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IFOGL E. vászon- és fehérnemügy ár-raktár a
•

Karnthnerstrasse Nr. 27, a Himmelpfort-utcza szegletboltjában

SMT

7XH ERZHERZOG KAI1L Bécsben, ^ §

a t. ez. közönségnek ugy itt, mint a vidékeken is azon ritka alkalmat nynjtja, hogy
a legnehezebb gyárkészitmények még a szakértökre nézve is bámulatos jutányos j
árakon bevásárolhatok
BW Lrvelbeli megrendelések mindenhová pénzbekfildés, vasúti vagy
posta-utánvét mellett dkflldetnek.

53-ik szám.

Tizenkettedik évfolyam.

ö r Vászonáruk végképeiri eladása Bécsben, „ .
A rnmbnrgi vászonáruk r a k t á r á b a n egy bukott kereskedő c s ő d t ö m e g é b ő l
átvett valódi rumburgi, hollandi és sziléziai vásznak, rumburgi asztalkészületek, f rülközőkendök, színes kanavásznak, 2 0 0 0 tuczatból álló legszebb vászon- és b,p* ^-zsebkendő, 2 2 , 0 0 0 darab legkitűnőbb s legújabb szabása

női- és férfi-ingek
50%

a

gyáriáron alól olcsóbbért

a vászonárnk valódisága s teljes rőfmérték biztosítása mellett — hogy azok mielőbb
pénzzé tétethessenek, — végleg el fognak adatni.

Levélbeli megrendelések, a, pénzösszeg beküldése vagy postai utánvét mellett
> azonnal s lelkiismeietesen fognak teljesittetni. A megrendelési levelek következőleg
I
lesznek
czimzendők:
(Megrendelésnél
a
nyakbőség
kéretik)
2
ft.,
3
ft.,
9 n
50 kr., 4 ft.—ő ftig a legfinomabb.
'Plí (Megrendelésnél a mellbőség kéretik) sima 1 ft,
Csak
l^ Un. 80 kr., horgolt és svájezi redős mellel 2 ft. 50 kr..
hímzett 3 ft. 50 kr., aúsan hímzett franezia alakú és angol lady|rumburgi
alaku, ezek igen finom vászon-ingek redókkel, betétekkel és Kívánatra mustrák is küldetnek. — Férfi-ingek megrendelésénél a nyakmérték szükvalódi csipkékkel, ára csak 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft., 6 ft. 50 kr. a
ségeltetik.
legfinomabb.
vásznak
Fehér és színes shirting férfi-ingek franczia mellbetétellel, igenfinomak,2ft.—2ft. ÖOkrijf
fárfi l
a legfinomabbak.
(Megrendelésnél a hasbőség kéretik)
g j .
németi ft., lft.öOkr., magyar lft.
1463 (1—6)
ngek a legjobb rumburgi vagy hollandi vászonbóldarabja 2, 3, 4—5 ftig a legfino75 kr., 2ft.,franczia 2ft. 25kr., 8ft.Sít 50 kr. a legfinomabb.
mabbak, melyek ára azelőtt kétannyi volt.
112 darab vászon zsebkendő, kisebbfajta 1 ft. ÖOkrtől 2 ftig, a nagyobb 2ft. 50kr.,
Férfi
gatyák
valódi
rumburgi vászonból dbja: magyar 2ft., félmagyar lft. 50kr.
I
színesek is ugy szinte ezérna-batizkendők hölgyeknek, és vastagszövetüek férfiaknak 8 ft. 60 kr., 5 ft., 7ft.,10ftiga legfinomabb.
Női-ingek, rumburgi vagy hollandi vászonból, egyszerűek darabja 1ft.80 kr., hímzettek
2 fr. 80 kr a legfinomabbak, melyek ára azelőtt kétannyi volt.
12 darab törölköző- vagy asztalkendő 5ft.,6 f., 7 ft. 50 kr., 9 ftig a legszebb
vászondamaszt.
Női-ingek rumburgi vagy hollandi vászonbólfinomhímzéssel darabja 3ft. 60kr.,4—öftig:
a legfinomabbak, melyek ára azelőtt háromannyi volt.
S0 rőfó'8 kézfonatn-vászon fehérített és dupla ezérnavászon fehéritlen 7 ft. 60 kr., j
9 ft. 50 kr., 11ft.,18 ft., 15 ft., 18 ftig a legfinomabb.
uczat kisebbszerű fehér vászon-zsebkendő, azelőtt 2—4 ftig, most csak 1 ft. 20 kr.
2 ftig.
24 rőfös * 4 széles szép hollandi vászon (6 ingnek) 11, 13, 15, 18ft.,20 frtig a
legfinomabb.
agyobbszerűfehér vászon-zsebkendő, azelőtt4—8ft.,most csak2ft.50kr.—4 ftig40- 42 röfös jeles szfivetvaszon (ágynemű vagy 12 női ingnek) 14, 15, 18, 22 ft.
1 tuezat finom nagy rumburgi vászon-zsebkendő, azelőtt 10—15 ft., most csak 5 — 7 ft.
24 ftig a legfinomabb.
1 tuezat finom daniasz kávés-kendő, fehér és hamuszinú, ára most csak 2—3 ftig a leg50 és 51 rőfós hasonlithatlanul jó rumburgi vagy hollandi szövet (kézfonatu és
finomabbak.
% széles) 20 25, 80, 85, 40, 50-60 ftig.
1
damasz
asztalteriték
6
személyre,
most csak 5, 6, 7 ft.—8 ftig a legfinomabbak.
A pénzintézetek kamatlába alkalmat szolgáltat, hogy azon vevő, ki
1 damasz asztalteriték 12 személyre, most csak 10,12,15—16 forintig a legfinomabbak.
nyolezvan forint árut vásárol, meglepőleg finom ruhát kap ráadásai.
1 db. mosható kanavászon ágyneműre, ára most csak 8, 9—10 ftig.
A levelek ekép Karnthnerstrasse Nr. 27, im Eckgewölbe der Himmelpfortgasse
czimzendők :
„ZÜM EHZHERZOG KARI." Wi-n
1 tuezat jóféle cseléd- vagy konyhakendő, most csak 2ft.50 kr.
1 tuezat damasz asztalkendő vagy damasz törülköző most csak 5, 6, 7— 8 forintig a
Csász. kir. szab.
legfinomabbak.
1 vég 30 rőfós jóféle fehér fonatu-vászon, azelőtt 18 ft., most csak 8 ft. 50 kr.
1 lepedő varrás nélkülfinomrumburgi vászonból 2rőf széles, 8 rőf hoszu, most csak3 ft,
1 vég 30 rőfds kitűnő kreaszvászon, azelőtt 22 ft., most csak 10ft.50 kr.
1 vég 87 rőfös kéiifonatu-vászon, azelőtt 28 ft., most csak 13 ft.
(Restitutions-Fluid)
1 vég 30 rőfös rumburgi vászon, azelőtt 30ft.,most csak 15 ft.
1 vég 40 rőfös hollandi ezérnavászon, azelőtt 28 ft., most csak 14 ft
KWIZDA FERENCZ JÁNOSTÓL
1 vég 88 röfös rumburgi ezérna-vászon, azelőtt 85—40 ft., most csak 15—18 ftig.
Korneuburgban.
1 vég kitűnő minőségű rumburgi vászon 8ingre, azelőtt 30—40ft., most csak 15—
,
st csak 15
Első Ferencz József ausztriai császár ö Felsége által, az ausztriai államok összes
területeire nézve— megelőzőleg annak gyakorlati használatát illetőleg s a magas császári
1 végJO rőfós hollandi vászon, azelőtt 40—50 ft., most csak 18 -24 ftig.
kir. ausxtriai egészségügyi hatóság által történt megvizsgáltatása folytán — egy kizáró1 vég 50 rőfós legfinomabb irlandi vászon, azelőtt 50 60 ftig, most csak 25—80 ft
lagos szabadalommal láttatott el, s a londoni világkiállitáson éremmel kitüntetve— ő fel4 rőfós legkitűnőbb minőségű rumburgi vászon, ára most csak 20 23 25 27 T
29
ségeik az angol királynő s porosz király udvari istállóiban, dr. Knauert fő-lóorvos hozzá88, 86, 40-50 ftig a legfinomabbak.
' ' '
járultával történt hivatalos megállapítás folytán, a legnagyobb eredménynyel ha°ználtatik; ezen üditőnedv a lovat legnagyobb megerőltetéssel járó munkában a késő korig Mesés olcsó árért elaadatnak még */* és *% széles vásznak lepedőkre varrás nélkül, vászon
folytonosan vidám s jó erőben fenntartja, s különösen terhes munka előtt * után erőeitőés pamutcsinvat, kávóskendók, perkálok, matráczesinvat, fehér és sárga nanking, valaíeghat
Valódi minőségben kapkató:
mint a segszebb s legfinomabb franczia szines és alakított cachemir asztal- és ágyteriPE9TK\ : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, királyateza 7. az. a. tőkre, az asztalteritők darabja 5, 6, 7, 8—9 ftig, az ágyteritők 6, 7, 8, 9—10 ftig
Továbbá:
adatnak el.
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B.-Gyarmaton Omaszta F.,— Breznóbauyan Göllner S. ésfia,— Debreczenben
Bignio J.,
Dettán Braunmüllcr J.,— Eperjesen Zsembery, Eszéken Deszáti, —
Esztergomban Bierbrauer J. C-, — Gyöngyösön Koczianovich J., — Győrött: Lehner
F., — Isperen Flamm J., — Ka88án Novelly A., — Késmárkon Genersich, — KolozsCs. kir. kizáról. szabad.
várit Wolf J.,— Komáromban Ziegler A. ésfia,— Lngoson KronetterF., — Miskolezon Spuller J. A., — JVagy-Becskereken Haidegger, — Nagy-Kanizsán Fesselhoffer
és Rosenfeld, — Nagyszombatban Smekal ésfia,— N.-Váradon Jánky A., — Pakson
Flórián J., — Pápán Beermüller W., — Pécsett Háy E.,— Pozsonyban Schertz F. és
Hackenberger testv., — R.-Szombatban Hamaliar A., — Rosnyón Poós J. J., — Szabadkán Sztojkovits D , - Szegszárdon Hutter A,— Sziszeken Dietrich A., — Szollegújabb, s mint legjobbnak elismert s legkényelmesb szer
nokon Seheftsik, — Székesfehérvártt Kovács P. és Légmánn A., — Sopronban Müller
és Mezey, — Trencsénben Weisz L., — Tepliczen Weisz L., — Varazsdon Halter F.,
Veröczén : Bész J. K., — Zágrábban Mihics Gr., — Zala-Egerszegen Hulinszky A.
F,«y ^ahiozk r.í-a I fi. 4 0 k r .
Kétrpaiaczknál kevesebb nem rendelhető meg, a pakolásért 80 ujkr. számittatik
minden neme ellen,
fk«T«^
Összetévesztések kikerülése tekintetéből, más hasonnevű nem
Vr V Hsü» szabadalmazott gyártmányokkal, — tisztelettel kérjük arra figyel- egyedüli feltalálója : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész Pesten, király-utcza 7-dik s*. «•
Ezen fog-szivarkák, kényelmes alkalmazásuk s biztos hatásuk végett
mezni, hogy a cs. kir. szab. üdítő-nedv palaczkjai czimképein a szabadalmi okirat, a
londoni érem és a korneuburgi kerületi gyógyszertár ezégje van nyomva, ez utóbbi még
WQF átalános használatra ""^ff
» palaczkokra is beégetve.
1297(10-10)

Szabott árak jótállás mellett.

„S. METH in Wien, Rotbenthannstrasse Nr. 29."
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UDITO-NEDV
lovak számára

FOG-SZIVARKÁK,

I il e 1 e ifi.

minden magasztalás nélkül maguk-magukat a legjobban ajánlják. — A fogfájásban
szenvedő azon pillanatban meggyőződést szerezhet magának, hogy egy jel e s és okszeA jelen zordon évszakban a lovaknál gyakrabban jőnek elé csúz sat. esetek, miért rűleg összeállított készitményily%l — mely a czélnak tökéletesen megfelel — van dolga.
is bátrak vagyunk az illető ló-tulajdonos urakat a cs. kir. szab. üdítő-nedvre (Restitu- Gyermekek és nők azokat szinte egész kényelemmel használhatják- Miután a fogfájás
tions-Fluid)figyelmetessíítenni: emiitett üditőnedv különösen bénaság, csúz, ficzamo-oly sok kellemetlenséggel jár s legtöbb esetben éjjelen, mikor fájdalom-csillapító szer
dás s a t . eseteiben a legkitűnőbbnek bizonyult be, s lényegesen arra szolgál, hogy a épen kéznél nincs, lép be, — czélszerü s egyszersmind kívánatos volna, hogy ha ezen
lovaknál az erőt ápolja s kitartóvá tegye az ivhurok nyulékonyságát, mely által a lovak fog-szivarkák mint legjobb házi óvszer, minden háznál készletben tartatnának.
a legrendkivülibb munkára is képessé tétetnek, gyarapítsa s a merevségtől megóvja. —
Ezen üditő-nedv értéke a cs. kir. kiz. szubjdalomban, mely által kitüntettetett, közpon- Ára egy skatulyának 1 ft.,'« skatulyának 50 kr. Postán küldve 10 krral több.
tosul továbbá azon hize)gő elismerésekben, melyek az angol királynő ő felsége udvari
Ismételadók illendő százalékban részesülnek.
istállóiban annak folytonos használata által, s dr. Knauert, ő felsége a porosz kir. foállatorvosa hivatalos gyakorlatba vétele által számára nyilvánult, s még csak azt vagyunk
Középponti elküldési raktár: a fenérintett gyógyszerésznél. Megrendelhetőbátrak megemlíteni: hogy ezen cs. kir. szab. üditő-nedv Török József gyógyszerésznél továbbá a Magyar- és szomszédországok, valamint az összes cs. kir. osztrák tartományok
rendelhető meg Pesten, király-uteza 7. sz. a.
1459 (1) j minden gyógyszerészénél.
1339 (16—0)
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Kiadó-tufajdonos Heckenast Gnsítáv. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

l\jli£

Pest, deczember 31-én 1865
Előfizetési föltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január 1-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és AKonáhan: Haagenstein és Vogler. — M.-Frankfurtban :
Jnrger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Dumas

Sándor.

