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A „VasárnapiUjság"1865. évi folyamának tartalma.
a) Képek és rajzok jegyzéke.

•maKggpa

. Arczképek.
a) Hazaiak.

/

Id. *áró Wesselényi Miklós és Cserei
#elena
jTagy Mihály superintendens . .
Váradi Szabó J á n o s
Reich Ignácz
K a u t z Gyula
Bernáth Zsigmond
. • • ••
Kunszt József kalocsai érsek . .
Bél Mátyás
Ybl Miklós
Rajkovics P é t e r
P e s t y Frigyes
Hajós József
. . • • • • •
Gróf Festetics György
. . . .
Weiszkircher Károly
. . . .
Hegedűs Sámuel
Mailáth György
Gróf Eszterházy Móricz
. . .
Szabó P á l .
B . Sennyey Pál
Bugát Pál
Liszt Ferencz
Dr. Tóth Nep. János
. . . .
Adler Vincze
Szent Abrahámi Mihály püspök .
Müller János
F o r g á c h Zsigmond
J á n o s Zsigmond erdélyi fejedelem
Szögyény László
B. Saguna András metropolita
Pesly Ignácz néptanító
. . . .
Rottenbiller Lipót
Bóhm József
Zsarnay Lajos superintendens
Greguss Ágost
Gr. Festetics György
. . . .
Carina Anna
Szentiványi Károly
T o r m a József
b) Külföldiek.
Wagner Richárd
Dante Alighieri
Cobden Richárd
Proudhon Péter József
Stüler Ágost
Lincoln Ábrahám
Booth John Wilkes
Sherman, Sheridan, Grant
Johnson András
O m e r b a s a

.

Lord Palraerston
Dumas Sándor

.

.

•

.

Szám
Szám
A lőcsei szent Jakab templom
. . 16
Liszt Ferencz az oratórium előadása16
kor
36 Bártfai régi harangok
A magyar tud. akadémia palotájának
Edmonds Emma, hósnó az Unió hadse17
főhomlokzata a lánczhidtér felől
regétől
40
19
Nagyváradi szinkör
Báró
Dóczy
Zsigmond
emléktáblája
a
III. Táj és utiképek.
ladomér-vieszkai templomban . . 22
a) H a z a i a k
Écskai r. kath. uj templom (Torontál22
megyében) r
Budai lánczhidtér
1
7
Béri Balogh Ádám kardja
. . . . 25
4
10 Margita Vágvölgyében
A pesti keresk. testület épülete . • 26
11 " engyeltóti vidéke (Somogyban):
Budai városháza
28
1.
Lengyel
helység
és
kastély
.
.
6
13
Tétényi kastély
30
:
2.j
Kilátás
a
fonyódi
hegy
aljáról
fi
14
A győri püspökök emlékszobra a győri
15 E 3.) a Balatonra
székesegyházban
32
''terjes
23 Cslepataki malom, Mohács mellett,
Kelebiai kastély (Bácsmegyében) . 33
24
33
Cl. Lajos király sirja)
8 A pécsi parochialis templom. . . .
26
35
Soclyó vára (Veszprémin.)
. . .
16 Szent János templom Budán . . .
27
A magyar ideiglenes képviselőház . 40
28 Bon;had fópiacza (Tolnamegyében) 20 Hunyad vármegyében talált római
Szepi
mezóváros
(Abauj
megyében)
21
29
régiség
41
30 Koritiiczai fűrdö:
Debreczeni szinház
42
1.
Itmnonia
nevű
sveiczi
lak
.
.
27
31
A Hermina-kápolna pesti városliget2.
j
á
s
z
l
a
k
27
32
ben
44
3. Alános látkép a bemenetnél . 27
33
Katymári kastély (Bácsmegyében) . 45
84 Budai .ombatér (Sz.-Anna-templom) 30 Budai polgári kórház
46
32
35 Szerenc. v áros
A pesti belvárosi plébánia templom . 47
Pozsony
36
1. a Gttssalkovich palota
. . .
34 A magyar képviselőház nagyterme
37
Pesten
47
2.
Részét
a
sétatérről
34
38
. . . . 50
. 37 Révai Miklós állószobra
39 Privigye Mros (Nyitramegyében)
. . 44 A magyar tud. akadémia könyvtára . 50
40 Vajda-Hun-ad vára Erdélyben
48 A magyar tud. akadémia díszterme . 51
41 Vácz város'átképe
Ózdi
kastél;
(Erdély)
53 Az országgyűlés megnyitása emlékére 51
42
Mátyás kir. temploma Budán . . . 52
Szamosujvár
53
43
43
b) K ü l f ö l d i e k .
b Külföldiek.
44
Egmont
és
Hoorn
grófok emlékszobra
45 A téli posta álomása a sz. GotthárdBrüsszelben
4
46
hegyi zárda ilött Sveiczban . . .
5 Bruchsali magánbörtön
6
47 A kalkuttai kik>tó az 1864 okt. 5-iki
A londoni uj Temze-köpart
. . 14
49
vihar után
8 A most épülő bécsi uj dalszínház . . 23
52 A szent-pétervái posta elakadása a
Az ó palota Florenczben (Palazzo
hóban
• . 12
Vecchio)
24
Helgoland sziget \yugati partja . . 21 Az északamerikai elnök lakása, a feTeherhordó teve amongol sivatagban 27
hér ház, Washingtonban . . . .
25
12 Schaumburg vára, István fhg. lakóDante álló szobra Florenezben
. . 26
17
helye
\
28 Egy phönicziai sírbolt maradványa
18 Tinne Alexine utaztnő a szerecsenek
Djebel mellett
35
20
közt Afrikában
32 Phönicziai emlékmüvek Tortosa mel20 A Matterhorn hegység és Zermatt
lett
35
21
helység Sveiczban
38 A kölni dom
. .
37
21 Egy
angol utazó táraság veszedelme
Színkör a császárok sirja felett Ró22
a Matterhorn csúcsé
88
mában
42
25
oroszlánok i saharái sivaA londoni csatorna gépházának terme 46
42 TTtonálIó
tagban
43
48
V. Természettudomány, ipar,
53
IV. Építészet, cnlékmüvek,

A porosz korona herczegnő huszár
diszöltözetben
N e r o császár mint szinész
. . . .
Ö cs. k. ap. Felsége Budapesten mulatása emlékére
Lincoln gyilkosának elfogtatása . .
Ó Felsége fogadtatása a budai várlakban . g
Fáklyásmenet ő Felsége tiszteletére
Budán jun. 7
A dalár-ünnepély a városligetben aug.
20

a) H a z a i ; k.
Fperjesi r. kath. templom
. . . .
Pesti alsó dunai köpart épiése
. .
Pesti uj redout-terem (népeibál alkalmával)
. . .
24
2 5 Palóczy László emléktáblája t miskolczi ref. templomban
. . . . .
28 A Máriássyak ősi fészke Maskusfalván
. .
29 A faddi uj r. kath. templom
Régi vizvezeték Orsova és, Mthádia
3 6
között . . . . . . . . . .
'
9

b)

I. Elmélkedések, értekezések, fejtegetések.

Lap
Hírlapirodalmunk a 19-ik században
Ill-ik közlés Szinnyei József 5, 15, 27
88, 51, 66, 77, 90, 99
A magyar hirlapok 1865-ben . . .
7
Népszerű képek az élettanból Berky

Gusztáv
18,
A bruchsali magánbörtön (képpel)
Ensel Sándor
Néhány szó a „Nagysád" czimról.
R.A
A zeneművészet vazázshatalma Ze-

30
.
64

80

VI. Népviseletek.
Fővárosi képek:
1. Fenyves madaras t ó t . . . .
2. Gesztenyeárus
3. Dunavizes
4. Belvárosi ház udvara Pesten . .
5' Külvárosi ház udvara Pesten
.
6. Pesti hordár
7. A kintornás
8. Gombozó gyerekek
Pusztai kovácsmühely
. . . . .
Székely medvevadász ( Nándra Ábrahám)
K é p e k a hazai népéletből:
1. Felsőbányái fazekas asszony . .
2. A szántóvetó hazatérése . . .
3. Vármegyeházi rabok
. . . .
4 A dade meg a rajkó
. . . .
5. A huszár búcsúja
6. Szegénylegények a csárdában .
7. A Tisza partján
8. Tutajos tótok
9. Delelő t ó t o k . . . . ' . .
10. Számadó juhászok
11. A drótos t ó t
12. Mikulás
Bánsági oláh népviselet

művészet, gazdaság, népisme.

régiségei.

II. Történelmi képek.

Sz&m
Sötét kamara (camera obscura) . . 10
A máriavölgyi palakó-bánya (Pozsony
mellett)
13
A máriavölgyi palakó termelése és
ipara
13
Hógörgeteg a sveiczi Wiggis hegyről
Netstall falunál
18
Algíri előkelő mórnó
19
A petróleum-források Észak-Amerikában
19
Nőstény oroszlán kölykeivel a drezdai
állatkertben
20
Jákob G. kettős őrlőmalma a pesti kiállításban
23
Olaszországi gyümölcsárusnő . . .
29
Perui népszokások: A chicha ital készítése
31
A levelész (3 ábra)
. . • . 81 32
Indiánok követsége a mexikói császárnál
39
39
A lófarku bivaly
Előkelő persa nő sétalovagláson nő45
szolgája kíséretében
49
A fiumei hajógyár
50
Javított ruha-mángorló
Hűtlen nő büntetése Khivában . • 53

Chinai büntetések.
1" Nyakszoritó kád
2
2. Chinai törvényszéki tárgyalás .
2
3. A tolvaj elfogatása
3
4. Régi halálbüntetés, a darabokra
vagdaltatás
3
5. A gyilkos büntetése Chinában 30
6. A gyujtogató büntetése Chinában 30
8
Kis-szállási gyártelep
9 Amerikai néger lelkipásztor rabszolgatársai körében
9
n
Nürnbergi templom tornya jan. 6-ikán
villáin által meggyujtva
. . . .
10
15

S z ö v e g.

Lap
A veszettség elhárítható, de nem g y e
gyitható. Dr. Szmolay . . . . 3 7 4
Észrevételek a földhaszonbérlet körül.
38
Bittér Ágost
6
Játék és munka 0
*07
Eszköz és czél. Bérczy Károly . . • U8
Lóháton és gyalog G. . • • • • • *70
Kicsi és nagy a természetben . . . *Í6
Hírlapirodalmunk a 19-ik században
IV-ik közlés Szinnyei József 539, 001,
563, 576, 591,603, 618, 680,646,658,67t
Tanszabadság a sárospataki ref. főiskolában . . y s
f\
Nyilatkozat. Szilágyi Ferencz . . • 0/8
>Édes Gergely védelmére. Édes Albert 594
Válasz Szilágyi Ferencz urnák Szin6 0 6
nyei József
Válasz Édes Gergely védelmére Két* vös Lajos
~i
Télen. Kunsági
• MU
A mohamedánok t a n r e n d s z e r é r ő l ,
Vámbéry
°63
A gyalog versenyfutás. B. L. . • • D ö a

lenka János
103
Az állatok szellemi tehetségeiről. Szabó Ignácz
197
A veszettség csak mese
199
Tápszereink László Elek 210, 226, 238
251, 262
A kisdedóvás Francziaországban. 250, 262
A veszettség nem mese. Dr. Biroy
Béla .
279
A pünköst második napja Debreczenben . . .
311
2. Elbeszélések.
Takarékosság, azután vagyonosodás
Bittér AgoH
318 Egy nóta meséje Major Béla 3, 145 26, 38
A jurátus világból. Pállffy Albert 50, 62,
5)Ez a világ a legjobb világ," a csilla74, 86, 98, 110, 122, 134
gászat ítélőszéke előtt Berky Gusz79
táv •
337, 350, 361 Gróf Sándor Móricz kalandjai . . .
A magyar czimezgetés . . . y
. . . 3 6 2 A szegény ördögök Tolnai Lajos 222, 234,
246,258,274,290,306
A halálbüntetés (képpel)
372

A miniszter áldozata
Egy messiás családja

Lap
358, 370
490

3. Költemények.
Benedek

Aladár:

E g y régi j ó korcsj
mároshoz
. . . 222
—
— A hol én születtem . 394
Bolgár Emil: Mátyás híre
. . . . 74
—
— Lajos király szerelme . 538
Csengéi Gusztáv: Mátyás király ked26
vese
—
—
Óh ne repülj lelkem 206
—
—
Barna P é t e r . . . 458
Csermelyi Sándor : Az oroszi mezőn . 182
Dalmady Győző: Vágyak
. . . . 50
—
— Dal
134
—
— Vihar van ott künn . 246
—
— Egyszerű kis falusi
382
ház
Dobó László: Gedök Anna
. . . . 434
Fejes István: Durazzo Károly . . , 146
98
r.yés Bálint: Pókainé
—
—
Emlékezés apámra . . 194
—
—
Bánk bán
. . . . . . 818
—
—
Zrínyi Boldizsár . . . 486
602
—
—
Dalok I. I I
—
— Névnapi emlék . . . . 674
86
Komáromi Kálmán: Móré Mihály .
158
—
—
Tündér leány
—
—
A dalnok . . . 290
—
—
Sirhalmok közt . 406

3
4
5
12
12
14
19
21
3
8
10
16
18
22
23
26
81
34
40
44
46
49
15

VII. Vegyes képek.
Werner állatszeliditő Stuttgartban .
7
A pesti állatkert terve a városligetben 14
A selmeczi bányász akadémikusok kávéháza
17
Rabszolgák mulatsága, gazdáik távollétében
31
Egy tigris megrohanja az uti mérnököt és társait
. 41
A pesti városligeti tó ásatása . . .
43
Reggeli látogatás egy állatseregletban 48
Egy épület összeomlása Berlinben . 49
Gyermekkiállitás New-Yorkban . . 52
Karácsonyi zenészek Londonban . . 52

Komáromi Kálmán: Előre ! . . . .
Komócsi József: A harangok szava
Körmendy K. •' Karácsony éjjelén .
Kunsági: Az örvény szélén
. . .
Lehóczky Tivadar: Magyar tót népdalok
Lb'rinczi Zsigmond: A makkabeusok
anyja . .
—
—
A rab . .
Medgyes Lajos: Őszinte szó
Nemes Ödön: Vihar alatt
. .
Pajer Antal: A tavasz hirnökei
Pap Gyula: Falusi képek
. .
Rajka Teréz : Pünkösd
—
—
Jaj öregem
. . . .
—
—
Nyárban
—
—
Nem tudják ezt a nagy
urak
Sámi Lajos: Gondolatok egy sziklatetőn
Soós Miklós: Május elsején . . . .
—
—
Majáiisi induló . . .
—
Népdalok I-II-III . .
—
—
ÖszszelI-II . . . .
Szász Károly: A gazdaghoz . . .
Szemere Miklós: Vigan e rövid életben
Teréz: A fonóban
Terhes Barna: Hervad a lomb . - •
Thaly Kálmán: Bakonyi d a l . . • •
Tolnai Lajos: A vihar alatt . . . .
Tompa Mihály: Ha

Lap
664
486
658
5(J2
122
590
618
514
Í10
182
806
274
346
446
470
258
234
234
274
574
38
14
62
502
870
170

Lap
Tompa Mihály: Madarak módjára
. 526
Váradi Gusztáv: A vén h a r a n g o z ó . 834
—
—
Emlékezem
. . . 418
Zilahy Imre: V a k Béla hitvese
. .206
—
-r
Tavaszi s u g á r . . . . 858
—
—
T e szép ifjú leány . . 550
—
—
Az akad. palotájának
megnyitásakor . . . 638

4. Élet és jellemrajzok.
Id. báró Wesselényi Miklós és Cserei
Heléna (2 arczkép) X-gy M. . . .
Nagy Mihály superintendens (aiczkép) B
Váradi Szabó János (arczkép) Kp. .
Reich Ignácz (arczkép)
Kautz Gyula (arczkép) Nxx. . . .
Bernáth Zsigmond (arczkép) . . .
Kunszt József kalocsai érsek (arczkép)
Bél Mátyás (arczkép) Sz. L. . . .
Wagner Richárd (arczkép) . . . .
Ybl Miklós (arczkép)
Rajkovics Péter, 1644. (arczkép) F.
Gy
Pesty Frigyes (arczke'p)
Dante Alighieri (arczkép) . . . .
Cobden Richárd (arczkép) . . . .
Proudhon Péter József (arczkép) . .
Stüler Ágost (arczkép)
Lincoln Ábrahám (arczkép) •* . . .
Az északamerikai hadsereg győztes
vezérei (3 arczkép)
Gróf Festetics György (arczkép) . .
Johnson András (arczkép) . . . .
Hegedűs Sámuel (arczkép) . . . .
A magyar kir. udv. fökanczellár (Majláth Gy. arczképe)
Gróf Eszterházy Móricz (arczkép)
.
Szabó Pál (arczkép) Varga Józstf
.
Báró Sennyey Pál (arczkép)
. . .
Bugát Pál (arczkép)
Liszt Ferencz (arczkép)
Tóth Nep. János (arczkép) F. Gy.
.
Adler Vincze (arczkép) II. . . . .
Szent Ábrahámi Mihály püspök (arczkép) V.
Müller János (arczkép)
Forgách Zsigmond 1621 (arczkép Z.
János Zsigmond erdélyi fejedelem
(arczkép) V.
Szögyény László (arczkép) Y. . . .
Báró Sagun'a András mctropolita
(arczkép)
Pesly Ignácz néptanító (arczkép) M. J.
Omer basa (arczkép)
Rottenbiller Lipót (arczkép) . . .
Böhm Jo'zsef és múgyüjteménye (arczkép) . . . . . •
Zsarnay Lajos superintendens (arczkép)
Greguss Ágost (arczkép)
Gróf Festetics György (arczkép) . .
Carina Anna (arczkép) Aldor Imre .
Lord Palmerston (arczkép) . . . .
Szentiványi Károly (arczkép) . . .
Révay Miklós emlékezete (képpel)
Z.l.
Torma József (arczkép)
Dumas Sándor (arczkép)

1
13
25
49
61
73
109
121
133
145
157
169
193
205
233
237
245
259
289
305
333
345
357
369
387
393
405
417
433
445
357
469
485
501
513
517
525
537
541
549
561
573
589
605
617
629
657
673

5. Történeti czikkek s rokon.
Egmont és Iloorn grófok (képpel) . 38
Irodalmi régiségek. Sarla Szabó János 68
^lyitramegye Íróiról. Eötvös Lajos
. 80
Palóczy László emléktáblája Miskolezon (képpel)
88
II. Lajos kir. s a Cselepatak Mohács
mellett (képpel)
89
Csokonai Vitéz Mihály lak és halálozáshelye Debreczenben Sz. A. . . 91
AMáriássyak ósi fészke Markusfalván
(képpel)
97
Ultimátum a honi harangisme ügyében Bómer F.
103
Kigyós falu községi törvényei a múlt
század elejéről Férge József . . . 114
Csörsz árka.
. . . 115,139,163,175
Nero császár mint színész (képpel) . 124
Irodalom történeti bóngészet. Iiáczkevi
127
Egy magyar dalia B. Pap Lajos . . 146
Régi lakoma dal II. Nagy Lajos . . 1 5 1
Simontornya szerepe a kuruez világban Thaly Kálmán
158, 170, 182, 194,
206
Egy okmány I I . Rákóczy Ferencz
idejéből. Frecska Lajos
. , . . 163
A szellemek és kisértetek a régi görögök és rómaiaknál. S. J . T.
171, 183
A régi jó időkről Szántay Aladár . . 1 7 5
A bártfai három régi harang (képdel) Myskovszky
186
Irodalomtörténeti böngészet Ráczkevi
198
Boszorkányok és káromkodók a múlt
századba'n Pataki F.
226"
Báró Dóczy Zsigmond emléktáblája a
ladomér-vieszkai templomban (képpel)
257
A szerzetes rendek és érdemrendek
története. S. J. 0
278
Ö c.«. kir. Felsége Budapesten (képpel)
293
Múlt századbeli magyar hósbk 295, 309,
322, 338 374, 566, 662
Béri Balogh Ádám kardja Thaly Kálmán
310

Lap
Pestváros elöljáróság* 1765-ben . . 322
Költői ereklye Zrínyi Ilonáról Thaly
Kálmán
834
A budapesti júniusi napokból (képpel) 348,
359
Rétel patak s a meleg forrás. Mitrotici
Gyula
349
Trencsénmegyei irók
' 351
Pozsony múltja és jelene (képekkel) 882,
394, 419, 487
A győri püspökök emlékszobra a győri
székes egyházban (képpel)
. . . 895
Nagy kort ért embereink. Inkey Ádám 410,
_ 422, 437, 450, 462, 474, 491, 507
A rómaiak temetkezése. Mitrovitcs
Gyula
484
Beregszászi Pál emlékezete Tóth Mihály
491
A Thurzó nádorok kora Csuthi Zsigmond
502, 526, 538, 550, 562, 574
Egy hős nő az unió hadseregéből
(képpel)
504
Csokonainak egy ismeretlen költeménye. Varró Sándor
515
Hunyadvármegyében talált római régiség. Finaly II.
517
Édes Gergely néhány verse. Eötvös
Lajos
543
Wesselényi Ferencz és Széchy Mária
Murányban Pauler Gyula
590, 602
I s m é t néhány szó a r é g i harangok
ü g y é b e n Rómer F. . . . . . .
634
Királyi szózat
645
A m. tud. akadémia az uj palotában
(képpel)
648
Az orsz. gyűlés megnyitása . . . . 649
Hunyady J á n o s beszéde V.Lászlóhoz 678
Egy római császár halála
. . . \ 678

6. Hazai tájleirások, intézetek,
népviseletek, építészeti müvekAz eperjesi r. k a t h . templom (képpel)
Myskovszky V.
A budai lánczhidtér (képpel) . . .
A pesti alsó dunai köpart épitése ( k é p
pel)
Fővárosi k é p e k :

