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Legújabb érák
••"nagy választékban ^•*

Lechner József
órásnál Pesten, váczi-uteza 5. sz.

a „Nádor" szálloda mellett.
2316 (2—12)

Kertész és Eiserí Pesten, Doroítya-uícza 2. sz.
a „Magyar király" ezimii szállodával szemközt,

ajánlják a jelen idény tekintetéből következő czikkeik dús választékát:

Fiitő-szereket: Thea-készleteket:
kandalló- és kályha-állványokat, fűtő-készlettel együtt, 3

ft. 50 krtól 6 ftig.
Ffltő-készleteket, külön 1 ft. 50 krtól 2 ft. 50 krig.
Angol aczél fúto-készleteket, 5 fttól 10 ftig.
Kályha elébe való tálezakat, és angol kandalló-állványokat

sárgarézből és öntött-vasból.
Fa-kosarakat nádból, pléhból és fából, 2 ft. 20 krtól 12 ftig.
Coaks és kőszén-kosarakat, fénymázolt pléhból 1 ft. 90

krtól 6 ftig.
Szikra-ellenzőket, kandallók elé.
Fnvókat. 2315 (1-2)

Thea-fistöket, fénymázolt pléhből, vörösrézből és angol ezin-
ből 2 12 személy számára 3 ft 75 krtól 25 ftig.

Thea-dstöket, Bercelius-lámpákkal
OroRz-samavarokat sárga- és vörösrézből 11 ft. 50 krtól

30 forintig.
Thea-kannákat, angol-czinböl 1—12 személynek.
Különnemü gyors i'orralókat.
Thea-szelenczeket, üvegből, pléhből és angol-czinből.
Tojásfözö-gépeket, sárga- és vörösrézből.
Tojasídzö homok-órákat 50 és 60 krjával.
Kfilönnemfl thea-szürőket és thea-golyókat.

A háztartás kellékeiből:
Non plus ultra, felöntő és egyéb kitűnő szerkezetű kávé-gépeket 70 krtól 15 ftig, thea-tálczákat, minden nagyságú kávé- és
pohár-tálezákat, kenyérkosarakat, asztali késkosarakat, kávéőrlőket, kávdpörkölőket, asztali és ágas gyertyatartókat, lámpá-
kat, gyertyaeloltókat és takarítókat, asztali és uzsonnakéseket, kanalakat, pohártartókat, diótörőket, butorporolókat, vasaló-
kat, mozsarakat, asztali osengetyüket, esernyő-állványokat, lábtörülőket, amerikai seprűket, palaczkdugókat, abrosz-fedőket,

ezukorapritókat, ezukor- és bors-tartókat, eczet- és olaj-tartókat, czitrom-sajtolókat, étel-fedőket stb. J

ZSEBKENDŐKET
vászonból, tucz. 5.50 krtól 15 ftig. .
batisztból „ 6.75 „ 30 „ 5
szines darabja 1.15 „ 2.50 krig. \

Ajánl 2261 (4

TÜRSCH F.
8)

Pesten, váczi-utcza a „nagy Kristóf"
meliett.

A Teszéri-Deméndy pörben
szükségessé vált s több hírlapban közze'tett
intézkedések végett f. é. okt. 20-ra Váczra
meghívott fölperesi családtagok kis szám-
mal jelenvén meg: ottani megállapodás
folytán, ugyancsak a fölperesi családtagok,
f. évi nov. 26-nak délelőtti óráiban Pesten,
a megyeházánál tartandó gyűlésre ugy hi-
vatnak meg, hogy ekkor a jelenlevők a meg
nem jelenők nevében is határoznak.

Költ Pesten, okt. 26-án 1867.

2322 (í-s) Szilassy István,
mint választott családi-igazgatő.

V

TAKATSI A.
a „vőlegényhez,"

ajánl
Férfi vászon finom ingeket

2,3, 3/ 2 , 4. 5 ft.
Ríöi vászon finom ingeket

1 ft. 65 ki\, 2, 3, 4 ft.
F é r f i t é l i u j j a s o k a t

I ft. 40 kr., 2, 3 ft.
Női barchent labravalókat

1 ft. 10 kr., ZV, ft.
Nöi perkál haló-ujjasokat

1 ft. 10 kr., 3, 4 ft.
Kishid-utcza a „vastuskóhoz"

czimzett házban.

(1-2)

Legnagyobb butor-raktár az országban.
A pest-budai

butor-kézmű-részvény-társulat
igazgatósága,

tisztelettel tudatja a nagyérdemű közönséggel,
hogy termeiket nádor-nteza 9. sz. a. 1 emeletben,

gazdagon ellátva mindennemű

bútorokkal s butorzati darabokkal
nagybani s részletekbeni eladásra megnyitották, s

ajánlják a t. ez. közönség szíves figyelmébe.
Pest, november 1-én 1867.

2311 (2-3) Az igazgatóság.

TOTTIS ÉS KlUvV
vászonáru és szőnyegek gyári raktára

AZ „ÉSZAKI CSILLAGHOZ"
Pesten, Dorottya-utcza 2-ik szám alatt

a „Magyar király"-szállodával szemben, •
ajánlja nagy tárát mindenféle vásznak, ágyirnháit. asztalteritékek, vászon- és

battist-kendök, barchend, percailokból; továbbá
Fnto-szőnyegeknek rófót 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90 kr., 1 ft. 10 kr., 1 ft. 15, 1 ft. 20,1 ft. 30, 1 ft. 50, 1 ft. 80, 2 ft.,

2 ft 10, 2 ft. 75, 8 ft., 3 ft- 75, 4-6 ft.
Kanapé «8 salon-szönyegek darabját 9 ft., 10, 12, 15,18, 20, 25, 80, 35, 40, 42,45, 50, 55, 75-160 ftig.
Ágy szőnyegeket 2 ft., 2 ft. 30, 2 ft. 65, 3 ft., 3 ft, 50, 4 ft., 4 ft. 50, 5, 6, 7 ft. 50, 8 ft. 50, 9 ft. 50 ir.-14 ftig.
Flanell agy- és ntazó-takarókat darabja 4 ft., 5, 5 ft. 50, 6, 7, 9 ft. 50, 10, 13, 14-18 ftig.
ÁByteritéket 5 ft. 50, 6, 7, 7 ft. 25, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 25-85 ftig. .
Asztalteritöket 4 ft., 4 ft. 50, 5, 6, 6 ft- 25 kr. 9, 10, 12-25 ftért. . 2 3 1 9 V~ V

Csipkefüggönyöket párja 6 ft., 6 ft. 50, 7, 8, 9, 10, 11—18 ftért.
• ISF" Megrendelések pontosan teljesittetnek, részletes árjegyzékek bérmentesen megküldetnek.

ÉRTESÍTÉS!
Alulírottnak van szerencséje

ezennel jelenteni: hogy ő, a mél-
tóságos Gombos Bertalan nr
által feltalált 2306 (2-3)

Erősítő italnak
bizományi főraktárát

átvette s kéri egyúttal mindazo-
kat, kik a kicsinybeni eladást ál-
talvenni kivánják, miszerint bő-
vebb értekezés és megállapodás
végett, egyenesen hozzá fordulni
szíveskedjenek.

Fischer J.
Pesten, kétszerecsen-uteza 4. sz.

Kiadd-tulajdonos Heckenast GusztáY. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-nteza 4-dik szám alatt).

Tizennegyedik évfolyam.

Pest, november 17-én 1867.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsair és Pol i t ikai Ujdonnavok e g y ü t t : Egész évre 10 ft. — Fél évre h it.

Csupán Vasárnapi U.jsag : Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 8 jt

Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnal 10 krba, háromszori vagy tfi.blször
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Hnasenstein é» VOKI<T, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij kü.ön
minden igtatás után 30 uikr.

M i k e S á n d o r .

Midőn Miké Sándor arczképét közöljük,
részint a hála adóját rójuk le lapunk részé-
ről, részint a kegyeletnek áldozunk, mely-
lyel viseltetik e férfiú iránt nemcsak Erdély
értelmisége, hanem átalában a magyar tör-
ténetirodalom. Miké Sándor az erdélyi or-
szágos levéltár főtisztje, adatgyűjtő és régi-
ségbuvár volt. Lapunk dolgozótársainak
teljes készséggel nyújtott mindig segédkezet
az Erdélyt ilietö közleményekre nézve s
egész véglehelletéig szivesen szolgált min-
den történetirónak, ki hozzá folyamodott
felvilágosításért, adatért vagy ok-
mányért. Valódi ügyszeretettel
szolgálta azon ügyet, melynek
munkásságát szentelé; nem az,

(1795—1867.)

1819-ben, kitűnő eredménynyel. Ugyanez
évben Írnokká lett a kir. főkormányszéknél
s tiszteletből szolgált tiz évet; 1830-ban
napidijassá nevezték ki, 1832-ben rendes
Írnokká; 1837-ben lajstromozó lett, 1843-
ban levéltári aligazgató. A forradalom után
1850 —52-ben félfizetéssel nyugalmazták,
de addigi foglalkozásai folytatására mégis
megbizatott s ezért jutalomkép fizetésének
másik fele is megadatott. 1861-ben aligaz-
gatói hivatalába visszaállíttatott; 1863-ban
közszolgálata 43-ik évében levéltári igazga-

hogy neve az alkotók vagy fölfe-
dezök sorában ragyogjon, nem
hogy a siker, melyet óhajtott, az ő
munkássága emlékéhez legyen köt-
ve, — ilyes hiúság, vagy nemesnek
mondható becsvágy is, öt nem
bántotta. Fáradozásai, kutatásai
szerény gyümölcsét másnak nyúj-
tani, hogy éljen vele s hasznosítsa
azt: lelkének szintoly, vagy még
nagyobb örömet okozott, mint ha
maga ragyoghatott vele. Nem
hiába, hogy életének másik szenve-
délye a gyümölcskertészet volt;
egy-egy ritka fajú, vagy épen ál-
tala előállított alfaju ízes almát
vagy körtét, egy-egy szép és sokat
igérö oltó-galyt, mint a pomoló-
gok rendesen, ö is örömmel nyúj-
tott barátinak, ismerőseinek, még
az idegennek is, ha kérte. így tett
levéltári fáradozásainak gyümöl-
cseivel is. Nevét azért, mert sokak-
nak segített, sokan ismerték, ha-
bár az úgynevezett nagy közön-

előtt ismeretlen maradt is az.
Altorjai Miké Sándor 1795-ben

született jan. 23-dikán Aranyos-
széken Szt.-Mihályfalván. Korán
elvesztett atyját apai nagybátyja pótolta.
Tanulását az unitáriusok tordai algymna-
siumában kezdette, mely legközelebb esett
szülőföldjéhez. A philosophiai tudományo-
kat 1817-ben végezte Kolozsvárott, a kath.
nemes ifjak számára alapított convictusban;
a jogiakat ugyanott a kir. lyceumban,

ség

M I K E SÁNDOR.

tóvá neveztetett ki; 1864-ben egész fizetéssel
nyugalmaztatott, de nyugalma napjait csak
1867. május 27-ig élvezhette, midőn jobb-
létre szenderült.

A klaasikai és történelmi tudományok
felé vonzódó ifjút életviszonyai a hivatali
pályára sodorták, de a mennyire lehetett,

itt is szenvedélyének élt. Ezért az országos
levéltár szolgálatába lépett. Másfél évtized
alatt annyira megismerkedett a levéltárral,
hogy a kir. főkormányszék 1837-ben a sze-
beni országgyűlésre mint lajstromozót —
tehát csak másodrendű hivatalnokot — öt
küldte a levéltárnak azon részével, melyre
az országgyűlésnek s a netalán kinevezendő
rendszeres bizottságoknak szüksége lesz. Ez
megtisztelő volt reá nézve, de egyszersmind
egy élethosszig tartó kedvetlenség forrása.
Kutatásai közt ugyanis tudomására jutott

az, hogy a kir. fökormányszéknek
1790-ben Erdély alkotmánya visz-
szaállitásakor, Kolozsvárra költö-
zése alkalmával, jeles irományok
maradtak ottan s valami nedves
pinczébe tétetvén le, ott csaknem
veszendőben volnának. Végére járt,
s a mint a hír beszélte, a dolgor

valóságban is ugy találta. Hozzá
fogott e penészes irományok ren-
dezéséhez. Téli időben a nedves
pinczében való munkálkodása meg-
rontotta egészségét. Erős fő- és
fülfájást kapott, minek következ-
tében hallása annyira elveszett,
hogy hallcsövet kellett használnia.

Évről évre mind nagyobb ará-
nyokat vett levéltári búvárkodása.
A levéltárban a közigazgatási sza-
bályok, törvények, országgyűlési
iratok, productios perügyek, ki-
rályi könyvek, az úgynevezett
„Cista Diplomatica"-ban őrzött köz-
okmányokból való dolgozás, törvé-
nyes, történeti és diplomatikai kér-
désekre kért feleletadás nagyrészt
reá bizattak. Az összes levéltári
osztályokat rendezte; a királyi
könyvek kiegészítését megkezdette;
a függőben levő s gyakrabban elő-
forduló tárgyakat külön gyűjte-
ménybe szedte össze s az egész le-
véltárról huszonöt nagy kötet oly

tárgymutatót készített, hivatkozólag az er
délyi történetirodalom és diplomatika meze-
jén, sőt a tudományos folyóiratokban meg-
jelent rokon adatokra és értekezésekre, hogy
az erdélyi történelem és közigazgatás bár-
mely kérdésére a legrövidebb idő alatt képes
volt feleletet adni. Neki magának becses

46-ik szám.



könyv- és kéziratgyüjteménye volt irodalmi
és történelmi tekintetben, melyeket folyvást
saját jegyzeteivel is gyarapitott. Hire elter-
jedt az országban. Egyik elveszett okmány-
ért, másik nemes levélért, a harmadik és
negyedik ítélet, osztálylevél, úrbéri össze-

' irás, családfa vagy nemzedékrend ügyében
fordult hozzá. Magyarország és Erdély szá-
mos irója kért és kapott tőle adatot, söt kész
munkaanyagot bármikor, bármit és meny-
nyit kivánt.

Kész és szives közlékenységét, önzéstelen
áldozatkészségét tanúsítják, a kik ismerték,
és tudósainknak levelei, melyekben a kül-
dött adatokat, felvilágosításokat, könyveket
köszönik meg neki. Nem egyszer kérték
emlékül fotograf-arczképét is, de az öreg ur
soha sem ült foto gráfnak, s az itt közlött
arczkép ifjúkori arczképe, melyet gyűjtemé-
nyében találtak meg örökösei. Kézirati gyűj-
teményét, értékes óráját, más ritkaságokkal
együtt az erdélyi múzeumnak hagyta, azon
tudományos intézetnek, melynek maga is
tagja volt, s melynek létrehozásában és gya-
rapításában oly munkás részt vett.

Tudományos szenvedélyével a gyümöl-
esészet és virágkedvelés egyesült. Egész
gyümölcsösöket plántált, külföldi jeles gyü-
mölcsöket honosított, uj fajokat állított elő.
E téren tekintély volt Kolozsvárit. A gyü-
mölcsészetben példaadó munkásságánál
fogva gyakran érintkezésbe jött a külvárosi
iparos és földművelő osztálylyal. A mi rit-
kasága, becses gyümölcse és virága volt,
önként ajánlotta másoknak, hogy terjedjen,
s a gyümölcsészetet szerettesse meg minél
többekkel.

Miké Sándor nevét az erdélyi országos
levéltárban évtizedeken át oly buzgón foly-
tatott munkásságának emlékei, s főként a
Mike-index, a tudomány és irodalom műve-
lőinél kézirati gyűjteménye, a gyümölcsé-
szet terén úttörő hatásának nyomai, ba-
rátai szivében a kegyelet, övéinél a vesz-
teség érzete és az igaz szeretet fogják meg-
őrizni a feledéstől.

562

Világot gyújt - összcborzad,
Sóhajt aztán egyet, — hosszat,
S hajnal tájon vet keresztet . . .

akkor kezdtek!
Pásztói.

Harangozni

h i 1 j o in E a t a.
A hogy mentek esküvőre,
Elfordult a szentkép tőle;
A hogy mentek haza "felé,
Kuvik szállott a ház fölé.

Lefeküdtek puha ágyba,
Az megingott éjfél tájba . . .
,,Lelkem uram, édes uram
Öleljen meg, — mi baja van?l"

Liljom Kata első férje
Az új előtt áll fehérbe',
Kit elnyomott a mély álom,
Keszket mint levél az ágon.

„Barna Péter hogy gondoltad,
Hogy Katát házadba hoztad; v.
Engemet is ő vesztett el,
Elveszt téged Í8 — méreggel!"

Almában a férj beszélget:
„Hallod, Kata, gonosz lélek?
Tudok mindent — fel is adlak,
Hogy ne veszezek én, miattad!"

Hallja Kata és. megrémül,
Egyet gondol, tenni készül:
Az ágy mellett ott a fejsze —
Mely a titkot eltemesse.

„Ébredj, ébredj Barna Péter!"
Szól az árnyék egyszer, — kétszer;
S a hogy Kata sújtni akar,
Feltartja a fejszét a kar.

Gyilkos asszony hogy meglátja,
Szörnyet hal a látomásra;
S Barna Péter mély álmából
Fel ijed a zuhanásra.

Istené ugye ni
(Eredeti beszély a székely népéletből.)

Irta MERÉNYI LÁSZLÓ.
(Folytatás.)

— De hagyjuk ezt, bíró uram! inkább
mondják meg, mi járatban vágynak; mert
egész álló nap élömadaram rebdesett a sze-
membe *)? Örömet, vagy bút érez ! ?

— Ezt a vitéz istrázsamester urat kvár-
télyozom be — —

— Hezzám?!
— Igen, kigyelmedhez!
— Nagy meglátó dolog ez, biró uram! s

kész kéntelenségem tartja, hogy
— Ne.hogy megharagudjék néném asz-

szony — vágott közbe a biró — én nem va-
gyok hibás; mert a vitéz ur maga kívánko-
zott ide, mondván, üzenetet hozott Mihóktól!

— Mihóktól, az én fiamtól?
— Attól, attól, de szóljon már kigyel-

med is, nem látja, hogy ö kelme mint lel-
kendezik a fia után?!

E felhívás egyenesen az obsitoshoz volt
intézve, de a ki most már azért nem jutha-
tott szóhoz, mivel Palióné száz kérdéssel
állt elé:

— Hát ösrneri az én egyetlen egy darága
Mihókomat; hogy mint van élete sora; egész-
ségés-e, nincs-e valami baja; nem lőtték-e
meg, nem vágták-e le fülét, orrát, szemét,
száját a burkusok, nem aprították-e össze;
rnegnött-e; van-e pénze; jól viseli-e magát,
szeretik-e a tisztjei?.. Hej, Lula 2), hol ko-
riczálsz 3)? jöszte be !

Julcsa bejött s szemérmetesen, szemle-
sütve megállt édes anyja előtt.

