylyel járó kormányi
UvhA ^ ' ^ázniándy
Dénes választatott meg pártfogolást igénybe venni. Sárközy József
sara
^yftázkerülfití főgondnoknak; Pázmándy azon időben, mint országgyülési képviselő,
_ segédgondnoknak állomá- de egyszersmind a dunántuli ref. egyházketatai egyházmegyében Sárközy rület egyik megbizottja, tevékeny részt vett
gy
nött sztották meg. Ez időtől fogva a tanácskozmányokban, s midőn Pesten a
gye
megyeház nagy termében mind a három
egyházkerül T
^ig volt az emlitett egyházmevallásfelekezetü világi és egyházi tagok, gr.
szes főgondnok;
1865-ben a dunántuli 'Teleki József és Szoboszlai Pap István suSák
utján a dí- | perintendens elnöklete alatt végtanácskom a gyszavazat
protestantismus
ar

A magyarhoni protestáns egyházak 1860-ban visszanyervén önkormányzati
jogaikat, a dunántuli egyházkerület hajlandó
volt Sárközy Józsefet fögondnokának megválasztani, de ö egész szerénységgel visszavonult, s tevékeny részt vett gr. Teleki
Gyula főgondnokká való megválasztásában.
1861-ben a pápai főiskola gondnoka lett,
s derekas tettekkel tanusitotta, mennyire
üdvös és hasznos az, ha a főiskola kormányán erőteljes és tevékeny férfi áll. 1863ban az átalános tanügyi bizottmány szabá:>.
lyai szerint Tisza Kálmán e bizottmán^'

elnökségéről lemondván, helyébe három
évre Sárközy József választatott meg. 1865ben pedig, mint már fentebb emlitettük, a
dunántuli egyházkerületnek fögondnoka lett.
S mig ily nagy tevékenységet fejtett ki
egyháza ügyeiben, valahányszor alkalom
nyilt rá, nem késett, hasonló erélylyel lépni
föl a politikai élet küzdterén. De sokszerü
elfoglaltsága mint megyei tisztviselőnek, országgyülési képviselőnek, mint egyházmegyei
segédgondnok és főiskolai, majd egyházkerületi fögondnoknak, a politikai és egyházi téren kifejtett sokoldalú fáradozása sem volt
képes őt vonzalma tárgyától, a tudománytól
visszatartani, s kivált a terményrajzzal és
régészettel örömest foglalkozott. — Fiatalabb éveiben Ó-Szőny közelében lakván, nem
csekély számu régi pénzeket s más régészeti
tárgyakat gyüjtött össze; ezeket és terményrajzi gyűjteményét 1861-ben a pápai főiskolának ajándékozá, s hogy hajdani kedves nevelőjének, Solymosinak emlékét a későbbi
időkre is fentartsa: az ajándékozott gyüjteményt „Sárközy-Solymosi"-féle gyüjteménynek kivánta neveztetni.
A köztiszteletben és kedvességben állott
érdemdús férfi hosszasb betegség után f. évi
január 23-kán hunyt el családi birtokán,
Kömlődön. — Temetése közrészvét mellett
január 26-kán ment végbe.

Az éji látogatás.
Három árva sir magában,
Elhagyott, sötét szobában;
Zivataros, hideg éj van,
Édes anyjok künn a sirban.
„Édes anyám, édes anyám!
Altass el már, ugy alhatnám!"
Mond az egyik s el nem alszik,
Sóhajtása föl-fölhallszik.
„Beteg vagyok édes anyám!
Hol maradtál? Nem gondolsz rám!"
Mond a másik, s jajjal végzi,
A fájdalmat kétszer érzi.
„Édes anyám, gyújts világot!
Nem tudom én, jaj, mit látok!"
Harmadik mond, mindenik sir . . .
Temetőben mozdul egy sir.
Megnyílnak a nehéz hantok,
Kilép sirból édes anyjok,
S tova lebben a vak éjben,
Haza felé, az ösvényen.
Arcza halvány, hnngj' a régi,
Fia, lyánya megösméri;
Immár tőle hogyan félne?
Megcsókolják, mintha élne.
Az egyiket betakarja,
Másikat felfogja karja,
Elringatja, elaltatja,
Harmadikat gyógyitgatja.
És ott virraszt a kis ágyon,
Mig elalszik mind a három;
Majd megindul, széttekintget,
Keresi a régi rendet.
Rendbe hozza a szobácskát,
Helyreteszi a ruhácskát;
Az alvókat hosszan nézi,
Csókját százszor megtetézi.
Kakas szólal, üt az óra,
El kell válni virradóra;
Visszanéz a véghatárrul . . .
Sir megnyilik, sir bezárul.
Oh a sir sok mindent elfed:
Bút, örömet, fényt, szerelmet;
De ki gyermekét szerette,
Gondját sir el nem temette.
Gyulai Pál *).
*) Felolvasta a Kisfaludy-társaság február 5-diki közgyülésén.

' A kit semmi vissza nem rettent.
(Történeti elbeszélés.)

IX.
A vészharangok szent karácsony ünnepén.
Másfél hónap mult a stockholmi vérfürdő
óta. Mindazok, a miket a fennebbiekben elöadtunk, s a mikről még egyszer megjegyezzük, hogy egyetlen vonás sincs bennük, a
mi meg ne történt volna valóban, ezen —
aránylag nagyon is rövid idő alatt történtek.
Szent karácsony napja közeledett. Az a
kedves ünnep, az a szent ünnep, — az az igazi
északi vallásos családi ünnep. Az északi népeknél mind e mai napiglan ennek a szent
napnak van legnagyobb ünnepélyessége. Sehol sem ünneplik e nagy napot vallásosabb
buzgósággal, mint északon.
Maga a karácsony zöld fenyőfája —
északi növény. Örökzöld lombja oly szépen
jelképezi az örök-igét, mely örökéletet adott.
Hó boritotta egész Dalekarliát.
Zord idö volt, — de azért a hideg nem gátolta Móra összes lakosságát, hogy szent karácsony ünnepén nagy számmal meg ne
jelenjen előbb a templomban, azután pedig
azon a dombon, a hová Erichson Gusztáv
kérte őket, hogy egybegyüljenek.
Erre a dombra még e mai nap is büszkeséggel mutat a dalekarli ember. Ezen a nevezetes karácsony ünnepén ott gyült össze
először is az a sereg, mely magvát képezé
azon hadnak, mely Svédországot felszabaditotta a dán járom alól.
Azon a halmon állt Erichson Gusztáv, —
a halom tövébe sereglettek Móra lakosai;
onnan intézte hozzájuk is, mint kevéssel elöbb
Rattwickben — a fegyverre hivás magasztos
szavait.
S még szólott, még minden szivet meg
sem hóditott talán, még némelyiket félelem,
aggodalom tartotta megszállva talán, midőn
egyszerre sebes futár érkezik, ezt kiáltva:
— Meneküljetek, a dánok jönnek!
A rettentő szó sokakat megzavart. Csak
egy állott rendületlenül: a királyi ivadék —
Erichson Gusztav.
Mint a fenyők a hegyormokon, ugy magaslott fel délczeg alakja; mint a vihar a
levegőégben, ugy zengett hatalmas hangja a
megrettent nép felé:
— Svédek, dalekarliak! Ne áruljátok el
hazátokat!
Elmondá nekik aztán, hogy ö bátor férfiakat keresett, de meghalna szégyenletében,
ha gyáva asszonyokat talált volna; elmondá,
hogy ö csak áldani tudná az ellenség fegyverét, mely neki halált adna, ha tulajdon
honfiai szolgáltatnák ki öt azoknak zsarnok
kezébe. Elmondá, hogy a svéd nevet örök
gyalázat éri, ha még egy pillanatig haboznak, ha még egy perczig késedelmeznek.
— Soha! — rivalgott a föllelkesült tömeg — halál arra, a ki elárulja Svédországot és Erichson Gusztávot! Húzzátok meg a
vészharangot!
Ünnepélyes csend állt be nehány pillanatig.

Ezen a csenden vérfagyasztókig hangzott
keresztül egyszerre a harangok lassu, komoly,
szivet renditö kongása.
A szél felkapta e hangokat, s mintha
maga a természet is szolgálatra adná elemeit
a szabadságért küzdőknek — a morai vészharangok hangját, sebes hirnök gyanánt magával vitte a szomszéd községekbe.
Nem telt bele rövid öt percz, — az egész
környék minden közel falvában, községében
hasonlóan megkondultak a vészharangok.
— Testvéreink megértettek minket, velünk az Isten! — riadt az egész tömeg, s Isten

a megmondhatója, hogyan: alig nehány pillanat mulva fegyverben állt az az egész
község, mely elöbb még megdöbbent az
ellenség hirére.
S hát még akkor, akkor — midőn azt látták, a mi bekövetkezett.
A hány község, annyi ut, a hány ut,
annyi fegyveres dalekarli csoport! Ki a mit
kezébe kaphatott, azzal sietett a morai testvérek segitségére.
Mire a dánok Móra határába értek: három
ezer svéd fegyveres vette körül Erichson
Gusztávot. A dánok midössze százan voltak,
szerencséjükre lóháton.
Elgondolhatod, nyájas olvasóm, hogy
iramlottak vissza lóhalálába arra felé, a
merről jöttének!
A karácsonyi vészharangok zúgása, hajnali harangszava volt az ébredő szabadságnak
X.

Annyi küzdelem után.
Senkinek sincs olyan könnyü szárnya,
mint a gondolatnak. Bejárja egy pillanat
alatt a végtelen tért, — átrepüli a legnagyobb
könnyüséggel a futó időt.
Mi is átszállunk a gondolat e gyors
szárnyaival három eseménydús esztendőn:
1520-ról 1523-ra, — a morai fegyverkezésről
a strengnási országgyűlésre.
A közbeeső időről csak nehány szóval
akarunk megemlékezni.
A sereg, mely Erichson Gusztáv köré
gyülekezett, tökéletesen hasonló volt a hógörgeteghez. A mi rokon volt hozzá, azt magával ragadta; a mi ellene állt, — azt megsemmisitette.
Alkalmasabb hadvezért Erichson Gusztávnál a svéd hadsereg keresve sem találhatott volna, de viszont lelkesebb hadsereget
sem lehet képzelni, mint a minő a svédeké
vala. Csodálatos harczok azok, melyeket
azon nép szokott küzdeni, mely szabadságáért és függetlenségeért lelkesül. Egyik
város a másik után, egyik országrész a másik után hódolt meg, sőt csatlakozott Erichson Gusztáv lobogói alá, - - s bár a dánok
minden erejüket megfesziték: három év
mulva csak egy talpalatnyi svéd föld sem
volt többé birtokukban.
De a három éves küzdelem, azelött az egy
évi dán iga sok olyan sebet ejtett az országon, a melyet avatott kezeknek haladéktalanul orvosolniuk kellett. Fejedelmet kellett
választani, a kiben erély, tehetség és jóakarat
egyesüljenek.
E végett gyült össze a strengnási országgyülés 1523-ban. A kit csak hazája sorsa
érdekelt, mind oda sietett e gyülésre, — de
talán ha még tiz annyian lettek volna is,
minden szivnek csak az volt vágya, minden
ajknak csak az óhajtása: hogy Erichson,
más néven Wasa Gusztáv koronáztassák
meg Svédország királyául.
És az a férfiu, a kit eddigelé semmi vissza
nem rettentett, most megdöbbent ezen ajánlat hallatára. Semmi áron sem akarta elfogadni a felajánlott méltóságot.
Voltak a történelemben emberek, a kik
szintén vonakodtak a koronát fejükre tétetni,
melyért egész életükben eped'tek, melyért
mindent áldoztak. De azok szerénysége csupa
színlelés volt Wasa Gusztávnál nem volt ez
az eset.
Ö fiatalnak, tapasztalatlannak, képtelennek tartá magát e magas állásra, s órákhosszat tartott a tusakodás közte és népe
között. Végre a választók sirva borultak
térdre előtte s kérve könyörgének, fogadja
el a koronát s ne hagyja el öket, mert hiszen
Svédországnak nemcsak arra volt szüksége,
hogy szabaddá, hanem arra is, hogy boldoggá
legyen.

Nagy sokára, sok lelki harcz és küzdelem
után végre elfogadta az ajánlatot, s eget
renditő rivalgás hirdeté örömét a népnek, a
mely jól tudta, kinek kezére bizta legdrágább kincsét, — hazája sorsát.
Hát Keresztély, hát Slaghöck f
A történelem az élet oktatója. Ez az elbeszélés sem volna annak rendje szerint
bevégezve, ha még e két férfiúról meg nem
emlékeznénk röviden.
Alig hallották meg a dánok, hogy a
szomszéd Svédország feltámadt a zsarnoki
önkény ellen, ők is, tulajdon alattvalói hasonlókép cselekedtek. Keresztély megrettent.
Isten ujját látta sorsában. Látva, hogy Svédországot meg nem tarthatja,legalább Dániát
nem akarta elveszteni. Igért mindent, szabott olyan törvényeket, hogy a dánok
kimondhatatlan boldogok lettek volna — ha
Keresztélyben meg lehetett volna bizni.
Azonban igen jól tudták, hogy a mit ő balsorsában igér, azt jó sorsában el szokta
felejteni.
Nem adtak többé hitelt szavának, nem
biztak Ígéretében.
A király nyilvánosan kimondta, hogy
minden bajnak, mely a multakban történt,
nem ö, hanem a gonosz Slaghöck az oka, s
hogy ezt tényleg is megbizonyitsa, a hamis
tanácsadót haladéktalanul felakasztatta.
De már ez sem használt semmit.
A dán nagyok gyülést hivtak egybe,
melyen Keresztélyt trónvesztettnek nyilvániták, mint olyat, a ki embertelen szivtelenségei által nem méltó arra, hogy milliók és
milliók sorsát kormányozza.
S mit tett az egykor oly hatalmas király?
A legalázatosabb, legesdeklőbb hangon
irt levelet küldé a rendekhez, hogy fogadják
vissza, — s midőn ez sem használt, gyalog
járt fel s alá Koppenhága utczáin és sirva
kérte s könyörgött a népnek, álljanak melléje s hagyjak meg tovább is királynak.
Zsarnoki önkény és tehetetlen gyávaság sokszor oly közel állnak egymáshoz a
szivben!
De mindez nem használt többé semmit.
S végre mit volt tennie? Kincseit hajókra
rakatta s husz hajóval megszökött Hollandiába.
Sokáig bolyongott ide s tova, mely bolyongások között, a körülményekhez képest,
hitét is kétszer megváltoztatta. Végre Norvégiába ment, hol hadat akart gyűjteni I-ső
Frigyes dán király ellen, hogy ettől az országot visszafoglalja. Frigyes király hajóhadat küldött ellene, mely annyira sarokba
szoritá a trónkövetelőt, hogy ez végre maga
jött Koppenhágába — egykori királyi városába! — tulajdon utódjának kegyelmeért
esedezni.
Ekkor — szoros őrizet alatt Alsen szigetén, Sonderburg várba vitetett, hol rideg
magányban tölté nyomorult életét. III-dik
Keresztély, I-ső Frigyes utóda, Kalundburgot rendelé aztán tartózkodási helyéül, hol
aztán a mindenek által megvetett, megutált
nyomorult öreg ember 78 éves korában végezé be életét.
Ki tudja, nem azért enged-e Isten soknak
oly hosszu életet, hogy legyen ideje lelkiismereti furdalásaitól gyötretve, szivének
mélyéből megbánni azokat a bűnöket, melyeket elkövetni oly könnyü, melyeket jóvá
tenni lehetetlen?!
Wasa Gusztáv történetét pedig
nyugodtan végezhetjük azokkal az édesboldog szavakkal, melyekkel áldott anyánk
vagy szerető dajkánk hajdan azokat a kedves meséket bevégezte, mikre oly elégedetf f ' - i ^ n 3 7 u g O ( ltan, oly boldogan szoktunk
leisohajtani; bevégezhetjük azon —itt igazat
mondó — szavakkal: „akkor aztán uralko-

dott soká, soká, — uralkodott élte fogytáig,
és az ö uralkodása alatt, országának kicsinye,
nagyja tökéletesen boldog volt!"
Györy Vilmos.

A régi hadi építészet Magyarországon.
Dr. H e n s z l m a n n
(Vége.)