4
4
16

1. A fenyves madaras t ó t Pesten
(képpel)
29
2. A gesztenyesütő (képpel)
. . 41
3. Dunavizes (képpel)
. . . . 52
4. K é t ház P e s t e n (2. képpel) . . 1 8 7
5. A pesti hordár ( k é p p e l ) . . . 161
6. A kintornás (képpel)
. . . . 225
7. Gombozó gyermekek (képpel) . 248
Pusztai kovácsmühely (képpel)
. . 29
A városi vigadó megnyitása (képpel). 40
Margita a Vágvólgyében (képpel) . 42
Lengyeltóti Fonyód és vidék* (3 k é p pel) Moenich Károly
65
A magyar tud. akadémia palotája . 67, 78
Eperjes város jelene és múltja (2 képpel) Zombory G
75, 89
Képek a hazai népéletból:
1. A felsőbányai fazekas asszony
(képpel) Varga Vilmos
. . . . 112
2. A szántóvető és családja (képpel)
184
8. Vármegyeházi rabok (képpel
. 209
4. A dáde meg a rajkó (képpel)
. 261
5. Masitoznak a katonák (képpel . 277
6. Szegénylegények a csárdában
(képpel)
321
7. A Tisza partján (képpel) . . . 384
8. Tutajos tótok (képpel)
. . .422
9. Delelő tótok (képpel) . . . . 506
10. Számadó juhászok (képpel) . . 553
11. Drótos tót (képpel)
577
12. A mikulás (képpel)
620
A faddi uj r. kath. templom (képpel)
R.N.
124
Utazás az Al-Dunán (2. képpel) . . 172
A lőcsei r. kath. templom (képpel)
Myskovszky
181
Somlyó vára (képpel) Rálh Károly . 185
Az első ülés a magyar tud. akadémia
palotájában (képpel
195
A selmeczi bányász akadémikusok (kép
pel)
195
A nagyváradi színkör (képpel)
. . 225
Bonyhád (képpel)
238
Szepsi mezőváros (képpel) Sz—i . . 249
Az écskai r. k. uj templom (képpel) 261
A hazai első takarékpénztár (Hajós J .
arczképével) Sz
273
A pesti Lloyd-társulat (Weiszkircher
Károly arczképével) TT*. . . . . 817
A koritiiiczai fürdő (3 képpel) . . . 3 3 6
A budai városház (képpel) M. V. . . 348
A tétényi kastély (képpel) . . . . 373
A budai bombatér (képpel) Myskovsz.
kyV.
373
A budai vízivárosi plébánia templom.
Myskovszky V.
385
Szerencs város (képpel) Myskovszky . 397
A kelebiai kastély (képpel) R. R. . . 408
A pécsi parochiális egyház képpel)
Zombory G
408
Körút az óvodák terjesztése ügyében 411
Szent János temploma Budán (képpel)
437
Privigye mezőváros (képpel) . . . 461
A magyar képviselőház uj épülete
(képpel)
503
A debreczeni szinház megnyitása kép
pel)
529

A keszthely, orsz. gaszdászati s erdőszeti tanintézet
Vajda Hunyad (képpel) P. Szathmdry
Károly
552, 565,
A Hermina-kápolna a pesti városligetben (képpel)
A katymári kastély (képpel) dr. Bar ti
A budai polgári kórház (képpel) . .
A pesti belvárosi plébánia templom
(képpel) M. V.
Az uj képviselőház gyülésterme (képpel)
Vácz város (képpel) Arvay 601, 622,
A fiumei hajógyár (képpel) Sz. K. .
A magy. tud. akadémia legújabb ünnepe (képpel)
Mátyás kir. temploma Budán (képpel)
Ózdi kastély (képpel)
Szamosvár (képpel)

5S0
578
553
565
577
592
593
631
621
632
661
676
677

1. Nép és országisme.
Chinai törvénykezés (4 képpel)
16, í8
Az ausztráliai benszülöttek nézetei a
természetről, Tors Kálmán
. . . 48
A sz. G o t t h a r d hegyi zárda Sveiczban (képpel)
52
A k a l k u t t a i vihar (képpel) . . . . 88
Látogatások az északamerikai egye
sült államok elnökénél Kis Elek 9? 102,
111
A négerek vallásos oktatásai (képp«) 102
A t é l Oroszországban (képpel)
. . 106
A londoni uj Temze kőpart ( k é p p l ) 159
Egy éj a Nilus partján
. . .
. 187
A h ó g ö r g e t e g a sveiezi Alpokon (-éppel)
. . . . . 207
Algir és népei (képpel)
221
A pétroleum-források és az észacamerikai olajherczegek (képpel)
. • 228
M a g y a r oroszlánvadász az A t l s z b é r czein (képpel)
285
Helgoland szigete ( k é p p e l ) . . . . 248
A bécsi uj dalszínház (képpé) . . . 275
Az ó palota Florenczben (k$>pel) . . 292
A „fehér h á z " W a s h i n g t o n o n (képpel)
.309
U t i jegyzetek a Lajta haárfolyó vidékéről. Kápolnai B
319
Dante állószobra Florerczben (képpel)
319
Utazás a [mongol sivatagán (képpel) 336
Képek Szibériából M. E
346, 859, 371
Az olaszországi gyürölcsárus nők
(képpel)
361
Tudósitás a párisi magyar egyletről . 362
A perui népek sajátságai (képpel)
. 885
Egy utazónö Afrikáb.n (képpel) . . 397
Város építkezés Észsúamerikában 419,435,
447
A Libanon népei srégí emlékművei
(2. képpel)
436
A franczia institut 'rányi Dániel. 446, 458
A kölni dom (képjel)
460
Kirándulás a Semiieringre s Nagy Máriaczelbe Káponai B
471
A helgolandi tergeri fürdő K. Imre . 474
Indiánok követége a mexikói császárnál (képpjl)
488
A tigrisek Singiporeban (képpel) . . 516
Színkör a róm.i császárok sírja fölött
(képpel) . . ,
528
A Sahara pusta és lakói (képpel)
. 540
Persa nói szocások (képpel)
. . . 564
A londoni catornarendszer (képpel) 576
Az angoloka tengeri fürdőben I. D. 593
GyermekkiJlitás New-Yorkban (képpel)
659
Karácsony mulatságok
662
Vámbéry íhivában (képpel) . . . 6 7 6

8. A természettudományok, ipar
gazdaság.
Merkui; az 1865-ik évi planéta. S.
E.A
Elsüljedt falvak a Fertő mellett.Pesíy
Fri/yes
A gaidasági gépek gyártása Angolorszigban B. L
A néhszurás mint gyógyszer. B. L. .
Az iveg. Bardócz Lajos
42, 54,
A Hsszállási gazdaság (képpel) Kara-

1-sö s z á m

Lap

6
17
19
31
66

oály
53
A D u n a t e n g e r . Varga Vilmos
. . .
55
A veszettség ismertető jelei a kutyáknál B. L
92
Villámcsapás télen (képpel) . . . . 112
A f é n y k é p é s z e t ( k é p p e l ) Fehér Ipoly 1 1 3 ,

124

A víz színe B. L
115
M i r e k é p e s e k a g é p e k . B. L.
. . . 127
A pesti i p a r b a n k és hiteltulajdonosok

egylete Pesti Frigyes
187
A kenyérgyárakról Bardócz Lajos . 147
A Mária-völgyi pala'.öbánya (2 képpel)
148
Uj világitószer Maurilz Rezső . . . 149
Különböző tulajdonságú vizek
. . 151
A pesti állatkert terve (képpel) . . 161
A szemek ápolása. Dr. Gronzman 162, 174
Mily befolyása, van a villányosságinik
a színekre B. L
290
Az érmelléki szőlő gazdasági viszonyok 211
A legújabb távirda Maurilz Rezső . . 239
A pesti gazdasági és gépkiállításból
(képpel)
277
A virágok alvása. G-y
279

Tizenkettedik évfolyam.

Ha s*t iszunk, teimeszszünk komlót * P
Dr. Sikor
296
A miniatűr festés remeke
. . . . 323
A kiszénpor hatása az emberi szervtzerre B. L
•
35^
A nyárok életéből (ábrákkal) 386,898409
M <sék az orszarvuról
41Q
A ,'ényképészet a csillagászat szolgá•atában B.L. . •
433
A: állatok hangjai
459
A lófarku bivaly (képpel)
. . . . 488
I dohány Beliczay Elek 489, 506, 518,530
i i r ó l lehet a jó tojó tyúkokat megismerni B. L
5ig
A harangok ujabb fölszerelési módja
Fischer Adolf . .
542
A harangok legújabb felszerelési módja
579
A fűtés diaetetikájaB. L
6tg
Javitott ruhamángorló (képpel) . . 635
A holdban. Berky Gusztáv 647, 659, 675
Burgonyafőző készülék
651

9. Vegyes tartalmú.

A néma egyetem. Z. G
31
A párisi magyar egylet
48
Egy bátor állatszeliditó (képpel . . 75
Egy
székely meilveyadász (képpel
M.J.
85
A magyar nemz. viselet a külföld
szolgálatában (képpel)
. . . . 102
Rendkivüliségek az emberi nemnél
126, 138, 150, 162, 174
Nyilt levél Zombory Gusztáv úrhoz
Rusbarsky Endre
126
Válasz Rusbarszky Endre saczai plébános urnák. Zombory G
159
Egy tavaszi vasárnap falun R. I. . . 210
Huszonöt font török dohány
. . . 211
Botrányos húsvéti öntözködés . . . 227
Lincoln gyilkosának elfogatása (képpel)
308
Szörnyű meglepetés
822
Zavar a szószéken
323
István fóhg. Schaumburgban (képpel 848
Rabszolgák mulatsága (képpel) . . 384
Augusztusi zeneünnepélyek fömozzanatai (2 képpel)
448
A természetvizsgálók Pozsonyban
. 448
461
Babonaság és boszorkányságok napjainkban. Mezb'ségi
450
Gyógyhely mellbetegek számára B. L. 451
Szerencsétlen utazás egy sziklacsucson (2 képpel)
473
Ki akar csodát látni. Malolay Viktor . 474
Zrinyi-ünnepély Szigetváiott . . . 475
Három helyreigazítás néhai Mailáth
János gr. halálára nézve Dr. Barsi
József
527
A pesti városligeti tő ásatása (kép
pel)
541
Előkészületek a természetvizsgálók
jövő évi nagygyűlésére Terray . . 554
Valahára egy gyakorlati értékű jó
naptár
596
Reggeli látogatás egy állatseregletben (képpel)
604
Egy épület összeomlása Berlinben
(képpel)
620
A kubai nők termékenysége. B. L. . 651

10- Levelezések, a „V. U."-ban.
Bazin környéke
9
Párisi levél Sz. D
875
Egymagyar iparossegéd levele Parisból Jedlieska K.
542
(A vidéki levelezések rendesen a „Politikai
Újdonságok" társlapban jelentek meg).

11. Apróságok.
Talált régiségek Rómer Flóris . . . 55
Még egy rommaradvány. Fityka Ferencz
151
Szigetmonostori baleset
187
Néhány szó a V. U. 12 számában közlőtt lakomadalra. Varga János . . 187
Veszettség egyes esetei B. Kálm . . 227
Booth John Wilkes (kép) . . . . 2 5 1
A „Vasárnapi Újság" jövő félévi folyama
312
Még néhány szó a veszettségről. Dy

1K

Szakács-készítmények Bethlen Gábor lakodalmán 1626
A tánczról. Rónaszéki
Felköszöntés Liszt Ferenczre . . .
Az ó budai hajógyárból Szabó József .
A népköltészet barátaihoz
. . . .
Pályázat a Széchenyi szobor mintázására
Pótlék dr. Tóth N. János életirásához
Még egy pár szó a szigetvári Zrinyiünnepról

338
339
399
422
422
438
463
491
507

12. Állandó rovatok.
Vasárnapi beszélgetés Forgó Jánostól 2 9 - 5 3 szám.
Irodalom és művészet. •— Egyház és
iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. —
Közintézetek, egyletek. — Balesetek, elemi csapások. — Mi újság. — Egyveleg.-Nemzeti színházi napló. — Szerkesztői
mondanivalók. — Adsikozások. — Sakkjáték. — Heti naptár. (Minden számban.)

Pest, január 1-jén 1865.
Előfizetési (öltételek 1865-dik évre :
a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. Félévre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai
Újdonságok : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november 1-től kezdve : Egy, ne'gyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szamára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonáhan : Ilaagenstcin és Vogler. — M.Frankfurthan : Ottó Mollirn és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — és Pesten : a kertéxz-gaz<lászati Ugyni'ikség is. Józseftér, 14. sz. a. Bí!yeg-dij, külön minden igtatas után 30 vijkr.

Id. báró Wesselényi Miklós és Cserei Heléna.
Mint olvasóink tudják, a Vasárnapi Új- Élete zajos és sokszor elborult pályáján jó- és tudományszeretete mellett, fia tőle öröság fóbb feladatai közé tartozik, a múlt s je- tékony nemtöként őrködék mellette a hü nő költe indulatosságát, a Dániel-család e jellen idők nevezetesb egyéneinek, különösen Cserei Heléna, szelid lelke, a gyöngédség, lemző tulajdonát, mely nála gyakran határt
a haza közéletében feltűnt nyilvános jelle- türelem és női eszély mintaképe, s eszményi nem ismerő tulságokban tört ki.
Egyetlen fiúgyermeke lévén a nagyhirü
meknek emlékét fenntartani, hogy az a jelen ellentéte az aczél jellernü, de önfegyelem
gazdag családnak, már első gyermekkorás talán későbbi nemzedéknek is — az átalá- nélküli férfiúnak.
Olvasóink bizonyosan szívesen fognak ban kénye kedve szerint tette, a mit akart.
nos biográfiai érdeken kivül — tanulságul
követni,
ha ez eseményekben dus kettős Nevelői : Cornides Dániel, a későbbi historiszolgálhasson.
életpálya
változatos mozzanatainak szemlé- kus és pesti egyetemi tanár, és Deáki Pál
Tizenkettedik éve most, hogy lapunk
kolozsvári prédikátor, kinek házánál lakott,
letére
hivjuk
meg.
arczképcsarnokát folyvást uj meg uj alakokBáró Wesselényi Miklós 1750. decz. inkább tudósok, mint nevelök voltak, s épen
kal gazdagítjuk, s mennél inkább szaporodik
gyűjteményünk, annál élénkebben látjuk a 11-ón Zsibón született. Alig volt nyolez esz- nem tudtak hatást gyakorolni a szilaj lelkű
ifjúra, ki keveset,
hiányokat, melyek
majd semmit sem
betöltése még totanult, noha a tervábbi buzgalmunmészet
nemcsak
kat veszi igénybe,
testileg pazarolta
hogy majd egyszer
rá kedvező adomáteljesnek mondhasnyait, gyönyörű ép
sák
gyűjtésünk
erős alkattal álderedményeit.
ván meg: de szelEz évi folyamunlemi tekintetben is
kat a múlt század
birta mindazon előm á s o d i k felének
nyöket, melyek kéegy már csaknem fesőbb, kora tisztelt
ledésnek indult erőés
bámult férfiává
teljes alakja fölemelték.
elevenitésével kezdTizenhét éves
jük meg, ki ha szekorában k a t o n a i
rencsésebb korban
szolgálatba lépett a
és viszonyok köBethlen Ádám nezött születik s lelke
vét viselő huszárokroppant erejét manál. — Lengyelorgasabb
feladatok
szág elfoglalásakor
megfejtésére hasz(1772.) már kapinálhatja,bizonyosan
tány volt, s ezredéa késő idők hálás
vel az Ausztriának
megemlékezésére
jutott
Galiczia egyik
teszi vala magát érnagyobb
városába
demessé. Idösb báró
küldetett. A közfiAVesselényi Miklós,
gyelmet már ekkor
(atyja azon sok éregészen
magára
demü s t r a g i k a i
vonta az athletai
sorsú
Wesselényi
termetű ifjú százaMiklósnak, ki viIId. BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS ÉS CSEREI HELÉNA.
;
dos,
ki a legszebb
(Egykorú olajfestmények után.)
szontagságos életét
.
férfi,
leghíresebb
1850-ben fejezte
b
?)*)> ugy tűnik most fel előttünk, mint kpra tendös, midőn atyját Istvánt elvesztette. lovag, legbátrabb vivó volt. Kellemes tárviszonyainak, az élet hibás felfogásának ál- Anyja Vargyasi b. Dániel Polixéna (a tudós salgási modorral, vad szenvedélyeket, a
dozata, mint csodás vegyülete különnemü Dániel István leánya, s a szintén iró Petró- szép és nemes iránti lelkesedéssel durvatulajdonoknak, kiben a férfias szilárdság czy Kata és gr. Pekri Lőrincz unokája) kora ságot, a 18-ik század bölcselő szellemével
hajthatatlan daczczal, s a munkabiró erő a legműveltebb asszonyainak egyike volt, ki arisztokratikus gőgöt kötött össze, s jelleméa szenvedélyek féktelenségével párosult. a klasszikus nyelveket is jól értette. A heves, ben ugy felolvasztotta az átmeneti korszak
parancsoló természetű nő, a ház kormányát ellentéteit, hogy minden ismerősét a tiszte*) Arczképét
életrajzát lásd a Vas. Újság 1860. évi
erős kezekkel vezette. Fényes elmetehetsége let és megbotránkozás, a szeretet és iszony
3. számában.
s

