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Tizennegyedik évi folyam.

Elöfizetési felhívás

VASÁRMPI UJSÁG
ÚPOLITIKAI ÚJDONSÁGOK

1867. évi folyamára.
ELÖFIZETÉSI FELTÉTELEK:

(A Vasárnapi Ujság é= Politikai Újdonságok együtt, postán küldve
:;• B u d a - P e t s t e n h á z h o z h o r d v a ) :

E g é s z é v r e ; i a ! i ü , i : - i e c z e m b e r ) . . . . 1 0 f o r i n t .

Félévre (január--junius)

Csnpán a VaiarnnjH Ujsa^ra: I Csupán a Poiitikai Újdonságokra :
Egfsz évre (jan. — decz.) 6 forint, i Egész évre (jpn.—de^z.) 6 forint.
Félévre (jan.—jún.) . . 3 ., Félévre (jan. — yr,,.-, . . 3 „

A Vasárnapi Ujság és Politikai Új-
donságok, mint legelterjedtebb lapok
Buda Pesten s a vidéken, a t. cz. közön-
ség, keresk-delmi testületek, vállalkozók,
gyárosok s iparüzök hirdetményeinek
fölvételére s kft/lesére is ajánltatnak.
Az igtatási dijak a legolcsóbban fognak
számíttatni, — többszöri hirdetésnél az
illetők különös kedvezményben részesit-
tetnek. A forditások németből magyarra
ingjen eszközöltetnek.

A Vasárnapi l jsá? és Politikai Újdonságok kipdó-hi-vatala
(Pest, egyetem-utcza 4- ik szám alatr).

h á r o m <>* hat forintos «io-
viiágosan k i i randó, vaj-

j o n CMipan a Vasárnapi Ujság, vágyj
CMupán a Politikai Újdonságok kiván-
tatnak e ? í

Tiz előfizetett pé :dányra gyújtóink-j
nek egy tisítelet-példánynyal szolgaiunk.!
A pénzes lev-.-lek bérmentes küldése kére <
tik. - A mult félévi cziinszelvértyekböl j
egy-egy darab szives beküldését kérjük

Egy ígérvény
1939(1-6) az 1864-ki jegyek
az I-ső márczius 15-iki, április és I-ső juniusi húzásokra érvénye*. 250,000, 220.000,
200,000 forintnyi fő- és 3600 melléknyereményekkel, körülbelül */« milliónyi érték-
kel, 7 ft. f.O kr ,— 2 huíásru 5 ff. -és az I-ső márcziusi húzásra 2 ft. 50 krba kerül.
1860-ki jetty-igérvéiiyek, húzások február i-én, főnyérvény 300,; 00 ft,

ejry ;"'0ú r'río-i jegyre 7 fi. 50 kr., egy 100 frt<>* jegyre 3 ft.
Állam-sorsjegyek, huzás márczius 20-ban, 4097 nyereménvnyel,

300,000 frtnj i értékkei 3 ft.
t 100 frtos 1864-ki jepy, 2! hivi 4 fitos részi.t-

fizetés mellett.
1 50 f'rlos 1861-ki jegy, 24 ll vi 2 forintnyi

részletfizetéssel.
1 5 % 500 fr<os 18(50 ki jegy, 2t havi 21 forint-

nyi részletfizetéssel.
1 100 frtos 1860-ki jegy, 24 havi 4 ft. 50 krnri

részletfizetéssel.
i^w Az előbbi sorsjegy 5 perczentes kamatjai a lefizetés ideje al»tt körül-

belül SO, az utóbbi penig körülbeiül 10 frtra rugnak, és a vevők tulajdon*
SJBT" Minden huzAs után .. l;<j-tromok és sorsolási áttekintem 1807-re ingyen.

— Vidéki megbízások utánvétellel vagy a nélkül a z o n n a l eszközöltetnek.

KAROLT JÓZSEF
váltóüzlete Pester, tiarrnlnczad-uteza 3. szám alatt.

Részletfizetés
tt

BRUST-KRANKHEITEN
IliNTERPHOSPHORIGSAURER KALK-SYRUP|
IVÓN GR1MAULT & C". APOTHEKER IN PÁRISI * CB

e
A legkomolyabb kísérletek folytán, melyek Angol-. Francziaország és Belgium

kórházaiban tétettek, sikerült ezen gyógyszerben a legbiztosabb ellenszerét felismerni a
t ü d ó g u m ónak, ugyszmte igen kitünő szer a h u r u t , k ö h ö g é s , makacs nátha és
nehéz l é l e g z é s ellen.

Behatása által a köhögés csillapu', az éjjeli izzadás megszünik é» a beteg egész-
ségét gyorsan visszakapja.

Minden üvegen GRIMAULT <*• TÁRSA névaláírása van. A főraktár egész
Magyarországra nézye: Tőrök József gyógyszerész urnál Pesten, király-utcza 7-ik
iám "alatt. ' 1934 (1 — 12)

Fontos hirdetmény!
.V nagyhirü, de már feloszlatott janoviízi és starkenbachi

fehérnemü és rumburgi vászon-gyárból
fenlevö készlet, bizományikig megállapitott

50 perczent árleszállítás mellett
csak mé£ rövid ideig fog az eladás tartani.
A vászonáruk valódisága s minőségéért jótállás biztositta-

tik; ingek, melyek a testhez nem epén illenek, visszavétetnek.

alkalom szives felhagyná ására anyival is inkább, minthogy ily

MF" végképeni Hada*
mint e mostani — többé előkerülni alig fog. 1769 (11—12)

©SP Szabott árak jótállás mHl t i : - ^ g
Rumburgi vászon féifi-ingek 2, 3, 4—5 ftig a legfinomabbak (a nyakbóség meg-

kivántatik).
Rumburgi vászon női-ingek, simák lft.80kr., himezettek redó/ött mellel 2 ft. 50kr.
finomabbak kivarrással 3 ft. 60 kr., legfinomabbak gazdag himezettel, és valtídi

csipkebetétekkel 4, 5 - 6 ftig.
Pamutszövet ingek (chirting), fehérek és szinesek 1, 2—8 ftig.

Angolflanell-ingek ?zinesek 4, 5—6 ftig.

12 db. törülköző vagy asztalkendő ára most csak 5, 6, 8-10 ftig a legfinomabb
damasz.

Női-corsettek finom perkálbcl gazdag himezetíel 3 5 ftig.
Férfi-gatyák, 1 ft., 1 ft. 50 kr , 2 ft. 50 kr. — 8 ftig a legfinomabbak, mag) ar, német

és franczia szabásra.
30 rőf szines vászon, ágyneműre 7, 8, 9, 10-12 ftig a legjobbak.

12 darab vászon-zsebkendő lft. 50 kr.—2 ftig, nagyobbszerüek 2 ft. 50 kr., továbbá
szinesek, valamint fehér ezérna batisz-zsebkendők 3 lt 50 kr., 5, 7—9 ftig a leg-

finobbak.
30 rőf kézi fonal-vászon fehéritett, valamint kettős-ezérna-vászon fehéritetlen 7 ft.

50 kr., 9 ft. 60 kr, l l , 13—15 ftig a legszebbek.
30 rőf V* rumburgi vászon 14, 16-18 ftig

40—42 rőí kitünö szövetvászon (ágyneműre vagy 12 db. női-ingre) 15, 18, 22 —
24 ftig a legszebbek.

50 - 54 rőf jóféle rumburgi vagy lioll ndi Tá^zon, mely párját ritkítja (kézi fonat
Vi széles) 22. 25, 30, 35, 40, 50 6" ftig a batisz-vászon-féliek.

Ezenkivül kaphatók még fele áron lepedő-váíznak, 2 és 2% röf szélesek varrás
nélkül, kávéskendők és csenjegekendóeskek minden szinben, vágzonc-invtit, törül-
köző- és asztaíkendők s végül aszí&lteritékek damasztról 6, 12, 24 személyre és
minden más itt njeg nem nevezett háziszükségk-ti áruezikkek.

forintnyi értékig bevásárlók vagy levél általi megrendelé-
seknél diszes gyapjuszőnyeget nyerendnek.

Levélbeii megrui.deli'sek a pénzösszeg beküldése vagy postai utánvét mellett
g\ orsan és pontosan jótállás mellett teljesittrtnek.