— Jöszte aranyos leányom s nézd, ez az
édes ur — hogy az Isten áldja meg! — ös-
meri az én kedves, egyetlen egy, lelke mtöl
lelkezett Mihókomat!.. De hogy is van az a
rósz fiú, beszéljen, szóljon kigyelmed. Leg-
először is azt mondja meg: él-e ? él, él, lá-
tom a szemeiből!.. Nem, ne mondjon nekem
semmit; elég ha ösmeri!.. Hát te mit állsz
itt, mint egy feszület — fordult most Lulá-
hoz — nem látod hogy vendégünk érkezett
kedves vendég, a ki Mihókot is ösmeri ? ! . .
Jaj, örömömben az eszem sincs helyén! ..
Emeld föl azt a lappancsot4) hozz fel pá
linkát! A jobbikból hozz, érted-e? ! .. Hogy
is van az rósz fiú?.. Abból a zöld korsóbó
s ne a fehérből hozz; mert abba rezes 5"
van... Mikor látta utoljára az istenadtát?.
Mézezd meg s terítsd meg az asztalt; hozd
elő a borshimes6) abroszt s tégy elé ke
nyeret, szalonnát és néhány szálat7) hagy
m 4t, — hozz a gámor 8) mellől!... Ugy-i
éhes kigyelmed; úgy-e törmölget 9) egy ki
csit, mig a vacsora elkészül?.. Az Isten áldja
meg biró uramat, hogy ide hozta ezt az j
édes urat ! . . De azt sem tudom, hová legyek
örömemben!

A jó öreg asszony annyit összevissza be
szélt, annyi kérdést intézett az obsitoshoz, d
a melyik közül egyre sem várta be a felele
tet, mert ismét mással állt elé, hogy Pallc
Mihók, ki szóhoz sem juthatott, valamint
biró is meg nem állhatták, hogy ne mosó
lyogjanak az öreg székelynő fonák l0) maga

viseletén, ki sürgőtt-forgott a házban, min-
denhez kapkodott s még sem csinált semmit.

. Hiába, az öröm, hogy valahára oly em-
bert lát, ki az ö fiát ismeri, megzavarta kissé
fejét! De végre is átlátta, hogy ha csak ő
beszél, semmit sem tudhat meg az ő Mihók-
járól, azért megcsendeiülve, leült az obsi-
tos mellé s megfogta annak kezét, mondván:

— Leülök kigyelmed mellé-idő töteni,
— no, most már kezdjük elöl: hát csakugyan
üsnieri az én szerelmes Mihókomat?

— Az én játomat ') ? úgy mint maga-
nat, vagy még jobban! Egy kompániában
zolgáltam vele főherczeg Heinrich 62-ik ez-

redében, a 4-ik kompániában a 3-ik czúgban.
gy voltunk mű, mint édes-egyek 2) a rege-

mentnél; de derék fiú is, s azt üzeni tőlem,
íogy ne busálkodjék kigyelmed, mert ha-
narább itthon lesz, mintsem gondolná ?

— Egészséges-e, nincs-e valami baja;
ügyes-e? mert 18 esztendeje, 2 hónapja és 6
napja, hogy nem láttam; jól tudom az üdé-
ét, mert mindennap számítom.

— Olyan egészséges, mint a makk, még
feje sem fáj! Egészen megemberesedett,

még a bajusza is megnőtt; épen akkora mint
az enyém ! De nézzen meg kigyelmed engem
jól, mert nagyon húz hezzám 3), szakasztott
másom s magasságra szint tart velem 4).

— Ö tán tetésebb5)?
— Egy hajszállal sem! mert mi úgy for-.

mázunk egymáshoz, mint egyik alma a má-
ikhoz. Épen olyan vállaközös 6) mint én;

de nem is volt olyan egypár ember az egész
regementnél mint mű ketten, még ez a for-
radás is, mely itt a jobb orczámon látszik,
megvan neki; egy napon kaptuk Magentá-
nál... Hej, meleg napok voltak ám azok!..

— Hát az állapotja micsodás; van-e
pénze; s a tisztjei előtt embersége?

— A mi az állapotját illeti: istrázsames-
ter a regementnél, mint én; pénze annyi
mint a polyva, a tisztjei pedig, mint akkorá-
tus ügyes 7) embert, nagyon szeretik.

— De ugyan mit kérdek : hát valaha
engem, édes anyját, emlegetett-e, szeret-e az
engem ?

— Szereti-e? úgy szereti az kigyelmedet,
mint Isten a jótét lelket! Sokszor, mikor
egyes-egyedül sétálgattunk, sürün emle-
gette kigyelmedet, mondván: széles e vilá-
gon nincs senkinek oly jó édes anyja, mint
nekem; de ha megengedi az Isten azt az időt
érni, hogy haza mehessek, magam mellé ve-
szem édes anyámat, gondozom,8) istápolóm
ő kémét s úgy bánok vele, mint a szép ira-
tos tojással.

— Nem szeret az engem, kigyelmed azt
csak úgy mondja, mert ha szeretett volna,
nem kapitulált volna másodszor ? !

— Azt is kigyelmedért cselekedte, —
vágott közbe az obsitos — még penig azért,
hogy legyen kigyelmednek öreg napjaiban
mit aprítani a tejbe; mert szép sommá pénz
üti a markát, ha eleresztik.

— Elhiszem; de hát mikor jö már haza?
— Hamarább, mint kigyelmed gondolná;

mert már nincs maradása a regementnél;
szüntelen hazavágyik, hogy mentői hama-
rább láthassa kigyelmeteket Aztán ha itt-
hon lesz, a húgát férjhez adja, maga penig
megházasodik; még kj^yelmed megéri azt
azidöt, hogy az unokáját a térdin ringatja:
azért csak szemeljen ki a számára egy jóra-
való ügyes hajadont, kit kigyelmed is szeret
és a ki kigyelmedet is szereti.

') Élömadara rebdes a szemébe vagy testébe, — sa
játságos kifejezés s használtatik, mikor egy ín magától meg-
rebben a szemben v. a test egyéb részében. — *) Lula =
Julcsa. — *) Koriczálni = keringeni, kóborolni. — *)
Lappancs = fölfelé nyiló ajtó; itt pincze-lappancsról van
szó — 5) Rezes = pálinka, rézeleje. — e) Borshimes —
háziszöttes neme. — 7) Szálat = czikk-fokhagyma. — *)
Gámor = vetemény körüli kb'nnyüszerü kerítés. — )
Törmölgetni = időközben enni. — 10) Fonák = visszás.

i) Ját = drusza. — 2) Édesegyek = testvérek. —
') Húz hezzám = hasonlit hozzám. — *) Színt tart ve-
lem = egyforma magasságú. — *) ő tám tetésebb = ő
tán magasabb. — ^ Vállaközös = széles vállú. — 7) Na-
gyon kedves szava a székelynek; ha valakit, vagy valamit
meg akar dicsérni, mindig e szóval él: ügyes ember az,
vagy : ügyes dolog az. — 8) Gondozni = gondot viselni
valakire.

— Hol váltak el egymástól?
— Nem is alltja *) kigyelmed; nem

messze: Kolozsvár városában. Ott búcsúz-
tunk el egymástól, -* ő a nyakamba borult
smegcsókolt,mondván: pajtás,legkedvesebb
jó barátom, az Isten is megverne, ha föl nem
keresed édes anyámat s add át neki ezt az
ölelést, ezt a csókot!

S ezzel a vén baka fölkelt s izmos kar-
jaiba zárta az öreg székelynőt, magához szo-
rította s megcsókolta. Heves volt az ölelés,
forró a csók; hálás gyermek ölelte keblére
anyját.

Aztán azt is mondta, hogy mondjam
meg kigyelmednek, hogy ö is néhány nap
alatt itthonjába lesz: azért csak erősítse meg
szüvét elfogadására, mert meglátja a fiát
hamarább, mintsem gondolná!

— Nem bánom én, ha abban a mómában
meghalok is, csak még egyszer láthassam!

— Miféle beszéd az, meghalni: dehogy
hal meg kigyelmed - - nem olyan könnyen
adják azt! — aztán, látja kigyelmed, mek-
kora szomorúságot okozna jó Mihókjának,
ha azt megcselekedne kigyelmed!

— Nincs tehát a fiamnak semmi baja?
— Annyi sincs annak, mint egy leeső

mákszem!
— Áldassék az ur szent neve érte! Ámen.
Ezalatt a kedves Lula a borshimes abroszt

az asztalra teritvén, kenyeret, szalonnát és
mézes pálinkát tett a vendég elébe, majd
megtöltve a karcsú nyakú porczióst, nyájas
hangon kinálgatni kezdte az obsitost:

— Édes ur! szeresse, ha nem utálja; sze-
resse !

Az obsitos elvette az üveget s fenékig
ürítette, de elébb ősi székely szokás szerint
feláldta a jelenlevőkre:

— Adjon az Isten erőt, egészséget, hol-
tunk után penig lélek-üdvösséget! — Mire
a jelenlevők rámondták:

— Adjon az Isten! — Mikor pedig
megitta:

— Az Isten adja kedves italára! — ki-
vánta Palióné.

Most a sor a biróra jött, ki következő-
leg köszöntette fel az italt:

— Az Isten áldja meg kienteket minden
jóvaival!

— Hallgassa meg az Isten! — lön rá a
válasz.

Aztán a vén Pallónéra, majd Juliskára
került a sor, de a ki, piros szájához véve a
porczióst, csak ennyit mondott:

— Az Isten éltesse kigyelmeteket!
Jellemző szokás a székely népnél: sem-

miféle italt, hacsak vizet nem iszik, nem
emel addig a szájához, mig a jelenlevőkre,
vagy azok közül egyre föl nem köszönti.

Azután az obsitos az evéshez látott; jól
esett neki az anyai háznál az étek, de akko-
rákat is nyelt, hogy a szeme —• székelye-
sen im hogy ki nem guvadt2) a hejéből,
mindegyre kináltatván Palióné által:

Édes ur, szeresse, ha nem utálja;
szeresse!

Mikor aztán az evésnek, ivásnak vége
volt, biró uram is haza kotródott s a mi Mi-
hókunk egyes egyedül maradt édes anyjá-
val, mert Lula vagy volt, vagy nem volt,
örökké kapott magának valami dolgot oda-
kinn. _ _ _ ( F o l y t k0Tetk:>

Agyagfalva és az agyagfalvi tér.
(Statistikai és'történelmi rajz.)

(Vége.)

Nézzük a második agyagfalvi gyűlést, mely-
nek nagyon sok hasonlósága van az előbbenivel s
mely nagy mértékben folyt be, sőt mondhatni —

l) Alitani = vélni, gondolni. — *) Guvasztani = va-
lamit lehámlitani pl fűzfát guvasztottam; guvadni = dül-
ledni, kifordulni.
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alakitólag hatott az 184%-ki közeseményekre. Az
1848-ki agyagfalvi székely nemzeti gyűlést az
állampolitikai okok mellett az oláh és szász nem-
zet folytonos gyülésezései, azoknak az oláh tudat-
lan népre való veszedelmes és kábitó hatása, s
ennek folytán a vármegyéken lakó magyar birto-
kosság vagyonának és életének erőszakos megtá-
madása idézte elé. Az Erdélynek Magyarország-
gal egyesülését tárgyazó törvényczikk ugyan
részleteiben végrehajtva nem volt; de általa a régi
fiőkormányszék hatása tökéletesen elzsibbasztva
lőn; a közkormányzás élén egy kir. biztos állott,
kinek azonban felsőségét s rendeletei törvényes
hatályát sem a katonai kormányzás, sem a szá-
szok és oláhok el nem ismerték, sőt az elsők
annak ellenében eleinte inkább csak negatív ter-
mészetű, később nyilt ellenzéket képeztek; ez
utolsók április 15-ki és május 24-ki népgyülésök-
ben előbb szintúgy csak kerülő szókkal, szept.
13-kinépgyülésökben azonban engedelmességöket
egész nyíltsággal megtagadták, s egy új kor-
mányzó-testületnek tényleg megalkotását határoz-
ták és kérték.

Valóban Erdélynek megyei részében ez idő
tájt semmi kormányzás nem volt, hanem a közrend-
nek teljes felbomlása s általános fejetlenség, mely
dühöngése tárgyául a magyar elem, kivált pedig a
nemesség és nagy birtokosság kiirtását s javai fel-
osztását tette: ennek, a hol kevés számban volt,
irgalom nem volt. Az oláhokkal közösen lakott
országrészekből mindenhonnan segítséget, védel-
met kértek véreink, és sehonnan sem nyertek.
Magyarország beldolgaival volt elfoglalva, az erdé-
lyi sorkatonaság a szász városokban központositta-
tott. Biztatás volt, de tettleges segély nem. így
fordult a közfigyelem a székely földre, midőn a
veszély már a legnagyobba vált, midőn fogságra
hurczoltak ifjú szüzeket és aggastyánokat, feldúl-
tak nem egy urasági udvart s számos békés hajlé-
kot. ,,A székelységnek van fegyvere, van annak
forgatásában gyakorlottsága, hegyei közt egybe-
tömörülve, bátorságban lehet egy részök s a más
megtámadott véreinek segélyére mehetne" — ez
volt amaz időben a közvélemény és közohajtái.
Valóban inkább itt vari szülő oka az agyagfalvi
gyűlésnek.

A kezdeményezést az egy új honvéd-ezred
felállítására megbízott marosszéki képviselő Ber-
zenczei László tette, egybehiván október elején e
hónap 16-ra az agyagfalvi térre, mint ősei közta-
nácskozási helyére, minden székelyt az 50 éves élet-
korig. ,,A székely katonaság — úgymond az egy-
behívó körrendelet — tiszteivel együtt jőjön,
nyolcz napi élelemmel ellátva, a nép saját polgári
tisztviselőivel kerületenként s járásonként, s szint-
úgy nyolcz napi élelmet és fegyvert hozzon ma-
gával; a ki e gyűlés ellen izgat vagy arra el nem
jő, ellenségnek, árulónak fog nézetni, s a nemzet
vele mint ilyennel bánik: tanyáját feldúlja, földé-
ről eltörli." E körrendelet tárgyaiul: 1) ideiglenes
(3 személyü) székely kormány felállítása az erdé-
lyi kir. biztostól leendő függéssel, 2) székely nem-
zeti tábor alakítása, 3) a székely nemzet régi sza-
badságának visszaszerzése iránti intézkedés volt
kijelölve. Az erdélyi kir. főkormányszék nem
látta jónak a gyűlésnek ily alakban megtartását,
s mig egyfelől ideiglenes elnökét, hídvégi gróf
Mikó Imrét, a kezdeményezőhez, szándékáról szép
úton-módon lebeszélés végett, elküldötte, addig
maga abba bele nem egyezését az országtörvényha-
tóságaihoz megírta, s a székely székeket oda uta-
sitotta: „hogy a megtartani czélba vett nemzeti
gyűlés tárgyait igyekezzenek régi alkotmányos
megyei közgyűléseiken elintézni; továbbá, mint-
hogy a megyei törvényszerű (legitim) állású tiszt-
viselők az oláhhelységekben megjelenni nem meré-
szelnek, ez okból a görög egyesült és nem egye-
sült oláhok főtanácsát ezen határozata kihirdeté-
sére s az oláh nép lecsenciesitésére felkérte: az
erdélyi főhadvezérséget pedig a tett lépések iránt
oly hozzáadással értesítette, hogy az is a maga
hatósága körében azok foganatosítására nézve
szintúgy intézkedjék."

A főkormányszéki ideiglenes elnöknek azonban
— mint okt. 5-rőli jelentésében irja — nem sike-
rült, a már kihirdetve volt nemzeti közgyűlés meg
nem tartását kieszközölni, sőt nagyobb rósz kike-
rülése végett, a Székelyföldön tapasztalt kedély-
hangulatból itélve, jónak látta oda hatni, hogy a
kérdéses népgyülés tartása a lehetőségig a törvé-
nyesség terére vezettessék vissza; minek eszközöl-
hetése tekintetéből annak, az oláhok több rendbeli
balázsfalvi gyűlésének hasonlata szerint, a kir. kor-
mányszék jóváhagyása reményében, kormányi en-
gedély és felügyelés mellett s önmaga vezetése
alatt, megtartásába belé egyezett; tárgyaiul tűzet-

vén ki „1) a székely nemzetnek az uralkodó fel-
ség é* dynastia iránti hűség nyilvánítása; 2) sé-
relmei orvoslásának a kir. főkormány utján kérel-
mezése; 3) a magyar kormány által elrendelt
honvédelem elintézése; 4) a székely nemzet más
testvér népek iránti barátságos indulatának kiált-
ványilag kifejezése." „Mind ezekbe—igy vécrZő.
dik a jelentés — s az első népgyülési felhívásnak
ezek szerinti módositásába a fennemlitett kezde-
ményező toborzási s illetőleg kormánybiztos is
bele egyezett."

Helyben hagyatván a kir. főkormány által
ezen ideiglenes elnöki intézkedés, újból körlevél

ment a székely székekhez. A nép egybe gyűjtése
s a gyűlés helyére vezetése az egyes székekbe ez
alatt kinevezett külön kormány-biztosokra, a leg-
főbb intézés a kezdeményező toborzási most fő-
kormánybiztosra, a tanácskozások vezetése pedig
a kiküldött ideigl. kormányi elnökre lőn bizva.

Mintegy 10—12 napi időköz alatt az akkori
erdélyi hirlapok tudósítóinak egyhangú jelentése
szerint 100,000_ székely volt a közgyűlés helyén.
Ott voltam én is hatod magammal a XV. huszár
ezredből, és saját szemmel látás és tapasztalás után
mondom, hogy e szám — a kíváncsi népet is ide
értve — nagyitva nem volt. Csik-Gyergyó- és
Háromszékből mintegy 10—12,000 fegyveres s e
fölött mindenikből külön-külön ugyanannyi fegy-
ver-képes férfi jelent meg; köztük voltak a Ma-
gyarországra ki nem vitt zászlóaljak és a székely
huszárezred egy osztályja, sajátzászlóival, nemzeti-
esitett*) egyenruhában, teljes fegyverzetben, me-
lyet nemzeti szinü lobogók, szalagok és rózsák
ékesítettek. Udvarhelyszékből mintegy 25-30,000
főnyi fegyverképes férfi, a megyékből és magyar
városokból 1200—1500 jelent meg. Aranyos- és
Marosszékből kisebb-nagyobb számú követek, a
kik kijelentették, hogy mindkét szék várja a nem-
zetgyűlés parancsait s oda megy, annyi számban,
a hová, a mint az rendelni fogja.

A kitűzött napon jó reggel, derült szép őszi
napon, a Foncsika pataka mellett egy tágas sima
téren már össze volt gyűlve a roppant néptömeg,
székenként külön csoportokra oszolt, középben
lévén a szónoklati állvány, egy 5 — 6 ölnyi magas
fa-alkotmány, melyre csígalépcsőzet vitt fel. Az
állvány körül a lovas és gyalogkatonaság négy-
szög alakot képezett: tüsszögő rnéneik, a csillámló
szuronyerdő, szellő játszodtatta háromszinü zász-
lók, a rákos-mezői országgyűlések emlékét költöt-
ték fel bennem. Igen, a mint a hatvani országgyű-
lésen 1525-ben 13,000 lovas magyar nemes: úgy
e gyűlésen is 12 — 15,000 fegyveres szabad székely
gyűlt össze köztanácskozásra. Megjártam a soro-
kat. Annyi izmos, termetes, férfiasán szép külsőjü
embert soha egy csoportban nem láttam, s látni
nem is véltem. A benyomást, mit ez lelkemre tett,
soha nem felejtem el. Bár sokszor éreztem azóta
keserű utóizét — köszönöm a sorsnak hogy itt
lehettem. Elgondolám, mily nagy dolgokat lehetne
ily néppel mivelni, ha katonailag lennének fegyel-
mezve; ha a haza szent közügyét mindenik legfőbb
ügyévé lehetne tenni; ha otthon sokaknak neje és
gyermekei egyedüli gyámjok után nem simának,
szóval: ha a durva anyag a szellemnek mindig hó-
dolni tudna. . . .