lí I

ellentéte közt tartotta. Különös szeszélyei
Életpályájából a szenvedélyek iskolája szajöttévcl kedvencz lova nyakára borulva,
gyakran összeütközésbe hozták a polgárok- sem maradt ki.
mély illetödéssel kiáltott föl : „Philosoph
kal, tisztviselőkkel, sőt saját felsőbbjeivel is.
A zsibói kastélyhoz közel Gorbón, egy te sorsommal kibékéltettél."
A többek közt egyszer fejébe vette, hogy a kisded termetű, rendszijrető, aulikus gróf
A zsibói kastély újra a régi letr. Wessekerületi főnökkel, ki előbb fodrász volt, Haller lakott. Épen ellentéte a zsibói báró- lényi mitsem változva tért vissza. Vadászott
gördittesse fürtökbe haját. Ily vállalatok nak, ki köpezös férfi, zavargó szomszéd és vitatkozott, lovagolt, szerette és keserité
szelid utón nem sikerülhetvén, kedvetlen szélső patrióta volt. E tulajdonok miatt a nejét.
következéseket idéztek elő, s Wesselényi két ur a legroszabb véleménynyel volt egyDe nemsokára uj pálya nyilt a tetterőkénytelen lön a katonaságtól búcsút venni. más iránt. A neheztelésböl súrlódások fej- nek, mely keblét dagasztá. József császár
A szebeni zárda védfalai közül ragadott lődtek ki, melyek nemsokára végletekre vit- nagyszerű, de sikertelen reformjaiba belefáel egy növendéket, kit nőül vett (1777.). ték a viszálkodást. Wesselényi egyszer c-^ak radva, halálos ágyán, két rendeletén kívül
Wesselényi életéről bármily halvány rajzot hadat izent a gorbói kastély urának, ki alig minden intézkedését megsemmisité. II. Leois alig lehetne adni a nélkül, hogy ez őran- menekülhetett, midőn Wesselényi 1781. okt. pold alatt, több évtizedes szünet után, 1791gyaláról, a szeretet, türelem és szenvedés 16-kán, mintegy háromszáz felfe^yverzett ben Erdélyben is összehivaték a hongyülés.
mintaképéről ne emlékezzünk. Cserei He- hajdújával és hűbéresével, s családi ágyúi- Wesselényi megjelentKolozsvártt a diétán, s
léna, az iró és udv. tanácsos Cserei Farkas val a vár alatt megjelent, s merész roham- egy különös körülmény által mindjárt az
leánya, a szépség, női hűség és lélekerő ritka mal a kapukat feltöreté, s a védelemre ott- első napokban föltűnt. A tanácskozó-terempéldánya volt. Gyermekkorát a nagyszebeni hagyott nyugalmazott kapitányt foglyul ben a haza atyjai gyanús szemmel nézték,
Orsolya-zárdában tölté, hol az ó és ujabb magával vivé. Neje csak akkor tudta meg a hogy egy fiatal írnok, a később kanczellárrá
nyelvekben és tudományokban nagy előme- történteket, mikor a győzelmes sereg zsák- lett Nopcsa Elek, naplót visz és a beszédeket
netelt tett, s mindenekfelett korán beleszo mányaival visszatért, s könyeivel sikerült lejegyzi, s már-már kiutasiták, midőn fölálkott a türelem és lemondásba. Családi köre, rábirni férjét, hogy a foglyokat szabadon lott Wesselényi, a még csak különczségeiről
főleg testvérének, a Krasznán lakó nyűg. őr- bocsássa s az okozott károkat megtérítse.
ismert férfi és gyönyörű első szónoklatát
nagy ifj. Cserei Farkasnak barátsága, már
De már késő volt u kibékülés. József tartá a nyilvánosság mellett.
gyermekkorában megismerteié vele a férfit, császár szigorúan akarta büntetni az uj
Eszméi győztek. Tapssal fogadták, mert
kinek lovagkori jelleme a zárda magányá- Götz von Berlichingent, ki az ököljog régi
ragyogó,
bár néha tulhö előadási modora
ban ábrándos lelkének eszménye lön. Mint világát Szolnokmegyében restaurálta. Katokivételt
tőn
azon száraz törvénytudói érteszerető nő,férjének mestere letr, kivel magas nai erő rendeltetek Wesselényi üldözésére,
kezések
alól,
melyek már lábra kezdenek
szelleme és rendkívüli műveltsége által helyre- azon szigorú meghagyással, hooy „bárhol
kapni.
Példája
másokat is buzdított, s az
pótoltatta ifjúkori mulasztásait. Szelid nem- az országban megtaláltatnék, fogattassék el,
1791-iki
országgyűlés
fényesebb volt mintője volt, ki a kitörő indulatok árját med- ha máskép nem lehel, udvara felgyújtásával
den
utódainál,
egészen
az
1834-ik évben tarrökbe szorította vissza, s nem egyszer menté is." *) Mit ö korán megtudván, nagy kitertottig.
meg Wesselényit az örvénytől, mely felé jedésű vadaskertjébe vonult, hol hajtóvadáféktelen szive sodorta. Wesselényi imádta és szatot tartottak reá, de sikertelenül. Ezután
Wesselényi — írja Kemény Zs. — a gyűlérettegte nejét; hódolt szellemének és föl- néhány napig vad helyeken bujdokolt, majd seken az udvari párt ostora volt, s az ellenváltva követte saját természetét. •— A katonai a székelyföldre menekült. Végre Dátoson, zéknek — vagy mint akkor nevezték — papályáról leszorítva, Wesselényi nejével zsi- anyja rokonai, a Danielek házában a kato- triótáknak legkitűnőbb szónoka, legbátrabb
bói családi kastélyába, a szép uradalom re- nák fölfedezték. A vezérlő tiszt háromszori előharezosa, ki a megrohanást mindig merte
gényes és történetileg nevezetes központjába felszólitására sem adván meg magát, ez koczkáztatni. az ostromban ki nem fáradt, a
vonult vissza. Zsibón zajos és zord élet folyt. erőszakhoz nyúlt, mire Wesselényi arczul visszavonulásról tudni sem akart. Dörgő
„Szilaj lovak patkói verték föl a csendet. ütötte. A dühbejött katonák megragadták, hangja uralkodott a zajon. Arczának paranVadászkürt harsogott az erdőben. Fegyver- s kezét hosszú kötélre fogva, két ügető ló csoló és villámló tekintete megdöbbenté a
zett cselédek jártak az udvaron föl és le. A közt, gyalog és fövegtelenül hurczolák a bátrat is. Támadásai érvvel, gyors fordularozsdás családágyuk elöhozattak. Katonai közelebbi állomásig, hol szekérre tétetett.
tokkal, a fölolvadt sziv nemes ömledezéseilábra tétetek az egész környezet. És a középvel és a rajongásig fokozott meggyőződés
Midőn Kolozsváron átmentek, Heléna
kor arisztokratikus s durva erkölcsei, Voltaire
varázsával birtak. Ingerlékeny kedélyénél
már ott volt, s két gyermeke halott-ágyon;
munkáival együtt — melyet a férj — és a
fogva gyakran sodortatott a pathosztól az
körüle papok veszekvének, hogy a kimúltak
bibliával — melyet a nö szeretett — bevi
indulatos előadásig, s onnan a dühöngésig,
melyik vallás szertartása szerint temettessetettek a zsibói ős lakba."
melynek hatalmában már többé nem voltak
nek el. A vegyes házasságok kérdését hára kifejezések, nem volt a kísérlet, nem az
Wesselényi gazda-ága rendezésével fog- mas családi gyász között vitatták, mig a önérdek, de az eszmék logikai kapcsolata
lalkozott, s atyja lótartási és képzési szen- szerencsétlen anya azzal vágta ketté a viszály mindig. — Főként sérelmi szónok volt, nem
vedélyét örökölve, főgondot ménesére fordí- csomóját, hogy a protestáns hitre tért. A fo- pedig organizáló államférfi. Ő az államböltott, melynek hire néhány év alatt a biroda- goly pedig ekközben kérlelhetlenül tovább seséget többnyire az ó-világ történészetének
lom határain tul terjedt. Vendégek tódultak vitetek, s a kufsteini várban egy sötét bör- mintaképeiből vonta le. A görög és római
tönszobába záratott.
Zsibóra, barátkozni a házurral.
nagy irók, a klasszikus kor hőseinek és orMig a férj idegen föld b>rtö:ifalai közt szágiárainak tettei gyakran valának beszéWesselényi lovagias modora, rendületlen személyes bátorsága és lelkes fölszólalá- daczolt a sorssal, addig Zsibón az elha- dében vagy kiindulási pontok, vagy a lelkesai által ébresztöleg hatott nemzetére a tét- gyott gyönge nö férfieröt nyert a csapá- sítő, a képzelődést hevítő szerek.
lenség és elpuhultság e szomorú korszaká- sok által. — Megmenteni Wesselényit, és
1791-től fogva 1809-ig minden országban s nemcsak kortársain emelkedett felül, a visszatérőnek ugy adni át mindent, a
gyűlésen
szerepet vitt. Talentuma által
de erős jellemében fölelevenitve multunk hogy az hagyott mindent : ez vala fölsokat
hatott
a tárgyak keresztülvitelére,
szebb emlékeit, példáuyképet állított föl, adata. S Heléna teljesité azt. Maga vezette
indulatoskodásával
pedig a tanácskozások
mely a vész minden nemével hősileg daczol, a terhes gazdaságot; — olvasott, tanult,
megzavarására.
s mely rendkívüli testi erővel párosulva, gyakorlati ismereteket szerzett, férje hagyoEgyszer a ház elnöke, heves kifejezései
gyakran tulszárnyalá a hihetöség határait. mányos rendszerét hiven követte, s a gazdálZsibón egymást váltották fel az életveszé- kodás még jobban ment, mint eddig és a vi- miatt rendreutasitván, kufsteini fogságára
lyes vadász-kalandok, koczkáztató lovaglá- lághirü ménesben sem történt semmi ha- r'zélzott. Wesselényi fölpattant padjáról,
sok, czéllövések, melyeknél az ügyetlenség nyatlás. A házi gondok eddig ismeretlen kardjára csapott, s határozottan az elnöki
aggodalmai közepett mindent elkövetett, szék felé sietett. A megdöbbent tagok közül
tartatott.
t bűnnek
(A Vas.Ujs. 1857-ik évi folyamában is kö- hogy férjét megszabadítsa. Szebent, Bécset senki sem merte mérsékletre figyelmeztetni,
zölve van egy kép, mely azon jelenetet ábrá- egymásra járta, esdekelt, fizetett, s ártatlan az elnök menekülni akart, — de Wesselényi
zolja, midőn Wesselényi egy mélység felé ravaszságai által még férje ellenségeinek is lelkiereje által győzedelmeskedett magán.
Kezét az elnök vállára tevén, fojtott hangon
rohanó, neki vadult négyes fogatának, mely- barátságát rendre megnyerte.
nek gyeplőszárát is elereszté, rögtöni megVégre fölnyiltak a börtön zárai, s Wes- monda : „Engemet József császár szenvedni
állapodást parancsol.)
selényi 1789. decz. 15-én szabadon bocsátta- megtanított, de félni nem!"
Wesselényi, kiben a középkori oligarcha tott. Hitvese Bécsig sietett eleibe. Zsibóra
1804-ben az erdélyi kormányzó, Bánffy
az uj idő föl világosodott férfiával sajátságo- érvén, először lovaihoz ment. „Philosoph,' György felszólitására, Közép-Szolnokmegye
sán össze volt vegyülve, korlátlan hatalmat az öt évig érintetlenül tartott hű paripa főíspáni helytartója lett. Hivatalát csaknem
gyakorolt jószágain. A katonafogdosást meg- nyeritéssel üdvözölte gazdáját, ki hátára katonai pontossággal s szigorúsággal veakadályozta, a hatóság működéseinek határo- pattanván, benyargalta vele a vidéket, s visz- zette, a nélkül, hogy a fiatal korától táplált
zottan ellenszegülés határt nem ismerő szennézeteit feladta volna. A különbség csak
•) Lásd a kormányszék 1785. február 10-én kelt ren- annyi lett, hogy a kormánynyal nem állott
vedélyessége nem egyszer hozta összeütkö(A Hóra-támadás története gr. Teleki Domokoszésbe ugy egyesekkel, mint a felsöbbséggel. deletét.
oly élesen szemközt, mint azelőtt, s rnegyétól. 168-ik lap.)

jét igazán jelesen adminisztrálta. Fizetését
mindio" a rabok húzták.
Wesselényi a magyar irodalom és színészet lelkes előmozdítója volr. Gyakran érintkezésbe jött a két haza legtekintélyesebb
Íróival, s még nagyobb tiszteletben állott a
tudomány, mint a politika fáklyavivői előtt.
Az első színészeket a megyékből sok fáradsággal és rábeszéléssel toborzottá össze
udvarába. Az erdélyi magyar szinészet megalapítójának tekinthetni, s az első magyar
színház — a kolozsvári — hazafiságának
egyik állandó emléke,
1809-ben az erdélyi országgyűlés jogot
nyert a leopoldi kötlevél értelmében a „nemzeti hadak tábornokának" választására. Wesselényi, kinél senki sem lett volna alkalmasabb rá, rendkívül megtiszteltnek érzé magát, ha a haza által nemzeti tábornoknak
jelöltetik ki. De Erdélyben a tiz évi alkotmányos lét alatt a szellem mind szolgaibbá
vált, s a tulmérsékelt gondolkozási modor
miatt 1809-ben kevés népszerűsége volt
Wesselényinek, kit 179bben égig emeltek.
Gyógyithatlan hibája, szenvedélyessége is
befolyt erre.
Ö megbukott és tört lélekkel lépett le a
pályáról, melyet kevesen folytattak fényesebben. A zsibói magányba vonult s mindig
komo rabbá vált, fogságában kapott betegsége előállott s néhány hónap múlva, 1809.
okt. 25-én kialudt élete.
Halálának hire megrázta a két országot.
Berzsenyi gyönyörű odávál örökité meg
emlékét. Kazinczy Ferencz pedig igaz képét
adta következő epigrammjában :
Kdtled-e, hogy lelkünk jár, vándorol? Ott fene Cato
S lágy szívü Brutus, itt Wesselényi valék.
Erdély szüntessed sírásidat : él fiam, él nöm;
S díszedet egy jobb kortt újra megadja Zsibó.

Heléna sok évvel tul élte férjét. Főgondja
és öröme, tizenegy gyermeke közül életben
maradt egyetlen fia, a második Wesselényi
Miklós nevelése volt. Hosszú özvegységének
éveit Zsibón töltötte, honnan férje halála
után soha ki nem ment. A biblia, könyvek
és hírlapok valának társasága. 1830. decz.
13-án hunyt el 77 éves korában. Férjével
és fiával a zsibói sírboltban nyugszik. *)
_
. N—gy M.

Ha . . .
Ha a jó sors rára bizta volna:
Halmon leendett én lakásom,
A hol repkény nő felfonódva,
Fagyai s vad rózsa nyit rakáson.
•
A háttérben bérez, vár-rom, — erdő,
|~* Mely szép, mely véd észak szeletül; —
S hol már kiesb, a föld, fa termő,
, A hegy nyájas dombbá szelídül,
;

S hol a berek hűs árnya rejt el,
-Búg a galamb, — fenn vércse héjáz,
Patak foly a szökdös lágy csörejjel:
— Ott állna a csinos fehér ház.
Ha most, — elől-kezdvén — lehetnék
Életpályám s jövőm urává:
A czélra más irányt követnék,
Hol a futót nyert pálma várná;
Eltűnve a csoport köréből
•Mely zúg örök vásári zajban,
S menten a hivatal nyűgétől:
Várna munkám, dijam, nyugalmam.
k szent s nagy eszmék láncza k ö t n e !
bízom a jó Isten kegyében :
vamat én, — nem vágyva többre —
nám meg szabad-szegényen.

) ^ z éle\r^z. ""agán utón nyert adatokon kivül Kazinczy F. -Erdélyi levelei," Ujfalvy Sándor és Kővári ide
vonatkozó czikkei, s főleg Kemény Zsigmond a „Magyar
szónokok könyve -ben megjelent remek jellemrajza után
van dolgozva. — N. M.

Ifjúságom ha visszatérne :
Bálványiért, hogy ujrn küzdjön ,
S ama gyors láng, mely véget ére ?
Csapjon fel még a hamvas üszkön:
S ekkor kisértő bájjal, e föld
Mindannyi szépe rám mosolygna; —S mondván sok édeset, hizelgó't,
Epedt pillantás ostromolna :
Az én szivem nem ejtené meg
Hatalma e tündéri bájnak;
Eltem szelid, hű társa, té»ed,
Megint téged választanálak.
Tompa Mihály.

Egy nóta meséje.
Népies beszély.

Egy népdal történetét akarom elmondani.
Azoknak a népdaloknak, melyek igazán
a nép életéből fakadtak, a nép ajkán élnek,
s nemcsak a poéták adták rájuk — találóan, vagy nem találóan — a „népdal" nevet, rendesen történetük van.
Azt, a melyről én beszélek, szerte éneklik a Tiszamentén. Én Tisza-Nagy-Réten
hallottam, s nagyon meghatott már maga a
nóta is. Hát még aztán, mikor egy szavahihető öreg embertől történetét is meghallottam !
Beszélnek népballadáinkról. A kik kétségbevonják létezésüket, menjenek el a Tisza partjára; hallgassák meg a pásztorlegények, vagy vizért járó leányok együgyü
danáit: el fogják ismerni, hogy vannak népballadáink. Igyekezzenek megtudni azon
danák történetét is, s ha akad, a ki el tudja
nekik mondani : bizonyára belátják, hogy
nincs ihlettebb költő a — népnél. Egyszerű,
nem szavakban csillogó a nép költészete,
hanem magasztos; mert legközelebb van az
érzéshez, legjobban is tudja azt festeni.
E nóta, melynek történetét én elmon
dom, kissé homályos, némely helyen zilált,
töredékes. „Ugy nőtt" az, a mint a történet
haladt; előbb csak egyes versszakait énekelték, aztán a ki erőt érzett magában, toldott
hozzá, változtatott rajta, szájról-szájra terjedt; s igy született meg a népballada, melyet szerelmes legények a szérűn, fonólányok
a fonókákban dalolnak, szomorú, méla bús
dallamra.

Hosszan méláz a magas partról, széttekintve a sik habokon. Ereje öntudatában
kiegyenesedik a délezeg termet. A legény
megsimitja kis bajuszát, megrázza kezében
az ostor rövid nyelét és a zörgős kantárt,
összeüti sarkantyúit s a mint elnéz a ménes
fölött, s látja a nyereghajtót külön állongálni
a többitől, nótára nyílik meg az ajka, meh e t maga csinált, s melyben saját állapotát
irja le egyszerű, természetes szavakkal. Sokszor elénekelte már a karám mellett; szinte
ugy esik neki, mintha mástól tanulta volna
és örülne, hogy más ugy ki tudta mókázni
az ö dolgát.
A déli tikkadt levegőben szertehanjizik
a népetleri pusztán a népdal első versszaka:
Ostor fityeg a vállamon, karikás,
Csikós vagyok az alföldön, semmi más.
Rézsarkantyum pej lovamba ha vágom.
Végig repül tizenhárom határon.

Eldudolgatja magában kétszer, háromszor, s e közben összeveri sarkantyúit, talán
öntudatlanul, és elnézi feldicsért kis pej lovát, a mely a költői nagyítás szerint ,,végig
repül tizenhárom határon."
A nap ragyog, a víz habjai csillognak
sugaraiban; a természetben nagy csend
uralg; a lovak összedugják fejeiket a vizben
és ugy hűsölnek.
A nem-messziről látszó falu templomából déli harangszó zendül meg; a méla hangok tisztán csengnek át az elhagyott vidéken.
A legény figyelmét magukra vonják a hangok, s van valami, a mi a homályos, sejtelmes elérzékenyültségre ragadja egyszerű
lelkét. Elnéz a falu felé; megemlékszik a
vasárnap délutánokra, melyeket a nagykorcsma előtti téren tánezban, mulatságban
töltött, eszébe jutnak a szép leányok, a kik
ottan szeretőikkel tánczolni szoktak. Látja
pajtásait mind egyenkint enyelégni, szíves
szót váltani a választottakkal. Szivét jóleső
vágy, édes irigység tölti el; mert neki még
nincsen szeretője!
Elérzékenyül, vágyva, búsulva leereszti
fejét s leikéből kifakad a népdal második
szaka :
Vékony haja van a piros almának,
Mért nincs nekem szép szeretöm, mint másnak?
Búval telik az én egész életem,
Szép időmet csak sirassál tölthetem.

Sajátmagát elbusitja. Égészen árvának
Szolgáljon a mellé irt próza a vers köérzi
magát egy perczig; azonban csakhamar
zeinek kitöltéséül.
felvidul, megint összeüti a bokáit s elölről
I.
kezdi a népdalt. Most már két szakasza van;
összefoglalja
és együtt énekli. A ki nem
Itatóra hajtja a bojtár a ménest.. Egy
tudja
e
történetet,
meg nem értheti, hogy
leszakadó, meredekes helye van a Tisza parthogyan
került
e
két
versszak egymás mellé:
jának; a vénebb lovak, melyek már elegendő
egyik
a
hetyke
betyárság,
a másik a szeretapasztalatot szereztek, fej csóvál gatva vezelem
utáni
epedésnek
megdicsőitése.
tik a csapatot. A bojtár csak ugy szokásból
Pedig igy származik a népdal.
kondit karikásával a hátulsókra, a tánezoló,
kényes méneshajtóról. Téregetés nélkül is
Egy darabig még bámult a bojtár a vízodatalálna már a jószág.
parton, majd ugyanazon nótára fütyörészni
Az első lovak térdig benn vannak a hűs kezdett. Aztán, a mint az emiitett tapasztalvizben, midőn a legény a part széléhez ér. tabb lovak tapodni kezdtek a vizben, nagyot
Leugrik lováról, kiveszi fejéből a sallangos, durrantott karikásával.
széles-rézcsattos kantárt s a többi közé
A jelre megindultak a lovak s egyenkint
ereszti, maga fennmaradva a parton.
kapaszkodtak fel a partra. A mint akispejkó
Szép szál legény; sok fővárosi urfi de is előbukkant, megkapta a legény görényémegirigyelhetné a termetéért. Válla széles, nél, újra szájába adta a zablát, felugrott
melle domború ; illik reá a nyalka, betyá- reá, aztán nagyott kurjantott s vágtatva hajkurászta el a ménest a sik pusztán, hogy ha
ros, paraszt-ruha szörnyen.
Tollas pörge kalapja alól sürü barna netalán valamelyik melegiben ivott volna,
fürtök omlanak alá természetes csigákban; baja ne essék.
A föld rengett a lovak lábai alatt, a
ujjas lajblija panyókán félre van vetve válmint
ficzkándozva elrohantak, mig csakhalán, keresztben rajta az összekötött ostor.
mar
mindnyájukat
elnyelte a távol.
Megfeszül mellén a kis piros mellény; vá(Folytatása k»ntk.i
szon gatyájának rojtos szárait s bornyuszáju
inge ujjait meg-meglobogtatja a gyenge
szellő.
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Háro-n hajóból áll, egy fő- és két mellékhajóból, melyek góth oszlopok, által vannak
egymástól elválasztva, mely oszlopokon a
szép góth boltozat nyugszik.
Feltűnő itt azonban, hogy a déli mellékhajó valamivel rövidebb a föhajónál, az
északi mellékhajó pedig még rövidebb is,
kelet felé egy kápolnába végződik — a mint
képünkön is látható. Mind a három hajó keleti végei a góth építési modornak megfelelőleg sokszögek (polygonok) által vannak
határo-va, melyeknek élei kívül seokás szerint góth oszloptámokkal vannak ellátva, s
az utóbbiak közt szép góth izlésü magas ablakok foglalnak helyet.
A sekrestye régen más helyen lehetett,
jelenleg a templom déli oldalához van
épitve, és a mint épitésmodoráról láthatni,
későbbi időkben keletkezhetett. A templom