Imrétől.

bekövetkezett, volt oka annak, hogy a rendszeres
várépités a XI. századnál korábban nem keletkezhetett. Ezen időt megelőzőleg a normán lakó-torony (a donjori) tette az erőditésnek csaknem öszszes lényegét. E torony körül terült el az udvar,
a gazdaságnak és cselédségnek szolgáló kunyhóival ; az udvart czölöpsor környezte, melyet ismét
keskeny és csekély, vagy széles és mély, száraz
vagy vizzel telt árok fogott körül.
Nálunk a hűbéri rendszert tulajdonképen
csak az Anjou-házbeli királyok hozták be a XIV.
század elején s ekkor sem fejlődött ki e rendszer
oly határozottan s oly átalánosan Magyarországon, mint másutt. Innen következnék, hogy a
rendszeres magán várépitéssel alig ismerkedhettek meg őseink a XIV. századnál előbb. S valóban
felette ritkán találkozunk korábbi századból származó rendszeres magán várral; valamint az
is bizonyos, hogy ily várak részletei, ép ugy,
mint a városokéi, inkább csúcsívesek, mint románok; s még az itt-ott előforduló román részletek
is inkább elkésetteknek, mint a styl uralkodása
idejében készülteknek mondhatók.
Mindazáltal vannak régibb magán várainknak
nyomai történeti okiratainkban is; tagadhatlan
például, hogy a sz. mártoni kolostor is várszerüleg volt épitve, különben a tatárok azt is elfoglalhatták volna. Némileg várszerü környezetben állhatott ama visegrádi torony is, melybe Salamon
királyt zárták el. Végre a már Sz.-István korában
divott megyei rendszer is egy annyira-mennyire
erősitett s legalább árokkal és földsánczokkal körülvett középponti telepre is enged következtetnünk. Egyébiránt ezen és más példányok épen
ugy viselhették magukon a köz, mint a magán
várak jellemét.
Hogy az itt fölmerült s hazai történetünkre
nézve roppant fontosságu kérdések tisztába hozassanak, arra nézve a még fenlevő várak maradványainak tüzetes vizsgálata mulhatlanul szükséges.
Meg kell tudnunk, hogy minő viszonyban állott a
várak épitése a hűbériség fejlődéséhez, miből ismét az utóbbinak haladási menete fog kiderülni.
Meg kell tudnunk, hogy minő viszonyban állott e
hűbériség a laikusok s a klérus irányában, miből
ismét az egyházi építészet befolyását a polgárira
fogjuk pontosabban meghatározhatni, s igy amannak már jobban ismert korszakai szerint emennek
chronologiáját is megállapithatni. Szükséges továbbá, hogy világosabban kitüntethessük a hatalmasbak mindenkori viszonyát az uralkodókhoz, a
koronához; szükséges végre, hogy biztosabban Ítélhessünk azon befolyásról, melyet a középkorban
nemzeti fejlődésünkre a külföld gyakorlott, mit és
honnan vettünk át a müvészet terén s mennyire
birtuk vagy nem birtuk azt saját vérünkké átváltoztatni ?
S most kérdjük, vajjon ily czél nem érdemli-e
meer az elérésére forditott fáradságot és költséget,
vajjon e czél nem olyan-e, mely a költő szerint, a
nemes lelkek küzdelmét megérdemli?

V.
A fentebbiekből világos, hogy valóságos,
tisztán római erőditési alkotásokat Pannonia és
Dacia csak azon városaiban lehet keresnünk, melyek még a rómaiaknak köszönhetik eredetöket;
a többi magyar város pedig a későbbi középkor és
négyféle épitési módja befolyását tanusitja erődítéseiben. De minthogy azon ujabb városok az
érintett négy (t. i. római, byzanti, arab és német)
mód befolyása alatt keletkeztek : aligha fel fogjuk
fedezhetni hazánkban azon közvetitő alakzatokat,
melyek a római és byzanti mód között más országokban támadtak, a hol az átmenet, a valódi fejlődés világosan kimutatható. S ugyanezen vonás
jellemzi átalában egyházi épitészetünket is, t. i.
a valóságos fejlődésnek, a régi durvább alakzatok
fokonkinti tökéletesbedésének hiánya, vagy legalább feltünő ritkasága. Valamint más tudományokban és művészetekben, ugy az építészetben
is a külföld volt tanítómesterünk, s még most is
folyvást az; s ez okból óvakodnunk kell egy vagy
más nyersebb s kevésbbé mivelt épitészeti alakot
vagy előadási módot öseredetinek kijelenteni, mert
az egyes nyerseség tanúskodását csaknem mindenütt lerontja a tőszomszédjában előforduló kifejlett, átalános elrendezés és nagysági arány.
A latin burgum szó csak kevéssé változott el
a németeknél burg, a francziáknál bourg, az angoloknál borough szóvá, s ezzel ki van mutatva a
magános várak eredete is; ámbár a rómaiak a magános várakat nem ismerték, hanem burgumaikat
mindig a táborral, határsánczczal és határvárosokkal összeköttetésben épitették.
Ellenben a középkorban, mindjárt N. Károly
halála után panasz emeltetett, hogy a Rajna vidékén egyes hatalmasok várakat épitnek, onnan
rablók módjára kirohannak, s mint biztos menhelybe, igaztalanul szerzett zsákmányaikkal oda
visszavonulnak. Ezen legrégibb magán várakat
azonban nem szabad rendesen erősített, vagy tartós anyagból ujonnan épitett erődöknek képzelnünk, mert azok is szintén inkább csak földsánezok
és faépítmények, többnyire tornyok valának, s a
rendszeresen épitett régibb római burgumot,
castrumot vagy castellumot — a hol ezek nyomai fenmaradtak — csak kivételesen használták
ily czélokra.
A római teljes erőditési rendszer, melyben
azon elv volt megtestesülve, hogy minden védő
erőd maga is védve legyen, az egyes erődítések
összefüggő szervezetében állván, a határt és birodalmat megvédte mind addig, mig ama szervezet
a kellő erőben, azaz: jó katonaságban nem szűkölSpanyolországi vázlatok.
ködött; de ezen sikerdús védelem azonnal megszünt,
(Folytatás.)
mihelyt a római katonák elkorcsosodásával a barbár népek a birodalom sorompóin áttörni s vidéA sevillai székesegyház hatása megdöbbentő.
keit elárasztani képesek lettek. Mert a rómaiak Egy spanyol krónikás szerint 1401-ben oly száncsakazössz-állam védelme szempontjából intézték dékkal fogtak épitéséhez, hogy a legszebbet épíhadi működéseiket, s a barbárok vad csapatjai tik, a mi csak a keresztyén világon van. Egy
a határon tul korlátlanul ki terjeszkedhettek, épen kanonok igy kiáltott fel: „építsünk oly templomot,
ugy, a mint elözonlötték ősapáink is Németor- hogy a ki valaha bevégzett állapotában látja, azt
szágot, mindaddig, mig I. Henrik császár biro- higyje rólunk, hogy bolondok voltunk."
dalma belsejében a vad rohamokat feltartóztató
A templom öt hajóra oszlik, s oly magas, hogy
erősítésekről nem gondoskodott. Igaz ugyan, alig lehet szédelgés nélkül mennyezetére felnézni.
hogy a régi római birodalom belsejében is voltak A középső hajóban levő kar maga is elég volna
erősitett városok, de ezek védfalai és tornyai kis templomnak. A monumento, vagyis az a fából
többnyire még régibb kor maradványai voltak, épitett templomocska, melyben nagypéntektől húsmelyeket későbben, midőn a rómaiak csaknem az vétig Krisztus testét őrzik, 130 1. magas. A cusegész, akkor ismert világ felett uralkodtak, elha- todiát némelyek a legnagyobb mérvű ezüstműnek
nyagoltak; aminek tanúbizonysága többi között tartják. A husvéti szent gyertya 20 1. magas, 20
magának Róma városának Aurelián császár alatt mázsás, s inkább oszlopnak látszik, mint gyertörtént ujbóli erőditése is volt.
tyának.
Ellenben a későbbi középkort, a hűbériség
A templomban és rajta minden roppant mérvű,
korát, az idegen ellenség özöne ellenében épen a még a szent képek is. Szent Kristóf 32 1. magas,
hűbériség s ennek számos várai és az elszigetelt s óriási gyermek Jézust tart vállán. — Itt fekszik
városok erősítései mentették meg, melyeket a kül- szent Ferdinánd ezüstkoporsóban, itt Pavilla
földi támadónak egymásután s hosszabb idő foly- Mária is, a kegyetlen Péter kedvese. A templotán kellett elfoglalni, mielőtt magát az ország mot számos remek kép disziti, melyek egy részét
urának mondhatta volna.
maga Murillo festette.
A hűbériség, bár mindjárt N. Károly után
Sajátságos ünnepély színhelye e székesegykezdődött, fejlődése legmagasb fokát mégis csak ház minden évben, decz. l-töl 8-ig. Az esteli isa keresztes háborúk idejében érte el. Részint a teni tisztelet alatt hat fiu lép a főoltár elé, 17-dik
lassu fejlődés, részint az építkezés technikájának századbeli divat szerint csillogón öltözve, éneket
teljes elfelejtése, mely mindjárt N. Károly után mondanak, s aztán valami komoly tánczot lejtnek el
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Paszta-palota.

Sziut' ily érdekes meglepetésben részesül az,
ki a völgy hosszában közelit a várhoz. A legutolsó
(A Bakonyban )
fa ernyője alól kilépve, meghökkenve, bámulva
A Bakonyba, — a hirhedt Bakonyba vezetem áll meg. Ijesztőleg magaslik előtte alig pár ölnyi
a t. olvasót, ha szives lesz utitársul jönni velem, távolságban az óriás szikla-fal, magasra nyuló
Palotáról kiindulva, fel a hegyeknek északnyugat romjaival, egész imposant megható nagyságában
felé tartó s a másfél ezer láb magas fekvésü Tésre meredezve ég felé. Sok romot láttam már, de egy
vezető uton. Utunk egy ideig unalmas, mig a ko- sem hatott rám annyira mint ez. Mit ér a kopár
pár köves Fajdas tetejére fel nem érünk. Egykor magaslaton meredező rideg, széljárta düledék,
szép erdő volt itt is, most birkanyomoritó ha- mely c-ak a mulandóság sivár, leverő érzetével
szontalan kecskelegelő. A Fajdasról visszatekintve tölti el az embert. De ez, zöldelő lombozattól,
szép kilátás tárul fel előttünk, de hagyjuk azt regényes alaku sziklaparttól rejtve, és mégis ezekmost, s térjünk le az utról jobbra. Itt már ifjan től izoláltan a völgy közepén meglepő magasra
serdülő bokros erdőben haladunk egy jó dobás- nyulva, alatta a hüs árnyas völgygyei: egyesíti a
nyira. Nem sejt az utas semmit; de egyszerre nagyszerűt a bájolóval s azon hatást gyakorolja
ránk, mint valami idylli
cpisodokkal átszőt epos.
Ez a középkor regényes
idejére vezet vissza bennünket. Ugy szeretnők,
ha valami tündér kéz
visszavarázsolná a már
leomlott falakat s azok
eltünt lakóit. A mit a
tündér kéz nem tesz,
megteszi képzeletünk.
Zordon sereg tér
meg kalandos utjából s
osztozkodik a rablott
prédán. Lárma, zaj, czivakodás, mely a vezér
kemény szavára elcsendesül. Kegyetlen biráskodás, kegyetlen végrehajtás; — sötét alakok
jelennek meg a vár fokán s áldozatukat a
mélységbe vetik
Fényes uri kiséret jelenik meg diszes fegyverzettel. Megharsan a
vadászkürt s a hajtók
lármája: itt százszorosan viszhangozva, ott
elhalva. — Mindenfelől
hozzák az elejtett vadakat, mik közöl legtöbbet a dicső király ejtett
el, ki mindenben legelső népe között
Ezek is eltünnek, csak
a mogorva várőr marad
ott szende leányával, ki
koszorut fűz a sziklák
virágaiból s gyönyörködve nézdeli a királytól nyert aranyakat....
Most a kincskeresők és
pásztorok romboló kezeinek martalékja a még
ép falak. Kár, hogy
Palota érdemes városa
több gondot nem fordit
e birtokában levő érdekei! régi emlékre.
Távoztunkban is
vissza - visszatekintünk,
alig tudunk megválni e
szép völgytől, mely
minden lépésre uj meg
Sevilla elég nagy
uj érdekes változatokat
város, hogy nagyszerűmutat;
s ha a távozóra
ségek mellett a nyomor
hasonló
sors várna,
részére is legyen benne
mint
egykor
Sodorna és
hely. A nyomor itt a la
Gomorrah menekültMacarena városrészben
jeire , bizonyára számlakik. A nép alsó rétetalan sóbálvány lepné
gei tanyáznak itt, lakmár a bérez oldalait.
ván roskatag épületekMeg nem foghaben és viselvén ó Antom
,
hogyan írhatott
dalusia festői mezét. A
Spanyolországi vázlatok: 2. A sevillai székesegyház belseje.
Petőfi ilyen helyen
szokások is ódonok s
olyan verset, mint a „Szeget szeggel" czimü,
nem hálátlan dolog e városrészben az üldögélő la- \ megáll
s a kellemes meglepetés
felkiáltása^ hangg
gp
g
mely Puszta-Palotáról van keltezve, hacsak a
kosok közt sétálgatni.
-IL;i™;wU
W.^ww^lmWil
P.orv
szirtink™.
int.nnk.
zík najkairól. Észrevétlenül egy szirtfokra jutunk,
g
hegyoldalban levö somfa-bokrok nem adták a
Második képünk innen van véve s eredetiét előttünk ijesztő mélységben egy völgy-katlan költő szeszélyes röptü fantasiájának az eszmét
terül el, mit balról erdővel boritott hegyek, jobbkövetkezőleg irja le Davillier:
ama költeményhez. Egyébiránt Petőfi tudtomra
„Egy tahonába, azaz öszvérhajtotta malomba ról meredek, szintén erdőtől lepett, sziklapartok nem is igen adta jelét rokonszenvének a hegyes
léptünk, melynek egész belseje ép oly arab, mint köritenek. A háttérben magas hegyek állják a vidékekhez, nem szerette a szűk völgyeket, lettek
j tahonero barátságosan
g
neve
fo- mellettünk balról hosszan futó völgynek utját. legyen ezek bármi szépek, ő csak az Alföld „tenneve. A bekötött fejü
Középen a legmagasabb bikkfákon jóval felülgy
p ,
gadott, és szokásos
spanyol dagálylyal
ká
d á l l l rendelkedlk
zésünkre adta malmát, mindenét. Mig lerajzoltuk, emelkedő sziklán, magasra meredező romok lát- gersík vidékén vott otthon, ott volt börtönéből
jó izüen szívta cigarettjét. A tahonera, husz év hatók, mik közé csak egypár dor- vagy korinthi szabadult sas az ő lelke." — Vagy talán más
körül levő menyecske, mellette állt kétéves gyer- oszlop kellene s azt hinnök, hogy Hellas valamely Puszta-Palota lett volna az? Hogy Petőfí, talán
mekével. Pompás mintául szolgált a rajzolónak, s dicsőített tája tárult fel előttünk. Csak egy hi- szinész korában itt megfordult, azt bizonyítja azon
valódi sevillai fiatal nőnek volt szép jellegképe." ányzik, — a csergedezve folydogáló patak, válto- tény, hogy neve, némelyek állitása szerint, nemzatos vízeséseivel. De a Bakony, kivált ezen ré- rég még olvasható vala a vár falán.
(Folyt kOvetk.)
szében, viz dolgában igen szegény.
A vár történetéről még eddig semmi biztos