össze az üres marquis-czimböl s azon feltü- pártfogolások mellett, az akkori Orleans
uő arczkifejezésböl állott, mely afiútmin-herczeg (később Lajos Fülöp király) titkári
denkor élénken emlékeztette néger nagy- hivatalában irnoki állomást nyert.
anyjától való származására. A szűk körülméDumas nagyon szerencsétlennek érezte
nyek között élő özvegy nem sokat költhetett magát, midőn e csekély állásban a világba
fia nevelésére, s afiatalDumas meglehetősen
lépett, s bujában az olvasásra adta magát,
magára hagyatva nőtt fel egy franczia vidék a mi mindaddig nem tartozott szenvedélyei
falusi magányában. Tanult, a mit s a kitől közé. Az örökös olvasásnak az lett a vége,
épen tanulni lehetett, minden rendszer és hogy a könyveket mindig jobban kezdte
válogatás nélkül; miközben az élénk eszü szeretni s utoljára azon gondolatra jutott,
ifjúnál a kalandvadászat természetesen a hogy talán maga is írhatna ily könyveket.
főszerepet játszotta. De elvégre felnőtt az Schiller és Shakspeare voltak példányképei
népszerűségre talált magyar fordításban, ifjú, az élet követelései nagyobbak, anyja s egy „III. Henrik" czimü szinmü volt első
mint eredeti hazájában. Azonban termé- viszonyai még szűkebbek lettek, s előállott darabja, mely Orleans herczeg pártfogása
kenysége oly rendkívüli volt, hogy fordítói a kenyérkereset nagy kérdése. A 20 éves alatt szinte is került s némi sikert aratott.
alig győztek vele lépést tartani s müveinek Dumas Parisba ment, hol némi ajánlások s Ezután egész erővel hozzálátott a szinmüiráshoz, mihez a tárgyakat
nagy része csak eredeti
a
legkülönbözőbb időkből
nyelvén olvasható.
s
körökből szedte össze;
Nagy népszerűségének,
egymás
mellett állottak
sőt mondhatni: világhiott
a
nagyszerű
történelmi
rüségének egyik fő oka
tárgyak
a
mindennapi,
azonban Dumas Sándor
polgárias eseményekkel.
sajátságos egyéniségében
Midőn azonban látta, hogy
s életének változatos fornagy igényekkel irt tördulataiban rejlik. E reténelmi tragédiái sokkal
gényiró élete maga egy
kevesebb sikert aratnak,
nagyszerű regény, vagy
mint polgári irányzatú
is inkább — miután az ö
drámái: akkor kapta maéletében egy nagy vezérgát s abbahagyta a klaszeszmét, határozott irányt
sziczismus
egész dicsőséhiában keresnénk — nem
gét
s
elkezdte
gyártani a
annyira regény, mint egy
párisi
nagy
közönség
szánagy csoport tarka, megmára
ama
nevezetes
rémlepő, mulatságos, összedrámákat, melyekben érfüggés nélküli novellák
zelgö
hősnők, embertelen
sorozata.
dühönezök
és akasztófára
J Dumas családi törtévaló
cselszövők,
hol könete Nyugat-Indiában, St.
nyekre
fakasztották,
hol
Domingo szigetén kezdőfelingerelték, egy szóval,
dik. Atyja egy ottani nézajos tapsokra ragadták
gernőnek volt afias
a
felizgatott színházi kökésőbb Európába jővén, a
zönséget.
franczia hadseregbe lépett,
fe
S jóllehet Dumas most
s fokról fokra emelkedvén,
már évenkint legalább két
végre I. Napóleon alatt tádarabot juttatott a színbornokirangra s marquispadra: hírneve terjedése
czimre tett szert. Fia Sánszempontjából ez utat
dor, 1803-ban, már Franmégis igen lassúnak találcziaországban született.
ta. Azon törte fejét, mikép
Midőn amarquis-tábornok
lehetne egy ugrással az
meghalt, egy özvegyet s
írói dicsőség tetőpontjára
egy fiút hagyott hátra; az
jutni.
A világ akkori
utóbbinak öröksége mindDUMAS
SÁNDOR.
Midőn e sorokat irjuk, Dumas Sándort,
a legnépszerűbb és legtermékenyebb franczia
regény- és szinmüirőt, ismét fővárosunkba
várták, hogy újra folytassa nyilvános előadásait, melyeket francziásan „csevegésekének
nevez, s miket néhány héttel ezelőtt félbeszakasztott, hogy azalatt a karácsony-ünnepeket Velenczében tölthesse.
Dumas Sándor neve régóta ismeretes a
világ minden irodalmaiban. Színmüveinek
nagy részét régóta adják a magyar színpadokon s számos regénye aránylag épen oly
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csendes folyamában hiában keresett valami eseménydús életének egyes részletei képezik. S ki tudja, majd ha érjük e napot
nagyobbszerü eseményt, melybe beleka- Azonkívül az általa is kedvelt Petőfink Egy év után, — nem zeng-e ajakunk,
paszkodhatott, melylyel tovább ragadtat- egyes költeményeinek franczia fordításait is A honszabadság oltár zsámolyán
hatta volna magát. Ekkor jelent meg egyik felolvassa, melyeket kellő elismeréssel kell Győzelmi dalt a megváltás felett?
nagyobb regénye („Les trois mousquétaires"), fogadnunk, ámbár igen meglátszik rajtok . . . Nem üljük-e a bölcső-ünnepet
mely nem gyanitott mesés sikert aratott; hogy a fordító, ki a magyar nyelvet nem Nem eszménykép, de egy való gyanánt, —
Mely testesitve annyi századok
egy pár hét alatt két-három kiadást ért. érti, nem az eredeti forrásból merített, hanem Felzaklatott sziválmait, — nekünk
Ezt ő a sors ujjmutatásának nézvén, a másod harmad kézből vette az anyagot. — Nemcsak felül a földi lét körén,
regény-irás lett éltető eleme s az 1844-ben Kitüntetéssel fogadták nálunk a nemzeti De airon innen is „zeng örömet ?" —
megjelent kalandokkal, valószinütlenségek- színház tagjai is, kik számos darabjában
kel, s a képzelődés kápráztató szemfény- igen hálás szerepekre tettek szert. A 60 évet
vesztéseivel teljes „Monte-Christo" regénye meghaladt Dumas még most is könyüvérü, Oh igy köszöntsön majd névünneped,
egyszerre czélhoz vezeté. Ez időtől fogva élénk és szellemdus ember, s kedélyességé Ha j# ismét a másik év telén, —
Hogy szent hazánknak gyászos romjain,
kezdődik Dumas világhirüsége, mely any- nek, szeretetreméltóságának számos tényei- Lássunk „megépült Jeruzsálemet"! — —
nyira ment, hogy az amerikai hires szem- röl beszélnek, kik vele érintkeztek. Egyik
„
Ilyés Bálint.
fényvesztő, Barnum, hihetetlen összegeket különcz szeszélyének kifolyása volt többi
ajánlott Dumasnak azon esetre, ha Ameri- közt az is, hogy itt Pesten talpig magyarba Hírlapirodalmunk a 19-ik szazadban.
kába megy s ott a kíváncsi közönségnek öltözött, a mit neki itt ott, különösen a bécsi
Negyedik közlés — 1848 és 1849.
pénzért mutogatja magát.
lapok, nagyon rósz ,néven vettek. Mi sem
1
(Vége.)
A „Monte-Christo- példátlan sikere után fektetünk rá valami nagy súlyt, de azt hiszanyagilag is fényes helyzetbe jutván, Dumas szük, Dumas részéről ez nem volt egyéb
Átnézet.
óriási lábra állította egész működését. Min- ártatlan kedvtöltésnél. Nem kell félteni,
1848- és 49-ben megjelent lapjaink technikai
denekelőtt egy egész rendezett regénygyá- azért ö franczia marad.
kiállításuk által is örvendetes haladást mutatnak
rat állított, honnan számtalan oly mű került
fel. A Budapesti Hiradó jó példával menvén elő,
a világ elé, mikben Dumas maga gyakran
mint 1844. júliusban hetenkint négyszer kezdte
csak egy pár fejezetet, sőt néha egyetlenegy
szétküldeni példányait,ugy 1848elején,ünnep utáni
Névnapi emlék.
sort sem irt. Az ő neve alatt megjelent renapot kivéve, naponkint jelent meg; többi politi(B. J. volt honvédkapitány barátomnak)
kai lapjaink is, a márcziusi napok után, csaknem
gényeket ezentúl rendesen mások irták, ő
kivétel nélkül napilappá alakultak át; valamint a
csak a külső berendezést, felosztást, terve- Háromszor ültük bölcső ünnepét
Hölgyfutár" első szépirodalmi napilap keletkezést tartotta íenn magának; s régibb irók A földreszállt igének; s annyiszor
ése is ez időközbe esik. Az ujonan támadt lapok
müveiből egész részleteket használt fel Fordult elő tűnő idők során
versenyezve nagyobb s nagyobb íven adattak ki,
kénye-kedve szerint. Élő vagy holt, ujabb s Névünneped, mióta végzetünk,
^y a Közlöny 1848. jun. 8-án addig legnagyobb
régibb irók csak arravalók voltak, hogy Itt a Tiszának omló partinál, —
alakban (19 hüv. magas, 13 hüv. széles ivréten) és
— Mint két hajót egy kis sziget felett
mondhatni díszes kiállításban jelent meg, mely
Dumas hasznára s dicsőségére szolgáljanak. Sorsát raegosztni együvé hozott. —
kkor közönségesen lepedő-újságnak neveztetett
— A mellett örökké sürgött-forgott s minel;
utána a Kossuth Hírlapja jul. 1-én, még ennél
Oh
három
év
csak
három
perczenet,
dent megmozdított, hogy irodalmi iparüzis nagyobb — 20 hüv. magas, 14 hüv. széles ivKi
boldogul
egy
emberkort
megért!
—
lete, mely csak oly városban, mint Paris,
réten, mely a mai „Sürgöny" nagyságát megköDe hajh, ki mint vándor közös tetőn
tartozik a lehetőségek közé , minél virág- Az életutján délközépen áll, —
zelíti, adatott ki. Mig 1847-ig a kétszer hasáboott lapok divatoztak, 1848- és 49-ben átalában
zóbbá le.
Az anyagi eredmény túlha- S ha visszanéz, még fris nyomokra lát,
háromszor
hasábozott ivén jelentek meg politikai
Tanujelül,
hogy
küzdve
tört
ide;
—
ladt minden várakozást: Dumas rövid idő
apjaink,
sőt
a Respublica egym-sga 1849. júniusS
előre
nézni
kétked
és
rernew:
múlva dúsgazdag ember lett. St. Germain
ban
már
négyhasábu
ivén adatott kí. A kiállítás
közelében egy „Monte-Christo" nevű kéjla- „Ki tudja még, mi várhat ott reá?" —
átalában
szépnek
mondható
(kivevén a kolozsvári
— Oh három év igy századokra nyúl! . . .
kot épitett, mely mesés összegekbe került, s S
,Honvéd"-et, mely durva papirosra nyomatott).
igy életünk
melyben minden egyesült, a mit egy Nábob
Mennyire pártolta a közönség ezen szép igyekeMúlt és jövő között
zetet, kitűnik — a postai közlekedés hiánya s
kicsapongó képzelete csak kitalálhat. E vil- Állván, (ha Isten élnünk engedi)
yakori fennakadása daczára — a lapoknak
lában külön műterem volt a festészek szá- Egyik lezajlott vérküzdelmivel,
ómba módra való elszaporodásából; de még inA
más
sötét
ködével
tün
elénk
.
.
.
mára, 12 látogató-terem, egy pompás terem
ább a hirlapolvasási vágy növekedéséből, mert
a papagájok, egy kis vár a kutyák számára,
Szednénk örömmel ott virágait
míg 1842. novemberben a pesti postán a mavolt díszpaiúpákkal telt istállója, nagyszerű Az elrepült dicső napoknak, — oh,
yar lapok 9551 példányban küldettek szét,
kocsiszínei, szép szinháza stb. — Azonfelül De a kigyó, — mely a bokor tövén
1848-ban, ugyanazon hóban, ugyanott a magyar
apok 19 478 példányban jártak vidékre. Fígyekülön gőzhajót építtetett magának, melyet Tanyát ütött — még most is ott sziszeg
embe kell itt még vennünk azt is, hogy ekkor
pazarul fölszereltetett, s melyen Olasz-, S a seb, — melylyel szivünket mérgezé —
Még most is uj, — még egyre vérezik! . . —
már majd minden nagyobb vidéki városnak saját
Görög- s Törökországot szándékozott beközlönye volt — testvérhazánk fővárosát, KolozsS jövőbe szállni vágyna képzetünk,
utazni.
várt ide sem értve, hol egyszerre három politikai
Ugyanez időben egy nagyszerű uj szín- De Jánus arczczal áll előttünk az . . .
lap jelent meg — 8 azon jelesen szerkesztett laEgyik
mosolyg,
—
másik
zokogva
sír,
—
házat is alapított Parisban, mely eleinte
pok mindegyike külön iirlapolvasó kört teremtett
S mig biztat ez, amaz kétségbe ejt! —
magának; végre, hogy a sajtó felszabadulván
eléggé jól jövedelmezett, de miután kizárónyűgeiből s a magyar kormány Budapesten széMióta várjuk már e kétes arcz
lag csak saját darabjait akarta benne adatni,
kelvén, a fővárosi előfizetők száma is tetemeden
közönsége lassankint egészen megfogyott s Megváltozását, — mily rég esdekel
nagyobb volt, mint 1848 előtt.
Szivünk
az
élet
vagy
halált
hozó,
több más irodalmi, hírlapi vállalat meghiúNem álszinü csalárd jövő után?; —
A fennebbi adatok szerint 1848- és 49-ben
sulta is hozzájárulván, Dumasra oly adósMagyars Erdélyországban és a hozzákapcsolt
Mind hasztalan! . . .
sági teher nehezkedett, hogy végre nem
részekben következő hírlapok és folyóiratok léVolt
egy
idő,
midőn
csak a színház, hanem a Monté Christo kastély
teztek, a megjelenési időfolyam kitételével:
Egy fénysugár tűnt fel szemünk előtt . . .
előtt is megperdült az árverési dob.
A) Magyar nyelven, politikai lopoh : 1)
Csillag gyanánt fogadtuk el mi azt, —
Nemzeti Újság 1806 — 1848; 2) Erdélyi Hiradó
Egy ideig csendesebben folyt ismét irói Csillag gyanánt mely boldogságra visz, —
munkássága, mind addig, míg a néhány év- S mi volt? — Lidércz, mely a posványba csalt!.. 1828-1848. máj.; 3) Jelenkor 1832—1848. jun.;
4) Pesti Hírlap 1841—1848. decz., 1849. jan.
vel ezelőtt támadt olaszországi mozgalom Szegényebbek levénk azóta, egy
3—23., apr. 24.—jul. 8.; 5) Múlt és Jelen 1841 —
Varázskövet
veszítve
életünk
ismét felzavarta. Újra szerepre vágyódott a
1848. máj. 9.; 6) Budapesti Hiradó, 1844-1848.
Gyürüszeméből: a könnyenhivést. —
világ színpadán. Fölszereltette ismét régi De megtanultuk a nagy élettant
jul. 13.; 7) Márczius Tizenötödike (Pálfi), 1848.
gőzhajóját s egyszerre csak ott termett az A veszteség dijában óvszerül: —
márcz. 21.—decz. 31.; 8) Munkások Újsága,
1848. apr. 2.—decz. 29.; 9) Eeform, 1848. apt.
olasz földön. Garibaldi oldala mellett vonult Szűkön remélj, és kételkedve higyj! . . .
6.—aug. 6.; 10) Ellenőr, 1848. máj. l. — nov. 10.;
be Nápolyba. Itt később egy lapot is alapí11) Kolozsvári Hiradó, 1848. jun.—nov. 10.;
Ily kincscsel nézünk a jövőbe most, —
tott, melyet Garibaldi gyámolított ugyan,
Védhorgonyul
mindegyik
drágakincs,
—
12) Radical lap, 1848. jun.—jul. 16.; 13) Nép bade melylyel az olaszok között sikerre nem
De boldogságot, nyugtató vigaszt
rátja, 1848. jun. 4.-decz., 18*9. jan.—jul.;
vergődhetett, ugy hogy végre ezt is abba kel- A sebzett szívnek oh, nem adhat az! . . .
14) Közlöny, 1848. jun. 8.—decz. 11., 1849. jan.
lett hagynia s visszaköltöznie az ő kedves És még is élni, élni kell nekünk, T—
14. —aug. 5.; 15) Kossuth Hírlapja, 1848. jul.
Paris városába.
És küzdve, tűrve várni a jövőt!. . •
1. —decz. 30.; 16) Napelem, 1848. jul. 1.—szept.
16.; 17) Alföldi Hirlap, 1848. jul. 1.—1849. jun.
Élete legutóbbi szakából ránk nézve leg- Ismét mosolyg . . . ki tudja, mit hozand,
28.; 18) Figyelmező, 1848. jul. 19.—decz., 1849.
nevezetesebb az, hogy ez év végén Közép- Ki tudja, mit rejt hímes fátyola? . . .
Ki tudja nincsen-e buzgó imánk,
jan. 21.—apr. 21., jul. 2.—aug. 1., nov. 13. —decz.
Európát beutazván, többi közt Pestet is Mit annyiszor siránk az égre fel,
31.; 19) Köztársasági Lapok, 1848. okt.; 20) Jövő,
útjába ejtette, s itt, mint irtuk, néhányszor Meghallva fenn, — ki tudja nincs-e már? —
1848. decz. 1—31.; 21) Honvéd, 1848. decz. 2 8 —
szellemdus ,,csevegéseivel nyilvánosan fel- . . . Ki tudja, nem hoz-e az uj tavasz
1849. aug. 14.: 22) Tiszavidéki Újság, 1849. jan.—
lépett. E „csevegések" tárgyait leginkább „Derűt vigaszt örömsugárt nekünk ?" —
I apr.: 23) Forradalom. 1849. jan.; 24) Komáromi
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Brtesitő, 1849. jan. 9.—jul. 4.: 25) Magyar Ör,
1849. jan. 26.—márcz.; 26) Esti Lapok, 1849.
febr.— jul.; 27) Debreczeni Lapok, 1849. febr.—
jul.; 28) Brassói Lap, 1849. apr. 16.—jun. 18.;
29) Márczius Tizenötödike (Gaál), 1849. apr. 24.
—jul.; 30) Szegedi Hirlap, 1849. máj. 2.—aug.;
31) Való, 1849.jun.; 32) Respublica, 1849. jun.
17.—jul. 9.; 33) Futár, 1849-jul. 1.; 34) Szabadság, 1849.; 35) Komáromi lapok, 1849. jul. 11.—
okt. 1.; 36) Magyar Hirlap, 1849. nov. 15.—
decz. 31.;
szépirodalmi lapok: 37) Honderű, 1843.—
1848. apr. 1.; 38) Pesti Divatlap, 1844—1848.
decz.; 39) Életképek, 1844 — 1848. decz.; 40) Kis
Követ, 1846-1848. febr. 6.; 41) Nővilág, 1849.
jul. 7.—aug.; 42) Hölgyfutár, 1849. nov. 15.—
decz. 31.;
humoristikus lap: 43) Charivari, 1848. jul.—
szept.;
egyházi lapok: 44)Religioés Nevelés, 1841 —
1848. decz.; 45) Egyházi literatúrai lap, 1841 —
1848. jun. 25.; 46) Protestáns egyházi és iskolai
lap, 1842. apr.—1848. decz.; 47)Katholikus Néplap, 1848. jul.—decz., 1849. febr. 1. —decz.;
48) Religio, 1849. jan. 23.—decz.;
szaklapok: 49) Orvosi-Tár, 1838.jul. —1848.
decz.; 50) Magyar Gazda, 1841. jul.—1848. docz.;
51) Hetilap, 1845—1848. apr. 28.; 52) Természetbarát, 1846. jul. —1848. jun.; 53) Közügyvéd,
1848. máj. 2.—19.; 54) Törvényhozási s Törvénykezési lapok, 1848. jul.—decz.; 55) Nemzetőr,
1848. jul —decz., 1849. jan.; 56) Ipar- és Természetbarát, 1846. jul.—nov. 5.; 57) Gazdasági
lapok, 1849. jan. —decz.; 59) Katholikus iskolai
lapok, 1849. jan. 2.—jun. 26.;
vegyes lapok: 60) Társalkodó (pesti), 1832 —
1848. jii ;61) Vasárnapi Újság, (Brassai)1834. apr.
— 1848. nov.'; 62) Hon és Külföld, 1841 — 1848.
máj. 9.; 63) Debreczen-N.-Váradi Értesitő, 1842—
1849.; 64) Aradi Hirdető, 1842 — 1849. jun.;
65) Hazánk, 1847. jan. —1848. aug.; 66) Ábrázolt
folyóirat, 1848. jan.—decz.;
folyóiratok: 67) Magyar Akadémiai Értesitő,
1841—1848. márcz.; 68) Honi irodalmi Hirdető,
1843-1848. decz.; 69) Nevelési Emléklapok,
1846—1848.; 70) Erdélyi protestáns egyházi beszédek tára, 1847—1848.; 71) Öreg ABC, 1848.
márcz.—apr.; 72) Pénzügyi levelek, 1848. jun.—
szept.; 73) Különféle viszonyokra vonatkozó papi
dolgozatok, 1849.; 74) Forradalom (Táncsics),
1849. jun.; 75) Kormánylap, 1849. nov.— decz.;
B) Német nyelven, politikai lapok : 76)
Pressburger Zeitung, 1764. jul, 14. —1849. decz.
31.; 77) Siebenbürger Bothe, 1786—1849.; 78)
Agramer Zeitung, 1826 — 1849.; 79) Siebenbürger
Wochenblatt, 1837 — 1849.; 80) Pester Zeitung,
1845. apr.—1848. decz., 1849. jan. 16. —apr. 21,
25.—jul. 1., 17.-decz. 31.; 81) Pressfreie Flug
blatter, 1848. apr.; 82) Die Opposition, 1848.
apr. 11.—decz., 1849. máj.—jul.; 83) Fünfkirchner Zeitung 1848. maj.—szept.; 84) Neue politische Ofner-Pester Zeitung 1848. maj. —deez.; 85)
Lucifer 1848. maj.; 86) Volksfreund 1848. jun.—
decz.; 87) Der Patriot (pesti) 1848. jun.—aug.;
88) Der Patriot (aradi) 1848. jul. —1849.; 89)
Pressburger deutsche Zeitung 1848. jul.—aug.;
90) Der Serbe 1848. jul.—decz.; 91)Ungarnund
Deutschland 1848. jul. 5.—szept.; 92) Der wahre
Ungar 1848. okt.—decz.; 93) Südslavische Zeitung 1849.; 94) Der Pester Curier 1849. febr. 6.
— apr. 20.; 95) Der 14-te April 1849. apr.—jul.;
96) Semliner Blatter 1849. maj.—jun.; 97) Freiheitsbote 1849. jun.; 98) Allgemeine Pest-Ofner
Zeitung 1849. jul.; 99) Allgemeine Zeitung von
und fúr Ungarn 1849. szept.—decz.; —
vegyesek: 100) Pester Kundschafts-'und Auctionsblattl780.-1840.;101)Luna 1826.— 1849.;
102) Pester Handlungs Zeitung 1828. —1848.
szept; 103) Der Spiegel 1828. —1848, decz.; 1849.
jan. 20. — apr. 22.; 104) Der Schmetterling 1833.
— 1849. szept.; 105) Pannónia 1837.—1849.jan.;
106) Transilvania 1839. —1849.; 107) Satellit
1810 4849.; 108) Temesvarer Wochenblatt
1840.—1849 jul. 27.; 109) Kaschau-Eperjeeer
Kundschaftsbatt 1840.—1849.; 110) Stundenblumen der Gegenwart 1840. —1849.;.111) Der Ungar (Klein) 1842. —1848. szept.; 112) Blatter für
Geist Gemüth und Vaterlandskunde 1843. — 1849;
113) Oberungarische Illustrirte Zeitung 1843.
apr. 7.—decz.; 114) Morgenröthe 1848. jan —
jul.; 115) Der ungarishhe Israelit 1848. maj.—
szept.; 116) Gemeinnützíge Blatter 1848. maj.—
decz.; 117) Katholische Zeitung 1849.; 118) Der
katholische Christ 1848. jul—decz.; 1849. jan.—
apr. okt—decz.; H9J Hungária 1848.jul. —aug ;

120) Süduagar 1848. okt.; 121) Der Ungar (Zerffi) 1848. okt.—decz.; 122) Arader Kundgchaftsblatt 1848—49.; 123) Temesvarer Anzeiger 1849.
ezept. 1. —decz. 29.[; —
folyóiratok: 124) Das junge Ungarn 1848.
apr.—jun..; 125) Die Spatzen 1848. apr.—jun.;
126) Der grosse Pfaffenzwicker 1848. apr.; 137)
Der emancipirte Satanas 1848. jul. —aug.; 128)
Briefe eines Magyarén 1848. jul.—aug.; 130) Eltern Zeitung 1848. aug.—decz. —
C) Szláv nyelven, politikai lapok: 131)
Narodne Novine 1836. —1849.; 132) Serbske narodne novine 1840.—1848. okt.; 133) Slovenskje
Narodnje Novini 1845. aug.—1848. jun 9.; 134)
Vjesztnik 1848.—1849.; 135j Szerb néplap 1848.
jul.—decz.; 136) Slovacke Novini 1848. jul.—
decz.; 137) Trnavski Posel 1848. —1849.; 138)
Slavenski Jug. 1848. okt—1849. okt; 139)Prjatel ludu 1848. okt —decz.; 140) Napredak 1848.
decz.—1849. jun.; 141) Slovenski Pozornik 1849.
apr.—decz.; 142) Pozornik 1849. jul.—decz.; —
vegyesek: 143) Ljetopis 1827.—1849.; 144)
Serbsk'y narodni üst 1840. —1848. okt.; 145) Danica 1845.—1849.; 146) Orol Tatránsky 1845.
aug.—1848. jun. 9.; 147) Zitva 1849. apr.—
decz. —
D) Oláh nyelven, politikai lapok: 148)
Gazetta Transilvaniei 183í.—1849.; 149) Amiculu poporului 1848. okt. — decz.; —
vegyes : 150) Foaia pentra minte 1838.—
1849.—
E) Franczia nyelven politikai lap: 151)
La Hongrie 1848. aug.—1849.; — vegyes: La
Hongríe en 1848. 1848. aug. —1849. jun. —
Az 1801-töl 1849-ig megjelent lapok és folyóiratok számszerinti kimutatása következő:
1841.—1847-ig megjelent magyar 58, német 30,
szláv 11, oláh 2, olasz 1, latin 2, összesen 104. —
1848 és 49-ben megjelent magyar 75, német 55,
szláv 17, oláh 3, franczia 2, összesen 152. —
1801.— 1847-ig megjelent magyar 111, német 46, szláv 17, oláh 3, olasz 2, latin 6; összesen
185. — ehhez hozzá adva az 1848. és 49-ben újonnan keletkezett lapokat és folyóiratokat: magyar
49, német 37, szláv 10, oláh 1, franczia 2, összesen 99 ; 1801.—1849. végéig megjelent magyar
160, német 83, szláv 27, oláh 4, olasz 2, franczia
2, latin 6; ez időközben megjelent lapok és folyóiratok öszzes száma 284.
Szinnyei József.