Nemsokára sűrű mozgás látszott, halk mo-
raju örömzaj támadt, az elnök és kormánybizto-
sok jöttek, s az elnöknek a szónoki állványra ju-
tása tudtul adta a népnek, hogy a gyűlés kezdő-
dik. Mély csendesség lett. Az elnök iránytadó
beszéddel nyitotta meg a gyűlést; ez önválasztási
jogát fentartólag a körébe küldött elnököt részé-
ről is megválasztotta s jegyzőt nevezett ki. Ezután
a gyűlés tárgyai egyes inditványok alapján elő-
terjesztetvén s megvitattatván, miután az egyes
táborokra oszlott nép kinevezett biztosok által
irántok kikérdeztetett, közakarattal elfogadtattak,
s .jegyzőkönyvre vétettek. A második napon (ok-
tóber 17.) több kisebb fontosságú kérdésben tett
intézkedések után mindkét nap jegyzőkönyvét el-
nöki és jegyzői aláírással hitelesítették s több száz
példányban kinyoinatását elhatározták.

Az elnöki előadás, szabatosan formulázott
és elfogadott inditványok, azokat röviden támo-
gató szónoki előadások, és az épen most említett
hiteles jegyzőkönyvbe foglalt határozatok egybe-
vont lényege ez: ,,1) Ezen nemzeti közgyűlés ün-
nepélyesen kijelenti, hogy a székely nemzet tör-
vényes királyához hivséggel 8 őseitől öröklött
vallásossággal ragaszkodik, hónáért, a királyért
és alkotmányáért elvérzenikész. És erre, valamint
a magyar alkotmányra, az összes gyűlés meg is

•) Frakkjaik vége elvagdalva, csákójuk háromszinü
szalaggal körültekerve stb.

•í :;
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esküdött; 2) az ország minden ajkú népeivel kiált-
ványilag tudatja, miként azért gyűlt össze, hogy
tanácskozzék arról: hogy miképen lehetne test-
vériesen helyreállitani az ország belcsendét 8
megvédeni a királyi széket; hogy tehát ő minden
fajú és vallásu nemzetet a testvériesség karjával
magához csatolni, szabadságát mint a magáét vé-
delmezni kész, csakhogy az övét is más népek
tiszteljék, az egyesülésről hozott törvényczikk
és magyar kormány előtt meghajoljanak, 8 az
országot katonával és pénzzel segítsék; 3) a
székely nemzet ugyan támadó harczot nem kezd
s nem folytat, de a megyéken lakó védtelen test-
vérei pusztítását el nem tűrhetvén s az e hazában
felbomlott rend, élet- és vagyonbátorság helyre-
állítása óhajtásától vezéreltetvén, kívánja és
végzi: hogy mind az öt székely szék 19—40 éves
fiaiból azonnal alakittassék tábor, melynek már
most is készen, fegyverben álló része a szükséghez
képest, egyfelől a vármegyéken életveszélyben
forgó magyar vérrokonok védelmére, másfelől a
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nem az ezeknél erősebb események irják, és hogy
soha sem volt még oly hatalmis szónok s népszerű
ember, a ki szelid rábírás utján a szárnyra bocsá-
tott vágyaknak s felgerjedett elméknek más meg-
állapodást eszközölni képes lett volna, mint a
melyet azoknak az egymással küzdő politikai vi-
szonyok és érdekek belső erejénél s az anyag és
szellem, a lélek és vér rendes vonzódási s nehez-
kedési törvényeinél fogva szükségképen venniök
kellett.

Október 18-án megkezdődött a táboralaki-
tás, rendezés, csapatvezérek és tisztek kinevezése,
mozgósítás stb. Háromszéknek Donáth al-ezredes,
Csik-Gyergyónak Dorschner ezredes, Udvarhely-
széknek Beczman al-ezredes (mindhárman elhalt
cs. kir. tisztek), Marosszéknek gr. Lázár Dénes
lőn vezérévé, fővezérül Zsombori Elek huszárez-
redes kiáltatott ki. Éji 11 órakor lett vége a ve-
zérkari tanakodásnak. Együtt (56,000 székelynek
az ország védtelen pontjaira azonnal kiinditdsa
lön elvégezve, kik közé számittatnak az e gyűlés

étekmaradványok, üveg- és hordódarabok, tá-
bori sátorfák, szétszakitott zászlók, határőrségi
frakk és sárgafekete zsinórdarabok, utoljára a
középben most oly árván álló szónoki állvány!

Ez volt folyama a nMsodik agyagfalvi gyűlés-
nek! Befolyását ama nagy korszak történetére
nyomozni és földeriteni másokra hagyom.*)

' Jakab Elek.

A zabolai kastély.
Az ódon külsejű, de belsejében azért igen jó

karban tartott Mikes-kastély, melyet képünk
ábrázol, gróf Mikó Imre születési háza, ki itt,
anyai nagyapjának zabolai gróf Mikes Zsigmond-
nak, Háromszék főkirálybirájának házában látta
meg a napvilágot, 1805-ben, szeptember 4-kén.
Atyja gr. Mikó György volt, anyja pedig Mikes
Borbála, Zsigmond gróf leánya.

Zabola, Háromszéken, az Erdélyt Moldvától
elválasztó keleti Kárpát-kanyarulat aljában fekvő

királyi trón, haza és alkotmány fentartására al-
kalmaztassák, más része nemzetőri zászlóaljakba
osztva, felkészítve és begyakorolva, a székely föld
határainak védelmére s szükség esetében kifelé-
ható hadimüködúsekre használtathassák, fővezér,
vezényleti nyelv, ruházat és lobogók nemzetiek
lévén; mindezt azonban u»y, hogy az által a nem-
zet a törvényesség teréről le ne térjen; 4) a nem-
zet uj szükség eseteben kormánybiztosainak egy-
behivására azután is e térre összegyűlni jogosítva,
sőt fővesztés alatt kötelezve legyen; 5) a polgári
és katonai főkormányt, míg legfensőbb helyről
utasítás jő, vigyék a királyi biztos és kormány-
biztosok és az ezen gyűlés által kijelölt főhadve-
zér, — az erdélyi királyi főkormányszék és szebeni
föhadvezérség hatásköre a Székelyföldön meg-
ezünvén " E végzések, melyek sem az egyik,
0€m a másik nép vezér kívánságának, sem a meg-

-ingatott, sem a lételért küzdő uj állapotoknak
egészen meg nem feleltek, erős bizonyságok arra,
hogy a népvégzések logikáját nem a bölcsek, ha-

A zsidóváros piacza, Rómában.

utáni napokra a vajai rétre egybegyülni rendelt
marosszékiek; az aranyosszékiek pedig, mint a
havasok s úgyszólván az oláhság torkában lakók,
saját tűzhelyeik védelmére otthon marasztatván.
Voltak, a kik akkora, nagyobbára felszereletlen
és kevéssé fegyelmezett tábornak egyszerre kiin-
ditásából az ügyre, a katonai fegyelemre és köz-
erkölcsiségre nézve roszat jósoltak s egyelőre csak
6—8 ezernyi önként vállalkozó fegyveresnek kiin-
ditását ajánlták, a többiek maradjanak tartalékul
a székekben, alakítsanak zászlóaljakat, szerezze-
nek fegyvert, gyakorolják magukat; azonban a
többség az egyszerre és azonnal indulás átok-
verte eszméjét kívánta elfogadni . . . S a mint
kívánta, ugy lett. 19-én a kivonulás elkezdődött,
első éji állomásul Székely-Keresztur lőn kije-
lölve, a hol a tábor több irányban volt eloszlandó.
Az egy nappal az előtt néptengertől hullámzó
térség ismét puszta lőn, csak némely sajátságos
nyomai látszottak e roppant sokaság néhány napi
itt tanyázáaának: rögtönzött sütő- és főzőhelyek,

csinos székely falu. A kastély emelt dombon fek-
szik, 8 homlokzatával a tájok legmosolygóbbikára,
a gyönyörű háromszéki rónaságra néz ala. Lábá-
nál a zabolai kisded patak kígyózik, mely a Ko-
vászna patakával egyesülve a Fekete-ügybe, s
azzal az Oltba ömlik, — tavaszszal nagyot-nagyot
áradva ; rendesen csak akkora, hogy a madarak
sétálnak benne, s a méhek belefulás veszélye nél-
kül isznak belőle.

A kastély-domb fölött nagy fenyves erdők
állanak őrt, setét-zöld falaikkal, A kastély mögött
nagy terjedelmű kert terül el, mely fölnyulik az
erdőaljig s minden pontjáról a legszebb kilátáso-
kat tárja a néző elébe.

Minden oly megragadó, oly elbájoló e szép
vidék környezetében; s a ki egyszer látta, soha
sem felejti el! —á—r—

_ *) Kútfők: Fejedelmi adománykönyvek, országos Ösz-
szeirások, történetírók, az agyagfalvi gyűlés eredeti okira-
tai stb.

római zsidóváros.
Most az^egész világ tekintete ismét Kóma

felé van irányozva; a világtörténet e hajdani szín-
padán újból hatalmas események vannak készülő-
ben, melyek ha nem is az egész világ, de Európa
torsára mindenesetre nagy mérvű
befolyást fognak gyakorolni. Tekint- > _̂"~
sünk be hát mi is az örök város
mérhetetlen tömkelegébe s nézzünk ^_ _
szét annak egyik legérdekesebb ré- r^-pT
szében, az u^vnevezett Ghetto-ban, " -_
vagyis a zsidovarosban. _ ~ r̂« —

A Ghetto név hihetőleg a thal-
mudi ghet szóból származott, mely
elkülönítést jelent; de a zsidónegyed-
nek ez az elnevezése csak a későbbi
időben lépett az eredeti Vicus Ju-
daeosrum helyébe. A Ghetto terje-
delme nem nagy, s csak egynéhány
apró utczát foglal magában a Tiber
mellett a Ponté quattro capi és a
Piazza del Pianto között. E terület
mindig csekélynek mutatkozott a 3
és 50ÖO között változó népességű
zsidó község számára. Egykor hat
torony vette körül a zsidóvárost és
a zsinagógatéren álló kapu képezte
a főbejárást. Ezeket a bejáratokat
minden este bezárták és őrökkel lát-
ták el, s jaj volt annak a zsidónak,
a kit azután a város más részeiben
találtak.

IV. Pál, Caraffa, a Theatinek
rendéből, 1555ben ,,Cum nimis ab-
surdum" czimü bullája által a római
zsidóknak mindennemű közlekedést
eltiltott a keresztyénekkel és őket a
Ghetto-ba száműzte.E városnegye-
den kívül a zsidóknak nem volt sza-
bad mutatni magokat sehol máské-
pen, mint a férfiaknak sárga kalap-
pal, a nőknek sárga fátyollal. Csak
IX. Piusnak volt föntartva, hogy e
középkorias tilalmakat megszüntes-
se. Kormányzása első éveiben le-
omoltak a Ghetto sorompói és azon
idő óta a zsidóknak meg van en-
gedve, hogy ott lakhassanak, a hol
épen tetszik. — Mindazáltal a hosz-
szas ottlakás következtében úgy-
szólván a földhöz ragadva, a zsidóság legna-
gyobb része nem örömest változtatja régi szo-
kásait és igy a Ghetto még mindig a régi zsidó
város maradott.

Ezen ódonszerü városrészbe most legköny-

üti J

való kereskedés; hegymagasságnyira feküsznek
minden ajtó előtt a különféle ringyrongyok. Ere-
deti és meglepő látványt nyújtanak a nők is, kik
e rongyokat rendezik és összekötözgetik.

A középkori vad és .durva szokások, mint
pl. a zsidók futtatása farsangon, nyilvános me-

Zabolai kastély (Háromszéken). — Keleti Gusztáv rajza.

netek, az uj pápa kormányra léptekor stb. már
nem léteznek többé, csakis az az egy maradott
fenn, hogy a rómaiak farsangi mulatságaihoz a
zsidók adóval tartoznak járulni, de most már ezt
az adót is a palliumok (jutalmak, melyek selyem

séje oly idegenszerü és különös, hogy a ki azt
egyszer látta, soha sem feledi többé.

A zsinagógát és környékét nem* oknélkül
tartják a Ghetto legérdekesebb részének.

S.L.

Ferenez József látogatása
Nancy ban.

J Ferenez József ausztriai császár
~_ és magyar király Ő Felségének kö-

zelebbi utazása a párisi világkiállí-
tásra, érdekes mozzanatokban fö-
lötte gazdag volt. Mindenütt fényes
és szívélyes fogadás várt reá — s
uralkodók és tömegek versenyeztek
egymással, kifejezni tiszteletöket
azon fejedelem iránt, ki egy nagy

-- - elhatározással alkotmányosságot ho-
zott be birodalmába. Kétségtelen,

—_—^ hogy e tisztelethez a részvét is já-
rult, az Ausztriát s különösen a
császári családot közelebbről ért
súlyos csapások miatt.

De ez útnak, mely diadal-uthoz
volt hasonló, ha fényesb és ragyo-
góbb pontját számosat találhatnánk
is, érdekesebbet egyet sem találha-
mnk, mint ha Nancy-ban, Franczia-
ország Lorraine tartományának fő-
városában állapodva meg, az át-
utazó uralkodót az egykori lotha-
ringi herczegek sírboltjába kisér-
jük le. Az összeköttetés megérthe-
tése végett egy rövid történeti váz-
latot kell előre bocsátanunk.

VI. (illetőleg III.) Károly német
császár és magyar királyban az ős
habsburgi ház férfiága kihalt. Idősb
leánya, MáriaTerézia, kinek koronái
szánva voltak, 1736. febr.l 7-én lépett
házasságra a deli III. Ferenez lotha-
ringi herczeggel, s e házasságból
származott az ausztriai császári s -
magyar királyi széken most ülő
habsburg-lotharingi dynastia. Fe-
renez József császárnak dédapja
(nagyapjának nagyapja) volt lotha-
ringi Ferenez; s igy a jelenlegi
uralkodó, atyai ágon azon franczia

eredetű herczegi családból származott le, mely
az egykor — s hosszú századsoron át — önálló,
mostFrancziaországhoz tartozó Lotharingia (Lor-
raine) fejedelmi székén ült s egykor Nancy-ban
székelt és temetkezett.

nyebben a Piazza Montanare-ról vagy pedig a
Quattro capi hidon át lehet jutni. Utczácskái fes-
tői és a legsajátságosabb szabású élénkséget mu-
tatnak. Képünk a vásártért ábrázolja. A szegé-
nyebb zsidók foglalkozása, valamint az egész
középkoron át, ugy jelenleg is a lim-lomokkal

Ferencz Jozsef ősei sírjánál, Nancyban.

szövetből állanak) megszerzésére forditják, miket
aztán lófuttatások alkalmával jutalmokul oszto-
gatnak szét.

A római Ghetto zsinagógája a legnagyobb
mértékben megérdemli a figyelmet; öt iskola van
egyesHve ugyanazon épületben, és ez épület bel-

A lotharingi fejedelmi háznak, Ferenez Jó-
zsef fiági őseinek családfája felviszen Gerardig,
az ifjabb elszászi fejedelemig, ki önmaga tette
magát Felső-Lotharingia fejedelmévé 1048-ban,
tehát ezelőtt több mint 800 esztendővel. Gerard
után 27 fejedelem követte egymást az örökségben
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I I I . Ferenczig, kik közül a történelem különösen
kiemeli a Ferry, Károly, Kéné és Lipót neveket,
kik a lotharingi és barrois-i fejedelemségeket
annyi jó indulattal s eszélylyel kormányozták,
hogy e tartományok még ma is kegyelettel emlé-
keznek régi fejedelmeikre. Lipót, a Mária Terézia
férjévé lett Ferencznek atyja (1690 — 1729) vala-
mennyi közt a legmélyebb, elenyészhetlen emléket
hagyta maga után azon intézmények által, melye-
ket Nancy-ban tett. Midőn első fiának halála után,
második fia, az emiitett Ferencz következett
volna trónjára lépni, jött közbe az egész család-
nak s vele országának sorsát is annyira megvál-
toztató esemény. Ferencznek át kellé engednie
LotharingetésBarroist, s cserébe Toscanát kapta,
melyből az utolsó Medicivel az uralkodó család
épen kihalandó volt; Medici, haláláig birta még
Lotharingiát, valamint a volt lengyel király is
Barrois-t. Halálukkal mindkét tartomány Fran-
cziaországra szállott.

A lorraine-i s különösen a nancy-i nép még
ma is őrzi az egykori uralkodó család jó emléke-
zetét. S hajdani fejedelmeinek utódát, Ferencz
József császárt és királyt nemcsak fénynyel és
hivatalos zajjal, hanem valódi szivélyességgel
fogadta.

A császár-király október 22-én, déli 12 óra-
kor érkezett Nancyba. A pályaudvartól a kor-
mánypalotáig sürü néptömeg lepte el az utczákat '
e az átutazó felséget ismételve a legélénkebb ki-
áltásokkal üdvözlé. A reggeli után, azaz 3 órakor,
Ö Felsége a lotharingi muzeumot látogatta meg,
mely a régi herczegi palotában van; itt a múzeum
elnöke által beszéddel fogadtatott; s midőn eltá-
vozék, ujolag zajosan üdvözöltetett a néptömeg
által.

Később a herczegi kápolnát látogatá meg.
Mihelyt e helyre lépett, hol egykor ősei tér-
deltek és imádkoztak, természetes komolyság
fogta el. A hely ünnepélyessége által parancsolt
csendben lépdelt át az egykori cordeliers-szerzetes
rend által épített templomhajón, megállt egy
perezre gelderni Fülöpmausoleuma előtt s azután
belépett a tulajdonképi herczegi, úgynevezett
„kerek-kápolnába." Néhány perczig tartó áhita-
toskodás után, mely alatt egy magánhang, orgona-
kisérettel egy zsoltárt énekelt, O Felsége a ká-
polna alatt levő régi herczegi sírboltba szállott
le, melyben az egykori lotharingi herczegek és
herczegnők hamvai porladoznak.

A halál tekintetével szemben megszűnik min-
den emberi erő és emberi nagyság érzete. Egy
temotő sűrű sorai közt járdáivá, a feloszlandó
embert érezzük magunkban, s mintha már az élet-
tel kezdődnék bennünk a megoszlás e műfolyama,
borzongás fut át. És a koporsókkal szemben a
király is érzi emberi mivoltát. Ősei sírboltjában
még nagyobb oka van ezt elevenen érezni. Hisz
ősei is nagyok, híresek, uralkodók voltak, rangban
elsők, csatában diadalmasok, ezerek életének urai
— s most olyanok, mint a koldus, ő k is emberek
voltak, ő is ember. A régi dicsőség illata penész-
szaggá változott a kriptában, s a fejedelmi élve-
zetek rózsáiból ugyanazok a férgek másztak elé,
mint a koldus rongyokból.

