A magyar földhitelintézet
sorsolás alá eső 5% %-os záloglevelei

oly értékpapírok, melyeknek összegei földbirtokra els* helyen történt betáblaza* által biztositva, s hivatalos
kimutatások szerint két-háromszoros értékü jelzálog által fedezve vannak.
£ jelzálogi biztosítékon kivül kezeskedik még a záloglevelek biztosságaért:

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

Gabrielannm.

Berzeviczy Irnak ur Borsodmegyében, a
Szendrő-Í.ádi Gabrielanum famivelőintézetében találtató alma, körtve, meggy, cserf-snye, szilva, baraczk és rózsa-fa 2—öéves
különféle és több 1000 darab az eddig ismertek között a legnemesebb faicsemetéket
és szarnócza, földi eper és gazdasági legkülönb faju köztük a hires krivicza-gabna
és iborkamagvait és burgonyafajait, az eddig ismertek között a legjutányosabb áron
ajánlja, és azoknak különösen a facsemeték
gyümölcseivel megizlelés végett, valamint a
Gabrielanum intézet khthalogusával ismegJendelésre szolgálni kész, utoisó posta Miskolcz mellett Edelény.
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az intézet valamennyi adósának, kik egyetemlegesen, egy mindnyájaért és mindnyája egyért, egész ingó" és ingatlan
vagyonukkal kezeskednek a záloglevelek birtokosainak az intézet kötelezettségeiért.
A záloglevelek, melyek 3 4 ' t év alalt, félévenkinti nyilvános sorsolás utján teljes névértékők szerint visszafizettetnek, 1000, 500 és 100 í'tra szólnak, 5Vi %-kal kamatoztatnak, s a jelenlegi árfolyam szerint évi 7 %-ot jövedelmeznek,
nem számitva bele azon téke-nyereinényt, mely a teljes névszerinti értékben visszaváltás fo'ytán a vásárlási ár és a
névérték közötti különbözetnél fogva a vevő javára esik.
Minden záloglevél félévi kamatszelvényekkel van ellátva, melyek évenkint kétszer, és pedig május és november
I-ső napján, minden adólevonás nélkül, váltatnak be, s pedig nemcsak Pesten az intézet pénztáránál, hanem minden
európai börzepiaczon, valamint azon kereskedő-házak által is, melyek a záloglevelek eladásával foglalkoznak.
A záloglevelek legfelsőbb rendelet szerint

árvapénzek,

Titkos

betegségeket

Med. dr. Helí>r Vilmos

s egyebek biztositására is fordíthatók, különösen pedig alkalmasak

Pest, király-utcza 27. sz. Medetzházban, l-só emelet, délelőtt 7—9-ig,
délután 1 — 4 óráig
f?QP" Dijazott levelekre azonal
válaszoltatik, s kívánatra a gyógyszerek ie uiegküldetnek.

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

7% évi jövedelmet és biztos tökenyereményt
nyujtanak.
§BF*Az emlitett záloglevelek, a napi-arfolynin szerint, kaphatók PESTRIV: Malvkiix V. J., Wahrmann es fia
Báron testvérek czimü'kereskedő-házaknál; - BECSBEN: M. Schnapper, Johann Ilibarz, L. Ep*tein uraknál; —
vidéken: a Magyar biztositó-társaság föugynökségeinek legnagyobb részénél; bérmentesítve kAldfttt pénzért aeonban
posta utján magától az intézettől is megszerezhetők.
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még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat folytán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül, íiosy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gátoltatnék, gyökeresen, biztosan és gyorsan gyógyit

alapítványok,

Mindennemü

takarópapiros
(Makulatur)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik ss

ÜDITŐ-NEDV a köszvény- s csúzos bántalmak
A dr. Pattison-féle köszvény-gyapot
enyhíti azonnal s gyorsan gyógyítja

(Restitutions-Fluid)

minden nemeit,

lovak számára

il. m. arcz-, mell-, nyak- és fogfájásokat, fej-, kéz- és térd-köszvényf, gyomor- és altesti
fájdalmakat s a t .
KWIZDA FERENCZ JÁNOSTÓI.
Csomagokban SO kr. s forintjával használati utasítással együtt egyedül valódi
minőségben kapható: TOlíOK JOZSEF gyógyszertárában Pesten, király-utcza 7-dik
Korneuburgban.
z a , és Budán, TAUB W., tabán. szarvas-tér 613. sz. a.
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Az ausztriai államok összes területeire nézve Ferencz József császár O Felf ége által, megelőzőleg annak gyakorlati alkalmazását, s a cs. kir. ausztriai egészségügyi hatóság által megpróbálva, kizárólagos szabadalommal láttatott el s a londoni órtmmel tüntettetett ki; ő felsége az angol királyné udvari istállóiban, valamint dr. Knauert, porosz
k;rály ő felsége összes udvari istállói fó-lóorvos bivata'os gyakorlatában a legjobb eredménynyel használtalik s különösen jónak bizonyult be idült bajokban, melyek az égetés
u. m . : ingek, lábravalók, k o r s e t t e k , ellenzők, p i q u é - t a k a r ó k , k ö t ö t t f ő k ö t ó k s a t .
és zsinórhuzásnál az erős bedörzsölést ki nem állják, u. m. szügy, csipő, kereszt- s vállbénaság, rokkantság, ivhtírbillentyű, csúz, ficzamodás, s a pata, korona- és csülök-csukió
megrámíulása sat. eseteiben, s a lovat, a legnagyobb megerőltetéssel járó munkában is a
legmagaab korig kitartóvá teszi s vidámságban tartja.
fonott vagy vas bölcsők, egészen felszerelve minden áron.

Gyermek vászonnemű-készleíek,

Keresztelö-vánkosok é s zafoonykák

Női vászon-készletek,

Egy palaczk ára 1 ff. 40 kr.

Két palaczknál kevesebb nem küldhető, a pakolásért 30 kr. számittatik.

Valódi minőségben kapható:

PESTEN : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, királyuteza 7. .<z. a.
Továbbá:
B.-Gyarmaton Omsszta F.,— Breznóbányán Göllner S. eafia,— Debreczenben
Bignio ,1.,
Dettan Braunmüllír J., — Déva: Lengye J.,
Eperjesen Zsembery,
Eszéken Deszáti, — Esztergomban Bierbrauer J. C, — Gyöngyösön KoczianovichJ.,
— GyörAtt: Lehner P., — Isperen: Flamm J., — Kassán: Novelly A., — Késmárkon :
Genersich, — Kolozsvártt: Wolf J , — Komaromban: Ziegler A. és fia,— Lugoson:
Kronetter F., — Miskolczon: Spuller J. A.,— Nagy-Becskereken: Heidegger, —
Nagy-Kanizsan: Fesselhofíer és Rosenfeld, — Nagyszombatban: Smekal és fia,—
N.-Varadon: JánkyA., — Pakson: Flórián J., — Pápán: Beermüller W., — Pécsett:
HáyE.,— Pozsonyban: Schertz F. és Hackenberger testv., — R.-Szombatban: Hamaiiar A., — Rosnyón: Poós J. J., —Szabadkán: Sztojkovits D , - Szekszárdon:
Hutter A , — Sziszeken. Dietrich A., — Szolnokon: Scheftsik, — Székesfehérvártt:
Kovács P. és Legmánn A., — Sopronban: Müller és Mezey, - Trencsénben: Weisz L.
Varasdon : Halter F., — Veröczén : Bész J. K., — Zág— Tepliczen:Weisz L.,
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rabban : Mihics Gr., — Zala-Egerszegen: Hulinszkv A.

ágynemüek, nappali és éjjeli ingek, nadrágok, korsíttek, fésülő-köpenyek,zsebkendők,
szoknyák s a t . asztalneműek, törülközők s a t .

Kész mennyasszonyi készletek

bármely áron, mennyasszonyi ruhák selyemből vagy illusioból, és mirtus koszoruk.

Finom hímzések, fehérnemöek, csipkék,
g a l l é r o k é s k é z e l ő k , f ő k ö t ó k , hálók, szövetek, szélek és b e t é t e k s a t .

Függönyök és ftiggönyszöveteket
ajánl

TÜR8CI1 P.

a legfinomabb külföldi kelmékből, szilárd s tartés munka, dusválasztékban s ölcsó
árért kaphatók

Pesten, váczi-utcza 19-ik szám a., a nagy Kristóf mellett.
Megrendelések postai utánvét mellett gyorsan teljesittetnek. "^W

BRETSCBNEIDSR ZSIGfflOND-nál

uriutcza 12. szám alatf, a Szerviták udvara átellenében Pesten.

Ugyanott a legrövidebb idö alatt mérték szerint is készittetnek lábbelik, melyek
a lehetőségig szinte a legolcsóbb árért számittatnak. Árszabályok kivánatra egész
készséggel kiszolgáltatnak, valamint vidéki levélbeli mustraszerinti megrendelések
gyorsan teljesittetnek.
1877 (7—8)

Biztos es gyors kiirtása
a

patkányok s egereknek,

egy cs. kir. kizár. szab. patkány- s egérpusztitd szer által gyertya formában.

Egy darab ára 50 kr. a. é-

Valódi minőségben kapható:

„'

PESTERI: Türök József gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik sz. a.,

továbbá:
NT.-Becskerek: Nedelkovits. — Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J .
— Jassenova: Dudovits J. — Keszthelyen: Wünsch F. — Kolozsvártt: Wolf J .
Pozsonyban: Scherz Fülöp. — Sopronban: Pachhofer,— Soborsin: Franke A. Varasdon: Halter D. F., — Verftczén : Bész J . K. uraknál. 1474 (3—14)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Pest, január 28-án 1866.
Elöfizetési foltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft.
tsapán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — tsnpan Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.
1
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kiromsior- vá ' töMi" "" •"'•*'' * . " P
^ J " * <s Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január l-töl kezdve: Egy, négyszer has&bzott petit sor ira, vagy annak helye egyszeri igtatásn&l 10 krta;
I . . . . . t.u
,T™ 'gtatósnál csak 7 krba számittatik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szamára hirdetményeket elfogad. Hamburg és AKonában: llaascnstein és Vogler.— M.-Frankfurtban:
J«e»,r konyvkere.kede.eiBec.ben : O P p e )ik A . a j c . - Bélyeg-dij, külön minden igtaUs után 30 ujkr.

Hosszu
Azon alkotmányos gondolkozásu román
hazafiak egyikét kivánjuk megismertetni,
a kik nemzetük boldogságát, szellemi és
anyagi előhaladását csakis a magyar alkotmány védszárnyai alatt remélik megalapíthatni. - A férfiu, kit ezennel bemutatunk, az erdélyrészi alkotmányos románok
előharczosa, s ugy az utóbb lefolyt mostoha
idök nyomasztó sulya alatt, mint a jelen
erdélyi országgyülésen tanusitott érzelmeinél, elvhüségénél és szilárdságánál fogva
teljesen megérdemli azon köztiszteletet,
melyben részesül.
Hosszu Jozsef, a kisnyiresi
Hosszu, román nemes család
ivadéka, született 1825. márcz.
24-kén. Tanulmányait a kolozsvári róm.-kath. lyceumban végezvén, a hittan i tanfolyamra a
balázsfalvi g. e. papnöveldébe
ment, a hol az ékesszólás feltünő
jeleit adván, a boldog emlékezetű g. e. püspök Leményi János
a csak 22 éves ifjut az ottani
gymnasiumban a rhetorika tanárává nevezte, mely minőségben hasznos szolgálatokat tőn s
közszeretetben állott.

József.

1848-ban Erdélynek Magyarországgal való uniója törvényszerűen létrejővén, s ezzel a
jogegyenlőség nemzetének addig
jogosulatlan részére is kiterjesz
tetvén, a földerült uj korszak
Wosszu Józsefben is élénk regényeket keltett egy szebb jövö

székéből kilépett, hogy magának más pályát választhasson.
Látván azonban hogy a politikai ügyek mindinkább bonyolódnak s a forradalom a kitörés
pontján van, lakását Naayágra
tette át, a hol, távol a viSig z a j á t ó l , visszavonulva várta be a dolgok lefolyását Ámde
az események lezajlásával táplált vidor reményei is szétfoszlottak, s az önfenntartás
ösztönétől indittatva, 1850-ben mint cs kir
adóhivatali ellenőr államszolgálatba lépni
kényszerült. Csakhamar adószedővé neveztetett ki, de e hivatalában, kivált az 1859-ki

érvényt szerezhetett volna, a provisorium
beálltával többi alkotmányos tiszttársaival
együtt visszalépett.
Hogy mint egyszerü magánember is
hasznára lehessen hazájának és nemzetének,
részint a „Köl. Közlöny'-ben, gyakrabban
pedig a „Concordia" czimü pesti román lapban folyvást dolgozott, nemzetfeleit a magyar alkotmány szabadelvü, helyes és jótékony voltáról meggyőzendő. A „Concorcüá"ban megjelent legfigyelemre méltóbb czikkei
ezek: 1) „Az erdélyi országgyülésnek adőmegszavazási és ujonczmegajánlási joga volt.11
2) „Magyarország alkotmánya."
3) „Hogyan lehetne a román
papság sorsán javitni." 4) „A
román kongresszus." 5) „Az erdélyi törvényszékek szervezésének szükséges volta." stb.
Alkotmányos gondolkozása
ismeretes levén, az 1863-diki
Szebeni tartománygyülés alkalmával, bárha követjelöltül három helyütt is fel vala léptetve,
a centralizatióhoz szító román
bürokratia meghiusitá megválasztatását. Annál nagyobb elégtételt szolgáltattak neki az
1865-diki erdélyi adhoc országgyűlésre kiirt választások; előbb
Dobokamegyében akarák megválasztani, ottani jelöltségéről
azonban lemondván, Kolozsmegyében választatott meg a magyar, román és szász választók
egyeteme által, és pedig egyhangulag.
Az országgyülésen megjelenvén, az 1865. decz. 2-diki
ülésben első volt a román képviselők közül, ki a jogfolytonosságot s az ennek alapján követtársa Zeyk Károly által indítványozott feliratot pártolta,
támogatta s egyszersmind^ román választói kívánalmait, egy külön irafr;
ban formulázva, a pesti közös hongyülés elé
leendő terjesztés végett benyujtotta.
Legyen szabad remélnünk, hogy akolozsmegyei választók, kiknek bizalmát Hosszu
József ily fényesen igazolta, alkalmat nyujtandanak neki, mikép alkotmányos nézeteit
s ennek folytán nemzete érdekeit nemsokára

franczia-orosz háboru kitörése után több
kellemetlensége levén, hivataláról lemondott
s az államazolgálatot végkép odahagyta.
Ezután egész idejét politikai és publicistikai tanulmányoknak szentelte, hogy
magát azon hivatás betöltésére előkészítse,
melyet a viszonyok a Bach-féle absolutismus
letűnésével számára kijelölni látszottak. Az
1861. okt. 20-diki diploma kelése után csakhamar láttuk őt „Mezőségi román" álnév
alatt a „Kolozsvári Közlöny "-ben a jogfolytonosság és unio mellett harczolni. Az
1861 diki Szebeni román konferencziában

ZT} a m e l yben az egyes tehetk
* t f *7? érvényesithetésére tágabbter kinálkozott - s tanári

Részletes árjegyzékek bérmentve. ""^g 1319(10-0)

és gyermek-lábbelik

Tizenharmadik évfolyam.

4-ik szám.
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HOSSZU

JÓZSEF.

másodmagával védte az uniót és törvényességet.
1861-ben az erdélyi vármegyék visszaszervezésekor Kolozsmegye alispánjává választotta. Ez egész hivatali müködését a
népiskolák jó karba helyezésére forditotta s
e részben nagyon gyakorlati rendeleteket
bocsátott közre. Mielőtt azonban ezeknek