A leveleket ekép kérjük cziniezni:
An den Lcinenwaaren-Ausverkauf, Freiung, Bank-Bazar,

neben deni grüflich llarrach'schen Palais in Wien.

Maderspach-íele
kizárul, szabadalui.

GMWAHAXTO- ÉS TISZTÍTÓGÉPEIT
ajánlja

főút 5 ik szám nlatt.
Azok bárminemű malmokra alkalmasak, s általuk Magyarország legelőkelőbb

malombirtokosai bizonyítványai sz> rint tetemes haszon éretik el nemcsak mennyi-
ség — hanem a Hsztkészitmeny szépségére nézve is. 1923 (4 — 4)

FISCHER GUSZTAV
színháztér, kereskedelmi banképület Pesten,

ajánlja a legjutányosb szabott árak mellett egy bőven ellátott raktárt
a legujabb divatu

NOI-ÖLTONY-DISZITMÉNYEKET MINDEN ÉVSZAKRA
mindennemü szalagok, gombok, kötő- és varró angol ezérnák,
kfttó, bimzö, fénylő és berlini pamutok, varró és tráma selymek, ispahan*

harras, nemkülönben Teher és szines ortcantin. mous»eline,
mouls, battist-clair, perkail, tüllanglais, gyapot és ezérna-csipkéket,

továbbá gazdag raktárát
fűggönj tartóknak, tükörbojtoknak, csöngetyühuzóknak,

csillárzsinórok, függönyén, léoni arany és ezüst-csipkéh, bojtok,
továbbá mindennemü butor-^ kocsi- és katonai paszomány-arukat,

ralamint minden ezen ágat illető tárgyakat nagyban és kicsinyben.
Szintugy található itt egy bő raktár mindennemü bélés és halcsont.
- Megrendeléseket — a p>'nz előleges felküldése vagy utánvétel mellett —
gyorsan és pontosan teíjesitünk. 1932 (2 — 25)

Tizennegyedik évfolyam.

\

Elöfizetési föltételek: 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.

irdetesi dijak, a \ nsárnnpi Ijs.is és Politikai l'jdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszörj
g csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Hamburg és Altonúlian: Haasensteiii és Vogler. — M..Frankfurthan : Jarger könyvkereskedése.
- Becsben: Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij külön minden igtatta után 30 ujkr.

Hónapok óta egymást érik a harczi hirek
Konstantinápolyból és Athénből. A törökök
és görögök Kandia szigetén nyilt csatában
állanak egymás ellen s változó szerencsé-
vel, hol az egyik, hol a másik fél hirdeti
győzelmeit. Ha e küzdelem csak az eddigi szük
térre maradna szorítkozva: akkor ezen harcz
sem volna egyéb helyi érdekü eseménynél,
mely csak a legközelebb érdeklett népekre vet
ne fényt Vagy árnyékot. Azonban igen számos
jel, s különösen az európai nagyhatalmak e
térre irányzott élénk figyelme azt tanúsítja,
hogy ezen egyelöre csak helyi fontosságu
harcz a török katonaság s a ^öröo-
fölkelök között megelőzője ama

" régóta ijesztgető rémnek, az u. n.
keleti, kérdésnek, melynek tárgya
az európai török birodalom vég-
leges rendezése, s melynek meg-
fejtésével az összes alsó-dunai né-
pek, s valószinüleg nagy mérték-
ben Magyarország jövö sorsának
eldülése is szoros összeköttetés-
ben áll.

Politikai lapjaink méltó figye-
lemmel kisérik amaz események
fokonkénti fejlődését. E helyen is
némi adattal kivánunk szolgálni
e harczok történetéhez, midőn az . ^

azokban szereplö egyik fü egyéni-
séggel ismertetjük meg az ol-
vasót.

Tudvalevő dolog, hogy Tö-
rökország birtokához tartozott a
mostani Görögország [S) mely
azonban hosszu szabadságharcz
után a török iga alól felszabadul-
ván, mintegy 35 év óta önálló,
független királyságot képez. Azon-
ban még több nevezetes sziget
maradt továbbra is a török ura-
lom alatt, melyek keresztyén la-
kossága azóta folyvást megujuló
fölkeléseket kisért meg oly czél-
ból, hogy a török hatalom alól
megszabadulván, a görög király-
sághoz, mint anyaországához csa-
toltassék. &

Panos Koroneos, görög fölkelő vezér.
tényt tagadni nem lehet, hogy a Mustafa
basa vezérlete alatt álló török seregnek a |
fölkelő csapatokat megfékeznie mindeddig |
nem sikerült, sőt hogy ez utóbbiak nemcsak |
sokszor vivtak sikeresen a törökök ellen,
hanem ugy látszik, Bizonyos terv és szabá-
lyozott rendszer szerint, teljesen fegyelmezve
s szakértőén vezérelve intézik támadásaikat.

A görög fölkelök ezen szakavatott, intéző
vezére, a mozgalom lelke nem más, mint egy
tanult, tapasztalt, régi katona, Görögország
azelőtti hadügyminisztere, Panoa Koroneos
tüzérezredes, -akinek arczképét itt közöljük.

^ t e í e S f ^ g Ö 1 'Ö« S z Í S e t e k k ö z ö t t il l e g» e v e "
hol moít fa n d m v a gy r é gi nevén Kréta,
füo-apti h ü n a p o k óta szakadatlan folyik a

i^van "v S l g Í h a r c z - A z o n n a n é r k e™ hirek
^> „yakran egymást czáfolják, de azon

alatt tüzér-alezredesi rangra emelkedett.
Mondják, hogy már ez időben egy ideig a
hadügyminiszterium egyik osztályfőnöke s
a görög tüzérség főparancsnoka is volt. Ké-
söbb Otto királynak egyik legfőbb ellene
volt.

Mi okozta e változását? nem tudhatni:
de az bizonyos, hogy a bajor származásu
Otto királynak elkeseredettebb ellensége
nem volt, mint Koroneos. Az 1861. évi ka-
tonai összeesküvésbe is belekeveredvén, Nau-
plia várában ö is fogságba került. Midőn ké-
söbb o vár katonai őrsége is föllázadt, több

fogolytársával öt is kiszabaditot-
ták s a fölkelő csapatok Korone-
ost választották meg egyik vezé-
rökül, mint helyparancsnokot. A
naupliai katonai lázadás 1862.
febr. 13-ától ápril 20-ig tartott s
a fölkelök legyözetésével végző-
dött. E csatázások alkalmával
márcz. 13-án Koroneos iskétszeri
megsebesülése után a királyi se-
reg által elfogatott. Söt midőn a
király május 12-én átalános am-
nesztiát hirdetett a fölkelésben
résztvetteknek, akkor Koroneos
és nehány fötársa azok közé tar-
tozott, a kikre amaz amnesztia ki
nem terjesztetett. Ö ujabb állam-
fogságba került.

Azonban ezalatt Otto királynak
is ütött végórája. A görög trónt
örökre el hagyni kényszerülvén, a
görög nemzet a fiatal dán kir.
herczeget, Györgyöt, választotta
királyának. Nem sokára ez ese-
mény után már a görög nemzet-
gyűlésben találjuk Koroneost,
mint Athén föváros egyik válasz-
tott képviselőjét, hol igen első
rangu szerepet játszott. 1863.
jún. 17-én a hadügyminiszteri
tárczát nyerte el, mit azonban ez-
uttal, a belviszályok folytán, nem
sokáig tarthatott meg. — 1864-
ben Georgios király ujra hadügy-
miniszterré nevezte ki, de az sem

A mit e férfiu élettörténetéből megtud- j tartott egy hónapnál tovább. — Késöbb az
hattunk, mindössze abból áll, hogy 1815. tá- i athéni nemzetőrség parancsnoka lett, mely-
ján Cerigo (hajdan Cythera) szigetén szüle- ! nek alapos szervezése körül nagy érdeme
tett. A katonai pályára lépvén, a tüzérség van. A mult évben beutazta Sveiezot és Bâ
hez állott s Otto görög király uralkodása jorország egy részét, hogy az itteni katona.

P A N O S K O R O N E O S .

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

2-ik szám.