keresztbe fektetett gerendán a régi templomoknál gyakran előforduló ugy nevezett diaAkármely vidékről közeledjünk Eperjes
dalkereszt (crux triumphalis) két alakkal
városához, a legelső, a mit észreveszünk, a r.
(Mária és János) van alkalmazva.
katb. templom szép sugár tornya, mely a paA templom jó orgonával bír, mely a förochialis templommal együtt csaknem a váhajó nyugati részén a íöbejárás felett szép
ros középpontján áll a nagy piacz közepén.
dóriai oszlopokon nyugszik.
A templom tornya, bár messziről szépnek és
Atalában véve e templomnak belseje
karcsúnak látszik, de minél közelebb érünk
szép, csakhogy különböző korú, e szerint
hozzá, annál inkább veszszük észre, hogy
különböző izlésü részeivel nem gyakoraltetőzete azon idötájban épülhetett, mikor az
hatja a szemlélőre azon kellemes benyomást,
úgynevezett rokokó vagy bárok formák a tomelyet egy és ugyanazon ízlésben épült temrony-tetőzetekre is kiterjedtek, t. i. kidudoplomok szemléleténél találunk ; — bár egyes
rodásokkal voltak ellátva, mely izlés nélküli
részei, például a déli hajóban, nem messze a
modorban fedettek hazánk több vidékén is
chorustól levő ujabbkori igen szép görög
különösen kisebb helységekben a tornyokat.
ízlésben készült szent György-oltár némileg
Az eperjesi parochiílis templom tornya
magára vonja a szemlélő figyelmét, lehet,
azonban mégis eltér némileg azon izlés nélhogy egy ujabbkori ízlésben épült templomküli modortól, miután csúcsa gúlába (pyranak méltó díszére szolgálhatna; itt azonban
misba) megy át,
egészben elveszti
melynek alapjanégy
művészeti becsét.
csigatekercs által
Végre megemdiszitett alapzaton
lítjük
még a kényugszik, és ez álpünkön
ia látható,
tal szebb formát
s
a
templom
északi
nyer; és igy épen
oldalához
későbben
ez által különbözik
hozzá épült, ujabb
a rokokó tornyokizlésü oszlopokkal
tól, melyek csúcsai
ellátott kápolnát;
kivétel nélkül hagyez hasonlóan nincs
maformában
véga
templom góth külződnek, mint pélsejével
öszhangzásdául az eperjesi göban.
Atalában
véve
rög egyesültek temcsak
akkor
lehet
ploma, valamint a
€gy épitmény tet. ferenczrendi zárda
szetős alakú, s csak
kettős tornyai. — E
akkor
birhat művészerint e templom
szeti
becscsel, ha
tornyának tetőzete
minden
egyes része
nem egyez meg a
következetesen,
bitemplom góth izzonyos
megállapilésü modorával, s
tott és határozott
nagyon kivan atos
Ízlésben van idovolna, azt a temmítva. — Sajnos,
plom külsejéhez illő
hogy ezen hibás elgóth modorban átjárást
— mind épiidomitani és megtési,
mind
ujitási
v ujitani, mi nemtekintetben
—
hacsak a templomnak,
zánk
több
templode egyszersmind a
mánál oly gyakran
városnak is diszére
találhatjuk, s óhajválhatnék.
tandó volna, hogy
— kivált szép góth
A torony köizlésü
templomainkfalrésze már csinál,
(melyek
hanos góth izlésü abzánkban
úgyis
gyél a k o k k a l van elrek) a javításokat
látva, és öt emeletés hozzá építéseket
ből áll; az ötödik
ugy eszközölnék,
emeletet az őr szohogy
a templom erebája képezi, mely
deti modora lehetőoszlopos tornáczleg
megtartassák.
czal van körül véve, honnan elragaA piacz, melyen
Az eperjesi r. kath. templom. — (Myskovszky rajza után Greguss János )j
dó kilátás nyílik az
a templom áll,több
alatta elterülő városra és regényes vidékére. ugyanazon oldalán, mint feljebb említettük, emeletes csinos házzal diszeskedik; a tem— A templom külseje szép góth modorban a bejárás előtt egy előcsarnok (paradisus) plom északi részén van az egyszerű modorvan épitve, s különösen déli oldala igen csi- van, mely azonban semmi diszitményekkel ban tartott evangélikus templom, a régi
kollégiummal, és a városi elemi tanoda.
nos; az északi oldal azonban ujabbkori és a nem bír.
góth ízléssel homlokegyenest ellenkező moA főoltáron kivül — mely szokás szerint
Myskovszky Viktor.
dorban épült kápolnákkal van eltorzítva, mi a föhajó keleti részét (sanctuarium) foglalja el
az öszhangzást tökéletesen elrontja.
— van még e templomnak tizenkét kisebb
oltára,
egy a déli mellékhajó keleti részén,
A mi a templom fekvését illeti, ez majdA budai lánczhidtér.
a
többi
pedig részint a templom bélfalaihoz,
nem minden régi templom fekvésével megHa Pestről a Duna gyönyörű lánczhidján
egyez, t. i. a szentélylyel kelet felé van részint pedig a boltozatot tartó oszlopokhoz végig sétálunk, legelőször azon terére érünk ős
fordítva, s itt ig az azon időben átalánosan van támasztva, itt azonban mégis feltűnő, Buda városának, melynek élethíí képét mutatja
divatozott irány (linea sacra) van megtartva. hogy régi góth ízlésben épült oltárokat nem mellékelt rajzunk. E hely már igen kis mértékben
— Hogy mikor épült e templom, azt egész találni,hanem ezek mind mára későbbi kor- emlékeztet Buda régiségére, de daczára ujabbkori
biztossággal nem lehet meghatározni, annyi szaknak megfelelő rokokó vagy renaissance jellemének, a városnak legérdekesebb, mindenesetre
azonban bizonyos, hogy építési modoráról modorban vannak készítve, és igy izlés pedig legélénkebb pontjai közé tartozik.
A mint a hidvámszedő kivette kezünkből az
tekintetében nincsenek öszhangzásban a
Ítélve, a 13 vagy 14 századból származik.
átmenetet biztosító pléhjegyet s Buda szárazföldA templomnak három bejárata van, déli, templom góth modorával.
jére lépünk, egyszerre öt nagy útvonal középészaki és nyugati oldalán a torony alatt,
Megemlítésre méltó még, hogy a tem- pontján állunk. Szemben velünk tátong az alagút
mely utóbbi íöbejárásnak (válva) tekinthető. plom föhajójában a presbyterium felett egy nyilasa, mely a várhegyen keresztül egyenes vo-

Az eperjesi r. kath. templom.

nalban a Krisztinavárost köti össze a Dunával;
közvetlen az alaguttól jobbra azon 1857-ben készüit uj ut kanyarodik fel a várba, az egyetlen
kényelmes kocsiút, mely minden nagy erőködés
nélkül teszi lehetővé a feljutást. Képünk előterén
jobbra látjuk a budai takarékpénztár házának egy
részét, mely Ybl építészünk terve szerint négy
évvel ezelőtt izlésteljes, csaknem palotaszerü stylben épült; ezen ház mellett, fölfelé, a Duna mentében a Víziváros, császárfürdő s O-Buda felé visz
az ut. Végre a negyedik útvonal az, mely a képünk
baloldalán látható népszínházi épület mellett lefelé a Duna mentében a Ráczváros és Tabán külvárosokba, a Gellérthegy tájékára vezet. Az ötödik, s legnagyobb országút pedig a lánczhid maga,
mely Pest felől szállítja ide a legnagyobb élénkséget.
Hogy ez öt útvonal egyesülése ezen helyen
meg nem szűnő, eleven sürgést-forgást, szakadatlan közlekedést, sőt gyakran egymásra toluló emberek, terhes szekerek, kocsik, targonczák stb.
fennakadását idézi elő, az igen terme-zetes, s annál inkább sajnálandó, hogy e hely beépítése alkalmával több gondot nem forditottak az itteni

Népszínház.

a jó akaratnak, rögtönzésnek, készületlenségnek
8 könnyüvérüségnek szomorú jelvénye. Mily zajos
élet ütötte tel itt néhány rövid évre sátorát, mily
világra szóló jó kedvvel járta itt Dunanan apó és
fia Patroklus az ő ledér kankánját s a sok szemkápráztató léhaság mellett mennyi elismerésre
méltó igyekezet, leleményesség és ügyesség tartá
itt elfoglalva a tért, napról napra nemesb élvekkel biztatván a magyar színészetnek e reá nézve
csaknem idegen földön is egyre szaporodó híveit
— s most! A vidám sereg nyom nélkül elpusztult;
a pezsgő élet helyén némán merednek égfelé az
újra vakolt régi falak s Dunanán fölcsiklandozó
áriái helyett kósza varjuk és csókák károgják a
háztetőről a szép remények múlandóságát. Akárkit terhel a budai népszínház megbukásának súlya, megbocsáthatlan hibát követett el, s akárki
veszi még egyszer kezébe a megakadt ügy folytatását, jó lesz előre meggondolnia, hogy a színészetnek komolyabb, nemesebb feladatai is vannak
atalában, s a magyar színészetnek Budapesten
különösen.
A budai lánczhidtér képezi gyupontját a pestiek minden kirándulásainak, melyeket oly gyak-

Hirlapirodaltnniik a 19-ik században.
Harmadik közlés 1841—1847. •)

Az időszaki sajtó, mily óriási hatást gyakorol egyesekre, ugy mint tömegekre, kivált ott,
hol a sajtórendszabályok nem nehezülnek a gondolatközlés e nagy eszközére, mindenki észlelheté,
ki csak némi figyelmet fordita, az ez időben már szabadabban szárnyaló külföldi journalistika termékeire, mert a journalistika, mint
a nyilvánosság és közvélemény orgánuma, legéltetőbb eleme az alkotmányos rendszernek, korlátozója a hatalom kihágásainak, ellenőre a közigazgatásnak és az igazságszolgáltatásnak; a journalistika azon gyakorlati iskola, melyben a tudós
szintúgy, mint a polgár, a műiparos mint a törvényhozó életpályájára készülhet; szóval a journalistika azon varázserő, mely a legtávolabb
nemzetekhen is érdeket ébreszt egymás iránt 8
ennek köztörekvést, közczélrahatást idéz elő. —
Hazánkban ugyan mostohább körülmények uralkodtak mint külföldön, mert a magyar időszaki
sajtó, soknemü gátló viszonyok- s befolyásoknak

Takarékpénztár.

Alagút.
A budai lánczhidtér. — (Lüders rajza.)

Forgalomhoz szükséges nagyobb, kényelmesebb
tér üresen tartására.Nem kívánhattuk volna, hogy
itt is akkora lánczhidtér alakittassék, mint Pesten,
mert hiszen Buda szűkebb területi viszonyait nem
lehet a pestiekhez hasonlitani, — de sajnálatos,
hogy a szép takarékpénztári házat nem építették
néhány öllel hátrább a Dunától, mi által nemcsak
a forgalom kényelme nyert volna,hanem magának
a szép épületnek is, szemnek tetszőbb, kedvezőbb
fekvés jutott volna. Hogyan lehetne még ezentúl
a tér be nem épített, alsó részének rendezése által,
a symmetria megsértése nélkül, e mozgalmas hely
nyomasztó szűk arányain segiteni, ennek meghatározása nemcsak budavárosi, hanem valóságos
°rszágos gondokat is megérdemelne.
Természetes, hogy nyáron háromszoros az
élénkség ezen a ponton.Pest lakóinak nagy része
j • "k° r ^ U ( ^ n keres szórakozást. Mindjárt a takarékpénztári épület földszinti helyiségeiben igen
díszes kávéházi teremek s árnyat adó veranda
Szolgai estenkint a fagylaltozóknak gyülhelyül.
Atellenben van a Mátyás király istállóiból átvarázsolt népszínház, az ő modernizált homlokzatával,
B hátulsó részeinek eredeti ódon bírna falaival —

ran rendeznek a regényes budai hegyek közé. Itt
van gyülhelye a temérdek bérkocsinak és omnibusznak, kik tömegesen szállítják nyári napokon a város szűk falai közül menekülőketa Zugliget, Disznófő, Szép juhászné, Svábhegy, Sashegy, Gellérthegy virányaira, a sok melegfürdőbe 8 az ujabb
időkben felkapott keserű sós forrásokhoz. — Az
alaguton keresztül zarándokolnak a német Thalia
hívei a Krisztinaváros elején álló német színkörbe;
s ezen tul van néhány év óta a buda-trieszti vasút
indóháza, mely hogy mennyire igénybe vesz minden közlekedési s szállítási eszközt, tovább mayarázni felesleges. A magánfogatok, bérkocsik,
terhes szekerek s a gyalogjárók, tömege a nap
némely óráiban valódi mozdulatlan torlaszszá halmozódik.
E tér képezi Budaváros testének élénken
lüktető főerét, honnan messze sugározik el az élet
és mozgalom a budai ős várhegy alatt minden
irányban. Csak fenn a vár falai és sürü házsorai
között uralkodik ünnepélyes zajtalanság és méltóságos egyhangúság, mintha e királyi magasságra
az élet piaczi zaja nem is merne feltolakodni.

volt alávetve, különösen a censura lidércznyomásként nehezült reá, és íme mindezek daczára, mily
nagyszerű tüneményként küzdött és tört magának
utat politikai hírlapjaink példányképe a „Pesti
Hirlap," mily fényes irodalmi kört csoportositottak s mintegy delejként vonzott maga körül a
szépirodalmi téren divatlapjaink triumvirátusa : az
„Életképek" „Honderű1' és „Pesti Divatlap"; ugy
hogy hasonló erő központositását hiába keresnők
mindezideig belletristikai lapjaink közt; ez időre
esik továbbá jeles vidéki lapunk a „Hazánk" keletkezése, melyet mintaképül használtak a későbbi
vidéki lapok szerkesztői; végül az egyházi s más
szaklapok ügyes szerkesztői ekkor szereztek lapjaik részére oly párt >ló közönséget, mely később
is megkívánta s állandóan fentartotta a hason irányú s czélu lapokat.
Szóljanak azonban erről időrendszerint a következő — hírlapirodalmunk haladását bizonyító
adatok.
*) A második közlést lásd a V. U 1864 6. stb. számaiban. E sok gonddal összeállított czikksorozatot ajánljuk
olvasóink figyelmébe. — Szerk.
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„Erdélyi Híradó," mely 1828-ban alapit- latokra s egy állandó olvasó közönség összegyüPolitikai magyar lapok 1841 és 1847 között
tatott, és társlapja a „Nemzeti Társalkodó;" lekezésére adott alkalmat. — Megjelent a Jelenkor
következők jelentek meg :
„Nemzeti Újság," melyet „Hazai és Külföldi szerkeszté és kiadta Méhes Sámuel. •— Báró Pesten egész rétiven melléklapjával 4 rét féliven
Tudósítások" czim alatt 180b'-ban Kulcsár István Kemény Zsigmond 1840. végén átvállalta, s hetenkint kétszer, szerdán és szombaton velinen;
alapított s mely e melegkcblü hazafi elhunyta óta 1841-ben lelkesen vitte az Erdélyi Híradónak, az ára félévre 4 ft. postán 4 ft. 84 kr., 1844-től helyváltozó szerencsével több szerkesztő kezén fordult, erdélyi alkotmányos ellenzék orgánumának ve- ben 5 ft. postán 6 ft. p. p.; nyomatott Trattnermeg, folyvást a bold. alapító özvegye, Pergcr Anna zetését, kezet fogva az akkor Erdélyben időző Ko- Károlyinál és pedig 1841 óta angol gyorssajtóval.
Mária által adatott ki Pesten. Szerkesztője Nagy vács Lajossal, barátjával s elvtársával, mely lap 1842. második felében 894 példány küldetett viPál bölcseszet tudora, a pesti egyetem bölcsészeti az azt kiállító nyomdával együtt Méhes nevét dékre. 1847. első felében 1000 példány nyomatott
kar tagja. Elap elterjedtsége még azelőtt tiz évvel viselé ugyan, mint tulajdonosét, de egészen s ki- belőle.
igen nagy volt; de azóta korunk nagyot haladott zárólag Kemény Zs. szellemi befolyása alatt állott,
(Athenaeum. 1841. II. 397. — Liter. Lapok 1841. I.
1
8 a fiatal pezsgő életű „Jelenkor - jobban látszék s annak eszméit és nézeteit képviselé, tőle szár- 42. 128. II. f;0. I. — Hirnök 1841. I. 15. sz. — Pesti Hirkielégíthetni a közönség napról napra növekedő maztak naj^y részint a vezérczikkek is. Itt már lap 1842 II. 783. 1843 I. 7. 1847. I. 13. 252. — M. t. t.
Névkönyv. 1843. 207. — 1816. 71. — 1847. 77. — Honi
vágyait és szükségeit; ekkor talán czélszerübb ugy tűnik elő Kemény, mint valódi journalistai irod.
Hirdető 1844-47. — Tud. Tár 1842. VI. 481. - 1843.
tehetség.
Gróf
Teleki
Domokos
1845-ben
átvevén
lett volna amaz elaggott hadvezér példáját követni,
VII. 481. - Életképek. 18í5. I. 127. - Pesti Divatlap
ki az aratott diadalbabérokkal elégülten nyuga- a lap vezetését, erdekes ezikkeket hozott tőle kü- 1*45. I. 568. - 1847. I. 92 — Uj Ismcretektára. IV. 243.
lomra vonul és a harezok vívását fiatalabb, izmosb lönösen az urbér, adó s unió tárgyában. 1846 — — Horváth M. HuszonötéV Magyarország történelméből
302. 1. Danielik : Magyar irók. Életrajz-gyűjtemény
és a legújabb hareztan szellemét követő vezérek- 1847-ben Szatmári Károly vezérlete alatt jelent II.
Pest 1858. ÍI. 241 1.) (Folyt, uövetk.)
Szinnyey
József.
meg;
Ocsvai
Ferencz
pedig
éveken
át
a
Hiradó
nek engedi át, mint nem ismert, és nem értett időizinnyey
szorgalmas
segéd-szerkesztője
volt.
—
184tí-ban
és helyi körülmények közt ismét csatatérre állani
ki s e<;y kétes esélyű koczkára vetni diadalainak Gyulai Pál is résztvett pár hónapig a szerkeszdicsőségét, — De nem! A „Hazai s külföldi tésben, 1847-ben pedig Urhúzy lőn rendes munillerkiir, az 1805. évi planéta.
Tudósitások" folyvást síkra állának és lépten- katársa. — A „Nemzeti Társalkodó" melléklap főUgy tapasztaltam, hogy népünk egy része
kint veszték el a csatatért,- s a csatatérrel tárgyait ahazaismertetése, nevezetesen a szőnyegen
régi boldogult Kulc árunknak annyi fáradal- forgó korkérdések, ízletes tapintattal választott még mindig az uralkodó planétákra épit, tőlök
mába és föláldozásába került dicsősége is oda mulattató czikkek tevék. Szentiváni. Kriza és Ke- remél vagy tőlök tart; a letűnt nyomasztó éveklőn. — E hirlap is mindig haladásról szólt mény Zs. kitűnő részt vőnek a szerkesztésben, ben nem egyszer haliám a termés mostohaságát
ugyan, de ezt csak programinjaiban, nem hasáb- ezen lelkes férfiak nagy bajjal kivittek, hogy a az uralkodó bolygónak tulajdonittatni. Az a kérjain vala szerencsénk láthatni. Látszék ugyan itt „Társalkodó" egy egy költeményt s beszélyt kö- dés: lehet-e annak befolyása földünkre és időjáráis némi haladási törekvés Galvácsy szerkesztősége zöljön; de ezek közid az első elhalván, a más sunkra? épithetünk-e rá, vagy tarthatunk-e tőle?
vége felé és Apostol szerkesztősége alatt (kivált a kettő a szerkesztői hivatalt elhagyván, a dolog újra Ismerkedjünk meg tehát a jelen év urával, a Mer„Hasznos Mulatságokban'-), de ez egy leégett és a régi kerékvágásba esett. E lapban gr. Teleki kúrral.
kialvásnak indult életmécs utolsó fellobbanása Domokostól több életbe vágó s főleg Erdély
Merkúr, a régi görögök és rómaiak egyik
vala, s a különben derék orvosok csak kialvását anyagi jóllétének emelésére irányzott czikk kö- istene, Árkádiában születvén, Zeus és Atlas lányáhalaszthaták, de nem kehheték uj s tartós életre. zöltetett, ugyanitt a nagy tudományu Brassai is nak Majának fia volt. Atyjáról Május hó nevezteEzzel azonban nem azt akarjuk mondani, hogy hatályosan munkálkodott. — A „Vasárnapi Újság' | tett el, a Latinoknál a szerdának (dies Mercurii)
a „Nemzeti Újság', semmi érdemmel nem birt már Brassai szerkesztése mellett a főlaphoz csatolva \ adott nevet, a csillagászok pedig a naphoz legköez időben is : voltak igenis érdemei; deezenérde- jelent meg, ez egyetlen népi lap volt akkor jour- i zelebbi bolygót nevezték el Merkúrnak. *) A régi
| > három negyede közhasznú, 1 istenek sorában Merkúr igen furfangos teremt. mek az ujabb kornak s nemzedéknek nem használ- nalistikánkban, s <
részint
gazdasági,
részint
természettudományi stb. mény volt.
tak semmit, pedig itt haszonról van szó. A „Nemismereteknek
volt
szánva,
az utolsó lapon a világ
zeti ujaiig , egy tiszteletreméltó régiség lett,
A testi szépség, lelki ügyesség, vállalkozó
melyből archaeologiát lehetett tanulni, de már e színpadján feltürő nevezetesb események közöl- szellem, a találékonyság, vallási szertartások megkorban is oly sebesen üzék egymást az események, tettek.— Megjelent az „Erdélyi Híradó" Kolozs- állapítása, irás és számolás mestersége, zene föltaannyi különféle korérdek és uj eszme foglalta el a várott hetenkint kétszer, kedden és pénteken lálása, kereskedelem, ipar, szóval a szerencse, műfigyelmet, hogy régiségekre átalában legkisebb 1842-től szombaton és szerdán egy iv egész rét- vészet, az erő és képesség legteljesebb fejlettsége
idő sem maradt. Mi a lap tartalmát illeti, ezen ben velinen; a „Nemzeti Társalkodó" és a Vasár- benne és emlékében adatott át az utóvilágnak.
semmi színezet nem volt s a közlött tárgyak napi Újságból hetenkint egy-egy iv jelent meg
Lássunk élet -bői is némi jeleneteket.
csak amúgy lomhán követték egymást néha 4-rétben; e három lap félévi dija 5 ft. volt, 1845Születése után a negyedik órában bölcsőjéből
egy egy kacskaringós nyelvugrással félben sza- től helyben 5 ft. 3B kr., postán 6 ft.; ekkor a kiszökött, egy teknősbékát megfogott, megölt,
kasztva, mely ily elaggott lassú járatú hőst kü- főlap egy ivvel megtoldatott, külör. a,,N.T.'"2 ft., ennek héjára húrokat feszitett, és saját születését
lönösen bélyegezett. Azonban ily lapnak is vol- a V. Ujs. 1 ft. 30 kr. p. p. Nyomattak a kiadó sa- megénekelte. Még az nap este meglopta Apollót,
tak kedvelői, és kik a Nemzeti Újságot olvasták, ját nyomdájában.
t. i. az istenek sz. nyájától 50 darab marhát elormindenesetre jobban cselededtek, mintha semzott. Hogy pedig a nyomokon el ne igazodhassa(Liter.
Lapok.
1841.
48.
80.
Pesti
Hirlap
1841.
I
I
.
mit sem olvastak volna. Ennél a „Hasznos Mulat628. — 1842. II. 889. - 1813. I. 14. — 184ó. II. 408. 1.— nak, amarhákat óssze-visszahajhászta, s rejtő barságok"-ról sem mondhatunk többet, mely 1842 Hirnök. 18U. I. 15. sz. — Athenaeum. 1841. II. 400. — langjába maga is háttal vonult be. A tolvajlás
végéig járt.
Életképek 1847, I. 413. — Uj. Ismeretektára 1851 V. 55. utóbb mégis kisült, s Apolló a dolgot az istenek
135. 351. — Honi irod. Hirdető 1814 — 1847. — Jelenkor.