A

holdban.
(Vét:-.

Válaszsíuk álláspontunkat most egy, a déli
sark közelébe eső, m. e. 8000 lábnyi magas hegycsúcson. 12 mérföldre terjedő szabad síkot látunk
be innen, s több mint fele az égboltozatnak borul
természetes láthatárunk fölé. Az égi-sark csaknem összeesik a zenith-tel, 8 a nap folyvást körülfutja láthatárunkat, a nélkül, hogy valaha lenyugodnék.
Az örök világosság hónában állunk tehát.
Soha még e tájra éj nem borult, soha ez ide nem
is fog beköszöntem. . . . .
E nevezetes pontról folyvást szemünkbe tűnnek egymásután fel-felvilágló ormok, váltakozva,
hol ezen, hol amaz oldalán a távol láthatárnak.
De ez ormok lábai örök félhomályban derengnek,
mert csak a fénylő csúcsok által visszavert sugarak világítanak itt. Csak ritkán hatolhat egy-egy
eltévedt napsugár e meredek sziklabérczek ormai
között le a mély völgyekbe, s akkor is csak
hosszú, keskeny f'ényszalagként nyúlik el köztük,
a nélkül, hogy a közvetlen nem érintett részeket
megvilágítaná. Sehol az egész bolygórendszerben
nem találunk e sajátságos fényviszonyokhoz valami hasonlót
Csak teljes napfogyatkozások
beálltával (mik a földre nézve holdfogyatkozások)
szakad meg egy kis időre ez örök világosság, e
végnélküli nappal, hogy helyt adjon ama különös
vörösségü árnyéknak, mely ilyenkor e tájakat
borítja.
A csillagos ég is kifejtheti ilyenkor teljes
pompáját — de legfölebb csak egy órára.
A föld a déli láthatárt csaknem érinti, s helyét itt is változatlanul megtartja. Bár felülete
viszonyai innen is észlelhetők, de fénye az örök
nap sugaraiban sokkal gyengébb, sőt a magasabb
hegycsúcsokra nézve egészen elmosódik.
Ha végre harmadik észlelési helyünket a
hold túlsó féltekéjének (melyet soha földi szem
még nem látott és soha látni nem is fog) valame-

lyik pontjára teszszük át, le kell ugyan mondanunk ennek helyirati vázlatáról s meg kell elégednünk átalános holdrajzi (selenographiai) viszonyainak ismeretével: ez utóbbiakra nézve
azonban szintoly biztosak vagyunk, mintha csak
láthatók volnának előttünk az illető, tőlünk örökké
elfordult részek.
Ama túlsó félgömbön sokkal változatlanabb
egyformasággal követik egymást a tünemények,
mint az innensőn. Vakitó fényű nappalok váltakoznak itt örökké koromsötétségü éjekkel. A féltekének néhány mérföldnyi keskeny körszegélyére eső vidékeket kivéve, melyek számára
földünk minden három esztendőben egyszer s
akkor is csak igen rövid időre megjelen : sem
földsugár, sem bármi más viszfény nem mérsékli
ott az éjszaka mély homályát, mely hirtelen és
minden átmenet nélkül beáll a nap végső karimája
letűntével, hogy szintoly rögtön helyt engedjen a
355 óra múlva megjelenő első napsugarnyujtotta
vakító világnak
Csak Venus, legnagyobb
fényében, bírja kivételképen a hosszú éj egy kis
részét gyenge derűjével megajándékozni.
Hacsak utasok nem viszik át ama féltekére
hirét földünknek, ennek lételéről ott mitsem
tudnak.
Következetes elmélet előtt persze ennek
daczára sokáig rejtve nem fog ott maradhatni,
miszerint amott túl a vonzás valamely központjának kelljen léteznie a holdra nézve, s hogy e központnak, valamint minden létezőnek, anyaggal is
kell bírnia: mi azonban itt a netalán létező holdlakók elméleti ismereteit természetesen számba
nem vehetjük s csak azokról szólhatunk, miket
egy, a földiekhez hasonló, emberi érzékekkel felruházott lénynek kell okvetlenül tapasztalnia, ha
azt a holdra helyeztetve képzeljük, hs ha ott
értelmes és érzékekkel biró lények csakugyan
léteznek, az előadottak némi átalános fogalmakat
nyújthatnak nekünk a felől, miként tűnik fel
őnekik a nagy mindenség? Fajunk szellemi felvilágosodására, erkölcsi érzülete emelésére minden
időben legfőbb befolyással volt azon tudomány,
mely a mindenség megismerése után törekszik. A
varázs, mely a megmérhétlen űrnek s a benne
úszó világoknak szemléletéből háramlik, fogva
tartá már a legrégibb idők népei kedélyét, s nincs
az a műveletlen, vad nép, mely ma is ne erezné e
varázs hatalmát. S vájjon e nagyszerű kép, melynek szemlélete a legmagasztosb érzelmeket bírja
előidézni, egyedül csak e gyarló föld fiai előtt
volna-e kitárva? . . . . A csillagászat legfontosabb
kérdései sok egyéb égitesten, s különösen a holdnak túlsó oldalán (e legszebb csillagdáján az egész
bolygórendszernek) sokkal kényelmesebben, alaposabban s tökéletesebben fejthetek meg, mint
földünkön: s nem vehetné-e ennek hasznát senki?
Bizonyos oldalról még most sem akar szűnni
az anathema azon tudomány ellen, mely más
égitesteket földünkkel egy rangba, vagy épen
fölébe helyezni bátorkodik. Ezek szerint az ember
kedveért teremtetett a föld, mely a világ magva,
s minden, a mi rajta és körülötte létez. Az emberiség gyermekkorában és a butaság századaiban
természetes volt az ily felfogás : ma már nevetséges.
Ha már a hajdani Hellas és Alexandria bölcsei gyaniták az égitestek nagyságát és távolságát, részben kétségtelennek tárták földünk feletti
tökélyeit, a tudomány mai állása mellett a legvastagabb tudatlanságot árulja el az, ki a földet még
most is a világgal akarja azonositani. Pedig bizonybizony inkább mondunk keveset mint sokat, ha
azt állítjuk, hogy mekkorasági tekintetben földünk oly viszonyban áll a ,,világ"-hoz, mint egy
kis porszem a nagy földtekéhez.
Valóban szégyenére válik korunknak, hogy
léteznek még most is oly középkori lelkek, kik
„a vallás tekintélye elleni merényletnek" hirdetik
a tudomány vivmányait, kik ,,Isten dolgaiba való
bűnös beavatkozásnak" kiáltják ki buvárlatait
azon tudománynak, mely mindenek fölött képes
arra, hogy emelje az ember önérzetét s ennek következtében erkölcsi érzületét is.
Ezért tudományunknak, mely büszkén tekinthet eddigi vívmányaira is, nincs mit tartania a
sötétség szellemeinek huhogásaitól, bármi félelmesek legyenek is azok. A tudomány nem fog
megszűnni; nincs az a hatalom, mely azt haladásában meggátolni képes volna. De igenis, hatalom
ö maga, s mint szélvész a poly vát, ugy fogja nemsokára elseperni az előítéletek és butaság századok
óta összegyűlt szeméthalmait!
^ ^
Gmztáv.
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Vámbéry Khivában.
Azon vállalkozó és bátor utazók között, a
kik Közép-Ázsia sivatagait bejárták, s kiket utjoktól ecm a természet által kiszabott roppant
akadályok, sem az ottani bárdolatlan népek vad
természetéből kifolyó veszedelmek nem riasztottak vissza : az első ranguak sorában áll Vámbéry
Ármin hazánkfia, ki mint dervis, muzulmán zarándok, a Bosporustól kiindulva, Persia fővárosán Teheránon keresztül, átlépett a turkoman
sivatagba, s az Araltó déli részén meglátogatta
Khivát, Bukharát, Samarkandot, s innen azOxus
folyónak véve utj át, az afghani uralom alatt álló
Maimene khánságon keresztül tért Teheránba
vissza.
Vámbéryt nem csupán utazási vagy épen
kalandvágy vezette azon veszélyes helyekre, hol
előtte kíváncsiságáért már annyi utazó életével
a lózott, s melyre neki is csak egész élete elszánásával lehetett vállalkoznia; őt mint magyar
embert sokkal magasabb szempont vezérelte azon
földre, mely egykor népünk bölcsője volt: az ős
magyarok nyomait ment kutatni, megnézni, ha
van-e még keleten nép, mely népünkkel rokon, s

tás véget ért. Az uralkodó a dervisnek 20 arany
ajándékot al art adni, de ő nem fogadta el. „Mi
dervisek — ugy mond — ily földi semmiségekkel
nem foglalkozunk; rendfőnököm szent ihletése
melylyel megáldott, négy öt napig minden táplálék nélkül is megélni képessé tesz engem ; azért
más óhajtásom nincs, csak az. hogy Allah felségedet 120 esztendeig éltesse." Az ajándékot visszautasítva, csak egy szürkó szamarat kért, mint a
melyet a szent törvény aszarándok-útra különösen
ajánl. A fejedelemtől haza tértében, áhitattal üdvözölte a sokaság, s az áldás és szent ihlet osztogatásával ugyancsak jó üzletet csinált, mert e
szent portékáért mintegy 15 aranyat gyűjtött
össze.
Khivában Vámbéry borzasztó kegyetlenségnek volt tanuja, mint a melyről az ottani nép
még Ázsiában is különösen híres. Egy udvarnok
a királyi palota egyik udvarára vezette, hol mintegy 300 hadifogoly volt már néhány nap elzárva.
A halálfélelemtől és éhségtől elcsigázva, mindnyájan ugy néztek ki rongyaikban, mintha a sirból keltek volna ki Két részre oszták e foglyokat; egyik rész a 40 évet még meg nem haladott
férfiak csapatja volt, kiket mint rabszolgákat
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vei Orenburgból Khivába szándékozott, a tsaudorturkomannok az utón megtámadták, egészen kizsákmányolták, megfosztották még élelmiszereiktől is, s kegyetlenkedtek velők annyira, hogy
életét 60 ember közül csak 8 menthette meg.
Egyébiránt, mint Vámbéry mondja, a hadifoglyok
ily kegyetlen megbüntetése ott épen nem tartozik
a kivételes esetek közé. Khivában, sőt egész
Közép-Ázsiában nem tudják, mi a kegyetlenség;
az ily eljárás náluk egészen természetesnek tűnik
föl, mert érzőtökkel, törvényeikkel s vallásukkal
megegyez.
A most uralkodó khán mint a vallás védnöke
akart kitűnni, s azt hitte, hogy czélját éri, ha a
vallás ellen elkövetett minden legkisebb kihágásra a legkeményebb büntetést szabja. Egy kacsintás egy sűrűn elfátyolozott nőre elég, hogy az
embert a halál karjaiba vezesse. A házasságtörő
férfit fölakasztják, a házasságtörő nőt pedig a
bitófa közelében derékig a földbe ássák s megkövezik, azaz, minthogy Khivában kő nincs, száraz kemény göröngyökkel verik agyon, a mint e
jelenet a mellékelt képen látható. Vad dühben
tomboló tömeg özönli körül a bűnöst, ki már az
első három dobásra portól van borítva, s vérző

ritkás szőlő-táblák nem tudnak elfedni, kellemes
ellentétet képez.
A kastély a XVII-ik szazad szeszélyes modorában épült, szegletein négy kerek bástyával s
egyetlen roppant fedéllel, mely ezek közöl felmagaslik ; hazánkban leginkább a gyalui kastélyhoz
hasonlított, csakhogy annál kisebb.
Belsejében egészen újjá van alakítva; csupán
a régi fa lépcsőzet maradt meg eredeti alakjában.
Történetéről keveset tudhatni. Rákóczy Ferencz idejében a kurucz generális Pekry Lőrinczé
volt, s ezért a labanczok egy
izben feldúlták; a midőn a monda szerint Pekry is csak bajjal
-^
menekülhetett belőle.
Leányágon szált jelenlegi
birtokosaira, a Ra'lákokra.
Mostani birtokosa báró
Radák Ádám a kastélyt, s azt
körítő kertet diszesen helyreállitá ; az ebédlőt ősi képek ékítik ; a termek és toronyszobák
Ízletes rendezést nyertek; ugy
hogy az egész berendezés azt
Erdély kényelmesebb uri lakásai elsői közé helyezi. Sz. K.

farkas kitátott szájjal kapkod. A várfal két szegletében két egyforma faragvány látható: Martinuzzi czimere; kiről az volt a vélemény,hogy Erdély, az ő kormánya nélkül, az akkori viszonyok
között fenn nem állhatott volna; Ferdinánd király
nem egyszer monda, hogy János királytól csak ezen
egy csuklyás barátot irigyli, ki többet ér 10,000
fegyveresnél. János király pedig nem vonakodott
ugy nyilatkozni, hogy ő királyságát csak György
barát gondoskodásából folytathatja. S ez szabad
kénye kedve szerint igazitáaz ország dolgait, ka

Szjamosujvár.
(Erdélyben.)

Hűtlen nő bűntetése Khivában. (Vámbéry Ármin leírása után.)

melyet ha azon a földön nem talál, másutt hiában
keresnénk, mert nem találnánk sehol.
Bár utazása e tekintetben nem vezetett eredményre, mégis bő alkalma nyilt megismerkedni a
keleti népek szokásaival, s könyvében, melyet,
utazásáról kiadott, ezeket oly eleven szinekkel
rajzolja, minőket ritka útleírásban találunk.
Elmondunk belőle röviden egy részletet, s
mely a turkomannok városában Khivában szerzett
tapasztalatait mutatja.
Vámbéry török zarándokok társaságában
utazott, míg végre a karaván, hosszú fáradalmak
után Khivába megérkezett. Mint igazhivő sunnita
dervis, először is Seid Mehemmed Khan Padisahi
Kharesm, a tartomány ura előtt kívánt tisztelkedni. Az elfogadásnál magasra emelt kezekkel mondott üdvözletet a Koránból, egy imádság kíséretében, melyet halk ámennel zárt be, mi alatt kezeivel szakáiiát simogatta. Mig a khán is kezeit
szakálán tartá, a többi dervis társai egyhangún
mormogták: kabul bolgadj, vagy is, legyen imádságod meghallgatva. Ezután közelebb ment az
uralkodóhoz, a ki kezet nyújtott, s miután kitárt
karok mellett a Korán szavaival újra üdvözlé, néhány lépést hátrált, s ezzel az ünnepélyes szertar-

eladni vagy elajándékozni szándékoztak, a másik
rész azokból állott, kiket koruknál vagy állásuknál fogva akszakáloknak (ősz szakáluak, kolomposok) tekintettek, s kiknek be kellett várniok a
khán által reájok szabandó büntetést. Az előbbiek, 10—15-en nyakszoritó vasbilincsekkel egymáshoz lánczolva, eihurczoltattak; az utóbbiak
türelmesen vártak, mint az ártatlan bárányok
hóhéraik kezében. Mig többeket közülök akasztófára vagy bárd alá hurczoltak, nyolcz öreget,
épen dervisünk mellett fektette k hanyatt a földre,
s kezöket lábukat összekötve) a hóhér mellökre
térdelt, s szemöket sorba kiszúrva, a véres kést a
megvakitott aggok szákálához törülte meg. Iszonyú volt azon jelenet, midőn a véres tett után a
szegény áldozatokat kötelékeikből fololdták, s
azok kezökkel tapogatózva, fölkelni iparkodtak.
Némelyek fejjel egymásba ütődtek s a fájdalom
tompa jajkiáltása hangzott ajkaikról. E jelenetre
most is csak reszketve gondolhat vissza.
E kegyetlenség egyébiránt C3ak viszonzása
volt egy nem kevésbbé emberietlen cselekedetnek, melyet a tsaudorok egy özbeg karavánon
elkövettek.
E karavánt ugyanis, a mint 2000 tevé-

testét mindaddig verik, mig kínjaitól a halál meg
nem menti.
A khán e vallásos buzgalma oly nagy volt,
hogy az ulemáknak kellett azt szelídíteni; de
még most sem múlik el nap, hogy az uralkodó
ajkairól valaki a vészteljes „alib barin" szót ne
hallaná, a mi annyit jelent, hogy „hurczoljátok el"
a halálra.

Az ózdi kastély.
„#. •

(Erdélyben.)

Az ózdi kastély Erdélyben azon hazai emlékeink egyike, melyek a nemzet annyi hányattatása
daczára, máig épen fennmaradtak.
Az ózdi kastély körzete épen nem mondható
regényesnek. Kopár hegyektől körülvett völgyben fekszik a falu, melyeknek csupán azon egy
érdemök van, hogy Erdély egyik legjobb bortermésének adnak léteit.
Maga e kastély, hajdan vár, a déli lejtőn áll,
némi magaslaton s fő szépségét épen az teszi,hogy
fenyvesektől ékített sötétzöld, hüs parkja a szembenfekvő hegyek szürke kopárságával, melyet a

Szamosujvár Belső-Szolnokmegyében, Dééstől egy,Kolozsvártól két posta-állomásnyíra
a Szamos mellett fekszik.
Román néven Gyertá igen
régi helység, több történetíró
bizonyitása szerint.
Itt volt a Traján által
beszállított római gyarmatok
egyike, még pedig a 11-ik,
Napoka nevű, a déli részen, a
Kolozsvár felé vezető ut, az úgynevezett Malomárka között létezett. A rendőri ügyek nagy
részét igazgató úgynevezett aedilisek itt tartózkodtak. Hogy jus italicum élvezetében volt
e gyarmat is, Ulpián bizonyltja (lásd: Torma
Károly: „A rómaiak nyoma Erdély északi részében.") Mikor a vár épült, Szamosujvárnak
egyéb neve lehetett, fő faluja levéa uradalmának.
A vár a város szélén a Szamos partja terén van,
melyet a várfal alatt négyszögben kőfalak közötti
ezélis sáncz környez, melyben régen a Szamos
egy árka folyt, ma azonban csinos kertté van átalakítva.
Magát a várat Martinuzzi
György ép : ttette az ide nem
messze
feküdt
BálványosVárailya romjaiból a XVI-ik
század első felében, 1540-ben,
a kis Szamos partján, mely
Szamojujvárnak
neveztetett.
Mint a folirások mutatják,
msgujittatotta vár 1619 ben II.
Gábor s 1653-ban Rákóczi fejedelemsége alatt, és 1760-ban;
1787-ben alakíttatott át országos fogházzá, 1856-ban pedig
alig két fal hagyatván meg a
régi várból (melyet képünk
állít az olvasó elé), egészben
lerontatott, s helyébe a több
mint 100,000 frtba került jelenlegi nagyszerű országos fegyintézet épült, melynek képünkün csak fedélrésze látszik.
Azon falak, melyek között a
komor emlékezetű erdélyi fejedelmek korában nem egy véres történeti dráma folyt le, s
hol nevezetes országgyűlések
tartattak, többé nem állanak.
Az épités alkalmával néhány felirat és dombormű megkiméltetett a rombolástól, s a várat öveilző
falba illesztetett, s ma is láthatók; a kertbe
bemenve, jobbra a falban, fél domború faragványban két angyal egymással szemben koszorút
tartva, mindkettőt tenyérni széles szalag fonja
össze, derekán. A szalag jobb felőli szélén olvasható : Anno M.DXL. a bal felöli végén a betűk
elkoptak. Csak C E. látszik. Az angyalok által
tartott koszorúban felül püspöki süveg, alább paizsban csillag, és újuló hold, melynek szarvához egy