castagnette kiséretével. E szokás, azt mondják,
egész a gótoktól származik le, s a táncz ma is
ugyanaz, mint a 4-edik században. — Mikor az
érsek e szertartást végignézte, beleül egy aranyos
üveges hordszékbe, szemközt vele nagy kettős kereszt, a honlszék előtt 12 fiatal pap, kik szövétneket tartanak és udvarolva kisérik palotájába.
A szertartások első estéjén a város ki van világitva.
Ha szóitunka székesegyházról, nem hagyhatjuk említés nélkül a Giralda tornyot, melyet sevillai
lelkesültek nyolczadik csodának neveznek, sőt mások is csak a velenczei Campanilevel tudják összehasonlitni. Építőjéül Geber nevü mórt emlegetnek,
8 épitésidejét 1196-ra teszik. Vöröses kövei pompás színt játszanak, mikor a nap oda süt. Falai
vastagok, s belől középen 23 1. vastagságú
szögletes oszlop emelkedik egész 250 1. magasságra. Ez oszlop és a
külsö falazat közt van
az igen szelid lejtőjü feljáró, melyről szintén azt
beszélik, mint a velenczeiről, hogy lóháton fel
lehet rajta menni. Az
arab épitész négy aranygolyót tett a torony tetejére, melyekről azt
mondják, hogy jó időben 8 mfldnyire ellátszottak ; ezek egy földrengéskor lehullottak.
— A16-ik század közepén Ruiz fölebb emelte
a tornyot s csúcsára egy
nő-alakot alkalmazott,
mely 14 1. magas, 28 m.
sulyu, s mindamellett a
szél legkisebb mozgására is fordul; innen a
torony neve: Giralda, a
girar = forog igétől. A
remek toronyórát egy
barát készitette 1764-n.
Világhirü a Giraldában a harangjáték,
melyet 24 külön haranggal játszanak; de
emlitést érdemel az a
vakmerőség is, melylyel
e harangokat huzzák.
Van olyan legény, ki a
külső falak közt álló
harang közelébe kapaszkodván , kihimbáltatja
magát a légbe, az utczán járók feje fölött.
Ha a spanyolok oly
sokra nem volnának
büszkék, azt mondanék,
hogy büszkeségök a Giralda, melyet Cervantes
. is emlit hires satyrajában, s melyről a kilátás
csakugyan rendkivüli.
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adatokra nem akadtam. Némelyek a Podmaniczkyakénak állitják, kik a Bakonyban több rablófészekkel birtak, mások az Ujlakyak, ismét mások Mátyás király
vadászkastélyának tartják. Helyzete és kis terjedelménél fogva
nem is lehetett vadász- vagy
rablóvárnál egyéb. Építtetése a
történet homályában vész el. -—
De a hol Klió elhallgat, Kalliope
veszi fel a szót.
Nemrég a Bér hegy oldalán
települt le kis vadásztársaságunk.
Falatozás közben, míg a csutora
— mint zálogváltó játékban a
mézszedő — szájról szájra járt,
elmerülénk a gyönyörü kilátás
nézésébe. Előttünk Öskü, török
mecsetével, odább a Balaton, a
füredi, somogyi, pécsi hegyek;
jobbra Veszprém és a zalai hegyek; balra Palota, Fehérvár, a
pilisi, váczi, budai hegyek; mondják, kedvező időben az ős Mátra
is látható; — alattunk a hegy lábánál Bantu major kőfejtőjével,
azon túl a Kikéri- (Kő-körü-) tó,
melynek Kinizsi-ugratóját már
közölte a Vasárnapi Ujság, hátunk mögött a várberek völgye
Puszta-Palotával. E három utóbbi
helyről, kérdezősködésemre, egy
öreg vadász következő regét
mondott:
Mátyás király örömest és
sokszor tartózkodott a Bakonyban. Mikor megházasodott, ifju
nejét körülhordozván az országban, annak is megtetszett a vidék
Spanyolországi vázlatok: 3. Sevillai molnár és neje, a Macarena
s egy fogadást tőnek. A királyné
azt mondá: olyan kastélyt épit, melynek ablakáA spanyolviaszról.
ból fogja a halakat; a király viszont oly vár épitésére vállalkozott, melynek ablakából fogja lőni a
A közhasználatban alig van valami terjedtebb
vadakat. A ki előbb elkészül müvével, az lesz a gyáripari czikk, mint a spanyol- vagy pecsétviasz.
nyertes, s egy ágyulövés lesz a jel, mely a munka Csaknem nélkülözhetlen kellékké vált az a levelebevégeztét a másik félnek hirül adja. A királyné zéseknél, okmányok megerősítésénél épen ugy,
a Kikéri- (kék-erü) tónál épitteté kastélyát; a mint gyengébb minőségben dugaszolásnál, nyalákirály Puszta-Palotát épitteté. Mindenik fél jelen volt
_^ a munkánál, hogy munka_,=^-^- — _=_
sait serkentse. — Akirályné
r~
_
müve előbb elkészült, de
^^-"^^^
nem hagyá a jeladó ágyút
-===r=~- ~~ "=-— j=
elsüttetni, maga akarta meg—
=_i
vinni férjének a hirt; alig
ért azonban a hegy aljához,
hallotta az ágyuszót, mely
~^r" _~j^L_-^==^-5^=^
a másik fél munkája bévé~ =~ --=~__^~
geztét adá hirül. Ekkor a
királyné megbánta, hogy
hirt nem adatott. Igy eredt
Puszta-Palota, a Kikeri-tónál levő romok és Bánta.
„Mily szép rege" szólék; de az én öreg vadászom
kész lett volna megesküdni,
hogy ez mind szóról szóra
igaz; ő tudja, mert az ő öregapja volt az első német települő Tésen. íly hathatós
argumentumra aztán kénytelen voltam elhallgatni.
De még nehány szot
Puszta-Palotáról. Mondják,
hogy valami ifju pásztor fel
szokott ülni a várfal tetejére
és ott furulyázgatott. Aligha
találkozna sok társa.
A vár alján egy fa lefaragott oldalán egy kép volt
látható egy ideig, mely Mátyás királyt ábrázolá, a mint
kivont karddal a vár felé
mutat; de valami barbár kezek czélpontul használták
azt fegyverük próbálására,
mások meg egészen lefaragák azt, most már egészen
megismerhetlen.
A palotaiaknak kellemes kiránduló helyük ez, de
fenntartására semmi gond
nincs fordítva.
Puszta-Palota (a Bakonyban).
Tandor M.

bolásnál. Régibb időkben többnyire ostyával pótolták.
A spanyolviasz több alkatrészből áll, melyek közül fő-fő a
sellak. A sellak oly színben és
alakban mint azt a kereskedők
barnássárga táblákban árulják, a
természetben nem fordul elő; azt
mesterséges uton a gummi-lakkból
nyerik. Kelet-India szigetein nehány faj fa és cserje él (többnyire
a függenemhez tartoznak) a Ficus indica és religiosa, a Zizy•phus
Jujuba, Acacia, különösen a
Croton lacciferum; ezek adják a
természetes gummi-lakkot. Ez az
állomány az emlitett fák héja
alatt mint szurkos, tejnemü folyadék jelenik meg s tán a kéreg
alatt is maradva, vagy bizonyosan csekélyebb mértékben folyva
ki, ha a héját kivülről egy rovarfaj (Coccus laccae) meg nem
szurkálná. Ennek a kis rovarnak
pirosló nőstényei párzás után seregestül lepik el a lakkfák fiatalabb ágait; a kérget mindenütt át
meg átfurdalják , hogy a kiömlő
nedvbe buj va,tojásait elhelyezhessék. Megesik, hogy a fa a sok nedvvesztés következtében egészen
kipusztul; de az anyák sem sokáig
élik túl e műtétet. A nedvbe száradva maguk is oda halnak, mig
az élő peték munkásságukat folytatják. Az ágak ezután ugy néznek ki, mintha pirosló gyöngyökkel volnának megrakva. E
szint a befult anyák piros választéka adja; hogy pedig a lakk
városrészből.
gyöngyalakot nyer, az onnan
van, hogy a beszorult lég, a tojás, meg a rovar
kifejlésére szükséges táp: azt sejtté fujják fel.
A szurokba zárt tojás kevés idő alatt kikelve,
csakhamar felemészti a rendelt tápot s kirepül,
mig a sejt emésztetlen része festőanyagával együtt
most már mint gummilakk ott marad. Igy hát nem
csak a sellakk, hanem a gummi 1. sem kerül ki a
mondott fákból közvetlenül.
-_
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A természet különböző
anyagainak
előállításánál
gyakran tér kerülő csodás
utakra Némelyikét nem adja
első kézből, sorrendet tart
s néha, mint épen a lakknál
—ha meg is volt eredetileg
valamely anyag a fában —
azt
» mielőtt teljesen azzá
válnék a mi, más szülöttei
számára tanyául, néha élelemre vagy mind a kettőre
tüzi ki. Egyik tárgy éltetője,
fentartója és sok esetben
bölcsője a másiknak, a nélkül , hogy szerkezetben,
alakban legkevésbbé is hasonlitnának egymáshoz. Nevezetes bizonyítéka ez a természeti tárgyak kapcsolatosságának. Ök, rend és a
teremtmények szüksége nélkül semmi sem állott elő;
ugyanazért a nagy különféleségben, e roppant háztartásban helye, szerepe és
czélja van a kőnek, a fának,
puszta szemmel nem látható
állatnak épen ugy mint a
legtökélyesebbnek,
mert
mindenik egy egy kapocs a
felülmulhatlanul kigondolt
és kidolgozott körforgásban!
A gummi 1. a kereskedésben három alakban és
név alatt fordul elő. Egyik
a Stocklakk, midőn a g. lakkot eredetibb állapotában
gyakran ágacskákkal tisztátlanitva mint pirosló, tömött
anyagot árulják; másik a
szemcsés (Körner) lakk, mely
apró, szögletes darabocskákból áll, ugy a mint azt a
faágairól leütögették. A
harmadik a tisztított lakk.
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Ez ügy készül a Körnerlakkból, hogy azt híg szak szoktak lenni, mint az ismert spanyolviasz- tudatlan vagy gondatl-an egyéneket figyelmeztetni
szódaoldattal főzik, mi által tisztább, de sötét- rúdak. Mikor rudakat akarnak önteni, a csőket felvilágosítani és tanítani, az orvosi tudomány*
barna lesz. A sellakk is hasonlóan a szemcsés olajjal megkenik s az olvadt anyagot ajakas edény- egy ujabb^ időben keletkezett különös ágának —
lakkból készül ugy, hogy a szódával kifőzött lak- nyel töltögetik mindenikbe, fordulásnál mindig az egészségtannak tárgya.
kot tölcséralaku zacskókba rakják s gyönge tűz balról jobbra tartva. Gyárakban a csatornák
Ez nemcsak az orvoshoz szól, hanem minden
felett jó távolról puhára melegitik. A megolvadt rendes, meghatározott térfogatuak, ugy hogy mivelt emberhez; kiterjeszkedik mindazon viszotömeget azután kinyomják s pisánglevelek közt 20—30 rúdra épen 2—3 font viasz megy fel, mit nyokra, melyek közt az ember él, fürkészésének
ellapitják. A sellakk jósága, tisztasága sokat függ gyakorlott kéz nem is hibáz el.
alá veti a levegőt, a vizet, az öltözetet, a lakást
a zacskó finomságától, a lágyitás fokától, valamint
A kihült rudak kissé érdesek levén, azokat és életmódot, szóval mindazon okokat, melyek
a nyomás nagyságától.
legyező alakban az ujjak közé fogják, aztán heví- által az emberi kórok támadnak, hogy felismeréA mi a sellakkban levő különböző életműves tett vaslap felett álló kamrácskában gyorsan for- sük által, ha lehetséges, azoknak elejét vegyük.
anyagokat illeti, az előbbiekhez mérve legtöbb gatják. Forgatás alatta a spanyolviasz meglágyul,
Az érintett viszonyok igen nagy befolyással
benne a szurok, kevesebb a színesítő rész; viasz lapjainak, éleinek érdessége elegyenül s oly pubirnak az emberre, és hogy azoknak fontosságát
és DÖvényenyv mennyisége nem sokat különbözik hává lesz, hogy a kéznél levő sírna kőlapra téve, mindenki elismerje, elég legyen csak a közel levégeire és közepére a gyárjegyeket és finomsági folyt pusztitó járványra utalni.
lakktársaiktól.
Minthogy a szaporodó Írástudókkal a spa- fokozatot felnyomhatják. Majd a rudakat más lapAz orvos, ki tudományának él, a legnemesb
nyolviaszfogyasztók száma is nevekedik: több jukra fordítják, egyengetik, kettévágják, az érdes
megelégedést
élvezi akkor, midőn íly körülmévéglapokat
melegben
forgatás
által
megsimitják.
gyár megkisérlette, hogy annak főanyagát a nem
épen olcsó sellakkot mással pótolja. De jó spanyol- Az oly spanyolviaszra, melynek mindkét oldala nyek felismerése által a kórok támadását meggáviaszra nézve siker nélkül. Mert csak a sellakkal jegyzett, másodszori forgatásnál ütik fel a bélyeget. tolhatja, s fürkésző szellemének búvárkodása áftal
készült spanyolviasz olvad gyorsan, gyúl könyA jobb (de nem a legfinomabb) spanyolviasz- az álnok ellenséget legyőzte. De a mily nemes és
nyen, nem foly s még egy nevezetes jó tulajdona hoz 12 rész (lat, font) sellakkot, 8 r. terpentint, lelkesitő ezen érzete, szintoly leverő és szomoru
az : hogy nem igen kormol.
1 r. porrá tört krétát vagy gipszet, 8 r. czinóbert lesz hangulata, midőn a kórokkal egész borzasztó
A spanyolviasz második lényeges alkatrésze s kevés mágnesiát tesznek össze. A leggyengébb kifejlettségükben szembe állittatik, midőn azok
a terpentin. Ez által a sellakk sokat veszt rideg- minőségü 8 r. sellak, 10 r. terpentin, 7 r. szurok, már annyira dúltak és rontottak, midőn az emberi
6 r. gipsz vagy kréta és csak 2 r. czinóberből áll. szervezetet már annyira felbontották, hogy csak
ségéből, olvadékonynyá, gyulékonynyá válik.
végpusztulás várható. S midőn látja, hogy sokHarmadik a színesítő rész, mely a pirosokA fekete spanyolviasz alkatrészei is azok, a
nál (ha jók) mindig czinober szokott lenni. A melyek a veresé, a festőanyagon kivül, mi a szor oly kórok vetnek véget egy erőteljes emberi
mondottakhoz többnyire még egy negyedik is feketénél terpentinolajba tört bécsi korom. Ebbe életnek, melyek, ha kezdetükben felismertetnek,
járul: a magnesia. Ez a viasz jóságát csak annyi- gyakran vegyitnek minden rész sellakkhoz ugyan- könnyü szerrel mellőzhetők: ilyenkor kétszeresen
sajnálja, hogy az illető áldozatok annak idejében,
ban neveli, hogy benne s vele a szinesitő anyago- annyi gyantát is.
kellő felvilágosításban nem részesültek.
kat jobban fel lehet dörzsölni. Néha a czinóbert
A palaczkok dugaszolására, pecsétlésére és a
íly helyzetben voltam én a mult napokban,
krétaporral, gypszliszttel keverik fel, különösen pakkolásra használt viaszok még gyengébb minőaz első mint szaporító ritkán hiányzik a spanyol- ségűek. Az elsőhez 2 r. szurkot, '/4 r. faggyat, midőn tanácskozmány végett egy 24 éves betegviaszokból, pedig azoknak jóságát csökkenti.
'/8 r. terpentint használunk. A faggyú arra való, hez hivattam, ki fülgenyfolyás következtében
Legtöbb gyár a kitünő spanyolviaszhoz 7-rész hogy a viasz a kézben ne maradjon s az üvegek- végóráit élte és ki emberi segitség által ez élethalványított sellakkot, 4-r. velenczei terpentint, ről por nélkül váljék le. Éhez is szoktak tenni szi- nek többé meg nem menthető vala.
4-r. czinóbert vesz, melyekhez '/4-r. magnesia já- nesitő anyagokat, veres vagy zöld czinóbert,
Az eset oly szomoru benyomást okozott reám,
rul. Általában a különböző viaszokhoz a terpen- ultramarint, chromsárgát sok gipszszel elegyítve, hogy, ámbár ez irányban már 1863-ban a m. k.
tinből a sellakhoz mérve %-től felényi sulyot A pakkoló viaszban 2 r. fehér gyanta, 1 r. fehér természettudományi társulat ülésében előadást
vesznek. Az is megesik, hogy a terpentin egyré- szurok, l'/ 2 r. kréta, 1% terpentin van; ezekhez tartottam, mely, a „Fül életrend-tana" czim alatt
sze helyett (a spanyolviasz mennyiségéhez mérve elegyitnek 2 r. umbrát; gyengébbeknél a festő- a „Pesti Napló" 131. és k. számában megjelent,
VI6-rész) terpentin-olajat adnak, miáltal a vegyi- anyagot bolussal, vasoxyddal, sőt téglaporral is mégis elhatározám, ezen tárgyban a nagyobb kötek még olvadékonyabb s gyúlékonyabb lesz; a surrogálják.
zönség számára ujabb felvilágositást és útmutasok olajjal készült azonban kormol.
Nők számára különböző szinü és alaku spa- tást közzétenni, hasznára mindannak, ki nem
A czinober mennyisége is lehet különböző; nyolviaszokat gyártanak. A fehér, halványított saját kárán akar okulni.
onnan van a viaszoknak oly sokféle színárnyalata sellakkból salétromsavanyos wismuthoxyddal kéA fülgenyfolyás azon állapot, midőn a fülből
a legjobbtól a pakk- vagy dugaszoló-viaszig. Ha szül, a kék ultramarinnal sok magnesiával, a sárga gény folyik ki. A gény a fül mélyéből fakad, hol
a czinóbert apasztják, vagy a sellakkot gyantával magnesiával vegyitett királysárgával, a zöld ilyen gyuladás által képződik; ezen gyuladás többnyire
pótolják — mi elégszer megtörténik — a viasz czinóberrel (a réz-sók olcsóbbak lennének, de hagymáz, vörheny, kanyaró és más sulyos betegszintén sokat veszt jóságából. Az előbbi mérték- roszak), végre a barna angol földdel készül; ter- ségek kiséretében, vagy olykor meghűlések, léghez arányitva — meglehetős viasznál — a czino- mészetesen mindenikhez a többi alkatrészből a zuham vagy fürdésnél hideg víznek a fülbe jutása
ber 2 részen alól nem szállhat, ennyitől még elég legjobbakat ide kell érteni. A női spanyolvia- által lép fel. Első jelensége rendesen borzasztó
szokba gyakran adnak illatozó szereket is; ilye- fájdalmak, melyek következtében a beteg az éjjepíros is lesz.
Az irt négy fő alkatrész vegyitésmódja sem nek a benzoe, storax, pézsma; továbbá levendula, leket álmatlanul tölti, és lázas állapotban némelykor félre is beszél; kis gyermekeknél olykor a láz
mindig egyenlő. Legtöbb gyárban a sellakkot szegfű s más olajok.
cserépedényekben szabad, de lassu tűznél olvasztFordulnak még elő a kereskedésekben arany- oly nagy és a fájdalmak oly kinzók, hogy az egész
ják meg; az olvadékhoz nagy vigyázattal keverik poros és márványozott viaszok. Az első anya- betegséget könnyen agybajnak lehetne tartani,
a terpentint (nagy tűz felett könnyen meggyulna), gába aprón vágott aranyfüstöt vegyitnek, a gyen- annál inkább, minthogy a gyermekek vagy méovégül adják hozzá a lehetőleg elaprózott festő- gébbekhez csak csillámport. A márványozott két- nem tudnak beszélni, vagy ha már beszélnek is,
anyagot. Legfőbb munka, egész gyártásnál az ol- képen készül. Egyik mód szerint a különböző inkább fejüket mint füleiket fájatják, és mintvasztás. Abban fekszik a jó spanyolviaszkészités- szinü s még lágy viaszrudacskákat csavargatják hogy a baj keletkezésénél gény nem is mutatkozik.
nek egész titka;mert ha a sellak tul volt hevítve, össze, aztán ismét fellágyitják; mások a különA gény a gyuladásnak csak későbbi terméa viasz a legjobb alkatrészek mellett is csepegni böző szinü viaszokat külön kanalakból egyszerre nye, eleintén a részek vérteltek, feszültek és fájfog. Megesik az is, hogy a vásárolt sellak ott, a töltögetik együvé, zegzugosán folyatva a vegyi- dalmasak; erre következik a genyelválasztás. A
. hol gyűjtik, tulhevités által már meg volt rontva. téket, azután párszor villával megkavargatják, fülnél a szóban levő gyuladás a dobürben fordul
Ezt azonban tapasztalt gyártók könnyen észreve- végre formára öntik.
elő, ez előbb genynyel telik meg és midőn bizoszik. Legnagyobb gyárokban a sellakkot vizfürA spanyolviaszt gyakran hamisitják is. Meg- nyos fokig ez megtörtént, a fül nyílása felé fekvődőben (üst vizben levő fürdő) olvasztják. Igy a esik, hogy a vásárlottnak külső részefinom,bel- dobhártya a genytől átfuratik és csak mindezek
munka lassúbb, az igaz, de az egyenlő olvadás sője gyenge minőségü. Ilyenkor a gyengébb fajta után mutatkozik a fülnyiláson gény. A fájdalmak
bizonyos, el sem ég, meg sem kozmásodik; mind- rudak jobb minőségü olvadékba voltak mártva, ezen időben szűnnek, és innen támad azon balkét esetben megdurvulna a viasz. íly módon ha vagy a gyengébbeket lágyitva, jobbak porával vélemény, hogy a gény igen jótékony hatásu, mert
a víz egy óra hosszat folyvást forrt: a sellak any- olvasztották össze. Sok spanyolviaszt már az al- megjelenésével a fájdalmak is megszüntek; tonyira meglágyul, hogy kavarható lesz, mire az katrészek összetételénél elrontanak. Ha a czino- vábbá innen támad egy uj előítélet a genyfolyás.
üstöt gyenge tűz felibe akasztják s ha a szurok- ber helyett miniumot, a sellakhoz sok gyantát megszüntetése iránt, mert azt hiszik, hogy a ronanyag egészen folyóvá lett, a terpentint hozzá adnak: a viasz sokat veszt jóságából^ néha egészen daságot, mely az elmult heveny-betegséget okozta,
keverik. Hogy a czinober a magnesiával jól fel- el Í8 romlik.
ki kell ürittetni; megrögzíti végre ezen hibás
kevertessék, előbb mindakettőt lehetőleg kiMegemlítjük még a sellakkról, hogy az a fir- felfogást még azon tünemény is, hogy a betegek
száritják, finom szitán átejtik, azért, hogy a cso- neísz és asztalospoliturnak nevezetes alkatrésze, addig, mig a genyfolyás nem mutatkozik, tökélemósodást kikerüljék. Néha a festőanyagot terpen- továbbá hogy azt a kalaposok borszeszben oldva tesen süketek és ennek megjelenésével jobban,
tinolajjal törik fel, a mely a szinek teljes elkeve- a kalapok belsö keményitésére használják. Ugyan- kezdenek hallani.
résénél csakugyan czélszerü eljárás. Van oly gyár csak a sellakk kaucsukkal és kőolajjal összeolHa ezen tüneményeket, melyeknek értelmeis, melyben először a terpentint olvasztják fel, vasztva egyike a legjobb ragaszoknak (Marinen- zése — hogy mást ne mondjak — igen hiányos,
ahoz adják a szintén olvadt sellakkot s végül ke- leim), melylyel fát, követ, erezet lehet ragasztani. számitásba nem veszszük és a dolog természetét
verés közben a szint. A lassu de folytonos kever- Végül maga a spanyolviasz is oldható szeszben s vizsgáljuk, azt találjuk, hogy az, a mi a fülben
getés okvetlenül szükséges a teljes elegyüléshez, ilyenkor mint veres festék villanyos szerszámok- történt, például egy köröm vagy akármely külsö
mert a viasz jósága és szépsége a jó alkatrészek nál szigetelőképen szerepel.
K. K.
rész gyuladásához hasonlitható; itt is a kínzó fájután a vegyüléstől is függ. — Gyors kavargatás
dalmak addig tartanak, mig genyesedés nem áll
alatt a tömeg léget vesz be, felfújt, lyukgatott
be, és midőn ez mutatkozik, szűnni kezdenek; de
lesz és darabos.
azért bizonyára nem létezik senki, ki azt monAz egészségtan köréből.
daná, hogy: mivel genyképződés után gyuladt
A kiállitást illetőleg hátravan még elmonA fülnek egy gyakori bajáról.
körmöm fájdalmai megszüntek, most a köröm gedanunk a rúdba öntést. E végre egymás mellé
Közli dr. Bőke Gyula, fUlorvos Pesten.
nyesedését megszüntetnem nem szabad.
illesztett — ha kell, különböző mélységü — réz
csatornákat használnak, melyeknek nyilt végeit
Ha valakit egy meredek szélén látunk, szíEs most kérdezem, hol van itt az észszerüaz a vaskeret zárja be, moly a csatornákat egymás vünk önkénytelenül összerezzen, mert tudjuk, ség? Amit a körmön vagy egyebütt meggyógyitmellé szorítja. A csők többnyire kétszer oly hosz- hogy csak egy lépés kell még és ő a halálfia.Il tatni törekszünk és mit mindenki ártalmasnak