•i

Nagy Pál a Nemzeti Újságot 1842. jun. 5-ig Encyclopaedia. 185S. 32. — Tud. Tár. 1842. VI. 481. —
1843. VII. 481. — Vas. Ujs. 1863. I I . 406. — Ország
szerkeszté, ekkor átvette azt tőle Kovacsóczy Mi- Tükre,
1864. II. 278. 1. — Arczkdp Album a Hölgyfutárhály, és szerkesztette 1844. végéig, egy kis ideig hoz 1855. I. 35. — Danielik : Magyar irók Életrajz-gyűjgróf Majláth János társaságában, kik alatt e lap temény. Pest, 1859. I. 297. 357.)
határozott pártszinnel birt, s ez a katholikus val„Jelenkor,'1 kiadó-szerkesztője Helmeczy Milás politikánkhoz, alkotmányunkhoz kötött érdekének, különösen a magyar klérus valódi és for- hály, ki azt 1832-ben inditá meg; ez volt az első
mált jogainak fentartási és kivivási vágyán alapult. lap, mely nyilvános életünkbe kissé több mozgéEz uj irány túlzott modorban fejlődött ki a N. konyságot hozott. Gyorsan közölt minden honi
Újság hasábjain : többek közt igére katholikus hirt, „Budapesti Napló" rovat alatt figyelemmel
szempontból felfogni a politikai dolgokat! Külön- kiséré a legérdekesb napi jelenéseket, a pénz és
ben ismert dolog volt, hogy e lap mindvégig a törzs-ügyeket stb. A külföld politikai eseményei
papság és conservativ párt zsoldjában állott; és helyes tapintattal és elég bőséggel szerkesztettek.
ezért a világiak előtt nem nagy becsben állott s Ezúttal is gr. Széchenyi István zászlóját lobogkevés figyel mre méltatott. 1845-től 1847-ig Lip- tatta, kinek szövetkezése 1843-ban egy uj aera
thay Sándor vezetése mellett szerkeszté Illucz küszöbére emelte. — A Jelenkor ezelőtt liberális
Oláh János. Ez utóbbi évben irodalmi és művé- lapnak tartatok s különösen mig a Pesti Hirlap
szeti rovata tetemesen bővült, melyet Kelmenfi nem jött létre, igen olvasott, de mindig bizonytaLászló kezelt. — Megjelent Pesten, hetenkint lan irányú hirlap vala, s bár azelőtt több neves
kétszer, szerdán és szombaton; 1845-től négyszer, irónak tollából eredő czikk tünedezett föl benne,
kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, egész de folytonos energiával soha nem birt. S utóbb
rétben velinen, a „Hasznos Mulatságok" hetenkint már a J. csak a múltra tekinthetett vissza némi
kétszer fél ives számokban 4 réten; nyomatott büszke öntudattal, kivált a mennyiben az eleinte
Trattner Károlyinál; előfizetési ára félévre 3 ft. gyűlölt uj magyar szavak hatalmas terjesztője volt.
36 kr. helyben, postán 4 ft. — 1843-tól helyben Széchenyi, ki már sok részben különvált az ellen5 ft. postán (5 ft. p. p. — Ezen mozdulni nem zéki párttól, számos czikkei közlönyéül használta
akaró stabilitás orgánuma minden „nemzeti el- fel e lapot s közremunkálásával gyámolitva, mindszántsága" mellett is alig lézengett. 1842. utolsó végig hű pártolója maradt, jóllehet annak 1846negyedében 450 példányban járt vidékre; 1847- ban szándékba vett függetlenségét s határozott
pártszinezetét ő sem vihatá ki. Segédszerkesztője
ben pedig 1500 példányban nyomatott.
lett 1843-ban Nagy Ignácz. 1841-ben Helmeczy
(Világ, 1841. I. 146.-1842. 1 9 . 468. — Jelenkor' az akkor beteges Garay helyébe Oroszhegyi Szabó
1841. I. 9. 1. — Hirnök. 1841. I. 15. 45. sz. — Athenaeum. Józsát szólitotta fel az ujdonsági rovat vitelére, e
1841. 24 sz. 383. 1. — Pesti Hirlap. 1843 609. sz. 41. 1. — hivatásban szakadatlanul működött 1846. végéig.
1844. 365. sz. 447. 1. - 1846. 609. 41. 1. _ 1847. 852. sz. 1847 uj évtől Jókai kezeié budapesti naplóját, ki192. 1. — Honi Írod. Hirdető. 1844-1847. — Uj Ismeretek tára. Pest 1853. V. K. 320. 1. — Horváth M. Huszon- nek eleven phantasiája és csipős elméssége e nais észrevehető. Melléklapja a
ötév Magyarország történelméből 1823-tól 1840-ig. Genf pibecsü sorokon
1
1864. I I K. 302. 1. — Tud. Tár. 1842. Literatúrai rész VI. „Társalkodó, ' melynek szerkesztői között találjuk
481. — 1843. VII. 481. Literatúrai Lapok. 1841. I. 47. 1. Bajzát, Nagy Ignáczot, számos tehetségnek kikép— Danielik: Magyar írók. Élt trajz-gyüjtemény. Pest 1856. zésére, eszméik előterjesztésére nyilvános gyakor1.219. 1858.11. 166.

itélőszéke elé terjesztette; Merkúr tagadta a tényt,
de Jupiter belátván a nagy ügyességet, egyet mosolygott, s csak azt parancsolta, hogy Merkúr
fedezze föl a rejthelyet. Apolló, hogy többé ne
csalódjék benne, Merkúr kezeire bilincseket veretett, de csak azon vette magát észre, hogy a barlangnál Merkúrt szabadon, marháit pedig páronkint összebilincselve találta.
Merkúr, mint isteni követ, nem egyszer szerepelt a földön.
E szerepe csak akkor fordul elő a költőknél,
miután Apollóval kibékült, ez annak caduceust
vagyis békepálezát nyomott markába, az pedig
ennek lantot adott, és esküt tőn, hogy nyájához
közelíteni sem fog soha.
Azonban pokolban is ő volt az ur; mert Ő
Plútónak is hírnöke volt, s a megholtak lelkeit Ő
kalauzolta az alvilágra. Pálczája pedig oly bűbájos erővel birt, hogy a kit akart, elaltatott, a kit
akart, fölébresztett, az alvóra pedig oly álmokat
bocsátott, a minőkre az őt előre megkérte.
Ezeken kivül a hol csalni, ravaszkodni, vagy
hitszegőt kellett játszani, Merkúr volt a pártfogó,
mint olyan, ki ezen mesterségnek legavatottabb
bajnoka, védnöke. A tolvajlás főfőmestere volt,
hisz még alig egy napos korában is lopott már a
pedig szerencsésen. Aztán segített lopni Herkulesnek, Jupitert, Marst foghelyeikből kiszabadította, Árgust megölte, Peraeusnak czinkostársa
volt, s több ily apró csinyt követett el, mik az
idegen vagyon után sovárgó embereknek biztos
pártfogást ígértek.
Homér és Hesiodus, mint szónokot tüntetik
elő, annyi bizonyos, hogy ennyi gaz tett mellé rábeszélő tehetség is kivántatott. A mérték és súly
föltalálója is neki tulajdonittatik, talán ezért disziti a boltosok és gyógytárak ajtait. — Mint jóhírmondóra a szerelmesek is sokat építettek; de
*) Jelvénye: egy kétszarvu karika lecsüggó kereszttel..
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Magyar Közgazda. Szerk. kiadó Rózsnági
Magyar S íjtó. Szerk. Pákh Albert. Kiadf
a mi legfeltűnőbb, az, hogy mind a görögök,
Antal,
második évfolyam. 12 ft.
Heckenast
11-ik
évfolyam.
Ara
14
ft.
mind a rómaiak, a határok sérthetlen istenét benne
Erdöszeti Lapok. Szerk. kiadók Vágner K.
A Hon. Szerk. Urházy György. Kiadó Jóka
üdvözlék, az utasokat pedig hatalmas pártfogáés Divald Adolf. Harmadik évfolyam. 5 ft.
Mór. 3-ik évfolyam. Ara 21 ft.
sába ajánlák.
i
Székesfehérvári
Borászati Lapok. Szerk.
\
Pesti
Hirnök.
Szerk.
Török
János.
Kiad
De nézzük most Merkúrt, a bolygó csillagot:
kiadó Tóth István.
A Merkúr oly közel jár a naphoz, hogy ezt Szabó Alajos. Hatodik évfolyam. Ára 20 ft.
Nép Kertésze. Szerk. Hutirai Lukácsi SánSürgöny. (Hivatalos.) Szerk. Bulyovszk)
annak lakói tízszer oly nagnak láthatják, mint
dor.
Ára
2 ft.
Gyula,
Budán,
ötödik
évfolyam.
20
ft.
mi. Távolsága ugyanis a naptól nem több 8,000,000
Vadász és Versenylap. Szerk. kiadó Bérczy
Idők Tanuja. Szerk. kiadó Lonkay Antal
mérföldül, s igy, hogy napkörüli pályáját megKároly. Kilenczedik évfolyam. 10 ft. 50 kr.
fussa, csekély időre van szüksége; mintegy 88 nap Hatodik évfolyam. 19 forint.
Törvényszéki Csarnok. Szerk.kiadó Szokolay
Bécsi
Hiradó.
Szerk.
kiadó
Kecskeméth
alatt teljesen megjárja körét; de keringése oly
István. 8 ft.
gypfs, hogy egy-egy napon 578,880 mérföldet Aurél. Első évfolyam. Ára 16 ft.
Orvosi Hetilap. Szerk kiadó dr. Markuh/gy hátra. E szerint ha a bolygónak a n ipkörüli
Összesen = 7.
sovszky
Lajos. Kilenczedik évfolyam. 10 ft.
megfordulását egy évnek mondjuk : Merkúr for
Gyógyászat. Szerk. kiadó dr. Poór Imre.
dulatévére csak 88 napot számithatunk. Mily kü//. Politikai hetilapok.
Ötödik évfolyam. 10 ft.
lönbség tehát Merkúr s például Uranus között
Politikai Újdonságok. Szerk. Pákh Albert
Egészségi Tanácsadó. Szerk. dr. Pete Zsigaz 88 napot számit egy évre, ez 84 évet egy fordulóra! persze ez négyszáz millió mérföldnyi tért Kiadó Heckenasí. Tizenegyedik évfolyam. 6 ft. (? mond. Második évfolyam. 4 ff.
Gyógyszerészi Hetilap. Szerk. kiadó Schédy
fut fordulatával! Aztán Merkúr kicsi bolygó is; Vas. Újsággal együtt 10 ft.)
Arad. Szerk Környei Ján. Kiadó Bettelheim Sándor. í) ít.
ha földünket 25 részre osztanék, s minden részt
ZenészHi Lapok. Szerk. kiadó Ábrányi
o-olyóvá alakitanók, egyik-egyik Merkúrhoz lenne Harmadik évfolyam. 12 ft.
Népbarát. Szerk. kiadó Vas Gereben. 5 ft Kornél. 10 ft. 50. kr.
hasonló, tehát huszonötször kisebb, mint földünk.
Kolozsvári Közlöny. Szerk. kiadó Dózsa DáFénye élénk és csillogó; de láthatárunkhoz
Magyar gazdasszonyok Hetilapja. Szerkeszti
közel esvén, a sűrű lég miatt ritkán szemlélhető; niel. 12 ft.
Vachott Sándorné, kiadó-tulajdonos a Magyar
Korunk. (Kolozsvár) Szerk. kiadó Kőváry Gazdasszonyok egylete. 5 ft.
nagyon szép idő kívántatik hozzá, hogy este vagy
re^o-el csak rövid időre is láthassuk. Forgása László. Ötödik évfolyam. 12 ft.
Gijor sir ászát. Szerk. kiadó Markovics Iván.
Erdélyi Hetilap. (N.-Szeben). Szerk. Békéssy Ára 6 ft.
míndi" a nap szomszédságában marad; mint más
csillagfái, ugy földünkkel sincs semmi összekötte- Márk. Első évfolyam. Ára (> ft.
Magyar Gyorsíró. Szerk. kiadó. Fenyvessy
Összesen = 6.
tése 8 tehát valamint ennek arra, ugy annak sincs
Adolf. Ára 4 ft.
erre semmi befolyása; békésen járja mindegyik a
Férfi divat-futár. Szerk. kiad. Kühn K.
III. Vegyes tartalmú képes lapok.
maga útját, békésen élvezi mindegyik lénye saját
Ára 5 ft.
világa folyását; azok nem kérdik mit művelünk mi,
Nemzeti Férfi-divat-közlöny. Szerk. kiad.
Vasárnapi Újság. Szerk. Pákh Albert. Kiadó
mi se háborgassuk az ő boldogságukat.
Heckenast. Tizenkettedik évfolyam. Ára (3 ft. (a Hoffman F. A. 4 ft.
"
S. E. A.
Összesen =- 18.
Politikai Újdonságokkal együtt 10 ft.)
Ország Tükre. Szerk. Gyárfás Fer. Kiadó VIII. Vidéki lapok, (nem politikai vagy szaktarMatus J . Negyedik évfolyam. Ára 12 ft.
A magyar hírlapok 1865-ben.
talommal.)
Hazánk és a külföld. Szerk. Szokoly Viktor.
Felvett szokásunk szerint itt közöljük a ma- Kiadó Emich. Első évfolyam. Ára 6 ft.
Győri Közlöny. Szerk. kiadó Nagy Endre. Kigyar lapirodalom jegyzékét, mint ezt a jelen év
Világszemle. Szerk. kiad. Takács István. Első lenczedik évf. 8 ft.
megnyíltával találjuk. Nagyobb észrevételekre a évfolyam. Ára 10 ft.
Szegedi Hiradó. Szerk. Szabados János. Kijegyzék ezúttal nem szolgáltat alkalmat. FolytoKépes Újság. Szerk. Ilméri Kiss István. Ki- adó Burger. 8 ft.
nos pangásban levő közviszonyaink okozzák, hogy adó Heckenast. Első évfolyam. Ára 2 ft.
Hortobágy (Debreczen.) Szerk. Illésy György.
az idén a lapirodalom körében sem látunk naK%th. Képes Néplap. Szerk. Füssy Tamás. Kiadó a d—i szinügyegylet. 6 ft.
gyobbszerű változásokat. Politikai és szépirodalmi Kiadó a Sz. István társ. 4 ft.
Felvidék. (Kassa.) Szerkeszti Bánóczi F .
lapjaink csaknem változatlanul a régi létszámban
Tárogató. (Szatmár.) Szerk. és kiadó Kovács
Ifjúság lapja. Szerk. Remellay Gusztáv.
maradtak; az egy bécsi fecske (a „Bécsi Hiradó") Kiadó Emich. 5 ft.
Márton. 4 ft. 50 kr.
sem fog hirdetni uj nyarat, s a legrégibb szépZala-Somogyi Közlöny. (N.-Kanizsa.) Szerk.
Összesen = 7.
irodalmi lap (a 15 éves „Hölgyfutár") oly ápoló
Roboz István. Negyedik évf. Ára 5 ft.
karokba jutott vol , hogy a halált valódi jótéteEger. Szerkeszti Vida József. Harmadik évIV. Egyházi és iskolai lapok.
ménynek nézhette. Szaklapjaink száma csak egyfolyam. 6 ft.
gyel szaporodott (Fenyvessy „Magyar gyorslieligio. Szerkeszti Palásthy Pál.
Esztergomi újság. Szerk. Haán Rezső. MásoProt. Egyházi és Iskolai, lap. Szerk. kiadó dik évfolyam.
iró"-ja). Tréfás lapjaink is nyertek egy, a mai
szomorú világban irigylésre méltó bátorságu vál- Ballagi Mór. Nyolczadik évfolyam. 7 ft. 40 kr.
Zempléni Hiradó. Szerk. Forster Rezső. Első
Házi Kincstár. Szerk. kiadó Ballagi Mór.
lalkozó szellemű társat (a ,,Füles Bagoly"-t). A
v folyam.
múlt évben megszűnt lapok között leginkább saj- Hatodik évfolyam. 2 forint.
Szepesi Értesítő. (Lőcse.) Szerk. és kiadó
náljuk a,.Színházi Látcső" és a,,Látcső" kis napi
Tanodái Lapok. Szerk. kiadó Lonkay Antal. Seeliger K. Ára 4 ft. Nagyobb részt német tartalapok megszűnését, nem valami mélyebb irodalmi 6 forint.
lommal.
beesők miatt, hanem leginkább azért, mert ez
Összesen — 4.
Debreczen-Nagyváradi Értesítő. Szerk.-kiadó
élénken fecsegő, apró napi hírekből ügyesen öszBallá Károly. Huszonharmadik évf. Ára 5 ft.
szeálütott napilapok megszűnése szomorú bizonyV. Szépirodalmi, s rokon tartalmú lapok.
Kassa-Eperjesi Értesítő. (Kassa.) 6 ft. 20 kr.
ságot tett arról, hogy a két magyar fővárosnak
Miskolczi
tudakozó-intézeti Értesítő. FalkenKoszorú. Szerk. és kiadó Arany János. Harnagy magyar közönsége még mai napig sincs, s a
stein
Ignácz.
3
ft.
madik
évfolyam.
12
ft.
magyar lapvállalatok között még mindig csak
Erdélyi Hivatalos Ertesitő. Szerk. Gámán
azok állhatnak fenn, melyek nem főleg a fővárosi,
Fővárosi lapok. Szerk. Tóth Kálmán, kiadó
Zsigmond.
hanem átalában a vidéki közönség érdekeltségére Emieh. Második évfolyam 16 ft.
Összesen = 14.
számitnak. Sajnálni lehet még a „Magyar IzraeNefelejts. Szerk. Bulyovszky Gyula. Hetedik
A most megjelenő magyar lapok összes száma
lita" s a „Nővilág" megszűnését is. — Az ez évfolyam. 12 ft.
idén keletkezett vagy módosult vállalatok között
Családi Kör. Szerk. és kiadó Emilia. Hatodik tehát a folyóiratokon kivül 68, melyekből 46 a fővárosban, 22 pedig egyes vidéki városokban jelearánylag feltűnő számmal szerepelnek a ké- évfolyam. 12 ft.
pes lapok. Ezt is némi korjelnek lehetne teHölgy divatlap. Szerk. és kiadó Király János. nik meg.
Folyóiratok.
kinteni. Szerkesztők és kiadók, a kik már Hatodik évf. 8 forint.
mindenféle más dolgot próbáltak siker nélkül,
Budapesti Szemle. Szerk. és kiadó Csengery
Pes'i Bazár. Szerk. Kühn Károly. Első évvégre képes lappal kisértik meg a szerencsét; s folyam. Ára 8 ft.
Antal és Lónyai Menyhért. Tizenharmadik köemberek, a kik még semmit sem próbáltak, azzal
Kalauz. Szerk. és kiadó Riedl Szende. 8 ft. tet. Ára 12 ft.
kezdik a dolgot, hogy képeket faragtatnak a
Győri történelmi és régészeti füzetek. Szerk.
Magyar vidékiek lapja. Szerk. és kiadó Choközönség boldogitására. S van azután verseny- rin Zsigmond. 4 ft.
Ráth Károly és Rómer Flóris.
kiabálás a képek magasztalásában! S ez ellen
Sárospataki füzetek. Szerk. AntalfFi János.
Századunk. Szerk. és kiadó Kiss János.
talán senkinek sem lehetne kifogása, főkép, ha Második évfolyam. Ára 12 ft.
Kilenczedik évfolyam. Ára 6 ft.
azután valóban művészi becsü rajzokkal díszítBudapesti Ellenőr. Szerk. és kiadó Vahot
Összesen = 9.
hetnék lapjaikat — mire nézve fejletlen műImre. (Uj vállalat.) Ára 6 ft.
vészi viszonyaink között még soká nem lehet
Magyarország anyagi érdekei. Szerk. és
IV. Humorisztikus lapokValami nagyszerű kilátás (itt még jó darabig
kiadó Szatmáry Károly. (Uj vállalat.) Ára 5 ft.
a puszta jó igyekezettel ke 1 beérnünk, mit épen
Üstökös. Szerk. Dienes Lajos, kiadó Jókai
Akadémiai Ertesitő. Kiadja a m. tudományos
a
képes lapok aránylagos sürü bukása évről évre Mór. Nyolczadik évfolyam. 6 ft.
akadémia. Szerkesztik többen.
j ^ i ) de végre ideje volna mégis meggondolni,
Magyar Sión. Szerk. Knauz Nándor.
Bolond Miska. Szerk. Szokoly Viktor, kiadó
y nem ily üres csecsebecsékkel hóditható meoÖsszesen = 7.
öz
Emich.
Hatodik
évfolyam.
6
ft.
ön8ég részvéte, hanem azt a hangos verA lefolyt évben összesen 14 lap szűnt meg,
Füles
Bagoly
Szerk.
Torkos
István.
Kiadó
| r ^
ki kellene terjeszteni a tartalomra,
melyek a következők : 1. Mátra. 2. Tájékozó.
álam 1 é ? 8 z e ^ e m r e 1S> m e ' y egyedüli biztositéka Heckenast. Első évf. Ára 6 ft.
3. Erdélyi Posta. 4. Katii Néplap (lett Kath.
y a
? , pvállalat fennmaradásának. Az e téren
Összesen — 3.
+» l'
Képes Lap) 5. Kath. népnevelők lapja. 6. Magyar
történt v a l t o z á s o k a t i g a l á b b ; j e g v z é k ü n k m u t a t j a .
VII. Szaklapok.
Izraelita. 7. Biztosítási Közlöny (lett Magyar
Gazdasági Lapok. Szerk. Morócz István. líözgazda) 8. Hölgyfutár. 9. Nővilág. 10. Buda•»• Politikai napilapok.
Kiadó a magyar gazd. Egyesület. Tizenhetedik )esti Ertesitő 11. Dunántúli Gazdasági Közlöny.
' . P<f ??P%: Szerk. B. Kemény Zsigmond, évfolyam. 10 ft.
2. Magyar Képzőművész. 13. Színházi Látcső.
Kiadó Emich. Tizenhatodik évfolyam. Ára 21 ft.
Falusi Gazda. Szerk. Girókuti Ferencz. 14 Látcső..
«gy évre.
Kiadó Heckenast. ötödik évfolyam. 6 ft.