Ózdi kastély, Erdélyben. (B. Radák Ádám birtoka.)

tonákat Íratott össze a kincstárból, királyi fénynyel környezte udvarát. Mesés gazdagságot szerzett, megbecsülhetetlen kincseit Alvinczen, de a
nagyobb részét Számosujvárt tartotta, melyeket,
1551-ben dtez. 13-án Castaldo vett magához Pal
lavicini és Ferrari olaszok által Alvinczen történt
meggyilkoltatása után. Kincsei 250,000 ezer m.
ftból, 889 mark veretlen aranyb SÍ (4 magyar
arany értékű) s 300 diszlóból állott. Ezenkívül

Kolozsvárról Torda felé menő utjából irt Szamosújvárra Ravazdi várkormányzónak, hogy unokája, uralkodásban vágytársa, Báthori Boldizsár
ölettessék meg, s ez a szamosujvári várban
1594 ben Kovacsótzi Farkassal együtt kegyetlenül
ki is végeztetett.
A levélben az volt irva: hogy ha azon reá
kedves munkát, melyet küldöttje Benkner, nyilvánitani fog, végre akarja hajtani, azt mentői
nagyobb titokban tegye, s ő nem lesz háládatlan érte.
Ravazdi értette, mit óhajt
az ő zsarnoka, a sötét tervhez
azonnal hozzá látott. Vasárnap
volt, szept. 11-én Ravazdi Báthori Boldizsár börtönébe lép
s inti, hogy készüljön a halálra.
A szerencsétlen férfi emlékezvén, hogy az általa elbukott
Gálfinak is kivégeztetése után
a kegyelem megérkezett, időt
akart nyerni, de 3 fegyveres
• •; --' rohant be, kik megfojtották.
Kovacsótzit azon éjjel hasonló
sors érte (Wolfg. de Bethlen
Histor. libr. VIII.) A terem,
hol a sötét tény végrehajtatott,
még 1856. előtt állott, s a
vasat is mutatták nekem, mely
Báthory Boldizsár lábán volt.
1553-banFerdinándnak két
vajdája volt Erdélyben: Dobó
István, és Kendi Ferencz. A
két férfi közt gyűlölet fejlik ki,
a hon két pártra szakad; Kendi
a honbU kiment, Izabellával
kezd szövetkezni, Dobó István
Ferdinándnak marad hive.Ezért
az ellenpárt Dobót üldözőbe
veszi; ő Szamosujvárba húzódik, s az ostrom alól feltételek
mellett magát feladja, de a
feltételeket nem tartják meg ,
hanem megfogják s itt nejével
gyermekeivel elzárják. — Tettette magát,mintha lába fájna,
s így nem nagy gondot forditottak rá. Végre
1557-ben nov. 15-ki éjjelén kötelén a várból
leereszkedett, s ké?z lovakon ment Prágáig, —
(Istvánfi libr. XIX.)
A szamosujvári vár termeiben tartatott II.
Rákóczy György idejében ama nevezetes országgyűlés, melyet oly gyönyörén irt le elhunyt regényirónk, Jósika Miklós, ,,Zrínyi a költő" czimü
regényében. Magam előtt képzelem a féktelen
daczos öreg Zólyomi Dávidot
-. =ra =^-, ;:

d ü h ö s kitörései közt, a b á m u l ó
h o n a t y á k a t , a felbőszült fejedelmet, 8 a m u l t a k é d e s b u s e m léke a b r á n d d z e r ü elmélyedésbe
m^rité lelkemet, miből csak a
mai
frgyházi
foglyok r a b l á n czainak zörgése é b r e s z t e t t fel.
Pataki
Ferencz.

Múlt századbeli magyar
hősök.
14. Báró Lipthay Antal.

Szamosújvári vár jelen

alakjában.

sok arany, ezüst edény, arany lánczok, drága öltönyök, királyi asztalteriték. Szamo'sujvártt Csáki
Pál volt őrzője.
Erdély rósz emlékezetben álló, kegyetlen
fejedelme, Báthori Zsigmond Kővárról Kolozsvárra országgyűlést hivatván össze, ott a piaczon
5 nemest kegyetlenül lenyakoztatott, kik a töröktől elhajló politikájába nem egyeztek ;kettőtGyalubak üldött; Báthori Boldizsárt és KovaosótziFarkast Szamosujvárra viteté. Fehérvárra indulván,

Kisfaludí Lipthay Antal,
altábornagy Nógrádmegyében
Szécsényben született 1745- ben.
Mint 19 éves ifjú az ujon állított magyar nemes testőrseregbe lépett alhadnagyi ranggal, és onnanl768. jun. havában
ugyanazon ranggal a Pálffy
gyalog-ezredbe ment át. A bajor örökösödési háború elején
már kapitány, a török háború
kezdetén pedig már őrnagy volt.
Első, nevezetesebb hadműveletét a török háború elején UjPalánkánál hajtá végre. Itt azon megbizást kapta,
hogy ezrede négy századával az uj-palánkai sánezokat megrakva és védve.az ellenség partra szállását és hegyi útját meggátolja. És ez neki két, — a
sánezok elé mintegy két ezer lépésnyire kiállított
ágyuüteg védelme által teljesen sikerült is. 1788.
szept. havában híre járt, hogy Brechainville altábornagy Szaskáról visszavonult. Lipthay e hírnek
határozottan ellenmondott és kinyilatkoztatá,
hogy azon esetben is, ha az megtörténik vala.
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négy századával a redoutokra veti magát, melyeket előre szükséges élelmi szerekkel megrakatott. Szept. 15-én kora hajnalban hat ellenséges csajka kisérté meg az áttörést, azonban Lipthay oly erélylyel fogadá, hogy visszahúzódni
kényszerültek és minden további kísérletet abban
hagytak. Ily módon és vitézséggel védelmezte ő
hadállását szept. 2O-kig, midőn rendeletet kapott,
hogy Brechainville altábornagyot Verseezre kövesse. Okt. 19-én az uj palánki sánezokra támadást intéző gr. Harrach tábornok a helyismerettel biró Lipthay őrnagyot azon helyek védelmével bízta meg, hol a viz csekély állásánál fogva
az ellenséges csajkák könnyebben átjö hetének.
Lipthay ezrede ötszáz emberét elosztva, a csajkásokat teljesen visszanyomta, és ez neki oly teljesen sikerült, hogy a rajta volt janisárok a redoutoktól , melyben a spahik voltak, egészen
elszakasztattak. És ekkor Lipthay csapata egy
részével a sánezokat rohantatá meg, az ágyukat
személyesen vezeté, lováról leszállott, ácsait öszszegyüjteté és csapata tartalékával megkezdé a
támadást. Háromszor egymásután megujitá a sikertelen rohamot, és épen negyedszer kisérlé meg
azt, midőn az ellenség megadását jelenté. Néhány
nappal utóbb okt. 30-án Lipthay Grissilowa szigetnél két csajkát két ágyúval elfoglalt. Nov. 5.
és 6-kán közti éjjel Lipthay már mint alezredes
ezrede 100 emberével és 200 önkénytessel az ellenség földjén Gradistjénél szarvasmarha, juh, só
és gabonából álló jelentékeny hadi élelmi zsákmányt foglalt el, mely fényes tettét a lovagkereszttel jutalmazák. A következő 1809. évben
zászlóaljával előbb Uj-Palánkát, azután Gladowát
védte meg, 1790. jan. 6 án pedig Negotinnál fényes ütközetet nyert a törökökön. Belátásának,
vitéz magaviseletének köszönhető, hogy ezen
eredmény által nem csak az ellenség terve: t. i.
Orsovának élelemmel ellátása meghiúsult,de egyszersmind Kraina is kiürült, és a mieink hatalmában maradt. Lipthay 2440 emberrel 5000 törököt
futásra kényszeritett. E tetteért József császár
ezredességre emelte.
1793. január havában a 13-ik számú Reiskygyalogezred vezényletét vette át; 1795. májusban
pedig már tábornokká lőn. Mint ilyen Olaszországban a hadsereg egy dandárát vezénylé és
személyes bátorságának többször kitűnő tanúságát adá, nevezetesen pedig 179(5. aug. 6-án Castiglionenál, hol nehéz sebet kapott. Ezután a tiroli
hadtest és fölfegyverzett nép vezényletét vette
át, azonban erről 1797. évi márczius hóban betegsége miatt lemondott. Az 1799. évi hadjáratban ismét Olaszországban harczolt. Szept. hóban
már mint altábornagy egy hadosztály fölött parancsnokolt. A veronai véres harezban ujolag nehéz sebeket kapott, melyek miatt hadképtelenné
válván, gyógyítás végett Paduába viteté magát,
azonban a mély sebek következtében ott 1800
febr. 17-én meghalt, ő szerzé családjának a bánsági adományos birtokot és a kisfaludi Lipthay
család bárói ágának alapitója lett.

Hunyady János kormányzó beszéde
V.László királyhoz Bécsben 1452-ben*).
Az 1449-dik évben Bulgáriában, a fényes
porta hadserege felett nyert nagyszerű diadal
következtében, dicsőségtől megkoszorúzva tért
haza Hunyady Magyarországba, hol a csehek és
magyarok által titokban táplált, és már kitörő
félben levő zendülést, nagy eszélyességgel lecsendesitve, jó rendbe szedé a megzavart dolgok
állását.
Knnek folytán 1452-ben a király, V. László,
életének 12-dik évében, születése napját Bécsben
nagy pompával szándékozván megünnepelni, arra
mind a cseh, mind az osztrák, mind pedig a magyar főurakat meghivta, részint, hogy a magyar
és cseh bonyolódott kérdések megoldassanak,
részint pedig, hogy az ünnepély, annál diszesebb,
és nagyszerűbb legyen.
A magyar főrendeket- vezető nagy Hunyady
Bécsbe érve, a cseh és osztrák főrendektől arra
kéretett fel, hogy mind a három nemzet nevében,
érzelmeik tolmácsa lenni kegyeskedjék. Ki is a
közkívánatnak engedve, a magyar főurak élén. a
három nemzetnek, és ezek küldötteinek nevében,
következő beszéddel , üdvözlé meleg kéz szorítás
után,az örömtől sugárzó ifjú fejedelmet:
•) Kútfő: Le Vovageuv po'itiuue, — o>ler der wohlerfahrne politisohr WuTvl'-vsru.i' n stb Frankfurt am
Mavn 169U.
C*. >U.

„Valahára tehát megértük azon boldog és sebb ágyasát, a midőn beleszeretett. Commodus
szivszakadva várt időt, midőn annyi vihar után most nem szégyelte többé a vivók közé a szintérre
hazánk egén a fényes nap feltámadását szemeink- kiállani, és meztelenül a színpadon játszani és
kel tisztán láthatva üdvözölhetjük, és oly sok tánczolni. E dőreségekkel nem elégedvén meg,
sötét éj homályából felderült vezércsillagunk víg elhatározá, hogy a 946-dik év (Krisztus után
örömre forditá szivünk mély bánatát, s folytonos a 193-dik év) első napján mint konzul a egyszerszomorúságát!
smind mint vivó jelenik meg. E czélra mindkét
„A több éven keresztül magára hagyatott választott konzult megölette. Ezen szándékát
juhnyáj, eltévedve körülbarangolja a hegyeket, Marcia kedvesének egy nappal a végrehajtás
völgyeket, és a puszta rónaságát, és mily örömmel előtt felfedezte. — Marcia, kiben ágyas létére
fut, megszokott pásztorához, kinek őrizete alatt, is jobb sziv lakott mint zsarnok szeretőjében,
megtalálva aklát, mezején, ugrándozva legeli a továbbá Laetus, a testőrsereg parancsnoka, és
rétek zöld bársony fűszálait! Szivünkből hálát Ecletus főkamarás, mindent megtettek, hogy
adunk a jó Istennek, hogy számunkra felségedet, Commodust szándéka végrehajtásáról lebeszéljék,
legkegyelmesebb királyunkat megtartva, nekünk de mind hiába; sőt a helyett, hogy a közbenjárók
ajándékozta, örömünkre és boldogságunkra! Igen, kérésének engedett volna, heves haragra lobbant,
ugy^ véljük, és azt tartjuk, hogy a birodalom, és és avval fenyegette őket, hogy megbánják, ha
a mi országunk legnagyobb szükségének idején akaratának ellene szegezik magukat. Ezután háfelségedet az ég adta nekünk kegyes ajándékul. lószobájába ment, hogy déli álmát kialudja, és itt
— Üdvözöljük is felségedet legalázatosabban, és egy kis könyvbe följegyzé azok neveit, kiket a
Isten szent nevében^meghiva köszöntjük, mint hü következő éjen meg akart öletni. Felül Marcia
alattvalóinak megmentőjét, mint hiszszük, Ma- neve állott, azután Laetusé, Ecletusé és egy sereg
gyarországunk védangyalát, s az emberiség gyö- előkelő emberé következett, kik nagy hivatalokat
nyörűségét, s ép azért egyesült szívvel kívánva viseltek a tanácsban, kiket Commodus ki nem állhangoztatjuk: soká, boldogul, és szerencsésen hatott, mert tudta, hogy gyalázatos cselekedeteit
országoljon a mi legkegyelmesebb László kirá- roszalják ; s ezenfelül vagyonaikat a katonák és a
lyunk, — és ezt mi, annál inkább meleg kebellel szinvivók között akarta kiosztani. Ezen könyvet
kívánjuk felségednek, mivel benne, ily fejedelmet nyugágyára tette, mert azt hivé, hogy senki sem
látni hiszünk, és ilyen királyt birní reménylünk! fog a szobába jőni.
„Felséged oly házból veszi származását,
Commodusnak volt egy fiatal kellemes törmelyből mi négy római császárt szemlélünk, és péje , ki meztelenül járt , és csak arany- és
igy emberi szemek előtt, nem lehet magasabb drágakövekből álló ékszerekkel volt feldiszitve. E
eredet, nagyobbszerü érdekek, dolgok és állapo- törpét annyira szerette, hogy azt gyakran maga
tok, melyeket mi magában felségedben fel nem mellett hálatta, és hogy szeretetét megmutassa
találhatnánk! Látunk mi felségedben, igazán ki- iránta, Philocommodusnak (Commodus kedvenrályi ékes kültermetet, valóban hősi alakot, an- ezének) nevezte. — Midőn a császár a fürdőbe és
gyal szelidségü jóságot, sugározva bölcs értelem- lakomázni ment, a törpe szokása szerint az alvómel, ifjúságát tekintve, komoly és higgadt meg- szobába ment, hol megpillantván a könyvet a
győződéssel és akarattal.
nyugágyon, elvette, játszani kezdett vele, és a
„És mivel Magyarországnak az a szerencséje hálószobából kivitte. Marcia találkozván a törpévan mások felett, hogy önálló királysággal bir; vel és látván, hogy könyvet viszen kezében, előfelkérjük felséged vágyó szivvel és hódoló tiszte- ször megölelte és megcsókolta a kis pajkost és
lettel, hogy élére állva hű magyarjainak, vezesse azután elvette tőle a könyvet, nehogy valamely
őket őszinte bizalommal, kik aztán felségedet a hasznos irományt elhordozzon. A könyvet kiháromszinü lobogó alatt dicsőségről dicsőségre nyitja, és bámulva látja, hogy neve a halálra
fogják kísérni, mindenütt győzelmi útjában! Az szántaké között áll. Erre keserű sóhajjal monda
egész keresztyén világ büszke öntudattal felsé- magában: „ez a jutalom szerelmemért és szolgágedre tekint, s védőjének éa előharezosának lataimért, oh Commodus! ez a jutalom azért, hogy
nevezi, minthogy ezt már megtanulta hinni, dicső oly sok éven át oly sok meggyalázást szenvedtem
emlékű őseitől, s megboldogult szüléinek magas el tőled? Részeges! ezen határozatod, melyet egy
példájából.
józan nő fejére hoztál, nem marad büntetlenül!"
„Bocsásson meg nekünk felséged nagylelMarcia még azalatt, hogy Commodus dőkűen, ha magas parancsát nem várva, önként zsölt, sietett a hirt Laetus és Ecletus sorstársaifelkérjük, hogy jöjjön velünk, és legyen a mi nak megvinni; csakhamar megegyezének abban :
vezérünk, oh, mely teljes leszen akkor a mi szi- hogy Commodusnak még azon a napon meg kell
vünk örömmel!
halni. Marcia tehát a mint Commodus a fürdőből
„A mi személyemet illeti: három éve immár, hazajött, jó illatú borban erős mérget adott be
hogy Isten kegyelméből felséged nevében imádott neki. Rövid időre ezután rendkívüli álmosság
magyar hazánkban a kormányzói méltóságot vi- lepte meg a császárt, és hálószobájába ment, hogy
selem, s az idő alatt a törököket országunk hatá- kipihenje magát. Ecletus használván ez alkalmat,
rairól szétkergettem, a mi pedig még itt-ott mindenkit eltávoztatott a palotából azon szándókmegmaradt, azt dicsőségesen legyőzni, felséged kal, hogy a császár halálának okát eltitkolja.
vitéz fegyverei számára tartottam fent!
Commodus azonban nemsokára felébredett és na„És most, hűséggel és becsülettel viselt kor- gyon heves hányás által támadtatott meg; és
mányzói hivatalom felséged lábaihoz leteszem, de minthogy gyanú támadott benne, hogy mérget
mindenkor felségedet egy intésére késznek nyilat- adtak be neki, mindenkit, ki körülötte volt, halálkozom, a király és haza szolgálatára állásom lal kezde fenyegetni. Az összeesküdtek félvén,
elfoglalni, és kedves hazánk közös ellenségének hogy a császár a mérget kihányja és magához jő,
megsemmisítésére életemet feláldozni s véremet sietséggel előhivaták Narcissust a hires birkózót
kiontani!!"
és vivót, ki a császár nagy kedvencze volt, és
Beszédét végezve, Hunyady a király előtt nagy Ígéretek által arra bírták, hogy ez magát a
térdhajtva leborult, ki a nagy embert átkarolva, császárra vetette, azt torkon fogta és megfojtotta.
gyengéden fölemelte — föllelkesült arczkifeje_ _ _ ^ _ _
B. L.
zessél, elérzékenyedve, szivéhez szoritá, bevallván
nyíltan a nagy sokaság előtt, hogy Hunyadyban
és általa, a magyar nemzet, s igy az ő kedves
Egyveleg.
magyar királysága az Isten nevében, számára
(K.) — (Ujabbkori hadvezérek.) Közeksbbről
megtartatott. Nem is óhajtok egyebet — monda
folytatólag — mint azt, hogy az én kegyes jó is vehetnénk ugyan példákat, azonban hadd beatyám, és más vele tartó hiveim, benne helyezett széljen az amerikai Egyesült-Allamok függetlenbizalmamat vissza ne utasitsák maguktól, ugy ségi háborúja a felől: mily könnyen képez a habizonyára én olyan uralkodó fogok lenni, minőt zaszeretet a legegyszerűbb polgárokból hires
általa, Isten nevében, népeim kívánnak. — Ezután hadvezéreket. Washington elébb földmérő volt,
ujolag átruházá rá életfogytáig a kormányzói azután haszonbérlő; Knox előbb könyvkötő, kéméltóságot, s beszterczei grófi czimmel Erdély- sőbb papirkereskedő volt; Morgan ökörpásztor;
ben, és terjedelmes fekvő birtokokkal megaján- Greene kovács; Arnold fűszerrel kereskedett Newdékozva, bocsát^, el magától.
Közli Cs. Zs. Havenben, hol ezége mai napig is látható; Warrín
orvos volt; Marion, kit „a róka" melléknévvel is
neveztek, tehénpásztor; Sumpfer pedig juhász.
(K—i.) — (A bécsi szent István templom)
Egy római császár halála.
kitűnőségei közé néhány üvegablak is tartozik,
Commoilus császár, ki, mint a történetből melyek valódi művészettel vannak készitve. Foudjuk, dőre és zsarnok volt, gyakran jelent galmunk lehet rólok, ha megtudjuk, hogy a nemeg a szinpadonamazonruhában és más bolondos gyedik ilyen ablak, melyet a községtanács 1864öltözetben. Leginkább az amazonruhát kedvelte, ben Zelinka polgármester meggyógyulásának
mert ebben látta meg először Marciát, legkedve- örömére csináltatott, 4500 forintba került.