szagtalanná válik, másodszor a gény a fülben nem j hogy ezekre felügyelni a ref. p'ispök jogai és köbomolhat fel és roncsoló tulajdonait elveszti, és telességei közé tartozik. Ez okból a püspök állandó
jóllehet a gyuladás egyedül ezáltal nem gyógyul lakása N.-Enyedre határoztatott, hová legelsőbben
meg és tökéletes biztosság mindaddig nincsen, Eperjesi Zsigmond, Felvinczről 1782-ben be is
hanem az egész test jóllétére rosz következményű mig az ok el nem távolittatik: mégis az illető a költözött. A püspöknek a felügyeleti jog gyakorveszélynek annyira kitéve nincs, minthogy felte- lásaért a főiskola javaiból fél tanári fizetés adatni
betegség.
rendeltetett, melyet mind e mai napig szakadatla' Ha csecsemőknél vagy oly gyermekeknél, hető, hogy a gyuladás legalább tovább nem terjed.
r
kik még tökéletesen beszélni nem tudnak, a ge- Végre ennek meggátlása okáért tanácsos, ho. y az nul ki is szolgáltattak.
Azon házat, mely ma romban hever, nem a
nyesedés mindkét fülön beáll, a hallás megron- illetők fülüket mindig pamuttal bedugják, hogy
csolása következtében vagy soha nem fognak magukat általános meghűtések ellen megóvják, e főiskola adta. Ezt gr. Toroczkai Zsuzsanna, özv.
gr. Székely Ádámné ajándékozta állandó püspöki
beszélni, vagy azt, mit már tudnak, elfelejtendik czélból lábaikat is melegen tartsák.
Ha felszólalásom által ezen közönségesen ár- laknak. Az is megállapittatott: hogy a püspök a
és süketnémák lesznek, sőt a felnőttek is igen netatlannak és oktalanságból sokszor még üdvösnek n.-enyedi ref. egyház első papi czimét viselje, de
hézhallásúakká válnak.
Hosszabb ideig tartó fülgenyedés a vér is tartott betegség veszélyességéről némi felvilá- ezért soha attól semminemü fizetést nem huzott.
némely alkatrészeit megsemmisíti, az illetők több- gosítást adhattam és ha ez által csak egy ember Ez iránt még jogot sem lehetett formálni, mert
nyire sápadt kinézésüek, a nyakmirigyek duzzad- életét megmenthettem is, — egyelőre czélt értem. semmi positiv kötelesség teljesítésére nem volt
szorítva. Igaz, hogy a n.-enyedi ref. egyháztanácstak, s ez a görvélyes betegség egy nemét hozza
ban elnökölt, de ez nem annyira kötelesség, mint
létre. A gény, mely hosszabb ideig a fülben képmegtiszteltetés volt.
ződik, roncsoló természeténél fogva kiterjedtebb
Gazdatiszti menedék-egyesület.
•és mélyebb pusztitásokat is visz véghez. A fül
A lerajzolt romház és telek 1849-ben nem
szomszédságában és csak igen vékony csontlemez
A „Falusi Gazda" egyik közelebbi számában volt az erdélyi ref. egyház tulajdona. Ez a fő
által elválasztva fekszik az agy és egy igen nagy Czérna István ur felhivást bocsát közre egy „gaz- egyháztanács rendeleténél fogva ügyvéd Imre
véredény; megtörténik, hogy a maró genyesedés datiszti menedék-egyesület" megalapítása ügyé- Miklós magyar-utezai házával s szép telkével
•ezen nagy véredény falait szétrombolja és halált ben. E felhívásban bőven előadja az inditványozó 1846-ban kicseréltetett. Ezt, mely N.-Enyed köz•okozó elvérzés áll be; megtörténik, hogy a genye- az egyesület czélját.
pusztulásával csaknem egyedül maradt meg épen,
sedés a csontot elpusztitva, az agyra kiterjeszke„Ugy hiszem, — igy szól többi között — a főiskola a közelebbi időkben tanári laknak megdik és fel nem tartható szomoru kimenetelt ered- mindenki szorongó kebellel gondol megérhető vásárolta. Itt ma tanár Mihályi Károly ur szállásol.
ményez.
öreg napjaira, vagy özvegyére és árváira, azon — A lerajzolt romlak bizonyos tartozás kiegyenGyakorlatomból a fentérintett halálos eseten esetre, hogyha elöregszünk, megélni nincs miből, lítésében a főiskola birtokába jutott, és ma ennek
kivül még öt oly esetet tudok felemlíteni, hol a öregségünket tekintve szolgálatra be nem fogad- tulajdona. A mi forró óhajtásunk is az: hogy bár
liosszabb ideig tartó fülgenyesedés az agyra át- tatunk, mint aféle gyengült öregek, ha talán cse- csak ezen romokat a kegyelet nemtője mennél hatérve, halált okozott, és sajnos! ezen kimenetel kély meggazdálkodás által összekapart kis vagyo- marább megújítaná! E helyhez történelmi emlék
mind oly egyéneknél fordult elő, kik a férfikor núnkból meg nem élhetünk vagy özvegyünk és van fűzve s fájó érzést ébreszt annak látása, hogy
árváink kellő eltartására elegendő mennyiséget eoy tekintélyes hitfelekezet leégett kegyeletes
•erőteljes szakában állottak.
Angliában a fülgenyesedésben szenvedők hátranem hagyhatunk, —mert bizony igen kevesen háza romban hever*).
Basa Mihály,
•életbiztositó intézetekben addig nem vétetnek fel, részesülhetünk napjainkban mint gazdatisztek azon
a pusztuláskor n.-enyedi ref. pap,
«iio- azt meg nem gyógyittatják. Ezen gyakorlati áldott szerencsében, hogy öreg napjainkra majelenleg a n.-enyedi ref. egyházmegye esperese.
nemzet számok után indul, melyek szárazon ugyan, gunk vagy özvegyeink és árváink egy kis nyugde eléggé érthetőn mutatják, hogy a fülgenyfo- díjban részesülhetnénk.
lyás szintoly veszélyes betegség lehet, mint a
„A megállapitandó „menedék-egyesület"
Egyveleg.
tüdővész, csak azzal a különbséggel, hogy mig alapitói, azaz részesei minden nemzet és rangkü«zen utóbbi baj a legritkább esetekben és csak lönbség nélküli szolgálat után élő gazdatiszt és
** (Nagyszerü fegyvergyár). Ludvigh habizonyos fokban, a legkedvezőbb körülmények gazda lehet, ugy például: 50 osztr, ért forinttól zánkfia Brüsselből érdekes adatokat közöl a Rajnaközt, korlátolható; a fülgenyfolyás kezdetben és kezdve tehetsége szerint felébb, a mennyivel bir tartományokban fekvő esseni fegyvergyárról. ,,A
kellő gyógykezelés mellett bizonyosan meggyó- vagy akar, befizethet; a begyült pénzösszegből magyarországi és styriai vasbányák — irja —
gyítható.
pedig egy fekvő földbirtok fogna megvásároltatni; jobb aczél-anyagot szolgáltathattak volna, mint
Olvasóim közt lesznek talán sokan, kik a fül- ezen megvásárolt birtoknak azután uraivá vagyi Poroszország bányái, de itt nem levén egyetlen
genyfolyás életveszélyességét kétségbe fogják részeseivé lennének azok, kik ezen pénzösszeget fegyvergyár sem, Ausztriának, katonai nagyhavonni, mert ők már 10 vagy 20 év óta hozzá szok- befizették.
talmi állása daczára, ellenségéhez, a poroszhoz,
tak, hogy a kellemetlen bűzü gény, nem annyira
„A megvásárolt birtok pedig azután egy fize- kell fordulnia, hogy czélszerübben fegyverkezhestalán maguk, mint körületük alkalmatlanságára téssel ellátott, értelmes és hüséges gazdatiszt ke- sek. Essen vaskohói és ágyuöntő gyára barátot és elfülükből ömlik; de elfelejtik, hogy a veszély csi- zére bizatnék, a ki szintén ezen „menedék-egye- lenséget egyaránt szolgálnak. 2370 ágy ura fogadott
ráját magukkal hordják, a legcsekélyebb külső sület"-nek befizetés utjáni tagja; a ki ezután el e gyár megrendelést. A megrendelt ágyuk érbehatás, egy hideg léghuzam, és a fülgenyesedés évenkint hüségesen a bevett tiszta-jövedelemről téke meghaladja a 15 millió frankot. A gyár nagykövetkeztében halálos betegség támadhat. Emlé- megszámolna a „menedék-egyesület" elnökének, szerűsége már a holdak számából kitünik; e gyár
kezzenek meg mindig azon körülményről, hogy a bevett tisztajövedelemről pedig minden tag év nem kevesebb, mint 400 holdnyi tért foglal el,
az agy tőszomszédságában van a roncsoló gény for- végével lenne tudósítva, hogy a befizetett összege 160 gőzgép van ott szüntelen mozgásban, összesen
rása, és hogy ennek bántalmazása ellen gyógy- után mennyi részleti jövedelme járand.
6000 lóerővel. Munkásai száma meghaladja a tízmód nem létezik.
Ezen felhívás után lennének csak az alapsza- ezret. — A műhelyek közti közlekedést hat mozLesznek olyanok, kik a f ülgenyesedést azért bályok megalapita akkor, hogyha a „menedék- dony 150 vagonnal eszközli, a kisebb szállításokra'
nem gyógyittatják, hogy a több évig tartó genye- egyesület" pártolói kellő számmal jelentkeznének, pedig 60 ló alkalmaztatik. A megrendeléseket a:
sedés olykor-olykor megszünik, és ekkor igen jelentkezni pedig lehet magán levelek által a gyár Ausztriából, Oroszországból, Würtembergi
dr. Baden, Hollandiából, Szászországból,- Buenosnagy fájdalmak állanak be az eddig ugy szólván „Falusi Gazda" lap felelős szerkesztőjénél
l1
érzéketlen fülben. Ezt azonban következőképen Farkas Mihály urnál, (Üllői-ut / 8 3 . szám alatt Ayres, sőt még Japán és magából Angliából vette.
.
kell értelmezni: a gyuladás fellépténél kezdetben Pesten).
Az essen-gyári ágyuk hátul töltetnek. Az Angolis, a genyesedést megelőzőleg a fájdalmak igen
ország számára megrendelt darabok az Armstrongnagyok, hasonlókép midőn a már hosszabb idő óta
ágyuk csövezésére szolgálnak s azért csak tömben
Észrevétel
és
helyreigazítás.
létező genyesedés fájdalmak beálltával megszüszállittatik Angliába a porosz aczél^öntvény. Az
nik, a gyuladás egy ujabb, eddig bántalmatlan
A ,,V. U." f. évi 3-dik számában a n.-enyedi I esseni gyár oly tökéletességre vitte az aczélönterületre terjed át, és igy a genyesedés félbesza- romban heverő ev. ref. püspöki lak képe jelent tést, hogy ezer mázsás aczéltömböt kitünő minőkítása és a fájdalmak megjelenése csak a baj to- meg, rövid történeti rajz kiséretében. Mi, kik az ségben kiállít. Világos, hogy ily aczéltömbök
vábbterjedését jelzi. Az illetőknek semmi okuk 1848. cs 49-ik évek duló viharai közt annyi vész- kovácsolására nem oly hámorok használtatnak,
sincs az' ismét megjelenő genyfolyásnak örülni, ben forgottunk, e feljajdulást mélyen érezzük és minőket hazánk vasgyáraiban látni szoktunk. Egy
mert annak forrása csak nagyobb lett. A mi, ha osztjuk.— Minthogy ezen romlak történeti emléket hámor ezer mázsát nyom, és most egy kétezertöbbször ismétlődik, biztosan mondhatom, hogy képez, a történelem érdekében egy rövid észrevé- ötszáz mázsást felállítanak, mely öt s fél millió
az uj gyuladás, minthogy végtére az agyra is át- telt, illetőleg helyreigazítást kivánok tenni.
frankba kerül. A legnagyobb ágyu az orosz korterjedhet, halált fog okozni. Tehát a genyesedés
Az erdélyi ev. ref. püspököknek N.-Enyedre mány számára készül. Az, a mely a párisi kiállimegszünése és a fájdalmak beállása csak annyiban lett állandó áthelyezésük 1782-re esik. Az áthe- táson lesz látható, 14 hüvelyknyi torok átmérővel
állanak oki viszonyban, a mennyiben ezek a gyu- lyezés fontos okoknál fogva történt. A Bethlen bir; a golyó maga tiz mázsás."
ladás kiterjedését mutatják.
Gábor által alapitott s Fehérvárra telepitett főis** (Vasuti éttermek.) Az amerikai vasutakon
Végre meg kell említenem, hogy sokan a fül- kola a tatárok által 1658-ban feldúlatván, szét- darab idő óta divatba jött, hogy az utasok kényelgenyesedést azért nem akarják meggyógyittatni, vándorlott. A tanulók legnagyobb része Kolozs- mesen étkezhetnek is. A vonat középső vaggona,
mert szerintök ennek megszüntetésével valami várra menekült. I. Apafi Mihály 1662-ben Kolozs- a hol sütnek főznek, s ha valaki megéhezett, egy
más betegség más helyen üthet ki. Ezen nézet várról Nagy-Enyedre áttétetni határozta, mi sok kis lobogót tűz ki az ablakon. A konyha őre ezt
'teljesen alaptalan, mert ha ez állana, akkor valami akadály legyőzése után 1664-ben végre meg is azonnal meglátja, s a vaggonok lépcsőjén ott temás bajt, például a szemgyuladást szintugy nem történt. Azon javak, melyeket a fejedelem adomá- rem, átveszi a rendeletet, és nemsokára elhozza a
nyozott, II. József császár trónraléptével a stu- kivánt ételt vagy italt. Ez eddig oly czélszerünek
volna szabad meggyógyítani.
Befejezésül, minthogy ezen fejtegetésem a diorum fundusok közé soroztatván be, összeolvasz- bizonyult be, hogy az angol vasut-társulatok is
nemszakértő nagyobb közönségnek van szánva, tásuk komolyan czélbavétetett. Az erdélyi, akkor gondolkoztak e reform behozataláról, de az álloelégségesnek tartom következő figyelmeztetése- (1781-ben) Szebenben székelő ev. ref. főegyház- mások vendéglősei annyira föllázadtak e terv
ket közzétenni. Fülgenyfolyásnál a fül kitisztítása tanácsi e felsőbb intézkedést tárgyalás alá vevén, megpenditésére, hogy egyelőre az egészet abban
már magában véve igen fontos és jótékony, mert b. Bánfi Farkas kincstárnok s főegyház- tanácsi kellett hagyni.
hogyha a bajt magát meg nem szüntetheti is, a elnök elnöklete alatt azon fölterjesztést tette,
veszélyesség élét töri. Ha napjában legalább hogy a kérdés alatti javak vallásos alapítványok,
*) Antal János püspök halálának ideje nyomdahibából
egyszer közönséges langymeleg vizzel a fül kifecs- s az alapítási korszak szelleme szerint valóban volt 1854. helyett 1852-re téve.
Szerk.
kendeztetik, előszőr a kellemetlen bűzü gény azok is voltak. A megállapodás abban történt,