39
A midőn minden készen volt, pipára hányat találunk széles Magyarországban, de
a pesti közös országgyülésen is fejtegethesse gyujtott, s szalmakarszékére ülve, mondá: olyan név, mint Abaházy, ritka madár a
8 a hazai alkotmány fölépítésének nagy most már letelepedtem, s várhatok, mig Körös mentében. Kérem, ne sokat ellenkedmunkájában közreműködhessek.
(—)
mint ügyvédet, az ügyesbajos emberek fel- jék ; üljön mellém a kocsiba, foglalja el szálkeresnek. Nem sok keresetre volt reménye lását, bútorokról is gondoskodunk, s holmiaz elaő évben, de volt annyi pénze, öröksége ját majd elhozatjuk.
— Mondtam, uram, hogy lehetlen.
Novemberben.
végső maradványából, hogy jó gazdálkodás
— Hogyan, lehetlen? Egyik nemes a
1865.
mellett egy pár esztendeig ba nélkül vármásiktól
nem fogadhat el szives barátságot
hatta a szebb napok megérkezését.
(Horváth Lajos képviselőnek, barátomnak.)
Harmadnapra délután, a midőn a ven- és vendégszeretetet?
A polgár-ünnep víg zaját: benn,
— Ö méltóságának nagylelkü ajánlatát
déglőből, a hova ebédelni járt, visszaérkeBeteg szobámból hallgatom;
végtelenre
becsülöm: de engedje meg tisztzett, 8 kedves karszékén ismét jövendőiéről
tartó
uram
nekem azon örömet, hogy ha
Zászlók lebegnek, — hangos é l j e n
kezdett gondolkodni, hirtelen zaj támad az
egykor
tán
lesz
belőlem valami, előmeneteS heves dal zeng az ajkakon.
utczán, s könnyü nyári kocsi áll meg a ház
lemet
egészen
saját
munkámnak és igyekeMily lelkes nép! a czél nemes, nagy,
elött. Kinéz, de ekkor már a kocsiban ülő
zetemnek
köszönhessem.
A honfi-érzés hű, meleg . . .
a ház udvarára lépett, s csak azt látja, hogy
— Már mirevaló ez a históriás könyOh nemzetem! bízom tebenned,
a bakon sárga sujtásos kocsis ül, a mi vilávekbe
való érzékenység! Nem él meg abból
Bízom, de mégis — féltelek!
gos jeléül szolgált, hogy a hatalmas uraság,
az
ember
Békés-Gyulán. Ifju uramnak nem
vagy annak valamelyik gazdasági tisztviseBírod — megáldva dús erővel —
szabad
feledni,
mivel tartozik az Abaházylője hajtatott ide.
A férfiasság zálogát;
névnek.
Ha
közénk
telepedett, szabja magát
A következö pillanatban kopogtak ajtaA nyujtott vas-keztyüs maroktól
a
mi
szokásainkhoz.
Itt nincs divatban a
ján, a kilincs megzörrent, az ajtó szárnya
holdvilághoz
verseket
irni. Azért épitettük
Kezed még vissza nem vonád.
megnyilt, s kit kellé látnia?
az
uj
vármegyeházat,
hogy
minden nemes
Edzett, erős vagy, — ah, de jó is,
Alig hihetett szemének. Ö volt, Tóbiás
Hamar-bizalmas, gyermeteg . . .
István tiszttartó uram, a ki belépve a szo- tudja, hova kell tartoznia. Ö méltósága a
Nem a kemény szorítás-, a lágy
bába, legelőször is azon panaszkodott, hogy gróf már irt a főispánnak, s a postafordultáSimogatá8tól féltelek!
pipája kialudt, s tüzet kért. Az ifju egy val megjő a honorarius vicenotariusság ifju
uram számára.
ugrással kün termett a konyhán a tüzfogóHarcz szült s nevelt; — támadt belőled
— No még csak a kellene, hogy tiszteval izzószenet hozott be, s udvarias köszönSok, sok, ki volt hír- s tettre hős;
tések között rátette tiszttartó uram ezüst- letbeli aljegyző legyek a vármegyén!
A s z a b l y a s t ő r előtted, annyi
— Igy kezdte azt más is, drága nagy jó
kupakos tajtékpipájára.
Viaskodágból ismerős.
uram.
A honorarius nótáriusból lesz a szol— Bocsánat, hogy háborgatom, kedves
Osztál vágást, értek döfések,
gabiró
vagy föjegyző; ebböl a viczispán, a
uramöcsémet! — kezdé a tiszttartó, oly hanMelyek sokáig vérzenek . . .
kir.
tanácsos,
a referendarius, a personalis,
gon, melyet a legelső találkozás szomoru
Hagyján a sebzö fegyver! — a sebországbiró,
vagy
kanczellár.
története után legkevésbbé sem lehetett
G-yógyitó irtól féltelek!
—
Nem
vágyom
ily fényes polczokra.
várni. — Először is azért jövök, hogy a féÜgyvéd
akarok
lenni.
Egyelőre fölvállalom
nyes Abaházy familia utolsó szurkulusától
Szörnyü az ég, midőn haragszik
a pörét két kofának, a ki a piaczon összevealázatos engedelmet kérjek.
S a magasságból mennydörög;
szett, aztán igazságot keresek a szabó szá— Kérem . . . kérem — felelé az ifju —
Tölgy, szikla reng, — a gyenge szivü.
mára, a kinek a kontóját nem akarják
inkább tán én voltam a hibás, hogy talál- fizetni; lassankint átmegyek az öröködési
Fejét meghajtva könyörög . . .
kozván az utczán egymással, ügyetlenül tér- pörökre, s ha kedvez a szerencse, akadhat
Az égnek, n e m zord fellegétől,
tem ki.
Melyben villámi rejlenek:
kezembe egy zsiros juris pör, melyből még
— Tréfaság! megtörténik többször az a harmadik utódom is megélhet.
Hanem mosolygó fénye- 8 színea
íly sárfészekben, s ha megtörtént, legjobb
Szivárványától féltelek!
— Nem ér ez a beszéd semmit. Ifju
arról örökre megfeledkezni, mihelyt tisztát uramnak még ma be kell költözni a szép
A tenger mély s nagy, — messze a part öltöttünk magunkra. Másról van itt szó. ö szállásra. Mi kifogása lehet a szép nagy
Hullám, hullámra kél, dagad . . .
méltóságának, mindnyájunk legkegyelme- udvar, a pompás gyümölcsöskert, s a friséNincs szünet a kemény viharban,
sebb urának tudtára esett, hogy az ős Aba- ben kifestett világos szobák ellen? Legházy család egyik tagja Gyulán kiván lete- alább jőjön és nézze meg. Ha meglátja azt
Nyugvásra nincs egy pillanat . . .
lepedni. Halálra pironkodnánk, ha ily nemes a földi paradicsomot, fogadom, hogy rögtön
De 1 e n g a bárka, s van remény: hogy
származásu ifju, a város ezen pusztuló részé- kedvet kap a honorarius aljegyzöségre. Nem
Szünnek, fordulnak a szelek;
ben egy börszagu csizmadia házánál volna utolsó állapot ez Gyulán, s látni fogja, mint
Hajód, hol könnyen m e g f e n e k l i k : g
kénytelen lakni. Ime az uraság fiskálisának hordják majd tenyerükön ifju uramat az
A r é v s e k é l y i n féltelek!
kilenczszobás szállása van, de miután gyer- itteni módos apák és anyák, a kiknek eladó
De nem! Te hü maradsz magadhoz,
mektelen özvegy, elég neki három is. Ö mél- lányuk van. Becsületemre, ha lányom volna,
tósága, kegyelmes grófunk tehát ide küldött, magam is versenyre kelnék a többi apákkal,
Kísértésben, bajban szilárd!
hogy igen szerencsésnek tartaná magát, ha
Igy lészsz felmentve, állj vagy essél:
a kik itt lámpával keresik a házasulandó
tiszta vendégszeretetét meg nem vetné s beHa a jövő itélt, bírált.
fiatal embereket. Nos? indulhatunk?
hurczolkodnék az uradalmi fiskalatusban
Légy, légy erős munkálva, s hitben
— De hiszen én már kereken kimondüresen álló hat szobába.
Se vakmerő, se csüggeteg . . .
tam, hogy itt maradok. Mondja méltóságos
E beszéd ugy csendült meg az ifju füléHadd érjen a boldog csalódás:
grófjának, hogy képes sem lehetek, irántam
ben, mint az ezeregy éji mesék legkalan- mutatott szivességeért méltó köszönetet
Hogy ok n é l k ü l féltettelek!
dosbja. Bámulva érté meg, hogy a hatalmas mondani: de csak engedje meg nekem torTompa Mihály
uraságnak már tudomása van ittlétéről, s mába esett szegény féregnek, ha azt hiszem,
hogy magát a teljhatalmu tiszttartót küldé nincs hozzám, rangomhoz és vagyoni állahozzá, szegény egyszerü emberhe;, aki csak potomhoz méltóbb tanya, mint nemzetes
A kortes-világ eredete.
éjjel nappali szorgalmas munkájával remélte Rencsik András uram ruczavárosi háza, a
(Novella.)
hova teljes szivbeli megelégedéssel telepedkenyerét megkereshetni.
Irta Pálffy Albert.
Egy perczig gondolkodnia kellett, mig tem le.
— Ifju uram tréfál! Hallatlan dolog
(Folytatás.)
zavartában válaszolhatá:
volna, ily szerencsét, és méltóságos grófom
— Ö méltóságának hozzám való szivesIV.
hathatós pártfogását visszautasítani. Ugyan
sége
határtalan, s a mellett pirulva vallom
Miklós ur egész kényelemmel helyezkene kéresse magát, mint valami falusi menydett be a Rencsikház utczai szobájába. La- meg, hogy ily kitüntetésre érdemetlen va- asszony, mert bizony mindjárt karon ragakása meglehetősen volt bútorozva, s a tor- gyok. Engedje meg tiszttartó uram, hogy dom, és erövel is elhurczolom a Kinált bolnyos nyoszolyában annyi ágyiruha, hogy itt maradjak a csizmadia házában. Oly pa- dogságba.
lefekvéskor alig használhatta a párnák és lota, mint az uradalmi fiskalatus hat szo— Tiszttartó uram engem a legnagyobb
dunyhák Ötödrészét. Tentát, papírt, tollat bája, nem egy tönkre jutott nemesember
zavarba hoz. Már kijelentettem, hogy nem
szerzett, hogy ha kell, hát legyen; könyveit ivadékának való.
lehet élnem ö méltósága ajánlatával, de ha
a szoba szögletébe rakta, habár Rencsikné
— Már micsoda beszéd ez, ifju uram! A
asszonyom erősen a mellett volt, hogy az jó fajta nemesember soha sem juthat tönkre. mint ügyvéddel tetszik velem parancsolni,
ily jószágot egész világon a mestergerendára Gyönyörü hangzásu szép neve kétszer any- különös szerencsémnek tartom, ha szolgálanyit ér, mint elvesztett uradalmai. Oly bir- tára lehetekszokták rakni.
tokot, mint Alsó- és Felső Abaháza, akár-

— Ah ugye ? No már ez másként hangzik. Megyek, rohanok, s félóra mulva meghozom a kinevezést ifju uram számára, mint
adjunktus az uradalmi fiskus mellé.
— Bocsánat.Nem igy értettem.Csak mint
prókátor ajánlottam szolgálatomot, de hivatalviselésre egyátalában nem ajánlkoztam.
Egyátalában nem érthetem ifju uram
akaratosságát. Becsületemre! az adjunktusság a gyulai uraság fiskálisa mellett oly
hivatal, hogy százával kapnánk rá a legderekabb ifjakat. Ha nem beszélt volna ifju
uram elébb a piaczi kofák pöréről, azt hinném, büszkeségből veti meg'ajánlatunkat. Tehát még egyszer, és utoljára kérdem: jön-e
velem vagy nem?
— Ismétlem, a mit mondtam: ő méltósága kegyességét a határtalanságig nagyra
becsülöm ; de tudja Isten miért, oly jól esik
nekem az a független szegénység, melyre
idejöttem, hogy boldogabb vagyok benne,
mint gyermekkoromban, a midőn nyakig
úsztam minden földi jóban, a mit csak a pazarlás elövarázsolhatott.
— Nem tud fejembe menni ez a tagadó
válasz. Vagy megmondjam, mit gyanítok?
— A legtisztább őszinteséggel mondtam
el okaimat.
— Ne ámitson engem, tapasztalt vén
rókát, ilyesmikkel. Ezerét teszek egyre,
h°gy ifj u uram már összeszürtea levet azon
urakkal, a kik tegnap és tegnapelött Biharból és Aradról a vármegyébe érkeztek.
— Csalódik. A városi jegyzőn kivül,
tiszttartó ur a legelső uriember, a kivel szerencsém volt beszélni.
— Ifju uram a „korona" vendéglőbe jár
ebédelni, vacsorálni.
— Ugy van: oda járok.
— Akkor már nincs szükségem bővebb
felvilágosításra. Tehát egy Abaházy is megfeledkezhetett nevéről, családjáról, dicső őseiről. Oh hogy ily romlottságot is meg kellett
érnem! Az égre kérem ifju uramat, mit akarnak tenni? Igaz volna, hogy tántorithatlan
hűségű Békésvármegyénket is fenekestül fel
forgatni szándékoznak? Az urak nem igaz
magyarok, hanem a felségsértö Martinovics
utódai, a kik nyilvánosan ellenszegülni készülnek a koronás király parancsolatának.
— Kérnem kell tiszttartó uramat, válogatná meg jobban szavait.
— Most már tudom, hányat ütött az óra.
Idegenek érkeztek ide, hogy megrohanják a
vármegye házát;az urak az gondolják, hogy
Békes-Gyulából Párist csinálhatnak, a hol
Robespierre czinkosai felgyujtják a városházát, s beülnek a füstölgő romok közé, hogy
onnan zsarnokoskodjanak a nép fölött. Azt
hiszi, nem tudják Bécsben, mi van készülőben ezen eddig oly hüséges vármegyében?
Minő elvakultság! Emlékezzék, mi van az
utolsó Zrinyi és Frangepán kő emlékére irva.
Mert a vak a vakot vezette, mindketten az
árokba hulltanak! Diákul van ugyan oda
felírva, de nem lesz kár, magyarra is leforditani.
Ezen beszéd alatt az ifjunak szemei csillogni kezdtek. Azonnal megértette, miről van
szó; de azt is eltalálta, mint lephette meg a
gyulai uraságot egyszerre oly nagylelküség,
hogy minden ismeretség nélkül egy jövevény számára ^ pompás lakást, hivatalt s
mindennemü pártfogást Ígérhetett.
— Ugy van — gondolá magában — ezek
veszedelmet éreznek, s azért kapkodnak fűhöz fához, a hol csak szövetségesre remélnek találni.
A tiszttartó tovább folytatá szónoklatát.
— Nem megmondtam, hogy az lesz következése a sok ujitásnak és felforgatásnak?
Rettenetes idök, a midőn egy magyar mágnás, a fiatal Széchenyi István gróf azon jár-

tatja eszét, hogy tudós társaságot alapítson!
Grófnak való foglalatosság ez? Én ugyan
naponkint megfordulok a mi grófjaink között, de nem vettem észre, hogy valamelyikének közölök effélékre volna gusztusa. Aztán az a sok könyv, meg vers: ez mind pes
tist áraszt az országra. Mire való az a „Tudományos Gyüjtemény" a „Hasznos Mulatságok", ha nem arra, hogy az országot fellázítsák vele? Dicső őseink megfordulnának
sírjaikban, ha hallanák, hogy a mai világban
azt tartják igaz hazafinak, a ki a theatristákat pártfogolja, vagy az újságokra prenumerál. Olyan gyönyörü szép konstitutiónk,
és szabadságaink vannak , hogy minden
idegen nemzet, az anglus, franczia, muszka
és burkus majd megpukkad az irigységtől,
s most magunk akarjuk vérrel szerzett jussainkat sárba dobni. Békésvármegye eddig
mustrája volt a konstitutionális életnek.
Mindig az volt a határozat, a mit a vármegye bölcsei, a főispán, a viczispán és a
fő fő táblabírák akartak : itt ugyan hiába
kottyant bele a dolgokba egynémely jött
ment szájaskodó, s most egyszerre Biharból
és Aradból pogányok érkeznek szent örökségünkbe, hogy vakmerő kézzel lerombolják, a mit őseink épitettek és mi magunk
szentül megőriztünk. Hiszen ha behozzák a
gyűlésbe a sok mindenféle csőcseléket, a
vármegye megszünik tekintetes nemes vármegye lenni, hanem lesz belőle olyan jakobinus klub, mint a franczia konvent, vagy a
spanyol „kortes"-ok, a mikről annyi sok
borzasztóságokat irtak az ujságokban.

gött kocsim, ifju uram eszeveszetten fut
a „koroná"-ba, s eladja ott lelkét az aradi és,
bihari összeesküvőknek.
Abaházy Miklós csak vállat vonitott, és
mosolygott, mintha mondta volna: „elébb
megtörténhetik, mint nem."

Bubek György síremléke Görgőn.
(Tornamegyében.)

Tornamegye Görgő nevü falujában a kath.
templom szűk falai közt öt század óta rejtekben
szunnyad egy körülbelül 7 láb magasságú, 3'/2 láb
szélességü, és 3/t láb vastagságúfinomvörös márványoszlop (síremlék), melyet ezelőtt mintegy
50 évvel a kath. lelkész az oltár előtti föld felületéről kiemeltetve, a kisded templom jobb oldali
falába örök emlék okáért gondosan berakatott..
Az oszlop közepén ügyes művész véste pánczélos női alak van, mely domborura vésett képet
ábrázol, fején koronával, szájában, vagy fogai
közt pedig feje fölé kinyúló két hallal,a titoknak,.
és hallgatásnak jelképével. A mellébe vésett, de
fegyveres szem nélkül már nem olvasható betük
(Mria Rgna) tünnek afigyelmesvizsgáló szemébe.
Az alak alatt egy pólya, vagy paizs diszelg, melyen Magyarország kettős keresztje látható. A

A tiszttartó a legőszintébb hazafiui aggodalmakkal telve szitkolózék igy a „veszedelmes ujitók" serge ellen. Meg volt gyözödve, hogy a mit mondott, prófétai lélekkel
jövendölte meg.
Es valósággal egy dologban csakugyan
próféta is volt. A midőn az oly vármegyegyülést, a hol többé nem állott a régi szójárat: „Vota non numerantur, sed pondéranturu vagyis a hol nem a helybeli tekintélyek és nevezetességek, hanem a számszerinti többség tagjai határoztak, már akár
véletlenül, akár élczeskedő hasonlitgatásból,
de mindenesetre a legmélyebb megvetés
érzelmével az igen zajgós spanyol „kortes"eknek nevezte, öntudatlanul egy egészen uj
szót plántált be a magyar közjog szótárába.
Azon időben a spanyol mozgalmak kéBubek György síremléke Görgőn (Tornamegyében).
pezék, a politikai világ legérdekesebb tárgyát. Megkezdődvén a magyar megyékben a kereszt felső részéből sugarakat képező vésések
szokás , hogy a köznemességet ne csak a konyulnak alá. Az egész oszlopot góth betükkel
tisztválasztásokra, hanem a tanácskozó köz- ezen sírirat disziti: Hic lacet Georgius Bubeck
Tavernicorm Regalium qui fecit extruere Ecgyűlésekbe is bevigyék s ott megszavaztas- Magr
clesiam Bte. Vginis fratribus Heremitis Ordnia
sák, eleinte tréfából, késöbb a megszokás Sti Plipi Heremite Anno Dni MCCCLXXI.
folytán, a becsöditett nyers tömeget körteGörgőn Bubek (Bebek) kolostort alapitván,
sefenek kezdték nevezni. Nem felel mege szó nemzetségi sírboltot is alapitott, mit a darázskőugyan azon fogalomnak, a mit a spanyolok bányászok által a jelen század elején gyakran kiértenek alatta, de végre is e szó örökösen vájt régi süvegek, értékes érmek, gyűrűk, fegymeghonosodott köztünk, s most már akár a verek stb. eléggé bizonyítottak, melyeket, fájdalom, a tudatlan kezek csekély árért ittott elsikválasztásoknál, akár a tanácskozásoknál a kasztottak.
szavazatgyüjtést még diplomatice is kortesGörgő a Kassától Rozsnyóra vonuló országkedésnek nevezik. — Igy lön Tóbiás István, uttól csak nehány percznyi távolságra fekszik. Ne
tiszttartó uram egészen öntudatlanul pró- kímélje az utas idejét s fáradságát, és térjen biféta, és egy sajátságos uj szó megalapitója. zodalommal a kath. lelkész udvarába, s vele
együtt a templomba, hol bátran szemközt állhat
Képzelni lehet, mint ugrándozott ezalatt egy
érzéketlen márványnyal, mely dicső Nagy Laaz ifju szive örömében, hallván, minő dolgok josunk boldog korába visszavarázsolhatja.
vannak keletkezőben. Eddig csak homályos
Bubekről következő monda szállong a nép
álmai voltak, hogy egykor segiteni fog Bé- közt: „Bubek ő kigyelme mint bacsó (juhászkésmegyét kiragadni az 1822-ki szennyből gazda) Budára ment a királyhoz, egy kerek sajtot
és gyalázatból, s ime egyszerre felderült a vivén magával, hogy a királynak ajándékba adja,
t. i. kérelme teljesíttetnék, mely abból állott:
láthatár előtte, az újjá születés napja közel- ha
engedjen számára a király hét juh-kosarat (juhgetett, s jelen volt azon idő, melyben szere- állást) építtetni. A kérelmét sürgető juhász, miupét megkezdhette. ^
tán megvigasztaltatott, hazatértekor legott juhA tiszttartó, a ki, mint láttuk, a maga sa- álláaok helyett hét fia számára annyi várat épitját felfogása szerint igen buzgó hazafi volt, tete*). Az ajándékba jutott sajt később fől
csaknem könyes szemmel vett bucsut.
*) A várak ezek lehettek: Pelsőcz, Gombaszog, KraszAz életemet teszem rá, mondá, még nahorka Gömörben; Sólyomkő, Szádvár, Torna Tornában:
egyszer visszafordulva — hogy amint elzör-1 Kegéci; Abaujban.
#
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daraboltatván, belsejéből tömérdek arany gördült
a bámuló király elé. Hogy a Bubek nemzetség a
régi korban dúsgazdag lehetett, bizonyos; az általa
épitett zárdák és várak, különösen Szádvár egykor dicső s fényes lakvárának düledékei még ma
is igazolják ezt.
Ruehietl Miklós.