(K—i.) — (Szavalat-tanitás.) Némelyek azt
állítják, hogy a hires szinész Talma szavalati
leczkéket is adott. Ez állításra legjobban megfelel maga Talma egy levélben, melyből a következő
kivonatot közöljük: „Teljesen meg lévén győződve, hogy a drámai előadó művészetet tanitni
nem lehet, mindig vonakodtam belőle leczkéket
adni. Egyetlen eset volt, melyben magamat rávettem u. n. leczkeadásra. Egy fiatal igen gazdag
és főrangú orosz, szép ajánlatokkal jött hozzám,
és megkért, hogy szavalni tanitsam. En azt feleltem, hogy azzal nem foglalkozom, de ő élénken
folytatta esdekléseit, hogy nem kivan rendszeres
tanórákat, csak arra kér: engedjem meg, hogy
olykor irodalomról, művészetről és tragédiáról
eszméket cserélhessen velem. Az ifjú megtetszett
nekem s végre beleegyeztem kivánatába. Első
órán egy-két drámai jelenést olvastam fel előtte.

Igen szép — monda ő — de én mást szeretnék
hallani. — Könyvtáramból elővett egy Tacitust,
s egy helyre mutatott, melyben harezosok lázittatnak fel. — Képzelheti ön — monda — hogy
nem azért tanulok, mintha szinész akarnék lenni.
En egy birodalom szülötte vagyok, mely hosszú
rabszolgaság után bilincseit most kezdi lerázni.
Oroszországban, hol eddig csak legfölebb zavargások voltak, elébb-utóbb egy mindent felforgató
forradalomnak kell lenni. A kine,k szive és esze
van, szerepet kell választania. Én készülök az
enyimre. El akarom öntől lesni, mikép kell tömegeket megindítani, elragadni. — Az ifjú csakhamar visszatért hazájába. Aztán nem hallottam
hirét mindaddig, mig Sándor czár halála után a
forradalom ki nem tört. Ekkor olvastam az elitélt
tisztek közt Puskin gróf nevét. O volt az egyetlen, ki magát tanítványomnak nevezhette."

TÁRHÁZ.

Vasárnapi beszélgetés.
(Sylvesteri elmélkedés. — Az alkotmány hajója.— A képviselők otthon. - Udvari s egyéb bálok. — A magyar
ember meg a sógor. — Jeges Duna. — Korcsoly ások a
liget tarán. — Veszedelmes csöngettyü-zsinór. — Boldog
ui évet!)
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Pest, deczember 30-án.
Ismét egy év halála s nyomban rá egy év
születése.
Midőn Francziaországban meghal a király
császár még nem halt meg Francziaországban
az ország hírnöke kikiáltja: „A király meghalt, éljen a király!"
Az ó esztendő egy másodpereznek kiszámithatlan idő-töredékében suhan át az újba, voltakép
önmagának folytatása s meg nem szűnik s nem
kezdődik. Csak az ember, ki a láthatatlant is képekben állítja maga elé, ki megméri az ég boltját
s a nap távolságát a földtől, ki vonalakat huz a
végtilen térben: a megmérhetlen időben is határköveket állított föl. S erre nemcsak elméjének,
de szivének is volt szüksége.
Harminczöt millió ötszáz harminezhat ezer
másodperczczel lettünk ismét öregebbek, s ha
meggondoljuk, hogy minden másodperezben megazületik egy gondolat, egy mosoly vagy sóhaj:
könnyen elképzelhetjük, agyunk és keblünk
mennyi izgalmon megy keresztül egy év alatt.
Emlékezet, vágy és reméay — ebből áll az
élet s többnyire ez képezi az élet boldogságát ia.
Az ember az emlékezet szövétnekének visszfényéből s a remény derűjéből szövi az „örök tüzet"; nemesebb vágyainak oltára előtt ez világit
és sokszor melegít is.
Mit adott nekünk ez év a mivel biztat a
jövendő ?
Meg lehetünk elégedve.
A mi oly ritkán történik: vágyaink egy része
beteljesült.
Együtt vannak az ország vénei és jobbjai,
hogy nemzeti ereklyénket, a sokszor hányatott de
soha el nem veszett alkotmányt, elvégre biztos
révbe hajtsák; és miután a veszedelmekben ittott megrongálódott, kitatarozzák; egy régibb
eyezőt ujjal pótoljanak; az ódon szabást kissé
időazerüsitsék; fölösleges terhektől megszabadítsák, de azért nehezebbek elviselésére képesítsék;
a kompaszt a polgárosodás uralkodó csillagzatához alkalmazzák.
Változatlanul megmarad azonban a régi
lobogó.
Régi lobogóval és uj erővel aztán bátran kiszállhat a sikra s apnál inkább, mert bölcs és bátor kormányosa van. S ez a kipróbált hajós, noha
ismeri a gőzerőt, ezzel — járjon bármily előnyökkel — az alkotmány körül nem fog élni.
Természetünk nem veszi be a hirtelen haladást,
de aztán az egyszer kivívott ponton szívósan meg
is maradunk s csak hosszasabb tapogatózás után
adjuk fel a régi jót az uj — jobbért. A régi magyar példaszó is azt tartja : lassan járj, tovább
jutsz. De, megjegyzendő, csakis ily czélból fogunk lassan járni.
A vén, edzett és tapasztalt hajósok között
látunk fiatal, tapasztalatlan legényeket is. Ezen
ugyan élczelni lehet, de kétségbeesni nem kell,
mert az erős ó bor közé vegyitett fiatal szüret
szintén megnemesedik.
A karácsonyi és ujesztendei ünnepekre a
képviselők legnagyobb része családi tűzhelyéhez
vonult vissza s csak január 10-én jő ismét a fővárosba. Mire visszatérnek, addig az országháza is
megszikkadt s uj falain belől fogjuk védeni régi

jogainkat. Ugyanazon időtájt van reményünk,
hogy a Fejedelemasszonyt fogjuk üdvözölhetni
nálunk Ö Felsége kíséretében s hallomás szerint
a fényes várpalotában négy udvari bál zengő vi
dámsága s királyi ragyogványa készül növelni a
testvérvárosok élénkségét. Mint az udvari ebédeken, ugy e fejedelmi vigalmakon is meg fognak
jelenni szokott ábs-rendben a mi képviselőink is,
kik megmutaták, hogy fesztelenül, de azért illő
szerénységgel s oly bátorsággal mint emberségtudással mozognak a sima padlón s a süpped ékes
szőnyegen, mintha teljes életükben az udvari
környezethez tartoztak volna, A bécsi lapok levelezői eleget bámultak is ezen s el nem fojthaták e
fölötti irigységüket. El is mondták nagykeserüen,
hogy a nyakig aranyba bujtatott hófrathok egyenes fővel át nem mernék lépni a bécsi várpalota
legkülsőbb előszobáját sem, kik feneketlen alázatosságukban mélyen kasamddineroznak még az
udvari tüzfecskendő előtt is. S. ezek a herr von-ok
akarták kormányozni az önérzetteljes magyart,
ők, kik, mentői farkcsóválóbbak fölfelé, annál
dölyfösebbek lefelé, mint ez igazi szolgalelkek
sajátsága szokott lenni.
Azok, kiknek a királyi palotában nem jut a
megjelenhetés kiváltsága, ne búsuljanak. A rövid
farsanghoz fordított arányban: számos^ társas vigalmak küldik már előre derüjöket. Alarczos és
álarcz nélküli bálok szép sora kínálkozik mindazoknak, kik szeretik a maszkás tréfát s a tánezot.
Legelső sorban említjük — mert hát az Írókat
illeti — az irói segélyegylet javára adandó tánczmulatságot, mely, mint minden utána következő,
a vígadó pompás termeiben fogja, ugy reméljük,
az ország s a főváros szinét s az „irodalom buzgó
pártolóit" vendégekül birni. Ha a betegek egészségére, a vakok megvilágosodására s a muzeumbeli múmiák föltámadására lehet polkázni: miért
ne lehetne az elszegényedett irók s ezek özvegyei
és árvái fölsegélésére a különféle tánezfajok egész
füzérét végig lejteni? Maguk az élő és halhatlan
irók meg, jót állunk róla, ki fognak tenni magukért. A vezér- és tárczaczikk-irásban meghajolt derék egyszerre fölegyenesedik mint a jegenyeszál, a novella-gyártásba zsibbadt kar erélylyel
fogja magához ölelni a „bájos olvasónő" karcsú
derekát, a „lantnak idegeit" pengető poéták ez
egyszer a hegedűnek, czimbalomnak s klarinétnak
fognak adózni s az ujdonság-körmölők is becsületet vallanak majd s itt sem fognak megugrani egyegy ódonság előtt, mely szomorú füzhöz hasonló
fürtökkel s megfogyott kecsekkel szokta „látva
bár, de észrevéve nem", valamelyik csendes sarokban várni a szerencsét. Minden éptagu iró helyt áll
magáért. Hogy szeretetreméltóságuknak előre is
bizonyítékát adják: e bálra nem nyitnak „előfizetési fölhívást", hanem azt tartják, hogy a jó bor
ezégér nélkül is elkel.
Ezenkivül rendeznek még álarezosbálokat: a
nőegylet, mely bilok még tavalyról igen jó emlékben vannak nálunk, továbbá az orvosnövendékek (ugy is nevezik magukat, hogy gyógyászok),
a jogászok, műegyetemészek (magyarul: technikusok), a kereskedők, képzőművészek stb. stb. A
rövid farsang ellen tehát nem lesz kifogás s a mi
a pénzt illeti? — Atáncztól még meg nem szegényedett senki, valamint a tánczkerülésből senki
sem gazdagodott még meg.
Az idény kellemét nagyobbitja az, hogy csipős a levegő s kopog lábunk alatt a fagyos talaj.
A Duna, mely teher nélkül el nem lehet, jégtáblákat hord most hátán, miután a hajók téli „kovártélyon" vannak. A sokat szidott városligeti tó
is elvégre dicséretre szolgáltat okot, azaz kor-

(K—i.) — (Valami boldogtalan ember) — aanak kellett lennie, mert kétségkivül unatkozott —
kiszámította, hogy Patti Adelinak.a., ha 20 évig
ki birja tartani, mint előtte Grisi, nettó tiz millió
forintot fog összeénekelni.
(K—i.) — (Wakejield város), Anglia Yorkshire
grófságában, a franczia liliomokat viseli czimerében. Ezelőtt négyszáz évvel a merész anjoui Marcit, menekülése közben tikkadtanés éhesen érkezett oda, és egy adag Ízletes beefsteakkel frísitette föl erejét. Pénze nem lévén, fizetés fejében
megengedte, hogy a város családja liliomait czimerébe fölvehesse. Azóta hires lett a wakefieldi
beefsteak, melyet e városban mai napig nagy
gonddal készítenek. — Egyúttal megemlítjük,
hogy Goldsmith hires „Wakefieldi lelkész"-ének
Lupson szerint valóban élt ott eredeti mintaképe
s Wilson Benjáminnak hivták.

csolyázóknak sikos jéglemezt, A természet, mely
nem tűri a holtat, télen jégdarabokkal népesiti
meg a folvamokat s tavakat, s ha ezek szilárd
tükörré fagytak — vidám csuszkálókkal. A városligeti közlekedés a társaskocsik által nagyon
meo- lett könnyítve s vasárnaponkint ugyancsak
megrakodott omnibuszok vágtatnak ki a ligetbe 8
az emberek, nők s gyermekek, kik a nyáron a
rondeaut s az árnyas helyeket keresik, most mind
a tóhoz igyekeznek; a kocsma persze, télen nyáron megmaradván ősi jogaiban.
Az első felvonás után következő még fényesebb — a 3-at s legféayesbiket a koronázis ké
pezné, — a várva várt második felvonásra megint
tenger lesz nálunk az idegen. A szállások ára
természetesen megint magasra fog szökkenni éa,
különös természetellenes tünemény! mentői magasabbra hág, annál — nagyobbnak látszik.
Óhajtjuk, hogy oly eset ne forduljon elő másodszor, mint a milyen a múlt héten „adódott" elő,
pedig elég mulatságos.
Egy fiatal pár, melynek mézes hetei épen a
buda-pesti ünnepi napokra estek, jobbat sem
vélt tehetni annál, mint lerándulni oda, hol a
Duna szélesebb s a nép zajosabb. Minden volt,
csak lakás nem. A bérkocsis bebarangolta velők
az egész várost, de minden kaous, szoba-pinezér
(miért nem már pinczeszobár?), szobalány s vendéglős nagyot vonitott vállával : a fi ital párnak
nem volt hova lehajtani szerelmi bogaraktól
zsongó agyát. Végre ott, hol legkevésbbé remélték, az előkelőbb szállodák egyikében akadt egy
szobácska, de, mert eddig laktalan volt, nehezen
fűlő, mint megjegyzé a vendéglős. A lánggal égő
szerelmesek előtt ez nem volt fogyatkozás, sőt
tán inkább előny, és sebtében fölrepültek a nem
tudom hányadik emeletbe. Kicsi piczi szobaféle
volt, de jobb a semminél. A kivilágitás méltatása
után nyugalomra tértek s szépen el is aludtak.
Hajnal felé a fűtést mégis megkívánván, férjem
uram meghúzta a csengettyű-zsinórt. Azt ám!
Mintha csöbörrel öntötték volna nyakukba, oly
bőven zuhogott alá a pompás hideg viz, a mi természetesen annál hidegebb volt, mentői inkább
óhajtották a vélt csengettyüzés által előteremthető meleg kályhát. Voltak pedig ők beszállásolva a — fürdőszobába. A kád helyére odatolták az ágyat s a félreismert csengettyüszár nem
volt egyéb, mint a zuhany-nyitó csapnak a zsinórja. Hinc illa özönvíz. A szerelmes pár azonban özönviz előtti kosztümben rohant ki az ambitusra s az előrohanó cselédség aztán rövid idő
alatt helyre ütötte a bajt. Az emberséges hőteliernek tartozunk azon elégtétellel — hogy a
fiatal páron nem követelt fürdési pénzt.
Jövőre tán még a kéményeknek is lesz
keleté?
S ezzel egy rövid hétre leteszszük a tollat,
A mi jó, rósz volt ez esztendőben, hűségesen elmondtuk neked, nyájas olvasó, ugy a mint tudtuk, szolgálván az igazságot, a hazafiságot a *
polgárosodást. Elismerésed nekünk legkedvesebb
jutalmunk s ha végig tekintünk azoknak hosszú
során, kik még évzárta előtt, régi szeretettel és
bizalommal köszöntöttek be hozzánk : némi önérzettel mondhatjuk el magunkról, hogy próbált
barátot, tanácsadót, tanítót s mulattatót keresnek s találnak a „Vasárnapi Újságban," mely
kedvező jelül tekinti azt, hogy az idén megint
ötvenhárom számmal szólt be a gólyafészekkel
dÍ8zlő tető alá s a vidáman pipázgató öreg ur
szobájába, az anyákhoz s a gyermekekhez.
Boldog új évet!
Forgó Janói.
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Irodalom és művészet.
** (Két jeles történeti munka) jelent meg
napokban, melyek mindegyike közelebbről fogja
érdekelni a történeti multunk iránt érdekkel viseltető közönséget. Egyik „Erdélyország története," tekintettel mivelődésére, két kötetben. Irta
Szilágyi Sándor, kiadta Heckenast Gusztáv. Ara
kötetenkint2 ft E munkában szorgalmas és alapos
történettudósunk Erdély történetét a legrégibb
kortól kezdve tüzetesen, s éles körültekintéssel
adja elő, könnyű folyékony nyelven, a nagy közönség számára. A számos ismeretlen adat, melyeket szerző munkája készítésénél fölhasznált, nem
kevéssé emeli e munka becsét, s különösen napjainkban, midőn Erdélyország az újra kimondott
unió által még szorosabban lesz hozzánk csatolva,
kétszeres érdekkel bir ránk nézve. — A másik
mű buzgó fiatal történészünk Thaly Kálmán gondos fáradozásainak eredménye a Rákóczy-korból.
Czime: „Rákóczy-tár," 448 lapra terjed sLauffer
Vilmos kiadása. Magában foglalja; Rákóczy tábori imáját, Beniczky Gáspárnak, a fejedelem titkárának naplóját, mely eddig még kinyomva nem
volt;Szathmári Király Ádám napló-könyvét, mely
Rákóczy bujdosásának első időszakát világítja
meg; Ráday Pál akkori diplomata, költő, szónok
és követségekbe járó férfi naplóját; a szécsényi
országgyűlés diariumát s törvényczikkeit, s az országgyűlési tábor mellékelt térrajzával, melyet
Csécsy János. s. pataki követ akkor a helyszínén
rajzolt le. Ha a közönség pártfogó részvéte e
gyűjtemény iránt kedvezőleg nyilvánul, Thaly
még egy kötetet szándékozik kiadni, mely Bercsényinek Károlyi Sándorhoz irt leveleit, az ónodi országgyűlés egy még kiadatlan diariumával
foglalná magában.
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** (Weber „Világtörténd tankönyvéből ) a
12 és 13-ik füzet is megjelent Heckenastnál s füzetenkint 40 kron kapható. E már sokszor emiitett jeles munkára újra fölhívjuk a közönség
figyelmét.
** (Emich Gusztáv kiadásában) ujabban megjelentek: „ Kenyér és becsület" regény, irta Abonyi Lajos, három kötet, ára 3 ft. — „Dalfüzérke"
válogatott népszerű dalokból, irta Kecskeméthy
Csapó Dániel. A négy füzetből álló munkának
egy-egy füzete 20 kr. — „Bibliai történetek" az ó
és uj szövetségből és az apostolok cselekedeteikből. Schmid Kristófnak Czuczor Gergely által
fordított munkája nyomán, kisebb gyermekek
számára készítette P. J. fehérmegyei áldozó.
** (Uj borászati he'ilap). A sz.-fehérvári
,,Borász csarnok" megazüntével Parragh Gábor
ismeretes borász indit meg heti szakközlönyt
Barzó József tanár szerkesztése mellett „Szölöszet és borászat" czim alatt. A szakba'vágó rendes
rovatok betöltésén kívül, különösen gyakorlati
irány lesz a lapnak fő feladata; állandó rovatát
képezi az ,,országos borcsarnok" mely megyénkint tükrözi a mivelés alatt álló szólőföld területét; a kiválóbb bortermelő községeket vagy
hegyeket, a borok folyó árát; az egyes nagyobb
pinczéket; a szerkesztőségnél eladásra bejelentett
nagyobb mennyiségű borokat, hogy borvásárlók
is tájékozhassák magukat. A lapnak lesz vegyész
munkatársa, ki a borokat alkatrészei alapján ismerteti meg, hogy a borok bel és kereskedelmi
értéke megállapittathassék. Kiváló figyelem fordittatik az egyes vidékek borainak orvosi és életrendi hatása tárgyalására is. Ara egész évre 6 ft.,
félévre 3 %
** („Eletbölcsészet") czimmel egy 290 lapra
terjedő kötet került ki sajtó alól. Irta Sasku Károly. A munka két részre van osztva; egyik a
helyesen gondolkozás, másik a helyesen cselekvés
tudományát tárgyalja. Ára kemény kötésben 1 ft,
Lauffer V. bizománya. — Ugyanott jelent meg
egy nyomtatott féliven: „Tanrend", készitette
Sasku Károly. Ara 1 ezüst hatos.
** („Részvét lapjai") czimmel Horváth Döme
egy 344 lapra terjedő kötetet adott ki, melynek
tartalmát elbeszélések s költemények képezik különböző szerzőktől. Ára 1 ft. 20 kr. Tiszta jövedelme a kecskeméti ref. főiskola és kegyesrendi
fŐgymnazium könyvtárarrészére van fölajánlva.
** (A Kisfaludy-Társoság kiadványai közül)
jelenleg négy mű van sajtó alatt, úgymint:
„Bethlen Gábor ifjúsága," történeti regény két
kötetben, irta P. Szathmáry Károly. „Onyégin,"
verses regény Puskintól, fordította Bérczy Károly; „Tót népdalok," Lehoczky Tivadar, Szeberényi Lajos és Tors Kálmán fordítása szerint,
összesen közel 500 darab, ismertető bevezetéssel
Szeberényi Lajostól; végre a „Magyar Shakspere"
VI-ik kötete, melynek tartalma „Antonius és