tart, az a fülre, ezen finom és fontos testrészre
üdvös volna?!
Nem, tisztelt olvasóim! a genyesedés a fülben
igen beható és nemcsak a hallásszervet megrontó,

I

I* •

68

TÁRHÁZ.

Irodalom és művészet.
= (Szilágyi Sándortól),,Zrinyi Péter és társai ligája, s a rendkivüli törvényszékek" czimü
érdekes történeti rajz jelent meg közelebb Lipcsében, Köhler kiadásában. E tanulmány megjelenését, Pesten a sajtóhatóság nem engedte meg;
igy került egy lipcsei nyomdába, onnan pedig ismét haza, 8 most minden könyvárusnál kapható. A
csinosan kiállitott füzet ára 1 ft.
= (Rózsavölgyi és társa kölcsönzenemütárához) czimsorozat jelent meg, mely 48 tömören
nyomatott ivből áll s 1 frtért kapható.
= (Uj magyar operette.) Felekiné Munkácsy
Flóra asszony operette szöveget irt, melyre Huber Károly karmester készít. A mű czime: „Az
ábrándos borbély;" már be van fejezve s egy dallamát Carina k. a. közelebb fogja bemutatni a zenészsegélyző-egylet hang versenyén.
— (Pályázati hirdetéssk.) A magyar tud. akadémiánál a következő pályázatakat hirdették k i :
Gr. TeZe/h'-pályázatra: vigjátékok, a Nádasdy-]utalómra (2()U arany) : költői beszély, a történetből
vagy mondából; a Marczibányi dijból (40 arany):
,,Pázmán Péter magyar nyelvének sajátságai", a
hö"gyek dijából (egyenkint 300ft.): „Római irodalomtörténete," a „Festészet egyetemes története,"
„Bölcsészeti erkölcstan kézikönye," „Ujabb nevezetes utazások története," „Görög államrégiségek
kézikönyve," a Füvészet alapvonalai," „Növényzeti földrajz" és „Állati élettan" (physiologia.)
Továbbá: a lukésházy-félc 500 ftos jutalom, magyar irodalomtörténeti kézikönyvre, de nem magyar, hanem a hazában divatozó bármely más
nyelven; a Vitéz-alapítványból
40 arany egy
javaslatra, hogy a viz inkben megfogyott halak
sikeres tenyésztését mint lehetne előmozdítani. E
pályázatokra a munkák beadási határnapja a következő: a Teleki-díjra 1867. decz. 31., a Nádasdyéra 1869. május utósó vas.irnapja, a Marczibányiéra 1869. márcz. 3 1 . ; a hölgyek dijára valamennyire szept. 30. 1868., a Vitéz-félére jan. 31.
1868. A Fékésházyé sajátlag nem pályázat, hanem
megjelent könyv jutalmazása.
— (Pályadijak), melyeket a Kisfaludy-társaság 1867-ik évi február 5-kén hirdetett: I. Kivántatik a beszély (novella) elmélete. Jutalma 40
arany. I I . Kivántatik műfordítás, melynek eredetije az ujabb irodalom valamely elbeszélő költeménye, akár egész, akár nagyobb műnek része, s
legalább 300 sornyi. Jutalma 20 arany. Ez utóbbira a társulat tagjai nem pályázhatnak.

Közintézetek, egyletek.
— (A magyar tud. akadémia) bölcsészeti, törvény- és történettud, osztályai febr. 4-ki ülésében
négy felolvasás tartatott, és pedig a következő sorrendben : Thaly Kálmán a dunántúli levéltárakat,
ismertette, különös tekintettel a Rákóczy-korra;
Rómer Flóris Frankl Vilmosnak Pázmán életét s
működését tárgyazó nagyobb munkájából olvasott
fel egy töredéket, melynek czime: „Az 1618-diki
király-választó országgyülés"; Vámbéry Ármin
egy olasz krónikából idézte azon érdekes adatot,
hogy Mátyás királynak a persa udvarnál is követe
volt, s igy a perzsákkal való közvetlen tárgyalás
által is igyekezett sakkban tartani a törököt;
végül Mátyás Flórián az általa szerkesztendő történeti magyar szótárról szólt. A titoknok jelenté,
hogy január 31-kén letelvén a Gorove- és Vitézdijak határnapja,— a 30 aranyos Gorove-dijraegy
pályamű érkezett, melynek czime: „Az ó classicismua befolyása költészetünkre"; a 40 aranyos
Fttez-dijra pedig két pályamű érkezett, czimeik:
„Az erdélyi külön diéták története", és „Erdélyország a vajdák alatt." — Barsban több lelkes
hölgy 40 aranyat adományozott, melyet a barsi
gazdasági egylet ama kérdés legjobb megfejtésére tüzött ki, hogy „mint fejlett ki a magyar és
szláv nyelv Barsban s mily hatással voltak egymásra?" Bírálatra az egylet az akadémiát kérte
fel. W'gül az jelentetett be, hogy a nemz. szinház
igazgatósága a maga részéről Paulai és Benedek
urakat nevezte ki ama bizottmányba, mely a «T.
Teleki-jutalomra pályázó vígjátékokat bírálja.
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= (A Kisfaludy-társaság nagygyűlése.) A Kisfaludy-társaság február 5-kén délelőtt tartá közgyülését az akadémia disztermében, hol oly nagyszámu közönség gyült össze, hogy mind a karzat,
mind a földszin teljesen megtelt. A társulat
tag jai elfoglalván helyüket az emelvényen. a
gyülést 10 órakor b. Kemény Zsigmond elnök rövid
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alkalmi beszéddel nyítá meg, melyben a müvészet
általános befolyását a társadalomra ecsetelte, ez
általános rajz keretében kimutatván ama helyet,
melyet viszonyaink között a Kisfaludy-társaság
elfoglal. Az olympí játékokhoz hasonlitá e társaság ünnepélyes üléseit, melyek alkalmával oly kitűnőségeknek is fonták már az első koszorukat,
minők Arany János s Madách Imre. Végül melegen emlékezett meg a társaságnak mult évben elhunyt tagjairól. — Ez elnöki beszédet a titkár,
Greguss Ag. előadása követte, a társaság mult évi
dolgairól. Greguss többek közt fölemlité az ösz
szes társulat s minden egyes tagja működésének
kiválóbb tárgyait, föl azt, hogy a társulat alaptőkéje a mult évben 27 ezer frtig gyarapodott,
hogy öt tagját: Kiss Károlyt, Gaal Józsefet,
Egressy Gábort, Zádor Györgyöt s Czuczor Gergelyt veszté el a mult évben; de az uj választások
által 12 uj belső s 6 külső taggal gyarapodott s a
fejedelem kegyelme által visszanyerte ismét egy
régibb tagját, kit sokáig kellett nélkülöznie:
Pulszky Ferenczet. A társaság kiadmányai között
a főhelyet a Shakespeare-kiadás foglaljad, melyből ismét több kötet van sajtó alatt; s jövő évre
egy becses műforditással fogja meglepni pártolóit,
ez a Nibelungen eposz, Szász Károlytól fordítva,
s ugyancsak a lövő évben adja ki Cervantes „Don
Quixotte"-jának teljes fordítását is. A titkári előterjesztést Jókai Mór emlékbeszéde követte báró
Jósika Miklós felett, melyet, Jókai betegsége
által lévén akadályozva, Szigligeti Ede olvasott
fől. Azután Gyulai Pál olvasta föl érzéssel „Éjilátogatás" czimü költeményét, melyet mai számunkban közlünk. Majd Vadnai Károly olvasta a
„Megunt n ő " czimü beszélyét. A pályázati jelentéseket Tóth Kálmán 2-od titkár terjeszté elő, s
ekkor fölbontották a pályanyertes müvek jeligés
levélkeit. Ezekből kitűnt, hogy az elégia elméletére kitüzött dijt Aigner Lajos, a költői elbeszélés
diját pedig „Elfridával" Arany László nyerte
el. E vig költői elbeszélést Szigeti József olvasta
föl. Gyülés után a társulat tagjai a Frohner szállodában gyültek össze, hol lakomát tartottak az
uj elnök, b. Kemény Zsigmond tiszteletére. A derültségben, pezsgőben és toasztokban nem volt
hiány.
= (A magyar irók segélyegylete) alapitó tagjai közé léptek 200—200 forinttal közelebbről:
Korizmics László k. t„ Weisz János tr. a „Pester
Lloyd" volt szerkesztője, Kecskeméthy Aurel a
„Sürgöny" szerkesztője, Somoskeöy Antal a hétszemélyes tábla birája.
= (A képzőmüvészeti társulatban) a jelenlegi
kisorsolási nyeremény-képek elszállitása után a
műrégészeti tárlat veendi kezdetét, melyet
Pulszky, gr. Zichy Jenő és Telepy Károly fognak
rendezni. E tárgyak közt látandjuk Rákóczy szőnyegét, Izabella királynő egy arany gyürüjét,
ama serleget, melyből a Rákóczy-pártiak az ónodi
gyülés után ittak, Mányoki régi magyar festésztől
a Ráday-családot ábrázoló festményt.

Mi ujság?
= (Ő Felsége) febr. 7-ről kelt legm. kéziratával gr. Belcredit a miniszterségtől fölmentvén,
helyébe b. Beusiot a minisztertanács elnökévé
nevezte ki, s egyelőre az állam- és rendőrminiszteriumok vezetésével is megbízta. — E g y f- hó
7-ről kelt cs. pátens azt rendeli, hogy a f. hó 11-re
összehivott lajtántuli országgyülések f. hó 18-kán
gyüljenek egybe.

= (Gr. Andrássy Gyula) febr.5-kép este 9%

órakor a gyorsvonattal érkezett vissza Bécsből,
és azonnal a Deák-körbe ment, hol a Deák-pártból igen számosan, köztük Deák Ferencz is, várakoztak reá. Midőn Andrássy belépett, a jelenlevők
riadó éljenekkel fogadták; mire a képviselők nagy
része eltávozott, és csak némelyek lehettek oly
szerencsések a Bécsből érkezett legujabb hireket
még aznap este a nemes gróf szájából meghallhatni.

= (A 65-ös bizottság) febr. 6-án délelőtt, gr.
Andrássy Gyula elnöklete alatt tartá utolsó ülését,
melyben felolvastatott és hitelesíttetett az elfogadott javaslat teljes szövege. A felolvasás után
Deák Ferencz azt inditványozta, hogy az elkészült javaslatot rövid s egyszerü jelentés mellett
terjeszszék a képviselőház elébe, mely inditvány
elfogadtatván, az elnök köszönetét fejezte ki a
közreműködésért a bizottság egyes tagjainak, és
az ülést feloszlatta.