Még egy más, személyesb gondolat is meg-
lephette az ausztriai birodalom uralkodóját az
egykori lorraini herczegek sírboltjában. Ha ősei
utján, fejdelmi szűk körében maradt volna dédapja
is, ha nem hagyta volna el kisded fejdelmi udva-
rát, a hol szerették, bálványozták; ha nem lépett
volna át egy nagy birodalom óriás hajójára, hol
családját, utódait azóta annyi vész, annyi zivatar
hánytorgatta! . . . József császár megtört szivvel
ment a sírba; Mária-Antoinette vérpadon halt meg;
Ferencz császár és király nem egyszer látta kocz-
kán birodalmát, koronáit, a Napóleonnal folytatott
harezokban; Ferdinánd király egy nagy forradal-
mat ére meg, melyből nem tudott kibontakozni s
a magánéletbe kellé menekülnie; maga Ferencz
József császár egy rettenetes korszakot élt és
küzdött át, sokat koczkáztatva és sokat veszitve.
. . . Ah, mily boldogok voltak ősei, a kik most itt
pihennek!

Ki tudná megmondani, m ; n g gondolatok lep-
ték meg az uralkodót, midőn a földi nagyság
trónlépcsőjéről leszállva, a földi semmiség szin-
helyére — a sírboltba lépett? E l m e r engve állt
meg egy-egy koporsó előtt, melynek fejénél síri
lámpa égett s olvasgatta a fölirásokat. Annyi
bizonyos, hogy midőn Ö Felsége ismét a nap-

' világra, a kápolnába kilépett, arcza szokatlanul

A császár még egy üdvözletet intett a II . René,
a lotharingi történelem egyik kitűnő hőse sírem-
lékének s kilépett a templomból.

Onnan a ,,Bon-Secours" (jó segély) nevet
viselő egyházat ment meglátogatni; itt tartogat-
nak néhány elrongyollott zászlót, a lotharingi her-
czegek csatáiban dicsőségesen elrongyollottakat;
a régi gyász emléke után jól esett a régi dicsőség
emlékeit látnia.

Mily benyomást tett a naneyi látogatás a csá-
szár és király kedélyére, mutatja az is, hogy a
párisi városházi nagy lakomán mondott szép
toasztjában is ebből indult ki. „Midőn, úgymond,
néhány napja Nancyban őseim sírját meglátoga-
tám, nem fojthatám el egy óhajtásomat. Ugyanis
igy szólék magamban: vajha ezen, egy nemes-
lelkü nemzet gondviselésére bizott sírba temethet-
nők mind azon viszályokat, melyek a haladás és
czivilizáczió pályáján való előmenetelre hivatott
két országot egymástól elválaszták." — ,,Nap-
jainkban" monda utóbb s e szavakat, egy ural-
kodó szájából, méltó megjegyeznünk — ,,az ural-
kodók közti barátságos viszonyok és jó egyetértés
kétszeres értékkel bírnak, ha a rokonszenveknek a
nép törekvései szolgálnak alapul." — á — r —

múltért ? ki tudná megmondani ?

A d é r .
Ha a fold tiszta alkonyon a kigőzölgés által

hűvösebb lesz a környező légnél: a hűvös folszin
a légpárákat harmat alakjában sűríti össze. Mint-
hogy a növényzetnek, a felületét sűrűn elborító li-
kacsosságnál fogva szabad kigőzölgése van : erre
a legtöbb harmat verődik le. Ha azonban a kigő-
zölgés miatt a fölszin a légmérsékletnél jóval alan-
tabb áll, a párákat nemcsak folyékonynyá változ-
tatja, hanem zúzmarává vagy dérré fagyasztja
össze. A növényzet az év tiz hónapján keresztül
rendesen ki van téve a dérnek, sőt júliusban és
augusztusban is, mikor pedig a dér ritkán jő elő,
s csak olyankor tapasztalható, ha az éji légmér-
séklet épen a fagypont felett áll.

Nem kell azt hinnünk, hogy a dér minden
esetben csak megfagyott harmat volna, mert gyak-
ran megtörténik, hogy a pára, a nélkül, hogy
előlegesen folyékony anyaggá olvadt volna, egy-
szerre dérré alakul. De a dér harmattá olvadhat,
s viszont egy éjszaka alatt többször megfagy,
s újra fölolvad. A derült idő elősegíti a kigőzöl-
gést, a fellegek gátolják azt. A kigőzölgő fölszin
területén, a korlátozás vagy szabad behatás ará-
nyához idomul a dér alakulása. Láthatjuk, hogy
reggel egy nyilt gyepes földterület dértől fehérlik,
mig a fák kinyúló ágai alatt a fű harmattól ragyog.
A fa felső ágai szabadon gőzölgik ki hőségüket, s
azokat fagy borítja, mig a felsőbbek által eltakart
ágak nem oly fehérek a fagytól; sőt a teljesen be-
födöttek, ha nem érintkezhetnek a fagyott ággal,
teljesen mentek maradnak. Hogy valami gátló
akadály mennyire akadályozza a dér-képződést:
igazolja azon tény, hogy egy fal mellett levő fa a
fal magasságáig teljesen érintetlen, mig ellenben
a falat meghaladó gályákat a dér erősen megcsípi.
Legvilagosabban kitűnik ez a farácsozaton, hol
a felső rész, mivel leginkább ki van téve a légjá-
ratnak, jegecz-csapokat tartalmaz, mig alantabb
ceak itt-ott látható egy-egy fagyos rész.

A kigőzölgés jótékony eredményű a hazai nö-
vényekre, mert azokat kellő nedvességgel látja
el, de a külföldi növények, különösen azok,
melyek melegebb éghajlat termékei, ezt nem igen
bírják ki. Azt szokták mondani, hogy a téli éj hi-
deg levegője ártalmas, holott magának a növénynek
kigőzölgési tevékenykenysége, melynélfogva an-
nak hőmérséke a levegőnél alább száll, okozza
gyakran annak kiszáradását. Ennélfogva,a kigő-
zölgés megakadályozása mentheti meg a növény
életét.

Egy finom patyolatkendő a növényzet felibe
helyeztetvén, azt 10 fokkal melegebben tartja,
mintha egészen szabadon lenne; s e borítéknak
hatása akár hat ujjnyira, akár hat lábnyira lett
légyen is a növényzettől, egyenlő, csakhogy ez
utóbbi esetben a borítéknak oly terjedelmesnek
kell lennie, hogy az oldalvásti kigőzölgést is meg-
gátolhassa. — A tárgyak sokkal biztosabban meg-
védhetők, ha a boríték nem jő velők közvetlen
érintkezésbe; s a tapasztalt kertészek igy rende-
zik el dérvédő borítékaikat. — Tévednek azok,
kik a borítékot közvetlen áfához kapcsolják, vagy
azt gyékénynyel kötözik össze, stb. mert a kigő-
zölgés ezáltal a fából a gyékénybe vagy szalma-
gúzsba megy átal, s az teljesen kihűl, s a hol csak
érintheti, megrontja a fát. Könnyen lehet ezen se-
gíteni abroncsok alkalmazása által.

A földre hulló s télen át sokáig azon heverő
hó nagyon hasznos a kigőzölgés meggátlására.
Ha egy hőmérőt tiszta februáriusi éjjel olyan fűbe
helyeznek, melyet hó nem fed: a hőmérő a zéru-
son alól 6°-ot jelez: mig a hóval boritott fű a zé-
ruson felül 28-at, ugy hogy a hó 34-szerte mele-
gebben tartja a füvet, mintha az a szabad légnek
ki lenne téve.

Valami bájos látvány az ablaktáblákra leve-
rődött dér! Néha láthatunk tekervényes levélzetet,
mint a habos szöveteken, másszor egy kicsinyke
erdőt látunk alakulni vastag fáival, s dús lombo-
zattal; néha pedig ugy tetszik, mintha az ablak-
üveg fagyott porral lenne behintve. Ez alakulá-
sokat nagyobbára az ablaküvegen levő, puszta
szemmel ki nem vehető lukacsok idézik elő. Ezen
lukacsok pedig onnan származnak, hogy az abla-
kokat finom homokkal vagy mészszel tisztítják;
hogy ez igy van, ennek bebizonyítását meg is ki-
sérlették. Egy táblát finom homokkal körben csi-
szoltak, egyszer jobbról balra, másszor balról
jobbra; egy másikat felülről lefelé egyenes vonal-
ban, egy harmadikat vizszintes irányban. Más-
nap a dér ugy ülepedett le a táblákra, a mint a
csiszolás irányozva volt.

Tán szükségtelen is megjegyeznünk, hogy a
dér az ablak beiső oldalára verődik le. A lehellet,
a lámpa vagy gyertya párával látja el azon meleg
léget, melyet a külső hideg megsűritni törekszik.
Ugyanazon üvegtábla különböző részeinek egyen-
lőtlen kigőzölgési képessége, az üveg mellett levő
fa-ráma, a szobában levő pára-lebegés, a nedvsej-
tek, s más körülmények szintén közremunkálnak
az alakzatok különböző képződésére. Ha egy kis
szelet ónlernezt ragasztunk hideg időben egy
ablaküveg külső oldalára, s egy másik darabot
egy másik ablaküveg belső oldalára, a külső ércz-
lemezzel átellenes üveget nem érinti a dér, mig
ugyanazon ablaktábla többi részén dérleverődés
alakul. A belső oldalra ragasztott ónlemezt azon-
ban még vastagabb jégkéreg borítja, mint az üveg
szabad részét. Ezen jelenséget is a kigőzölgés ma-
gyarázza meg. A szobából az ablak felé kisugár-
zott hőség az üvegen keresztül tör utat magának;
ott azonban, hol kívülről az ónlemez áll, erős
gátra talál, mert az visszaveri a hőséget, s az
üveget melegen tartja. Mikor megfordítva, az ón-
lemez az ablak belső oldalára függesztetik, az
üveg befödött része nem nyerhet hőséget a szoba
melegétől, ugy hogy e miatt hidegebbé válik,
mint az ablak fedetlen területe, s az erezet is
meghüvösitvén, arra a dér nagyobb mennyiségben
verődik le. Az ablaküvegre frecscsent sárpecsét, a
vele átellenes belső részen meggátolja a harmat
vagy dérké*pződést.

Nagy befolyással van még a fagyképződésre
az ablaküvegen a függönyök, ablaktáblák hely-
zete. — Ha az ablaktábla érinti az üveget, a dér
sokkal sűrűbb azon, mintha egészen szabadon al-
lana. A fatáblák nem engedik a szoba melegségé-
nek az üveggel való érintkezését létrejőni, s épen
ezért hidegebbek, mint a fedetlen ablaküvegek.
Ha tekintetbe veszszük azon számtalan módot,
mely a kigőzölgést gátolja, könnyen nyomára jö-
hetünk, hogy miért jő elő a dér oly különbféle
alakzatokban. Közli Könyves T. K.

Egy ártalmas éji iepéről.
(Vége.)

Mint mondtuk, novemberi, sőt deczemberi na-
pon este felé röpkéd a him, keresi a fák derekán fel-
siető anyát; ha szép és nem nagyon hives az est,
10—11 óráig is láthatók. Ilyen időtájban szokott
halotti lepléből a magát 3—4 hüvelyknyi földbe
ásott bábból kibújni a lepe. Ha az anya meg lett
termékenyitve, felmász a törzsön, kikeresi a lehet-
ségig a termő-bimbókat, azok közelében, vagy a
levélnyél helyekre rakja le egyenkint vagy 20—
40-es csoportban pár százra menő, alig látható
tojásait. Ezek eleinte zöldek, később vörösesek. —
A tojások a legnagyobb hideg daczára ott teljes
friseségben kitelelnek, — pedig négyből telnék ki
egy akkora test, mint egy mák — ha csak fagyos'
eső meg nem fullasztja őket, vagy ha a hasznos
czinegék fel nem szedegetik. Megesik néha, hogy
egy-egy elkésett pár tavasz kezdetén bújik ki csak
a földből, s akkor rakja a feslő rügyre tojásait;
de ez ritkán történik.

A hernyócskák april végén, május elején kez-
denek kibújni; épen annyi meleg kell nekik arra,
mint a farügyeknek a feslésre. Eleinte barnák s
alig láthatók; olyanok, mint a nagyon apróra vag-
dalt ezérnadarabkák. De azért elég gyorsak. Szé-

pen elosztják magukat. Egy-egy rügyet keres fel
mindenik s csak akkor fognak ketten egyhez, ha
igen számos a nemzedék. Ott azonnal elkezdik
garázdálkodásaikat. Előbb a kibújó levél-hegyecs-
kéket semmisitik meg, s a rügyhez érve, a gyenge
szirmokat rágcsálják le; később beljebbevődnek,
megeszik a termőrészeket mind, többnyire magát
a maghont is; azután neki esnek az addig fejlett
levélrészeknek, azokat is felemésztik az utolsó
kocsánydarabig. Pusztitnak mind addig, mig elég
erőseknek érzik magukat arra, hogy bebábozhas-
sanak. Csak ritkán áll be az a szerencsés véletlen,
hogy rajhiány miatt fejletlen maradnak; mert
átmásznak a szomszéd fákra is rágni. Letarolván
az egész fa zöldjét,összecsavargatják a megmaradt
száraz részeket finom fonalkáikkal s az igy készült
hajlék közepében üldögélnek teljes érésig, mikor
aztán a fa tövére 3—4 hüvelyknyire ássák be ma-
gukat, hogy ott bábokká váljanak. — A hernyó,
mio- a mondott érésre jut, mint minden más pil-
langó is, többször megváltoztatja bőrét, vedlik; ily
alkalommal többnyire szint is cserél. Eleinte
szürke; de mihelyt egyszer vedlett, sárgás-zöldbe
megy át s hátán egy pár gyengén fejéreslő vonal
húzódik végig. Néhány napi jól élés után ismét
vedlik. Uj tág bőrre van szüksége, hogy a testénél
gyakran 6 — 8 annyi sulyu eledelt naponkint be-
gyurhassa. Ekkor már világos zöld lesz, s e szint
hernyó-korában megtartja. Fennemlitett hátcsikjai
barnábbak lesznek s azokon kivül három sárga
vonalat kap, melyek itt-ott meg vannak szaggatva,
s egy-egy piros ponttal jelölve. Egyébiránt a her-
nyók szine, a raj bősége, minősége, s az időjárás
szerint némi változást szenvedhet. Az egész her-
nyó inkább kopasznak mondható; csak az 1-ső és
12-dik gyűrűjén van hosszabbacska szőr. Járásuk
— mint°az egész osztályé, a melyhez tartoznak,—
sajátságos. Más hernyókénál kevesebb, mindössze
is csak 5 pár lábuk van, melyek közül 3 a test
elejére esvén, a hátsó 2 párral nem képesek testük
gyűrűző mozgását fekvő helyzetben segitni, a
miért járás közben derekokat magasra emelik; e
helyzetben ugy tünnok fel, mintha araszolnának,
a honnan egy egész osztály araszló, mérő (geo-
metra) nevet kapott. 3-dik ábránk egy ily araszló
hernyót tüntetett fel.

A megért hernyó báb-korában nem készit
selymet, melybe fonja magát, csak annyit, meny-
nyinek segélyével a fáról a földre bocsátkozik. Ez
rendesen június közepén történik. Az ily korán
bebábozottak idejében kirepülnek őszszel, csak az
elkésettek maradnak tavaszra. A báb 4—5 vonal-
nyi, vastagocska, barna, dohányszinü. Különös is-
mertető jele: teste alján a kétágú fark, melyet
ábránk is jelez.Ez ismertető jel kevés más bábbal
közös.

De hát aztán mit csináljunk mi ezzel a féreg-
gel, melynek négy tojásából telnék ki egy mák-
szem s mely maga is csak néhány vonalnyi? Ki
győzné eket a hives éjszakákon ott kinnt lese-
getni? Baj biz azokat összefogdosni, szent igaz;
ugyanazért a mit mástól láttam, magam is tapasz-
taltam, elmondom a mások könnyebbitésére; a ki
már tudta, ugy sem olvassa az egészet.

Ez ártalmas hernyó fogyasztására több utón
lehet törekedni; egyik sem visz egész a kipuszti-
tásig,de többet elpróbálva csakugyan lesz egy kis
eredménye. Az irtási előkészületek már nyárban
megkezdődnek. Aratás és kaszálás közt, mikor
már minden báb lehetőségig a földben ül, fel kell
ásni a földet a fák alatt annyira, hogy a babok
kifordulhassanak, de a gyökereket ne sértsük meg.
Pár nap alatt a madarak is sokat felszednek;
gyermekekkel magunk is segíthetünk a szedés-
ben. De i°y n e m jutunk még czélhoz; mert a bá-
bok kerek lyukacskákba ülnek be, s e lyukak az
ásással ritkán bomlanak fel. Tanácsos hát a fel-
ásott földet jól ledöngöltetni, hogy a kibúvó pil-
lék ne tudjanak alóla kibirkózni. Ez ásást arra is
használhatja a gazda, hogy fáit jó trágyás lével
jól megöntözteti, mely müvelet épen időszerű, ha
aratás és kaszálás közé esett.

Több sikerrel állhatunk a pillék elejébe ősz-
szel. Kikelésük előtt tenyérnyi széles bőr- vagy
enyves papírszalagot kötünk a fa törzsére, a föld-
ről ha lehet 2—4 lábnyira. Vászon nem igen jó,
mert könnyen átázik. A szalagot jó vastagon be-
vonjuk kátránynyal, melyre a felmászó ^ anyák
csoportonkint fognak felragadni. Ezt a kátrányt
azonban legalább 10 napban egyszer ujitni kell,
mert a papir sokat bevesz, a nap, és éjjel a hideg
sokat vesznek ki belőle. Többecskébe kerül, de
czélszerübb — mert nem kell gyakran kenni — az
olajba olvasztott szurok. Ez ragadósabb, állan-
dóbb. A madárlép is ajánlható, de minthogy sokba
kerül, inkább csak oda, a hol kevés fát kell meg-

óvni. Papir nélkül is lehetne a kátrányt a fcík
derekára kenni; egy-két kenés még nem is lenne
ártalmas; de a többszöriből már venne be a belső
kéreg is, a mi a rostoknak nem használna. A leirt
gyűrűk helyett vagy mellett marhaszőr öveket is
lehet alkalmazni, felkötözve minél szálasabban;
annak is meglehet az alját kenni kátránynyal. A
takács mácsony a (D'ips&cns) fejével lefordítva, mint
őv, szurós tüskőivel sok pillét visszatérít s több
ideig is eltart, mint a szőr. Ha igy felfegyverez-
zük fáinkat őszszel, tavaszra kevés teendőnk ma-
rad. Ha mégis megtámadtak, lepedőket teritünk
alájuk, legalább a becsesebbeket karóval ágankint
kopogatni kezdjük, mire a hernyó, selymén a te-
ritékre ereszkedik. Lassú munka biz ez, de tapasz-
talásból mondom, hogy használj Az. irt módok
egyes ember ültetvényét is megvédhetik; de ro-
varfogyasztásnál a tömeges, az egy időben tör-
ténő eljárás biztosabb. Szomszédaink a németek
több száz tallért áldoznak fel gyakran a kátrányo-
zásra meg erdeikre is, azért, hogy ezreket ment-
senek meg. Helységek, vidékek lakói egyesülnek,
hogy a fejlés tetőpontján álló rovarfajnak őszszel
vagy tavaszszal ellentálljanak.