Cleopatra" Szász Károlytól, és „Szeget ezeggel" Greguss Ágosttól. A két regényt a pártolók
könyvilletményül kapják. Valamennyi felsorolt
mű uj évre megjelenik.
** (Liszt zenemüvei.) Rózsavölgyinél megjelentek a „St. Francois d'Asise" és ,,St. Francois
de Paule" czimü legendák, melyeket Liszt a múlt
augusztusi hangverseny alkalmával előadott. A
füzet ára 1 ft. 20 kr.
** (Thorvaldsen dombormütei), melyeket
mintegy másfél év előtt Reményi Rómában esetleg talált föl, s azokat megszerezte és a nemzeti
múzeumnak ajándékozta : a ,,F. L." értesülése
szerint már útban vannak Pest felé. Liszt Ferencz maga volt szíves azoknak elküldését eszközölni. Műértők e dombormüveket ritka becsüeknek mondják.
** (Zenedéi pályázat.) A pestbudai hangászegyleti zenede, — b. Prónay Gábor egyleti elnök
ajándéka folytán, ki egy magyar szellemű zeneműre minden évben 10, Weisz Bernát ur pedig
5 aranyból állójutalmat ajánlott föl, — az 1866-ik
évre pályázatot hirdet egy népdallamra, mely a
szerző által választandó magyar költeményre, jellemzetcs magyar stylben zongora-kisérettel készitendő. A pályamüvek idegen kézzel írva, valamely
jelmondattal ellátva, és ugyané jelmondatot viselő
éa a szerző nevét rejtő bepecsételt levéllel együtt
1866. évi mártius utolsó napjáig Ritter Sándor
egyleti titkárhoz küldendők. Á nyerő pályamüvek
a zenede tulajdonai maradván, az első 10 arany jutalmat nyerő pályamű ennek költségén „zenedéi
pályamű" czim alatt annyi példányban nyomatik
ki, a mennyi tagja van az egyletnek, és ezek mindegyike egyegy példányban ingyen részesül.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
•f (Egy magyar diszctizmdt) nyújtott át Ö
Felségének Szepesy Antal pesti polgár és czipéazmester, mely csizma dus aranyozásával igazi mestermü a maga nemében. Ö Felsége kivánatára, el
fogják küldeni a párisi kiállításra, most azonban
még a nevezett mester vácziutczai boltjában látható. Legnevezetesebb benne az, hogy noha minden mérték nélkül, csupán szemmérték után készült, mégis tökéletesen találó és sikerült. Ő
Felsége a mii mesterét megjutalmazta.
** (A pesti alsó Duna-rakpart) építésénél a
régi part-védfal kiásatván, az ennek folytán nyert
köveket a rakpart alsó végének folytatására fogják fordítani, így az aldunapart a rakparttól
kezdve 70 ölnyi távolra szintén díszesebb alakot
fog nyerni. Ez ujabb partépitkezési költségek
mintegy 18 ezer forintba kerülnek, s e tervet a
városi tanács közelebbről tartott teljes ülésében
jóvá is hagyta.
f (A hg. Eszterházy-féle sorsjegyek kihúzott
nyereményeit), biztos hir szerint, jövő márczius
15-kétől kezdve ki fogják fizetni, s a további
fizetési határidőket is pontosan megtartják.
•f (A katonaság ebéddel ellátásáért,) mint a
„S—ny" irja, a szállás-adónak a jövő 1866-dik
évben egy napra s egy katona után a kincstár
által megtérítendő összeg, a marhahúsnak 1864.
évi okt. 1-től fogva f. évi szept. végéig kipuhatolt
középára alapján, — a m. kir. udv. kanczellária
által, egyetértőleg a pénz- és hadügyminisztériumokkal, az egész országra nézve 10% krajczárban állapíttatott meg.
•/ (Selyemtermelés.) A debreczeni kereskedelmi és iparkamarához beérkezett adatok szerint,
az egész kamarai kerületben az 1864-ik évi selyemtermelés eredménye 11 mázsa s 37 font gubó
lett, míg a múlt évben 95 mázsa volt. Átalában
az 1865-ik év kedvezőtlen volt a termelésre;
Ugyanis Magyarországban ez egész évben alig
400 mázsa gubó termeltetett, mig 1860. 1861. és
1862-ben Magyarország a katonai határőrvidékkel évenkint 2 — 3000 mázsa gubót termelt.

Koziiitézetek, egyletek.
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va ajánlani fognak, névét, polgári állását és lakhelyét s annak netán utolsó postáját világosan
irva szheskedjenek Kátai Gábor társulatai első
titkárhoz (vácziutcza 2. sz.) beküldeni.
=
(Részvény-társulat a lippiki jódfürdö
megvételére.) A Szlavóniában Pozsegamegyében
fekvő lippiki jódfürdö megvételére részvény-társulat alakítása van tervben, melynek élén dr.
Balassa János pesti egyetemi tanár áll. A fenjelölt czél elérésére 250,000 ft szükségeltetik, mely
összeg ezer db 250 ftos részvény kibocsátása által
hozandó létre. A tervezet 27,200, ft. tiszta jövedelemre számit, illetőleg az alaptőkének 1 1 %
kamatjára. Az alapszabályok felsőbb helyre vannak terjesztve.

Közlekedés.
•f (A pesti postahivatalt,)
mulatságosán
megtréfálták a brüsseliek. Pestről ugyanis egy
levelet, melyre világosan ki volt irva, hogy a hevesmegyei Egerre szól, nem tudhatni miért, elküldték — Brüsselbe. A brüsseli posta-hivatal aztán
ráirta a levélre, hogy Eger Magyarországon, Hevesmegyében van, s a levél azután így jutott a
czimzett kezébe.
•/ (Az uj távirdai díjszabályzat,) mely jan.
l-jén lép életbe, a következőleg van megállapítva: 20 szóból álló sürgöny dija 10 mérföldnyi
távolságig 40 kr., 10 — 45 mérföldig 80 kr., 45
mérföldön felül 1 ft. 20 kr. Huszonegytől 30 szóig
a fentebbi távolságokra 60 kr., 1 ft. 20 és 1 ft.
80 kr. Harminczegytől 40 szóig 80 kr., 1 ft. 60
és 2 ft. 40 kr. Minden további 10 szóért 20—40
és 60 krajczár.

Balesetek, elemi csapások.
** (Mérgezés.) Egy pesti fiatal leány, Bécsben f. hó 22-dikén a fehér kakashoz czimzett
vendéglőben vilanynyal megmérgezte magát.
Csak előtte való nap ment föl Pestről Bécsbe s
mint mondják, szerelmi bubánat vitte a kétségbeesett lépésre. A leány kilétének nyomoztatására
a peeti hatóság megkerestetett.
** (Tűzvész.) A Fogaras vidékén levő SteraKercsesora ésOpra-Kercsesoranevü községekben
tűzvész támadván, ezen alkalommal 236 ház pusztult el és 70,800 ftra becsült kár okoztatott. —Az
ezáltal előidézett nyomor enyhítése czéljából a
magyar kir. helytartótanács — az erdélyi udv.
kanczellária megkeresése folytán — oda lett utasítva, hogy a károsultak javára az országban könyöradományok gyűjtését rendelje el, s a befolyandó összegeket közvetlen a kolozsvári főkormányszékhez juttassa.

Mi njság?
** (Az országgyűlés felsőházának tagjai,) a
„P. H." szerint, a következőkből állanak: 4 főherczeg, 27 latin s görög szertartásu kath. megyés
érsek és püspök; 20 czimzetes püspök; 2 prelatus
(a pannonhalmi főapát és jászói prépost); 10 gör.
keleti érsek és püspök.Továbbá: 11 ország zászlós,
37 főispán, 20 herczeg, 430 gróf, 188 báró. így a
magyar felsőház összesen 749 tagból áll. A megjelenéstől a következők kérték magukat fölmentetni: a róm. kath. czim. püspökök közül: Bezerédy Miklós makari, Jekelfalussy Vincze almiziai,
Lipthay Antal duemi, Korizmics Antal bácsi,
Meszhutár András sandici, GyőrfFy László pháriMarki Ignácz dulczignoi és Szajbely Henrik vovadrai ez. püspk. A gör. keleti püspökök ki'zíil:
Athanaczkovics Plató bácskai és Kengyelácz verseczi püspök. Az országzászlósok közül: Grót
Andrássy György főpohárnokmester és herczeg
Pálffy Antal pozsonyi gróf. A főispánok közül:
Szentiványi Márton liptói főispán. A meghivott
20 herczeg közül 15 kérte magát fölmentetni.
** (Az ujonan épült ideigl. országházba) ehó
27-ikén kezdték behelyezni az üléstermi bútorokat: az elnökök és tollvivők emelvényeit, a követi
ülőhelyeket. Az utóbbiak félkörben lesznek fölállítva, oly módon, hogy a terem közepétől kezdve
az üléssorok mindegyike emelkedettebb lesz. A
hirlapirókról az eredeti tervben alig gondoskodtak; most ezek számára az elnökség háta mögött
akarnak alkalmas üléseket rendezni, vagy pedig
főbejáratnál fog számukra néhány pad fentartatni.
•* (Czirkusi előadások.) Suhr lovartársulata
smét Pesten van s a múlt kedden megkezdte a
ízirkusban előadásait.

= (A kir. magyar természettudományi társulat) jövő 1866-ik évi január 3-ik napján szerdán
d. u. 5 órakor a magyar akadémia épületében
közgyűlést tart, melyre a társulat tagjai meghivatnak. A közgyűlés tárgyai lesznek: 1. Elnökimegnyitó beszéd. 2. Titkári jelentés. 3. Jelentés a
pénztár állásáról. 4. Jelentés a könyvtár állásáról. 5. A Bugát-féle növénytani pályakérdés eredményének kihirdetése, a jutalom kiadása. 6. A
Bugát-féle alapítványból uj pályakérdés kitűzése.
7. TagvsMasztás. A választó uj tagokra vonatko** (A tihanyi és d'&mölki szentbenedekrendi
zólag a társulat vidéki tagjai kéretnek, miszerint ipátok) e hó 26-ikán szenteltettek föl Esztargomazoknak, kiket alapszabály szerinti jogaiknál fog- )an hg. prímás ő eminentiája által.

Melléklet a Vasárnapi Újság 53-ik számához 1865.
** (A jövő farsang tánczvigalmaira) Pesten
nagyban folynak az előkészületek. Egymás után
alakulnak a bálrendező bizottmányok, s ha az
előzményekből következtetni szabad, az idei farsang egyike lesz a legvigabbaknak és legfényesebbeknek. De mi, a kik még vigalmak közt is
azt tartjuk legderekabb mulatságnak, mely a
többit nemcsak jókedvben, hanem jótékonyságban
is felülmúlja : természetes, ha leginkább a jótékony czélokra rendezendő tánczmulatságokra
fordítjuk figyelmünket. Ilyen jótékony^ czélu vigalom a jövő farsang alatt hat lesz a vigadó termeiben, s mindegyik előre is sok mulatsággal
kecsegtet. A pesti jótékony nőegylet álarczos
bálja jan. 7-én; az irói segélyegylet javára jan.
11-én; a technikusok bálja jan. 20-án; az orvosnövendékeké jan. 20-án; e két utóbbi az illető
segélyegyletek javára. Ezeken kivül lesznek még
a képzőművészek és jogászok tánczvigalmai, melyek bizonyosan nem kis részben segítik elő azt,
hogy a pesti szépek az idei farsangra később is
kedvesen emlékezzenek vissza.

8015. Gyula. B. B. A baráti érzelmeket hasonlókkal
viszonozzuk. Bár még igen sok év fordulatával tehessük
ezt! — Igen sajnáljuk, hogy a közlemény nem érkezett
elébb, most fájdalom, már máskép intézkedtünk.
8016. Kalocsa. A. Az arczkép és életrajz ránk nézve
is oly meglepő volt, mint valószínűleg olvasóink legnagyobb részére lesz. Kiadatása igen kivánatos, sőt korszerű
lesz. A kívánt időnél hamarább reméljük kiadhatni.
8017. Karácson. Nem volt annak más baja, csak
hogy n e m volt oly tökéletes, mint a „pünkösd." Sem az a
melegség, sem az a költői kedély, sem azon formai szabatosság. A mint látja kegyed, féltékenyen őrködünk híveink
jó hírneve felett. Az „újév" jő és jönni fog.
8018. Mohács. Ny. S. A kérdésekre csak a jövő
számban felelhetünk.
8019. Pest. P. R. Az igaz, hogy 52 hét lévén egy évben, egy hetilap csak 52 számra volna kötelezve — no de
ha ez évet ismét 53 vasárnappal áldották meg a kalendáriom-csinálók: a Vasárnapi Újság csak nem szabadkozhatik ellene? Volt erre már eset e lapok életében s reméljük,
hogy hét év múlva megint lesz.
8020. Több t. előfizetőnknek. Mint a kiadóhivatal
által értesülünk, előfizetési pénzeink nagy része a szerkesztőséghez intézett számos újévi szives és barátságos
üdvkivánatokkal megtoldva érkezik meg. Fogadják mindnyájan köszönetünket s legyenek meggyőződve ezentúl
is változhatlan érzelmeinkről s őszinte törekvéseinkről.

— (A pesti egyetem IV. éves joghallgatói)
Leövey Sándor lelkes fölhívására fölszólították
pályatársaikat egy kérvény aláírására, melyet a
ház elnökéhez aziránt szándékoznak benyújtani,
hogy a jogászok részére az ideiglenes országházban a gyűlések akadály nélküli látogathatása
tekintetéből állandó hely jelöltessék ki.
** (Népitélet.) A Muraközben, Szent Mária
községben, a lakosság nép-ítéletet tartott. Nevezetesen három gyujtogatót fölfedezvén, kik a
falut már rég nyugtaianiták, 240 falusi lakos
összegyűlt s a bűnösöket máglyára Ítélte. A hatóság nem birta az elitélteket megmenteni. A két
ifjabbik már meghalt, az öregebbik életéhez
sincs remény az égési sebek miatt. Ez önbiráskodó eljárás most szigorú vizsgálat tárgya.
** (A kolozsvári nemzeti színházban) közelebbről nagyszerű ének-, zene és szavalati estélyt
fognak rendezni a bukaresti ref. egyház javára. E
jótékony czélu hangversenyben a nemzeti színház
személyzetén kivül részt fognak venni: gr. Bethlen
Rozália, Kuna Vilma kisasszonyok, Szász Grerő
és többen.

SAKKJÁTÉK.
313-dik sz. f. — Willmers Rudolftól.
Sötét.

Nemzeti színház.
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"* Deczember22—25 napjaiba szent karácsony
ünnepek miatt a szinház zárva volt.
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Világos,

g

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

Kedd, decz. 26-án: Észak c&llaga. Opera 5

felv. Zenéjét szerzé Meyerbeer.
Szerda, decz. 27-én: Egy házassíg XIV. Lajos alatt. Franczia Vigj. 4 felvonásban.
Csütörtök, decz. 28-án: Lalla Rou\h Regényes opera 2 felv. Zenéje Dávid Felicziántól.

308-dik számú feladvány megfejtése.
(Bayer Konrádtól.)

Világos.
1. He4-g3
2. Kg4-h5
3. Va4—f4f
4. Fa3 —döfmat.
Világos. A) Sötét.

Szerkesztői mondanivaló.
8()10. Kolozsvár. H.K. Szíves köszönetünket az épet
oly gyors, mint nagybecsü küldeményért. N. M. is dicsőségesen beállított, de a jelen számra már későn. Annál jobb
lesz uj évre. A többit újra kérjük.
.
• 8011. Vizakna. P. J. A népköltészeti gyűjteményt
az illető helyen átadtuk. Köszönet érte s a jó kivánatokért.
8012. Ikland. Kör tagjai. A szószármaztatás hibás.
Az utsza azért rósz, mert nem azt jelenti e szó, hogy
útszakasz, hanem az wl-nak diminutivuma ez. Ut és utcza
ugy viszonylik egymáshoz, mint tár és tárcza, Kati és Katicza stb. A felhozott éjszaka analógiája épen nem állja ki
a kritikát. Az egészen más.
8013. F. Keniencze. A verseknek az a főbaja, hogy
nem magyarul, a másik baj, hogy nem költői nyelven vannak irva. Harmadik baj, hogy politizáló versek, a minőket
mi nem szeretünk.
8014. M. Zsákod. Sz. J. Örömest engedünk helyet a
Székelység legvégsőbb pontjáról érkező tudósításnak s
rajznak, mely az egyház és iskola terén oly nemes áldozatkészséget tanusit. Sokáig és boldoguljon éljen ott a magyar művelődésnek egyik legszélsőbb előőrse!

b

Sötét.
Ff6~g5
Fg5-d8A)
Ke5-f4:

Világos.

B)

Sötét.

Ke5—e6B)
tetsz. sz.

2
tetsz. sz.
3. Va4—c6
3. Va4—e4f
Keö—f6
4. Vc6—fmat.
4. Ve4—e7fmat.
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
Pozsonyban: Csery Gábor. — Miskolczon' Czenthe József. —. Pesten: Rakovszky-Vagyon Judith.

-' Íz év utolsó napján.

Nem csak szokásból, nem is puszta udvariasságból történik, hogy midőn a „Vasárnapi Újság"
egy ujabb kötetét befejezzük, ha egyebütt nem,
legalább itt a legh&ulsó sarokban, egy kis helyet
szakitunk ki magunkaak szerkesztői magán érzelmeink elmondására.
M e l l é k l e t : Elölizetési fölhívás NaAzon viszony, mely e lapok olvasói, irói s gel és Wisehán „Magyar szent koronaorszászerkesztője között évek óta fennáll, oly bensővé gok" térképeire.

TARTALOM.

H E T I - N A P T Á I R.
Hónapi- és
hetinap

Katholikus és Protestáns
naptár

Deczember—Január

31 Vasár A Szilveszter p.
1 Hctíö Kis Karácson
2 Kedd
Makár, Ábel
3 Szerd. Genovéva szű z
4 Csüt.
Titus püsp.
5 Pént. Telesfor pápa

Görög-orosz
naptar

Decemb. (ó)

A89Sylvest. 19 € 30 Bonif.
Újév napja 20 1865
21 Juliánná
ibel, Béla
22 Anastasia
Dániel
Izab
Simon

23 10 vértan.

s bizalmassá fejlődött; s az ügy, melyet védünk s
ápolunk, oly közössé vált: hogy e viszony hasonmását más irodalmakban is hiában kerosnők. Ennek eredménye gyanánt tekintjük vállalatunk
folytonos virágzását, melynek érdeme nem egyes
embert, nem egyesek szorgalmát s tehetségét,
hanem a kölcsönösen egymásra ható erők öszhangzó egészét illeti.
S azért jövünk mi, ba gyakrabban nem is,
legalább az évfordulat ünnepélyes perczeiben,
elismerésünket kifejezni azon nagy közönség
iránt, mely eleitől fogva rokonszenve s részvéte
melegével gyámolitá öszintékül elismert törekvéseinket ; mely a legközelebb lefolyt évben is buzdító helyesléssel kisérte munkálkodásunkat. A
hála és tisztelet érzése az, melylyel ez ünnepélyes
perezben olvasóink elé járulunk.
Egy másik meleg kézszoritásunk irótársainkat illeti, kik irányunk s modorunk méltánylása
mellett, nagybecsü közreműködésökkel kezünkbe
szolgáltatták azon eszközöket, melyek kitűzött
czéljaink elérését siettetik. Legyenek üdvözölve
szerkesztői hajlékunkban továbbra is!
Tizenkét nehéz évet szerencsésen átéltünk
— nem akarjuk ennek siralmas és ránk nézve ia
gyakran keserves emlékeit ezúttal föleleveniteni!
Holnap már a „Vasárnapi Újság" tizenharmadik
évfolyamát kezdjük meg — könnyebbült lélekkel,
alaposabb reményekkel, mert hiszen a hosszú siralom völgyében, a négy folyam országában,
ismét bizalom s vidámabb hangulat ütötte fel
tanyáját!
Vágyaink s epedésünk egy nagy része teljesedésbe ment. Az erős hitet és kitartást már is a
legszebb kilátás jutalmazza. Az ó év alkonya
gyönyörű szinpompában ragyog s az uj év elragadó hajnalát igéri.
Nem vagyunk többé vérmes reményű ifjak,
lángoló kebellel s könnyen izgatható érzelmekkel,
— keresztül mentünk a tapasztalás és csalódás
iskoláján a nyugodtabbak, higgadtabbak lettünk:
de azt látjuk és halljuk, hogy a bilincsek nagy
része lehullott tagjainkról, hogy szabadabban
mozgunk, hogy a zsibbadtságot tettvágy váltotta
fel 8 a küzdtér sorompói megnyiltak; — és hiszszük most is, a mit mindig hittünk, hogy a nemzeti lét biztosítása után, a szabad szó és személyes biztonság mellett az irodalom napszámosainak
munkája is sikeresebb, erkölcsileg s anyagilag
jutalmazóbb, miveltségünkre, nemzeti jellemünk
nemesítésére behatóbb lesz.
Hiszszük, hogy — a mi kezdettől fogva programmunk volt, de a miben viszonyaink mostohaságánál fogva gyakran meg valánk akadályozva
— „a magyar miveltségsmivelt magyarság" nagy
munkája körül nagyobb erővel s áldással fogunk
fáradozni azon uj korszakban, melynek derűje a
közel jövőből mosolyog felénk.
E hittel s szándékkal lépünk át a „Vasárnapi Újság" tizenharmadik gyorsvonatára. Munka
és foglalkozás között gyorsan futnak el felettünk
az évek, s az idő — ha talán nem veszszük is észre
— bizonyosan rajtunk hagyja látható nyomait.
Ám legyen! De azért, mig rajtunk áll, az lesz a
mi ambitiónk, hogy az idők hatása lapunkban ne
a lelkesedés és meleg érzelmek hűlésében, hanem
csak a nagyobb tapasztalás, biztosabb tapintat és
tÍ8ztultabb izlés tényeiben nyilatkozzék . . . . —
A vonat előrobog . . . . Mindenki elfoglalta
helyét. — Az inditó jel messze hangzik . . .
Boldog uj esztendőt! Boldog visaontlátást!
Pákh Albert.