** (A győri gőzhajózási társulat), mint hír- megadni vonakodott. Ez ellen természetesen senlik, össze akar olvadni a győri biztosító-társulat- kinek sem lehet kifogása : de máskép áll a doloc
tal, azon okból, mert mindkettőnek ugyanazon a postahelyiségeket illetőleg. A fővárosban min*
** („Magyarország anyagi érdekei")
folyóiratot indit meg, e hóban Szathmdry Károly, részvényesei vannak. Jelenleg két vontató-gőzöse dig növekedő forgalom a már igen szűk postahelyimelynek tartalmát, a szerkesztő programmja sze- van, melyhez még kettőt szándékozik vásárolni, s ségeknek tágabbakkal fölcserélését tette szüksérint : gyakorlati irányú értekezések, a hazai s ez a négy elég lesz gabonás hajói felvontatására. gessé, s nem egyszer fordultak már elő a közönség közt s a hírlapokban sürgető panaszok. A
külföldi irodalomban megjelenő nevezetesb szakpostaigazgatóság ennek daczára a közönség kémunkák ismertetése, a gazdasági egyesület taBalesetek, elemi csapások.
nyelmét e tekintetben sem látszik figyelembe
nácskozásai részletes közlése, kereskedelmi s ipar** (Elsülyedt hajó.) E hó elején a Dráván venni, s liirszerint a szerződést a régi helyiségekkamrák tárgyalásai, a kormánynak közgazdasági
tárgyakban kibocsátott intézményei, pénz- ipar- Bars mellett egy hg. Lippe-Schaumburg-féle hajó ben ujabb hat évre megkötötte.
közlekedési és kereskedelmi vállalatok ismertetése, 6300 mérő búzával elmerült. A kár 32,000 ftra
** (Drága tüzelöszer.) A múlt hó vég napjaiközvállalatok s intézetek üzleti kimutatása stb. rug, a hajó azonban a szállitmánynyal együtt tel- ban egyik ismert pesti ügyvéd, Túry István, nem
fogják képezni. — A vállalat, mely hazánk anyagi jesen biztosítva volt. Emberélet nem esett áldo- épen kellemes meglepetésben részesült, melyet
jóllétének előmozdítására útmutató gyanánt szol- zatul.
számára kis leánykája okozott. Épen néhány ezer
(Ongyilkosság.) Dézsen egy ifjú a bekö- forintnyi pénzt vett föl, s minthogy távoznia kelgálni tűzte ki czélul, kiváló figyelmet érdemel.
** (Zilahy Károly munkáit) több fiatal iró vetkező ujonczozástól szabadulni akarván, golyó- lett, annak az illető helyre kézbesítését nejére
val vetett véget életének. A fegyverdurranását bizta. Ez a pénzt az asztalon hagyván, a kis leányösszegyűjtve kiadni szándékozik.
** (Magyar gyorsírást oktató levelekre) hir- nővére meghallván, ijedten kiáltá! „Apám! Gá- nak megtetszettek a „czifra papirosok" s belőlök
A szomszédok más- 3 ezrest az égő kandallóba dobott, örömmel kiadet előfizetést Mnrkovics Iván, gyorsiró-tanár a bor meglőtte magát."
kép
vélték
e
szavakat
hallani
s az apát gyanusi- bálván be anyját, hogy azok „milyen szép lánggal
bécsi egyetemen. E levelek a magyar gyorsírást
Gabelsberger rendszere szerint adják elő. Meg- ták, habár alaptalanul; mert orvosi látlelet utján égnek." A bankjegyekből egy darabkát sem lehetett megmenteni. E véletlen eset által oly érzékejelen ez egész gyorsirástan 12 levélben jövő évi is kiderült, hogy az ifjú öngyilkos volt.
nyen károsult ügyvédet, mint halljuk, kartársai
januártól kezdve június végéig minden hó 1-én és
kártalanítani akarják, a mi tőlök igen nemes cse16-án. Előfizetési díj mind e 12 levélre 1 ft. 50 kr.
.Mi újság?
lekedet lesz.
** (Kevés sikerrel biztató pályázat.) A kolozs**
(Helybenhagyott
választás.)
A
nml.
m.
kir.
** (A tiphus-betegek száma) a Rókus-kórházvári színmű-verseny, melyre oly sok pályamű érkezett be, ragyon kevés sikerrel biztat. Az eddig helytartótanács báró Eötvös Józsefnek az első ban újra szaporodik. E hó 27-kén 158 hagymázos
szinre korült darabok, mint az ottani lapok írják, magyar iparbank elnökéül, s Conlegner Károly volt a kórházban. A betegség azonban a legtöbb
oly roszak, hogy csak elriasztják a színházból a budai műegyetemi tanárnak pedig ugyanazon in- esetben szelíden foly le, s mint a hivatalos kimutézet alelnökéül történt megválasztását helyben- tatásból kitűnik, a halálozási esetek aránylag nem
közönséget.
nagy számuak.
•* (A második philharmoniai hangverseny) hagyta.
** (Az úrbéri rendezés eredménye), mint hi** (Kó'szönet-nyilvánitás.) A lipótvárosi plé6-án, délután fél ötkor lesz, a múzeum dísztermévatalos
kimutatásból
látszik,
hazánkban
eddig
a
bános,
ft. Ráth József Ant. ur, köszönő levelet
ben. Műsora a következő : 1. Faust-nyitány,
Wagner Richárdtól. II. Enekrész, mely még nincs következő. Összesen 9848 község közül az úrbéri intézett az „első magyar átalános biztosító társamegállapítva. III. „Tengercsönd" Mendelsohn rendezés be van fejezve 3916 ban; ezek közül ság" választmányához, azon határozatáért, hogy
Bartholdytól. IV. B-dur symphonia, Volkmanntól. 2616 egyezség utján, 1300 pedig pör utján ren- legközelebbi ülésében 20,000 ftot szavazott meg a
dezkedett. A pör még függőben van 4309 köz- lipótvárosi templom építésére nyitott kölcsönhöz.
ségnél. A többi község vagy nem úrbéres, vagy
*• (Naiv dicséret.) A ködös napok után egyik
Közintézetek, egyletek.
még nem tett lépéseket.
napsugáros délelőtt magunk is sétára keltünk az
** (Népszerű fölolvasások.) A debreczeni ta- erősen zajló Duna partján, hol a ködös napok után
** (A magyar tud. akadémia igazgató-tanácsa) nárok a „H-gy" szerint elhatározták, hogy nép- a fővárosi nép a derült vidékben gyönyörködött.
az évi költségvetést megszabó gyűlését január szerű fölolvasásokat rendeznek, melyekben kiki a Egy pár piros pozsgás falusi menyecskét is arra
26-án tartja. Ugyanazon nap délutánján, csupán maga szakában fölmerülő ujabb haladásokat és vitt útja, kiknek tetszését a pesti karcsú szépsée czélra összehívandó nagygyűlésen választják fölfedezéseket fogja ismertetni.
gek sehogy sem tudták megnyern, is az egyik, egy
meg a titoknokot.
** (A válópörök száma Pesten.) Pesten jelen- fényes szemű szép delnőre nagy félve tekintvén, e
** {A pesti hazai első takarékpénztár) január leg 42 válópör foly, csupán olyan, melyekben a szavakkal fordult társához : „Nézze kelméd, olyan
14-én délután 4 órakor az intézet egyetem-utezai felek mind pesti lakosok.
vékony az a kisasszony, hogy szinte eltörik; olyan
2. számú házában rendkívüli közgyűlést tartand,
** (A tengeralatti távirdából) egy darab még vékony mint egy czinege; bezzeg a mi kisasszomelyre a részvényesek hivatalosak. Tárgya a nm. hozzánk is eljutott. Rónay Jáczint, az Európát nyunk otthon olyan, mint egy szép derék elefánt?
m. k. helyt, tanácsnak s az alapszabályi szerke- Amerikával összekötő távirda sodrányának köte** (Hamis betegségek és hamis bankók.) Decz.
zetre vonatkozó intézvénye lesz.
léből egy mutatványdaradot küldött az erdélyi végén Nagy-Orosziból irják : Nálunk kemény*
** (A duna-kereskedelmi társaság) érdekébeu múzeumnak.
fagyok járnak; eddig 10—14 foknyi hideg is volt.
értekezletet tartottak Nagyváradon decz. 23-ikán.
** (Grassalkovics herczegnö hagyatéka.)Gras- Földünk mintegy 2 lábnyira át van ázva, rá sziEz értekezleten gróf Haller Sándor, báró Gerliczy salkovics herczegnő, ki a múlt hóban halt meg lárdan megfagyott, most 2 — 3 ujjnyi hó födi,
Bódog, Tisza Kálmán, Csernovics Arzén és Ló- Bécsben, több mint két milliót érő vagyont ha- tehát eddigi időjárásunk ellen nincs kifogás. —
nyay Tódor urakon kívül több biharmegyei bir- gyott hátra, mely most, hir szerint, az Eszterházy A hagymáz már felénk is közel szomszédságban
tokos, tekintélyes kereskedők, ügyvédek és más családra szállt át.
mutatkozik, de nálunk még semmi baj : lehet,
polgárok résztvettek. Ezen értekezlet a társulat
** (Az Eszterházy sorsjáték fö'nyeröje.) Az hogy jobb vizünk, lehet, hogy keményebb éghajczélját igen üdvösnek találta és annak tevékeny Eszterházy sorsjáték legutóbbi húzása alkalmá- latunk hátráltatja; de ne is jőjön hozzánk, mert
pártolását elhatározá. A részvény-aláírásokat val Aradnak kedvezett a szerencse, mert a főnye- itt sem orvos, sem pénz; aztán a múlt hóban az
szép sikkerrel kezdették meg. Az eszmének ter- reményt, az ottani lap szerint, egy aradi sorsjegy- apró sarjadékot úgyis megdézmálta a himlő. Vijesztése és a tettleges pártolásra alkalom-nyújtás társaság nyerte.
dékünkön hamis 5 forintosok mutatkoznak, ép
czéljából Nagy-Váradon január 9-ikén a kaszinó
tegnapelőtt
konfiskált egy darabot a helyi adó** (A vidéki színészet emelését) előmozdítani
nagyteremében nyilvános tanácskozmányt fognak
több lelkes magyar város elhatározta már. Most szedő-hivatal ; ha igaz, tudják, honnan került ide,
tartatni, melyre Biharmegye birtokosai és NagyArad is ezek sorába lépett, s társaság alakult, de hogy ki csinálta? arra már nehezebb lesz a
Várad város polgárai hivatalosok.
hogy
szinügyet
támogassa,
s később Ara- válasz.
gy a városi
g
g
(Különös eset) történt a múlt éjek egyikén
Jll-_.14 ™-„L.Í„ „l.,„;,U iTOoco morr
]£
** (A magyar nyugpénz-intéziti választmány) don egy állandó
színház alapját vesse meg.
1864-dik év második felében hozzá érkezett és tárgyban már tanácskozmányt is tartottak a vá- a magyar-utezában. Egy ott lakó s hagymázban
tárgyalt ügyek iránt 1865-diki január 8-án reg- rosház termében, mely ezúttal szép számú társasá- szenvedő kereskedő, miután a nála levő két őr
geli 10 órakor tartja, a cs. kir. magyarországi got látott egybegyülni. Korelnökül báró Bánhidy elaludt, első emeleti lakásáról az utczára ugrott,
pénzügy-igazgatóság kisebb teremében félévi ren- Albert, titkárul pedig Környei János kérettek Szerencsére csak könnyedén sérült meg. Történetesen egy bérkocsis jött erre, &,a leugrottat kodes ülését.
föl, ez utóbbi rövid szavakban eloadá a társaság
** (A magyar gazdasszonyok egylete,) mely szükségességét és czélját; fölemlité, hogy eddig- csiján a városhájára^száJlitá, honnan reggel övéi- •>
a karácsonyi ünnepek alatt 200 ftot osztott ki a gelé összesen 210-en vannak a társaság tagjai hez^sjMÍiritötták vissza.
* ** (Nücselédek menhelye.) A magyar gazda- \
nagyobb szükséget szenvedők között, decz. 23-án közé beirva s végül inditványozá, hogy egy biasszonyok
egylete nőcseléd-menhely felállithatá- I
választmányi ülést tartott, mely alkalommal ha- zottság választassék a társasági ügyek és teendők
tározatba ment, hogy azon több mint 200 öltönyt, kezelése végett. Ezen indítvány elfogadtatván, saért folyamodott. Ez intézet czélja lenne : a vimelyeket emberszerető gazdasszonyaink maguk bizottság neveztetett ki, melynek tagjai Atzél dékről jövő cselédeket, és azokat, kik nem önvétkészítettek, azonnal kiosztják; azonkívül 400 ftot Péter, ifj. Andrényi Károly, b. Bánhidy Albert, kök miatt vesztették el Pesten szolgálatukat,
kelmék vásárlására szavaztak meg a szegények Bettelheim Vilmos és többen. — E társaság egy- mindaddig ellátni, míg szolgálati helyet kapnak,
közt kiosztandó ruhákra. Végül elhatározták, előre közvetett anyagi segélyezésben nem része- vagy ilyent az intézet szerez számukra. A betegség miatt kereset-képtelen cselédeknek is nyitva
hogy e hó 1-től kezdve szekéren levest hordáinak siti ugyan a szintársaságokat, de minden erkölcsi
lesz a menhely. Itt cselédek nem csak ideiglenes
szét a főváros távolabb eső pontjain lakó szűköl- erejével a szinügy emelésére törekszik hatni, s szállást, de erkölcsi oktatást és szolgálatuk minőkezdeményezésül az is elég jelentékeny. A bizottködőknek, g e czélra 500 ftot utalványoztak.
ségéhez szabott gyakorlati tanítást ia nyernek, „„.„.a
*• (Az erdélyi gazdasági egyletnek) az orszá- ság megalakulása után azonnal megköti a házbér&j '"** (Elillant rab.) A vasvári sz'olgabirosági
szerződést
a
színházi
helyiségre
nézve,
s
a
jövő
'
gos pénzügyi igazgatóság kivételkép megengedte,
börtönben az ott őrt álló pandúr deczember egyik
?
hogy az egylet kertjében termelt dohányból, gaz- idényre az aradi színházra pályázatot hirdet.
** (Két lakváltoztatásról) beszéltek közelebb- éjjelén szokatlan zajt hallván, enne - okát1 kitudasági czélokra, 4—5 csomót megtarthasson. Egy
dandó, a börtön ajtaját felnyítá; de
'" két
" t l c~fomásik folyamodás azonban, melyben 40 • ölnyi ről a lapok, melyek közül azonban teljesülni egyik golytól megtámadtatva, míg az egj tel viaskoterületen jelesebb dohányfajok termelésének en- sem fog. A pesti takarékpénztár háza a régi ma- dott, a másik, Tarasy György nevez, , elillant,,a,
gedélyezését kérte, a pénzügyi minisztériumhoz rad, mert a megvenni szándékolt Szína- féle házért nélkül, hogy eddigelé ismét kézrek:
; volna.
oly magas árt kívántak, melyet a választmány
utasittatott.

Irodalom és művészet.

Melléklet a Vasárnapi Újság 1-so számához 1865.

TÁRHÁZ.

A limbachi határban karácson estéjén egy takácslegényt, ki társával Limbachon „csak" hét iteze
bort ivott meg, megfagyva találtak. A hegyen át
Almásra akart menni a szerencsétlen, s az erdőben elaludt és megfagyott. Almási illetőségű volt.
Mondják, hogy az almási határon társát is megfagyva találták.
Boldog uj évet!
Hársfalusi.

#* (Tetten kapták.) A Telegd melletti újlaki
pusztán egy jegyzősegédet, s egy földbirtokos
ifjút fogott el az őrjárat, a mint fölfegyverkezve
mindk e t t e n valami rablást kisérlettek meg.
** (Halálozás.) A gazdászati irodalom egy
szép tehetségű fiatal tagját vesztette el. Hets Béla,
okleveles gazda és az orsz. magyar gazd. egyesület tollnoka, decz. 25-én 13 napi súlyos betegség
után, életének 23-dik évében elhunyt.
** (Névváltoztatás.) Mayer János, budai főgymnáziumi tanár, vezetéknevét legf. engedély
mellett „Szamosira" változtatta.

Nemzeti színház.

nél sokkal több tehetséget, komolyabb k^zültséget és fér
fiasabb igyekezetet, mint azt a Bachrendszer alatt felnőtt
nemzedék tagjai között találtuk, kiknek sorai közül a magyar irodalom — igen menthető okokból — alig gazdagodott egy két kiváló tehetséggel. Segítse önöket az Isten!
— E kifejezést „mint fentebb érdeklém/' nem csak szokatlannak, hanem hibásnak is tartjuk. — Dr. R. F. ur a
pesti r. k. gymnázium igazgatója s a hozzá intézendő levelek ily czim alatt bizton megtalálják. Szükség esetén a leveleket mi is átszolgáltatjuk.
7470. V. Sz. Iván. K. P. E kifejezés „szivem lehel
léte" versben uem járja, de még prózában sem. Különben
azt is el lehetne mondani, hogy fiiiern szaglása.
7471. Tálly». H. N. L. A küldemény annak idejében
megérkezett, s csak a tárgyhaJmaz gátolta eddig megjelenését.
7472. Debíeczen. £\ A megbízások legnagyobb
készséggel teljesitvék. A humordus, szeretetreméltó levél
nemcsak itt, hanem másutt is felvidámitá a kebleket.
Köszönet érte, éljen a törhetlen remény és maradjon fenn
örökre a baráti érzelem. Egy pontra mégis hiában kerestünk felvilágosítást a levélben, a mi arra kényszerit, hogy
legközelebb magán utón újra alkalmatlankodjunk kérésünkkel.
7473. Eperjes. G. Appollonia. A „Hírmondó", mely
után kegyed tudakozódik, már harmadéve megszűnt.
A többi levelekre a közelebbi számban.

Péntek, decz. 23. „Szavalati, ének és zeneakadémia". A lipótvárosi bazilika, a pesti helv. hitv.
főiskola és a nemzeti színházi szinészsegélyző
pénztár javára. A jótékony czélu előadások anyYidéki közlemény,
nyira kimerítették már a közönség részvétét, hogy
épen nem lehet csodálnunk, ha a mai, hármas jóté• Bazin környéke (Pozsony), decz. 27. (Anyagi konysággal összekötött akadémián oly kevesen
és szellemi élet. Erdö-elküVönités. Magyartalanság*jelentek meg. De a kik ott voltak, teljes megeléMegfagyott ember.) Majdnem stereotyppá vált a gedéssel nézték és hallgatták azt végig. A szinvidéki levelek kezdete : „minthogy tájékunkról ház nevezetesebb művészi erői majd mind közreoly keveset olvashatni lapjainkban, tehát sietünk működtek, nevelni az előadás érdekét. Először is
az olvasó-közönséget erről meg arról értesiteni." Carinát kell említenünk, kivel minden jótékony
Igaz ugyan, hogy az ily kezdet után többnyire előadásnál találkozni megszoktunk, ski ma is szép
köznapi, megszokott dolgok következnek, de mi hangjának s művészetének egész teljességével éneSAKKJATÉK.
se átaljuk e kezdeteimért vidékünkről csakugyan kelt egy magyar dalt, köztetszés mellett. Felekiné
keveset olvashatni lapjainkban. Nem is történnek Arany egyik szép balladáját „Mátyás anyjá"-t 261-ik sz. feladv. — Bayer Konrádtól
nálunk nagy dolgok; rablásokról,öngyilkosságok- szavalta művészileg. Kőszegi, Pauli, Pauliné s
(Olmützben).
ról s egyéb regényes dolgokról semmit sem hallunk. Rabatinszky Mari részint magándalt, részint ErVilágos.
Még sem kár e gyönyörű vidékről valamit irni. A kel „Erzsébet" czimü operájának végjelenetét
Kis-Kárpátok tövében látjukBazin,Szent-György énekelték. Meg kell még emlékeznünk egy tehetés Modor városokat; Grünau mezővárosát, Lim- séges pályakezdőről, Kendelényi Fanni kisasszonybachot stb.; mind boraikról nevezetes városok és ról is, ki „Don Sebastian" operából énekelt egyes
helységek ezek. Gyönyörű szőlőkertek födik a részeket, oly szabatosan, hogy hozzá előre is szép
hegyláncz dél-keleti oldalát. De a szőlőmivesek reményeket köthetünk. Szűk Róza k. a. jól kezelt
ez idén szomorkodnak. A bor ugyan nem volt a hangszerén, a gordonkán, pár szerb dalt adott elő
legkevesebb és a legroszabb, s ára is meglehetős átalános tetszés mellett.
volt szüretkor; de most vevője kevés akad. A
Szombat, decz. 24. és Vasárnap, decz. 25. A
modori bor, melynek ára szüretkor hat forint is
volt, most négy forintért is kapható. A környék karácsonyi szent ünnepek miatt a szinház zárva
legjobb bora pedig, a limbachi, szüretkor nyolez volt.
Hétfő, decz. 26. „A lelencz." Eredeti népforintért kelt, most hatért adogatják el. Nincs
pénz — ez az átalános panasz. Szellemi életünk színmű 4 felv. Irta Szigligeti.
Kedd, decz. 27. „Hunyady László." Opera 3
is lanyha. Bár három szabad királyi város itt
egymás mellett fekszik; színházat ,mi még sem szakaszban. Zenéjét szerz. Erkély F.
Szerda, decz. 28. „Régi pénzek," vagy „Az
élvezhetünk. Ha valami német vándorszínészcsapat ide vetődik, rajta van, hogy elmeneküljön erdélyiek Magyarhonban." Vigj. 4 felv. Irta Fáy
mielébb. S még roszabbul járnának itt a magyar András.
Csütörtök, decz. 29. „Fidelio." Nagy opera 2
színészek; mert nálunk a magyar szó hovatovább
ritkábbá válik. Hanem e mellett egyházi életünk felv. Beethoventől.
a
b
c
d
e
f
g
élénk. Iskoláink jó karban vannak. A modori néSOtét.
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.
met evangélikusok gyönyörű templomot építetSzerkesztői mondanivaló.
tek; melynek rajza díszére válnék a Vasárnapi
7467. Tisztelt levelezőinkhez. A lefolyt héten, az e'v
63-dik számú játszma (Huszár-csel).
Újságnak. A katholikusok is meg fogják újítani forduló
pontján oly nagy számmal érkeztek leveleink s ezek
régi, parókhiális templomukat. A bazini evangé- legtöbb részében a rokonszenv ős szíves jó indulat annyi
ENGEL I. és D. F. között Pesten, 1863.
likusok pedig a jövő nyáron^alkalmasint be fogják örvendetes jeleivel találkoztunk, hogy lehetetlen, mindVilágos.
Sötét.
Világos.
Sötét.
e7—e5
fejezni templomtornyukat. Es ha Modor és Bazin egyikre rögtön ugy válaszolnunk, mint azt, ha egyéb nem 1. e2—e4
7. c4—d5:
Vd8—d5:
eö—f4:
8.Hbl—c3
Ff8-b4
építkezik : Szent-György sem akar elmaradni; a is, legalább az udvariasság szabályai megkívánnák. Újévi 2. f2-f4
elhalmozottságunk megszűntével bő alkalmunk lesz,
3.Hgl— (3
d7-dő
9. Fel—d2
Vdö—d7
szent-györgyiek tudniillik gyönyörű városházat eszokott
mulasztást pótolni s addig is kérjük t. levelezőinket,
Sötétnek e védelme eltér 10. d 4 - d 5
Hc6—d4
építettek.
hogy mind hálás érzelmeinkről, mind az irányunkban nyi- ugyan a szokott védelemtől,
Sötét e lépése Világosnak
Miután igy hirt adtunk magunkról; mi is
akarunk a nagy hazából egy pár jó hirt hallani a
lapok utján, még pedig frissiben. Hanem mit
használ minden jó akaratunk, mi a lapokat mindig
későn kapjuk. A magyar lapok hazafias kiadói
utolsó postánkat, Bazint, a világért sem irnák
németül: Bősing. Pedig a postán azt nem tudják,
hogy Bazin mit jelent. Eljárnak tehát lapjaink a
Muraközbe, Krajnába, Tirolba, mig végre valamelyik galicziai postamester odaírja : Bősing. —
Aztán megkapjuk — két hét múlva.
Végre még pár hirecskét. A méltóságos gróf
Pálffy-család bazini uradalmában, melyhez e környék hét helysége tartozik, az erdő-elkülönítésnek
megtörténni kellett. A kezdet megtörtént s az ügy
újra elhallgatott.
Időnk az utolsó napokban igen hideggé vált.