Szinte feledém a mi ingyen napszámosainkat,
az állandó énekeseket, különösen a czinegéket.
Eoy pár szénczinke egy télen át néhány gyümölcs-
fát képes teljesen letakaritni; az pedig embernek
nem, csakis az ő finom látású szemöknek lehetsé-
ges. A szegény czinegéket kímélni hát magunk
iránti kötelességünk is. Sokat tehetnének e tekin-
tetben is iskolatanitóink. Még szaporitni kellene a
fris, vidám és hasznos madarakat, s ott, hol a fákra
marhaszőr öveket is alkalmaznak, ott számuk ne-
vekedni fog, mert kivált a szénczinke fészkét e
szőrből késziti a tanyáját örömest felüti minde-
nütt, hol csendet és anyagot talál. Kocsi Károly.

E g y v e l e g .
— (I. Napóleon proklamácziója a magyarok-

hoz.) Keresztesi József érdekes régi Naplójában
az 1809. évről fel van jegyezve I. Napóleon azon
proklamácziója, melyet a császár a győri csatakor
intézett a magyarokhoz. E hires történeti okmány
a következő:

„Magyarok!
,,Az ausztriai császár megszegvén a békessé-

get, melyet velem kötött s nem nézvén azon
nagylelkűséget, a melyet vele sok izben, neveze-
tesen az 1805-ik esztendőbeli háborúnak végén
közlöttem, — megtámadta hadi seregeimet. Visz-
szavertem én az igazságtalan megtámadót. Az
Isten, — az, — a ki a győzedelmeket adja, a hi-
tetleneket és a hitszegőket megbünteti, szeren-
cséssé tette fegyvereimet és a ti határaitokon
állok diadalmasan seregeimmel!

„Magyarok! eljött az a szempillantás, a
melyben magatokat szabad és független nemzetté
tehetitek. Vagyon tinektek tulajdon erkölcsötök,
nemzeti nyelvetek és eredeteknek régiségével
méltán dicsekedhettek. — Szerezzétek azért vissza
nemzeti lételeteket, régi szabadságtokat, függet-
lenségieket. Egyedül az Ausztriával való össze-
köttetés volt minden ti szerencsétlenségteknek
oka. Magyarország tette ugyan az ausztriai biro-
dalom legszebb részét, mégis ugy néztek benne-
teket a német miniszterek, mint valamely provin-
cziát, — oly mélységes s tekervényes módokkal
igazgattatvan ő tőlök, melyek a ti szokásotoktól
egyáltaljában idegenek voltak. — Nem kivánok
én egyebet, hanem csupán azt, hogy titeket sza-
bad és független nemzeti állapotban láthassalak,
e mellett fogadjátok el a békességet, a békességet,
a melyet is ezennel barátságosan ajánlok és ki-
vánok.

„Magyarok! ez az mit Európa tőletek vár,
ez az mit én is tőletek kivánok, t. i.: barátságot
és egész országommal való kereskedésbeli össze-
köttetést; — ez által mutassátok meg, hogy mél-
tók vagytok régi dicső őseitekhez.

„Válaszszatoka. o. ti magatok közzől királyt,
olyan királyt, a ki ti közöttetek lakjék, ti érette-
tek országoljon, a kit a ti polgártársaitok s kato-
náitok vegyenek körül, hogyne szolgáljatok olyan
gyáva fejedelmeket, a kiket szüntelen megveszte-
getett miniszterek igazgatnak, olyan miniszterek,
a kiket Anglia, ez az Európának közellensége,
pénzzel vesztegetett meg a mi boszúságunkra és
ellenünkre. Maradjon meg nemzeti constitutiótok,
vagy a maga eredeti állapotjában, vagy azzal a
változással, a melyet magatok és polgártársaitok
boldogságoknak előmozdítására a mostani időhöz
képest talán szükségeseknek és jóknak Ítéltek.

Gyülekezzetek a. o. össze a ti régi eleiteknek szo-
kása szerint a Rákos mezején, tartsatok igaz nem-
zeti gyűlést s adjátok tudtomra végezésteket. —
Költ a császári hadiszálláson Schönbrunnban mai.
15-én 1809.

A császár parancsolatjára kiadta Generál-
Major Sándor, neufchateli herczeg m. pr.

Napóleon m. pr.
** (Megalakult honvédegyletek) a következő

helyeken léteznek: 1) Pest, 2) Buda, 3) Szegszárd,
4) Nyitra, 5) Szászváros, 6) Komárom, 7) Sátor-
alja-Ujhely, 8) Nagy-Kálló, 9) Abony, 10) Liptó-
Szent-Miklós, 11) Torda, 12) Zombor, 13) Tata,
14) Léva, 15) Nagy-Becskerek, 16)Nagy-Szeben,
17) Kaposvár, 18) Sopron, 19) Lőcse, 20) Szabadka,
21) Szathmár-Némethi, 22) Ungvár, 23) Veszprém,
24) Makó, 25) Batonya, 26) Czegléd, 27) Székes-
Fehérvár, 28) Rozsnyó, 29) Hajdu-Szoboszló,
30) Kolozsvár, 31) Körmöczbánya, 32) Lúgos,
33) Kecskemét, 34) Magyar-Óvár, 35) N.-Szőllős,
36) D.-Szent-Márton (Küküllőmegye), 37) Déva
(Hunyadmegye), 38) Nagy-Kőrös, 39) Maros-
Vásárhely, 40) Kalocsa, 41) Fehéregyháza, 42)
Dézs (Belső-Szolnok), 43) Csikszereda, 44) Tas-
nád, 45) Szilágy-Somlyó, 46) Szombathely, 47)
Kezdi-Vásárhely,!48) Beregszász, 49) Alsó-Kubin,
50) Baja, 51) Temesvár, 52) Pozsony, 53) Debre-
czen, 54) Nagy-Várad, 55) Aradmegye, 56) Pécs,
57) Szolnok, 58) Szentes, 59) Csongrád, 60) Nagy-
Bánya, 61) Balassa-Gyarmat, 62) Mármaros-Szi-
get, 63) Nagy-Kikinda, 64) Zilah, 65) B.-Csaba,
66) Zala-Egerszeg, 67) Jászberény (két fiók-egy-
lettel), 68) Kassa", 69) Monor, 70) Vácz, 71) Esz-
tergom, 72) Ipolyság, 73) Miskolcz, 74) Gyöngyös,
75) Eger, 76) Hód-Mező-Vásárhely, 77) Szeged,
78) Eperjes, 79) Beszterczebánya, — és alakuló-
félben van a honvédegylet Brassóban és Vuko-
várott.

** (A magyar gabonát) a Rajna mellékére
még soha sem szállították oly nagy mennyiségben,
mint ez évben. Ottani értesítések szerint Pest,
Temesvár, Szeged s más helyekről szóló szállító-
levelek kiséretében egész vonatok érkeznek búza,
rozs és más gabnanemekkel terhelve, melyek
részint rajnai hajókra rakatnak, részint tovább
vitetnek Francziaország felé. Ugy számítják, hogy
Magyarország mintegy 13 millió zsák gabonát
termelt, miből Magyarország 3—5 milliót fogyaszt
el, mig a többi a külföldre, leginkább a rajnai tar-
tományokba, Francziaországba és Svájczba szál-
littatik. Ez óriás gabna-forgalom nagyszerű rak-
tárak, mellékvasutak s több efélék építését igényli,
mikre nézve még sok kivánni való marad hátra.
A szállítási eszközök is hiányosak, s a nagyke-
reskedés sok panaszt hallat a nehézségek felett,
melyeket azonban lassankint el lehet hárí-
tani. A régi Rigaud-féle terv, mely szerint a kelet-
európai államoknak a Rajna felé piaczot kell
teremteni, megvalósult, csakhogy más alakban,
mint 20 évvel ezelőtt képzelték, s a tervezett köz-
beeső állomások elestek. Több manheimi kereske-
dőház merészen és bölcsen fel tudta használni a
viszonyokat, s a, legnagyobbszerü kereskedelmi
ágat elébb nem ismert virágzásra emelte. r

— (A zsidó eskü magyar szövege.) ,,En N. N.
zsidó, esküszöm az élő Istenre, a szent Istenre, a
mindenható Istenre, ki az eget, földet, tengert és
mindeneket, mik azokban vannak, teremtette, —
hogy a kérdésbeli dolog felől mindeneket, a mint
láttam, hallottam vagy tapasztaltam, igaz lelkiis-
meret szerint megvallok, semmit abból el nem
tagadok, és semmit hozzá nem adok, ha pedig
ellenkezőt cselekedném, a föld engem nyeljen el,
mely Dátánt és Abiront elnyelte; a gutaütés és
bélpoklosság szálljon meg, mely Elizeus könyör-
gésére sziriai Námánt elhagyta, és Elizeus szol-
gáját Jezit megszállottá, és ha hamisan esküszöm,
a nyavalyatörés, a vérfolyás jöjjön rám, a hirtelen
guta üssön meg, és a véletlen halál ragadjon el,
veszszek el, testestül-lelkestül és minden vagyo-
nostul, és Ábrahám keblébe soha ne jussak, és ha
hamisan esküszöm, a Sinai hegyen Mózsesnek
adatott törvény engem töröljenel; és minden irás,
mely Mózses öt könyvében irva van, kárhoztasson
el, és ha esküvésem nem igaz, töröljen el engem
Adonaj és az ő istenségének hathatósága. Ámen."

** (Nöorvos.) A°zürichi egyetem Souskof
asszonyt orvostudorrá avatta fel. Souskof asszony
gymnasiumbeli tanulmányait ezelőtt öt évvel
Szent-Pétervárott végezte be, hol egyszersmind
az orvos-sebészeti akadémiában magát az orvosi
tanulmányokra beíratta. Ekkor jelent meg azon
rendelet, mely a nőknek_ megtiltja ezen tanfolya-
mokban részt venni, miért Souskof asszony Zü-
richbe ment, hol tanulmányait nagy sikerrel vé-
gezte be. :
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Irodalom és művészet.
— („A mezei gazdaság könyve") ügyében

felszólítást intéznek Korizmics László, Benkő Dá-
niel és Mórocz István, kérvén az olcsóbb kiadásra
tett ajánlatok és a megrendelési ár hátralékának
befizetését, hogy a két utolsó kötet költségeit,
melyek jövő évi májuaig okvetetlen megjelennek,
fedezhessék. Egyszersmind fölemiitik, hogy már
eddig is többet adtak mind ivszámban, mind rajz-
ban az ígértnél, és hogy a kiadások már is túljár-
nak a bevételeken. — Felette sajnálnék, ha a kö-
zöny éi a cserbenhagyás elriasztaná szakértőinket
a vállalkozástól hasonló nélkülözhetetlen szak-
munkákra.

— (Táncsics Mihály vjabb munkái.) Ráth Mór
könyvkereskedésében kaphatók s bármely vidéki
könyvárus által is megrendelhetők Táncsis Mi-
hály következő ujabb munkái: „Magyar krónika,"
ára 50 kr. — „Világkrónika," 50 kr., — „Bordács
Elek, a gyalog árendás," 50 kr. — „Főváros-
sunk," 50 kr. — „Magyar nyelvtanitási kéziköny-
vecske, német ajkú falusi gyermekek számára,'1
ára 20 kr. — A sokat szenvedett világtalan agg
hazafi e közhasznú müveit ajánljuk a közönség
pártolásába.

** („Krónika Magyarország polgári és egy-
házi közéletéből a XVIII. század végén; Keresztesi
József egykorú eredeti Naplója.") Ez teljes czime
azon nagyérdekü és becses emlékiratnak, melyet
liáth Mór legközelebbről adott ki Történelmi
könyvtárában. Az emlékirat szerzője egy refor-
mátos pap, Tiszán túlról, hazánk legmagasabb
vidékéről, ki figyelmes szemlélő s részben cselekvő
szerepet is játszott a József császár és II. Lipót
király alatti politikai s protestáns vallási mozgal-
makban, s érdekes képét adja az első „felvilágo-
sult absolutismusának" és az utóbbi alatt bekö-
vetkezett restitutiónak; a protestánsok részéről
két izben követségben járt Budán és Bécsben, s
útjait és az akkori állapotokat s szereplő egyéne-
ket elevenen írja le, tömérdek nevezetes adatot
közöl stb. Hoffer Endre tanár, ki a kéziratot sajtó
alá rendezte, s a kiadó, ki azt a közönség kezébe
adta, kedves szolgálatot tettek vele memoire-iro-
dalmunknak. A 400 Japnji csinosan kiállított
kötet ára 3 frt.

** (A „Századok,") a magyar történelmi tár-
sulat közlönyének második füzete megjelent. Ér-
dekes tartalma a következő: „Zrinyi Péter" Pau-
ler Gyulától; „Magyar okmány-érdekességek"
Ipolyitól; „Huszár Gál — egyik első ref. pap —
életerői és nyomdájáról" Szabó Károlytól; „Bot-
tyán tábornok haláláról" új adatok Thaly Kál-
mántól; „Temesvár, mint kősziklán fekvő felleg-
vár" Pesti Frigyestől; „A nagy-enyedi főiskola
kültörténete" P. Szathmáry Károlytól, sat. sat. A
történelmi társulatnak, — mint a kisebb adatok-
ból látjuk — 53 alapító tag után 6400 ft tőkéje, s
404 évdijas tag után évenkint 2020 frt bevétele
van már is.

** (Toldy István) 12 —15 ives röpiratra bo-
csátott ki előfizetési fölhívást; e röpirat czime a
következő: „Az 1848-ki törvények és a katholi-
kus egyház Magyarországon. Elmélkedések az
egyház-reformról, egy ultramontán papnak ajánl-
va." Toldy I. fölemlíti, hogy az „1848" czimü
politikai lap, midőn az országgyűlés a nyár köze-
pén elnapoltatott, egy rendszeres politikai pro-
grammot készitett mindazon kérdésekről, melye-
ket a szünidőben fejtegetni akart. E kérdések
egyik legfontosbbika az egyház-reform volt.
Szerző közli a programm idevágó részét, mond-
ván, hogy legalább e téren akarja a megszűnt la-
pot pótolni jelen röpiratával. Előfizetési ára 1 fr.,
s az előfizetések nov. 25-kéio- a szerzőhöz Pestre
küldendők be.

** (Uj tankönyv.) Most jelent meg Lampel
R. kiadásában Schubert Nándor és Károlytól:
„Természetrajz, különös tekintettel a mindennapi
élet szükségeire." ürömmel vettük e 16 ívnyi kis
müvet, mivel azon, irodalmunkban ritka tanköny-
vek közé tartozik, melyek minden tudóskodás
nélkül a gyermeknek csak annyit adnak, a meny-
nyinek az az életben hasznát veszi; ezért bátran
merjük ajánlani.

** (Szász Gerö) szívesen kéri ivtartóit, hogy
költeményeire az előfizetést legalább f. hó20-káio'
küldjék be. °

_ — (Komócsy József) jelenti, hogy költemé-
nyei pár nap múlva kikerülnek a sajtó alól, 8 ehó
15-dikén azok szétküldését az előfizetőknek meg-
kezdi. Egyúttal az előfizetési határidőt e hó
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20-dik napjáig meghosszabbítja. E határidőn túl
csak könyvárusi úton, és fölemelt áron leend a
192 lapra terjedő kötet kapható.

** (Tanárky Gedeon) múlt évben megjelent
könyve: „Magyarország helyzete az európai ál-
lamrendszerben" — németül is megjelenik a na-
pokban.

— („Ahasverus in Pest") a czime egy német
versnek, mely Zseléry Zsigmondtól a zsidó eman-
czipatió érdekében a napokban megjelent s egy
ivnyi füzetben 20 kron kapható.

** (Arany-album.) Alkalmunk volt megtekin-
teni e diszmű egy példányát és nagy örömünk volt
látni hazai könyvészetünk ily kiváló productióját.
Nyolcz fénykép van benne, Than Mór és Lotz Ká-
roly jeles művészeink rajza után nagy költőnk
néhány remek plastikus alkotásának sikerült illus-
tratiói. Ezok: a Családi kör, Szent László, Roz-
gonyiné, Az egri leány, Rege a csoda-szarvasról,
Mátyás anyja, Rachel és a Walesi bárdok. A mű-
vészek versenyeztek a költővel az eszmének kép-
zőművészeti kifejezésében; s a külső technikai
kiállítás is megtette a magáét, hogy díszes és méltó
keretet adjon az egészhez. A könyv néhány nap
múlva ki lesz bocsátva.

— (Iktat vagy igtat?) A „Pesti Naplóban"
Z. A. azt bizonyitgatá egy értekezésben, hogy
emiitett szavunk k-val irandó, mert ,,ik" szám-
név-képzőből származik. Ezzel szemben aztán Fo-
garassi János nyelvtudós bebizonyitá, hogy „jog"
szóból ered az; tehát g-vel irandó.

** (Rubinstein hangversenye) e hó 12-kén a
városi vigadó kis termében a fővárosi műértő kö-
zönség nagy részvéte és élénk tetszés-nyilatko-
zatai mellett folyt le. A művész nemcsak mint
előadó, de mint szerző is bemutatta magát, s
világszerte ismert nevének derekasan megfelelt.
Előadása fénypontját saját szerzeményü Etűdje
és Schumann Carnevalja képezé. Korbay F. jeles
fölfogással éneklé hangversenyző persa dalait.
Rubinstein második hangversenyét érdekes pro-
grammal szombaton, 16-án rendezte.

** (A pesti magyar philharmoniai társulat)
Erkel Ferencz ur vezérlete alatt nov. 17- kén déli
12 órakor ez idényben első ph:lharmoniai hangver-
senyét rendezi a nemzeti színházban.

— (Zenemüvek.) Váray Ferencztől három
eredeti dal jelent meg (A vándor, A száműzött és
Bordal) négy férfi hangra, s egy polka zongorára.
A dalok Házmán Ferencz budai polgármesternek
vannak ajánlva. Mind a két füzet kapható min-
den müárusnál.

Egyház és iskola.
** (A herczegprimás) nov. 11-ikén szentelte

fel a megújított pozsonyi székesegyház főoltárát,
mi nagy ünnepélyességgel történt. A herczegpri-
más ez alkalommal a pozsonyi szegények között
300 ftot osztatott ki.

** (Iskola-engedély.) A vallás- és közokta-
tási magy. kir. miniszter Müller Péter pesti lakos,
kereskedelmi tanítónak megengedte, hogy Pesten
egy kereskedelmi iskolát saját vezetése alatt nyit-
hasson; illetőleg, hogy az eddig fenállott Hampl-
féle kereskedelmi tanodát ezentúl saját neve alatt
vezethesse.

** (Az egyetem bölcsészeti kara) uj tanszékek
felállítását indítványozza: 1) az aesthetika, 2) a
mennyiségtani természettan, 3) a sémi, 4) az árja,
5) az altáji nyelvek-Összehasonlító nyelvészete,
végre 6) a csillagászat számára.

** (A pesti kereskedelmi akadémia) ez évi nö-
vendékeinek száma fölül muija a háromszázat;
igen sokan gymnasiumból és reáltanodából lép-
tek át.