Izraeliták
naptára

Tebeth

i a
hossza
f.

p-

P

kél

6. p-

Ho l d
nyűg.

hossza

6

f.

p-

p.

8 28 7 49 4 17 15 32
13
14 Teb. 5626 280 52 7 50 4 18 163 1
281 53 7 50 4 19 116 58
15 Hebron
16

17 Henoh

24 Kar. el.b.v. 18

282 54 7 50 4
283 65 7 49 4
284 56 7 49 4
285 58 7 49 4

21 130 33
22 143 45
23 156 33

24 169
6 Szom. Vízkereszt
Vízkereszt 35 N. Karács. 19 16Sabb.
Hold változásai. © Holdtölte l-jén hétfőn 8 óra <
1 perczkor reggel.

0

kél
6.

p.

6.

p-

4 j 6 28
este regír.
6 12 8 10
7 18 8 ftO
8 25 9 22
9 30 9 52
10 32 10 19

Dumas Sándor (arczkép). — Névnapi emlék. — Hírlapirodalmunk a 19-ik században (vége). — A holdban
(vége). — Vámbéry Khivában (képpel). — Az ózdi kastély
(képpel). — Szamosujvár (képpel). — Múlt századbeli magyar hősök.— Hunyady János kormányzó beszéde.— Egy
római császár halála. — Egyveleg. — Tárház: Vasárnapi
beszélgetés. — Irodalom és művészet. — Ipar, gazdaság,
kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. —
Balesetek, elemi csapások. — Mi újság ? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Az év
utolsó napján. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magy.-utcza 1-ső sz.)
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HIRDETÉSEK.
Heckenast Ginztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, egyetem-utcza 4. sz. a. megjelent,
s minden könyvárus 8 könyvkötőnél Magyar- s Erdélyországban kapható:

FALUSI GAZDA

IAPTÁRA
1866. közönséges évre.

A PÖLDMÍVELÉS, KERTIPAI1 ÉS GAZDASÁG
ÉVI KÖZLÖNYE,

földbirtokosok, kertészgazdák, lelkészek, iskolatanitók és gazdatiszteknek ajánlva.
(Gazdasszonyi teendőkkel bövilve).
Gönczy Pál, báró Nyári Gyula, Kéirly Sándor. Ordody J. Karoly, Pecz Ármin,
Reischer Endre és Vécsey Venczel szakértő urak közreműködésével

szerkeszti JJr. fAllDhAS jHUHALY, földbirtokos.
H-dik évfolyam- — Állandó állattenyésztési falnaptár melléklettel.
Fűzve 80 kr. ujpénzben.

Több

j

kitüntető »

érmek
I
tulajdonosa, i

KárnthnerStrasse
Nr. 27,
Bécsben

| Cs. kir. szab. {
| vászon- és |
l asztalnemű
ryarból.

Ü

a Himmelpfort-utcza
szegletboltjában-

\ Kflldeméí
nyék
| mindenfelé;
szállitö stb.

Bel- és külföldön tetemes kivitele és szállításainál fogva ismeretes

FOGL E. vászon- és fehérnemügyár-raktára
Karnthnerstrasse Nr. 27, a Himmelpfort-uteza szegletboltjában

•ZIU ERZHERZOG K A R L " Bécsben,

a t. ez. közönségnek ugy itt, mint a vidékeken is azon ritka alkalmat nyújtja, hogy
a legnehezebb gyárkészitmények még a szakértőkre nézve is bámulatos jutányos
árakon bevásárolhatok
Levélheti megrendelések mindenhová pénzbeküldés, vasúti vagy
posta-utánvét mellett elkűldelnek.

Szabott árak jótállás mellett. "í£3
(Megrendelésnél a nyakbóség kéretik) 2ft., 3 ft.,
8 ft. 50 kr., 4 ft.—5 ftig a legfinomabb.

Csak

\VÍÍ
AVI

rumba rgi
vásznak
1463

Me

rend

( g elésnél a mellbóség kéretik) sima 1 ft,
ílMFPlf
Ill^Cn.
^
80 kr., horgolt és svájezi redős mellel 2 ft. 50 kr..

himzett 3 ft. 50 kr., dúsan hímzett franczia alakú és angol ladyalaku, ezek igen finom vászon-ingek redőkkel, betétekkel és
valódi csipkékkel, ára csak 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft., 6 ft. 50 kr. a
legfinomabb.

(Megrendelésnél a hasbőség kéretik)
^ J
német lft., lft. 50 kr., magyar lft.
75 kr., 2 ft., franczia 2 ft. 25 kr., 3 ft. 3 ft 50 kr. a legfinomabb.

(2-6)

12 darab vászon zsebkendő, kisebbfajta 1 ft. 50krtól 2 ftig, a nagyobb 2ft. 50kr.,
színesek is ugy szinte ezérna-batizkendók hölgyeknek, és vastagszövetüek férfiaknak 3 ft. 60 kr., 5 ft., 7 ft., 10 ftig a legfinomabb.
12 darab torttik özövászondamaszt.

vagy asztalkendő 5 ft., 6 f., 7 ft. 50 kr., 9 ftig a legszebb

80 rőfös kézl'onatu-vászon fehérített és dupla ezérnavászon fehéritlen 7 ft 60 kr
9 ft. 50 kr., 11 ft., 13 ft., 15 ft., 18 ftig a legfinomabb.
6

21 röfös 4 széles szép hollandi vászon (6 ingnek) 11, 13, 15, 18 ft, 20 frtig a
legfinomabb.
40-42 rőfös jeles szövetvászon (ágynemű vagy 12 női ingnek) 14, 15, 18, 22 ft.
24 ftig a legfinomabb.
50 és 51 rőfós hasonlithatlanul jó rnmburgi vagy hollandi szövet (kézfonatu és
% széles) 20 25, 30, 35, 40, 60—60 ftig.
A pénzintézetek kamatlába alkalmat szolgáltat, hogy azon vevő, ki
nyolezvan forint árut vásárol, meglepöleg finom ruhát kap ráadásul.
A levelek ekép (Karnthnerstrasse Nr. 27, im Eckgewölbe der Himmelpfortgasse
czimzendók : \
„ZUM EliZIIERZOG KAHL" Wien.

ZIIÍÍI

ungartechen Reichstage!

Mit 1. Január 1866 eröffnen wir ein neues Abonnement auf das
Kacsánka, tatár neve Béaurű bütün.

„UNGARISCHE FREMDENBLATT",

T A R T A L O M :
(fünfter Jahrgang),
Tapasztalati adatok a burgonya és néhány jböl. Mikép használtassanak ki a juhokka'
jelesebb gumós tápnövények tenyésztése;a különféle legelök? Kégli/ Sándortól. —
welches von Beginn des ungarischen Keichstages seinen Abonnenten Stimnitliche Verkörül. Dr. Farkas Mihály tói. — I. Burgo-1 Selymészet — Apró majorság. Vésey Ven-handlungen und IIéden der Ab«;eordnetert in chronologischer Reihenfolge in authennya. - Néhány szó a burgonyavészről. — czellSl. — Hasznos ismeretek tára. Tapasz- tischenOriginal-Ueberaetzungen in s ep a r ' r t e n Heften als Gratisheilage bringen wird.
II. Yám. — IÍI. Batatas. — ÍV. Mandula talati adatok a kertészet és gyümölcsészet
Die neue Aera hat begonnen; mii gespannter Aufmerk«amkeit verfolgt man im
palka — Miként nevelhető gazdasági tiszta köréből. Mandolafa. — Valami a szilvafák In- und Auslande jede politische KegunX >» unserem Vaterlande I-t dies schon jetzt der
basznunk czélszerü gazd. eszközök és né-ímagróli szaporításáról. — Gyökerekre való Fali. noch ehe die Pforten des Landta^es geöffnet sind, wie reichlich dürfte sich erst das
mely gépek használata által, kivált kisebb;nemesítés — Az átülte ett és ki nem haj- politiscbe Lében gestalten, we.nn dei-iieichstag seine volleThatigkeit entfaltet, und jenes
telkes gazdaságokban? — Mily bizonyos ított Iák életre hozása.—Nyáron át szabadba hohe Werk seinen Anfong nimmt, rfas durch dieKrönung Sr. Majestat unseres vielgeliebmódok által javítható a föld anayira, bogyj kiültetett növények beeserepezése (Ein- ten Königs selbst gekrönt werde? soll,
5—g m a g helyett teremjen 10 -12, sőt idő-itopfen). — A növényeknek szabadbani kiDiese Hoffnung leuchtet »ns strahlend entgegen; der König wird sich mit Ungarns
vel 20 —80 ma»ot? — Mélyithetök-e minden! teieltetése. — Gazdasági könyvtár. Ezen Völkern verstandigen, und gltíckliche Tagé, w<e wir sie schon lange entbehrten, werden
földek? — Mi haszna vnn a mélyen miveltlrovat alatt évenkinti rövid áttekintetét és anbrechen.
földnek? — Miféle eszközökkel mélyíthető! ismertetését adjuk a gazdaközönséget érAls Unterpfand für <!ies> beglückende Hoffnung dienen uns die erhebenden Worte
a fold és mifélékkel miveltessék ezután, hogy deklő legjelesebb könyveknek, folyóiratok- Sr. Majestat: „Ks ist Jíein f'ester Wille. die Völker meines Konigreicks Ungarn
kivánt eredménye legyen. — A tejgazda- nak és szaklapoknak. — Magántermelők in jeder Hinsicht ««cli Mögliehkeit z« befriedijren", ferner: „Mit doppelter
gágról, vagyis : a fejőstehenek takarmányo- bizományi árjigyzéke 1866-ik évre. Gazda- Freudé erselieinc I^h dann in Ihrer Mitte, um bei jener feierlichen Gelegenheit
zásáról, bánásmódjáról, és a tej kezeléséről. sági magvak. — Országos vásárok és hirde- Das zu sanktioni^n, was schon jetzt das Hauptziel meiner vöterlichen Wünsche bildet."
bitki
ié
há
k é é k a magyar szent k
— Lk
Lovak mirenyezése.
—A
A jjuhászat
köré-tések
korona birtokain.
Unsere I > s e r dürfte es diher auf das Lebhaf'este interessiren, die Verhandlungen einés Re^hstages, der einen der wichtigsten Abschnitte unserer vaterlá'ndischen GeseM<"hte zu bilden bestimmt ist, vollinhaltlich kennen zu lernen. Die von
der gefertijten Redaktion herauszugebenden llefte werden am Sehluss eines jeden Quartals der ssassern Einrichtung nach ein vollstandiges Ganzé bilden, und das ganze Werk
in Bantun aufbewahrt, wird dann für jeden Vaterlandsfreund dauernden Werth besitzen.
Das „Üngarische Fremdenblatt" wird ausserdem die Belletristik mit Sorgfalt
pfle.$en, die interessantesten Tagesberichte aus alléi Theilen der Monarchie und des
Ai-slandes, volkswirthschaftliche und gewerbliche Besprechungen, die interessant<ssten Gerichtsverhandluniten, allé wissenswerthen Ereignisse in der Handelswelt und
die Kurse bringen, ferner: Theater-, Musik- und Kunstreferate, Mode-Bericlite- !"»
Feuilleton werden die Stadtereignisse in humoristischer Weise besprochen werdeiIn der letzten Nummer deí „Ungarischen Fremdenbkttes hat der Original'Koman

Órák mint ünnepi ajándék.

hírneves, legrégibb s itt 1808. év óta fenálló s legújabb időben megnagyobbitott
helyiségében Pesten, váczi-uteza 5-dik sz.
alatt, a „nádorhoz" czimzett szálloda mellett, dús válasitékban s szokásos jótállás
mellett a legolcsóbb árért kaphatók: legjobban szabályozott schwejVzí henger-,
horgony-, chronométre és rementoir zsebórák, ez utóbbi kulcs nélküli felhuzattal, savonet kettóstokkal, horgonyórák kristály üveggel, a legújabb minta
flierint készített őrák hölgyek számára; továbbá franczia bronz-,márvány-, onlxállvanyn és utazó-órák, ébresztők, melyek egyszersmind ómul használhatók, s
mindennemű saját készitményti Ingó-órák. Ugyanott minden az óramfivészet
szakába vágó kijavítások is elfogadtatnak s jótállás mellett pantosan teljesittetnek.
Vidéki megrendelések utánvét mellett szinte gyorsan teljesittetnek.
H19 (9-12)

Árlejtési hirdetmény.

Előfizetési fölhívás

W~ 8 i d o n i e, ^Bf

von Sigmund Chorini, begonnen, welcher nicht verfehlen wird, die allgemeine Aufmerksamkeit wach IU rufen.
Neuehitretende Hránumeranten erhalten die bereits erscliicnenen Nummern gratis. — Man pranumerirt in Pest: Stadtbausplatz Bír. 3; in den Provimen
mittelst Postsendung oder bei den Postümtern.
Der Abonnementspreis für das „UngarischeFremdenblatt'' sammt dem Anhange, die

©•T" Ungarischen Reichstagsverhandlungen * ^ 6

betragt vom 1. Dezember bis 1. Marz, das ist für ElnQnartal blos 1 Gulden 50kr. ö.W.
Für die Provinzen, mit InbegrifF der ganzen österreichischen Monarchie, sammt Portó:
1 fl 75 kr. ö. W. — Für sechs tlonate in Pest oder Ofen 2 fl. 50 kr.; mit Postsendung
3 fl. 50 kr. ö. W. — Zu sobilligem Preise hat bisher in Oesterreich noch keine Zeitung existirt. — Redaktion Pest, Stadthausplatz Nr. 3.
1451 (2—2)

Signmnd Chorini, Bedakteur.

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY
c/iiiiii nj és terjedelmes szaklapra.

Kitünőbb szaktudósaink, s közöttök: Baintner János, Csacskó Imre, Fogarassy János, Greguss Ágost,
Hegedűs Candid, Horváth Boldizsár, Horváth Mihály, Himfalvy János, Karvassy Ágoston,
Kautz Gyula, Kőnek Sándor, Nagy Iván, Pauler Tivadar, Szentkirályi Mór, Szeniczey Gusztáv, Szilágyi Sándor, Szinovácz György, Tóth Lörincz, Wenczel Gusztáv stb. urak ezives
közreműködése mellett.

Kiadja Heckcnast Gusztáv.

szerkeszti Ökröse Bálíní.

Megindul Í866. január 2.

Nánás várostanácsa és közönsége egy
ujemeletes városházának árlejtés utjáni épitését határozván el, felhivatnak a vállalkozni kívánó épitész urak, hogy a jövő
1866-ik január 12-kén a délelőtti órákban
Nánás város közházánál tartandó nyilvános
árlejtésre, a kellő bánatpénzzel, mely a kikiáltási összeg tiz százalékát teszi, — ellátva
megjelenni szíveskedjenek. — Tájékozásul
megemlittetik, hogy a kikiáltási összeg
32,000 a. ért. forint leend, s az épités a jövő
év tavaszán fog megkezdetni. Egyébiránt a
vállalkozni kívánó urak a feltételek részleteit, valamint az épületterv rajzát a város
főhadnagyi vagy jegyzői hivatalánál bár mikor megtekinthetik, s az épitás körülményeiről részletes tudomást szerezhetnek.
Kelt Nánáson, azl865-ik évi nov. 25-kén
tartott tanácsülésből.
1465 (8 -3)
Kiadta : Igmándy Mihály, jegyző.

Titkos

1412(6-0)