latkozó szívességnek őszinte viszonzásáról legyenek továbbra is meggyőződve. Lapunk ez évi folyma is, a közrészvét által támogatva, kedvező jelek között indul meg, s
legjobb igyekezetünkön múlni nem fog, hogy a várakozásnak teljesen megfeleljen. Fogadja e lapok minden olvasója,
fogadják t. levelezőink legszívesebb újévi üdvözletünket!
7468. Hanva. Legszebb óhajtásunk teljesült s örömmel szorítjuk újra a régi hu baráti jobbot. Tudjuk, hogy
még mindig mi vagyunk háttérben, de a „mikor"' és ,,miképen"-re onnan várunk határozott utasítást. — Hát a tavaszra biztatott uri barátunkat mivel vigasztaljuk?
7469. P á p a . E. L. Köszönet érte, hogy kivánatunkat
oly gyorsan teljesité ön. Az életrajzot érdekkel olvastuk s
búr az adatok itt ott hibásak s hézagosak s bár a jellemzés
és méltánylás mértékét határozottan túlságosnak kell kijelentenünk : de irómüvészeti szempontból a müvet szép reményekre jogosító jelenségnek kell tartanunk. A komoly
felfogás az előadás logikai rendje s a korrekt külforma
gyakorlottabb, régibb Írónál is számot tennének. Kívánatos,
hogy ön a megkezdett utón rendszeresen haladjon előre.
Atalában örömmel tapasztalunk a legújabb irói nemzedék-
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de elég biztos játékhoz vezet. szép tervre nyújtott alkal4. e4—e5
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mat, melyet ez keresztül is
Világos helyesebben e 4 — vittd 5 : lépést tehette volna, 11. Hf3—d4:
Fg4—dl:
melyre f— d 6 a felelei.
12. Ffl—bő
c7—c6
5. d 2 - d4
g7 g5
13. dö—c6:
Vd7—d4:
6. c2—c4
Fc8—g4
14. c6—b7:t és nyer.
Jobbnak látszik F — e 6.
Rövid értesítés. Hogy ismét a régi kerékvágásba
térjünk vissza, feladványaink megfejtését ezentúl ismét
5 héttel a megjelenés után közöljük, hogy ez által a gyengébbeknek a megfejtésre több idő maradjon, s továbbá,
hogy több feladvány megfejtésének egyszerre beküldése
által pénzben és időben egyformán gazdálkodni lehessen.
Azért 257-ik sz. feladványunk megfejtésének a megfejtők
nevével együtt közlését a jövő számra halászijuk.
Sakk-jeleink magyarázata : K = Király (König). —
V=Vezér(Dame). — B = Bástya (Thurm). — H = Huszár
(Springer). — F = Futár (Laufer). — : = üt (nimmt). —
0—0 = elsánczolás a Király-szárnyra. — 0—0—0 =
elsánezolás a Vezér-szárnyra. — f = sakk.

p-

6.

p.

H ol d

j

nyűg. 1 hossza
6.

p.

8 28 7 50 4 18
Vasár Újév Kis-Kar. A. Uj év-nap 80 D 28 1864 3
c>
4
8 29 7 60 4 19
Makár,
Ábel
Ábel,
Béla
21
Juliánná
r Ví Genovéva szűz Dániel
0 Kedd
8 30 V 50 4 20
5
22 Anastasia
4 ozerda Titus püspök
8 31 V Oü 4 21
Izab
23 10 vértan. 6
5 Csőt. Telesfor pápa
(for. 8 33 V 49 4 23
Simon
24 Kar. el böjt 7
6 Fent. Vízkereszt
Vízkereszt Í5N. Karácson 8 Böjt. törv. 8 35 V 49 4 24
V Szomb. •Bálint, Niketás Dicsőké
8 36 "i 49 4 25
aeB.A.cljcgy. fl Sabbath
Holdfényváltozások. ^) Első negyed 4-én 4 óra 58 perczkor délután.

6.

15
15
15
15
15
15
15

p-

32
31
80
29|
27!
25!

2*1

kél
ó.

p-

45
16
46
15
47
0 21
1 0

9
10
10
11
11

| nyuj?.
d.

p-

9
10
11
»
0
2
3

3
20
41
•»
47
0
9

Id. báró Wesselényi Miklós és Cserei Heléna (arczke'p).
^ M. — Ha a jó sors. Tompa Mihály — Egy nóta meséje.
— Az eperjesi nagy templom (képpel). Miskovszky V. —
A budai lánczhidtér (képpel). — Hírlapirodalmunk a
XlX-ik században. Szinnyey Imre. — Merkúr az 1865-ik
évi planéta. Sárváry Eliry Andor. — A magyar hírlapok
1865-ben. — Tárház : Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Balesetek, elemi csapások.— Mi újság?
— Vidéki közlemény. — Nemzeti szinház. — Szerkesztői
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.
Felelős szerkesztő PákhAlbert.(Lakikmagyar-utczal.sz.)
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HIRDETÉSEK.
Dr. Pearce Edw.
szabadalmazott

(fflagen-Essenz)
kitünft sesédszcr minden K.vomorba.j ellen, úgymint: elromlott gyomor, étvágyhiány, gyomor-cmelygés, Htgzött gyomorgyengeség és rósz emésztés, savanyképzés, gyomorégés, felfnvódás-gyomorgörcs, fejfájás (ha t. i. ez a gyomorból
származik) váltóláz stb. stb.
Dr. Pearce Edw, tisztelettel tudomásul adja ugy a korábbi időbeli t.ez. vevőinek,
valamint átalában a nagyontiszteit közönségnek, miszerint a viszonyok által előidézett
10 évi félbeszakasztás után most már ezen országgal való egybeköttetést ismét életbelépteté, s e végre a már korábbi időkből igen sokak által legjelesebbnek ismert

gyomorszeszének főraktárát

egész Magyar-, Erdély-, Horvát-> Tót- és Dalmátországokra nézve

Pesten: Törők József

gyógyszerész úrra (király-uteza 7-ik szám) bizta, kihez mindazon vidéki gyógyszerész nrak, kik raktárt kivannak átvállalni, szíveskedjenek fordulni.
Bécsre, és a többi koronaországokra nézve a főraktár Weiss József
gyógyszerész urnái létezik Bécsben, Tuchlauben Nr. 27.

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

Ezen gyomor-essentlának hathatósága felöl legtündőklöbb tanúságot szolgáltatnak a minden országból hiteles személyek által beküíkött több ezer bizonyítványok,
melyek közöl itt csak a legújabb időben érkezetteknek néhánya emlittetik, s a melyeknek
eredetijük Török József gyógyszerész urnái megtekinthetők.
1. V é l e m é n y . A Dr. Pearce Edw. szabadalmazott gyomorszesznek (Stomachical
of Dr. Edw. Pearce London University-street 3) egészségügyi-rendőri vegyészi vizsgálata
alkalmával, abban semmiféle oly anyagok nem födftztettek fel, melyek az illető
adagokban a legcsekélyebb orvosi kételyt igazolhatnák, s ennélfogva az említett
vegyülék (composition) ártalmatlannak és egészségileg élvezhetőnek nyilvánittatik.
Bécs, október 18-án 1864.
Kletzinszky V.,
( p , n .)
cs. kir. törvényszéki vegyész.
2. Tekintetes Török József gyógyszerész urnák Pesten. Van szerencsém
önnek ezennel tudomásul adni, miszerint a nekem küldött 6 üveg Dr. Pearce Edw.-féle
angol gyomorszeszt különböző gyomorbajokban szenvedő betegeimnek rendeltem, és
átalában a legjobb eredményt észleltem; nevezetesen az emésztési gyengeség,
étvágyhiány és gyomorgörcs-bajokban kitűnő gyógyerejünek bizonyult. — Fogadja
egyébiránt különös tiszteletem biztosítását,vagyok tisztelt uraságodnak alázatos szolgája
Pest, szeptember 1-én 1864.
j)r_ Bleier, gyakorló orvos.
3. B i z o n y í t v á n y . Alulirt hosszabb idő óta gyomorbajokban szenvedvén, és
Török József itteni gyógyszertárában vett egy üveg Dr. Pearce Edw.-féle angol
gyomor-essentia használata után bajomtól végkép megszabadultam elannyira, hogy
jelenleg igen j ó emésztés és legjobb étvágynak örvendek.
931 (2—6)
S c h l e s i n g c r J ó z s e f , ügynök.

•SfiflfflSEfBB
fflSE

Kwizda Ferencz Jánostól Korneuburgban.
Első Perencz József ausztriai császár Ő Felsége által, az ausztriai államok összes
területeire nézve— megelőzőleg annak gyakorlati használatát illetőleg s a magas császári
kir. ausztriai egészségügyi hatóság által történt megvizsgáltatása folytán — egy kizárólagos szabadalommal láttatott el, s a londoni 1862. évi világkiállításon éremmel kitüntetve
— ő felségeik ai angol királynő s porosz király udvari istállóiban, az üditőnedv készítőjének az illető főlovászmesteri hivatalok részéről történt hivatalos megállapítás folytán,
a legnagyobb eredménynyel ha»ználtatik; ezen üditőnedv a lovat legnagyobb megerőltetéssel járó munkában a késő korig folytonosan vidám s jó erőben fenntartja, s különösen
fárasztó munka előtt s után erősitóleg hat.

Egy palaczk ára 1 ft. 40 kr.
Két palaczknál kevesebb nem rendelhető meg, a pakolásért 30 ujkr. számittatik.

Valódi minőségben kapható:

Előfizetési fölhívás

%-sr*

pénzváltó-Irodája
a kereskedelmi testület (Lloyd) épületében

Pesten, Dorottya-utcza 14-ik sz. a.

esa

Az általam rendezett

sorsjegy-társulatok programmja.

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

I. Befizetés 25 egy negyedévi részletekben:

A. 20 személy 20 hitelsorsjegyre 8 ft. 'A évenkint, — B. 18 személy 19 darab
(mind osztr. sorsjegyek) 4 ft. 'A évenkint, — C. 20 személy 20 darab 1864.
50 ftos sorsjegyek 3 ft. % évenkint, — D. 10 személy 10 darab 1860. 100 ftos
sorsjegyek 6 ft. V* évenkint. JPF"" Bélyegdij részletszelvényenkint A. D.-nél
1 ft. 30 kr., B. C-nél 6 8 kr.

II- Befizetés 25 havonkinti részletben:

E. 10 személy 10 hitelsorsjegyre 6 ft. 30 kr.'havonkint, — F. 10 személy 10 darab
'/» 1860. sorsjegyre 4 ft. 80 kr. havonkint, - G. 10 személy 10darab '/• 1864.
sorsjegyre 4 ft. 60 kr., — H. 10 személy 50 darab Rudolf-sorsjegyre 3 ft.
20 kr. — f P ^ 1 Bélyegdij részletszelvényenkint E.-nél 1 ft. 30 kr., F. G.-nél
99 kr., H.-nál 68 kr.
Az e társaságokbani résztvevők az illető részletbefizetési ivekben bejegyzett sorsjegyekre közösen játszanak; a nyeremények, miután a kihúzott
sorsjegyek ujabbal helyettesittetnek, a résztvevők közt egyaránt osztatnak
fel, s a részletfizetések letelte után az A. € . D. E. F. G. alattiak mindegyikének egy eredeti sorsjegy szolgáltatik ki, — all.-nál 5 eredeti sorsjegy
s a B.-nél az eladott sorsjegyekből reáesendő részletet kapja.
Alakitok továbbá kívánatra mindennemű zárt-társnlatokat, tetszés
szerinti sorsjegyekre a legjutányosb föltételek mellett.

Sorsjegy-árak havonkinti részlet-fizetéssel:

Sorsjegyek, melyeknek árfolyam-értéke 40 ftig rúgnak, első részlet-fizetés 4 ft.
„
„
„
40 fttól 100 ftig, „
„
8 ft.
„
„
„
100 fttól 200 ftig, „
„
18 ft.
^ ^ „
„
„
200 fttól azonfelül „
„
2 5 ft.
9 1 ^ A legméltányosb feltételek mellett 10, 15, 20, 25 havi, vagy '/« évenkinti
részlet-fizetések is eszközölhetek.

ígérvények dijai:

1 darab Salm-igérvény 3 ft., — 1 darab Credit-ígérvény 3 ft. 5 0 kr., —
1 darab Como-igérvény 3 ft., — 1 darab 1854-iki ígérvény 6 ft. — Bélyegdij 50 kr.

Különféle sorsjegyek összeállítása havonkinti részlet-fizetés
mellett.

5 forint : 1 Rudolf-, 1 Waldstein-, 1 1864-diki 50 ftos sorsjegy. — 7 forint:
1 Salm-, 1 Genois, 1 budai, 1 Itudolf-sorsjegy. — 9 forint : 1 Credit-, 1 Como-,

jgy
,
,
1 Pálffy-sorsjegy. — 30 forint: 1 1839-iki egész, 1 Credit, 1 1864-iki 50
1 Keglevich-sorsjegy.
R é s z l e t f i z e t é s e k egyes sorsjegyekre, valamint társulati sorsjegyek részjegyeire, az ismert föltételek alatt eszközölhetek.

Bevásárlása s eladása mindennemű értékpapíroknak s pénznemeknek, előlegezések, sorsjegyek- s állampapírokra, incasso s
megbízatások stb.
Vidéki levélbeli megrendelések titoktartás mellett gyorsan e pontosan teljesittetnek.
692 (24-62)
A vidékbeli ügynökök különös kedvezményben részesittetnek,
s szükségleteik fedezése végett idejekorán nozzám fordulhatnak.

A dors-máj-olaj használata fölösleges!

GRIMAULT és TÁRSA
gyógyszerészek

jódtartalmú retek-szörpje
Parisban, 7, rue de la Feuillade.

A párisi kórházak leghirnevesb orvosai bizonyítványa által az e szörp fölötti
vélemények több egyetem által igazoltatott s megpróbáltatott; e szörp, a dorsPESTEN : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, királyutcza 7. sz. a. májolaj helyett — melyet jóval felülmúl — a legnagyobb eredménynyel használtatik.
Meggyógyítja a bőrbetegségeket, skrofulákat, vér-vizibetegséget, sápadságot s a bőr
Aradon Probst, - B.-Gyarmaton Omaszta F., — Dcbreczenben Bignio J., — bágyadtságát, az étvágy-hiányt, s erősbiti vértisztitás által a szerveket. Egy szóval:
Eperjesen Zsembery, — Eszéken Deszáti, — Esztergomban Bierbrauer J. C, —
e szörp a leghathatósb vértisztitó szer. A beleket s gyomrot —• mint ez közönségesen
Gyérött Ecker F., — Gyöngyösön Koczianovich,
Isper Flamm J., — Komáromban
a
hamuzsir s vas-iblagnál történni srokott — soha meg nem rohanja; kis gyermekeknél
Czigler A., ésfia,— Karoly varos Benich J., — Kassán Novelly A., — Kolozsvártt
Wolf J., — Lúgoson Kronetter F., — Miskolczon Spuller J . A., — Nagy-Kanizsán is, kik mirigy-bántalmakban szenvednek, a legkiválóbb eredménynyel használható.
Fesselhofifer J., Rosenberg J., Rosenfeld J., — N.-Váradon Jánky A., — Pozsonyban Dr. Cazenave, a „S. Louis" kórház orvosa Parisban, e szörpöt különösen bőrbetegSchertz F . , és Hackenberger testv., — Pápán Beermüller W., — R.-Szombatban ségeknél ajánlja. — R a k t á r a k : Németország nevezetesb Tarosai minden gyógyszerHamaliar A., — Sz.-Fehérvartt Kovács P., Legmann A., — Szegszárdon Gutter A., tárában.
C~f" Magyarországra nézve a főraktár létezik P e s t e n : TÖRÖK JÓZSEF
— Szabadkán Sztojkovits D., — Sopronyban Pachhofer L,, Mezey A., — Trencsénben Weisz L., — Varazsdon Halter S. uraknál.
804 (8—9) gyógyszerésznél a király-utezában 7-ik sz. alatt.
654 (19—24)

Az idő kereke gyorsan forog. Azon veszszük észre magunkat, hogy ime azon
S vájjon minek köszönheti a két testvérlap, hogy törekvéseit legnagyobb részben
kedves kötelesség áll előttünk, a „Vasárnapi Újság" tizenkettedik évfolyamára felhív- elismert siker koronázta? Nézetünk szerint a „Vasárnapi Újság" és „Politikai
nunk az olvasó-közönség figyelmét.
Újdonságok" életének s hatásának titka leginkább abban rejlik, hogy
1) komoly, férfias akarat gondolta ki, s a kor elutasithatlan követelése
Nem ok nélkül irjuk vastagabb betűkkel a „tizenkettedik" szót. Mily csekély
szám, s mégis mily nagy idő egy magyar irodalmi vállalat életében! S ezen aránylag hozta létre;
2) kitűzött miveltetö irányát, hazafiul szellemét s népszertt modorát mind
hosszú idő még feltűnőbb lesz, ha azon nálunk ép oly ritka esetre gondolunk, hogy most
is ugyanazon szerkesztői és kiadói nevek szólhatnak a törzs-előfizetők tisztes seregéhez végig megtartotta, s ámbár tartalmi s tecknikai javításokra minden kedvező alkalmat
s az időközben fölnevekedett uj olvasói nemzedékhez, a kik 12 év előtt a legelső fölhívást felhasznál, minden ok nélküli változtatásokat kerül, s inkább bizonyos megállapodottság és állandóság által kívánja hitelét fenntartani. Előadásaiban sem népies
bocsátották közre.
együgyüséggel nem akarja untatni a magasabb irmodorhoz szokott közönséget, sem
Az elnyomott hangulat daczára a benső lelkesedés meleg napjait éltük akkor! érthetetlen nem kíván lenni a kevésbbé gyakorlott olvasó előtt;
A „Vasárnapi Újság" felkaroltatása korszakot képez időszaki sajtónk történetében.
3) valódi szükséget pótol, s a két lap tartalmi felosztása e szükségnek igen
Egészen uj mozgalom és pezsgő élet támadt az irodalomban, s szívesen örvendtünk czélszerüen felel meg. Mert mig a mindig több művészi becscsel biró, képekkel illusztrált
volna, ha a velünk és nyomunkban támadt hasontárgyu közlönyök hosszú, boldog életre „Vasárnapi Újság" az emberi ismeretek széles mezején a legnagyobb változatosságban
hoznak magukkal erőt és képességet. Da majdnem annyi halálnak, mint születésnek szedi virágait s n^mesitőleg hat észre és szívre; addig a „Politikai Újdonságok"
voltunk kényszerű tanúi. S most már csak a túlvilág néma sötétjéből integetnek felónk kül- és belföldi krónikája világos, értelmes szemlékben ismerteti meg a közönséget a
az egykori pályatársak, a Budapesti Viszhang, Napkelet, Magyar Néplap, Képes Újság világ politikai s társadalmi eseményeivel; s mindezt
(Werfer), Budapesti Képes Újság (Vahot), Két garasos újság, A magyar nép újsága,
4) oly olcsó áron teszi, hogy a hozzáférheted a szegényebb sorsú emberre nézve
Kalauz, Hírmondó, Trombita stb., nem is emiitven egy csoport hasonirányu folyóiratot,
is
lehetővé
válik, a ki kevás pánzért néhány év alatt az ismeretek oly bő tárházára tesz
szépirodalmi és divatlapot, melyek némelyikénél magunknak is volt részünk.
szert, hogy ez akár egy kis könyvtárnak is beillenék
S midőn a holtakról megemlékezünk, nem az élőknek akarunk tömjént gyújtani.
Ezek azon titkos bű verők, melyek által a magyar közönség részvétét megnyernünk
De azt hiszszük, hogy nálunk végre e tekintetben is szilárdulni kell a viszonyoknak. s megtartanunk sikerült. S a mily örömest jövünk e részvétet hálásan elismerni, szintoly
Mert valóban sem az irói osztály, sem a közönség kitartási, állandósági jellemét nem elénk felhivást látunk abban arra, hogy vállalatunk életének biztosítására a jövőre
ragyogtatja igen kedvező fényben azon tapasztalat, hogy míg a külföld előhaladottabb nézve is minden erőnket felhasználjak.
S e néhány szó magában foglalja jövő évre szóló egész programmunkat is. Egész
nemzeteinél egy-egy időszaki közlöny igen gyakran évtizedekre, 60—80, sőt 100 évre is
visszaviheti születése napját, addig nálunk a régi idők szép kezdeményeit mind elsodrotta átalánosSágban mondott ígéret, melyet annak ideiében a részletek fognak igazolni.
Az év forduló-pontján melegen üdvözöljük tehát ismét lapjaink régi s uj jó
vagy az emberek közönye, vagy az idők vihara, s azon mai lapjainkat, melyek élete egy
barátait. Újra fölkérjük szellemi munka-társainkat, hogy becses hoszájárulásukkai
évtizeden tul nyúlik fel, félkezünk ujjain is előszámlálhatjuk.
továbbra is segítsék elő közös czéljainkat. S fölkérjük különösen régi tisztelt gyüjtöin>
A „Vasárnapi Újság" az utóbbi szerencsés kivételek közé küzdötte fel magát. ket, vállalatunk anyagi előmozdítóit, kiknek közreműködése nélkül szellemi
Szakadatlan törekvése az volt, hogy az irodalom földében erősen meggyökerezve, az törekvéseink is hajótörést szenvednének, hogy lapjaink ügyét ezentúl is az
iránta táplált igényeknek mindinkább megfeleljen, s azon olvasó-közönséget, mely élete elismert régi buzgalommal fölkarolni szíveskedjenek.
első szakában oly bizalommal sereglett köréje, mind e mai napig megtartsa, még pedig
Közös utainkatmég mindig a hit s remény világitja meg. S a „Vasárnapi Újság"
minden mézes madzag, mesterkedés és vásári fogások nélkül, sőt itt-ott talán némi ellen- munkásai élni s hatni akarnak, mig hangos hirdetői lehetnek ama „jobb kor"-nakj mely
séges elnyomási iparkodások daczára.
után buzgó imádság epedez mindnyájunk ajakán.
Pest, deozember elején, 1864.