** (Jénában),.melynek egyetemén igen sok
magyar ifjú keres évszázadok óta magasb kiképez-
tetést, ez idő szerint 22 magyar van. A magyar
egylet meglehetősen virágzik, s tagjai mellükön
keresztül nemzeti szin szalagot viselnek, mivel ott
minden egylet jelvényt visel. Könyvtáruk mint-
egy 400 kötet.

Közintézetek, egyletek.
** (Magyar tud. akadémia.) F. hó 11-kén a

phil. törv. és történettudományi osztályok tartot-
tak ülést, b. Eötvös elnöklése mellett. Tanárky
Gedeon székfoglalója elmaradván, csak egy felol-
vasás tartatott. Ez Thaly Kálmáné volt, ki Ráth
Károly „Alkudozás Bocskaival" (1605) czimü
értekezésének néhány töredékét adta elő. A felöl- j

vasas után a titkár néhány apróbb érdekű közlést
tett. így jelenté, hogy a törvénytudományi osz-
tály a Mittermayer feletti emlékbeszéd tartására
Pauler Tivadart szólítá fel, a Császár Ferencz fe-
letti emlékbeszédre a néhai Zádor György helyett
Szinovácz Györgyöt; a nemzetgazdasági pályadíj
felett itélő bizottmányba pedig a leköszönt Csen-
gery Antal helyére Karvasy Agostot választák
meg.

— (A migyar irók segély-egylete) javára ifj.
Petrich György 100 ftot hagyományozott, mely
összeget örökösei le is fizettek.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (M.-Köblb's határán,) Kolozsvártól nem

messze, a néhai Szabó Ferencz által zálogba bírt
birtokon, nagy gazdagságú kőszén-telepet fedez-
tek fel. Kiaknázására ugy halljuk kolozsvári pol-
gárokból alakuló consortium akar vállalkozni. Nö-
veli ezen nyitandó kőszénbánya fontosságát azon
körülmény, hogy a telep a Nádas-völgyön elvonu-
landó várad-kolozsvári vasúthoz nagyon közel
fekszik, minélfogva az elszállítás s esetleg az ex-
portálás könnyű leend.

— (Tóth Ferencz p.-rádóczi egyszerű földmi-
ves) olyan gépet állított ki akis-czelli kiállításon,
mely a szántás, vetés és boronálás öszpontositását
vette czélba. Sok néző észre sem vette a szegényes
épen nem ajánló külsejű eszközt; de mások az
eszmének hódolva eltekintettek az otromba kivi-
teltől, sőt egy ur késznek is nyilatkozott a gépet
szakértő által a mechanika törvényei szerit elké-
szíttetni.

** (1000palaczk sliwowiczára) kapott Schna-
bel Gyula oraviczai nagykereskedő megrendelést
Egyptomból. A párisi kiállitáson tette ismeretessé-
az illető kiváló italát a távol világrészben.

** (Az idei bortermés) Horvátországban ugy
minőségileg, mint mennyiségileg kitűnő. Lehet
számítani, hogy a hol jég nem érte a szőlőt, ott
kétszer, sőt háromszor annyi termett, mint a múlt
évben. A must ára ennélfogva igen alacsony, 2—3
ft akónkint.

** (A Margitszigeten) a fürdő építése nagy buz-
galommal foly. A tervezet szerint díszre és kénye-
lemre nézve a hazai fürdőket mind felül fogja
múlni.

Közlekedés.
/ (A buda-pesti összekötő-vasútvonal) tár-

gyában most enquéte bizottmányi ülések folynak
a közlekedési minisztériumban. — Erre nézve
ugyanis két terv forog fenn. Az egyik a Dunát
a Gellérthegy alatt, a jövendő pest-csongrádi
csatorna torkolatánál s az itt felállitandó dockok
közvetlen szomszédságában akarná áthidalni; a
másik, a Maygráber-féle terv szerint pedig a
Duna a Margitszigetnél hidaltatnék át, a szigetet
hídfőnek használva. A bizottmányi ülések a köz-
lekedésügyiminiszterelnöklete alatt indultak meg.

J* (Szeben város) emlékiraton dolgoztat,
melyet a keresk. minisztériumhoz akar intézni az
arad-vöröstoronyi vonalnak az ors,z. vasútháló-
zatba felvétele végett.

f (Magyar kölcsön.) A „Mónit, des Inter.
materiels"irja, hogya magyar vaspályakölcsön ki-
bocsátása az által lőn késleltetve, hogy egy fran-
czia, 700 franknyi kölcsönnek hire keringett; ez
okból a Societé généralet figyelmeztették, hogy
müveletét napolja el. Most azonban valószinünek
látszik, hogy ama kölcsön nem fog felvétetni.

Mi újság?
** (A képviselőház) f. hó 13-iki ülésében sok

érdekes tárgy fordult elő. Dósa Elek betegen
fekvő tag helyett a kodifikationalis bizottságba
megválasztatott Szolga Miklós. Radich interpel-
lált a fiumei vasutügyben. Gr. Mikó kikérte az
interpellatiót, hogy minden pontjára szabatosan
felelhesssen. Jókai Mór a belügyminisztert inter-
pellálta konstantinápolyi megbízások nyomán,
hogy van-e tudomása róla, miszerint Konstantiná-
polyba sok 10 — 12 éves leánykát visznek orszá-
gunkból és ott kereskednek velők. A belügymi-
niszter azt felelte, hogy ez ügy állásáról nem volt
értesülése; de már intézkedni fog. — Jókai meg-
elégszik. Interpellált Miletics Svetozár egyszerre
három tárgyban, hosszas fejtegetéssel vegyítve. Gr.
Andrássy azt feleli neki, hogy interpellátiójából
csak kettőt vett ki: hogy nincs fogalma az interpella-
tióról és hogy felette kíváncsi, mert sokat kérdez
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egyszerre. Különben némi fejtegetésekbe bocsát-
kozik a fölemiitett kérdések iránt is, a mit a ház osz-
tatlan tetszése követ. — Végül a 10-es bizottság
tesz jelentést Böszörményi kiadatását illetőleg ; e
szerint az ujabb adatok nem voltak képesek múlt-
kori véleményét megváltoztatni; megint a kiadást
ajánlja.

** (Vukovárról jelentik,) hogy b. Rauch báni
helytartó, ki azért ment oda, hogy a Magyaror-
szággal való egyezkedést illetőleg a helyzetről
tudomást szerezzen, a tömeges nép által örömzaj-
jal s taraczk-lövésekkel fogadtatott. Számos érte-
kezletek tartattak. Egyátalában örvendetes hi-
reket veszünk Horvátország felől: tetemesen
növekedik az unionista párt.

** (A pozsonyi izr. község küldöttsége) nov.
10-kén d. e. nyújtott át Királyné Ö Felségének
Schönbrunnban a szokásos és ezúttal háromszinü
(magyar) nemzeti szalagokkal díszített Mártonlu-
dakból két hatalmas példányt; Rudolf koronaher-
czeg szintén két felpántlikázott diszlibát, Király
ő Felsége négyet, Gizella főherczegnő kettőt és
Zsófia főherczegnő szintén két darabot kapott.
Mindössze 12 libát nyújtottak át a küldöttség
tagjai.

** (A minisztérium) hir szerint köv. 3 törvény-
javaslattal készült el legközelebb: a zsidók egyen-
jogositása, a vasutak és csatornák telekköny-
zése és a honosítás ügyében. Mindhárom törvény-
javaslat legközelebb már a képviselőház elé kerül.

** (Kolozsmegye főispánja) f. hó 10-én tartá
beigtatását székébe. Délelőtt üdvözlő beszédeket
tartottak: ő maga, a főjegyző, a törvényszéki el-
nök; délután 250 teritékü diszebédet adott, me-
lyen egymást érték a toasztok.

** (A st.-germaini vadászaton) Ő Felsége
419 vadat lőtt, gr. Andrásy Gyula 112-tőt. így
irja a „Vadászlap."

** (Böszörményi Lászlót) Czeglédváros dísz-
polgárává választotta.

** (Megrendeltetett) hogy a bér és társasko-
csik estenként csak égő lámpással járhatnak.

** (Szint Károly) büntetés idejét letöltvén f.
hó 12-ikén kiszabadult a fogságból.

** (Csavargó.) Kolozsvárt egy csavargó Dem-
binszky név alatt járt, kelt, s a királyi biztost ki-
rabolta. Deésen épen abban a perczben csipték
meg, mikor egy vendéglő-tulajdonosra revolve-
rével rálőtt. A jó madár érdemlett büntetését
várja.

** (A zágrábi „Pozor") sajtópörében e napok-
ban hoztak ítéletet. Jakicsot, a kiadót fölmenték,
de Mazura szerkesztőt egy havi fogságra és 1000
forint pénzbirságra Ítélték el. Ő az ítéletet föl-
lebbezte.

** (Fülinger kávéháza.) A Fillinger-kávéház
ismét létezik. A hírneves kávés özvegye ugyanis
az egyetem szomszédságában épült Hegyessy-féle
házba húzódott és az ősz óta ott van az egyetemi
ifjúság egyik mulatóhelye.

** (Agarász-társulatok.) A veszprém-, győr,-
komáromi agarász-társulat, mint folytatása az
1846. évi hasonló nevű, de húsz év óta össze nem
jöhetett társulatnak f. évi szept. 9-én Győrben
tartott közgyűlésén újra alakult s megválasztá
tisztviselőit. Biharmegyében szintén alakult aga-
rász-társulat, mely okt. 8-án N.-Váradon tartotta
első közgyűlését.

** (Üablások.) Kolozsvárról mostanában sok
rabláseset felől értesülünk. A napokban este 10
órakor fosztottak ki egy ifjú embert egyik jártabb
utczán. Mikes faluban, hir szerint, a b. Jósika csa-
lád sírboltját fosztották ki.

** (Vérengzö kötekedés) történt Pécskán ka-
tonák és polgárok közt. Egy hadnagy meghalt,
több közvitéz és néhány polgár nehéz sebben fek-

szik. Ugy irják, hogy azért czivódtak össze, mert \
a katonák a polgárok mulató helyére tolakodtak és j
ott rakonczútlankodtak. j

** (Fegyverkezés.) Bécsből irják, hogy a i
Wanzl-féle fegyver határozottan jobb, mint hire. I
Mióta gépek segélyével dolgoznak, melyekben sok
ideig hiány volt érezhető, a gyártmány jobban
sikerül s a munka sokkal gyorsabban halad előre.
A bécsi arzenál naponkint 600 hátultöltőt gyárt; !
jövő tavaszszal az egész hadsereget el fogják látni
vele. Jelenleg 24 gyalog hadosztálybeli tiszt időz
ott, hogy a fegyvergyárban az uj fegyverek keze- j
lésébe begyakorolják magukat, s azután mint tani- i
tók térnek vissza csapatosztályaikhoz. E mellett
más fegyverekkel gyakorlati összehasonlitások
sem hiányoznak: mintegy 80 nemű hátultöltő
állván rendelkezésre. A Wanzl-féle fegyver árny-
oldalai mellett határozott előnyökkel is bir. E
rendszert azonban csak régibb fegyverek átalakí-
tására nézve fogadták el, mig ujak készítésére a
Wörndl-rendszert (melyet mindjárt kezdetben na-
gyon dicsért a „Times" egyik bécsi levelezője)
használják. A fegyvergyárban folytonosan tétet-
nek gyakorlatok a golyófecskendővel is, melynek
hatása a háborúban valóban gyilkoló. Ez egyéb-
ként nem az a golvófecskendő, melyet Franczia-
országban elfogadtak, hanem az első találmánynak
javított kiadása.

** (Sír-rablók.) Darmstadtban e hó elejének
egyik éjjelén az evang. hitv. temető nagyobb sír-
jait feltörték, a holtak maradványait szétszórták,
s a mi értékes volt a koporsókban, azt mind elra-
bolták. A temetőőrt és fiát megsebesítve és össze-
kötve találták reggel lakásukon. Ezek vallomása
szerint négy ismeretlen ember tört be hozzájuk
éjfél után, kik halálfenyegetések kö»,t a gazda-
gabb sírok után kérdezősködtek, aztán egyiköket
őrzőnek ott hagyva, rabolni mentek. Legalább két
óráig tarthatott a rablás, s a megrablott halottak
rokonainak vallomását összevetve, körülbelől 6000
tallér értéket rabolhattak el. A tetteseknek még
eddig semmi nyoma.

** (Halálozások.) A szegedi gőzmalom volt
igazgatója, Burgert Nándor, Temesvárit elhunyt.
Bukarestben közelebbről temették el dr. Boros-
nyói János nejét, kivel 40 évet töltött. Szebenből
menekültek volt oda üldözések elől.

— (Ajánlkozás.)TStgy jogvégzett egyén, jelen-
leg Pesten a zongorászat, zeneelméletek és zene-
szerzés terén, eredeti szakbizonyitványok alapján
ajánlja magánleczkékben tanári működését az il-
lető t. közönségnek. — Többet eziránt: Deák Fe-
rencz-utcza 9 sz. 2 em. Balogh S. ur irodájában.

Nemzeti színház.
Péntek, nov. 8. „Báró és bankár." Dráma 3 felv. Irta

Hugó Károly. Szigeti Imre, ki ez este mint vendég lépett
föl, kétségtelenül a tehetségesebb vidéki színészek közé
tartozik; alakja színpadias; nagyobb szerepeknél azonban
hiányzik még nála az az öntudatos biztosság, mely sikert
Ígérhetne a nemz. szinház deszkáin.

Szombat, nov. 9. „Lohengrin." Regényes opera 3 felv.
Wagner Richárdtól.

Vasárnap, nov. 10. „Üldözött honvéd.'1 Eredeti dráma
4 felv. Irta Szigligeti.

Hetfö, nov. 11. „Párisi szegények." Franczia szinmü 6
felvonásban.

Kedd, nov. 12. „Mártha." Vig opera 4 felv. Zenéjét
szerz. Flotow. Saxlehner Emma k. a. ezúttal másodszor lé-
pett föl a nemzeti színházban, Nancy szerepét énekelve.
Tetszett, s a negyedik felvonás vadászdalát ismételnie is
kellett. Mivelt oskolája, rokonszenves szép hangja mellett,
kétségtelenül, szép ifjú alakja, ízletes öltözéke is segitettek a
sikert ily gyorsan kivívni. Szerződtetése több, mint valószínű.

Szerda, nov. 14. „Benoiton család." Vígjáték 5 felv.
Irta Sardou; ford. Csepregi.

Csütörtök, nov. 14. „Zampa." Vig opera 3 felv. Zené-
jét szer. Herold.

Budai népszínház.
A budai népszínházban nov. 7-kén ismét egy újdonság

került szinre: „llákóczy Júlia" ismeretlen szerzőtől. A kö-
zönség tetszéssel fogadta, s ugy látszik, a játék-rend egyik
érdekes darabja lesz. Meséje kissé regényszerü, s ez annyi-
ban is hátrányára van, hogy sok változást tesz szükségessé,
különben érdekes; jelenetei hatásosak, s nyelve szabatos,
néhol erőteljes. — A népszinház másik újdonsága egy pa-
ródia Szigligeti „Üldözött honvéd"-jére : az „Üldözött cse-
repár" czim alatt.

Szerkesztői mondanivaló.
— Kolozsvár. M. A román dalirodalomból azt hisz -

szűk ezeknél szebbet is lehetne válogatni, néhányat mi is
ismerünk. Ezek külformai tekintetben sem ütik meg a mér-
téket.

— Zsitva-Gyarmat. H. Gy. A kérdezett mü most je-
lent meg, s mint értesülünk, az előfizetőknek már megkül-
detett.

— Avar-Tudnn. Hangjában itt-ott megcsillan egy
kis költőiség: de az egész még sem felel meg igényeinknek.

— N.-Várad. P. J. A kiadó-hivatal sajnálattal jelenti,
hogy a tavalyi folyamból már nem szolgálhat, még csak a
kivánt egyes számokkal sem

— Tecschen. Ugyanazt válaszoljuk az idei három ne-
gyedévi folyamra nézve.

— Póla. N. N. Az őrült ember mutatványlapját ma-
gunknak sem volt alkalmunk látni, s csak mások értesítése
után emiitettük meg Nem tudjuk, hol volna kapható.

SAKKJÁTÉK.
416-dik sz. f. — Kohtz J. s Kockelkorn

K.tól.
(Az angol tornában 2-dik dijat nyert feladvány.)

Sötét.

a b e d e t g
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 410-dik számú feladvány megfejtése.
(Bayer Konrádtól, Olmützben.)

Világos. Sötét.
1. Hd4-c2 Ha8-c7(!)
2. Bh4-h5 Kd5-e4:
3. fö—e6:fmat.

Helyesen fejtették meg. Miskolcxon: Czenthe József.
— Meranban: Háy Urbán. — Pesten: Kakovszky Aladár.
— Nagy-Becskereken: Bitermann Rezső. — GeUén: Gle-
singer Zsigmond. — A pesti sakk-kör.

A 411-dik számú feladvány megfejtése.
(A nagy-szombati remetétől.)

Világos. Sötét.
l . H f ö - d 4 Ke5-d4:
2. cő—d6:fmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József
— M..-Szigeten;. Cseresnyés Gyula. — Pesten: Rakovszky
Aladár. — A hatvani olvasó-egylet. — Tisza-UjlaTcon: Lövi

, Jónás. — A rév-komáromi aggastyán. Gelsém: Glesinger
' Zsigmond. — A pesti sakk-kör

HET5-NAPTAR.
Hónapi- és

hetinap
Katholikns és protestáns

naptár
Görög-orosz

naptár

17
18
19
20
21
22! Péntek
23 Szóm.

Vasár.
Hétfó
Kedd
Szerda
Csőt.

November
F 23 Csőd. Ger.
Eugen, Hilda
Magy. Erzsébet
Bódog hitv.
B. Assz. avatása
Cziczelle sz.
Kelemen püsp

F 22 Anián
Jenő, Odo
Erzsébet
Jolánta
Ilma
Cziczel
Kelemen

Novemb. (ó)
5 A 22 Galak.
6 Pál püsp.
7 33 vértanú
8 Mihály
9 Onesiphor

10 Erastus
11 Victor

Izraeliták
naptára

Marchesv.
19Böjtsát.U.
20 falel.b.m.
21 Ariel

í í 2 2
|!23Temp.fer.
24
25 S. Tőled.

N a p
hossza I kél nyűg.

234 39
235 40
236 40
237 41
238 41
239 42
240 43

6. p.
7 8
7 10
7 11
7 12
7 14
7 16
7 17

ó. p.
4 21
4 20
4 19
4 18
4 17
4 16

H o l d
hossza | kél ; nyng.

f. p.
128 11
142 15
156 2
169 33
183 50
195 54!

6. p.
10 13
11 27
regg.
0 37
1 46
2 54

4 161S208 461 4 1

ó. p.
este
0 45
1 19
1 49
2 17
2 44
3 13

Hold változásai. • Ujhold kedden, 26-án, 6 óra 27 perczkor reggel.

TARTALOM.
Miké Sándor (arczke'p). — LUjom Kata. — Istené

ügyem! (folyt.). — Agyagfalva és azagyagfahri tér (vége.)
— A zabolai kastély (képpel). — A római zsidóváros (kép-
pel). — Ferencz József látogatása Nancyban (képpel). —
A dér. — Egy ártalmas éji lepéről (vége). — Egyveleg.
Tárház: Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. —
Közintézetek, egyletek. - Ipar, gazdaság, kereskedés. —
Közlekedés. — Mi újság? Nemzeti szinház. — Budai nép.
szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. —

Heti naptár. _ _ _

Felelős szerkesztő Nagy Miklós.
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Legdicsöbbnek tapasztalt s a legkedvezőbb sikerrel megpróbált
Dr. ISéringuier IJ.