Az elsö levonata pálya Bécsben.
A mi ifju Pestünk is együtt iparkodik haladni
a mivelt külföld nagyobb városaival, s ha egy
vagy más téren, a szerencsésebb körülmények közt
levők megelőznek is bennünket, többnyire oly
mellékkörülmények okozzák, melyeket eddig leküzdenünk alig állt hatalmunkban. Hogy akarathiánynyal nem vádoltathatunk, meglátszik abból,
hogy nálunk a külföld minden életrevaló vivmánya csakhamar meghonosul, ha erőnk határain tul
nem terjed.
A forgalmi élénkség növeléiére nagy befolyással vannak az ugynevezett lóvonatu vaspályák, melyek olcsó és könnyebb közlekedés előállitására nagyon alkalmasak. S bár New-York,

Bányaigazgatői lak Szirkeu
(Gömörmegyében),

azelött r.-kath, templom.
Gömörmegyének közepében, Jolsva, NagyRőcze és Ratkó városok közt terül el a honunkban vasérezre nézve leggazdagabb hegy, a
Zeleznik, magyarul Vashegy. E hegy tövét négy
falu: Szirk, Turcsok, Rákos és Nandrás fogják
körül, melyek lakosai tisztán bányászatból és
vasércz-fuvarozásból élnek. Többnyire evang,
vallásuak, kivévén Rákost,hol a r.-kath. lelkészen
és tanítón kivül nehány r.-kath. hitű család is
lakik. Ezen parochia filiája Szirk, hol még 1847-ben
egy r.-kath. templom romjait láttam, melyek a
falu közepe táján, egy lejtős helyen meglehetős
sérülés nélküli állapotban voltak. E templom,
mint a rákosi visitationális jegyzőkönyv bizonyitja, már 1398-dik évben állott, 1808-ban az
egész faluval együtt leégett, s azóta tökéletes
rommá lett. A templom körül 4 - 5 ölnyire falkerités létezett, de ezt a falusiak, valamint a templom falairól leomlott köveket is házak épitésére

likusok a lakosok: saját kívánságukra egész
1808-ig a r.-kath. plébánosnak kellett minden évi
decz. 4-kén Sz. Borbála napján e helyen misézni
és délután litániát tartani, — bizonyosan azért,
mert a bányászok régi idők óta meg szokták e
napot ünnepelni és e szokáshoz hiven ragaszkodtak. Az egykor temetőül használt udvar lejtős
levén, 1849-ben vizirányba hozatott. Ez alkalommal egy ezüstgarason kivül (1562--dik évből,
I. Ferdinánd király képével) más régiség nem
találtatott. Kiástak még elrozsdásodott koporsószegeket, embercsontokat, és egy finom fekete
bányász-kucsmát, hosszu fekete haju koponyával,
mit azután egy közös uj sirba temettek.
Egy Belányi nevezetü kovácsmester beszélte ez időben, hogy ő gyermekkorában többször harangozott és ministrált a kath. plébánosnak és hogy a torony 20 öles volt.
A templom kulcia és az 5 láb magas vaskereszt a toronyról a rákosi templom sekrestyéjében
őriztetik. A „SchematismusCleri Rosnaviensis"czimü névtárban azelőtt e templom következőképen
emlittetett: „In filia Szirk: Ecclesia S. Annae in
ruderibus."
,
L. J.

Az elsö lóvonatu vaspálya Bécsben.
London s más világkereskedelmi városok rég ily
vaspálya-hálózatokkal vannak boritva, a nagy
Bécs e tekintetben sem sokkal előzött meg bennünket, ott ugyanis csak a mult októberben nyilt
meg az első lóvonatu vaspálya, mig nálunk is,
mint olvasóink tudják, már több mint egy év óta
alakult egy részvénytársaság, hogy a szénatérről
az ország- és váczi-uton keresztül Uj-Pestre haBonló pályát vezessen, mely több mellékágra terjedne ki, s e társaság azóta is, habár kissé lassan,
folyvást működik czélja kivitelére.
Hogy a majdan létrejövendő ló-vaspálya minéműségéről némi fogalmat nyújtsunk olvasóinknak, képen mutatjuk be a bécsi első ilynemü vállalatot, melynek tágas „omnibus"ait néha annyira
megrohanják, hogy a tizenhat személyre számitott
kocsifedélzeten sokszor 30 ember is látható, kik
onnan a magasból egész megelégedéssel s nemével a büszkeségnek nézik a mélyen alattuk álló gyalog közönséget; mig mások, a kik nagyobb kényelmet szereznek, a kocsi tükrökkel diszitett
csinos belsejében foglalnak helyet.

használták fel; környékét pedig a szomszédok
konyhakertekké változtatták, mi által a romokat
a közönség elől elzárták.
A torony falai 3 lábnyi, a többi falak 2 lábnyi
vastagságúak s patakból szedett vaekő-, timpalakő- s békasó-darabokból épittettek. A torony
és templom szögletei faragott kemény homokkőkoczkákból rakattak. Az egész épület hossza 12,
szélessége ö'/a öl; a torony most 6'/2 öl magas; a
templom ablakai csucsos góth stylben csak %
lábnyi szélesek valának.
Mintegy 20 évvel ezelőtt a Rimái VasműEgyesület felhatalmazta igazgatóját, Szántói
Laczkovics Jánost, hogy bányaigazgatói laknak
alkalmas helyiséget keressen. A nevezett igazgató
akkor ezen romokra vetette szemeit, és az akkori
rozsnyói püspöktől, Bartakovics Béla urtól e
romokat 114 frton p. p. megszerezte, 1848-ban
pedig a keresztfalakat beépítvén, ablakokat stb.
töretvén, az egykori templom a képünkön látható
mai alakját nyerte. Azóta ezen épület folyvást
bányagondnoki lakásul használtatik.
A 214 G öles tért a templom körül még
1760-ban temetőnek használták, s ámbár evange-

Tereczke.
(Beregmegyében.)

A vereczkei utszoros hazánk történelmében
nagy szerepet játszik.
Már őseink Árpád alatt ezen szoros uton
jöttek be hazánkba, nevezvén az első várost, melyet terhes fáradságok után elértek, épen a fáradságos átkelés után „Munkás"-nak.
A kunok több izben, a mongolok IV. Béla
idejében, s végre a lengyelek I I . Rákóczy György
fejedelemsége idejében itt törtek volt be, elpusztítván ezen felvidéki helyeket egészen Beregszászig.
II. Rákóczy Ferencz napja is itt kelt fel
legelőbb 1703-ban s itt tünt le 1711-ben. Munkács piaczán volt első harcza s Vereczkétől nem
messze Stryben utolsó találkozása Károlyival.
Az 1848-ki forradalomban is szerepelt a vereczkei utszoros. B. Barkó cs. tábornok itt tört
be s előnyomult egész a podheringi regényes fekvésü hidig — alig félórányira Munkácstól.
De itt lovát ellőtték alóla s ő Bangya ezredes csapatai elől Gallicziába hátrált.

Nem sokkal több tehetségről tesz tanusáE nevezetes utszorosi pont vidékét mutatja mint Veuiilot idejében, mégis a csuklyások izetképünk, melynek elevenséget a gróf Schönborn- len durvaságaira emlékeztet. Chantrel és Coquillé got az Union, noha ismerünk embereket, kik
urak mennydörgései akármely spanyol barát szá- Riancey Henrik ur tollat dicsérik. Legfölebb azt
féle uradalom épületei kölcsönöznek.
jába adhatók. S a szidalom távol sem csupán a az érdemet engedjük meg a St. Germain külváros
bölcsészetet, a protestantismust, a szabadkőmive- egyik közegének, hogy művelt társaságba való
seket illeti: minden, a mit a józan ész haladásnak hangon beszél, és hogy a kor kívánalmait, legaA franczia időszaki sajtó.
nevez, a szellemi mint az anyagi élet mezején, lább az encyklika előtt, nem ignorálta egészen.
. (V<*«.)
utálat ezen rákpolitikusok szemében. A szabadA vidéki lapok között, és pedig a szabadelvü
Még nagyobb hirnek örvend a Presse szer- ság minden neme, a lelkiismeret, a szólás, a sajtó,
táborban,
említésre méltók: a. Bordeaux-ban
az
ipar
és
kereskedés
szabadsága,
maga
a
tudokesztője, Girardin Emil, csakhogy becsülés nélmegjelenő Gironde, Laverkül. A francziák szélkakas.-_._-,
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tujon helyes szerkesztése
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alatt; a lyoni Progrhs, a
Bégeket tulajdonítanak neki;
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Courritr d* Marseille, a
én kuruzsolót látok benne,
Courrier de la Nőire Nana ki, csak hogy magára
tes-ban,
& Journal duHavre,
vonja a figyelmet, képtelen
a Journal de Rouen. A legidolgokat torokszakadva kitimisták ügyét a Gazette du
áltoz. Trombitája a Presse,
Midi s egy pár más kemelyet ugyszolván egymaga
vésbbé ismert hirlapocska
szerkeszt, munkatársai nem
képviseli. A hatalom igen
levén egyebek íródeákjainál,
keményen bánván a fehér
talán az egy Darimon kivészinü sajtóval, az a sürü
telével, ki közgazdászati
;
csapások alatt mindinkább
tárgyakat fejteget. Vezér;
ritkulni kezd. A kormányt
elve Girardinnak a szabadtámogató lapok között, a
ság, de a melyet csak elméhova a minden megye székletben pártol s a gyakorlat- ; ; f ; • >'*
helyén hivatalos hirdetéban megtagad. Minden hásekre kijelölt ujságok tarború, minden fölkelés szetoznak,
tudtommal egy sem
rinte a szabadság elnyomáemelkedett ki a helyi notoBát okozván, az örökös béke
rietis köréből.
mellett kardoskodik s annálfogva az elnyomott nemzetek függetlenségi vágyait
A tréfás lapokra térve,
kárhoztatja. „A lengyelek
itt első hely illeti a Charibűnös merényletet követtek
varit. Ama szűk körben,
el, midőn a muszka kény
melyet a hatóság fenhagy
uralom ellen fegyvert raszámára, nemcsak ügyesen,
gadtak, 8 a magyarok a
de a mi különös méltánylást
polgárisodás ellen vétkezSzirk!
érdemel, mindig jellemesen
Szirki bányászlak, azelött r. kath. templom (Gömőrmegyében).
tek, midőn a Schmerlingviseli magát.
féle szabad (?) alkotmányt saját elavult tör- mány ki van téve támadásaiknak. Csak egy szaA szabadság zászlaja alatt küzdve az élez
vényeik kedveért viaszautasiták." A sajtósza- badságot engednek meg, vagy helyesebben egy fegyverével, ha még oly kinálkozó lenne is egy
badságot óhajtván a császári kormánynyal el- kiváltságot követelnek a szabadság nevében: a ka- vagy más alkalom, a derék lap soha nem lődöz
fogadtatni, a Presse vezére nem átallott azon tholiczizmus korlátlan uralmát. S a harmadóvi en- saját soraira. A főszerkesztő Huart Lajos, kiváló
önalázó sophismához folyamodni, mintha a sajtó- cyklika és syllabus óta a többi reaktionarius lapok társai pedig Véron Péter, Huart Adorján, Blum
nak semmi befolyása sem volna a közvéleményre, is, a Gazette de France és az Union, ugyszolván Ernő és Brémond. A torzképeket a szellemdús
S azért nem is méltó, hogy akármilyen törvény egy húron pendülnek ezen középkori siri hanggal. Cham késziti, közben kevésbbé hivatott müvészek
által határok közé szorittassék.
A Gatette de France legrégibb hirJapja Fran- által felváltva.
Ezek a hirhedt pub^ ^ ^
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gatnak reá s a laptára franczia irók alig tudsak maguk észrevétel
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nak máskép, mint ledénélkül hagyják aPresse
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rül tréfálni, a mi annál
feltünőbb, mert a táreaságban az ily beszéd
meg nem tűretik. Egygokat állitván, miket
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maga sem hisz. Embert,
X*
szerepet játszott a muki gúnyt űz mások hí"„•
..
lattató (nem képes) laszékenységéből , nem
: t
."
pok között; darab idő
érdemes czáfolni.
ft?
»' -*
Óta azonban, ugy látszik, hanyatlásnak inA reaclionarius ladult.
pok legitimista és ultramontán irányt köA képes, de komoly
vetnek. _ Az „isteni
lapok legidősbbike s
jogra" támaszkodó párt
egyszersmind a legjoba
* „oltár" szolgáival
bik az Illustration, szae
gyesül, B a „feketék"
badelvü iránynyal. EnJ ' ^ o n t a „fehérek"
nek hatását ellensúlyo(Bourbonok)napj au tán
zandó, támadt a Monde
sovárognak. Természeillustré s az Univers
tes afóvetsége a népillustré, papos szellemjog és korszellem elben vezetve, de kevés
lenségeinek, B a mely
sikert aratva. Ugy látmind a kettőt tehetetszik, a müvészet és
lenségre
kárhoztatja.
elmééi nem tulajdona
Csak egy van e kiséra szabadság ellenségeiVereczke (Beregmegyében).
tetek között, a „Monnek, s talán azért nincs
vi• A "' i ? lll Jométól különvá. , Neki mmdegy, akárki legyen is az ur
csak szolgája legyen a papságnak
A X I X
" i k század embere a i ; g h i h e t ; m
_
n v - f l
nyire megy ezen lapnak merészsége. Nincs a papi
uralomnak az a büne, a spanyol i n q u ; 8 ; t l ó t P 8 e m
véve ki, melyet az Univers ezen átváltozata magaeva ne tenne. S a hang, melyen a századot naponkint ostromolja, habár kevésbbé kihívó is

cziaországnak. Született 1630-ban, s e szerint
235-dik évét tölti. 1848-ban a néprehívatkozást
állitotta fel vezérelv gyanánt, vagyis a legitim
trónkövetelöt egyszer mindenkorra az átalános
szavazat utján visszahivatni inditványozá. Azóta
ott áll az elv a főczim alatt, emlékeztetve arra,
hogy a változatlan „isteni jog" hivei sem vetik
meg a változékony népjog segédül hívását. A
gyengén szerkesztett lap főmestere Janicot.

is tudtommal sehol a reactionarius pártnak
élczlapja.
Mellőzzük a sokféle szaklapot, minők a törvénytudománynak szentelt Drou és Gazette des
Tribunaux czimün kezdve a spiritismussal foglalkozóig meglehetős számmal vannak, s csupán
a Petit Journalt emiitjük még, mielőtt a szemlékre
átmennénk.
..
Ezen szinetlen kis lap, melyből a politika ki
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hasábjaikban azok vagy rendkivüli közlemények,
vagy idehaza készültek odavaló lapok segélyével.
A Constitutionnel a külügyi hivatalhoz érkező
jelentésekből meritget s annálfogva jól lehet
értesülve. Ezen hiánya az egyenes közléseknek
külországokból, nem keveset von le a franczia
időszaki tajtó értékéből, különösen az angol,
amerikai és németországival összehasonlítva. Okát
nem egyébben, mint balul értett gazdálkodásban
kell keresnünk, ámbár igaz, hogy politikai hirlap
sok pénzbe kerül Francziaországban.
Eltekintve a biztositéktól, mindenik szám 6,
vagy ha épen tárczája nincs, 4 centim bélyeget
fizet a kincstárnak, s miután a legtöbb csak 15
centimen árultatik, a papiros, nyomtatás és szerkesztésért csak 9 s illetőleg l l centim marad. A
Mások mondották előttem s helyesen, hogy franczia olcsó hust szeret. íly áron pedig, ha nem
valamely nemzet szellemi fejlettségének egyik lennének hirdetései, egy lap sem élhetne meg. A
biztos ismertető jele a szemleirodalom. Mig a mi fennállásukat biztositja, azok a hirdetések,
napilapok inkább a kiváncsiságra s részint a köz- részint hátul, részint az újdonságok végén, az
ügyekbeni érdekeltségre számítanak: a szemlék a ugynevezett réclame-oí, melyek nagyobb dijt
tudományokésszépmüvészetekbentöbbé kevésbbé fizetnek a beiktatásért (3 frankot sorától), mint a
jártas közönséget tesznek föl. Amazok a szellemi hirdetési rovatban. Birságra nem sok pénzt köléletnek mintegy aprópénze, emezek ezüst- s arany- tenek a franczia lapok. A megintések s az ezekdarabok. Francziaországban egynél több ily nél is sulyosabb felfüggesztés vagy megszüntetés
szemle létezik; egy ee különb azonban a Revue joga a kormánynak, óvatossá teszi a szerkesztődesDeux Mondes-nk\. Ezen közlönye a tudományos ket. Talán több megszüntetés éri, legalább a vihaladásnak mind a czikkek alapossága, mind déki s különösen legitimista sajtót, mint perbeÍróinak tekintélyes állása által megkülönbözteti fogás; s ha törvényszék elé idéztetik is valamely
magát. A Revue des Deux Mondes-ba irni, már lap, a bírságok ritkán tetemesek. Az igaz, a vétmagában becsület, a mit kiadó-szerkesztője, az ségek még kevésbbé azok s a fogság ugyancsak
élelmes Buloz maga javára forditani nem is mu- pótolja a pénzbeli marasztalásokat. Az 1852-diki
laszt el. Azon ürügy alatt, hogy a többi dolgoza- sajtótörvény, helyesebben csász, rendelet, nem
tokat jól fizeti (200 frankjával ivét), az első közle- épen rózsaágyat vetett az időszaki sajtónak, s a
ményért rendesen semmit sem ad. Szelleme e mi magánál a törvénynél is terhesebb, az annak
havonkint kétszer megjelenő iratnak mérsékelt határozatlansága, s kezelésének a változékony
szabadelvü, melyet állhatatosan meg tudott vé- közigazgatási, nem az elmozdithatlan birói hatódeni a kormánynak ugy hizelkedése mint fenye- ságoktól függése. Két izbeni megintés jogot ád
getései ellen. Irói nagyobbrészt az Institut tagjai, a miniszternek, a lapot két hónapra felfüggeszvagy a kiknek előbb-utóbb meg fog nyilni a teni, sőt császári rendelet utján egyszerre is nemMazarin-palota.
csak felfüggeszteni, hanem meg is szüntetni lehet
Nem sikerülvén az imént emlitett szemlének azt. Valóságos Damoclesi kard, mely a szegény
meghódítása, a kormány egy másisnak alapítását főszerkesztők feje fölött örökké lebeg. Utóbbi
határozta el nehány év előtt. Igy született a időkben azonban inkább a communiqué vagy
Revue Contemporaine. Ha nem idegenithette is el, hivatalos közléssel, (mely nem számittatik büntea mint igyekezett, a Revue des Deux Mondes-tól tésnek) mint a megintessél, él a hatalom. Ahhoz,
ennek, a kormánytól fizetett munkatársait, a ta- miután akármely magánember is, ámbátor más
nárokat: azt mindazáltal elérte, hogy tudományos alakban, igénybe veheti, természetesen a kormüveltségü egyéb hivatalnokok az uj szemlét mánynak is van joga, csak aztán tények helyregazdagítják elmemüveikkel. Köszönet ezek kész- igazítására szorítkozzék és ne keveredjék elvilesége s a kormány segélyének, a Revue Contem- ges polemiába, a mit saját közegei utján tehet.
Tan zárva, s melyben csak egyéb napihirek s a
tárczában regények látnak világot, a legnagyobb
példányszámot, kétsz&zezeren felül, nyomtatja.
Keletét olcsóságának köszöni; ugyanis nemesvén
r
bélyeg alá, ára c^ak t\uv sous vagy 2 krajczár.
Mondják, hogy a kiadó hatvan ezer franknál többet nyer rajta évenkint; ekkép bebizonyítván ama
közgazdasági tételt, miszerint az olcsó árak a
fogyasztók számát s ezekkel a i.yereséget növelik.
De eme magánérdeken tul, a közműveltség is
hasznát látandja az ily minden erszénynek elérhető napi olvasmánynak, különösen ha a kiváncsiság kielégítése mellett az erkölcsiség is ápoltatik
általa. Vajha valamelyik magyar kiadó Millaud
ur példájában ingert találna az utánzásra.