Pest, január 13-án 1867.
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intézményeket tanulmányozza. Tapasztalá-
sainak eredményét egy Athénben megjelent
iratban adta ki, mely a honvédelem- és nép-
fegyverkezcsröl szól. Egy másik jó munkát
is irt az erőditési ügyről, különös tekintet-
tel Görögországra. Katonai tapasztalatait
már régebben nagyobb téren is növelte, mi-
dőn az 1854. évi nagy orosz-török hadjárat-
ban az orosz főhadiszálláson Szilisztria os-
trománál jelen volt; s a franczia hadsereget
legutóbbi szyriai expeditiójában is kisérte.

1866. évi szeptemberben midőn Kandia
görög népsége a török uralom ellen fölkelt,
Koroneos,' az athéni nemzetőrség parancs-
noka, elhagyá állását és családját, csak azért,
hogy ezen fölkelésben tevékeny résztvegven.
Csakhamar a sziget keleti részeinek parancs-
nokává választatott, hol a Mustafa basa ve-
zérlete alatt álló török-egyiptomi sereggel
gyakran kemény összeütközései voltak, me-
lyek egyikében egy jeles török tábornok,
az Omer basa iskolájában nevekedett Jajah
basa is elesett. — Hogy Koroneos had-
viselési módja Kandia szigetén átalában
bizonyos terv és rendszer s a hadtudo-
mány megállapitott szabályai szerint folyik:
arról nemcsak az eddigi siker, de a vezérnek
az athéni görög hírlapokban közzétett terje-
delmes tudósításai is tanuskodnak.

A fölkelt görög csapatok helyzete Kan-
dia szigetén még ma is igen kedvezö s a tö-
rök sereg eddigi sikere igen csekély. Sőt a
sziget két legnevezetesebb tartományában a
törökök nehány várba voltak kénytelenek
meghuzódni, a honnan kitörni alig mernek.
A .görög népség egyre követeli a töröktől
valo függetlenségét s Görögországgal egye-
sülését, mely szándékában erősen támogat-
tatik az orosz kormánytól, mely a görög s
átalában a törökországi bonyodalmak zava-
rából magára nézve is nagy előnyöket vár.
Azonfelül a felkelő csapatok folytonos gya-
rapodást nyernek a szomszéd Görögország
népségéből, sőt ujabb időben a világ minden
részéből ide sereglett, vállalkozó és kaland-
vadászó, veres inges, egykori garibaldisták is
nagy számmal gyülekeznek Koroneos zász-
lója alá. (De azért egy legujabb török táv-
irat mégis azt hireszteli, hogy a fölkelők szét
vannak szórva s maga Koroneos is egy orosz
hajóra szándékozik menekülni.)

Hogy Mustafa basa mennyire becsüli
Koroneos személyes befolyását, azon körül-
mény is tanusitja, hogy fejére 500,000 pi-
aszternyi dijat tüzött ki.

Könnyeid mint csillaglángok
Tünnek felém a ködbül,
Csillagesés, a mit látok,
Midőn egy-egy legördül . . .
Oh csak vigasztalódjál!

Mit vesztettél? Oh nc hidd azt,
Hogy az élőt birjuk csak,
És a kikért búnk fennvirraszt,
Mindörökre elbuktak !
Kedveseink halva lesznek
Igazán a mieink,
Midőn örök békehelynek
Szivünk nyitjuk meg nekik .
Oh csak vigasztalódjál!

A kit ennyi kegyelemmel
Halmozott el végzése,
Ki a búban szebben kel fel.
Mint tündöklött estébe:
Nagy hivatás indul avval!
Mert kevésnek van adva:
Többet nyerni a bánattal,
Mint az öröm nyujthatna . . .
Oli csak vigasztalódjál:

Dalmady Gyözö.

Oh csak vigasztalódjál!
Nézd, még ragyog az ég boltja!
Öröktitku kékjében;
Mindenható szellem mondja :
„Minden elmúl, de én nem."
Mit ér a kedv! Vigadókkal
Nincsen az ur kegyelme;
A szent ige ahhoz szólal,
Kit szenvedés, bú ver le . . .
Oh csak vigasztalódjál!

Minden óra bánatában
Az örökkévalóság
Lehelete érint lágyan,
Mint fuvalom a rózsát.
Oli hallgasd a titkos szókat,
Emelkedjél és erezz!
Boldog, a ki ekkép szólhat:
Közel voltam az éghez!
Oh csak vigasztalódjál!

Soha még íly magas-ágban
Nem ragyogtál felettem!
Hogy alakod megtaláljam.
Szemem föl kell emelnem,

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

(Folyta ái.i

Erichson Gusztáv egy ideig nyugodtan
tölté Koppenhágában napjait. Azonban egy-
szer csak hirek érkeztek, melyek a lelkes
ifjunak elvették minden nyugodalmát, hirek,
melyek szivét megrendítek, lelkét tetterővel
tölték el.

Hirét vette, hogy Sten-Sture özvegye, a
férfias lelkü Krisztina, sereget gyüjtött,
melylyel hét egész hónapig védelmező hazá-
jának fővárosát. •

— Hogyan?! — kiáltá fel ekkor a lelkes
ifju, s most százszorta szomorúbba vált szám-
űzetésében -— ha még a nök is ilyen hősies
védői a szent hazának, hát a férfiaknak
szabad-e akkor tétlenül nézniük, hogyan ve-
retik rablánczra nemzetük?

E gondolat aztán nem hagyta nyugodni
sem nappal, sem éjjel, megjelent előtte
ébrenlétében, megjelent álmában, majd mint
kisértö, majd mint buzdító; kimondhatatlan
az, mennyit szenvedett a lelkes ifju e gon-
dolatnak parancsoló hatalmától.

Ha szökik, hálátlan lesz Banér iránt, a
kinek szabadságát köszönheti; ha marad,
hütelen lesz hazája iránt, a melynek életével
tartozik. Végre is, a nehéz tusában, a hon-
szeretet győzött a rokonszeretet fölött. El-
határozta magában, hogy Koppenhágából
megszökik s visszamegy hazájába. De ezt
könnyebb volt gondolatban elhatározni, mint
tettleg végrehajtani. A zsarnok fejedelmek
semmire sem forditanak nagyobb figyelmet,
mint elleneik lépéseire, s igy semmi sem
lehetett világosabb az ifju eiőtt, mint az,
hogy rendes uton Dániából nem juthat el
Svédországba.

Ekkor valami jutott eszébe. Tudta, hogy
a németországi Hanza-városok, az akkori
világkereskedelem legfőbb székhelyei, a leg-
ellenségesebb viszonyban állanak Dániával;
sejté, ha ő e városok valamelyikébe mene-
külhet, akár Brémába, akár Hamburgba,
akár Lübeckbe, csak egy szót kell emlitnie
dánia-ellenes terveiről, s a szövetségi váro-
sok azonnal pártfogásukba veszik.

Ezen tervének kivitelére semmi sem le-
hetett örvendetesebb, kinálkozóbb alkalom,
mint az a csordahajtás, melynek utjáról,
czéljáról ö már akkor tudomással birt, midőn
hozzácsatlakozott.

j E veszedelmes uton el volt készülve
• mindenre, csak arra nem, a mi épen Lübeck-

ben történt vele.
' Pártfogást remélt, — s ugyf- látszék,

ellenségeket talált. Ki lehetett feladója, ki
' tudósíthatta sejthető érkezéséről a lübecki
tanácsot?

A gyötrelmes gondolat, az aggasztó ta-
lány nem maradt sokáig titok előtte. A tisz-
tességes fogságban nem töltött még egy
félórát, midőn az ajtó nyilt, ,s ugyanazon
fegyveres férfiu, ki öt előbb ide kiséré, — e
szavakkal nyitott be hozzá:

— A magas tanács látni kivánja önt.
Elgondolható, hogy az ifju szive mily

hatalmasan dobbant e tudósításra.
Nyomban követé vezetőjét.
A magas tanács csakugyan együtt ült,

Lübeck városának legtekintélyesebb polgá-
raiból álló. De a tanács elött, annak tagjain
kivül, még egy másik, idegen férfiu is állott.

Mikor az ifju belépett, ez az idegen férfiu
szótlanul, de azért fájdalmas szemrehányás-
sak tekintett rá.

— Banér ur, bátyám! — kiáltá fel az
ifju meglepetve — s ön itt?

— En is azt kérdezem tőled — viszonzá
az öreg ur s hangja nem volt ment minden
hidegségtől — s talán több joggal, mint te
éntölem. En éretted jöttem, kövess engem.
Ez kötelességed.