=
(Hirek a magyar miniszteriumról.)
A
„Leitha" cz. bécsi lap febr. 6-ki számában irja: A
magyar miniszterium kineveztetése ténynyé vált.
Következő egyénekből fog állni: Andrássy Gyula
gróf miniszterelnök; Somssich Pál belügy; Eötvös
báró közoktatás; Horváth Boldizsár igazságügy;
Lónyay Menyhért pénzügy; Mikó Imre gróf közlekedés és gazdaság; Wenckheim Béla báró honvédelem; Gorove István kereskedelem. — A „ P . L . "
febr. 7-én következő miniszteri névsort közöl mint
keringő hirt: Andrássy Gyula a minisztertanács
elnöke és hadügyminiszter; Wenkheim Béla a belügy minisztere három osztályfőnökkel s pedig:
Tanárky Gedeon (Magyarországra), Zeyk Károly
(Erdélyre), és Szlávy József a jelenlegi bihari főispán (rendőri teendőkre); Lónyay Menyhért pénzügyminiszter; Eötvös József b. oktatásügyi miniszter; Somssich kereskedelmi miniszter és Mikó
Imre gr. közlekedési miniszter, Hollán Ernővel
mint államtitkárral. — A „ H o n " pedig ugy hallja,
hogy bécsi magyar körökben következő minisztercombinatio jár szájról szájra: Elnök: Andrássy
Gy. gr., belügy: Somssich Pál, kultus: Eötvös b.,
pénzügy: Lónyay Menyhért, hadügy: Wenkheim
Bélab., kereskedelmi: Mikó Imre ar., közlekedés:
Gorovel., és igazságügy: HorváthBoldizsár,
mellette mint államtitkár: Szabó Miklós, szombathelyi
ügyvéd.
= (Deák Ferencz) febr. 7-én reggel, legfelsőbb meghívás következtében, Bécsbe utazott,
hova ugyane nap este gr. Andrássy Gyula szintén
elindult. Deák Ferenczet több barátja kisérte el,
s este 8 órakor szerencsésen megérkezvén, a
„Frankfurt városa" szállodába szállt.
= (Simor János herczeg-primás) jan. 5-kén
Bécsbe utazott, s másnap délben ünnepélyes kihallgatáson volt Ő Felségénél.
= (Jól értesült körökben) állitják
irja a
„ H o n " — miszerint alapos kilátáá van arra, hogy
Ö Felségeik a császár és császárné legfeljebb f. hó
20-káig legmagasb látogatásukkal szerencséltetik
hazánk fővárosát. — A „ H u n g . " ugy hallja, hogy
Waldstein gr. O Felségét a najósegyleti bálra
meghiván, O Felsége feleletében azt gyanittatta,
hogy lehetséges, miszerint február 12—14-dike
közt külön vonattal Pestre érkezik.
** (A képviselőháznak a „Közintézetek" ügyében kiküldött bizottmánya) f. hó 2-kán tanácskozást tartott. Ezen ülés tárgyát a muzeumi ritkaságoknak a párisi világtárlatra való elszállításának
ügye képezte. Határozatba ment: tegye magát
érintkezésbe a világtárlat magyar bizottságával
az elnökség, s tudja meg, vajjon ezen országosan
kiküldendő ritkaságok a nemzetnek saját ezégje
alatt minden bekeblezés nélkül fognak-e kiállíttathatni? A válasz vétele után a bizottság ismét öszszeülend a végleges határozat végett. — Hiteles
kútfőből vett ujabb értesülések szerint a párisi
kiállitáson a magyar küldemények nem Ausztria
czime alatt, hanem mint „magyar
küldemények"
lesznek kiállítva.A ládákon, melyekben e küldeményeket szállitják, mindeniken rajta lesz külön
Magyarország czimere is.
** (A Széchenyi-lakoma) mult vasárnap ment
végbe a nemzeti kaszinóban. Alakomán a kaszinó
legidősb tagja, Laczkovics nyüg. kapitány foglalta
el a főhelyet, ki a Széchenyi-billikomot fölemelve,
O Felségét s családját éltette, majd az üdvözült
gr. Széchenyi István emlékezetére mondott áldomást. Utána gr. Teleki Domokos mondott áldomást szintén gróf Széchenyire, mit egyéb áldomások követtek.
** (Rottenbiller Lipót Pest-városa főpolgármestere és Thaisz Elek főkapitány)
benyújtják lemondásaikat, melyben indokul azt hozzák föl,
hogy csak az átmeneti időszakra vállalván el a
nevezett állomásokat, miután Ö Felségének az
országgyülési küldöttséghez intézett nyilatkozata
szerint, a törvényes állapotba visszahelyeztetés
által az ország óhajainak megfelelőleg az átmeneti
korszak végét éri, hivatalaikról lemondanak. A
főtárnokmester a lemondásokat tudomásul vevén,
midőn elismerő szavakban megelégedését nyilvánitá végzett hivatalos működéseikkel, felkérte
mind a főpolgármestert, mir.d a főkapitányt, hoo-y
mig hivatali állomásaik rendszeresen betöltetnek,
azt oda ne hagyják.
** (A zimony-fiumei vusutvonal
ügyében)
Bécsben járt károlyvári küldöttséget, mint Zágrábból távirják, b. Becke, a pénzügyminiszterium
ez idő szerinti vezetője, a közelebbről működésbe
lépő magyar miniszteriumhoz utasitotta.

** (Épitési tervek.) Tizenkét főur összeállt,
hogy a pesti feldunasor uj vonalán hat-hat házat
k é t közös udvarral épitsen. E g y négyszegölért
80 fíot ajánlanak, de a város 120-ra tartja. Most
egy bizottmány müködik e tárgyban.
_
**(Inségügy.) Pestmegye középponti inségügyi
bizottságának a helytartótanács megengedte, hogy
a rendkivüli és sok helyütt polgártársaink eletet
legnagyobb veszélylyel fenyegető nyomor enyhítése tekintetéből könyöradományokat gyüjthessen.
íly könyöradományoknak Buda-Pesten összeszedésére s a közép, bizottságnak leendő átadására
Bossányi László (himző-utcza 1. sz.) és Wodianer
Béla (Zrinyi-utcza 3-ik sz.) mint ezen bizottság
tagjai végzésileg lettek megbízva.
° ** (Az oláhországi ínségről) hajmeresztő dolgokat irnak: A török buza^ mely a mamaligát és
puliszkát kedvelő oláhországiak leginkább művelt
terménye, a mult évben majdnem tökéletesen
tönkre silányult, minek következtében a falusi
nép most éhenhalással küzdödik. Az ottani helyzet — különösen Kis-Oláhországban Krajova környékén — napról napra fenyegetőbb alakot ölt,
miután a tartalekraktárakban felhalmozott magot
a közelebbi években aprónkint mind eladogatták.
Az élelmi czikkek roppant drágák; csak a hus olcsóbb mint azelőtt; ez is pedig onnan van, mert a
gazdák — abrak és takarmány hiányában — kénytelenek szarvasmarháikat potom áron eladni. 100
oka (225 font) kukoriczának ára jelenleg 30 ezüst
huszas; 1 oka 2 % font) burgonyáért egy lee-t,
( 2 % lee = l ausztr. ezüst huszas; 40 para = l l e e ;
32 lee = l cs. k. arany), 4 tojásért egy ezüst húszast
fizetnek. A kerületi hatóságok valóságos ostrom
alá vannak véve a földnépe által, mely napokig
éhező családjai számára kenyérért rimánkodik.
— (A pesti reform, egyház
leány-főiskolája)
és az ezzel egybekapcsolt leány-nevelő intézet
programmját mai számunkhoz mellékelve veszik
olvasóink. Ez intézetet Kalocsa Róza vezeti, s két
évi fennállása után érte azon kitüntetés, hogy a
pesti ref. nőegylet és az egyház előljárósága által
a pesti ref. egyház leány-főiskolájává fogadtatott.
Kalocsa Róza neve a női nevelés terén annyira ismeretes, hogy elég lesz egyszerüen, a mellékelt
programmra hívnunk föl a közönség figyelmét.
** (Gőzhajók járása a Dunán.) Az enyhe
időjárás folytán a gőzhajózás, egyelőre csak áruszállításra, ujból mognyilt a Dunán és mellékfolyamain ; áruszállítások haladék nélkül eszközöltetnek az Al-Dunára, Oláh-, Bolgár- és déli Olaszországba.
** (Több pesti polgár) a Petőfi-szobor már
meglevő pénzalapjának gyarapitására márczius
hóban nagy hangversenyt szándékozik rendezni a
redout termeiben. Az engedélyt már megkapták rá.
** (A riqyiczai követválasztó kerület) értelmisége közelebb üdvözlő albumot nyujtott át
Horváth Mihálynak, Pulszky Ferencz vezérlete
mellett.
** (A drámabiráló választmányi an) két üres
hely lévén, ezek betöltésére az igazgatóság Rónai
Jáczintot és Frankenburg Adolfot kérte föl.
** (Késmárkon „lenfonó és szövő gyár'1) van
alakulóban. A vállalat részvények utján fog létrejönni. A vállalkozók 200 darab 200 forintos részvény kibocsátásában állapodtak meg; miután
azonban a 200-ból 150 azonnal elkelt, a társulat
hihetőleg több részvényt fog kibocsátani. — E z
uj vállalat eszméje igen életre való. A szepesi lenipar hajdanában virágzó volt; több évtized óta
azonban hanyatlásnak indult. A keletkezőben levő
„lenfonó és szövő gyár" hihetőleg ismét uj lendületet fog adni ezen iparágnak.
** (Egy londoni hangversenyben)
közelebb
Becker kedvelt szavaló) Petőfitől szavalt egy
verset angol fordításban, mely nagyon tetszett.

** (A koritniczai fürdő megvásárlását tervező
társulat) aláírásai — mint halljuk — szépen folynak. Már 70,000 ft. körül van az aláirás. A társulat, mihelyt 130,000 forint alá lesz irva, megalakul.
** (A hírhedett útonálló Udmanics fejére) a
horvátországi helytartóság 1000 forintot tüzött ki.
Ki élve keriti kézre, 2700 ft. jutalomban részesül.
® (A párisi világkiállitás)
ápril 1-én nyilik
meg és oktober 31-kén záratik be. A választmány
rövid idő eiőtt tette közzé a szabályzatot. A belépti dij a megnyitás napján 20 frank, az első
héten 5 frank, ápril 8-tól kezdve a két első osztály mindegyikébe 1 frank, a harmadik osztályba
V2 fr. A kiállitás ugyanis három osztályt tartalmaz, melyek következők: a palota és kertben levő
helyiségek, és a mezőgazdasági kiállitás, mely
Páristól 1 órányira Billancour szigetén rendeztetik. Minden osztályért külön kell fizetni; váltatni
a pénztáraknál nem lehet. A bérletjegyek át nem
ruházhatók; ezeknek ára a kiállitás egész tartamára férfiaknak 100 frank, nőknek 60 frank, egy
hétre 6 frank. A bérletjegyekhez a bérlő fényképét kell mellékelni.
%/
© (Páris a világkiállitás előtt.) A nagy világváros a farsang és a kiállitás előkészületeinek
zajában és zavarában van elmerülve. Az idegenek
száma már is tömérdek, s a szállások el vannak
foglalva, vagy előre letartóztatva. A vasúti vonatok egyre hozzák az idegeneket, s mindenből az
látszik, hogy jól jár, a ki siet. Egyszerre megdrágult minden, s mig annyiaknak egész aranybánya lesz a kiállitási edény, a szegényebb osztály
a drágaságot fogja érezni. A zenészek azok, kik
eddig legnagyobb tömegekben mentek Párisba,
ugy hogy sok vidéki város elvesztette zenekarát.
Ezek most mind a Párisba menő idegeneket készülnek gyönyörködtetni, vagy azt reménylik,
hogy a nagy hangversenyek zenekarába juthatnak. A falragaszok roppant tarka-barkasága mind
az idegeneket figyelmezteti: szállásokra,-ebédlőkre, fogatokra, kalauzokra, jutányos áron kapható
fehérnemükre vagy lábbelikre, stb. Az előkészületekből ugy tetszik, mintha Páris e nyáron meg
akarna egészen gazdagodni.
( F . L.)

Hónapi- és
hetinap

Február

10 Vasár. F 5 Skolasztika F 5 Árpád

(íörög-orosz
naptár

Szerkesztői mondanivaló.
8625. N.- Kőrös. Sz. S. Mindkét levél pontosan megérkezett. Köszönet érte. A kivánt lapot legközelebb pos8626. Bártfa. M. V. Magánlevelet küldtünk.
8627. Tés. T. A. A mai szám szolgáljon válaszul. A
másik is jönni fog, mihelyt a tér és a sorrend engedi.
8628. Hamva. Örvendünk a megelégedésnek. Itt is
ugy van minden részről. Sz. K. már válaszolt is.
8629. Szügy. S. K. A kivánat alkalmilag teljesülhet.
8630. Pest. V. M. A „Téli álmok" közül egy sem
láthat napvilágot.
/"8631. Hozzad és az álomhoz. A második kisérlet
$eín jobb az elsőnél. Czélszerübb lesz a joghallgatás mellett maradni.

SAKKJATEK.
372-dik sz. f. — Rakovszky Aladártól,
(Pesten).
Sötét.

f (Halálozások.) Répássy, jászói premontrei
prépost február 5-kén estve 10 órakor agy-ideglázban meghalt. — Debreczenben m. hó 30-kán
hunyt el, 66 éves korában, Svarcz Sámuel köztiszteletben állott ügyvéd. Ő volt az első, ki
ügyvédtársai közül először irt magyarul a kerületi
kir. itélőtáblához, holott szepességi születésü lévén, a magyar nyelvet csak Debreczenben tette
sajátjává.— Báró almási Rudits József básemegyei
főispán, szomorodott szivvel jelenti szeretett nejének, szül. bajsai Vojnits Teréznek febr. elsején
58 éves korában történt gyászos elhunytát.
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d
e
f
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Világos.
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

373-dik sz. £ — Zagyva Imrétől,
(Debreczenben).

Megjelent uj könyvek.
A premontreiek. Korrajz a keresztény müveltség
középkori munkásai méltánylásául. Eger. (Nyomatott az
érseki lyceum könyvnyomdájában.) Ára 2 ft. 60.
Vázlatok és képek. Irta Gyulai Pál. Két kötet. Pest.
(Pfeiffer Ferdinándnál.)
Magyar országgyülési zsebkönyv. 2-dik kötet.
4
Okmányok, föliratok, leiratok, jelentések, stb. az 18ü /e
országgyülés első korszakából. Pest. (Lauffer.) Ara 80 kr.

g7,

el, dl, g5, b6, dö, d7, f2, a4,
f 3,
Világos indul, s 2-ik lépésre matot mond.

i

d6.

A 366-dik számu feladvány megfejtése.

(Zagyva Imrétől, Debreczenben.)
Világos. A) Sötét.
Világos.
Sötét.
Nemzeti szinház
1. Fh4—f2
b6—b5
e4—f3:(A) 2
b5-b4
Péntek, febr. 1. „Aesopus." Eredeti vigjáték 5 felv. 2. Fhl—f3
3. Hb7—eö
tetsz. szer. 3. Ff3—hö
tetsz. szer.
Irta Rákosi Jenő.
4. Fhő—f 7-rmat.
Szombat, febr. 2 „Lohengrin." Opera 3 felv. Wagner 4. e3—e4fmat.
Rikhirdtól.
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
Vasárnap, febr. 3. „A gyöngéd rokonok." Vigjáték — Miskolczon: Czenthe József.— Budán: Werner Ferencz
3 felv. Benedixtöl.
— Gelsén: Glesinger Zsigmond. — Talpason: Kabdebó
Iletfő, febr. 4. „Csalódások." Eredeti vigjáték 4 felv. György. — A pesti sakk-kör.
Irta Kisfaludy Károly. — A nemzeti szinház ez este Kisfaludy Károly születésének évfordulati napját diszelöadásLapunk mai számához van csatolva
sal ünnepelte meg. Az egész nézőtér fényesen ki volt viláSz.-Kalocsa
Róza leány-nevelőintézetének
gítva, s a nagy ős diszes közönség egészen megtölté a
programmja.
szinházat.

TARTALOM.