betegségeket

íozva ügyeink, codificálva törvéngkönyvünk; lenne bár felépülve
Az országgyűlés küszöbön 411!
Egy pár rövid nap még, és megnyílnak a termek, hol talán a mű, mely ingatlan erős alapon, de még fedél nélkül áll, s melymég makacs és üdült bajokat is ugy
%osszu idő alatt s valószínűleg hosszú időre határozva leend a nek épségét annyi ostrom ellen, védelmét annyi veszélyben egyik I koródában, mint magán gyakorlat folynemzedék
a
másiknak
hagyja
:
tovább
parlagon
hevertetni
e
tunemzet sorsa fe'ett.
! tán több ezer betegen legjobbnak
Van bennünk valami, a várakozásnál nagyobb, a reménynél dományszakot akkor is bűn volna az elért vívmányok, a haladás és
bizonyult mód szerint, sokszor a néltöbb, mely a közelgő országgyűlés hivatását már eleve a legfon- ólét közös czéljai ellen.
kül, hogy a beteg hivatásában vagy
Ez
az,
mely
az
egyesek
helyét,
jogait
s
teendőit
kijelöli;
tosabbak közé írja be. Nevezzük ezt bizalomnak a kormány őszinte
életmódjában gatoltatnék, gyökemely
a
társaság
czélját,
jogkörét
s
kötelmeit
meghatározza;
mely
ióakaratában, nevezzük vágynak a kibékülés s rendezett jogviszoI résen, biztosan és gyorsan gyógyít
a
jónak
és
igaznak
örökké
üde
forrásához
vezet,
a
közjóhoz
esznyok áldásai után: mindegy. Annyi tagadhatlan, hogy bizalommal és jó hitben nézünk az időknek eléje. Ez országgyűléstől so- közöket s a társadalmi roszak és bűnök ellen óvszereket nyújt; ez
az, melyet parancsszó el nem nemit, szuronyok meg nem ronthatkat mondhatni mindent várunk.
Hiszsiük, hogy az 1865. évi országgyűlés, inkább, mint va- nak, s melynek erős falai közt, — ha vész jött vagy roszakarat I Pest, király-uteza 27. sz Medetz| házban, l-só emelet, délelőtt 7-9-ig,
laha más, orvosolni és alkotni fog. Alkotmányos és társadalmi vítta: a trón és nemzet mindig biztos menhelyet talált.
délután 1 — 4 óráig
Valljuk meg — hiszen nem a mi vétkünk, — hogy a jog- és
helyzetünk inkább kívánja ezt, mint valaha.
£6855"" Dijitzott levelekre azonal
Buzgalom, tevékenység eddig sem voltak főbb hiányai a tor- államtudományokat soká és nagyon elhanyagoltuk. Mig a törvényvényhozásnak ; sőt nem egy országgyűlést mutathatunk gazdagot hozást annyi jelei csatában az önvédelem harczai fáraszták.az alig ! válaszoltatik. s kívánatra a gyógyj szerek is megküldetnek.
s eredményteljest előbbrehaladt üdvös törvényekben. De valljuk pártolt irodalom főleg csak kézikönyvekre szoritkozott.
Most, miután a honfiúi munkásságnak szabadabb tér nyilt, a
meg: „annyi nemes erő, annyi hű tehetség, egy háladatlan munkában izzadt, mely a taposó malom kínjaihoz volt hasonló." . . . elén többet követel. Befejezni mindazt, mit az előbbi törvényhozás a jövő ssámára fenntartott; az érdekek legnagyobb kíméleVagy ki ne emlékeznék a „gravamenek1' meddő harczaira? !
Hiszszük, hogy a tátongó ür, melyet idegen kezek a fejdelmi tével kivezetni jogállapotunkat az abnormis helyzetből; föltárni az egyik Pestmegyében Monor vasúti álloés népjog közt nyitottak, melyet annyi ideiglenes és kísérleti rend- hazánk s jogéletünk ezer bajait, melyek gyógyító kezekre várnak; máshoz közel, 1250 hold kiváló minőségű
szabályok be nem tölthetének: legott áthidalva leend, a mint a megismertetni az előnyöket, melyekkel a fejlettebb jogtudomány földekkel;
király és nemzet alkotmányos téren találkoznak, s migasztos útjá- az áilamnak és egyeseknek kinálkozik; átültetni a nemesb növéa másik Hevesmegyében Hatvanhoz 1,
ban a koronás főt bizalom hozza közénk. De a belviszonyoknak,— nyeket, melyek boldogabb égöv alatt már régebben diszlenek s Gyöngyöshöz V/s órányira, 900 hold fekete
melyeken eddig az ideiglenesség hervasztó láza ült, — rendezése, mindezek által előkészíteni nehéz útját az elKerülhetlenül bekövet- tiszta búzát és repezét termő földekkel,
a kormányzat és igazságszolgáltatás, a szellemi és anyagi erők ki- kező codifi .atiónak.
mindkét birtok lak- es gazdasági épületekfejtése s szilárdabb alapra fektetése még sok időt és még több
A törvényhozás munkáinik előkészítése s könnyítése, a jog- i kel és kisebb királyi haszonvételekkel, elmunkát vesz igénybe.
és államtudományok elméleti és gyakorlati müvelése tehát a czél, adandó. Közelebbi értesítés adatik Dr.
Az 1848. évi törvényhozás, mely legtöbbet orvosolt, a gyó- melynek e téren minden erőt mozgásba kell hoznia. Ez a czél Schoenberg Ármin h. ügyvéd ur által
gyításnak csak felét végezhette. Lemetszé a beteg részeket, s a egyszersmind, mely a „Jogtudományi Közlöny"-nek lHelt (Pest, Józseftúr 15. sz. a.), naponkint dél*
adott, irányát kijelöli s feladatát meghatározza.
utáni 3 órától 6-ig.
1466 (2—3)
sérvek behegesztésére már nem volt ideje.
Ha a nagy épülethez avagy csak egy marok fövényt viheAz 1848. évi orszáeeyülés. mely legtöbbet alkotott, az építménynek csak felét tehette meg. Lerontá a régi sorompókat, le- tünk; ha lesz e lapok hasábjain egyetlen szó vagy gondolat, mely
rakta mozdithatlan alapköveit a jogközösség s tulajdons?.ilárdság meghallgatlanul nem enyészik el; ha tehetünk valamit, mi nem
Hatvani-utczában 15. sz. a.
nagy épületének, de a terv kivitelére már nem maradt ideje. Mint lesz téve hiába s czéltalanul; ha végre jogirodalmunkat a fejlettebb műveltség színvonalához avagy csak egy lépéssel közelebb
az ifjú Karthágó képe tűnik föl a félbeszakadt készület:
vihetjük: megfeleltünk egy szaklap hivatásának.
„Non caeptae assurgunt turres, non arma juventus
Szabad reménylenünk, hogy hazánk jogtudósai szíves közrearany, ezüst- és ékszerek legmagasb
Exercet
_
• • •
működésük által a nemes czélt elérni segitnek. Fel vagyunk hataláron megvétetnek,ugyszinte zsebórák
. . pendent opera interrupta, minaeque
mazva Baintner János, Csacskó Imre, Fogarassy János,
egy évi jótállás mellett eladatnak.
Murorum ingentes aequataque machina coelo."
Gregass Ágost, Hegedűs t'andid. Horváth Boldizsár, Horváth
Mihály,
Hunl'alvy
János,
Karvassy
Ágoston,
Kautz
Vizsgáljuk álláspontunkat.
Az 1848. évi törvényhoz'ás nem egy nyílt kérdést hagyott, Gyula, Kőnek Sándor, Nagy Iván, Pauler Tivadai, Szentarany- és ezüstmüvesek.
nem egy tennivalót tartott, fenn a jövőnek. S bár a függő viszo- királyi Mór, Szeniczey Gusztáv, Szilágyi Sándor, Szinovátz
1186(4-6)
György, Tóth Lörincz, Wenczel Gusztáv urak átalánosan isnyok a" kivételes korszakban nagy számmal nyertek elintézést
nagyobb rész, a codificatio, a közigazgatási s törvénykezési szer- mert és tisztelt neveit előre is megemlíteni azok sorában, kiknek
vezet, a bírói hivatalok és hatóságok rendezése stb. igért megol- dolgozataival a t. közönség vállalatunkban időről-időre találdását mindeddig hasztalan várja; ezzel jogi öntudatunk, hitünk és kozni fog.
bizalmunk a jövőhöz utal!
Szabadjon reménylenünk, hogy a köztisztviselő és ügyvéd
Némely fontos jogviszony az 184S. évi országgyűlésnek rövid urak tanuságos adatokkal járulandnak oly tudomány müveléséhez,
időközre szorított munkásságát s több oldalról igénybe vett figyel-mely legszebb vívmányait épen a gyakorlati jogéletből meríti.
(előbb Böhm és Kánya)
Szabadjon reménylenünk, hogy a t. közönség oly vállalattól,
mét, ugy látszik, elkerülte. A fenyitő ügy, rendőrség, államgazdámely sem munkát, sem költséget nem kiméi,hogy a közjónak hasz- Pesten, József-tér 10-ik sz. a.,
szat, ipar és kereskedelem, statistika stb. említve sincsenek.
Ide járul, hogy csakhamar ez örökké emlékezetes országgyű- náljon, — szíves pártfogását meg nem tagadandja.
ajánl; a
A ^Jogtudományi Közlöny" a lehető legnagyobb nyollés után a törvényhozás fonala megszakadt, rendszeres és progressiv munkássága megszűnt; s igy sem a roppant föladásokat nem ezadrét alakban, egy ívnyi tartalommal,hetenkint egyszer, minden
oldhatta meg, sem a korszellem röptét s a jogviszonyok fejlődését hétfőn az esti órákban fog megjelenni. Fő rovatai:
dúsan ellátott
I. Tőr vények é* rendeletek, melyek a törvényhozó vagy
nem követhette.
E helyett az országbirói értekezlet, mely az egymást válto- végrehajtó hatalom által életbe léptetnek, vagy melyeknek behogató provisorium dermesztő álmából ébredni kezdő jogéletnek zatala várható.
II. Törvényhozás. Javaslatok, értekezések, szemlék és muelső érütése volt, — csak felületes és elsietett rendszabályokkal,
ezek mellett idegen törvények nagy halmazával segitett a pillanat tatványok a jog- és államtudományoknak minden ágiiban, elméleti
szükségein. Nem vádkép mondjuk ezt: a tanácskozmány, idejénél és gyakorlati szempontból.
III. Kűl-törvényhozás. A birodalom és külföld jogintézmés jogkörénél fogva ennél többet nem tehetett.
A helyzet, melynek nyomasztó hatása alatt a köz- és magán- nyeinek szemléje s ismertetése.
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IV. Jogtörténelem. Történelmi és statistikai közlemények.
élet évek óta teng, — semmi kétséget nem hagy fenn az iránt,
V. Tárgyalási terem. Érdekesb jogesetek és bírói hatáhogy az országgyűlésre a jog- és államtudományok minden ágaiban roppant teendők várnak; s hogy az alkotás nagy munkája rozatok.
Titkos
VI. Jogirodalom. A bel- és külföldi sajtónak e szakbani
gondos előkészületet igényel.
Nem értenők azonban a kor és helyzet követelményeit, nem a termékei, könyvismertetések s bírálatok.
VII. Különfélék, — a jog- és államtudományokat s az e
jog- és államtudományok fontosságát, ha az előkészületnél megállapodnánk. Mert lenne bár bevégezve minden teendőnk, rendbe- szakban foglalkozó t. közönséget érdeklők.
újonnan keletkezettek

Med. dr. HclftT Vilmos

Két szép földbirtok,

zálogházi jegyek

Nyitral S. és Társa,

KÁNYA JÓZSEF
minden évszakra

legújabb bel- és külföldi

női-divatáru

Heckenast. Gusztáv,

Ökl*ASS B á l i l l t , felelős szerkesztő.

BETEGSÉGEK,
8 nap alatt

minőségre nézve

48 óra alatt
A „Jogtudományi Közlöny" előfizetési ára helyben házhoz hordva, vagy vidékre postadíj mentesen :

Egész évre 8 ít. — Félévre 4 ft. — Negyedévre 2 ft. o. é.

* • " A t. gyűjtőket minden 10 előfizető után egy tiszteletpéldány illeti.
Az előfizetési összeget és reclamatiókat az alulirt kiadó-hivatalhoz, — a kéziratokat pedig bérmentve a
:erkesztőhöz (hatvani-uteza 1-8Ő szám) kérjük intéztetni.

A „Jogtudományi
y Közlöny"
y kiadó-hivatala,
(Pest, egyetem-utcza 4. szám).

dr. Fux J.

23 év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságában háborgattatnék.
Rendel: d. u. 1 -4 óráig.
Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leggyorsabban eszközöltetnek.
Lakása: Király-utcza, 24. sz. a. J-ső
emelet
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684
Heekenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala'
ban megjelentek, s általa minden hiteles
könyvárusnál, Pesten : Pfelfer Ferdinánd,
Budán : Nagel és Wischan nál kaphatók.:

A magyar földhitelintézet

Legújabb szerkezetű népszerű
MAGYAR

LEVELEZŐ

sorsolás alá eső 51/2%-os záloglevelei

oly értékpapírok, melyeknek összegei földbirtokra első helyen történt betablazas által biztosítva, s hivatalos
kimutatások szerint két-háromszoros értékű jelzálog által fedezve vannak.
E jelzálog! biztosítékon kivül kezeskedik még a záloglevelek biztosságaért:

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

az intézet valamennyi adósának, kik egyetemlegesen, egy mindnyájáért és mindnyája egyért, egész ingó és ingatlan
vagyonukkal kezeskednek a záloglevelek birtokosainak az intézet kötelezettségeiért.
A záloglevelek, melyek 3 4 ' t év alatt, félévenkinti nyilvános sorsolás utján teljes névértékök szerint visszafizet1
tetnek, 1000, 500 és 100 ftra szólnak, 5 /J %-kal kamatoztatnak, s a jelenlegi árfolyam szerint évi 7 °/o-ot jövedelmeznek,
nem számítva bele azon töke-nyereményt, mely a teljes névszerinti értékben visszaváltás toiytán a vásárlási ár éa a
névérték közötti különbözetnél fogva a vevő javára esik.
Minden záloglevél félévi kamatszelvényekkel van ellátva, melyek évenkint kétszer, és pedig május és november
1-ső napján, minden adólevonás nélkül, váltatnak be, s pedig nemcsak Pesten az intézet pénztáránál, banem minden
európai börzepiaczon, valamint azon kereskedő-házak által is, melyek a záloglevelek eladásával foglalkoznak.
A záloglevelek legfelsőbb rendelet szerint

árvapénzek,

alapítványok,

s egyebek biztosítására is fordíthatók, különösen pedig alkalmasak

biztos tőke-elhelyezések és az aggkor biztosítására,
miután föltétlen biztosítékot, s most vásárolva,

7° o évi jövedelmet és biztos tőkenyereményt
| p ^ " Az említett záloglevelek, a napi-arfolyam szerint, kaphatók PESTEN: Malvieux C. J., Wahrniann és fia
Báron testvérek czimü kereskedő-házaknál; - BÉCSBEN: M. Sebnapper, Johann Ribarz, L. Epstein uraknál; —
vidéken: a Magyar biztositó-társaság főugynökségeinek legnagyobb részénél; bérmentesítve kAIdött pénzért a/sonban
posta utján magától az intézettől is megszerezhetők.
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legújabb, s mint legjobbnak elismert s legkényeluiesb szer

i

Szerkeszté

FAUEiAM ELEK.

Nyolezadlk Javított a magyar torvényelnk és a mostani viszonyokhoz
1
alkalmazott kiadat.
Megjelent:

HUNNIA.
KIS

nyújtanak.

FOG-SZIVARKAK,

vagyis : mindennemű viszonyokban
: előforduló levelek, különösen keres| kedői levelek, valamint a közéletben
! előforduló bármiféle iratok s okle! vélek szerkesztésére vezérlő segéd>
kézikönyv,
; számos példával felvilágosítva.

Borítékba fűzve ára 80 krajezár ausztr ért.

•-

Cs. kir. kizáról. szabad.

és házi-ügyvéd,

Irta
LAJOS.

volt kir. magyar udvari ügyvivő és
igazságügyminiszteri tanácsos.
Ára boritékba fűzve egy húszas vagy
35 osztr. krajezár.
Pest, Ráth Mór bizománya 1866.
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Olcsó és czélszerti ajándékok

HARIS PÁLNÁL

Pesten, Deák Ferencz-utcza 15. az. alatt kaphatók, u. m.:

1 levélmásoló vasgép fa-alappal 4 ft. 50 kr., minden szükségletekkel tökéletesen ellátva 6 ft,
j egész 7 ftig. Fgészen vasból vas alappal 14 ft., minden szükségletekkel ellátva 17 —18 ft.
m i n d e n neme e l l e n ,
— ft, 45 kr. 100 dombor szines monogrammért vagy
100 db. 8-ad levőlpapii
vastagabb jm . . — ft. 6ő kr.
2 szóért avagy egy szóért arabesquebe
egyedüli feltalálója : TÖttÖK. JÓZSEF gyógyszerész Pesten, király-uteza 7-dik az. a. 100
100
„ vastag angol .
foglalva csak í ft. fizetendő.
1 ft. — kr.
Ezen fog-szivarkák, kényelmes alkalmazásuk s biztos hatásuk végett
100
,, legvastag. angol
1 ft. 40 kr. 100 domb'or nyomatú látegatdjegyek 80 kr.
átalános használatra
100
csipkeszélü színes zo100 finom fekete kőnyomat . 1 ft. — kr.
mánezos és domborminden magasztalás nélkül maguk-magukat a legjobban ajánlják. — A fogfájásban
2 soros nyomat . . < . . 1 ft. 50 kr,
nyomatott szelü . .
1 ft. 60 kr. 3-soros nyomat
szenvedő azon pillanatban meggyőződést szerezhet magának, hogy egy jeles és oksze2 ft. — kr.
szines levélivek
1 ft. — kr.
rűleg összeállított készitménynyel — mely a czélnak tökéletesen megfelel — van dolga. 100
100 pecsétostja saját arczkép100
gyászszegélyül
ft.
10kr.-lft.60kr.
Gyermekek és nők azokat szinte egész kényelemmel használhatják. Miután a fogfájás
pel fényképileg
. . . . 3 ft. — kr.
levélpapírokra alkalmazandó photooly sok kellemetlenséggel jár s legtöbb esetben éjjelen, mikor fájdalom-csillapitó szer 100
graphia 3 ft.; a papirt lehet bármelyikét 6 darab Hermesféle rajzminta,
épen kéznél nincs, lép be, — czélszerü s egyszersmind kívánatos yolna, hogy ha ezen
minden nemből vegyítve . . . 30 kr
hozzáválasztani, e végre 1 jó példány kifog-szivarkák mint legjobb házi óvszer, minden háznál készletben tartatnának.
vánatos beküldeni. E levélpapírokhoz kellő 1 nagy negyedives minta . . . . 20 kr.
Ára egy skatulyának 1 ft..' > skatulyának 50 kr. Postán küldve 10 krral több.
40 kr.
borítékok 100-a 30 krtól 1 ftig kapható. 1 félives minta
Ismételadók illendő százalékban részesülnek.
100 dombor nyomásért 2 elöbétüvel vagy Mindennemű rajzeszközök, rajzpapirok legKözépponti elküldési raktár: a fenérintett gyógyszerésznél. Megrendelhető
2 szóért csak 12 kr.
olcsóbban kaphatók.
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toyábbá a Magyar- és szomszédországok, valamint az összes cs. kir. osztrák tartományok
minden gyógyszerészénél.
•
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A hamburgi, londoni, párisi, müncheni és bécsi érmekkel kitüntetve.

A KORIÍEOBURGI MARHAPOR
marhabetegségek s marhavész ellen

a legnagyobb eredménynyel használható ; az ellenállási erőt gyámolitja s minden
dögös befolyásoktól megóvja, gátot vet továbbá mindazon betegségeknek, melyeknek legtöbbnyire a marhák kitéve vannak; kitűnő hathatóságát igazolja különösen
lovaknál a mirigy, torokfájás, bélgörcs s zabálási hiány eseteiben. Szarvasmarháknál:
a vérfajés, szélhas, s a tej megjobbitásánál, nagy hatást gyakorol továbbá aborjuzás
alkalmával; juhoknál felette ajánlatos a májgiliszta eltávolítására s az altesti bántalmak minden nemeiben.
Valódi minőségben kapható PESTEN: Török József gyógyszerésznél királyuteza 7. sz. a., Thalmayer és társa, sllalbaucr testvéreknél. BUDÁN: az udvari
gyógyszertárban, s Magyarország legtöbb városaiban, melyek hirlapilag időről-időre
közöltetnek.
'
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A „TANULÓHOZ"

czimzett p a p i r k e r e s k e d é s , hatvani-uteza 6 sz. a., a nemzeti kasinó átellenében
ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemű

IRÓí- ÉS RAJZESZKÖZÖKKEL

Ü-J

RATII MÓRNÁL Pesten, a „vastuskóhoz" kapható:

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN
') évei és halála 1848—1860.

Irta
KECSKK2MÉTHY AURÉL.
Ára 1 ft. 20 kr.

Tartalom : Előszó. — Első látogatásom Döblingben. — Széchenyi útja a döblingi intézetbe, s ott töltött első évei (1848—1852). — Aránylag derült napok,
1853-tól 1860. márcziusig. — Széchenyi irodalmi, politikai és sociális tevékenysége
Döblingben. — A sárgakönyv és egyéb röpiratok. — 1860. márczius 3-ka. — Rendőri házmotozás Széchenyinél s másoknál, s erendőri hős tett egyes episodjai.— A legnagyobb magyar halála és temetése. — Ki ölte meg Széchenyit? — Nyomozás Dr.
Görgen ellen; tanúvallomások és eredményűk. — Nagyoknak este sok apróbbét
vonja maga után. — Örült volt-e Széchenyi? — Befejezés.
1468 (1)
• \

Mi a háztartás legszebb dísze?
Mi a háziasszonyok legnagyobb büszkesége?

A jó és szép porczellán! És ezt a bel- s külföldi legnagyobb s l e g j o b b hitelű gyárak beutazása, és azoknáli tömeges bevásárlások folytán nemcsak legnagyobb és legszebb
a legjutányosabb árak mellett.
választékban, hanem eddig soha nem létező olcsó árakon szállítani vagyok képes.
Van szerencsém tebát a nagyérdemű közönséget, szálloda-, kávéház- és étteremtulajdonosokat árutáram megszemlélésére, s ezáltal a fentmondottak valóságáról meggyőkülönös olcsó levélpapírok monogrammokkal.
ződés szerzésére tiszteletteljesen meghívni.
100 db. fehér levélpapír névvel — ft. 50 kr. 100 db. szineg legfin. levélpa'A Feketeerdői üveggyár raktára által továbbá képessé vagyok téré minden rendii
pír névvel . . . . 1 ft. — kr. üvegárut legjobb minőségben és legjutányosabban kiszolgáltatni.
100 „ finom „
„
— ft. 80 kr.
100 „ látogatójegyek lithogr. 1 ft. — kr.
100 „ legfin.
„
monoVégre ajánlom jól "berendezett diszmű kereskedésemet, különösen evőeszközöket,
grammal színben . . 1 ft. 50 kr. 100 „ levélpapír arczképpel 2 ft. 75 kr. chinai ezüst, Alpacca és Packfong árukat, tálezákat, egy szóval háztartási eszközöket
le
b b
égben
Vidéki megrendelések utánvétel mellett legpontosabban szolgáltatnak

Karácsonyi ajándékoknak

í;

>

DÁVID és KÜRTZ.

Í4°5 7 (4-°5) "

Sonnenfeld József,
N.-Várad, sas utcza 4-ik szám.

Kiadó-tulajdonos Heekenast Gusztáv. — Nyomatott aaját nyomdájában Feiten, 1865 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