poraine tisztességes állást foglal el az irodalomban.
Hasonló indok birta reá a papi pártot, hogy
a Correspondant czimü szemlét létrehozza. De
nem a tulzó Monde és Veuillot, hanem a mérsékeltebb szinezetü Montalembert, Dupanloup és
Cochin értelmében és közreműködése mellett.
A Revue Britannique, mely az angol szemlékben megjelent legjobb czikkeket fordításban
átveszi, azon gondolatra birta Dollfuss ésNefftzer
urakat, hogy a német irodalmat ismertessék meg
ilyképen honfitársaikkal. Azonban a kisérlet kevés tetszésre találván, a kiadók a frangaise melléknevet is iktatták a (Revue) germanique után,
a német irodalom termékein túl egyebet is nyujtván olvasóiknak. Iránya a Temps hírlapéval
azonos.
Vannak ezeken kivül a szaktudományoknak
is több-kevesebb szemléik. Ilyen pl. a Revue
critique de législation et jurisprudence, melynek
dolgozótársai között a szenátus és semmisitőszék
elnöke Troplong, s Faustin Hélie, a hires büntető
jogász emlitendők. Továbbá a Revue historique
de Droit francais et étranger, melybe Laboulaye
szolgáltat czikkeket, s Revue pratique de Droit
francais, a melynek szerkesztői között Ollivier
Emil nevét találjuk. Igen jeles a közgazdaságtan
és statistikának szánt Journal des Economistes,
Baudrillart szerkesztése alatt s a java szakemberektői támogatva.
Ezek a franczia időszaki sajtó legfontosabb
közegei. A szerkesztés belszervezetét tekintve,
mindenik lapnak van egy fő- s több vagy kevesebb rendes szerkesztője. Idegenektől csak levél
alakjában szeretnek elfogadni közleményeket,
melyeket díjazni nem szokás. A vezető (gérant) a
lap anyagi érdekeinek őre, különben az iróval
együtt a kormány irányában felelős Rendes levelezője a megyékben egy lapnak sincs; külföldön
is vajmi kevésnek; legtöbbel bir a Temps, mely
London-, Frankfurt-, Florencz- és Nápolyból
kap rendes közleményeket. A Siecle-, Débats- és
Presse-nek csak Flórenczben van embere, s ha
mégis máshonnan keltezett iratokkal találkozunk

Az egyenlőség honában a szellemi élet tényezői tekintélyes állást foglalnak a társadalomban.
Amerikában a papok, tanitók, irók, lapszerkesztők nagy tiszteletben részesülnek. Francziaországban egyszerü közép-iskolai felügyelő miniszteri tárczával bízatott meg. Dumas tanár a szenátus tagja, s ha bizottmányokban vesz részt,
tábornokok, álíamtanácsosok az ő elnöksége alá
helyeztetnek. A szerkesztők közöl Havin, Guéroult, Darimon a törvényhozó-test tagjai, s ha
kisebb is a jelen kormány alatt a sajtó osztályrésze, mint volt Lajos-Fülöp idejében, azért az
mégis hatalom, melyet ignorálni nem tanácsos.
De hogy még nagyobbá váljék, kell hogy a sorok,
melyek az irók mögött állanak, minél tömöttebbek legyenek. Francziaországban a városi munkáson kivül, a dolgozó-osztály nem olvas hirlapot, s igazat szólva, semmit. A paraszt, ha járt is
iskolába, rég elfelejtette az olvasás mesterségét, i
Közügyekbeni érdekeltsége sem igen terjed a
falu határán túl; tudatlan és önző. Csak a nemzeti becsület, Francziaország dicsősége nem közönyös előtte. Innen ered, hogy mig a városok a
szabadság terjesztését követelik, a földmives
osztály a császári kormányt támogatja. Bátor nép,
ha műveltségre tesz szert, szolga nem maradhat.
Hogy a sajtó által hintett mag bőségesebb és
erőteljesebb terméssel fizessen, előbb a tanitóknak
nagyobb tért kell eke alá fogniok. Szerencsétlenségére Francziaországnak, a papság ellene működik az irás és olvasáson túl minden ismeretterjesztésnek. Különösen a hirlapok utálatuknak
tárgyai. A sötétség urai a felvilágosodás eszközeit átkozzák. Nem tehetjük azonban, hogy a
hírlapirodalmat is minden hibától mentnek állítsuk. Az élczes lapok szeméremsértő irányáról
már fölebb tevén szót, maguk a politikai ujságok
is megrovást érdemelnek, nemcsak mivel erkölcsrontó regényeket vesznek föl tárczáikba, hanem
azért is, mert némelyek nem különböztetik meg a
vallás intézményében a jót a rosztól, a lényeget
a kinövéstől, s emevvel azt is gáncs és gúny tárgyává teszik.
Irányi Dániel.

Főúri konyha 1710-ben.
A felsőmagyarhoni szabad királyi városok az
utolsó kurucz háboruban II Rákóczy Ferencz
!
fejedelem seregeinek e tartá?ára s a háboru folytatására mindenkor jelentékeny összegeket adományoztak, még pedig részint a rendesen kivetett
évi segélypénzek, részint a szükségelt rendkivüli
adó fejében, s hogy kötelezettségükön felül is
önkéntes adakozásokkal járultak a kitűzött czél
létesitéséhez, azt a reánk maradt okmányok fényesen tanusítják. Pedig akkor a hosszas háborúk,
gyakori sarczolások s magas adók által teljesen
kimeritve, a felsőmagyarhoni sz. kir. városok a
legnagyobb szegénységgel ésnyomorusággalküzködtek. Állitásunkat, ugy hiszszük, eléggé igazolja az 1708. deczember 1 — 17. napjain tartott
hires pataki gyülés, melyet nemcsak Bezerédy
Imre ezredes kivégeztetése és Ottlik Sándor életveszedelme tesz nevezetessé, hanem azon figyelemre méltó végzés is, melynél fogva a háboru
folytatása, daczára a Péter orosz czár által igért
közbenjárásnak, elhatároztatván, ez okból a szövetségesvármegyékre a következő adók vettettek
ki: 600,000 fr. készpénz, 145,000 köböl buza,
290,000 köböl zab és 58 000 mázsa hus.
Az utolsó kurucz háboru alatt, mint tudva
levő dolog, jelentékeny szerepet játszott Bártfa
szab. királyi város is s hogy kétségbeejtő pénzügyi viszonyaiban is nagy áldozatkészséggel tá-'
inogatá a szövetséges rendek ügyét, azt a városi
levéltárban találtató s rendelkezésünk ala.t álló
okmányok és adatok nyomán könnyü leend kitüntetnünk.
Már Tökölyi Imre hadjárata alatt érzékeny
csapások érték a sokat hányatott várost. Az
ostromló seregek által több izben gyujtattak fel a
külvárosok s midőn a város 1684. szept. 28. magát Schulze Bálint császári dragonyos-ezredesnek
megadta, ez 2000 darab és 1000 birodalmi tallérból álló adót vetett ki a polgárságra. Ez összeget
csak több falu elzálogosításából lehetett előteremteni. Ezenkivül pedig Aldo Viti parancsnok, ki
gyalogság- s tüzérségből álló seregével téli szállásra jött vala a városba, 26,000 ftnyi kölcsönt
vett föl a tönkre jutott polgárságtól.
A háboru veszedelméhez elemi csapások is
járultak. Egy 1686. julius 24-én kiütött tűzvész
a belváros nagyobb részét elhamvasztá. Ez s azon
körülmény, mely szerint 1687-ben ismét 28,000
ftnyi adó vettetett ki a városi lakosságra, oda
vitték a dolgot, hogy a város utolsó négy faluját
is elzálogositá, s igy daczára az 1699-ben létesitett s Benkovics Ágost nagyváradi pü-pöknél
felvett 21,000 ftnyi kölcsönnek, a XVII. század
végén egy faluval, sőt egy malommal sem birt,
miután mindez el volt zálogosítva.
A város állapotja a bekövetkezett Rákóczyf'éle háboru alatt nem igen javult; hiszen az
1708. évben Kassán tartott gyülésen igen nagy
adó szavaztatott meg, ugy hogy Bártfa városára
7000 rovás, vagyis 21,000 forint esett, s ezenkivül
minden rováshoz egy véka rozs, egy véka zab s
külön ajándék fejében egy tökéletesen, t. i. előfogat és szerszámmal felszerelt társzekér. Mivel
mindezt az elszegényedett város meg nem adhatta, 14 franczia katonatiszt végrehajtásra jelenvén meg , a fent érintett összeget 14 nap alatt
behajtotta.
A szükség itt legfőbb fokát érvén, a város a
végső eszközhöz nyult, a mennyiben a még 1700
előtt Kapy Gábornál elzálogosított öt falvát
1708. julius 3-án zétényí báró Klobusiezky Ferencznek és neje Soós Krisztinának 32,928 ftért
ujolag elzálogositá.
Az 1709. év hasonlóul igénybe vévé a szegény
város pénzbeli erejét a következő adók és segélypénzek által. A szövetséges tüzérség ugyanis
5478 ft., a hajdúk 825 ft., a fejedelem 13Ó2 ft.
462/3 d., Bercsényi Miklós gróf 657 ft. 23'/ 3 d.
összeget nyertek a várostól s az eperjesi katonai
éléstár 300 köböl gabonát, 600 köböl zabot és
100 mázsa hust. S mivel mindez a gyakori sürgetések és fenyegetések daczára csak lassan gyült
be, Pozsonyi Ferdinánd kerületi albiztos végrehajtásra jővén, karabélyosaí által az emlitett öszszeg kiszolgáltatását életbe léptette.
S ezen rendes adókon kivül a város a kebelében tanyázó számos sereg eltartását magára
vállalta, jóllehet épen ezen katonák vigyázatlansága következtében deczember 19-én kiütött nagy
tűzvész által roppant kárt szenvedett; továbbá
jelentékeny összegekkel segélyezte „bujdosó feleinket", végre az udvar és sereg számára több
alkalommal különféle tárgyakat szerzett és adományozott.
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Mik lehettek a most emlitett tárgyak, azt a
város levéltárában találtató eredeti okmányból,
melyet alább közlendünk, meg fogjuk érthetni.
Az 1710. évben ugyanis gróf Bercsényi Miklós,
II. Rákóczy Ferencz fejedelem helytartója s a
szövetséges rendek tábornagyja a télnek nagyobb
részét Kassán és környékén szándékozván tölteni, hogy ezen központról könnyebben igazgathassa a hadi működéseket, a megajánlandó segélypénzek ügyében oda utasitá Keczer Sándor kerületi biztost, hogy mindenik szabad királyi város
egy hónapig lássa el a szükségesekkel az ő, t. i.
Bercsényi konyháját. Keczer Sándor tehát egy
1710. jan. 25. s igy három nappal a hires, de szerencsétlen kimenetelü romhányi csata után kelt
levelében felszólítja Bártfa városát, hogy Ber
csényikenyhájának egy hónapi ellátásáról mielébb
gondoskodjék, a levélhez mellékelt jegyzékből
megérthetvén, mennyi kivántatnék egy hétre.
Ezen jegyzék pedig, mely Bezeg Imre udvari
kapitány által állíttatott óssze, s mely bennünket
egy főur háztartásába pillantani hagyván, igen
érdekes útmutatás gyanánt szolgálhat az akkori
idő gazdasági viszonyainak megítéléséhez, a bártfai városi levéltárban találtató eredeti után lemásolva szóról szóra igy hangzik:
„Méltóságos Locumtenens Úr Eö
Excelhntiája
konyhájára egy hétre valo Élés."
„Tehén húst mázsát Nro. 10. Borjút Nro 3
Bárány 6. Malacz 5. Lúd 20. Póka 4. Tyúk 50.
Csirkét vagy Galambfiat 16. őzet 2. Nyúl 5. Császármadár 8. Büres pecsenyének sertés 2. Szalonna 2. Tyúktojás 300. Irós vaj font 20. Olvasztót vaj icze 30. Múlt Melt szaput vagy kila 1.
Aláb való fejér Liszt konyhára kila 2. Fejér
kenyérnek való Búzalisztet kilát Nro. 7. Borsó
kila 1. Lencse kila 1. Pohánka kása kila 2. Öregh
árpa kása kila 1. Zemle kása kila %. Bor eczet
Icze 6. Alma eczet Icze 20. Mézet iczét 4. Kardifiolét Bokrot 10. Petrezelyem kila 1. Fehér Répa
kila Nro. 2. Aszú Répa kila 1. Vörös hagyma kila
1. Fokhagyma koszoró 4. Kalerábépár 10. Olaszkáposzta font 30. Savanyú káposzta két hétre
hordó Nro. 1. Csiga 100. Péntekre Szombatra hal
fris font 50. Szardele font 1. Pisztaczet fontot 1.
Stokfispár3. Lampreta fönti. Czitrom 10. Limonia 3. Nádméz süveg 1. Bors font 2. Gyömbér
font 1. Sáfrán latt 1. Szerecsendió virág lat 2.
Szerecsen dió latt 2. Szekfü lat 2. Fahéj lat 16.
Kaprlé font 1. Soó kila 1."
Ezen étjegyzék bővebb magyarázatába nem
szükséges ereszkednünk, miután az eléggé világos.
Igy p. o. mindenki láthatja, hogy a „MúltMel"
alatt „Mundmehl" értendő, s hogy az ugyanott előforduló kila annyi mint két véka. Sajnálni lehet,
no
g y a >,nádméz" szó, melyet jelenleg csak ritkán
hallhatni, a latinból gyártott német után képzett
„czukor" által kiszorittatott a közhasználatból.
A most közlött jegyzék a kerületi biztos következő levelének kiséretében érkezett Bártfa
"varos tanácsához:
„Generosi, Prudentes item ac Circumspecti
Domini, mihi observantissimehonorandi. Salutem
et servitiorum meorum paratissimam commendationem. Méltósághos Fő Generális és Locumtenens
Ur eo Excellentiája az Hadi operátióknak folytatására való nézve Districtusomba úgy látom fogja
e mostani telnek nagyob részét tölteni, minthogy
pedigh ezen folyó esztendőre semmi subsidiale
Quantum se fel nem vétetet, sem pedigh megh
nem ígértetet, eő Excellentiája konyhájának provisióját akarja hellyesen is. Kévántam az okáért
Kegyelmetekkel Udvari Kapitány Bezeg Imre
uram által bé adót Specificatiót közlenem oly
véggel, hogy megh látván abbúl, mennyi kévántatik hetenként eőExcellentia Konyhájára, tehessen egy holnapi Provisiójárúl elégséges rendelj ezt pedigh Kegyelmetek ne is késleltesse.
1710 A?1 " a ' *" Ca8s<>viae dje 25. Január. Anno
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a ki ki fogja adni heténként."
Ezen levél s a hozzá csatolt jegyzék a bártfai
városi tanácsnak Ocherland János főbiró elnöklete
alatt január 31-én tartott közgyülésén kihirdettetvén, a tanács részéről a z o n végzéssel találkozott, mely szerint a viszontagságos idő ugy hozván magával, hogy a varos majdnem koldusbotra
jutott s igy nagyobb segélyt adni képtelen, futár
által megkeresendő Eperjes városa, 8 ha lehet, más
város is, nemkülönben a megyétől i 8 kérendő felvilágositás az iránt, mit kelljen tenni, s csak ezek
véleményének meghallgatása után tárgyalandó az
ügy, s illetőleg életbeléptetendő a kivánt segély
megadása.
Árvai Teöreök Gyula.

A tenger ezüsttartalma és a föld
ezüsttermelése.
Malaguti, Durocher és Sarzeaud franczia
vegyészek még 1850-ben felfedezték, hogy az
Oczeán vizében ezüst van. A megvizsgált viz
Szent Malo partjaitól nehány mérföld távolságban merittetett, mely oly arányban tartalmazza
az ezüstöt, hogy 13,020 font vagy 197 köbláb
vizben egy szemer ezüst létezik. Egyebütt tett
kísérletek ugyanezen eredményt szolgáltatták.
Hogy átalában a tengervízben ezüst jő elő,
nem lehet feltünő. Nemcsak mert sokan azon hajók közöl, melyek Amerika kincseit Spanyolországba szállitották, a tenger hullámai közé vesztek, hanem az évenkint előforduló hajótöréseknél
is jelentékeny kincsek sülyednek le a tenger fenekére. Már pedig tudjuk, hogy a fém-ezüst, ha
konyhasó oldattal (és a tengervize az) hosszabb
ideig áll érintkezésben, lassankint chlorezüstté
változik, a chlorezüst pedig a koayhasóoldatban
vagy tengervizben felolvad. — Természetesen
azon kincsek, melyek idő folytán a tengerbe sülyedtek (bármily je'entékenyek legyenek is azok
az emberi viszonyokra nézve), a tenger víztömegéhez képest enyészetileg csekélyek. Ez azonban
nem gátolja a vegyészt abban, hogy az ezüst
létezését a tengervizben kimutassa. Ha már a magában véve nagyon csekély ezüsttartalom is könynyen felfedezhető, ugy a vegyész szemét a legparányibb tartalom sem kerülheti ki, mert minthogy az ezüst nem illékony, a folyadék tetszés
szerinti fokig elpároltatható, és ezáltal a felfedezést nagyon meg lehet könnyebbiteni. Mi továbbá
a tengerviz ezüsttartalmának magyarázását illeti,
gondolható az is, hogy a tenger feneke finomul
elosztott ezüstöt vagy ezüstérczeket tartalmaz,
mi az idő folyama alatt a már emlitett módon a
viz által feloldatott.
A további eredményekből, miket a nevezett
vegyészek vizsgálatai szolgáltattak, bátran állithatjuk, hogy az ezüst az egész földön mindenütt
ugy el van terjedve, hogy nem létezik egy darabka
föld, mely ezüstöt ne tartalmazna. Az ezüst
ezen átalános elterjedése földünk kezdetétől
fogva igy yan, mert a nevezett vegyészek Lorraine kősójában, mely az őstengerből származik, ép ugy feltalálták az ezüstöt, mint az ősvilági növényekben vagyis a kőszén hamvában.
Kicsi kicsihez adva, ha még oly parányi \s,
végre nagy eredményt szolgáltat." Ha összegyüjthetnők mindazon ezüstporocskákat, melyek földünkön és földünkben és a tengerben szétszórva
hevernek, oly kincset nyernénk, mely csakugyan
képes volna az emberek nyomorán segiteni, ha
erre a nemes fémek átalában képesek. Azonban
ezen ránk nézve elérhetlen érték kiszámítására
minden mérték hiányzik. — Mi a tengerviz ezüsttartalmát illeti, e tekintetben Maury az amerikai
Egyesült-Államok hires csillagásza és tengerésze
számitásokat tett, és ezek szerint az egész Oczeán
ezüsttartalma nem kevesebbet, mint 200 millió
angol tonnát teszen, mi 18,450,000 millió forint
értéknek felel meg. E szerint tehát csak a tenger
vize annyi ezüstöt tartalmaz, mennyit az emberiség kezdettől fogva mostanig, minden kincseit
összeszámítva, sem állitott elő.