H ET1-NA PT AF
Katholikus és protestáns
naptár

1

Kedd, febr. 5. „Ördög Sóiért.' Opera 5 felv. Meyerbeertől. Humán Olga, a nemzeti szinház szini képezdéjének egyik növendéke lépett föl ezuttal Izabella szerepében.
Humán k. a. már a mult évben egy műkedvelői hangversenyben és a szini képezde próba előadásain átalános tetszéssel énekelt, s a fiatal énekesnő szép jövöjéhez kötött
reményeket mostani sikeres föllépte is megerősitette.
Szerda, febr. 6. „A gyöngéd rokonok." Vigjáték 3 felv.
Irta Benedix, ford. Radnótfáy S.
Csütörtök, feb. 7. „Az afrikai nö." Opera 5 felvon.
Meyerbeertől.

Izraeliták
naptára

Január (ó) Adar Ros.

29 A Ipoly
6 Jozsafát
l l Hétfő Dezsér, Eufroz. Eufrozina
30 Nagy Vazul 6 |zes hal.
12 Kedd Eulália szüz
Eulália, Dezs. 3L Czirus János 7 Böjt, Mo13 Szerda Agáb, Barna
Barnika
1 Február
8 Esőünnep
14 Csötör. Bálint
Bálint
3 Ki is/.í. bem. 9 Juda
15 Péntek Fausztin, Jovita Fausztin
3 Simon, Anna 10
16 Szomb. Juliana
Juliana
4 Izidor
ÍJ Sab. Tez.
Hold változásai. © Holdtölte hétfőn, 18-án, 8 óra
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hossza
f.

321
322
S23
324
325
326
327
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PP- <5. P- ó. P- f.
7 17 5 14 30 22
7 16 5 55 44 13
7 14 5 17 58 16
7 13 5 18 Ti 30
7 l l 5 20 8ti 04
7 9 5 22 101 23
7 8 5 23 110 53

17
18
19
19
20
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56 perczkor este.
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nyüg.

P- ő. P59 l l 48
33 regg.
13 0 58
08
2 7
este 3 13
1 52 4 13
2 59 5 6

ó.
9
IU
ll
ll

Sárközy József (arczkép). — Az éji látogatás. — A kit
semmi vissza nem rettent (vége.) — A régi hadi építészet
Magyarországon (vége). — Spanyolországi vázlatok (folyt.
két képpel). — Puszta-palota (képpel). — A spanyolviaszról. — Az egészségtan köréből. — Gazdatiszti menedékegyesület. — Észrevétel és helyreigazítás. — Egyveleg. —
Tárház: Irodalom és művészet. — Közintézetek egyletek.
— Mi ujság? — Megjelent uj könyvek. — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Hetinaptár.
Felelős szerkesztő Pákh Albert (Lak. magyar-uteza 1. sz.)
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HIRDETÉSEK.
Uj elöfizetés nyittatik a

L

A

két és öt havi folyamára,

ELÖFIZETÉSI FELTÉTELEK:
Postán küldve:

A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

1986 (1—3)

kiliázasitási raktár Bécsben,

Politikai Újdonságok
Február—Márcziusra .
Február—Juniusra

1 ft2 ft. 50 kr.

A Vasárnapi Ujság ez évi folyamából teljes számu példányokkal még folyvást szolgálhatunk.
Elöfizetési ára V2 évre (január—junius) 3 ft.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(Pesten, egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

Stadt, Rothe-Thurmstrasse Nr. 21,
ajánlja gazdag választékban mindennemü bel- s külföldi vászon fehérneműit hölgyek számára,továbbá pongyola, ágy- s asztal-készfileteit,
valamint minden a kiházasitáshoz megkivántató áruczikkeit, melyek a legujabb szabás szerint vannak készitve s
a legizletesebben kiállítva,—elismert s
a bámulásig ölcsó árakon. — A vidéki
tisztelt venni szándékozóknak kivánatra bérmentesítve s a leggyorsabban részletes árjegyzékek fognak
küldetni mustra-gyűjteményekkel
együtt, valamint kiházasitási tervezetek. Czim: An die LeinwSsch- und
Austattungs - Fabriks -Niederlage des
A. S t r a u s s in Wien, Stadt, RotheThurmstrasse Nr. 21.

a t. cz. spiritus-gyárosoknak!

Nagy örömmel s megelégedéssel sietek önnek tudtára adni, hogy azon gőz-készülék, melyet ön gyáramban fölállított,
annak épen oly rendkiviili mint egyszerü s czélszerü szerkezete s összeállítása a legnagyobb megelégedésemre ütött ki s bizonyult be — A gép csekély fesz-erövel, igen könnyen, gyorsan 8 tökéletes egyformán müködik s a mellett csekély
hűtővizet igényel, 90° (Tralles) spiritast s átlagosan a hordóban 88 foknyi áraczikket szolgáltat, melyről magamnak
a készülék háromheti müködése alatt alkalmim volt alapos s elégséges maggyóződést szerezni. —Tekintve e készülék működési
képességét
mely a szeszt oly meglepő mennyiségben állitja elé, továbbá azoa körülményt, hogy annak czélszerüsége s egyszerűsége karöltve jár — a nélkül, hogy a beszerzési költségek magasbra rúgnának mint bármily hasonnemü készüléké, elhatároztam magamat egy másik gőzkészűléii elkészitésére s annak felállítására ezuttal önt tisztelettel felkérni, s pedig ugyanazon
nagyságban és szerkezettel és hasoalag az elsőíiöz ko:nbinílt rendszerrel haladéktalanul munkába vétetni s a lehető leggyorsabban valósítani.
IT" n 1. , . flfl
Bada, 1866. nov. 15-kén.
11.0 U H 1 . ,

tabáni szesz- s eleszto-gyaros.

Efféle gázkészülékek elkészitésére s felállitására zárt
medenczékkel ajánlkozik

KAMMERMAYER BI.

gőzkészülék- s kazánépitö gyára

Pesten, Terézváros rózsa-uteza 4-dik sz. a.,

Mindennemü

s átvállal épen ugy berendezéseket illetőleg más egyéb
szesz-, égetö- s igazitó-készülékek kiállítását elismert legjobb szerkezet szerint, továbbá berendez ezukorgyárakat,
serfőzdéket, festő mühelyeket s gőzfürdőket, maláta-szárító-kemenezéket, s késziti serfőző-katlanokat, s minden az
I e szakba vágó munkákat a legjutányosb áron s a legméltányosb feltételek alatt. — Ajánlkozik továbbá mindennemű

takarópapiros
(Makulatur)

kapható Pesten, egyetem-utcza 4-ik sx.

Cs. kir. kizárólag, szabadalmazott

legujabb s legjobbnak elismert szer

Az elsö cs. kir. szabad, dunagözhajózási-társaság.

A helyigőEös-ineneíek megnyílta

feltalálta

TÖUÖK JÓZSEF,
1892(9-12)
gyógyszerész Pesten, király-utcza 7-ik szám alatt.
Ára egy doboznak 1 frt., kisebbé 50 kr.
Kapható Magyarország s n kfilföld legtöbb gyógyszertáraiban.

A budai kereskedelmi és iparbank megnyitása.

A budai kereskedelmi és iparbank alapszabályai a főméltóságu magyar kir. kancelláriának 1867. január hó 28-án kelt, 1317számu kibocsátványában megerősittetvén, a banknak szabályszerü müködése 1861.
február hó 1-én mcgindittatott; mi is ezennel köztudomásu hozatik.
Kelt Budán, 1867. február hó 4-én.
(A bank helyiségei: Buda, viziváros Széchenyi-utcza .60%. sz. I. emelet.)

Az idí-igienes igazgatóság.

1985 (i-3)

LAMPEL RÓBERT kiadványa

(Pest, váczi-utcza 12. szám) megszerezhető általa és minden
más könyvkereskedés utján:

REISZ H.

1983 (1)

KÜTTNER SÁNDOR.

SCHUBERT K.
NEMET NYELVTAN.

Pest (Lipótváros), B u d a (
között.

Figyelmeztetés

minden korbeliek, de leginkább az öreg korban élükhöz.
Alulírottnak az orvosttíreni hosszasb búvárkodás után sikerülvén olyan biztosan
ható gyógyszert feltalálni, mely a tüdöguta, tüdőhurut, mellhörgés, mellégés s ragacsos
flegma fel nem köhöghetése esetében, — különösen azonban az öregeknél, kik leginkább
tavaszszal és őszszel szoktak kitéve lenni a tudóguta, túdószélhűdésnek (Schleimsohlacbt) sikerrel használható, s a hektikárai hajlamot is eltávolítja.
Bátorkodom a n. 6 közönséget erre figyelmeztetni, hogy az emlitett gyógyszert
könnyebb használat végett (pillula-labdacs) alakban késziteni, melyből 100 darab üvegben saját pecsétemmel lepecsételve B használati utasítással ellátva — egyedül nálam
Nagy-Mihályban (Zemplénmegye, u, p. Nagv-Mihály) kapható, sőt utófizetés mellett is
megrendelhető. Ára egy üvegnek vagy 100 db. 3 ft. auszt. ért.
Irásbeli megkeresésre egyéb bajokban is orvpsi tanácsommal szivesen szolgálok.
•W..Mihály, febr. 1. 1867.
O C S V C I P Í E(IC
1961 (2—2)
N.-Mihály Zemplénmegyei görög kath. klérus orvo3a,
a magyar kir. tenn. tud. társulat rendes tagja.
t

r

0-iuda

g c ^ r szerdán, február 6-tól kezdve,
a helyigőzösök

PESTésÓ-BUDA
m i n d e n

között további rendelkezésig

m á s o d i k

ó r á b a n

következö rendben fognak közlekedni:

Pestről Ó-Budára:
8 órakor délelőtt.
10
„
12
„
délben.
2
,,
délután.

Elsö oktatás a földrajzban kérdések és
feleletekben. 5-dik kiadás. Ára kötve
24 krajczár.

Magyar-német és német-magyar gyakorlati föladatokkal. Föelemi és városi iskolák
felső osztály. — Ára kötve 40 kr.

)

és

Alulirt fóügyvivőség tisztelettel jelenti, hogy

Elsö oktatás a tormészctrajzban.
Ára kötve 20 kr.

A természettan alapelemei. Könnyen
fölfogható modorban. Az ötödik kiadás
xitán. Füzve 60 kr.

bombatér

4

1987 a)

99

99

Ó-Budáról Pestre:
1 ómkor délelött.
9

délután.
99

Az elsö cs. kir. szab. Dunagözhajózási-társaság

* főügyvivősége Magyarországon.

POLLÁK MÓRICZ papirkereskedéséböl

egyetem-utcza 4. sz. a., az „Albiim"-hoz, Heckenast G.-féle házban
Pesten.
1989 (1-25)
levélpapír névvel
„
„
finomabb
„
„ legfinomabb
szines levélpapír névvel
.
.
•
.
.
.
.
.
„
„
„
finomabb
•
.
.
.
.
.
„
.,
„ legfinomabb^
levélpapír monogrammal minden színben
„
„
„
„
angol papir
.
•
db. magasnyomása latogatásijegy 1, 2, vagy 3-soros
•
„ könyomatti latogatasijegy 1, 2, vagy 3-soros, koronával vagy
czimerrel
.
•
•
•
•
.
.
•
•
.
100 „ kőnyomata látogatásijegy vastag pristolpapiron, 1, 2, vagy
3-soros, koronával vagy czimerrel
1000 „ pecsétölömark, tetszésszerinti betükkel vagy czimerrel minden szinben
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vidéki megrendelések — hogyha azok kellő utasítással el vannak
utánvét mellett gyorsan s pontosan eszközöltetnek.

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1 ft.
1 ft.
1 „
1 „
2 „
—

50 kr.
80
—
80
—
50
50
50
80

1 ft. — ,,
1 „ — „
2 „ 50 „
látva, postai

.2 8-

^^

KAMMERMAYER M. gőz-készülék (Dampf-Apparat) s kazánépitö mühelyének Pesten!
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gözkatlanok s még hajó-katlanok
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FOti-SZIVARHAH

• 2 «2

be .

elkészitésére is, melyek a legjobb anyagból a legszilárdabb
s legmegbizhatóbb módon eszközöltetnek, továbbá elvállal kijavitásokat locomobile s gőzkazánokra s a t , s azt a leggyorsabban s legolcsóbb árért teljesiti. Teljes választékban készen találhatók még raktárábaD rézcsapok, szellentyük, mindennemü csővek s kazán-vasallások sat.
Megrendeléseket a fentebb érintett munkákra a gyáron kivül átvállal G u t t m a n n t e s t v é r uraknál irodája Pesten, főút a 3 korona-uteza sarkán.
1954 (3—3)

A kertkedvelő uraknak!

Az árjegyzékem konyhakerti- és virágmagvakról, gyümölcs-, angolkerti-, szomorufű? és fasornak való fákról, gyümölcs-,
szépen virágzó-, és felfutó cserjékről, rózsákról és vadonczokról megjelent és becses
kivánatra bérmentesen megküldetik.
Gyüjtemények szakértőleg a kiválasztás
könnyebbitésére összeállitva:
k o n y h a k e r t i virá gma gvak:
10-fóle
60 kr.
15
100 „
20 „
150 „
40 „
350 „
nyári virágok:
10-féle szép virágzó
40 kr.
20 „
.,
80 „
30 „
„
120 „
40 „
„
160 „
30 ,, újdonsággal
. . . .
300 „
évelők:
10-féle
40 kr
20 ,
100 „
30 „
: . . .
150 „
felfutók:
5-féle
25 kr.
10 ,
60 „
20 „
100 „
Pesten, jan. 7. 1867.

1943 (5-6)

Marc Ferencz.

Cs. k. osztrák szabad, elslő amerikai és
angolországi szabadamazott

ANáTHERIN-SZÁJVIZ
P OP P

J. G.

gyakorló fogorvostól.
Bécsben, Stadt, Bognergasse 2. szám.
Ára egy üvegnek 1 frt. 40 kr Pakolásért 20 kr.
Ezen jeles készitménylö évi fennállása óta még Európán tul is terjedést és
hirt szerzett magának. Ennek használata különösen jónak bizonyult mindennemü
fogfájás ellen, száj gyenge részeinek minden betegségei ellen, a fogak mozgása,
könnyen vérző beteges iny, odvasság és scorbut ellen. Feloldja a nyálat, mi által a
fogakoni kőképzés el lesz távolitva, üditöleg és az izletre javitólag hat a szájban,
és elhárítja a száj kellemetlen szagát, melf mesterséges vagy odvas fogak, étel
vagy dohányzás által származik. Miután ezen szájviz a fogakra és szájrészekre
semmi tekintetben elgyöngitőleg vagy marólag nem hat, a szájnak mint tisztító
szer a legkitünőbb szolgálatokat teszi, s annak minden részeit tökéletes egészségben és épségben egész a késő korig megtartja. — Bizonyítványokban nagytekintetü orvosi egyéniségek részéről ennek ártalmatlansága és jelessége elismertetik, és
használata számos jóhirü orvosok általrendeltetik is.
Fogón az odvas fogak ólmozására, ára 2 ft. 10 kr.
Anatherin-fogpasta, ára 1 ft. 22 kr.
N ö v é n y i f o g p o r , ára 63 krajczár.
Kaphatók P e s t e n : TÖRŐK J. gyógyszerész urnál, király-utcza 8. sz. Vértessy Sándor illatszerárus urnál, Unschnld Ede urnál váczi utczában, Molnár
János urnál, LnefF M. illatszerárus urnál. ThalmayerA. és társa, Hoflmann K.,
Balitzky Sándor uraknál. B u d á n : Grflnberg udv. gyógyszerész urnál, és Ráth
gyógyszerész urnál, Tabán, külvárosban.
1890 (7—18)

SZAKÁLLNÖVESZTÖ-HAGY1H&,

mint legjobb s legbiztosabb szakállnövesztő szer. Ezen készítmény,
mely az „Onionae" növényből van összeállitva, már fenállása óta a
1 legbiztosabb szernek bizonyult be egy erőteljes szakállnövés előmozjjditására,_ s még ifj aknái is kitünőleg" igazolta hathatóságát; a siker,
melyért jótállás biztosittatik,számtalan bizonyitványnyal támogattatik, melyek közül s pedig a legujabb időben beérkeztekből néhányat

itt közlünk.
Egy üveg ára használati utasítással együtt 2 ft. 10 kr. Postai küldéssel, 1 darab csomagolásaért 20 kr. minden további darabért 5 krral több számittatik.
Raktár Pesten: Török József gyógyszerész urnál, király-utcza 7. sz. a.;
Bécsben Loysch Albert-néi, StephanVPlatz 8-dik sz. a.