Nem akarjuk e jelenetet hosszas leirás
által unalmassá tenni. A tanácsteremben
jelenlevök három felekezetet képeztek. Az
egyik az ifju volt, ki a Hanza-város magas
tanácsát csak arra kérte, szállítsák öt titkon
valami biztos hajón Svédországba; a máso-
dik fél Banér ur volt, a ki nem késett föl-
említeni az ő lekötött hatezer tallérját, s ezek
elvesztésétől valo féltében nem késett fölem-
líteni az ifju előtt, hogy szives szolgálataiért .
ettől talán mégis több hálát érdemelt volna,
mint hogy öt pénze-vesztetté tegye s félig-
meddig koldusbotra juttassa; a harmadik fél
maga a nemes tanács volt, melynek a két
versenygö között Ítélnie kell vala.

Erichson Gusztáv nyilatkozatai telve va-
lának a legforróbb hálával jóltevöje, de a leg-
lelkesebb szeretettel hazája iránt. Nemes sza-
vakban biztositá bátyját, hogy ha Isten az ö
tervét megsegitendi, mily gazdagon vissza-
fizetendi ennek netaláni veszteségét; az öreg
Banér azonban öcscse tervét merő ábránd-
nak itélé, s a példabeszéd szerint jobb sze-
retné a verebet ma, mint holnap a túzokot.
Határozottan követelte, hogy Gusztáv hala-
déktalanul térjen vissza Koppenhágába.

— Soha, bátyám, soha! — kiáltá fel az
ifju nemes hévvel — látja Isten becsületes
szivemet, mennyire fáj ezt mondanom, meny-
nyire fáj, hogy önnek, legnagyobb jóltevöm-
nek fájdalmat kell okoznom, de a mig Svéd-
ország trónját dán zsarnok bitorolja, addig
Erichson Gusztávnak nem szabad tétlenül
pihennie!

Végre is a dolog a magas tanács határo-
zata alá esett. És a tanácsurak odanyilat-
koztak, hogy Banér urnak igaza van, s a ke-
zessége által védelme alatt álló ifjunak visz-
sza kell térnie Koppenhágába.

Brőms polgármester mindez ideig nem
szólott egy hangot sem, hanem annál többet
szemlélt és figyelmezett.

— Mielőtt a határozat kimondatnék —
szólt a tekintélyes polgárnagy végre — ké-
rem a versenygö feleket, lépjenek a mellék-
terembe, mi pedig tanácskozzunk.

Banér ur és Gusztáv távozának.
Feszült gyötrelmes várakozás volt az,

mely ezután beállott. Szerencse, hogy nem

tartott igen sokáig. „Nem mult egy órane-
gyed, s a versengö felek ujra a tanács elé
hivattak,.

— Erichson Gusztáv ur — mondá a pol-
gármester egész tisztelettel — Lübeck váro-
sának magas tanácsa egy hajót ád önnek
szabad rendelkezése alá, melyen Svédország
felé hajózhat. Isten segítse önt nemes tervé-
ben. Banér ur — folytatá a bámuló koppen-
hágai polgár felé fordulva, — nyugodjék
bele e határozatba, Erichson Gusztav jelleme
elég kezesség arra nézve, hogy ön semmi
esetre sem fog veszteni! — Nem lehet leirni
azt a hatást, melyet e határozat nyilvánítása
a két félre tett. Banér ur feje csüggedten
hanyatlott mellén-; az ifju szemeiben öröm-
könyek csillogtak. Mély tisztelettel, forró
hálával szoritá meg a polgármester kezét,
azután bátyját ölelte át.

— Bátyám, jóltevőm — mondá megha-
tottan — tudom, mivel tartozom. Bízzék ben-
nem. Nem leszek háládatlan!

S kérded talán, nyájas olvasóm,
mi volt arnaz inditó ok, mely a magas ta-
nács nézetét oly hirtelen megváltoztatá? Ta-
lán a szives részvét e nemes szivü ifju lelke-
sült magaviselete iránt? Oh nem! Országos
dolgokban kevés szerep jut a részvétnek; ott
az érdek az irányadó. Brőms ur ennyit
mondott:

— Mi ellenségei vagyunk Dániának,
mint a hogy Dánia ellenségünk nekünk. A
ki neki árt, — az nekünk használ. Ebben az
ifju férfiúban sok a tüz, erős a lélek, szilárd
az akarat. En figyelemmel kisértem öt. Ö so-
kat árthat Dániának, sokat használhat ne-
künk. S mit használ Banér ur ? Xekünk
ugyan semmit. Mit Erichson? Fellázítja
Svédországot, dolgot ád a dán seregnek. Ö
megosztja a mi ellenségünk figyelmét, s pe-
dig ha ellenséged ketté osztád, már félig meg-
verted. A segitség azonban legyen óvatos,
legyen titkon való. Én Erichson Gusztávot
pártolom.

Ez az egy pár szó jobban hatott, mint a
legragyogóbb szónoklat. (Folytatása k»v«tk.i

Györy Vilmo?.

VissKiiemlékezések a tengerre.
Mintegy husz éve, hogy a tengert, akkor

vágyaim egyetlen elemét, elöször megpillantottam
s rövid két év lefolyása után ismét elhagytam. De
e két év eseményeinek képei oly •élénken megma-
radtak emlékezetemben, hogy ma is, ha oszolni
v a g) r gyülekezni latom gyarlóságom szűk látkö-
rének ide-oda szálló felhőit, — sziliről szinre ful-
feltünnek azok s majd elmerengve az egyik vilá-
gos fényén, majd elmélyedve a másik sötét szinei
szemleletébe: mindig érdekesnek találom a vissza-
emlékezést.

Tán érdeklendi az olvasót is?

I.
Fiuméban szálltam először hajóra, c y tere-

bes kétárboczu vitorlásra (Brig), mely az akkor
igen élénk fiumei hajóépitészetnek egyik sikerül-
tebb uj teremtménye volt. Bőven elbírt nyolczezer
mázsát. Tömör árboczáinak sudarai mintegy ki-
lenczven láb magasra értek. Fáját Horvátor.^z ig
erdői nevelték. Vitorlainak vászna a fiumei szövő-
gyárból került ki. Legénysége a magyar teno-er-
part fiaiból állt. Lobogóján a hároms/in fényében
méltán tündökölhetett volna a magyar korona.

Alkonyatkor léptem a hajó fedélzetére. Sem
az elsö, sem a másodkapitány nem voltak a hajón,

a mindenes (Bootsmann) mutatta meg szállá-
somat. Itt is, mint ez átalában minden vitorláson
szokott lenni, a hajó hátulján volt egy kis lejárás
* hajó belsejébe, hol a tisztek laknak. A lépcsővel
kö 6 u n y i l t a z a l k a P I t á n y szobácskája s balra a
. a *-szoba, melyet hajón, ha még oly kicsi volna

^ h i v n a k < E z a l S v o l t másfél, ölnéln 0 8 s z a h b , nem számitva a szerény
b , r é 8 z é t ' m e l y a l ó c z á k h á t a fök ivül, a terem egyetlen bútorai

a hajó fölső részének nagyobb szélességénél fogva
valami polczfélével tágult. Az ajtó mellett a ka-
pitány szobácskájába volt a bejárás, — a terem
bal oldalában az én helyem. Az ajtókat átalában
csak fclretolni lehetett. A kapitányok zárthelyei
— mert szárazi lakosokhoz, szólva, szobácskáknak
még sem mondhatom — valamivel tágasbak voltak
ugya i ; de az enyém, mint afféle kadété, semmi
egyéb kényelmet nem nyujtott, mint a mennyit ;
bármely deszkaágy adhat. Az ágy szokott hossza j
és szélessége nem hiányzott s épen az által, hogy
terjedelme szabatosan a hajó oldala és az ugyne-
vezett terem fala közé volt szoritva, — ha ajtómat j
behúztam, bármint hányódott volna a hajó, biz-
tositva voltam, hogy fektémből le nem fordulha-
tok. Igy ezen szorultságnak is megvolt a maga
jó oldala. — Az ágy aljában volt még annyi hely,
hogy némely gyakorta szükségessé vált holmi-
mat is elrakhattam.