ldőjéslat.
Ha a felhők napnyugot felé gyönyörü biborszinben úsznak, akkor bizton számolhatunk jó és
szép időre, — mert ezek a lég szárazságának
tanúbizonyságai. — A lég ugyanis száraz állapotban sokkal több vörös, illetőleg melegítő sugarat vet vissza mint nedves állapotában, mivel
pedig a száraz vagy esőt nem tartalmazó lég
nem egészen átlátszó, rajta a sugarak megtörnek
8 visszaverődnek, innen származik a felhők biborszine.
Világosnarancs, vagy sárga szinü napnyugta
többnyire az eső előhírnöke.
A bekövetkezendő esős idő legbiztosb jele
mégis az ugy nevezett holdudvar, ez a levegőben
lebegő nedves gőzök szüleménye. — Mentői nagyobb a holdudvar, annál közelebb vannak az
esőfelhők földünkhöz, természetesen annál inkább
hajlandók nedvességüket a földre bocsátani.
Ha a fecskék magasan röpülnek, szép időt
várhatunk; vagy ha az idő kellemes, ez esetben az
tovább tart; de ha alant röpülnek, s szárnyukkal
csaknem a földet horzsolják: akkor bizton lehet
esős napokra számitanunk; mert a fecskék a tápukra szolgáló szúnyogokat s legyeket követik,
melyek mindig a meleg légrétegben tartózkodnak
s feléje huzódnak ; mivel pedig a meleg lég
könnyebb s szabályszerint nedvesebb is a hidegnél ; ennélfogva tehát, ha a meleg légréteg magasan fekszik, kevés a kilátás, hogy összekeveredvén
a hideggel, nyirkos gőzük leülepednék; ha ellenben a meleg s nedves légréteg igen közel lebeg
a föld felszínéhez, akkor nagyon valószinü, hogy
a hideg lég a melegbe hullámozván, esőt idéz elő.
Ha a sirályok (kaczagó csüllő, Laurua ridibundus) szárazra jőnek, ez a bekövetkezendő
nagy zivatar előjele; mert szárazra jövetelük,
illetőleg helyváltoztatásuk egyedüli oka az élelemkeresés, mivel a halak, melyek kedvező időben
a tenger tükrén mulatnak, megérezvén a közelgő
veszélyt, fenékre vonulnak; igy tehát a sirályok
élelem nélkül maradván, kénytelenek a szárazát
meglátogatni.
A mocsári madarak számtalan neme szintén
odahagyja lakhelyét az eső s vihar közeledtekor.
A tiszavidéki halászok rosz előjelnek tartják,
ha tavaszszal pár nélkül , magánosan látják a
szarkát röpködni, ha ellenben kettesével jőnek,
annak nagyon örülnek. — Ez innen magyarázható meg: e madár csodás ösztönénél fogva megérzi a vihar közeledtét, ezért zivataros, rosz (tehát
a halászatra alkalmatlan) idő előtt csak egyik
megy élelmet keresni; párja pedig kisdedeit őrzi
a rosz időtől, mind ketten csak azon esetben hagyják el fészküket, ha szép s kellemes időjárás
uralg.

Dr. Eberard hirneves franczia természetbúvárnak sok éven át a kis hangyák valának figyelmes tanulmányozása tárgyai s róluk a többek közt
a fentebbiekre vonatkozólag ezt mondja: ha a
hangyák hirtelen bolyukba vonulnak a nélkül,
hogy a bejáratot eltorlaszolnák, ez zápor előjele.
Ha kellemes időben a boly felső kijárata nincs
nyitva: akkor bizonyára nagy esőt várhatunk. —
Ha a kis népség a boly tetejére gyül, ez azt mutatja , hogy eső közelg. Ha a vörös hangyák
Noha a tenger ezen megmérhetlen kincse nem bolya reggel vagy nap közben eső után zárva
őriztetik valami pokoli hatalom által, hanem sza- van: az bizonyos jele annak, hogy a rosz idő még
Rónaszéky.
badon mindenikünk szeme előtt áll, ugy hogy nehány napig eltartand.
mindenki tetszése szerint hozzányúlhat; mégis
bármennyire ingerelje is kapzsiságunkat, örökre
elérhetlen marad előttünk. Egy font ezüst megEgyveleg.
nyerése végett 11/Í millió köbláb vagy 97 millió
font vizet kellene hatalmunkba ejtenünk, ugy
** (Kivándorlások Amerikába.) A mult
hogy a kiválasztandó ezüst a reáforditott költsé- 1865-ik évben január l-töl decz. 31-ig összesen
get semmi esetre sem fizetné meg. — A föld ösz- 44,181 személy szállíttatott Brémán át 128 hajón
szes ezüsttermelése Withney számításai szerint Amerikába. Eme 44,181 közül 38,686 egyén 104
1840-ben 16,30>'» mázs.tett 69% mill. ft. értékben hajón egyenesen New-Yorkba, 4749 egyén 17 ha1850-ben 21,000 „
„ 93% „ „
„
ón Baltimoreba, 666 egyén 4 hajón New-Or1854-ben Withney az összes ezüsttermeivény ér- eansba, 61 személy 2 hajón Galveston-be és 19
tékét 100,800,000 forintra számitja, miből Ameri- jgyén 1 hajón Buenos Ayres-be ment. A lefolyt
kára 8315/l00%» Európára 1658/)0O/°0, Ausztráliára tizenhárom év alatt az Amerikába kivándorlottak
0"/ioo% esik. A legtöbb ezüstöt Mexikó szolgál- száma közel félmillióra megy.
tatja, mely egyedül 59%-tet, tehát felénél többet
•• (Vágómarhabevitel Bécsbe.) A mult évben
f.llit elő, mint a föld többi összes államai. Ausz- Bécsbe 236,420 darab szarvasmarhát s 347,009
triára és Németországra együtt, az összes ezüst- borjut hajtottak be. Ezen kivül még 920 lovat
termelvényből 7 1 8 /, 0 9 % esik, mi 6,242,000 forint vágtak le a bécsi mészárszékeken.
értéknek felel meg. — Maga az ausztriai biroda(K—i.) — (A bécsi udvari szinházban) 1770
lom egyedül 3,000,000 ft. értékü ezüstöt termel
óta, mikor III. Richárdot először adták, Shaksévenkint, mely összegnek közel két harmada a
peare egyik-másik műve összesen 1034-szer kemagyar tartományokra esik.
B. L.
rült szinpadra. Legtöbbször Hamlet (189 szer),
és Sok zaj semmiért (104-szer).
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magyar hitszónok részére. A választmány oly hit- hetni. A választmány tudomásul vevén a felszólíszónokot hozott javaslatba, ki egyszersmind rab- tást, a bécsi bizottság ezen, s nehány ezzel össze•* (Jogtudományt Közlöny) czimmel egy uj binatusi ülnök legyen. Erről heves vita keletke- függő más kivánalmainak teljesitését az arra kiszaklap indult meg január elejétől kezdve Okröss zett. Egynéhányan (a provisorium alatti előljá- szabott idő rövidsége miatt teljes lehetetlennek
Bálint szerkesztése mellett. E lap, mely a haza rók) egészen ellenezték a magyar hitszónok nyilvánitja, egyuttal jegyzőkönyvi kivonatban a
legkiválóbb jogtudósainak közreműködése mellett, alkalmazását, de a mint Holitcsher Fölöp jelenlegi szépművészeti albizottság elnökét felkérni hatájogi s álladalmi tudományosságunknak központo- iskolai előljáró azt állitá, hogy a magyar szónok- rozá: hogy a magyar műtárgyak számára a társitója igyekszik lenni, már is méltófigyelmetéb- lat az imaházat profanáim fogja, oly vihar támadt, sulat által kért 600 G lábnyi tér egyoldalu megresztett maga iránt. Az eddig megjelent három hogy az elnök tőle a szót megvonni kényszerült. szorítása ellen tiltakozni, másrészt a bejelentési
szám tartalmáról s változatosságáról azon fölötte Mások ellenben oda nyilatkoztak, hogy nehéz határidő kellő meghosszabbítását illető helyen kifontos és érdekes kérdések tanuskodnak, melyek lesz jó hitszónokot találni, ha az egy rabbinatusi eszközölni sziveskedjék.
bennök tárgyaltatnak. A codificatio, a szerzői jog ülnök alárendelt állásával köttetnék össze, és en** (A gyorsiró-egylet) jan. 22-én közgyülést
törvényhozásának jelenlegi állapota, a sanctio nélfogva az 1863-iki közgyülés határozatának tartott a reáltanoda egyik termében Budán. Az
pragmatica, külhatósági megkeresvények végre- megujitását sürgették, mely szerint oly hitszónok egylet elnöke az ülést megnyitván, felhivta a
hajtása, fogházjavitás, hazánk vizutjai, a személy- választassék, ki a főrabbit mindennemű teendői- jelenlevőket, .idják elő véleményeiket és nézetei8 vagyonbiztontalanság, a polgári törvénykezés ben helyettesitheti, és a rabbinttusban üléssel és ket arra nézve, mit vélnek az egylet ügyében
statistikája — ezek s hasonló kérdések, valamint •zavazattal bir. Végre a közgyülés, a melyben teendőnek, miután az jelen szerkezetében az igéa kül- s belföldi jogi irodalom ismertetése, mint körülbelől 100-an voltak jelen, 5 szavazat kivéte- nyeknek és czélnak nem felel meg. Markovics
egyik tekintélyes lapunk megjegyzi, nemcsak a lével egyértelmüleg kimondta a határozatot, gyorsiró erre azon inditványt tévé, hogy miután
szaktudós, hanem mindazok figyelmét méltán melynél fogva oly magyar hitizónok fog alkalmaz- a lefolyt utóbbi két év alatt az egylet semmi temegérdemlik, kik hazánk tudományos fejlődése tatni, ki a főrabbinak nem alá, hanem csak mellé vékenységet nem fejtett ki, mint nem életrevaló,
iránt érdekkel viseltetnek.
lesz rendelve. Most már csak az van hátra, hogy oszoljék fel. Erre Fenyvessy, az országgyülési
•* (A Bakter volt, — hanem nincs!) Az ujév e határozat mielőbb teljesedésbe menjen.
gyorsiroda egyik főnöke kifejté, hogy tevékenyegyik irodalmi újszülöttje, a „Bakter" czimü
ségre a lefolyt két, sőt négy év alatt sem tér, sem
élczlap, mely Dobsa LajoB és Vasgereben urak
alkalom
nem levén, az egylet nem működhetett,
Ipar, gazdaság, kereskedés.
szellemi ölelkezésének köszönhette földi lételét,
de most itt az alkalom; nem azon kérdést kell itt
a két első szám kiadása után már is szörnyet halt.
•J (A párisi világkiállitás ügyében) a beje- tehát feltenni, hogy feloszoljék-e, hanem ellenkeHirtelen kimultának oka nem tudatik, csak a bá- lentési ivek beküldésére kitüzött határidőt
zőleg azt, hogy mikép lehetne működését czélrator programmra s hosszu készülődésre pazarolt országos központi bizottmány folyó évi február vezetőleg ujra megkezdeni , annál is inkább,
idö sajnáltatik. Most már valamelyik túlvilági 15-ig terjesztette ki.
mert többen jelentkeztek, kik az egylet tagjaivá
paradicsomban kiabálja a bakter: „Tizet ütött
akarnak
lenni. Ennélfogva 5 tagu bizottmány
f (Országos iparkiállitás Kolozsvárott.)
már az óra!" Boldog halandó!
kineveztetését
ajánljp, mely e teendőkre nézve
Már régi terv volt Kolozsvárott egy országos
— (Gyürky Antal) értesiti mindazokat, ki- iparkiállitás rendezése, de e jó szándék eddigelé véleményt adjon a két hét mulva ismét összeket a „Borászati Lapok" ujabb megjelenése érde- a reá szükséges költség hiánya miatt nem létesül- ülendő közgyülésnek. E javaslat elfogadtatott, s
kel, és a kik e lap megjelenését sürgették, hogy hetett. — A „Victoria" biztositó társaság felka- az 5 tagu bizottmány kineveztetvén, az ülés elaz engedélyt a felsőbb hatóságtól megnyerte rolván ez ügyet, azon kötelezőleg vállalt igéretét oszlott.
ugyan a lap kiadására, de oly későn, hogy a lap adá, hogy mindazon biztosításokért bevett dijak— (Olvasókör Bezdánban.) Bácgmegyéből
meginditását kénytelen a jövö évnegyedre halasz- ból, melyek a társasághoz az iparos czéhek, vagy Bezdánból arról tudósitnak, hogy itt is alakult
tani.
egyes iparosok által feladatnak, tiz száztólit egy egy olvasókör, melyről azt a különös és hihetet= („Szépészeti nyilt levél") Vithalm Gusz- ipar kiállitás költségeinek fedezésére fog szentelni len hirt irják, hogy annak tagja nem lehet sem
távhoz — czim alatt Mátrai Ernő egy füzetecskét és kiszolgáltatni. Ez ajánlat folytán az óhajtott zsidó, sem pap, sem tanitó, s 5 ft. évi dij mellett
adott ki, mely a fiatal szerző szép tanulmányá- iparkiállitás megtarthatása még e folyó évben eddig már 51 tagja van. Vajjon nem tréfál-e a
ról tanuskodik. E fuzetecskére, mely különben lehetségessé lesz.
mi tisztelt tudósitónk?
szerzö egyik nagyobb müvének csak töredékét
képezi, fölhívjuk az érdeklettek figyelmét.
Ili ujság?
Közintézetek, egyletek.
** (Uj eredeti regény.) Hartleben kiadásában
** (Császár és Császárné O Felségeik utazá** (A magyar tud. akadémia igazgató tanámegjelent: „A nagy hazafiak." Regényes korrajz
a nemrég mult évtizedből. Irta Ábrai Károly. Q csának uj tagjai.) A magyar tudomácyos akadé- sának programmja.) Hétfőn, jan. 29-ikén reggel
mia igazgató tanácsában közelebbi időben három 8 órakor indul el a magánvonat Bécsből; Markötet. — E mű, a Hartleben által meginditott
nagy elismeréssel fogadott „Magyar eredeti re- szék ürült volt meg, gr. Dessewffy Emil, idősb cheggen 0 Felségeiket tárnok ő excja és LichtenBarta! György és b. Jósika Miklós sajnos kimúlta stein katonai kormányzó fogadják. Megáll ezengénytár" 14—16. füzeteit képezi.
— (Virághalmi Ferencz) egy egykötetes által. — Az akadémia igazgató tanácsa három kivül az udvari vonat Pozsonyban 4, Szenczen 2,
regényre hirdet előfizetést. A regény czime : igazgató tanácsos választására, f. hó 21-én gyü- Tarnóczon 3, Érsekújvárott 5, Esztergomban 5,
„Egy cserepár naplója", s részben a Györi Köz- lést tartott, mely alkalommal gr. Dessewffy Emil Váczon 3 perczig s fél háromkor délután Pestre
lönyben látott napvilágot, de az akkori szigoru helyére megválasztatott gróf Festetics György; érkezik. — Itt a katonaság részéről egy zászlók
sajtórendszabályok miatt félbenszakadt. Most Bartal György helyére Lónyay Menyhért és b. és zenekarokkal ellátott diszzászlóalj várja az
indóháznál O Felségét, élén a városkapitány és
Jósika Miklós helyére gr. Széchen Antal.
több szerencsét remél.
várparancsnokkal. — Pozsonyban, Érsekújváron,
— (Puskin és Lermontoff költeményeiből,)
** (A magyar tudományos akadémia) nyelvmint a multkor emlitettük, „Északifény" czim és széptudományi osztályának e hó 22-én tartott Esztergomban ea Váczon csak az illető helypaalatt értékes kötet hagyta el a sajtót. Most, bekül- ülésében Budenz József 1. tag „a magyar igekö- rancsnok vár Ő Felségeikre.
detvén a könyv, megemlítjük, hogy e mű nem két, tők és az árja igepraefixumokról",— utána pedig
** (Bálkrónika.) Az első nagy álarczos bál a
hanem egy vastag kötetből áll, melyben Lermon- Télfy Iván 1. tag Solon adótörvényéről értekezett. vigadóban ma, vasárnap fog megtartatni. Az idén
tofftól két hosszabb költői beszély, Puskintól Jövő hétfőn a phil. és történettud, osztály tartja ugyanitt rendezik a szokásos bohócz estélyt is, mely
több komoly és vig elbeszélés, egy drámai mű, s ülését, mely alkalommal Kubinyi Ágost és Ku- a mult években a lövöldében volt s kitünő rész18 apróbb vers van közölve. Terjedelme 24 iv, binyi Ferencz fognak értekezni.
vétnek örvendett. A lövészbálok ujabb megállaára 2 forint. A fordítás folyékony és költői nyelven
podás szerint jan. 27 és febr. 10-kén lesznek. A
— (A Kisfaludy-társaság) mint mindig, ugy
van tartva.
képzőmüvészek jan. 31-ikén tartandó jelmezes
ez idén is febr. 6-kán, Kisfaludy Károly születése
tánczvigalmáról hirlik, hogy ezt 0 Felségeik is
napján fogja tartani ez évi közgyülését, még peEgyház és iskola.
szerencséltetnék legmagasb látogatásukkal.
dig az akadémia diszes nagy termében. A köz** (A pesti vizveze!ékre) az aláirások örven•* (Gyász-istenitisztelet.) Dessewffy Emil gróf- gyülés részletei közé nyilvános előadások is tarért az emlék-gyász-isteni-tisztelet jövő hó 8-án tozván, ezek ez idén is nagy mértékben vonják detesen folynak. Mióta az aláirási ivek köröztetleend a pestbelvárosi plébánia-templomban, s en- magukra a közfigyelmet. A programmból annyit nek, 153 alapitó tag 551 részvényt irt alá.
nek ünnepélyes megtartására a hg-primás ő emi- tudunk egyelőre, hogy Gyulai Pál egy novellát,
** (Kecskeméti Károly zenetársulata) dán és
nentiája fog felkéretni.
Bérczy Károly emlékbeszédet Madách Imre fölött, svéd vállalkozókkal szerződésre lépett, hogy ott
** (A Ferenczvárosban épitendő uj templom) és Szász Károly egy költeményt fog felolvasni. hangversenyeket adjon. Az első magyar hangvertervét, melyet Ybl épitész készitett, a főpolgár- Eeméljük, e tárgyak elég vonzerővel fognak seny Dánia fővárosában f. évi febr. l-jén lesz.
mester e hó 22-én terjeszté tárnok ő exja elé. A birni, hogy a fővárosi közönség mindkét nemen
** (Közös ügyek a bécsi és pesti journalisták
tervrajzok szerint ez uj templom ugyanannyi hall- levő része minél nagyobb számmal jelenjen meg között). Olvasóink tudják, hogy a két héttel ezegatót fog befogadhatni mint a tágas terézvárosi ez ünnepélyen.
lőtt Pesten a magyar irói segélyegylet javára rentemplom. A költségek még nem állapittattak ugyan
** (A magyar képzőmüvészeti társulat) f. hó dezett bálba a bécsi hirlapiró egylet (Concordia)
meg, de körülbelől 150,000 frtra tehetők. Miu- 15-én tartott választmányi rendes ülésében Bara- is küldött egy képviselőt, a kit itt illendőképen
tán a ferenczvárosi templomalap eddig csak m'nt- bás Miklós, mint a párisi kiállitás ügyében felállí- megdikczióztak és megvendégeltek. A mult héten
egy 45,000 frtra megy, a közelebbi napokban tott szépművészeti albizottság elnöke, közié a vábécsiek adtak egy bált. Erre Pestről egyszerre
bizottmányi tanácskozás tárgya leend a szükséges lasztmánynyal a birodalmi központi bizottság leér- 8 ismeretes és ismeretlen vállalkozó ur felrándult
tőke mi módoni megszerzése. Az épitéshez tavasz- kezett ujabb sürgös felszólítását, hogy a kiállítani Bécsbe, hol az ellenök intézett etetési, itatási ea
szal mindenesetre hozzáfognak, s a rendelkezés szándékozó magyarországi művészek kimeritő be- dikcziózáei rohamokat szintén vitézül kiállották 8
alatti tőke erejéig folytatják.
jelentéseiket f. hó 20-áig megtenni annyival in- szerencsésen visszaérkeztek, nem győzvén eléggé
** (A pesti izr. hitközség) elhatározta, hogy kább el ne mulaszszák: mert azon osztályból dicsérni a tapasztaltakat. Valóságos szerencse,
magyar hitszónokot fogóIkalmazni. A jan. 23-kán Bécsben bejelentett művek már eddig is elfoglal- hogy azok a dühös Ostdeutsche- Postok és Prestartott közgyülésén, melynek főtárgya a f. é. költ- nák a rendelkezésre álló összes kiállitási tért, s ék valamel} ik nemzeti argonautánkat attilástól
ségvetés megszavazása volt, a költségvetésben mert a mondott határidő letelte után jelentkező is sarkantyustól fel nem falták. Mi leginkább ez
többi között 1500 ft. van kitéve egy alkalmazandó legjelesebb művek sem fognának tekintetbe vétet- utóbbi körülménynek örvendünk.
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** (Az orvostanhallgatók) jelentése szerint,
** (Ritka házasság.) Az idei farsang egyik évek óta ki van nyomtatva, de az utolsó (Vl-ik) kötet
a f. hó 23-káról elhalasztott tánczvigalom február nevezetessége gyanánt lehet fölemlíteni azon há- szétküldése még ma is fensőbb tilalom tárgya. Valóban
szigorúság! Azelőtt azt hittük, hogy csak
elején fogna megtartatni, mely alkalommal az zasságot, mely a napokban Szegeden köttetett megfoghatatlan
a boldogult provisorium embereinek elfogultsága okozta
eddig kiadott beléptijegyek teljes érvénynyel Ott ugyanis egy 83 éves vőlegény egy 60 éve ama rendszabályt, s ime ugy látjuk, hogy az átmenet a
birnak.
özvegy asszonyt vezetett oltárhoz. Az uj ara a tisztább felfogáshoz még most is igen lassu. Nem marad
egyéb hátra, mint a közel jövőben bizni és reményleni.
** (A pestbudai dalárda alakulási emlékün- öregnek már negyedik felesége.
Sőt a fenforgó tárgyra nézve vannak biztató kilátásaink
nepét) ma vasárnap tartja meg. Az ünnepély délis. — Ön másik óhajtását teljesiteni nem áll hatalmunkelőtt 10 órakor, a belvárosi főtemplomban isteni
ban. A .,hirdetések elkülönítése a főlaptól" technikai
Nemzeti szinház.
tisztelettel veszi kezdetét, melyen a dalárda
okoknál i'ogva is lehetetlen, de a hirdető közönség is
Péntek, jan. 19. „Brankovics György." Ere (mely pedig a lapok lövedelmének egyik fő forrását képezi
Schmidt Vocal-miaéjét énekli. — Délután 2 órakor a Széchenyi-sétány vendéglőjében kedélyes deti szomorujáték 5 felv. Irta Obernyik Károly s egyuttal a nagy olvasóközönség kényelmére is szolgál)
mulhatlanul megkivánja, hogy hirdetményei, a mennyire
társas-ebéd rendeztetik, melyre a testvérfőváros
Szombat, jan. 20. „Faust." Opera 5 felvon, csak lehet, a főlappal összefüggésben nyomassanak, hogy
többi dalegyletei és a tornaegylet is meghivatott, Zenéjét szerzette Gounod.
épen ezáltal azok elolvasása minél inkább biztosittassék.
s mely összejövetelt a dalárda közbefüzött éneke
Vasárnap, jan. 21. „A párisi szegények.'
«s Rácz Pál kedvelt zenekarának játéka fogják Dráma 7 felv. Forditotta Radnótfáy S.
fűszerezni.
SAKKJÁTÉK.
Hétfő, jan. 22. „A londoni arszlánok." Fran. . ** (Gyermekgyükolás.) Devecseren, a mint
= (A pesti sakk-kör) helyiségét a
irják, egy ottani lakos 14 éves hajadon leánya czia vigjáték 4 felv.
Kedd, jan. 23. „A kunok." Eredeti opera 4 nádor-utczai „Velencze-kávéház"-ból a mult
gyermeksikkasztás gyanújába jött, s mint a vizsgálatból kitünt, nem alaptalanul, mert rövid kuta- felv. Zenéjét szerz. Császár György.
vasárnap óta a hajó-utcza 8-dik szám alatt
tás után a kertben egy leányka elásott holttestére
Szerda, jan. 24. „Castor és Pollux." Eredet levő Kurz féle kávéházba tette át. A kör,
akadtak. A szívtelen fiatal nő vád alá van he- vigj. 3 felv. Irta Szigligeti.
mely már egy idö óta inkább csak névben
yezve, de nem kevesebb kárhoztatás sujtja anyCsütörtök, jan. 25. „Don Juan." Opera 2 felv, volt, mint valóságban: ez intézkedése által
ját, egy rég rosz hirben álló asszonyt, már azért Zenéje Meyerbeertől.
egészen uj életre ébredt, s nincs kétség
if) mert gyermeke nevelésére oly kevés eondot
forditott.
benne, hogy most már élénk támogatásnak
Szerkesztői mondanivaló.
fog örvendeni azok részéről is, kik előbbi
**
(A
magyar
gazdasszonyok
jan.
17-iki
báltr
8046. Tompa Mihálynak. Köszönet olvasóink és
jára vonatkozó kimutatás) szerint az egylet
magunk nevében a költöi műért, melyet oly régóta helyiségét távolinak tartották.
azon szerencsés helyzetben van, hogy száma- várunk.
Bár gyakrabban hallhatnók ismét ez erőteljes
dását tiszta jövedelem kimutatásával bocsáthatja hangot, mely szivből jön és szivhez szól! S bár még
a
nagy közönség elé. Bevétel volt 2719 ft. 50 kr., ennél is hamarabb közölhetnék azon örömhírt, hogy kölHl7-dik sz. f. — H e a l e y Frank-tói.
" egy
gy arany.
y Kiadás -2093
093 ft. 51 kr. Maradt tőnk egészségi viszonyai is örömre változtak, s a régi erő
Sötét.
vidámság ujra megjött! Ez most mindnyájunk öszinte
tiszta jövedelem 625 ft. 99 kr. és egy arany. Ezen és
és meleg óhajtása.
összegben foglaltatnak a következő pénzajándéHatvan. Sz I. Meggyőződtünk, hogy a kiván
kok, u . m . Gróf Wenkheim Krisztina ajándéka szám8047.
csakugyan teljesen elfogyott. ígérjük azonban, hogj
20 ft., hg. Batthyányi, gróf Zichy Jánosné, Sza- azt minden áron meg fogjuk önnek szerezni s elküldeni
niszló püspök ő mga 10—10 ft., dr. Pólya József, Mi sajnáljuk leginkább, ha látjuk, hogy régi hü előfizegróf Andrássy György, Hunyady grófné, gróf tőink, kik lapunkat az év végén összegyűjtve be szokták
Kornis Pálné, gróf Berényi Ferencz, gróf Eszter- köttetni, egyes számok hiánya miatt ezt nem tehetik.
Azonban aztis tudjuk, hogy az ily kellemetlenségeknek
házy István, Reinsbrecht Hegyi Anna, és Scherz rendesen nem akiadóhivatal az oka. A szétküldés oly ponJózsefné 5—5 ft. Összesen 90 ft. A jegyeknek tos, a milyen csak lehet, s a lapból mindig feles számu
felülfizetése: Karácsonyi Ferencsné 10 ít. N. N. példányok nyomatnak, de azt gyakran tapasztaljuk, hogy
6ft.Herczberg Sándorné, Wodjáner Albert 5—5 egyes számok (különösen a melyekben közérdekübb tárképek vagy czikkek vannak) nagyobb kelendőségnek
ft., Hajós Józsefné, Schönaug Adolf, Ihász Rezső, gyu
örvendenek,azaz: utközben a kelletén tul több illetéktelen
b. Miske, Lövenszon 2—2 ft. összesen 36 ft.kezekbe kerülnek s ott ragadnak. Erre azntán oly tötovábbá tetemes kiadás gazdálkodtathatott meg mérdek reclamatió érke ik be, mely akiadóhivatal egész
azáltal, hogy Deuts lithograph ur 700 díszesen készletét ugy kimeríti, hogy a későbbi panaszoknak a legkiállitott tánczrendet minden dij nélkül szives jobb akarattal sem képes többé eleget tenni. Kérjük e
körülmény szives figyelembevételét. — Kötelességünknek
volt elkészíttetni, végre a fúzértánczra jelvényeket ismerjük, hogy a hiányzó számot önnek mindenesetre megszíveskedtek ajándékozni Kolloncsics Haader Cae- küldjük, s ön nagylelkü ajánlatát: „ha mindjárt az egész
cilía, Braun Lajosné, Karácsonyi Ferenczné házi évi előfizetési áron is" — tisztelettel mellőzhessük.
asszonyok, Kertész és Pozner Lajos urak. Mind
8048. Kisújszállás. E. S Fentebbi izenetünk szives
a közönségnek részvétéért, mind ezen nagy lelkü elolvasására kérjük önt is.
a
b
c
d
e
i
g
8049. Knn-Szt.-Miklós. Z. Gy. A levél elküldésére
adományokért, az elnök és a háziasszonyoknak a
Világos.
szivesen ajánlkozunk. Természetesen csak a mi new-yorki
a jegyek eladásánál kifejtett buzgalmukért, vala- levelezőnknek előttünk ismeretes czime alatt. De akkor is
Világos indul, g 5-ik lépésre matot mond.
mint a tánczrendező felkért uraknak, nyilvános jó kezekbe kerül.
Köszönetot fejezi ki a bálrendező bizottmány
8050. 1848. Az utóbbi küldeményt vettük; az ígér312-dik számu feladvány megfejtése.
levében — Sztupa György, egyleti jegyző.
tet várjuk.
8051.
Pest.
H.L.
A
fényképet
s
életrajzot
köszönjük.
(Bayer Konrádtól.)
** (Névmagyaritások.)Felsőbb engedély melhely méltán megilleti lapunkban. Előbb-utóbb rájön
Világos.
Sötét.
lett Virnau János budai lakos „Virányi"-ra, — aA sor.
1. Hdö—b4 . •
Ke6-d6:
Sausek Elek budai ügyvéd pedig „Sa«*"-ra vál2. Fh4—f6
Kd6-c5
8052. Bereczki. M. Gy. Reméljük, hogy még a fartoztatták vezetékneveiket.
3. Ff6-d4f
tetsz. sz.
sang lefolyása előtt tuladhatunk rajta. Köszönet érte.
*• (A bukaresti „magyar iparos-egylet" ifját)
4. Fd4—b6tmat.
8058. Markófalva. O. L.K. Biztosithatjuk önt, hogy
6 hó 7-kén a magyar országgyülés megnyitásának csupán tárgyhalmaz gátolta eddig a jeles czikkek megHelyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
emlékére örömünnepélyt rendeztek, mely jó kedv jelenését.
— Miskolczon: Czenthe József. — Pozsonyban : Csery Gá8054. Csárdában. A külforma nehézkességeivel nem
or. — Pesten : Cselkó György.
8 a hazáról való megemlékezések között éjfélig
tartott. A lakoma alkalmával éltették a haza böl- tudunk kibékülni.
8055. M. Kovácsháza. Th. P. Milyen konfúziót szülcsét, Deák Ferenczet, s vele együtt több lelkes
Felhivás és kérelem. A Vasárnapi Ujság
het egy ártatlan nyomtatási hiba! Azt kérdi ön, hogy
hazafit. Nem feledkeztek meg az egylet távollevő mikép lehet az, hogy b. Neszméry Ferencz (a Vas. izon t. előfizetőit, kik a lapot nem szokták bekötderék elnökéről, a fáradhatlan Koós Ferenczről Ujság 2. számában közlött adatok szerint) 1777-ben szü- tetni s egyes számokat nélkülözhetnek, tiszteletsem
í ! " m ° s t Magyarországban oly buzgósággal letett, 1784-ben főhadnagygyá i e t t s 1791-ben nyuga- el kérjük, hogy a mult évi 40, 41, 42, 44, 45,
lépett? holott ekkor csak 7 . illetőleg 14" éves
remk' t Z . a d o m á n y ° k a t > hogy bukaresti testvé- lomba
6, 49, 50, 51, 53. számokat az alulirt kiadó-hivolt? — Kérjük önt, sziveskedjék az elsö szám helyén
s tem
ma
közt m
. pJ°
legyen, hol idegen nép 1747-et olvasni — akkor azután a többi mind igen termé- atalba visszaküldeni sziveskedjenek. Minden
lasználható, teljes és tiszta számért 20—30 kr.
tek M a a ^ a r u l imá( *kozhassanak. Poharat üritet- szetes lefolyásu esemény lesz.
8 Z á g é r t a n n a k
8056. Ó-KigyÓ9. P. I. Országszerte ismeretes, hogy sárpótlást ajánlunk.
ságaért?
'
jólléteért és boldogHorváth M. nagy tört. müvének mind a hat kötete már
A Vasárnapi Ujság kiadó-hivatala.