KORONA-SZESZE,
(vagy a kölni viz qulntessentiaja)

1 eredeti üvegcse ára t forint 15 krajczár.
Legkiválóbb minőségben — nem csak mint igen kellemes

szagos és mosdóviz, hanem ugy is, mint az élet-szellem ébresz-
tésére és az idegek erősítésére szolgáló dicsó gyógyszeres
segélyszer.

Dr. Suin de Bonteniard
ILLATOS FOGPASZTÁJA

Y* és V* csomagokban, ára 30 és 35 ujkr. A legol-
csóbb, legkényelmesb s legbiztosabb tisztítószer a
fogak és l'ogbus épségben tartására; ezen paszta,
egyidejűleg az egéss: szájüregnek igen jótékony fri-

seséget kölcsönöz.

Dr. Béringuicr Ti.
NÖVÉNYI HAJFESTÖSZERE

(tokban, kefécskével és csészével, teljes készülék,)
ára 5 ft.

Mint a czélnak teljesen megfelelő és általában ártalmatlan
szer ismertetett el a haj és szakáll, valamint a szemöldöknek
bármely tetsző árnyalatbani tartós festésére.

Dr. IIARTUNG

CHINAHEJ OLAJA,
a haj fenntartására és szépítésére, (be-
pecsételt s bélyegzett üvegcsékben ára

85 ujkr.

Dr. HAKTUlVe

NÖVÉNYHAJKENÖCSE,

BORCHARDT
orvos tudor

ILLATOS NÖVÉNY-SZIPPAM,
a bőrszín szépítésére és épségben tartására, mígpróbálva min-1
den afféle bőrsíenny ellen, ajánlható továbbá mindennemű fürdő- [
nél sikeres eredménynyel; ÍZ eredeti darabokban, ára 42 ujkr. I ĵi

Dr. LINDKS tanár
NÖVÉNYI RUDAS-HAJKENÖCSE,|
előmozdítja a haj fényét és ruganyosságát s egyszersmind a j
fejtető szilárdítására is igen alkalmas; ~ eredeti darabok-;

ban, ára 50 ujkrajezár. ZZZ

BALZSAMOS OLAJBOGYÓ-SZAPPANA,
mint enyhe s egyúttal hatályos napi mosdószer még aleggyön-
gédebb bórü hölgyek és gyermekek számára is a legjobbnak j

ajánlandó ; ^eredeti csomagokban,ára35 ujkr. ZZ

t
Béringnier L.

NÖVÉHY6YÖK-HAJ0LAJA,
hosszabb használatra elégséges üvegekben,) árai ft,
a legalkalmasabb növényi alkatrészekből összeállitva a haj és
szakáll fenntartására, erősítésére és szépítésére, s az oly kelle-

metlen fejkorpa és börmoh-képKŰdés eltávolítására.

Dr. KOCH
NÖVÉNY-CZUKORKÁI,

(eredeti doboszokban.) ára 70 és 35 ujkr.
Ezen, a legkiválóbban alkalmas fú- és nö-

vénynedvekből állapodottságra hozott növény-
ezukorkák, a legelismertel)b véleményezések nyilvánításával ta- [
lálkoznak és különösen köhögés, rekedtség, torokbántalmak, 1
elnyákosodások stb. eseteiben csillapítótag hatnak.

a hajnövés ujraébresztésére és cüesztésére, (bepecsételt, bélyeg
zett üvegtégelyekben,) ára 85 ujkr.

A föntebb elősorolt, hasznosvoltuk és szilárdságuk által annyira kedveltekké vált különleges czikkek,
a valódi minöségérti jótállás biztosítása mellett, városára nézve egyedül s kizárólag kaphatók:

Kertész és Eisert
Pesten, Dorottya>ntcza 2. sz.

(a „magyar király'1 szálloda átellenében)
ajánlják újonnan berendezett

FEGYVER-
RAKTÁRUKAT.

Miután megszűntek azon nehézségek,
melyekkel a fegyverek birtoka eddig ösz-
szekötve volt, különös feladatunkul tűztük
ki, olcsó árak mellett tökéletesen biztos
és jó minőségű fegyvereket szállíthatni, s
így ezen czifck megszerzését mindenkinek
lehetségessé tenni; dús választékban aján-
lunk ennélfogva
Egyesövft fegyvereket 8 ft. 60 krtól

kezdve;
Kétcsövű percassiós vadászfegyvereket

15 forimtól 6') ftig;
Kétcsövfl Lefanehenx vadászfegyvere-

ket 50 forinttól 100 ftig;
Lefaucheux Revolvereket 11 ft. 50 kr.-

tól ŐO ftig;
Egycsövü zsebpisztolyok párja 3 ft. 50

krtól 20 ftig;
Kétcsövü zsehpisztotyok párja 6 fttól 25

ftig; 2330 (1—3)
nemkülönben Flobert-féle szobapiszto-
lyokat és puskákat, Ltfaiuheuv-lolté-
nyeket, mindennemű gyutacsokat, gyu-
tacs-gépeket, vadasK-taskakat, s a va-
dászat minden egyéb és legújabb szükség-

leteit.
írásbeli megrendelések gyorsan a

különös figyelemmel teljesittetnek.

PESTEN:
BUDÁN:

Török József Jezovitz M. Scholz J. Kiss C. Sztupa G.
gysztár a „sz. lélekhez"

király-uteza 7. sz.;
gysztár a „Magyar

királyhoz";
városi gyógysztár; gyógyszertár

a „kígyóhoz";
gyógysztár a szé-

natéren.

üdvari gyógy- Ráth P. f í - B ! ! l í A I I B a b a t s H ' Pfochaszka
S Z C r t i i r , gyszerész, Tabán. | J JQ %J JjŰLm* • gyszerész; kereskedése,

valamint a köretkező bizományos uraknál Magyar- s Erdélyországban s a kapcsolt részekben:

1. Kutiin: Tyroler és Sehle-
singer.
maH: Koby Beck.

&Usohi: Lange Antal.
%.rad: Tedesehi J., Schaffer

Alb. és Éliás Ármin gysz.
Baja: Klenanoz és Babocs.
Bárt fa: Waniek és társa.
ti. Gyarmat: Moldoványi S.
Besztereze: Kelp Fr., Dietrich

és Fleischer.
Bonyhád: Straieher B.
Breznóbánya: Göllner és fia.
Böszörmény: Lányi M.
Bazin: Streicher Gy.
Brassó: Stenner F. és Jeke-

lius F. gysz.
Csáktornya: Kárász A.
Csongrád: Roth Róbert.
Csakvár: Lukács Gyula gysz.
Csanád: Telbisz J.
Debreczen: Czanak J. gysz.,

Rothschneek Gin. gysz., Ge-
rébi és Hannig.

Detta: Braumüller J. gysz.
Déva : Bosnyák A.
Q. Földvár: Nádhera P.
Deés: Krémer S.
Erzsébet varos: Schmidt A.
Érsekújvár : Latzko p. é s fia.
Eperjes: Z&ambery lg. és Pap

J . S .
Eszék: Horning J. gysz-
Eger: Pillér ,T.
Esztergom: Bierbrauer C
Facset: Hirschl D.
Gyöngyös: Koczianovich J.
Georgenberg: Ilensch Ed.
Gölnicz : Fischer C. E.
Győr: Szailer Gyula.
Gy. - Szt. - Miklós: FröhlichE.
Gyula: Oerley Ietv. gysz. és

Winkler F. E.
Halas : Hirschler D.
Ilatzfeld: Schiiur J. F.
Hogy ész: Rausz W. és fiai.

II.-M.-Vásárhely: Braun J.
Heves: Blau J.
IKIÓ : Tirscher G. gysz.
Jászberény: Leitner K.
Jolsva : Porubszky S.
Kassa: Eschwig E. és fia, Quirs-

feld K és Münster Gyula.
Kaposvár: Kohn Jak.
Késmárk: Genersich A. gysz.

és Faikiss J. gysz.
Kecskemét: Markovits G.
Keszthely: Singer Mór.
Komárom: Belloni A.
Kalocsa: Behr L B.
Kisnjetzállás: Nagy S.
Kisbér: Stern E.
Kolozsvár: Wolf J. gysz. és

Engel J. gysz.
Körinöf z : Ritter J.
Kun-Szt.-Miklós: Csappó G.
Károlyfehérvár: Matherny

E., Rusi J.
Kőszeg : Bründl J. gysz.
Kézdivásárhely : Fejér L.
Lippa : Csordán A.
Liptó-Szt.-Miklós: Krivosz J.
Losoncz : Bódy J. E. és Ge-

duly A. gyss.
Lőcse : Kubatschka G.
Lubló : Glatz J.
Lúgos : Schinszler A.
Léva: Boleman E. gysz.
Makó : Ocsovszky S.
Msgyar-Óvar: Czeh S.
Marczali : Istl A. b'zv.
Marosvásárhely: Fogarassy J.
Mohain: Fogler Antal.
Miskolc : Medveozky F. gysz.

és Spuller Ferencz jr.
Sloór: Ebner J.
Munkács : H a u p t J. L. és Ho-

rowitz S.
Malaczka :Röhrich J. gySz.
Nagy-Banya : Haracsek J.
JVagy-Abony: Lukács A. g y s z ,
N*gy-Karoly: Sehöberl C.

Nagy-Mihály: Brenning F.
Nyírbátor: Legányi E.
Nagy-Varad: Huzella M. és

Janky A.
Nagy-Kanizsa : Rosenfeld A.
Nagykikinda: ManojlowitzP.
Nagy-Szeben: ZőhrerJ.F. és

Lurz J.
Nyíregyháza : Reich és Pav-

lovitz.
Nagy-Becskerek: Pyrra J.
Nagyszombat: Heuffel C. F.
Nyitra : dr. Láng E. gysz.
Nádudvar: Lippe S.
Nagy-Kalló: Alandl S.
Nagy-Enyed: Horváth F.
Oravicza: Schnabel Gy.

| Ó-Orsova: Bóhrae K. könyvk.
Paks: Flórián J.
Pancsova: Huber J.
Pápa: Bermüller J.
Petervárad : Nagy J.
Pécs: Ailler A. és Zách K.
Pozsony: Weinstabl C. és Hein-

riei F. gysz.
Putnok: Fekete F. gysz.
Pozsega: Kusevic Sp.
Uiinaszombat: Kra'tschmar K.
Rozsnyó: Feymann A.
Rózsahegy: jureczky gysz.
Rom.-Lugos: Popovits J.
Sassin: Müke A. gysz.
Segesvár: Miszelbacher J. B.

és fiai.
Selmeez: Dimák J. C.
Szombathely : Tempel F.

gysz., Pillich F.
Székesfehérvár: Deutsch R.,

Légmán A. és Braun J. gysz.
Szaniosnjvár: Placsintár' G.

és fia gysz.
Sz. Egerszeg: Izsó F.
Szentes: EisdorferG. gysz.
Szathmar: Weisz J.
Szabadka: Farkas J. és Si-

mony J.
Szegszárd : Brassay M. gysz.

Szeged: Kovács M. gysz., Ko-
vács Alb. gysz., Fischtr és
Schopper. 2238(5-0)

Sz. Udvarhely: Kauntz J. A.
Szereda: Gozsy A.
Sz. Keresztur: Binder M.
Szász-Régen: Kinn Ján. G.

és Wachner T.
Siklós : Holmik F. gy.
Szigeth: Tyrnauer Gr.
Sz.-Somlyó: Ruszka Ign.
Szoboszló: Túry J.
Sopron : Eder F. gysz. Pach-

hofer L. és Mezey A. gysz.
Szolnok: Braun J. és Ho-

ránszky Istv. gysz.
S. Szt.-Gyfirgy: Vitályos B.
Sz. Várallya: Gerber E. és

Weisz Mátyás.
Tasnád: Szongott J.
Temesvár: Quiriny A. gysz.

PeeherJ. E. gysz., Jahner K.
gysz. és Kuttn M.

Thórda: Rigó J. Friedr.
Tolna: Hofbauer M.
Trencsén : Kulka Izid.
Topolya: Sárkány L. gysz.
Tata: Merkl A. könyvk.
Uj-Verbász: Singer H.
Unghvár: Liszkay J.
Uj-Becse: Weliachajun.
Újvidék: Schreiber Férd.
Versecz: Fuchs J.
Vágujhely: Baiersdorf L.
Vnkovár: Stanits T.
Veröeze : Doma L. és Bésr J.

K. gysz.
Várasd : Tauschek S. A. és

Halter A. gysz.
Vt'szprém : Guthard fiai.
Vacz: Michalik és Meiszner.
Kenta: Wuits testv.
Zombor: Popifs J. és Faloione

Gyula.
Zágráb: Cejbeck J. J. gysz.

és Hegedűs Gyula.
Zimony : Joannovicz A. D.

Titkos betegségek
és súlyos ntóbajai ellen, sok évi tapasz-
talás s a világhírű Itieorri (egykori pá-
risi tanárának) módszere után, siker

biztosítása mellett, rendel

orvostodor.
Lakása Pesten, váezi-utcza 15. sz., a

korona kávéház mellett
Elfogad naponkint 11 órd-

2234(12—12)
Megkereshető levél által.

tól l-ig.

ÉRTESÍTÉS!
Alulírottnak van szerencséje

ezennel jelenteni: hogy ő, a mél-
Gonibos Bertalan ur

által feltalált 2306 (3 - 3)

Erősítő kainak
bizományi főraktárát

átvette s kéri egyúttal mindazo-
kat, kik a kicsinybeni eladást ál-
talvenni kivonják, miszerint bő-
vebb értekezés és megállapodás
végett, egyenesen hozzá fordulni
szíveskedjenek.

Fischer J.
Pesten, kétszerecsen-uteza 4. sz.

A Teszéri-Deméndy pörben
szükségessé vált s több hírlapban közzétett
intézkedések végett f. é. okt 20-ra Váczra
meghívott folperesi családtagok kis szám-
mal jelenvén meg: ottani megállapodás
folytán, ugyancsak a folperesi családtagok,
f. évi nov. 26-nak délelőtti óráiban Pesten,
a megyeházánál tartandó gyűlésre ugy hi-
vatnak meg, hogy ekkora jelenlevők a meg
nem jelenők nevében is határoznak.

Költ Pesten, okt. 26-án 1867.

2322(2-3) Szilassy István,
mint választott családi-igazgató.

j

ROCK ISTVÁN GÉPGYÁRA
Pesten, soroksári-wtoo 20 -Ik szám alatt.

Ajánlja egyes vagy kettős őrlő malmait, bel- vagy külföldi kövekkel, valamint bármily nagy-
ságú gőzgépek készítését, s azokhoz való malmok berendezését, akár egyszerű, akár linoni liszt őrlé-
sére; elismert jelességü ,,Röek-féle-' 6 lovas eséplöit, íisztitó és zsákoló szerkezettel, melyeken az
ezelőtti vas függő vasak helyett farugók vannak alkalmazva, miáltal mind a szabályos és tartós járásán a

• gépnek, mind pedig erő tekintetében tetemesen könnyítve van; a hozzá tartozó járgányok jelenleg
szinte akkép tökéletesítettek, miszerint k»rek állásáról, működő állapoíjában sem kelletik le-
venni, hanem mindig a kereken marad; — ajánlom továbbá jeles Hensmann- és amerikai 2, 3, 4 lovas
cséplőket czélszerü javitásokkal leszállított árakon; — nemkülönben zúzó- és daráló-gépek, olaj- és
borsajtók, ekék, boronák, szecska és répavágó, kukoriezamorzsoló, szóró s egyúttal zsákoló
rostákat; hordozható (Locomobiit} gőzgépeket, hozzávaló tisztító eséplővel; készítek mindennemű
könyvnyomdái gépeket viznyoniásu olajsajtók, olaj-és szeszgyáraknak, akár saját tervem, akár be-
küldött terv után legújabb modor szerinti berendezését elvállalom, és gyártmányaim szilárdsága és tartós-
ságáért kezeskedem.

2308(2-3) gépgyártulajdonos m. k.

Kertész Pesten, Dorottya-uícza 2,
a „Magyar király" ezfmfl szállodával szemközt,

ajánlják a jelen idény tekintetéből következő czikkeik dús választékát:

Fűtő-szereket:
kandalló- és kályha-állványokat, fütő-kószlettel együtt, 3

ft. 50 krtól 6 ftig.
Ffltö-készletekeí, külön 1 ft. 50 krtól 2 ft. 50 krig.
Angol aczél futö-készleteket, 5 fttól 10 ftig.
Kályha elébe való talczakat, és angol kandalló-állványokat

sárgarézből és öntött-vasból.
Fa-kosarakat nádból, pléhböl és fából, 2 ft. 20 krtól 12 ftig.
Coaks és kőszén-kosarakat, fénymázo;t pléhböl 1 ft. 90

krtól 6 ftig.
Szikra-ellenzéket, kandallók elé.
Favókat.

Thea-üstöket, fónymázolt pléhböl, vörösrézből és angol czin-
ből 2 12 személy számára 3 ft 75 krtól 25 ftig.

Thea-flstöket, Bercelius-lámpákkal
Orosz-samavarokat sárga- és vörösrézből 11 ft. 50 krtól

30 forintig.
Thea-kannákat, angol-cíinből 1—12 személynek.
Kíilönnemü gyors f'orralókat.
Thea-szelenczeket, üvegből, pléhböl és angol-czinből.
Tojásföző-Répeket, sárga- és vörös résből.
Tojasfözö homok-órákat 50 és 60 krjával.
Különnemü thea-szüröket és thea-golyókat.

Pezsgőbor
közvetlen Franciaországból behozva,
vámmentesitve, ládákban 6palaczkjával
g feljebb a Champagne leghirnevesb

gyáraiból, u. m.
Moet áChandon a Epernay crémant

rosé % ft. 50 kr.
Napóleon grand vin á Ay erömant

rosé 2 ft. 50 kr.
A fentebbi fajokból Vi palaczkok-

ban 1 ft. 50 kr.
A pénzösszeg beküldése vagy utánvét

mellett alulírottnál megrendelhető.
A pakolás ingyen. 20 palaczk vétel-
nél 5% engedfetik. 2289 (5-50)

Alexander Floch,
in Wien, Ober-Döbling Nr. 28. !

Gyász ehmisettek,
fátyolok, erepp rőfszámra, gal-

lérok és hajtókák stb.

TÜRSCH F.-nél
Pesten, váczi-uteza a nagy Kristóf

2260 mellett. (4—5)

2315 (2-2)

' A háztartási kellékeiből:
Non plus ultra, felöntő és egyéb kitűnő szerkezetű kávé-gépeket 70 krtól 15 ftig, thea-táleüákat, minden nagyságú kávé- és
pohár-tá'czákat, kenyérkosarakat, asztali késkosarakat kávéőrlőket, kávépörkölőket, asztali és ágas gyertyatartókat, lámpá-
kat, gyertyaeloltókat és takarítókat asztali és uzsonnakéseket, kanalakat, pohártartókat, diótörőket, butorporolókat, vasaló-
kat, mozsarakat, asztali csengetyüket, esernyő-állványokat, lábtörülőket, amerikai seprűket, palaezkdugtíkat, abrosz-fedőket,

ezukoraprítókat, ezukor- és bors-tartókat, eczet- és olaj-tartókat, czitrom-sajtolókat, étel-fedőket stb

Biztos szer fogfájás ellen.
Dr. PAYCHA-féle

Alveolar-fogcseppek,
j! egy nagy üveg ára 1 forint, egy kisebbé

50 krajczár.
Vipera-assiiaópok.