Nem volt ugyan uj előttem a vitorlások be-
zendezése, mely a lehető legegyszerűbb s a tisztek
lakásán és a legénység tanyáján kivül, melyek
közöl az első á hajó. hátuljában, emez pedig leg-
elején van, — az egész két-három öblös hombárt
képez. Ha most még az' alsó üregben, a tisztek
laka közelében egy kis éléskamrát elkülönítve s
a hajó tetejére egy négyszögölnyi fabódét képze-
lünk, mely a hajó konyhája, teljesen tájékoztuk
magunkat. Megjártam, megnéztem mind ezt. Lá;-
tam, hogy éléskamránk bőven cl van látva sótlan
pogácsával, a tengerészek kenyerével (Schiffs-
zwieback), besózott marhahússal, costrenai vörös
borral, rizszsel, macaronival, babbal s böjtnapokra
van egy kis száritott halról, sajtról s olajról is
gond skodva, s a födélzeten nehány tizakós hordó
ivóvizzel tele; mindjárt azzal is tisztában voltam,
hogy mily kilátásokat nyujthat a hajó szakácsa,
ki csak a többihez hasonló izmos matróz volt
ugyan; de ha jól betanult dicsekvéseinek hinni
akartam volna, azt is gondolhntám, hogy ő amaz
egynehány élelmi szerből, valami hires máltai
szakács bűvészetéből furfangosán ellesett művé-
szete által a legkényesebb inyenczet is kielégi-
tendi •—• — meg fogja lepni. — Hanem jó volt,
hogy kérkedései s Ígéretei egy perczre sem ámí-
tottak el!

A tengerpart lakói önérzetes büszkeséggel
mutatnak a hajóra, mely mestereik és mun-
kásaik ügyességét hirdetni indul a világba. A
hajósnép pedig mint ereklyét, hiven őrzi azt.
Mintegy egy tőről, a haza földéről szakadtak
mindketten s legyenek együtt bárhol, a hazai
hajón sehol nem érzi magát hontalannak a tenge-
rész. A kicsinykedésio; százszor átnézik, hogy az
árboczok bármely oldalról tekintve, elég délcze-
gen állnak-e; a kötelek elég feszesek, a vitorlák
elég szorosan bekötvék-e? Büszkeségükben azt
hiszik, hogy a tenger síkjain, merre csak elszáll-
nak, minden élő lény figyelme rajuk irányul és ez
nem is puszta . képzelődés, mert nincs tengerész,
ki a leggondosb figyelemre nem méltatna minden
a láthatáron fölmerült bármiféle hajót. Legénysé-
günk is e büszkeségtől izgatva a késő éjjelig foly-
ton talált az uj csarnakzat(Takelage) egyes részein
némi igazitnivalót, hogy másnap hajn-ilban az
indulásnál minden a lehető legnagyobb rendben
legyen. Végre is csak egy szomoru véletlen sza-
kithatta félbe a nyugtalan sürgést-forgást.

Az egyik suhancz ugy hitte, hogy az előár-
bocz sudarának felső vitorlafáján valamit feledett
végezni. Gyorsan fölszalad s mert már igen gya-
korlott árboczjáró volt, talán kelleténél többet is
bizott magában és épen nem vigyázott, — igazi
okát a szerencsétlenségnek senkisem tudja, —
esése közben az árboeztereben (Mars) derekát
törve, élettelen zuhant a hajó tetejére.

Xem hiányzott a baleset lehetőségének min-
den oldalróli megbeszélése. Volt elég baljóslat,
mig az orvos megjelentével a hullát partra szálli-
ták s a legem ség megdöbbenését részint igaz,
részint költött történetkék meséje feledteté s a
halo'tért elmondott imában mindegyik lelke meg-
nyugvását kereste.

Engem e szomoru esem'ny látásaépen akkor,
midőn pályám gyakorlati terére léptem, — az ott-
honn adott sok jó tanácsot, a megfontolás, az óva-
tosság, ezerszeres ajánlását, a bucsu közben hal-
lott száz meg száz szerencsekivánatot juttatta
eszembe. Zengzetesebbé vált minden hang s a
legőszintebbé minden szó, melyet most mind ujra
hallani véltem. — Eljöttek a kedves alakok. A
képzelet mind elhozta, kiknek köszönettel tartoz-
tam. Mily jól esett öket még egyszer üdvözölhet-
nem! — Szavuk melegsége, szavuk aggodalma
mind ujra buzditott. Azon korban éltem, melyben

akaraterőnk támogatva vagy gátoltatva minden
áron tettek után tör s hatásához ugy a kedvező,
mint az ellenható elemekben megtalálja öntáplá-
lékát. S kinek életéből hiányzik a kor, melyben
kedvencz eszméjeért vagy egy drága eszményért
önelégülten ne vette volna föl a martyrkoronát
is? Én akkor e kort éltem. Uj pályámat mindenek
fölött szeretem.

Másnap hajnalban vitorlákat eresztettünk,
zászlónkat üdvözlőleg lobogtatok a város felé,
honnan a május első reggelét köszöntő zene hang-
zott felénk. A kedvező szellő lengedezése játszi
habok közt ringadoztatott bennünket tova. A
hazai partok mindinkább tünni kezdtek s kárpót-
lásul a sik tenger varázsa merült föl. *'

IL
A kinek igen nagy hajlandósága volna az

unatkozásra vagy a kit csak örökös változatosság
köthet le: az egy-két heti tengeri ut után — nem
mondom, valamely népes személyszállitó hajón,
hanem áruszállitón — bizonyosan azt fogja állitni,
hogy a tengeren járásnál valami unalmasb alig
lehet. Az élvek száz és száz ingere? ez uszó for-
gácsszigetkékről száműzve van. Az élénk társal-
gás csak némely, ihletett pillanatban válik a ten-
gerész életszükségévé. A legénvség átalában s
olykor egy-egy tiszt is nagy előitélettel viseltetik
a könyvek szenvedélyes olvasása ellen s a várat-
lan érkezett zivatart könnyen ily foglalkozás kö-
vetkezményének hajlandó tulajdonitni. Mindig
ugyanazon nyugodt, bár nem hideg, mogorva, de
nem durva vonásokkal találkozunk. Az egyik
négy óra szolgálatban, a másik négy óra szabadon
foly le, éjjel mint nappal, egyik hét után a mási-
kon, hacsak a szélvész egyesült erőre nem hivná
az egész személyzetet. Egy-egy sziget vagy hegy-
csúcs föltűnése, egy elhagyottnak látszó hajó
bujdosása: alig van egyéb, mi a puszta láthatár
sivatagát nyomasztó egyoldalúságából ki-kiemel né.

De ez egyhangúságnak is megvan saját ér-
deke, hogy ne mondjam, költőisége. Bármily cse-
kély és egyforma volt hajónk sebessége, folytonos
édes gondunk volt a haladást pontosan jegyez-
getni s idönkint térképünkre tüzni. Kivonaloztuk
hajónk zig-zeges irányát s megpontoztuk déli
állásunkat, a mikor a nap magasságából vett szá-
mításainkkal igazolok a fövenyóra és mérorsó-
(Log) adta eredményeket. Ki ne látta volna ez
egyszerü időmérő homokjának csendes folyását,
mely figyelmünket olykor csak annyira is nehezen
foglalja le, hogy észrevennők,,a pillanatot, mely-
ben uj folyásra meg kellene forditanunk s e még
oly egyszerü eszköz is érdekes tárgygyá válik a ten-
gerész kezében mint számításainak fontos tényezője,
melynek segitségével naponkint megujuló élvezet
vár rá: — látni, hogy ura helyzetének. Kiméri a
vonalt, melyen haladni fog, folyton számlálja a
megfutott mérföldeket és előre meg tudja mondani,
hogy mely irányban is mikor s mily távolban fog
ismét föltűnni a száraz valamely emelkedettebb
pontja. Lehet-e kellemesb találkozás, mint a me-
lyen a talán egészen ismeretlen alak az elhatározó
perczben ránk mintegy már várni látszik. S a
mily nagy volt örömünk ily pillanatban, tán ép
oly nagy volt a földlakóké, kiket a vilógitótorony
jelzése kevéssel ezután egy vitorlásnak a kikötő
felé iránylásáról értesített.