Hónapi- és
lietinap
29
301
31
1

TARTALOM.

HETI-NAPTAR.

Katholikus é s Protestáns
naptár

Görög-orosz
naptár
======

Seb. Ros.

f.

Nap
.

Hold
6.

p.

p.
f. p.
<;. P .
308 22
34
98 0 2 49 5 13
Jauuár (ó) 12
33
309
23
111 47j 3 53 6 2
16 B Triód k. 13
31
310 24
125 22I 4 59 6 43
14
17 N. Antal
31
138 40 6 6 7 21
lő örömnap 311 25
' 8 Athanai
29
312 25
151 40 este r e gg19 Makár apát 16 Izsájás
28Í5
313 26
164 21í 8 16 8 21
17
|i 0 Euthym
176 44 9 18 8 47
18 29. Sab. 314 27 26!ö
Maximin
Hold változásai. © Holdtölte
Timotheus óra 45 perczkor este; másod izben e hóban.
kedden, 30-án 9

j 6 Nagy Károly
Hétfő I Szaléz Ferencz
Kedd I Martina szűz
Szerd. Nolosk. Péter
Csüt. Ignácz püsp
Pént. Gyért. sz. B. A.
Szomb. Balázs püsp.

Hedven
Valér
Mártonk*
Virgil, Gilli
Brigitta
Gyertya sz.
Balázs

P

Hosszu József (arczkép). — Novemberben. — A kortes-világ eredete (folyt.) - Bubek György síremléke Görgőn (képpel). — Az első lóvonatu vaspálya Bécsben (képpel). — Bányaigazgatói lak Szirken (képpel). — Vei'f'czke (képpel). — A franczia időszaki sajtó (vége). —
Föuri konyha 1710-ben — A tenger ezüsttartalma és a
föld ezilsttermelése. — Időjóslat. — Egyveleg. — Tarház: Irodalom és müvészet. — Egyház és iskola — ^P^T"
gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. -- Mi
ujság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. —
Sakkjáték. — Hetinaptár.
Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar utcza 1. sz.)
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Elöfizetési fölhivás

HIRDETÉSEK.

Uj korszerű irodalmi vállalat.
Az alulírott kiadónál megjelenik elöfizetési uton:

Uj bolt-nyitás.

Takátsi
János
VASÁRNAPI UJSÁG
„A VŐLEGÉNYHEZ"
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK
186O-ik évi folyamára.

Emlékkönyv
*

1866

Falk Miksa, Horváth Boldizsár, Jókai Mór,
Kriza János, Pálffy Albert, Pákh Albert, Salamon Ferencz,
Tóth Lőrincz, Urházy György stb. közremüködésével.

Az olvasóhoz!

A költő ezüst-virágot ke'klő kárpiton, a csillagász egész világrendszert lát a mazát, az ujjá-alkotás horderejét s főleg ama roppant erkölcsi felelősséget veszszük
mennybolt csillagában.
figyelembe, mely vállaira súlyosul; ugy az egész ujkori történelemből csak az 1791-ki
Ki nem hat az események titkosabb indokáig, annak a király lelkesült fogad- nagy nemzeti konvent Francziaországban nyujthat analógiákat.
tatása Pesten nem egyéb messze kisugárzó ünnepélynél; a történetírónak azonban korDe mert ez a forradalmat, a fölforgatást, az anarchiát készitette elő: önhibája
szakot jelző iifiey politikai mozzanat.
miatt megbukott; — a rajongás politikáját nyomon követte a nemezis öldöklő boszuja.
A király bizalommal jött az ország fővárosába, s fokozódott bizalommal távo- Ellenben a magyar országgyülés komoly méltósággal, higgadtan, józanul fog terhes
lott innen.
munkájához s remélnünk szabad, hogy igazságos törekvéseit ezuttal siker koronázza.
A bizalom egyenlő erkölcsi nagyságot s hasonló jogokat föltételez, midőn tehát a
De bármit hozzon is a jövö szamunkra, a jelen országgyűlés nem
király bizalmat vár népétől, e várakozással elismerte a nemzet nagykoraságát. S való- kevésbbé marad a haza, söt egész Európa érdekeltségének és egykoron tán
ban, ha emeli a fejedelem bizalma a népet, ugy viszont a nép bizalma is a fejedelmet; tanulmányainak bötartalmn tárgya.
mint a fa, mely midőn magasabbra nő, koronáját is magasabbra emeli.
E meggyőződés buzdított bennünket fönczimzett vállalat megindítására. — S
S van-e a történetíróra nézve biztosabb kalauz, a nemzetre vigasztalóbb tény egy hogy e meggyőződésünket ugy irói, mint képviselői körökben meleg rokonszenvre mélküzdelmes élet átalakulásai közepette, mint azon mélyen beható, meggyőződés, mely tatják, mutatja azon fényes tehetségek hosszu sora, kik részint becses közremüködésöket
gyökereit a tapasztalás hideg földjéből átveri a sziv melegágyába, — hogy bármint vál- megígérni szivesek valának, részint az „Országgyülési emlékkönyv'- állandó
tozzék a cselekvények színhelye, bármint fejlődjenek a politikai drámák tarka meséi s munkatársai.
bármint módosuljanak játszi könnyüséggel az események e kaleidoszkóp-világban, egy
A sok jeles közül itt csak a következök neveit említhetjük föl:
van, a mi örök időkön át fennmarad, a mi soha sem változik: az erkölcsi igazságFalk Miksa, Horváth Boldizsár, Jókai Mór, Kriza János, Pál íly Albert,
szolgáltatás !
Pákh Albert, Salamon Ferencz, Tóth Lőrincz, Urházy György.
A fejedelem ezt bölcs belátással inegismeré s mint jó szándékának egyik őszinte
S igy biavást, de nem elbizakodva fogunk a munkához. Nem kecsegtetjük az
nyilatkozatát üdvözölhetjük a magyar országgyűlés összehívását a 48-ki törvények olvasót hangzatos igéretekkel, várakozását nem csigázzuk föl czifra szólamok által,
alapján s megnyitását a Sanetio pragmatica szellemében.
Olyan korban élünk, hol a nagy szavaknak nincs többé hatása, mert sziveinkkel látunk!
Nem ismerünk a magyar történetben országgyűlést, melyre fontosabb s messze- szemeinkkel hallunk, — és szónokolni kezd a néma t e t t !
kihatóbb feladatok vártak volna, mint épen a jelen országgyűlésre; s ha a teendők halA vállalat ré3zletes leirását kiadói tollra biztuk.