Wztos szer torokfájás- s lényegesen to-
| rokgyik ellen.
Ily zsinórok a nyakra illesztetvék, a fájdal-
maktól megóvja, s gyökeresen kigyógyitja.

j — Egy zsinór ára 1 ft. 58 kr. — Krieger A.
gyakorló tyukszem-műtő, jónak elisert

tyukszemtapasza.
A t)'ukszemek gyökeres meggyógyitásaért
jótállás biztosittatik. Egy nagy dobosz ára

ára 70 kr., egy kisebbé 35 kr.
;' Főraktár Magyarországra nézve:
1 Pesten, TÖRÖK József gyógyszerész-
I nél a kiráiy-utezában. 2*90 (3—6)

Heckenast Gusztáv könyvkiadó hivatalában Pesten (egyetem-
utcza 4. sz.) előfizethető:

MAGTAR SZABABSAGHARCZ
története 1848—1849.

Irta

VARGYAS ENDRE.
Az egész munka 5 0 — 6 0 ne^yedrótü í^böl, 70—80 képpel, fog
állani. — Előfizetési ára a teljes, 10 füzetben, hónaponkint,

megjelenő munkának 3 ft.
Megjelent az 1-sö füzet.

5 trazás
évenkint/ve„nM», 1 8 6 4 - k i j e g y e k

• Imzás (Seczemhcr 1-én, fönyervéiiy V4 millió forint.
kaphatók alulirtnál készpénzért a napi árfolyam szerint, és havonkinti rész]et6zetés
mellett Itt írcos eredeti mailandi jegy ingycn-hozzáadasával, melynek szinte

4 hnzasa van évenkint.
12 havi részletekben 7 forint 50 krval.
24 „ ,. á ftjával.
az 50 forintos jegyre a fele ár fizetendő. "^H3
• * darabra 2 forintjával és 50 krajczár bélyeg.
. 10 „ egy darab ingyen.

Társasjátékok:
— _ — t,

évnegyedenkint 4 forint, 20 darab valamennyi ausitriai sorsjegyre, egy
batleni 35 forintos jegy hozzáadásával,

25 részfizetésre. A befizetés nem fog elveszni, minthogy a társasjáték bevégeztével
a sorsjegyek eladatnak,és az egész előadási öszlet a 20 részvevő között felosztatik.

~ mindennemű értékpapírokra, visszafizethető akár egy-
szerre, akár részletekben.

Vidéki megbízások pontosan teljesittetnek.
2285 KÁROLY JÓZSEF, (5-6)

Legnagyobb butor-raktár az országban.
A p e s t - b u d a i

igazgatósága,
tisztelettel tudatja a nagyérdemű közönséggel,

hogy termeiket nártor-uteza 9. sz. a. 1 emeletben,
gazdagon ellátva mindennemű

bútorokkal s tmtorzati darabokkal
nagybani s részletekbeni eladásra megnyitották, s

ajánlják a í. ez. közönség szíves figyelmébe.
Pest, november 1-én 1867.

2311(3-3) Aa igazgatóság.

váltó-üzlete Pesten, harminczad-uteza 3. sz. alatt.

HECKENAST
zongora-terme.

Felbátorítva azon barátságos jóindulat által, melyet három éven át a Pachl Já-
nos-féle zongoraüzlet vezetése alatt élvezni szerencsém volt, f. évi október hó elején
nóm Heckeníist Karolina szül. Pacbl társaságában a fentebbi ezég alatt saját zonitora-
raktárt nyitottam Pesten, váczi-nteza l-so szám alatt, 1-sö emelet 7-ilt szám.

A bel- és külföld leghirnevesb gyárai zongora-termemben képviselve kendnek,
s törekedni fogok, hogy hangszereim kitűnősége Ivalamint a legolcsóbb árak által a
nagyérdemu közönség sokszorosan tapasztalt bizalmát ez uj vállalatomban is kiérdemel-
jem s megőrizzem. Uj s átjátszott zongorák eladatnak, kibéreltetnek, becserél'étnek •
készpénzfizetés mellett megvásároltatnak; valamint bargszerelés s a kijavítások minden
nemei, melyekre nézve a legjobb erők állanak rendelkezésemre, — önzéstelen előzékeny-
séggel a legnagyobb készséggel elvállaltatnak s gyorsan teljesittetnek.

2298 (4-6) Heckenast

É

I
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Legújabb órák
••"nagy választékban " ^

Lecbner József
órásnál Pesten, váczi-ntcza 5. sz.

a „Nádor" szálloda mellett.
2316 (4-12)

Női vászon-készletek,
ágyneniiiek, nappali és éjjeli ingek, nadrágok, korsettek, fésülö-

köpcnyek, zsebkendők, harisnyák, szoknyák s a t.

Kész menyasszonyi készletek
bármely áron, mennyasszonyi ruhák selyemből vagy illusioból, és

bármely ruha készítés.

Gyermek vászoiinemü-készlcíek,
úgymint: ingek, vánkosok, kádkendök, ellenzők, piqué-takarók,

kötött fokotok s a t.

Kereszteló-vánkosok és znbonykák
fonott vagy vas bölcsök, egészen felszerelve minden áron.

Finom hímzések, fehérnemOek,
csipkék, gallérok, és kezelök, fökötök, fátyolok, szövetek, szélek

és betétek s a t.

egy ablakra 4 forint 50 krajczártól 15 forintig

ajánl T U R W V tt F . 2262(2-3)
Pesten, váczi-utcza 19-dik szára alatt, a nagy Kristóf mellett.

Részletes árjegyzékek bénnentve.

THEA és RUM
m nemkülönben kitűnő magyar, rajnai, bordeauxi borait, valódi franczia
1 pezsgőket, hollandi Anisette, Curacao, Benedictinusok Liquerje, va-

lódi franczia Cognac és franczia szeszt (Franzbranntwein), tisztelet-
tel ajánl

2272 (7—12)
Hollóssy (Jynla,

Wurm-utcza, VoRl-féle házban

KOHN PHILIPPE
dicséretesen ismert

Pesten, Dorottya-utcza %• sz. a., háznégyszög, a „magyar
király" szállodával szemközt,

mint Patek, Phllippe és társa genfi hírneves óragyárosok tanítványa
ajánlja kitűnő, jó és olcsó óráit gazdag választékban % évi jótállás mel-

lett, az alábbi árjegyzék szerint:
10 ft.
12
14
15 „
16 „
16 „
18 „
24 „

Ezü&t henger-órák 4 kóré . . .
„ rugóra . .

finom aranyfoglalványnyal
hengeróra kettős födéllel

„ kristály üveggel
horgonyóra 15 kőre

„ kettős födéllel
finom, ezüstben nehéz 20, 22,
angol horgony-órák, kristály

üveggel . . . 20, 22, 24, 26 „
„ remontoir-órák 26, 30, 36 és 40 „

3-as számú arany órák:
Arany órák hölgyek számára 4—8

kőre 25, 30, 36 „
Sav. arany órák hölgyeknek 8

kőre 40, 42, 45
k k 0 55 60

Hűfogak 3 forintjával s feljebb
(jótállás mellett).

Légnyomás által tartott fogsorok (Luítdruck-Gebisse) mfiszájpadok stb.
arany vagy vnlcanitból rugó 8 kapocs nélkül a legújabb amerikai modor szerint,
természethún a legjufányosb áron készíttetnek, továbbá régi az idő által haszna-
vehetlenné vált szajdnrabok kantschukba foglaltatnak, s teljes újjá alakítás után
fájdalom nélkül a szájba tétetnek.

Fogak aranynyal e's más tömőanyaggal plombiroztatnak, fogfájdalmak
eltávolítása nélkül gyökeresen gyógyittatnak, valamint mindennemű fogműtétek
a legnagyobb kimé lettel eszközöltetnek.

Több évi gyakorlat, melyet alul nevezett Paris, London s Bécsben, mint segéd-
orvos szerzett, képesitik, az előhaladt foggyógyászat és fogmüvészet terén minden e
nembem igényeknek a legkielégitőbben megfelelni.

2297 (8 — 4) V I D É K . Y F. , orvos és fogorvos.
Pesten, rózsatér 8. sz. a., Gyurkovits-féle házban

Rendel: naponta 9—5-ig. Ugyanott igen kitűnő szájvíz és fogpor kapható.

Arany remontoir-órák hölgyeknek
85, 90, 110, 120, 135 ft.

„ horgony-órák 15 kőre . . 36 „
„ „ arany födéllel 45 „
,, horgany savonett-órák . 58,60 „

„ arany
fedéllel . . . 65, 70, 80, 96 „

„ remontoir, sav. órák arany-
ban nehéz és arany födél-
lel . . . n o , 120, 145, 175 „

Inga-órák, 8 naponkinti felhúzásra
16, 20, 22, 24 „

„ óra és félóránkinti ütéssel 28,30,32 „
„ „ ., negyedóránkinti ütés-

sel . " . . . . . 48, 50, 55 „
Havi regulatorok 30-32 „
Ébresztők 5 ft., órával . . . . 7 „Arany horgony-órák 15 kőre 50, 55, 60 „

papr* Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét mel-
lett, gyorsan és pontosan teljesittetnek.

fPW* Órák cserében is elfogadtatnak.
U ^ ~ Kijavítások, saját szerkezetű szerszámok és gépek segítségével, Genf,

Brüssel és Paris leghirnevesb óragyárakban 8 éven át szerzett tapasztalatok alapján
2 évi jótállás mellett, a legjobban eszközöltetnek s olcsóért számíttatnak.

Órák, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek. 2300 (7—12)

Fontos hirdetmény dohányzók számára.
Pipák, szivarpipák és szivarszipkák, különféle csinos formában agyagképlési

likacsos-faszénböl (plastisch-poröser Holzkohlen), azon tulajdonsággal bírnak, hogy
a dohányzásnál a dohány rósz ízü alkatrészeit: amoniak stb., de leginkább az egész-
ségre nézve oly káros nikotin-mérget tökélletesen fölszivják. E gyártmányok továbbá
azon rendkívüli kellemességet nyújtják, miszerint felemésztvén magában a likacsos-faszén
minden nedvességet, a pipázás kezdeténél az oly kellemetlen s felundoritó rósz izt soha
támadni nem engedi, s igy minden pipa tisztán kisziható.

Glocke Lajos gyára Hessen-Casselben bérmentes megkereső-levelekre ár-
jegyzékekkel s mustralapokkal egész készséggel szolgál.

JPP~ Kiadási helyiség Pesten: Ilorvath Ferencinél a váczl-atczában é s

Spáth A. mérleg-utcza 6. sz. 2247 (5-6)

TOTTIS ÉS KREIV
vászonáru és szőnyegek gyári raktára

AZ „ÉSZAKI CSILLAGHOZ"
Pesten, Dorottya-utcza 2-ik szám alatt

a „Magyar király"-száilodával szemben,
ajánlja nagy tárát mindenféle vásznak, ásyiruhák, asztalteritékek, vászon- és

battist-kendők. barchend, percailokból; továbbá
Futó-szőnyegeknek rófét 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90 kr., 1 ft. 10 kr., 1 ft. 15, 1 ft. 20, 1 ft. 30, 1 ft. 50, 1 ft. 80, 2 ft,

2 ft. 10, 2 ft. 75, 3 ft., 3 ft- 75, 4 - gft.
Kanapé «B salon-szönyeKí k darabját 9 ft., 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 42,45. 50, 55, 75-160 ftig.
Ágy szőnyegeket 2 ft., 2 ft. 30, 2 ft. 65. 8 ft., 3 ft. 50, 4 ft., 4 ft. 50. 5, 6, 7 ft. 50. 8 ft. 50, 9 ft. 50 kr.-14 ftig.
Flanelt agy- és utazó-takarokat darabja i ft., 5, 5 ft. 50, 6, 7, 9 ft. 50, 10, 13, 14-18 ftig.
Áfcytei iteket 5 ft. 50. 6, 7, 7 ft. 25, 10. 12, 14, 15, 18, 20, 22, 25 -35 ftig.
Aftztaltcritőkrt 4 ft.. 4 ft. 5 >, 5, 6, 6 ft. 25 kr. 9, 10, 12-25 f'ért. 2319 ( 4 - 4)
C i Ó n y o k e t párja 6 ft., 6 ft, 50, 7, 8, 9, 10, 11-18 ftért.

Megrendelések pontosan teljesittetnek, részletes árjegyzékek bérmentesen megküldetnek. ^ M 3

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalá-
ban Pesten, (egyetem-uteza 4-ik sz.) meg-

jelent és minden könyvárusnál kapható:

Görgei.
Czáfolat Asserman honvédezredes és

miniszteri titkár vedirafara.
Irta

Asbóth liajos.
Függelék: Észrevételek Görgei „Gazdátlan

leveleire."

Nagy S-rét, (32 lap), 40 kr.

A magyar költészet
története

az ősidőktől Kisfaludy Sándorig.
Irta

Toldy Ferencz.
Második, javított kiadás, egy kötetben.
Ciimképes kiadás. (XVI. és 475 lap).

Fűzve * ft.
Diszkötésben 3 „

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott Baját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre /> ft.
Csupán Vasárnapi Újság : Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 it.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer has&bzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszőri
Igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkr.

D ó s a E l e k .
(1803-1867.)

Makfalvi Dósa Elek, a képviselőház
alelnöke, kinek hosszas és súlyos szenvedés
után, folyó november 19-kén bekövetkezett
halála oly fájdalmasan érinté a közélet
hazafias köreit s kétségkívül élénk fájdalmat
költend a hazában mindenütt, legfökép pedig
a Királyhágón túli részekben, —• 1803-ban,
márczius 15-én született Maros-Vásárhelytt.

Atyja Gergely, a maros-vásárhelyi kol-
légium köztiszteletben s szeretetben álló
jogtanára, anyja Basa Ilákhel, szintén azon
főiskolánál volt nagyhírű történelemtanár
Basa István leánya. Dósát tehát,
atyja és nagyatyja, sőt szintén
ott tanárkodott ^züleatyja Incze
István után, már családi szent
hagyomány köté azon tanári
székhez, melyet később oly köz-
hasznúsággal s annyi dicsőség-
gel töltött be,s melyben jelenítg
utódainak egyike — fia, Miklós.

Dósa Eiek az apai házban, az
apai szemek előtt kezdé tanulá-
sát; s a maros-vásárhelyi főisko-
lában a gymnasiumi, bölcsészeti, x

jogi, — és hogy protestáns ta-
nultsága teljes legyen, theologiai
tanfolyamot is {végezte. Társai
közt, egész iskolai pályája alatt
első volt; s neki e helyet, sem
tehe'ség, sem' szorgalom, sem a
mi e kettővel együtt jár, ered-
mény tekintetében senki sem
tehette kétségessé. 1825-ben a
kollégiumból kilépvén, az akkori
erdélyi szokás szerint, mint pol-
gári — illetőleg jogi — pályára
készülő, az épen ott székelő
királyi táblára esküdt fel írno-
kul, azaz joggyakornokul.

Apja a következő évben meg-
halt. Hogy helyére ö fog követ-
kezni, azt már előre tudta min-
denki; mert képzettsége a még
alig 23 éves ifjúnak már országszerte isme-
retes volt, úgyszólván az iskolából, hol
tanárai szóbeli előadásai után saját erején
egész tankönyveket állított össze, melyek
akkor Erdélyben közkézen forogtak s neki
hirt és elismerést szereztek. Az erdélyi
főegyházi tanács tehát csak a közérzületnek
adott kifejezést, midőn a fiatal Dósa Eleket

D Ó S A E L E K .

gyei hires alispán melletti jurátuskodása
után, a magyarországi ügyvédek közé esküdt
föl, s miután még S.-Patakon Kövyt hall-
gatta, mert a nélkül akkor jogtudós senki
sem lehetett, 1829-ben Pestre visszajővén,
az egyetemen jogtudorrá avattatá föl ma-
gát, a mi — akkorban — még nem volt oly
gyakori dolog, mint most.

Még a külföldi egyetemeken akart kör-
utat tenni; de nehéz volt akkor útlevelet
nyerni, kivált az erdélyi kanczelláriától. S
végre is, sok utánjárás és Ferencz császár-
nál nyert magánkihallgatás után, akkor sem
az erdélyi, hanem az állam-kanczelláriától
kapott engedélyt — egy félévi külföldi uta-
zásra, E rövid idő a'att, Szentkirályi Móricz
társaságában utazta be Németország egy
részét és Svájczot, vendéghallgatóul több-
kevesebb időt töltvén mindazon egyete-
meken, melyeken — az akkori szigorú

rendszabályok miatt — meg le-
hetett jelennie.

A három év ezalatt lejárt, s
neki 1830. végével haza kellé
sietnie. Jogtanári székét 1831.
januárjában foglalta el tényleg
s e széken 18 éven át, t. i. a for-
radalomig, folyvást emelkedő
hirben tündöklött. Erdély főis-
koláiban egy-egy jogtanárnak
kellett, két éves tanfolyamban,
előadni az összes jogi tudomá-
nyokat, jelesen a hazai köz- és
magán-jogot, pörrendtartást és
büntető jogtant, római jogot,
egyházi jogtant s átalános jogi
encyclopüdiát. Valóban sok
igény, egy embertől, mind ennek
megfelelnie. De a tapasztalás,
hogy többet ne említsünk, az
erdélyi reformátusok két hires
jogtanára: Szász Károly és Dósa
Elek példájában megmutatta,,
hogy az akkori rendszerhez ké-
pest nem volt lehetetlen. Mind-
kettő nemcsak tanítványai igé-
nyeinek felelt meg, hanem maga
körül gyüjté Erdély összes fiatal
értelmiségét, beleszámítva szá-
mos más felekezetüeket is, ki-
váltkép a szász ifjakat, kik vagy
Enyedre, vagy Maros-Vásár-

helyre mentek jogot hallgatni; s e két jog-
tanár keze alól kerültek ki Erdély jeles
publicistái csaknem mind. Kivált 1837 után
(midőn Szász Károly a jogtanárságtól visz-
szalépett) a még fiatalabb Dósa pedig foly-
vast emelkedőben volt, Maros-Vásárhely lőn
a politikai és jogi pályára készülő kapa-
czitások gyülhelye.

47-ik szám. Tizennegyedik évfolyam.

Pest, november 24-én 1867.

az atyja halála által megürült jogtanári
tanszékre kinevezte; az ifjúnak azonban
jogi kiképeztetésének teljessé tételére még
három évet engedett, hogy ez idő alatt mind
elméleti ismereteit, különösen a magyarhoni
törvénytudományból is kiegészítse, mind
a j°&i pálya gyakorlatával megismerked-
hessek.

Dósa ennélfogva, mint már megválasz-
tott jogtanár, 1827-ben az erdélyi, 1828-ban
a magyarországi kir. táblák előtt letett
szabályszerű szigorlatok s Bárczay, pestme-