Történt nem egyszer, hogy teljes szélcsend
állott be órákra, napokra. A szél szüntével egy
időre a hullámzás még mindig tartott s csak
hosszabb szünetelés hozta meg az átalános csen-
det, mely olykor oly hallgataggá vált, hogy azt
sem a virgoncz hal játéka, de még a leglágyabb
fuvalom leggyengébb lehellete sem zavarta meg.
A természet ünnepélyes halk órái ezek, melyekben
a küzdő elemek pihenni szálltak vagy aj harczra
készülnek, hogy romboló viharban bámultassák
szörnyü erejüket. A beláthallan síkságokon meg-
döbbentő ez óriási nyugalom. A vizsga szem
azonban utóbb valami szürkés kis pontot pillant
meg a láthatár szélén, mely lassankint mozgópak
bizonyul be, később mindinkább testesedő oszlop-
nak látszik, mely aztán mintegy meglombosodva
végre egy hajó vitorláit tünteti föl, mely szélcsen-
dünk határán kivül az uszó hattyú méltóságos
nyugodtságával vonul el. Igy láttunk olykor a
láthatár különböző pontjain több mozgó hajót,
nem ritkán egymással egészen ellenkező széltől

segítve.Látók egy oldalon, a mint egy hajó nyugatnak
tartott s más"'oldalon a másik keleti irányban ha-
ladott stb. íly látvány, átalában a hajók mozgása
a légélénkebien érdekli a tengerészek figyelméti
Hosszabb beszélgetésre azonban ez sem ingerl.
őket. „Ama hajónak keleti szele van," mond az
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egyik. „Emez északi széllel jár," mond a másik.
„Nem látod, hogy vitorlái kedvezö szélre mutat-
nak s kelet felé megy? Szele inkább nyugatféh,"
szól közbe a harmadik. „Ezeknek a bolond angolok-
nak csak minden hajója olyan félcsipejü. Ez is
hogy dűl egyik oldalra" — szól meglehetős szünet
után az egyik suhancz. „Hát nem nehezitővel
(Ballast) járó franczia hajó az? Kiálló része mu;
tatja, hogy nincs rendesen terhelve s vitorla!
inkább magasak, mint szélesek, s látod, hogy
orrmánysudara (Klüverbaum) épen nem all oly

peezkesen,
mint az angol
hajóké?" — vá-
laszol reá egy
idősb legény.

E megjegy-
zések mind
még akkor té-
tettek, midőn a
hajók oly tá-
Tolban voltak,
hogy az egész
beszéd alapos-
ságát igazoló
egyes tárgya-
kat csak gya-
korlott szem
különböztet-

hette meg s a
nemzeti lobo-
gók szinei épen
nem látszot-
tak. S mégis
oly megbizha-
tók voltak ez
állitások, hogy
a szakember

könnyen meg-
"fhatarozhatá
azok értékét.
Meglepő, mily
nagy mérték-

ben utolsó
izéig megis-

merkedik a
tengerész fog-

lalkozása s
gondjai egyet-
len tárgyával,
a hajókkal. —
Nemcsak a ha-
jótest minden
egyes részével
8 árboczok, vi-
torlák szám-
talan kötelei-
vel, hanem a

különböző
nemzctbeli ha-
jók egyes gyá-
rainak sajátos-
ságával, a ha-
jók legkisebb
részei elváló

kivitelének,
alakja külön-
bözőségének

jellegeivel is
bámulatosan

biztos ismeret-
séget szerez

magának. In-
nen ez is az ő
egész világa s

közelebbről
csak is azon
tárgyaktól ér-
deklődik, me-
lyek ezzel szo-
rosabb össze-
köttetésben ál-
lanak. Szeren-
csére etárgyak
halmaza gazdag lelki táplálkozást nyujt.

Egykor a Márványtengeren ért bennünket
% tartós szélcsend. De mily gazdagon jutalmazva
erezők magunkat, midőn a gyors szellő megérkc-
z ése aBosporusdéli partjaihoz röpített. Epén haj-
t ó d o t t , midőn a kelő nap pirja Istambul tornyai-
ké félholdjait megvilágitotta. A világvárost
°"?y

1
ti. kö<l boritá, mely a nap jöttére fölszállva,

P ankvnt tárta föl a felséges panorámát, mely a
csatorna ezüst síkja mellett emelkedve, a száz
meg száz sudár torony s a mecsetek fénylő kúpjai
Korul gazdag szinvegyületben csoportosuló ezéd-

ruskertekkel, tarka házakkal, márvány paloták-
kal, ama természettől pazaron kegyelt hegyekkel
és völgyekkel a világ legszebb látványai közé
tartozik. Mire a szultán' laka közelében horgonyt
vetettünk, az egész város napi foglalkozása körül
siirgött. A százakra menő hajók lobogóin a világ
minden nemzetének szineivel t ilálkozánk. Az
öblöt (az ugynevezett ,,Aranyszarv"-at) s magát
a csatornát ezernyi csónak lepte el. A p.irtokon
tarka nép zsibongott. — Mintha csak egy tündér-
országba pillanthattunk volna!

Afrika koralltolt északi partjai hosszában az
egykori Calpehoz, a rege szerint Hercules oszlo-
pai közé, a mai Gibraltárhoz jutottunk. A magas
szikla-csúcsok duzzadozó sötét felhőkbe vesztek
ek A fogyó hold halvány világa alig hatott át ha-
jlhkisí, hogy bármily gyenge fényt küldjön kalau-
zul át az Atlanti oczeánba. A szél igen kevéssé
kedvezett, hogy a szorosból könnyen kihatoljunk,
hol a két tenger különböző tömöttségü vizét
egyensúlyozó özönlés (Strom) is hátrányunkra volt.

A szorosból kiérve ritkás nagy szemekben

csöpögött az eső. Virradat ra megszünt az esés. A
tenger meglehetős nyugtalan volt: de látszott,
hogy a szél, mely fél-északnyugatról (Nord-Nord-
west) fútt, még csak most volt emelkedőben. Az
enyésző homály után első találkozónk egy csigák-
kal rakodott árboezdarab volt, melyet ki tudja
honnan, mely vész áldozatakép hoztak felénk a
mozgó habok. A szél mindinkább északi irányt
vett föl. A láthatár teljesen beborult. Az eső sürü
cseppekben zuhogott hajónk födélzetére. Az előbb
még c-ak eleven szél olykor erős rohamokban

kezdte ostro-
molni vitor-
láinkat.

Igy telt ne-
hány nap. —
Az ötödiken
már keményen
süvöltött a

szél, hogy ereje
még egy fo-

kot emelkedve
majdan vihar-
rá változzék.A
duzzadt hullá-
mok fölé uj
meg uj habok

fodorodtak.
Már alig tart-
h atánk egy-
két vitorlát.
Az árboezsu-
darakat a hajó
tetejére bocsá-
tottuk, nehogy
a szél törje le
őket, mely ár-
boczainkba, kö-
teleinkbe üt-
közve, sértő

si vitással je-
lezte dühét. A
hab, mely a
hajó orránál

be-becsapott,
egészen meg-
tantoritotta a
hajó járását s
pezsegve se-
perte végig az
egész hajót.
Mindent, a mi
a födélzeten
volt, még egy-
szer erősebben
kellé lekötni B
a födélzet pe-

remdeszkáit
csakhamar ki-
verni, hogy az
egyfelől be-

dőlt hulámok a
hsijó dülöngése
közben más
oldalon kiront
hassanak.

A hegyek-
ké emelkedett
hullámok, sza-
bályosan egy-
más után so-
rakozott, be-
láthatlan hosz
szú óriási sir-

li almoknak
látszottak. —
Mintha az al-
világ kárho-
zottjai temető-
jében bolyon-

ganánk, hol
rémséges mo-
rajjá fajult a
halotti ének.

A süvöltés és a moraj iszonyu zenéje volt a
természetnek, melyre hajónk kinos tánczát járta.
lis e zaj és mozgás között is, minden élettelennek
látszott! A mint a hullámok éléről a zugó fórgeteg
egy-egy habfodrot elszakított, gondolhatád, hogy
halotti lepel foszlányait szórja feléd valamely átko-
zott kéz.

Nyár utója lett volna csak, de a meg nem szünő
szél és folytonos ázás között majdnem dermesztő
hideget érezénk. Némely nap még csak a sovány
besózott marhahus megfőzését is akadályozta az
erős dülöngés, s volt nap, midőn még sótlan ke-
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nyerünk élvezéséhez se juthattunk ; mert a sürün
beomló hullámok elől el kellett zárni minden nyi-
last, mely a víznek a hajó belsejébe utat hagyha-
tott volna. — Ki a hajó födélzetén helyét változ-
tatni akarta, — kötelet, mely valamely gyűrűbe
vagy árboezba volt megerősitve, vett dereka köré,
hogy a hulláin sodrásának áldozata ne legyen.