FARKAS ALBERT, főmunkatárs.

HAJNIK KÁROLY, felelős szerkesztő.

Kiadói sió.

Midőn alulírott az „Országgyülési emlékkönyv" kiadását fölvállalja, ezt azon
meggyőződésban teszi, hogy a művelt közönség legátalánosabb ré.-zvétével fog találkozni.
Helyesen állitották, hogy : „Európa figyelme a jelen pillanatban Magyarország
felé fordul!" s annyival inkább érzi minden magyar ama nagy históriai tény fontosságát, melynek létrehozatalát a jelen magyar országgyűléstől várják.
Az élő nemzedék az országos képviselők ez idö szerinti gyülekezetének jelentőségét ránk, a birodalom, sőt egész Európára nézve, kellően fogja méltatni és a késő
utókor ugy fog ama nagy históriai tényre mutatni, mint az idei országgyülés alkotásának maradandó, és a mint reméljük, üdvös alapjára.
Mindazon külsö mozzanatokat, melyek e nagy eseményt kisérni fogják, tudomásunkra hozza a napi sajtó. De egy ily emlékezetes eseménynek nem szabad az időszaki
sajtó egynapos életével előttünk átsuhannia ! Ez okból határoztuk magunkat egy maradandó emlékkönyv megalapitására, melyben minden fontosabb cselekvény, minden beható
eszme, minden nagy következményű szellemi mozgalom és nyilatkozat, mely az országgyülés életéből kibontakozik, és minden olyan egyén, ki időközben feltűnik, vagy már
is az elismerés fényétől van körülsugározva, találó ecseteléssel legyen följegyezve, hogy
eképen fogalmazva igazi képét és hü visszatükröze'sét adhassuk az országgyülés életének
és müködésének nemcsak kortársaink, hanem az utókor használatára is.
Meggyőződve levén vállalatunk ügykor- és czélszerüsége, mint maradandó belértéke felől, a művelt közönség azon átalános részvétére számítunk, melynek a nemzeti
önérzet nagy pillanataiban mindig fényes tanuságát adta; annyival inkább, hogy irodalmunk és publiuistikánk legkitünőbb tagjai közül számos erőt megnyerni szerencsések
valánk, melyek vállalatunkat jeles tanulmányokkal,értekezésekkelés jegyzetekkel támo-

Heckenast Gusztáv, kiadó.

kis hid-utczában, a „vastuskólioz "
^ T rendkivül olcsó á r a k o n ^ i

nyittatván meg, u m.:
Q V4 forint férfi-vászoningek, küzépfinom,
finom
3 % forint
„
„
>
4 : és S forint férü
„
egész finom,
A Vasárnapi Ujság é f P o l i t i k a i Újdonságok együtt:
Q % forint nö-ingek, horgolt csíkkal,
Egész évre (jan.—decz.)
- .
.
. 1 0 ft.
Q V4 forint
„ szegélyzett mellel,
Fél évre (jan.—jún.)
. - . . , . . ' .
5 ft.
4 : és EJ forint „
hímzett mellel,
na*y választék gyermek-,fiu-és leány-fehérnemükben, runiburgi,
Külön a Vasárnapi Ujság vagy a Politikai Újdonságok :
hollandi és börvásznak, asztalneműk, kávéabroszok és zsebEgész évre (jan.—decz.)
ö ftl i l s
kendőkben. '
(»—°)
Fél évre (jan.—jún.)
. . . . . . .
3 ft.

Elöflzetési föltételek:

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala

.
(Pest, egyetem-uteza 4. szám.)
A V. U. es P. Ujd. 1866-dik évi teljes számu példányaival még folyvást
szolgálhatunk.
Több
kitüutetö
érmek

} ivarnthner»
Strasse
l
Nr. 9?

*C s k i r s z a b | a Himmel- í Küldemé! vászon- és | pfort-utcza
i
nyék
! asztalnemű \
szegletI mindenfelé;

Í ± ^ Ü Bécsben U»Í:ÍSIÜ boűjáb«n.
p_

\j^^J±,

_ ® e l " éj> külföldön tetemes kivitele és szállításainál fogva ismeretes

FOGL E. vászon- és fehérnemügyár-raktára
Kárnthnerstrasse Nr. 27, a Himmelpfort-utcza

szegletboltjában

,ZUM EBZHERZOG KARL' 4 Bécsben,

a t. cz. közönségnek ugy itt, mint a vidékeken is azon ritka alkalmat nyujtja, hogy
a legnehezebb gyárkészitmények még a szakértőkre nézve is bámulatos jutányos
_^_^
árakon bevásárolhatok.
S ^ * Levélbeli megrendelések mindenhová pénzbeküldés, vasuti vagy
posta-utánvét mellett clkuldetnek.

A REGÉLŐ

mulattató folyóiratból teljes példányokkal még szolgálhatunk,
ugymint:
1865. márcziustól kezdve deczember végeig (tiz hónap) . 5 ft.
1865. julius l-jétől kezdve deczember végeig (hat hónap)
s e folyamokat

Csak
rumbiirgi
vásznak

7An fórfi í r ^ t V l l f (Megrendelésnél a hasbőség kéretik)
ilJU I C l l l - ^ d l j d a németi ft., lft. 50 kr., magyar 1 ft.
1463 (4-6)
75 kr., 2 ft., franczia 2ft. 25 kr., 3 ft. 3ft 50 kr. a legfinomabb
12 darab vászon zsebkendft, kisebbfajta 1 ft. 50 krt ól 2 ftig, a nagyobb 2ft. 50 kr.,
színesek is ugy szinte ezérna-batizkendők hölgyeknek, és vastagszövetüek férfiaknak 3 ft. 60 kr., 5 ft., 7 ft., 10 ftig a legfinomabb.
12 darab törülköző- vagy asztalkendő 5ft.,6 f., 7 ft. 50 kr., 9 ftig a legszebb
vászondamaszt.
30 röfös kézfonatn-vászon fehérített és dupla ezérnavászon fehéritlen 7 ft. 50 kr.,
9 ft. 50 kr., l l ft., 13 ft., 15 ft., 18 ftig a legfinomabb.
24 röfös 5 « széles szép hoTündi vászon (6 ingnek) l l , 13, 15, 18 ft., 20 frtig a
legfinomabb.
40-42 röfös jeles szövetvászon (ágynemű vagy 12 női ingnek) 14, 15, 18, 22 ft.
24 ftig a legfinomabb.
50 és 51 rőfeis hasonlithatlanul jó rumbnrgi vagy hollandi szövet (kézfonatu
% széles) 20 25, 30, 35, 40, 50-60 ftig
A pénzintézetek kamatlába alkalmat szolgáltat, hogy azon vevő, ki
nyolczvan forint árut vásárol, meglepőleg finom ruhát kap ráadásul.

3 ft.

megrendelő t. cz. előfizetők mult őszi műmellékletünket
szintén megkapják.

fPfp Elöfizetési feltételek 1866-ik évre. ""l^f
Januártól kezdve deczember^ végeig
Januártól kezdve junius végeig

6 ft.
3 ft.

A „Regélő" kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-uteza 4 i k sz.)

Szabott árak jótállás mellett. "3*J33

li^Órfi i l ) ( m l / (Megrendelésnél a nyakbőség kéretik) 2 ft., 3 ft.,
V Cl Il-lIlgCJl 3 ft. 50 kr., 4ft.—5 ftig a legfinomabb.
IT- (Megrendelésnél a mellbőség kéretik) sima 1 Tt,
„ft-80 kr., horgolt és svájczi redős mellel
ft. 50 kr.,
hímzett 3 ft. 50 kr., aúsan himzett franczia alaku és angol ladyalaku, ezek igen finom vászon-ingek redökkel, betétekkel és
valódi csipkékkel, ára csak 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft., 6 ft. 50 kr. a
legfinomabb.

A levelek ekóp ÍKarnthnerstrasse Nr. 27. im Eckgewölbe der Himmelpfortgasse
czimzendók: \
„ZU.H ERZIIERZOG KARL" Wien.

gatva, maradandó becsüvé emelendik; és igy okkal nevezhetjük a fennezimzett müvet a
jelen emlékezete* országgyüléshez méltó emlékkönyvnek.
Ezennel elöfizetést, nyitunk az „Országgyülési emlékkönyvre", következő
föltételek mellért :
1. Az „Országgyülési emlékkönyv" füzetekben fog megjelenni, legnagyobb
nyolezadrét-formában, 128 hasáb tartalommal
2. Minden füzethez 6 fametszetet mellékelünk, melyek az országgyülés nagyhirü tagjain kivül azon férfiak arczképeit fogják ábrázolni, kik állami életünk
fejlődésére befolyással lesének.
8. Hozni fo.-juk országgyülési kitűnőségeink jellemrajzait, életirati adatokkal
kisérve.
4. A tartalmasabb beszédeket, ugyszintén mindazon okiratokat, melyek az
országgyűlésre vonatkozással birnak.
5. Minden füzet elején egy politikai szemle fogja kritikai élességgel megvilágítani a hülyzetet s az országgyűlést mozzanatról mozzanatra kiváló figyelemmel kisérni.
6 Az előfizetés 10 füzetre egyszerre történik és pedig Buda-Pesten 4 , postai
szétküldéssel 5 forintjával o. é.
7. Gyüjtőknek, ha minden füzetet külön kell ssétküldenünk, 10 példány után —
de ha a füzetek valamennyien a gyűjtőhöz czimezhetők, ugy 5 példány után adunk egy
tiszteletpéldányt.
8. Az elöfizetési dijakat kérjük egyenesen a kiadó-hivatalba küldeni (egyetemutcza 4. szám).
9. Az első füzet januárhó folytán fog szétküldetni.
Pesten, ujév napján 1866.

itczában jól ismert és a kiárulás ááltal megszünt fehérnemü
czimzett, ezelőtt a váczi-utczában
kereskedése jelenleg a
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Tiszteletteljes megemlítéssel a londoni ipar-kiállitáson kitüntetve.

Dr. POPP J. fi.

gyakorló fogorvos, cs. kir. ausztriai legf. szab., elsö amerikai s angol szabadleveles

9 ^ ANBécsben/
ATHERIN-SZÁ
JVIZE
Stsit Bopergasse Nr. 2.

1456(5-6)

Egy üveg ára 1 ft. 40 kr.
Kapható PESTEN: TOrök József gyógyszerésznél király-utcza 7-ik sz. a ; — továbbá Molnár, Unschuld, Lueff, Oszwald és Vértessi uraknál.
BUDÁN: Az udvari gyógyszertárban és Kath gyógyszerésznél Tabán.
Ezen kitünö készítmény 14 évi fennállása óta még Európán tul is a legnagyobb
elteriedést s hirnevet vivta ki magának, s annak használása a fogfájdalmak minden
nemei, továbbá a száj puharészek betegségei, ingó fogak, könnyen vérzó beteg-íoghus csontszu és suly ellen a legjobbnak bizonyult be; felolvasztja a nyalkát, mely
által a fog-kó képződése meggátoltatik, a szájizt jobbítja s arra frisitöleg hat s igy
minden kellemetlen bűzt, melyek mesterséges vagy üres fogaktól, ételek vagy dohányzástól származnak, gyökeresen eltávolít. Minthogy az anatherin-szájviz a
fogakra s a szájrészekre sem bántólag, sem pedig marólag nem hat, ennélfogva an
mindenkor mint szájtisztitó szer a legnagjobb szolgálatot teszi s a szájrészeket a
késő korig teljes egészség s frisaeégben fenntartja; kitünö orvos, egyéniségek bizonyítványai annak ártalmatlan- s ajánlhatóságát elismerték, s az számtalan hirneves
orvos által rendeltetik.
Anatherin fog.pásta 1 szelencze ára
Fog-ólom, az üres fogak betöltésére 1 doboz ára
Növényi fogpor 1 tok ára

1 lt. ll ür.
. . .—2 ft
10 kr.
kr.
ft. 63

Nincs többé Dorscb májolaj!

HARIS PÁLNÁL

Pesten, Deák Ferencz-utcza 15. sz. alatt kaphatók, u. m.:
1 levélmásoló vasgép fa-alappal 4 ft. 50 kr., minden szükségletekkel tökéletesen ellátva 6 ft.
egész mg. Ji g < 5 s z e n v a s b ó l v a s a l a p p a l u í t minden szükségletekkel ellátva 17 -18 ft.
100 db. 8-ad lev<!lpapir csak
- ft 45 kr 100 dombor szines monogrammért vagy
100 „ „ vastagabb . . -ft.65 kr". 2 szóért avagy egy szóért arabesquebe
100 „ „ vastag angol . 1ft— kr foglalva csak í ft. fizetendő.
100 „ „ legvastag. angol
1ft.40 kri
100 dombor nyomatú látogatójegyek 80 kr.
100 „ csipkeszelu szines zo1 ft. — kr.
100 finom fekete kőnyomat
mánezos és dombor1 ft. 50 kr.
nyomatott szelü . . 1 ft. 60 kr. 2 soros nyomat . . . . •
2 ft. — kr.
100 „ szines levélivek . . l f t — k r 3-soros nyomat
100 „ gyászszegélyülft. 10 kr.—lft. 60 kr! 100 pecsétostja saját arczkép3 ft. — kr.
100 ,, levélpapírokra alkalmazandó photopel í'ényképileg .
graphia 3 ft.; a papirt lehet bármelyikét 6 darab Hermesféle rajzminta,
hozzáválasztani, e végre 1 jó példány ki
minden nemből vegyítve • . . 30 kr.
. . 20 kr.
vánatos beküldeni. E levélpapírokhoz kellő 1 nagy negyedives minta
boritekok 10 J-a 30 krtól 1 ftig kapható. 1 félives minta
40 kr.
;
100 dombor nyomásért 2 előbetüvel vagy Mindennemű rajzeszközök, rajzpapir°k leg2 szóért csak 12 kr.
1464(9-0)
olcsóbban kaphatók.
Legdíszesebb Cotillon-tánczrcndek

is kaphatók.

GRIMAULT és TÁltSA gyógyszerészek

JÓDTARTALMÚ RETEK-SZÖRPJE

PÁRISBAN (Rue Richelieu 45).
Azon sok nemü szerek közt, melyek javaslatba hozattak, hogy az oly kellemetlen
izü s formája által a betegre nézve oly kiállhatlan hal májo'aj mással pótoltassák, tagadhatlanul eddig a Grimault-féle jódtartalmú retek-szörpje bizonyult be a leghathatósbnak
s a czélnak tökéletesen megfelelőnek. Annak jótékony hatása különösen mellbetegségekben as*kór, anami, lymphati és skrofulabántalmakban mindenkor igazolva lőn; a gyomrot 'nem rohanja meg, az étvágyra ingerlóleg hat, s különösen gyermekeknél a bőr szintelség s ernyedtsége eseteiben, melyhez gyakran a nedvek megromlása is csatlakozik,
valamint a nyakmirigy kifejlődése ellen eredménynyel használtatik.
A retek-szörp a párisi orvosi gyakorlatban nem rég vétete't alkalmazásban s ma
már a legkitünőbb orvosok által naponkint mint vértisztitószer a legkiválóbb eredmény"y
A jódtartalmú retek-szörp alapja a kerti zsázsa nedve (nasturtium), a reteké, a
torma (cochleria) mindkettő elismert tulajdonságú antiscorbutféle növény, meiyefc természeti állapotban
állapotban iblanyt
iblanyt s
s kénkövet
kénkövet tartalmaznak,
tartalmaznak, s
s melynek
melynek nn ee vv ^
^ YY ^^^' X
^ .Xk kn éé tt
mészeti
áól i a b
é k
ö ü é é ó l a megnótteknél ópen ugy
u mint a <ge™«« el
hatóságáról
bevevés
könnyüségéról
elégsé|es biztositékot nyujt. Bazin s Cacenave a „St.-Lou.s-' kórház orvosai 1-«- D ^ »
jódtarfalmu retek-szörpöt, támaszkodva aZ azzal tett szám alán sikeres
J o ered
menyekre - különösen a bőrbetegségek minden nemeben ajánlják. - A t o " f
J,?*
T O Í t O K J O Z S E F gyógyszerésznél, Pest király-utcza 7. sz. a.

"•> ^
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Hirdetés.
Osztr rlainni Károlynál Pest' n, Erzsebettér és harrainczad-utc?a szögletén kaphatá:

„Hit, Remény, Szeretet".

Az átalánosan elismert valódi s egészen frisen érkezett

GHNEEBERfil NOVÉNT-ALLOP
mell- s tüdőbetegek számára,

Dr. MALATIDES

5-ik szám.