L o y s c h A l b e r t urnak Bécsben!
Szombathely, okt. 17. 1866.
Örömmel adhatom tudtára önnek, hogy a megrendelt szakállnövesztő-hagyma
hathatóságáról magamnak kilencz heti használat után tökéletes meggyőződést szereztem, mert már most is egy erőteljes szakállnak örvendhetek, de miután óhajtanám, hogy szakállam egy kevéssé még tökéletesb legyen, — kérem önt, küldjön
nekem e czélra az idecsatolt 2 ft. 30 krért ismét 1 üveggel. — Beck József,
kereskedő.
Tisztelt ur! A természet játéka egy igen ritka s rendetlennövésü szakállt mért
reám, ezt az emheri ész találmányaival jóvá akarván tenni, kisérletet tettem a sokszor hirdetett szakállnövesztő-hagymáva!, s egyszersmínt el is valék készülve a csalódásra; de mily nagy volt meglepetésem, midőn ezen szernek 6 heti folytonos
használata után annak tökéletes hathatóságáról biztositva valék, s minthogy szakállam kifejlődését most inkább mint valaha szem előtt tartom, — kérem önt, küldjön nekem ujolag 1 üveg szakállnövesztő-szert postai 2 ft. 10 kr. utánvét mellett.
1872 ( 6 - 6 )
Zágráb,okt. 12. 1866. R i t t e r G o t t l i e b , tiszti-segéd.

Fris

VETŐMAGVAK,

ugymint:
Lóhere, valódi franczia és magyar
luczerna.
Lóhere, stájer vörös.
Réti here, fehér hollandi.
Vadócz (Raigras), angol, franczia
olasz, belföldi.
Réti csibehúr (Spörgel).
Baltaczim (Esparcette).
Czukor- és takarmány-czéklarépa.
Tarló-répa.
Bükköny, inohar, nyári- és ősasfrepeze.
Tavaszi-bnza és rozs.
Pohánka.
Mezei komacsin (Timotheusgras).
Burnótra (Pimpinella).
Akaczfa-magvak és más magfajok.
Maiiia*ó és trágyasó.
Olaj-pogácsa.
Szappangyökér, vagdalt és őrlött.
Gabona-zsákok és gyékények.
Gép-olaj, legjobb minőségü disznőz.4r és háj.
Angol patent-kocsi- és gépkenöcs.
Fekete labföld virágokhoz.

C 3 " Jó minőségben és jutányos áron kaphatók : 1977 (2—13)

Halbauer G. János

kereskedésében Pesten.
Raktára és irodája sajít házában
Terézváros, Rombach-uteza 7. szám a.

Azon pillanatbani meggyógyitása a fejköszvény,
főfájás és zsábának (Neuralgie) által, Grimault és társa
gyógyszerészektől Párisban.
E növényi anyagnak, mely Braziliából származik, kedvező eredményei oly biztosak, hogy az a t. cz. közönségnek egész bizalommal ajánlható. — „A Grimault und Comp."
pecsétje mindenkor figyelembe veendő, ki mint e szernek főimportálója a legjutányosb
árért (katulyákban 12 por) képes szállitani. Ára 1 ft. 50 kr. A főraktár egész Magyarországra nézve Török József gyógyszerész urnál Pesten, király-utcza 7. sz. a.
1933(2-12)

Pe^sgőborokü

közvetlen Francziaországból behozva és vámmentesitve, ládákban 6 palaczkjával s feljebb.
Louis Roederer á Reim«; carte blanchc, Jacqnesson et flls áCbálons: t'ríme
de Bouai 2 ftjával.
Napoleon grand vin; Moét etChandon á Epernay; Cremant rosé 2% ftjával.
A fentebbi fajokból '/a palaczkokban 1 ftjával, — a pénzösszeg bérmentes
beküldése vagy postai utánvét mellett szétküldetnek

1962(3-5)

Fioch S á n d o r

álu

,

Bécsben, Ober-Döbling' 28-dik szám alatt.
20 palaczk vételnél 5% engedtetik.
**

-i!

Kitüntetve jutalom - emlékpénzzel a párisi világkiállításban 1855-ik évről.

A katulyák az itt látható és
hivatalosan letett védjegyekkel vannak ellátva.

72

Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.

ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitványaimmal szóról szóra azonosok és saját nevem aláirásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen
összetéveszthetők,— minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készitett
Seldlitzporok mindenegyes skatulái, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmárkkal vannak eliátva.

í r a egy bepecsételt eredeti katulyának 1 ft. 25 kr. — Használati utasitás minden nyelven.

E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert háíi-szerek között
tagadhatatlanul az elsö helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél
levő hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rőgzött szorulásoknál, emésztéshiány 68 gyomorhévnél;
továbbá: görcsök, vese- és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájásnál, vértóduiásnál, csúzos fogfájdalomnál, végül hysteriára, búkórra és huzamos hányasra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről,
kik, miután nálok minden, gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü házi-szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egészségűknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok sierzói között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei
gazdák, tanárok és hivatalnokok, sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek
ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségűk csupán csak a Stidlitzporoknak rendes használata által állíttatott helyre.

A főraktár létezik: ~W§

J O Z S E F gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt.
UHL J O Z S E F ur kereskedésében, gránátos-utezában.
Ezen czégek alatt szintén megrendelhető :

a norvégial Bergen városbél valo valódi Dorsch-májhalzsirolaj is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. e.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasitással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
előtt vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
vonatott, hanem a bepecsételt üvegekben levö folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a
természet által nynjtatott. — E valódi Dorsch-majhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
a mell- és tüdöbajokbau, scrophulus és rachitis, köszvény és csúz, idült bőrkiütés, szemgyoladás, ideg- és több más
bajokban alkalmaztatik.
^Sífcf I
Jk gyógyszerész B é c s b e n ,
1597(27 — 60)
iTlXjLálJ
-ím.*^ „zum Storch", Tuchlauben.

Valódi

Veuve Clícquoí-Ponsardin-

PEZSGŐBOR,

melyből a raktár nálam létezik, nagyban s kisebb mennyiségben a legolcsóbb árért
felyvást kapható. — Isméti eladók jelentékeny kedvezményben részesittetnek.

1975 ( 2 _6)

Malvieux C. J.

Fel nem lobbanó

Petroleum- és

Polonia-gyerfyák

a kir. szab. uj-pesti gyertya- és petróleum-gyárból a
legjutányosb gyári áron folyvást készletben található

Leitner és Grünwald
fö-raktárában

1976(8

-6)

Pesten, király-utcza 3-dik szám alatt,
hol egyszersmind a gyu-áruk raktára is létezik.
Biztos ét* gyors kiirtása
a

patkányok s egereknek,

egy cs. kir. kizár. szab. patkány- s egérpusztitó szer által gyertya formában.
Egy darab ára 50 kr. a. é.
F) 1969 (4-19)

Valódi minőségben kapható:

PESTEN: Törők József gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik sz. a.,

továbbá:
N.-Becskerek: Nedelkovits. —Csáktornyán: Kárász A. —Eperjesen: Zsembery
J.—Jassenova: Dudovits J.— Keszthelyen : Wünsch F. — koloz*varü: Wolf J.
— PoMonyban: Scherz Fülöp.— Sopronban: Pachhofer, —Soborsin: Franke A.
SzomballiVly: PillichJ. Vin-wmlon: Halter D. F. -_Ver6czéx^: Béaz J.K.uraknál

Haszonbérlet.

A csetneki uradalomhoz tartozó két eset
neki malom, pels. ardói korcsma, jósvaföi
malom, somkúti puszta, kun-taplóuzi, oehlinai, roihfalvai, nagy és ki-szlabosi, fekete
lehotai, restéri, p<. termányi, geczeli, markuskai, hankovai, rhádovai, berdárkai, fekete-pataki, gencsi, sebespataki és rekenye
Újfalusi malom és korcsma e folyó év márCüius 26-án reggeli 9 órakor Csetneken
árverés utján junius l-töl kezdve három
egymás után következő évekre haszonbérbe
kiadatik; a kivenni szándékozók vadium
és cautióval ellátva megjelenni tisztelettel
hivatnak.
Szontágh Miksa,
1982 (2 — 2)
csetneki uradalmi igazgató.
Titkos 1886 (11-12)

betegségeket

még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat folytán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül, hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gátoltatnék, gyökeresen, biztosan és gyorsan gyógyit

Med. dr. Heller Vilmos

Pest, király-utcza 27. sz. Medetzházban, I-ső emelet, délelőtt 7—9 ig,
délután 1-4 óráig

fJST" Díjazott levelekre azosnal
valaszoltatik, s kívánatra a gyógyszerek is megküldetnek.

Fogfájás ellen,

mely a fájdalmat azon pillanatban csillapítja,

„foggyapotot"

ajánl Török Jozsef gyógyszerész Pesten:
király-utcza 7. sz. a. — Egy hüvely ára
30 és 50 kr. — Kapható még Szegedenj:
Aigner; Szolnok: Seffcsik ; Eperjes: Makovitzky; Eszék: Deszáthy; Temesvár:
Pecher; Nyíregyháza: Matheides; Miskolcz: Böszörményi; Debreczen: Borsos
gyógyszerész uraknál.
1893 (8—20)

Egy Ígérvény
1978(3-8)

az 1864-ki jegyek

az I-ső márczius 15-iki, április és 1-só juniusi húzásokra érvényes, 250,000, 220,000,
200,000 forintnyi fő- és 8600 melléknyereményekkel, körülbelül '/* milliónyi értékkel, 7 ft. 50 kr , — 2 húzásra 5 ft., — és az I-ső márcziusi húzásra 2 ft. 50 krba kerül.
5 darab ára 12 ft., 3 2 darabé csak 22 ft. 50 kr.
Állani sorsjegyek, huzás márczius 20-kán, 4097 nyereménynyel,
300,000 frtnyi értékkel, 3 ft. Mindazok, kik 5 darabnál többet vásárolnak, minden darab után 15 krba részesittetnek.
* 1 0 ° f r t 0 9 1864-ki jegy, 24 havi 4frtosrészletfizetés mellett.
f r t 0 8
186-1-ki jegy, 24 havi 2 forintnyi
részletfizetéssel.
mF" Minden huzás után a lajstromok és sorsolási áttékintet 1867-re ingyen.
— Vidéki megbizások utánvétellel vagy a nélkül a z o n n a l eszközöltetnek.

*

Tizennegyedik évfolyam.

7-ik szám.

5 0

KÁROLT JÓZSEF

váltóiiílete Pesten, harminczad-uteza 3. szám alatt,

BEKCLDETETT.

A királyságunkban még mindig dühöngő marhavész bizonyára minden marha
tulajdonost a legnagyobb aggodalommal tölti el, s annak eltávolítására az alkalmas
szerek használara ki-tségenkivül a legégetőbb szükségességgé vált? ennélfogva a
gondos mezeigazda mindég azon legyen, hogy háziállatainak egészségi állapotára
fölügyeljen s marhaállásának megfelelő óvszerkészlettel lássa el magát, melyet egyedül a legjobbnak s leghathatósbbrák elismert ugynevezett korneuburgi marhaporban találhatja csak fel; ezen óvszerből naponkint minden marhának 2—3 latnyi
a<!agot beadván, a legsikeresb eredményt idézi elő, miután az, az emésztési szervek tevékenységét előmozditja, a természetellenes s az egészségnek oly ártalmas,
megsméfztett tápszerek felhalmozását meggátolja, s az állatok természetes ellenáliási erejét — minden dögleletes befolyások ellen megóvja.

Valódi minőségben kapható:

PE§TEN: Törők J. gyógyszertárában, király-utcza 7-ik szám alatt, — Thaimay< r és társa, — Halbauer testvérek, — Glatz I. F., - Kindl és Frflhwirtb, — Itakodczny A. — BUDÁN: az udvari gyógyszertárban, — továbbá
Magyarország legtöbb városaiban, melyek nevei időnkint e lapokban közhirré fognak tétetni.
1988 (1)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

Pest, február 17-én 1867.
Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok egyfltt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
an Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft.

PÁKH ALBERT.

(1828-1867.)

Ed lapok szerkesztője nincs többé! Pákh
Albert e hó 10-én délelött l l órakor életének 44-ik évében elhunyt mellhártya-lobban.
A föváros nagy számmal kisérte sírjához a
hazafit, az irót, az embert, s rokonai, barátai
könyezve váltak meg a férfiutól, kinek
hiányát mindig érezni fogják. Egy szenvedésteljes élet végződött be, de egyszersmind
a legmunkásabbak egyike, melyet senki sem
szemlélhetett megindulás nélkül, a fájdalom,
szeretet és tisztelet megindulása nélkül.
Husz évig hordozni egy roszul gyógyított
betegség átkos következményeit s mégis teljesiteni
minden kötelességet, melyet a hazafiság, fiui és
testvéri szeretet s barátság
élőnkbe szab; lemondani az
élet örömeiről s mégis vidáman járni az életben, ernyedetlen munkálni az irodalomban, a sors csapásaitól
sujtott szülői ház vigasztalója, gyámola, a baráti körök disze, földeritöje lenni:
ime Pákh Albert élete, a
szenvedés és türelem, a lemondás és áldozatkészség
pályája, melyre egy érző, de
törhetlen lélek humoros
derűje árasztá fényét.
Pákh Albert 1823-ban,
márczius 11-kén született
Rozsnyón, hol atyja,Mihály,
köztiszteletben álló, ritka
jellemű és szónoki tehetségü ágostai hitv. lelkész
volt, kit a tiszai egyházkerület 1848-ban superintendensének választott. Rozsnyón, Miskolczon, Iglón és
Lőcsén járta a gymnáziumi
és philosophiai tanfolyamot, Sopronban a theologiát. Ez utóbbi helyen lángolt föl benne a magyar
irodalom szeretete, itt kezdé elöször irogatni.
•A- soproni evangelikus tanodában Kis
János még 1790-ben egy ugynevezett „Magyar társaságot" alapitott, az ifjuság önképző társulatát a magyar irodalomban.
Pákh szorgalmas tagja s késöbb titkára volt

e társulatnak s egyszersmind szerkesztője a
társulat „Szünórák" czimü irott lapjának.
Midőn a társulat 1840-ben 50 éves jubileumát tartotta s az ünnepélyen maga az
alapitó, Kis János is jelen volt, az üdvözlő
verset Pákh irta, mely a pozsonyi „Hirnök"ben nyomtatásban is megjelent. Ez volt elsö
és utolsó nyomtatott költeménye. Hamar
felhagyott a versírással, de annál szorgalmasabban olvasta a hazai és külföldi remekírókat. Különösen az angol humoristák voltak kedvencz olvasmányai, s midőn 1842-ben

PÁKH ALBERT.

Debreczenbe ment jogot hallgatni, ott irta
elsö humoros genreképét az „Életképekébe
a debreczeni színházról, melyet irodalom és
közönség nagy tetszéssel fogadott s mely
nemsokára német fordításban is megjelent.

Itt kötött szorosb barátságot Petőfivel is,
kit futólag már Sopronban is ismert s ki
elbetegesedve s mindenkitől elhagyatva,
Pákh ápoló gondjai alatt lábbadozott föl. A
jogi tanfolyamot végezve, 1844. végén Pestre
jött jurátusnak s később ügyvédi censurát
tőn, de az ügyvédséget soha sem folytatta;
hajlama, tehetsége, barátai már elébb az
irodalom terére sodorták.
A „Pesti Hiríap" szerkesztését 1845-ben
Csengery vevén át, Pákhot dolgozótársául
kérte föl s rá bizta az újdonságok rovata vezetését, mely akkortájt politikai lapjainknak mintegy
tárczáját képezte. Ez évek
voltak Paklinak legboldogabb évei. A politikai és
irodalmi élet nagyobb lendületet kezdett venni s ö
nehány feltörekvő ifju tehetség baráti körében a
hazafi küzdelmek és remények felindulásai közt élt.
A közönség kevéssé ismerte, mert Kaján Ábel álnév
alatt vagy névtelenül irt,
de annál inkább ismerték
az irodalmi körök, melyek
a humoros magyar regény
leendő hősét látták benne.
Valóban, Pákh humoros
vázlatai, genreképei kiváló
tünemények voltak. Élénk
érzéke volt az emberi gyöngeségek, kivált a magyar
társadalom és irodalom
nevetséges oldalai iránt, de
egyszersmind mélyen szerette hazáját és embertársait. E két forrásból áradt
humora, melyek egymást
ellensúlyozva, oly deritőleg
hatottak az olvasóra. Az
üres hazafiságot, az affectált
honleányságot, a szónoki
tulipános phraseologiát senki sem gúnyolta ki találóbban, mint ő egyik genreképében. A mi mint journalistát illeti, soha
fővárosi újdonságok nem voltak olvasottabbak, mint a Pákhéi a „Pesti Hirlap"-ban.
Rövid rajzok a föváros politikai és társadalmi életéből, irodalmi és müvészeti kisebb /