Tizenhét napig tartott e kinos élet, kisebb-
nagyobb bajtól terhelten. Végre, megszánt-e
bennünket az irgalom, vagy az elemek izgalmas-
sága is kifáradott? Ború után derű! A mint a hold
nőtt, mindinkább nyugvóra szállt a szél s utána
a zaklatott hullámok. Ujabb csoportokat képezve
zavarogtak a felhők, időnkint záporokban űritve
ki terhüket, — mignem a tele hold erős fénye
diadalmasan átküzdve a felhők sötétén, a szelidült
tengert pazaron ezüstözve világította be, (képünk
ily jelenetet ábrázol) s a jövő nap hajnalsugárai
már vidám szellőben s fürge habokban fürödhet-
hettek. — Az öreg tengerészek azonnal feledve
mindent s mintha előbb is megjósolták volna s
most'j csak igenlést _ várnának, — önelégülten
mormolák a matrócz közmondást: ,,La luna man-
gia tutto" (a hold mindent megemészt).

Gibraltártól elválásunk huszonnyolczadik
napján ismét látók a szárazt, — megláttuk Irland
partjait. A corki kikötő kalauzai messzire elénk
vitorláztak, hogy bevezessenek a kikötőbe, Cobe
of Cork alá, hova azért kellé mennünk, hogy ott
vegyük át hajónk kivakodtatására nézve az utasi-
tást, mely, mint csakhamar megtudok, Londonra
szólott.

Sem Corkról, sem Londonról nem mernék
leirást koczkáztatni; mert az utójára is csak arról
tanúskodhatnék, hogy mint szénégetőnek a tus-
kón, nekem is mindenütt leginkább a hajón járt
szemem. Kenessey Albert.

Az os Kóma inai romjai.

lános figye;

nagy szakasza

Napjainkban oly élénk tárgyát képezi az áta-
emnek Kóma, az „örök város1', mint

talán már századok óta nem. A pápa világi hatal-
mának életkérdését vetette fel egész komolyságá-
ban a haladó kor szelleme, s a kérdés megfejtésével
a világtörténelemnek ismét egy
záródik be.

A régi Latium „hét halnia várostí"-ba vezet-
jük mi is a szives olvasót, s ha a romjaiban is
nagyszerü világváros nehány utczáin végig sétá-
lunk, bő alkalmat találunk, hogy az ó és inai álla-
potok között párhuzamokat vonhassunk.

Róma még ma is legnevezetesebb városa a
világnak, de a legnagyszerűbb sülyedés szinhelve
is. Azon helyek, hol hajdan a Caesarok palotája,
a művészileg remek középületek pompáztak, most
kietlen pusztaságok, vagy piszkos, jelentéktelen
házakkal vannak beépítve; a mai város fő része
nem is a régi város helyén fekszik, hanem a pápák
székhelye, a Vatikán környékére, a Tiberis folyó
tulsó oldalára tétetett át, hol hajdan a hires Mars
mezeje terült el. Hol egykor a világ legbüszkébb
polgárai jártak, keltek, ott most éhségtől s nyo-
mortól elgyötrött koldusok csoportosulnak, kik
éhes mohósággal szedegetik fel azon káposzta-
torzsákat, melyeket valamely ház harmadik vagy
negyedik emeletéből egy szakácsné mint hnszna-
vehetlen holmit dobott le az utczára. Csapszékek,
pékek és mészárosok boltjai furakodtak a régi
remek épitészetü forumok rom-maradványai közé,
s itt-ott egy szenvedélyes csuklvás barát tart a
romok közt, a szabad ég alatt összegyűlt bámész
népseregnek intő prédikácziot.

Mi máskép folyt itt az élet hajdanában! Azon
helyen, hol most egy öreg asszony rekedt hangján
kinálgatja gesztenyéjét, egykor azon szónokszék
állott, melyen Cicero tartotta mennydörgő beszé-
dét Catilina ellen. Amott vonult el a via sacra,
melyen a háboruból hazatért harczosok tartották
bevonulásukat a fórumra, hol a győztes hadvezér
benmtatá a népnek az ellenségtől nyert zsákmá-
nyait. Atalában e forumon (köztéren) végezte
kezdetben a római nép minden közügyét, de mi-
dőn a nép és hatalma növekedett s a kis forum
nem volt többé elégséges a nyilvános ügyek elin-
tézésére: mindkét oldalán pompás oszlopcsarno-
kokat épittettek a római köztársaság befolyásosabb
fiai; de ekkor már hanyatlani kezdett a forumi
nyilvános élet. Majd Julius Caesar épittetett egy
második, Augustus egy harmadik forumot.

S ekkor kezdődtek meg voitaképen Roma
nagyszerü és pompás épitkezések A forumok ren-
deltetése különösen az volt, hogy ott a legdrágább
emlékművek, szobrok és diadalivek felhalmoztas-
sanak. Mindezek fölött a Caesarok fényes palotája

ragyogott a palatiniisi dombon, melyet az ember-
telen Nero császár épittetett. Utána mindegyik
császár egy-egy nagyszerü épülettel tette emléke-
zetessé nevét, ugy hogy il nagy világvárosban ha-
lomra gyült minden, a mi drága és ritka, fényes
és értékes volt, s a mit a müvészet és fényüzés,
az élvvágy és képzelet teremteni képes volt.

Később még Domitián császár épittetett egy
nagyszerü forumot, melyet azonban csak Nerva
császár fejeztetett be véglegesen, a miért Nerva-
forumnak is neveztetik. (Ennek mai rom-marad-
ványait tünteti fel e czikkhez mellékelt sikerült
képünk.) E mellé csatlakozik Trajan fóruma, mely
a többieket müvészi tekintetben még mind felül-
múlta.

Feltünő, hogy minél inkább hanyatlott a
császárok korában a rómaiak nyilvános élete, an-
nál nagyszerűbbek és pompásabbak lettek a város
középületei. E fény és pompa egyre emelkedett
Honorius császár koráig. Ekkor hanyatlásnak
indult a régi Róma csillaga. Idegen népek nyo-
multak a fél világ fölött uralkodott városba, kik
a régi fényt és pompát zsákmányul ejtették, a ra-
gyogó palotákat és templomokat romba döntötték,
ugy hogy az eltemetett romok egy része még mai
napig is 20—30 lábnyi omlatag kővel vannak bo-
ritva s onnan kellett a többit is kiásni. A Nerva-
forum oszlopainak alsó része még most is 18 lábnyi
mélységben áll a föld alatt.

A régi műkincseket részint a romok temették
el, részint a megrémült tulajdonosok egykor ma-
guk ásták el. Sokat ujra kiástak már azóta, de
igen sok még ott hever a föld alatt s folyvást bon-
takozik napvilágra. S a mit barbár népek nw _
megkíméltek, azt a későbbi római nép kegyetlen-
sége s a müvészet iránti tompultsága, tudatlan-
sága sietett még jobban elrontani.

„Más faj állott a kihunyt helyére!" A világ
leghatalmasabb városának helyén álló Róma most
nem egyéb, mint dologtalan, foglalkozásnélküli
papok és barátok, a világ minden részéből idetó-
dult, kalandos és gyanus egyéniségek gyülhelye,
gazdag idegen utazók téli szállása, mindenféle
fiatal müvész vágyainak czélpontja; s a római nép,
mely századok óta teljes szellemi táplálkozás nél-
kül tengett, sokáig nem volt egyéb, mint szállás-
adásból élő emberek, csavargó naplopók, szemér-
metlen nők, koldusok és tolvajok társasága.
Valóban elszomoritó látvány volt az omladozó
romok hulladékai fölött e hajdan nagy és dicső
nép hanyatlását látni. De végre e népben is föl-
ébredt az alvó szikra, érezni kezdé elhunyt nagy-
sága fölötti fajdalmát, s a közel jövő, főkép az uj
erőre ébredt, egyesült Olaszország támogatása
mellett, meg fogja mutatni, hogy kétségbeesett
állapotán segiteni tud is, akar is.

Magyar népszokások.
Szilveszter es(éje II»jdii-Szol>oszlón.