Tizenharmadik évfolyam.

a nagyon erélyes hatásu

ÍSerjél- vagy Galvano-

electro-magnetismus

Keresztyén halotti énekek (szám szerint
110) és imád. ágok (28) temetkezési teen- továbbá : rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás,
dőkkelés 121 szentirásbol hiven kiírt halotti torokgyuladáaok a nehéz légzés ellen,— mindenkor fris minőségben kapható:
és
lcczkékkel ellátva; irta és gyüjtötte
PESTESV: Török Jozsef gyógyszerész urnál :i király-utczában, — dr. Wagner D.
a hozzá igényelt szerek által,
gyógyszerésznél a váczi-uton,
Tlialmayer A. és társa, — Oszctszky
ELEFÁNT MIHÁLY.
igen sokféle bel-és külső nyavalyában györi
F., ' Schirk J., — és Gerhardt A. uraknál.
_Ár» szines borítékba füzve, finom vt-lim-n
javulást és gyógyulást eszközöl.
\ ti : Schwnrznieyer J. gyógyszerész urnál.
** .
8 0 kr.; 11-ik bóvitett kiadás.
Aradon: Probst F. J
I Korinörzön : Draskóczy gy. S.-Sz.-Györgyftn: ötvös P.
Azért is, kik a csúz, köszvény, bénulás,
1483 (2—3)
Aszódon: Sperlagh J. gy. jKarolyffbérvár: FischerE
pillaesetlés, orczahüdés, merevedt tagok é»
gyógysz.
Baján: Klensutz J.
'Kabinban: Stojánovics.
{Sopron : Voga és Rupp- inak, ideggyengeségi, holttetem, kehe, fullaTitkos ina UO-o>
Brassóban: Gyertyánfy,Fa- Ktn-Sz.-Miklós. Stoits A. j recht.
dás, görcsök, rángás, nehézkór, vidatáncz,
bick és Jekelius gysz.
Lőcsén: Lehrer S. J. gysz. |S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J. tagreszkedés, gugák, golyvák, gör?ély, oreaa,
Battonyán: Bigtiio K.
Lublón: Krivácsy gyógysz. Sastyenban:
~
"
Mücke A. gy fej-, fül- cs fogfájás, fülzugás, süketség,
Belgrádon Nicolaoovicstest. Lugoson: Arnold J."
Selmeezen: Breymann.
orczakin-, orbáncz-, máj, lép- és béldugulás,
Bep-ztrrczén : Dietrich és Médiáson : Breiner K.
még makags és üdült bajokat is ugy
Segesvár: Misselbacher J. makacsláz okozta máj-lép, gyomormirigy és
Fleischer.
kórodábanjjjnt maján ^yakorlat folyMosonban: Pranter J. gysz Serajevobau. GyulekaN.G. haskéreg-keményedések, vizkór, sáppadtság,
;
Bonyhádon : Kramolin J. gy. Miskolczon: Spuller J .
tán több fler betegen legjobbnak
bélkip, bélférgek, aranyér, szorulás, i t- ea
Sziszeken: Kubányi F.
Brassóban : Fabick E<t.
bizonyult mód szerint, foks?or a nélMitrovicz: KerHonoshics A Szombathelyen : Mitter- emésztethiány, gyengeség, lépkór, méhgörBroodbün: Valentovies gy. Mohács: Pyrker Gyula gy.
caök, hóhiány, meddőség, lakandtság, sérkfll, hoR.Y a beteg hivatásában vagy
mayer gyógysz.
Csáktornyán*. Kárász A.
Marosvásárhely: Jeney gy. Székesfehérvár : Say R vek , hugyszenvek, kő- és fövény-, vér- é»
életmódjában gatoltatnék, gyökeC/AÚzon : Borsay F. gysz.
enygömlés; érzés, mozgás, éllemzés, üremMunkácson: Gröttier L.
resen, biztosan és gyorsan gyógyit
gyógysz.
Debreczenben: GöítÍN gy. Mohácson: Kögel D.
zés hiányaiban; a, látzavar és nehézlátás;
Siklóson: Nyers S. gysz
Deosen: Kramer S.
Nagybányán: Horacsek J. S/tiíhmároii: Juracsko D. vegybomlék; hólyag-, vese- és májkövek,
Deftán : BraunmUller J. gy. IVezsiderben: Fuchs J .
Szent-Miklóson: Haluechka hudesőszorulás, koresnörések, termések, érPest, király-utcza 27. sz MedetíDevecserből: Hoffnixnn B. Xyitran: dr. Lang E.
dagok, eresedések; idegszenvek, ingyók,
P- gyégyzzhárban, l-só emtlet. délelött 7 -9-ig,
Eszeken: Kawilowicz gysz Nyíregyházán :IíönschEde Szarvason: Réthy V.
rojesák, pórtyök, rákfene, sipoly- és kergadélután 1 — 4 óráig
Eperjesen: Zsembery Ign.
gyógysz.
Szentesen: EissdorferG.gy. sedés; higanynyali eltelés, mérgezés, szemÍ V * Díjazott levelekre azonal
Érsekujvár: Co> legnerlgn. Nagy-BecsKereken: Nedelnyavalyák, a keletkező fehér, szürke és feés Prohaszka Gyula.
vála-i; oltntik. s kHúnafra a
Egerben: Weszely gytz.
kovics és Heidegger.
Temesvár : Kraul és Roth j kete hályog ugy más egyéb suly, küteg ét
zserek i» nu'sliii Ideinek.
Eszéken : Thürner fiai és| Nagy-Kanizsán : Welisch
fekélyes nyavalyákban ssinlődnek. magukat
gyógysz.
Dessáthy gyógysz.
és Lovack gyógysz.
Tokajban: Krotzer A. gy nála jelenthetik. Az odvas, redves fogak
miatti fogfájást is tüstént és tartósan megGyőrött: Brunner F.
Nagy-Károly": Schöberi C Tordisu: Welits és Wolf.
szünteti. A veszélyes epekor irtózatos görNagy-Kikin: Komka A. .!. Tatán : Niertit F. gysz.
Ugocsamegyében Tisza-Ujlakhoz Vi-ed Gyulán : Lukács gysz..
Török-Szent-Miklós: Pil- cseit nyomban eloszlatja; sőt a már hideg
órai távolságban, a nagyszőllősi országul iíarzfeld: Hagelschmidt V. Nagyváradon: Janky .\.
verejtékkel vonaglókat is ujra föléleszti, jólosz M.
közelében tagkihasitás alatt levö, és igy Hátszegen: Míítesy B. gysz. Nagyszombatban: Fa.uotschek R. gyógysz.
Trer.e ^enben: Simon A. gy. tékony meleg izzadásra gerjeszti. Pest,
más taghoz is odahasitható 300 hold meny- Ipolyságon: Mikolási T.
1S72 (6 - 6)
Orosházán: Vangyel M.
Unghvártt: Tclendy gysz. gWczióuteza 25. sz.
nyiségű földbirtok, a nevezet f&l'>ban fekvő, JánOKh.szán : Kuna gysz.
Jolsvan:
Maleter
gysz.
Pancsován
:
Graff
gysz.
és
özv.
Benesch
P.
Ugyanott az Ovonyát, mint a titkos nyakét beltelekkel és gazdasági épületekkel,—
Újvidéken: Schreiber F.
valyák és évült kütegek legbiztosabb ovóugy srinte Beregvármegyében Balazséron, Kaposvárit: Schröder J. gy. Pécsett: Kunz Nándor.
Kőszegen
:
$treh!e
gysz.
Posegán:
Balogh
gyógysz.
Varannón: Eliüárgysz.
és gyógyszerét, is megszerezhetni, csomagja
Beregszásztól •
' »' órai távolságbfn, a munPutnokon: Szepessy
Veszprém: Fremmel.
1 fi. Ugy az aranyérről irt munkát: darabja
kácsi államut közelében, egy tagban kihasí- Károlyvartt: Benich J.
1 forint.
tott 66 ho'd osztályozott földbirtok, a ho?zá Kis-Mártonban: Kodolányi Pozsonyban: Schueeberger Váczon : Tragor A.
Varazsdon: HaHer gysz.
gysz. é3 Spatay A.
»j és Dussil ™ysz.
tartozó regale-jogokkal együtt, szabad kézVerseezen: Herrog gysz.
! Rosnyon : l'oseh J. gysz.
ből eladó; -- a venr.i szándékozók levél ái- K a s s á n : Eschwig E
tal, vagy személyesen S z é p e s s y Gyulá- K é s m á r k : Genersich C. és A. Rimaszombat : Hamaliár Zimony: Ivanovics és fia.
Zalatnán: Mégay Gyula.
gyógysz.
val Borsodmegyébpn Bereníén értekezhet- Kecskeméten: Papp M.
Titkos
Zombor: Stein fia Márk.
nek. — Utolsó posta Miskolczon át Sajó- Kcránsebesen :Weber A. gy. Rumán: M'luiin >vitz S.
Károlyffhérvártt: Fischer Békáson: Boromi K. gysz. Zsámbokrét: Neumann M.
Szentpéter.
__ 1484 (l —8)
Szászváros: Sándor R. gy. Zentán : Wuits testvérek
Er!, gyógysz.
Kolozsvártt: Megay M. C. Szabadkán: HofbauerLgy.
uraknál.
ujonnan keletkeret'ek
W-2 (Ő-6)
Figy üveg ára 1 i'orinf 26 krajczár.
8 nap alatt
Berzeviczy írnák ur BorsodmfgTe'ben, a
Szendrrt-Líídi Gabrielanum famivelőintézeminőségre nézve
Ugyanezen bizományos araknál kapható:
tében találtató alma, körtve, meggy*, cse48 ó r a alatt
me
resnye, szilva, baraczk és rózsa-fa 2—6éves
f>i?yógyítta*n;ik
különféle és több 1000 darab aa eddig ismertek között a legnemesebb facsemetéket
és szamóeza, földi eper és gazdasági legarábiai és ázsiai
23 év óta fenálló rendelési intézetében,
különb faju körtük a hires krivieza-gabna
anélkül, hogy a beteg fogalatosságáés iborkamagvait és burgonyafajait, az edban háborgattatnék.
dig ismertek között a legjutányosabb áron
Rendel: d. u. 1-4 óráig.
ajánlja, és azoknak különösen a facsemeték
mely a beteg állatok, u. m. lovak, szarvasmarhák, sertések- Í
Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leggyümölcseivel megízlelés végett, valamint a juhok gyógyítására Arábiában és Ázsiában a legkitünőbb eredménynyel használtatik.
gyorsabban eszközöltetnek.
Gabrielanum intézet kathalogusával ismegLakása: Király-utcza, 24. sz. a. I-ső
Ára egy kis csomagnak 40 kr., egy nagy csomagé 80 kr.
•íendelésre szolgálni kész, utolsó posta Misemelet
1876 (9—12)
olcz mellett Edelény.
1467 (3-3)
A főraktár létezik Bittner Gyula gyógyszerésznél Gloggnitzban.

betegségeket
Meíl. dr. IleS r Y-aiks

Eladó birtok.

BETEGSÉGÜK,

Cwabrielanmn.

HELUNGKIANG

dr. Fax J.

állaf-gyógyitó-pora,

Wir erlauben uns, unsere verehrten Abonnenten auf die in Hartleben's Verlag
in Wien soeben erscheinende dritte Volksaasgabe des berühmten Geschichtsw. rkes von Thomas Babington Macaulay •.

Die Geschichte Englands

seií der Thronbesteigniiff Jakob II. bis znm Vertrag von Ryswiek

besonders aufmerksam zu tnachen und Ihnen dieses schöne Unternehmen zur Ansehaffung zu empfehlen. Das Werk wird in 20 halbmonatlichen Lieferungen (bis
Ende 1866 vollstandig) ausgegeben. Jede Lieferung von 10 Bogén Text kostet,
scliön ausgestattet, nur 40 kr. östr. W. — Macaulay s Geachichtswerk ist ein
wahrer Schatz der Literatur; denn wie im Allgemeinen die Geschichte eines Volkes
als dessen beste Lehrnseisterin gilt, sö kann besonders die Geschichte Englands allén
civilisirten Nationen in ihrer fortschreitenden socialen und politisehen Entwicklung
als leitende Führerin proklamirt werden.
Lieí'erung l und ausfúhrliche Pro?pekte sind in jeder Buchhándlung su haben,
wo auch überall Subscriptionen angenornmen werden.
Lieferung 1 ist vorrUthig in Pest, Waitznergasse Nr. 17, Buchhándlung Hartleben & Comp.
1482 (1)

Biztos és gyors kiirtása
a

patkányok s egereknek,

egy «s. kir. kizár. szab. patkány- s egérpusztitó szer által gyertya formában.

Egy darab ára 50 kr. a. c.

Valódi minőségben kapható:

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

továbbá:
N.Becskerek: Nedelkovits. — Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J .
— Jassenova: Dudovits J. — Ks>«zíhelyen: Wün«c5> S\
Kolozsvártt: Wolf J. Pozsonyban: Scherz Pi.-löp. — Sopronban: Pachhofor,— Soborsin: Franke A. Varasdon: Halter D. F., - Veröczén: Bész J. K. urakr.sl
1474 (4—14)

és gyermek-lábbelik
A debreczeni reformált egyházban üresedésbe jött, és folyó év pünköst elsö n«pjan betöltendő énekvezéri állomásra, melylyel évenkint következö javadalmak járnak:
szabad lakás az egyház házában, IT köblös és 1419 Q ölet tevő szántóföld, három bogjás
kaszálló, 4Ö1 60 kr. a. é. készpénz, négy ol tüzifa beszállítva; halottak feletti éneklésért
akár predikáczióval, akár énekszóval téinettetik, 1 ft. 26 kr. a. é. stóla.
Kellékek: feddhetetlen erkölcsi élet, erőteljes, de kellemetes hang, éneklés és zenében, kiválólag az orgonázásban alapos esmeret és gyakorlati jártasság, mindezekről
bizonyítványokkal ellátott folyamodvány.
A folyamodványok folyó év márczius hó 15-ik napjáig elnök Kovács Lajos
urhoz (Czegléd-utcaa 25-ik szám) eljuttatandók.
Kelt Debreczonben, a h. h. egyház 1866. januárius 7-én tartott közgyűléséből.
H80 ( 2 - 3 )
NAGY FERENCZ m. k., egyházi föjegyző.

a legfinomabb külföldi kelmékből, szilárd s tartós munka, dus választékban s olcsó
árért kaphatók

BBETSGHNEIDHR

ZSIGMOND-nál

uriiitcza 12. szám alatt, a Szerviták udvara átellenében Pesten.
Ugyanott a legrövidtbb idő alatt mérték szerint is készittetnek lábbelik, melyek
a lehetőségig szinte a legolcsóbb árért számittatnak. Árszabályok kívánatra egész
készséggel kiszolgáltatnak, valamint vidéki levélbeli mustraszerinti megrendelések
gyorsan teljesittetnek.
1877(8—8)

Kiadó-tulajdonos Heekenast Gusztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866 (egyetem-uteza 4-ik síára alatt).

Pest, február 4-én 1866.
Elöfizetési föltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.
hiromsaor- v x r v t ö h b T - ^ ' ^ ^ " " * r n « P i Ujság ea Politikai .Újdonságokat illetőleg, 1866. január l-töl keadve: Egy, négyszer hasibzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnil 10 krla;
1,i
L V." I g t a t A s n á l c s a k 7 krba számittatik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalunk Kamara hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonaban: Haascnotein és Vogler. — M. Frankfurtban:
könyvkereskedése; Béeaben : Oppelik A.ajo*. _ Bélyeg-dij, külön minden igtatás útin 30 ujkr.

József cs. k. főherczeg, Magyarország volt nádora.
JNapjaínkban ujra élénkebben nj'ilvánul
azon óhajtás, hogy boldog emlékezetű József
főherczegnek, Magyarország felejthetlen érdemü nádorának emlékszobra, melynek
talapzata a pesti József-téren már évek óta
le van rakva, végre teljesen felállittassék.
A pesti polgárság ezen óhajtását, mely, mint
halljuk, legfelsőbb helyre is fel lőn terjesztve,
bizonyosan magáévá fogja tenni az egész
ország, nem csak azért, mert ez által a
fővárosnak hazai emlékmüvekben szegénynyilvános terei uj diszszel fognak szaporodni; hanem leginkább azért,
hogy azon férfiunak, ki hazánk
közügyeit ötven éven át hiven
és erős kézzel kormányozta, kegyelete adóját bemutathassa.
Oly férfiu volt ö —irja jeles
történetírónk, HorváthMihály*)
— „kinek sirját egy nemzet
áztatta bánatkönyüivel, kit az
még azután is, midőn a fátyolt
már félretette, őszintén gyászola szivében."
József Antal János cs. kir.
örökös főherczeg, Leopold toscanai nagyherczeg, utóbb német
császár és magyar király fia
volt,s Flórenczben 1776. márcz.
9-én született. Gyermekkoráról
irják, hogy az jó tanitók vezérlete alatt, csendes házi körben
folyt le, s hogy a tudományok
között a földleírásban, történetben s természetrajzban birt legnagyobb jártassággal, sőt később a gyakorlati életben is
egész haláláig ezekben talált
legnagyobb élvezetet. A főherczeg már 10 éves korában emeltetett ezredesi rangra, de a hadi
tudományokat nem igen kedvelte. Annál inkább képezte*
magát a politikai s jogtudományokban s szerzett jártasságot
a polgári közigazgatás gyakorlati ágaiban, mire a 18 éves
ifjunak egyszerre a legkiterjedtebb tér nyilt
meg. Ekkor történt, hogy Magyarország nádora, Sándor főherczeg egy 1795. júl. 10-én
•) Lásd azon diszkiadásu müvet, mely legközelebb
jelent meg ily czimmel : „Nádor-emlék." József cs. k. főherczeg, M. O félszázados nádorának élete. Irta „Horváth
Mihály." — Kiadta Heckenast G.

Laxenburgban tartott tüzijáték véletlen fel- | örömnyilatkozatai között az ünnepélyesen
gyulása által szenvedett sebei következté- kivilágított Buda várába.
Az ifju kir. helytartó az elsö évet inkább
ben 23 éves korában meghalt.
ernyedetlen
tanulással töltötte Budán, mint
A nádori tisztség a királyi felség után
kormányzással.
A magyar törvény- és közelső méltóság volt a hazában, kapocs volt a
jogban,
a
legjobb
tanárok vezérlete mellett,
korona és nép, közbenjáró a nemzet s korrövid
idő
alatt
nagy
elméleti és gyakorlati
mány között, a törvényalkotó és végrehajtó
haladást
tett.
Késöbbi
éveiben öt tartották
hatalom első rugonya; a nádor volt az alkotMagyarország
első
jogtudósának.
E mellett
mány őre s akkor még a nemzeti had vezére is.
Számos körülmény kivánatotsá tette, hogy e a hüség és ragaszkodás a magyar nemzet
magas tiszti polezot ismét a királyi család egy alkotmányos jog'ai iránt mindinkább erős
tagja foglalja el. Ferencz király, megelőzve gyökereket vert szivében. Az 1796-i országgyülésen november 12-kén gr.
Batthyány József bibornok és
primás inditványára az ország
rendéi közakarattal kikiáltották
nádornak, kijelentvén egyszersmind, hogy a kijelöltek neveit
rejtő királyi levelet felbontatlanul visszaadják s „a közkedvességü főherczeget közakarattal kivánják nádorrá választani,
a nélkül, hogy innen akár a
felségnek kijelölési, akár a
nemzetnek szabadválasztási jogára legkisebb rövidség és sérelem háromolhassék."
Nem lehet itt szándékunk,
ez eseménydús hosszu életpálya
történetét terjedelmesebben vázolni. Erre nézve a fentemlitett
kimeritöleg és jelesen irt életrajz nyujthat olvasóinknak bő
kárpótlást; mi legfeljebb a legfőbb mozzanatok chronologiai
érintésére szorítkozhatunk.
Az 1796-i országgyülésen a
franczia háboru által szorongatott királynak az ujonezozási és
élelmezési gazdag ajánlatokon
kivül, a nemesség személyes
fegyverre kelését (insurrectiót)
is felajánlották. Ezen nemesi
összes had 1797. ápr. 8-kán a
nádornak, mint az ország törvényes
főkapitányának vezérJÓZSEF F Ő H E R C Z E G NÁDOR.
lete alá bízatott. A nemesség
a nemzet kivánatának nyilatkozását, addig csaknem az egész évben szüntelen fegyveris, mig erre alkalom nyílnék, a nagy remé- ben állott s a két dunai kerület hadai Szomnyű fiatal József főherczeget nevezé ki 1795. bathely vidékén egy táborba egyesültek, mejúl. 19-én Magyarország kir. helytartójává, lyet a nádor gyakran megszemlélvén, vele
ki szept. 19 én érkezett meg nagyszámu rendes hadigyakorlatokat tartatott. A camponemesi bandériumtól kisértetve, a nép zajos íbnnioi béke megkötése után a nemesi ha