Heckenast Gusztáv,
kiadó-tulajdonos.

Pákh Albert,

Előfizetési föltételek:

felelős szerkesztő.

(a Vasárnapi Újság és P o l i t i k a i Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva)
Egész évre (január-deczember)
10 forint.
Félévre (január-június)
5

Csupán Vasárnapi Újság:

Egész évre (január—deczember) . 6 forint.
Félévre (január—június)
3 ..

Csupán Politikai Újdonságok:

Egész évre (január—deczember) . 6 forint.
Félévre (január-június)
3 „

Tlz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-peldánynyal szolgálunk.
SV* A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. 'WS

Tájékozás végett kérjük a régi czimszelvények szives megküldését.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala.
n e m

(Pesten, egyetem-utcza 4-ik gzám.)

mind a két lapra t. ez. előfizetőket kérjük értelmesen kiírni, csupán Vasárnapi, vagy csupán
Politikai lap küldessék-e?

Az átalánosan elismeri valódi 9 egészen frlsen érkezett

előfizetési fölhívás

MAGYAR SAJTÓ
politikai napilap

1805-diki évi

folyamára.

Felelős szerkesztő

PÁKH ALBERT.
Az eszmék fejlődése, a politikai élet hazánkban is egy uj korszak küszöbéi: áll, 8 a

politikai lapok fontosHásfa és komoly feladata újra előtérbe lép.
Az eszmék harcza megindult, s azon idő közeledik,

hogy a törvényesség rs jog vitatása ismét nnpirendre kerülHazánk törvényes igazainak kivivása és megállapítása a czél,mely már a birodalom
központján is megindult szellemi mozgalomnak egyik főtárgyát képezi, s ezt fogja
képezni nem sokára nálunk is. A közügyekben jártas és hazafiul szellemű férfiakra,
politikai jellemekre, okos és gondolkodó emberekre lesz ismét nagyobb szükségünk, mint volt valaha. S e, tekintetben a politikai lapokat nagy és fontos szerep
várja. Nem csupán egyszerű referensei lehetnek többé a napi eseményeknek, hanem
hiszszük, be fog következni maholnap azon idó is, hogy az ügyek menetébe buzditólag s
irányadólag is belenyu'hatnak.
A „Magyar Sajtó" érzi e feladat fontosságát s örömmel várja azon pillanatot, hogy kiszabott hatáskörében, szellemi s anyagi eszközeinek teljes igénybevételével, helyét ezenttil is becsülettel megállhassa. A szerkesztőség, az általa
kezelt lap eddigi működésére utalva, valóban nem keres nagyhangú szavakat, midőn azt
igéri, hogy a „Magyar Sajtó", a körülmények változtával is,
azon t á b o r b a n f o g j * l o b o g t a t n i zászlóját, a hol a t ö r v é n y e s s é g , szab a d e l v ü s é g s felvilagosodott h a z a í i s á g t a n a i n a k hirdetői gyülekezneks a vélemények, minden egyéb tekintettől függetlenül és önállóan mondatnék ki.
Intézkedtünk, hogy a „Magyar Sajtó" avatott munkatársak, bel- és külföld'
tudósítók által gyámolitva, feladatának minél teljesebben megfelelhessen. Közleményeink gyorsasága, rendezett változatossága s kutforrásaink hitelessége — a lap
jelen olcsó ára mellett s kényelmes, kisebb alakjában is — elismeréssel találkozott, s
az olvasó- közönség igényeinek méltóan megfelelhetni, jövőre még inkább lesz módunk és
alkalmunk.
A lap ára s alakja az eddigi marad. Azonban ha a viszonyok változása s a közlendő tárgyak szaporodása ugy hozza magárai, a „Magyar Sajtó" nem fog késni, tartalmi bővítéssel salakja nagyobbitásával, a kor követeléseinek ez irányban is eleget tenni.
Óhajtjuk, bár ez idő, a tevékenység és mozgalmas élet e napjai mielőbb bekö-

HeCkeiiaSt (lUSZtaV,

Pest, deczember elején 1864.

kiadó-tulajdonos.

Előfizetési föltételek:

Postán küldve:
Évnegyedre (január — márczius)
Félévre (január-június)
Egész évre (január—deczember)
Buda-Pesten házhoz hordva:
Évnegyedre (január—márczius)
Félévre (január—június)
Egész évre (január—deczember)

^

CHNEEBERGI NOVENY-ALLOP
mell- M tüdőbetegek számára,

továbbá : rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elayálkásodás,
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — egészen fris minőségben kapható:

PESTEN : Dr. WagnCr D., gyógyszerész a váczi-uton, — Török József, gyógyszerész
király-utczában 7-ik sz. a , — Thalmeyer A. és társa, — Oszetszky F., —
Schirk J.. — és Gerhardt A. uraknál.
BUDÁN : Schwarzmeyer J. gyógyszerész urnái.
Aradon : Probst P. J.
KíVazegen : Strehle gyógy- Sastyénban : Mücke A. gy.
sKÓdoB Sperlagh J. gyógy- j szerész.
Szaihmaron : Juraesko D.
: Deutsch J .
, S.-A.-Ujhelyen
.
szerész.
| Kabinban : Stojánovics
Kon-Sí.-Mlklós
:
Stoits
A.
j
8«asevaros
:
Sándor
R. gy.
Baján : Klenautz J.
Lőcsén : Lehrer 8. J. gysz. i 8e«e»vnr : Misselbacher J.
Battonyan : Bignio K.
Belgrádon Nicolacovics test.' L
Lnblón
Krivácsy
gyógisz.
| Ssékesfehérvár
bló : K
iá
ó
S é k f h é á : Say R.
Besitercién : Dietrich és Lúgoson : Arncld J.
Fleischer
\ Marosvásárhely : Jecey gy. Selmecien : Breymann.
Bonyhádon :KramolinJ.gy.; Médiáson : Breiner K.
S.-Sz-6yörgy6n : ötvös P.
gyógysz.
Brassóban: Gyertyánfy, Fa- ; Miskolcion : Spuller J
bick E. és Jekelius gysz. MitroTÍcz:Kerstouoshics A. i Szentesen :Eissdorfer G. gy.
Broodban : Valentovics gy. Mohácson: PyrkerGyula gy. I és Prohaszka Gyula,
és Kógel D.
Szent-Miklóson: Haluschka
Csáktornyán : Kárász A.
CSÚZOB : Borsay F gysz.
Monouban : Pranter J. gysz. P- gysz.
Debreezenben: GöltlN. gy. | Mnnkacson : Gröttier L.
Serajevoban :GyulekaN. G.
Deésen : Krémer S.
i Nagybányán : Horacsek J Mikioson : Nyers S. gysz.
Dettán : Braunmüller J. gy. \ Nagy-Bec»kereken:NedeI- Seisseken : Kubányi F.
Deveeserben :Hoffmann B. | kovics és Haidegger.
Scombathelyen : MitterEgerben : Wessely gyógy- j Nagy-KaulcsaB : Welisch
mayer gysz.
srerész.
és Lovack gyógysz.
j Sopron : Voga és RuppEperjesen: Zsembery Ign. IVagy-Károly : Schöberl C. j reoht.
Érsekújvár :Conlegner Ign. | Nagy-Ki kin : Komka A. J.. Tatán : Niertit F. gysz.
Esieke'n: Thürner fiai, Des-1 N.-Szalontán :WölfelS. gy.: Temesvár : Kraul és Roth
sáthy, Kawylovicz gysz.
Nagyszombatban: Pántot- J gyógysz.
Győrött : Brunner F.
schek R. gyógynjs.
i Tokajban : Krötzer A. gy.
Gyalan : Lukács gysz
| Nagyváradon : Janky A. Tordan : Welits és Wolf.
Haczfeld : Hagelschmidt V. j Nezslderben : Fuchs J.
j Török - Szent-Miklós : PilHátssegen : Mátesy B. gysz | Nyíregyházán :IIönsch Ede
lösz M.
Trencsénben : Simon A. gy.
Ipolyságon : Mikulási T. I gysz.
Unghrártt : Telendy gysz.
Janoshacan : Kuna gysz. j Nyitrán : dr. Láng E.
és ÖZT. Benesch P.
Jolsvan : Maleter gysz.
Orosházán : Vangyel M.
Újvidéken : Schreiber F.
Kaposvartt:Schröder J.gy. Pancsorán: Graffgysz.
Vaczon : Tragor A.
Karánsebesen :WeberA. gy. Pécsett : Kunz Nándor.
Károlyfehérvártt : Fischer Posegán : Balogh gyógysz. | Varaniión : Elizár gysz.
Poesonyban: Schneeberger Varaesdon : Halter gysz.
Ed. gyógysz.
Karolyvartt : Benich J.
és Dossil gysz.
Verseceen : Herzog gys».
Kassán : Eschwig E.
Putnokon : Szepesay gysz. Veszprém : Fremmel.
Kecskeméten : Papp M.
Rékason : Boromi K. gysz. Zalatnán : Mégay Gyula.
Késmárk: GenersichC.es A. IDmasEombat Hamaliár gy. Zentán : Wuits testvérek
Kis-Martonban : Kodolányi Rosnyón : Posch J. gysz.
uraknál.
Rumán : Milutinovitz S.
gysz. és Spatay A.
Zlmony : Ivánovics és fia.
KolocsTártt : Megay C. M. Süabndkán: Hofbauer I. gy. Zombor : Stein fia Márk.
K ö r m ö d ö n : Draskóczy gy. Szarvason : Réthy V.
Zaámbokrét : Neumann M.

Egy üveg ára I forint 26 krajezár.

Wilhelm Fereiicz egészségi alma-bora és alma-eczetje

kitűnő szer : gyomorfájás, rögzött hasszorulás, mellgörcsök, fejköszvény 8 rértolulás
ellen, csúzos és köszvényes bajokban stb. — Ara 50 kr.

3 ft. 50 kr
7 ,, — „
14 „ — „
3 ít. — kr.
6 „ — „
12 „ — „

gB£"~ Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelct-példánynya
szolgálunk. — A péczes levelek bérraentes küldése kérttik.

A Magyar Sajtó kiadó-hivatala.

A főraktár létezik Bittner

Gyula gyógyszerésznél Gloggnitzban.

C3T" Az Allop igen hideg és szellős helyet igényel.

814 (6—6)

Megjelent, s minden hazai könyvárusnál található:

MAGYARORSZÁG

sarkalatos törvényei és államjogi
fejlődése 1848-ig.

(Pest, egyetem-uteza 4-ik sz. a.)

Hirdetmény.

A kis-kun-halasi gőzmalom, Magyarország
első rendű rozsvidékeinek egyikén, ajánlja
a t. ez. fogyasztó- e's kereskedő-közönségnek
82 fontos, rozsból kiváló gonddal készített
rozs-örlcményeit következő árakért:
1. sz. rozsláng, helyben 3 ft. 80 kr., a félegyházi vaspálya-állomásnál 4 ft. 20 kr.
2.sz. közönséges kenyérliszt, helyben 2 ft.
20 kr., a félegyházi vaspálya-állomásnál
2 ft. 60 kr.
Rozskorpa, helyben 1 ft. 20 kr., Félegyházán 1 ft. 60 kr.
A kitett árak zsák nélkül számitvák,
20 mázsát meghaladó megrendeléseknél 5%
leszámittatik.
Bővebb értesülés szerezhető a nevezett
gőzmalom igazgatójánál, kihez a bérmentes
megrendelések is intézendök.
Halas, decz. 22-én 1864.
935 (1—3)
M i n d e n n e m ű

takaró-papirosok
{ M k l t )

kaphatók Pesten, egyetem-uteza 4-ik sz. a.

GROSZMANN,
tudor,

esem- és fül-orvos,

tizennyolez évi orvosi gyakorlatának,
tapasztalatai és a legkitűnőbb európai
tanárok utaútásai szerint gyógyít. Rendelési órái a József-téri 11-ik számú
Grossz-házban, minden hétköznapon
délelőtt 11 órától 12-ig, és délutáni
2 órától 4-ig. — Szegények számára
ingyen minden vasárnap a délelőtti
órákban.
819(5-6)
Irta

A sárospataki közönséges mal o m k ö v e k n e k ára, az 1864-ik
évi deczember 10-ke előtt szokot
áron alul, a hányában vásárlók
kedveért mindaddig, mig a mos
készletben levő malomkövek e
nem kelnek, egy harmadrészsze
alább bocsáttatnak.
921 (2—0)

Láczay Szabó Károly

Tizenkettedik évfolyam.

2-ik szám.

12

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN.
A „legnagyobb magyar" akkor is, midőn már szive megtört, egyedül hazája
sorsa felett tűnődött, — s a dicsőült e gondteljes napjainak egyik drága emlékét
nyeri a magyar közönség a jelen lapokban, a melyekben velős rövidséggel, de a
legteljesben s időnkinti fejlődésében szintúgy, mint logikai összefüggésében érthetóíeg ismerteti meg Magyarország történeti alkotmányos jogalapjajt. — Pest 1864.

986(i-3)

Eggenbcrger F. akíid. könyvkereskedése.

Kiadó-tulajdonos Heckcnast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Pest, január 8-án 1865.
Előfizetési föltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. -— IFél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél éévre 8 ft.
Hirdetési dijak, a Vasnrnnpi l'jság és Politikai l'jdonságokat illetőleg, 1863. november 1-től kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit §or ára, vagy annak helye egyszeri igtatáenál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában : Haasnistein és Vogler. — M.-Frankfurtban :
Ottó Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — és Pesten : a kertész-gazJászati ügynökség is. JÓKseftér, 11. sz. a. Belyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Nagy Mihály, superintendens.
Azon sok érdemii férfiú, kinek életrajzát
adjuk, a jelen évben fogja egyházi hivataloskodása félszázados ünnepét ülni. Egyike ö a
magyarországi protestáns egyház azon kormányférfiainak, kik tudományuk s rendületlen honszeretetük által a nyilvános élet elismerő tiszteletét birják. Tekintve azt az
elvitázhatlan tehetséget s eljárási ildomot,
miket a már hajlott korú, de még mindig
ifjú lelkű s testben is egészséges főpásztor,
az egyházügyek kormányzásában tanusitott
s tekintve a helyzet gyakran ismétlődő kényes voltát, melynélfbgva a közpolitikai dolgokkal is

évben őszszel útnak is indult, legelsőben is
Bécsben telepedvén meg, hol a természet- és
vegytani tárgyakból rendkivüli előadásokat
hallgatott; s innét 1814-ben utazott tovább
Németországba, a magyar történelem és bölcsészet koszorús irói Péczely József és Hétényi János társaságában, másfél évet töltvén
a jénai, göttingai és marburgi egyetemek
sikerdús látogatásában. — Rendes és nyilvános tanárságát tehát a dunántúli egyházkerületben, 1815-ben kezdette meg, és igy,

nem egyszer érintkező protestáns

egyházügyek törvényes rendbentartása oly államférfiul tapintatosságot is igényel, melyről a föpásztor egyházkormányzói életének folytán már több alkalommal
győződtünk meg: ez életrajz már
rég megérdemli vala a nyilvánosságot, hogy ha annak korábbi közzétételét ama szerénység nem tartóztatja, mely az egyszerűség csendét szerető főpásztor
egyik legkedvesebb jellemvonását
képezi.
Nagy Mihály, dunántúli helv.
hitv. superintendens s rév-komáromi lelkész, Győrmegyében Rétalapon 1788-dik évi decz. 14-kén
született, tehát ez idén már
77-dik évét töltendi be. Rétalapról azonban a család csakhamar
Veszprémmegyébe Ajkára, az
anyai jószágra költözött. A közép
és főiskolai tudományokat Pápán,
az irodalmilag is jelesen ismert
Tóth Ferencz, később superintendens s Márton József tanárok vezetése alatt végezte, és pedig oly
kitűnő sikerrel, hogy azok bevégz
ése után ugyanazon fötanodában
* r hetorikai és logikai tantárgyaat másfél évig tanította, a mikor közfigyelmet
tIhH S z é p tehetsége és szorgalma követkézr ő l 1 1 . s eniorrá lett. 1813-ban végezvén az
müveit i e í í i o r s á « o t ' m i S a főiskolától távol,
müveit lelk ü szüléinél tartózkodnék, a pápai
totanoüa történelmi tarárává választatott,
de oly foltétellel, h
d ö b b ft k ü ] f ö l d i t a n . '
intézeteket meglátogassa.. Még a fentebbi

NAGY

MIHÁLY.

mint érintettük, még ez év folytán azon
szerencsében részesülhet, miszerint egyházi
hivataloskodásának 50 éves jubileumát ünnepelheti meg, mely ünnep, meg vagyunk
győződve, bizonyára átalános örömmel töltendi el az egész egyházkerületet.
Nyilvános tanárságát, melyről a még
élő tanitványok kegyelettel emlékeznek,

1821-ig folytatta, a mikor a komárommegyei vagyonos és népes Kócs helység egyháza hivta meg rendes lelkészéül. Mint kocsi
lelkész, alapos tudományossága és ékes szónoklata által csakhamar magára vonta a
tatai egyházmegye figyelmét, s igy lett már
1822-ben ugyanazon megyének jegyzője,
1826-ban helyettes s a következő évben
rendes esperese. Mint esperes, ugy a társadalmi, mint a megyei közéletben is befolyásos szereplésre volt hivatva azon kitűnő készültségénél s ismereteinél fogva,
melyekkel magát minden irányban megkedvelteié. Ez időre esik
h á z a s s á g a is Komárommegye
egyik előkelő családja magas műveltségű tagjával, Thaly Ágnes
asszonysággal. — Velős szónoki
tehetségének ujabb elismerését
nyerte az által, hogy az 18 39 / 40 diki országgyűlésre az egyházkerület részéről hitszónokul választatott, hol gr. Teleki József, b.
Vay Miklós és idösb Pázmándy
Dénes, valamint a kedélyes Palóczy Lászlóval benső baráti viszonyban élt, s minden oly követi értekezletbe, melynek tárgya
a vallásügyi viszonyok rendezése
volt, bizodalommal hivatott meg.
Az országgyűlés végeztével az
egyházkerületnek egyházi főjegyzőjévé, s végre 1845-ben a megboldogult Tóth Ferencz helyébe
minden részről nyilvánult teljes
bizodalommal superintendenssé
választatott meg. Világi elnöktársa akkor id. Pázmándy Dénes
volt, mint köztiszteletben állott
kerületi fógondnok, kinek bölcs
és erélyes közreműködésével ugy
a rend, mint igazságkiszolgáltatás érdekében sok közhasznú intézkedés történt.
1845-ben a komáromi egyház
első lelkészi állomása Szondy Lászlónak N.Kállóba lett elvitele által üresedésbe jővén,
az egész kerületben legnépesebb egyházközség egyedül őt óhajtotta lelkészül megnyerni,
s e végből igen számos és fényes küldöttség
fel is kérte. Itt iktattatott be nagy számú vidékivendég é3nép örömteljes részvéte mellett
superintendensi nagy fontosságú hivatalába