Régóta hallottam már a hajdu • szoboszlói
Szilveszter-estéről érdekes részleteket, s évről
évre növekedett bennem a vágy, személyesen is
megjelenni egy ó-esztendő estéjén a nagy hajdu-
városban. A hallottak után itélve, a kegyeletes
népszokások egy remek példányát véltem itt fel-
találni.

Nem csalatkoztam. Az elmult év deczember
31-ik napján délután rándultam ki Debreczenből
a régen látni óhajtott helyre, hol egész öreg szür-
kületig mulattam a jó magyar szivességü polgárok
között. Az est beálltával a város főterére vonul-
tunk, s mit láttam?

Ifjak és közép idejű emberek, de különösen
gyermekek, igen nagy számmal csoportosultak a
ref. templom közelében: a legnagyobb rész pergő,
harang, csengő, apró vasdarabok és más ilynemü
lármát csinálható eszközökkel volt ellátva; egy
rész az Úristentől nyert zajtütő tehetségével, czi-
kornyás orditásával igyekezett növelni az est
ünnepélyes nagyszerűségét; másik rész pedig a
nagy tömegtől kissé távol tartva magát, az udvar-
keritések mellett -— természetesen a piaczon —
egymástól nem nagy távolságban, romlásnak in-
dult üres vagy hamuval telt cserépedényekkel
volt fölfegyverkezve. Különben az egyes utczákon
is többen száguldoztak ez utóbbi lármás fajból, s
ott müködtek idönkint az otthon maradtak tiszte-
letére. A lárma és zaj lassan kezdett növekedni;
majd a leirt tényezők megkezdvén együttes mü-
ködésöket: oly öszhangzatlan, rémitő zaj keletke-
zett, mit én nem vagyok képes gyarló betükkel
leirni és mit az olvasók képzelő tehetségének
bátorkodom fennhagyni. A zajgás folytonosan

tartott. Nemsokára, esti hét órakor a ref. templom
sugártornyán világitó lámpák függesztettek ki a
a harangok ünnepélyes hangon zúgtak. A folyto-
nosan tartó zaj közt valami megrendítő, nagyszerü
volt ez. Nem kis mérvben fokozták e hatást a vá-
ros különböző részeiről hallatszott lövöldözések.
Az egész valósággal beillett volna egy törökkel
vivott lelkes csatának!

Ez a legegyszerűbb leirása annak, mit a nagy
hajdu-városban ó-év estéjén láttam és hallottam a
főtéren. De már oszlik a népcsoport, térjünk mi is
a kandalló mellé, hol régen vár az anyjok a bélés-
sel — mint mondá szives házigazdáin. (Megjegy-
zendő, hogy az év utolsó estéjén valamint Debre-
czenben, ugy H.-Szoboszlón is, hol csak lehet,
béléssel szokott kedveskedni a háziasszony.) Ha-
zamentünk tehát az iszonyu nagy sárban, és azután
Ízletes vacsora mellett beszélgettünk a látottakról
és azon érdekes dolgokról, melyek a fentebb leirt
emlékestély nagyszerűségének megértéséhez mul-
hatlanul szükségesek.

A XVII-ik század elején, midőn még a nemes-
Hajdúkerület vitéz lakosai, a hajdúk ős törvénye-
szerint, mindnyájan rendes katonák voltak, a tö-
rök nagy mértékben pusztitotta a magyar hazát..
Egy csapat török már elhagyta a nem messzire
fekvő Báránd nevü falut is, s utját egyenesen H.-
Szoboszlónak vette, azzal a gonosz szándékkal,,
hogy alakosokat felkonczolja, a falut — még ekkor
állitólag az volt — kirabolja és azután fölégesse.
A falubeliek erről mit sem tudtak, s képzelhetni,
mily nagy volt a rémület, mikor egy kabai paraszt-
ember— mint mondották — egy ingben, mezitláb
Szilveszter-éj szakán kiabálva szaladt szét az em-
berekhez, tudtul adandó, hogy nyakukon a török.
Tudjuk, hogy ez időben jobban féltek hazánkban
a töröktől, mint a tűztől; nem csoda tehát, hogy a
„jön a török!"-féle kiáltozások a legmerészebb,
vitézi elszántságra lelkesiték a lakosokat. Min-
denki, a ki csak képesítve volt, bárminemű védő
vagy ütőeszközt fölemelni, férfiak és nők, gyer-
mekek, ifjak és öregek egyaránt, különböző véd-
fegyverekkel ellátva, a hazaszeretet tüzétől lelke-
sedve rohantak a gyülölt ellenségre. A nők egy
része a toronyba ment, hol égő lámpákat dugdos-
tak ki köröskörül s a harangokat félreverték,,
hogy a hadakozóknak némi világosságot adjanak,
és hogy a vészhangokkal a nép lelkesedését fo-
kozzák. Délnyugatra a várostól a hajdan széles és
mély, de már most csak hírben élő Kosi folyón
kivül állomásozott a török s ott egy dombon
ütötte fel sátorát a basa; elszántsággal rohanta itt
meg a törököt a vitéz hajdúság és szerencsésen is
mind egy szálig semmivé tette. A basát a domb
alá temették el s emlékezet okáért ezt a dombot
ma is török domb-nnk nevezik.

Igy beszélték el nekem szoboszlói atyámfiai
a dolog históriáját. Mindenesetre meg kell becsül-
nünk a népben az ősök emlékei irányában tanusi-
tott kegyeletet, ha még oly drasztikus alakban
nyilatkoznék is az, mint H.-Szoboszlón a Szilvesz-
ter estéje. Cs. Szatmári Károly.

A magyar hirlapok 1867-ben.
I. Politikai napilapok.

Pesti Napló. Szerkesztő b. Kemény Zsigmond1

kiadó Emich G. XVIII-ik évfolyam. Ara egy
évre 21 ft.

A Hon. Szerk, és kiadó Jókai Mór. V-ik év-
folyam. Ara 21 ft. A Ilon Estilapjá-val együtt 24 ft.

Sürgöny. (Hivatalos lap.) Szerk. Kecskemé-
thy Aurél. VH-ik évfolyam. Ára 20 ft,

Pesti Hírnök. Ideiglenes szerk. Jakabffy
Gyula; kiadó Török János. VIII-ik évfolyam..
Ára 20 ft.

Idök Tanuja. Szerk, és kiadó Lonkay Antal.
VIII-ik évfolyam. Ára 19 ft.

Alföld. (Arad.) Szerk. Környei János; kiadd
Réthy Lipót. VH-ik évfolyam. Ára 16 ft.

Összesen = 6.
//. Politikai hetilapok.

Politikai Újdonságok. Szerk. Pákh Albert;
kiadó Heckenast G. XIII-ik évfolyam. Ára 6 ft.
(A Vasárnapi Újsággal együtt 10 ft.)

Magyar Néplap. Szerk. Ilméri Kiss Istvány
kiadó Wodianer F. II-ik évfolyam. Ára 4 ft.

Népbarát. Szerk, és kiadó Vas Gereben.
Ára 7 ft.

Pesti Hiríap. Szerk. Frankenburg Adolf;
kiadó Deutsch-testvérek. I. évfolyam. Ára 5 ft.
(A Magyarország és a Nagyvilággal együtt 12 ft.)

Kolozsvári Közlöny. Szerk. Dózsa Dániel; ki-
adó Stein J. XH-ik évfolyam. Ára 12 ft.

i

Korunk. (Kolozsvár.) Szerk, és kiadó Kőváry
László. VLik évfolyam. Ára 12 ft.

Kg'-r. Szerk. Vida József. V-ik évfolyam.
Ára 5 ft.

Máramaros. (M.-Szigeth.) Szerk. Szilágyi j.
István; kiadó ifj. Jura György. III-ik évfolyam.
Ára 6 ft.

Összesen = 8.
///. Vegyes tartalmu képes lapok.

Vasárnapi Ujs <g. Szerk. Pákh Albert; kiadó
Heckenast G. XI V-ik évfolyam. Ara 6 ft. (A 1 o-
Utikai Újdonságokkal együtt 10 ft.)

Hazánk és a Külföld. Szerk. Szokoly Viktor;
kiadó Emich G. III-ik évfolyam. Ara b ft.

Magyarország én a Nagyvilág, bzerk. b ran-
kenburo-Adolf; kiadó Deutsch-testvérek. II-ik év-
folyam. ÁraSft. (A Pesti Hírlappal együtt 12 ft.)

Képes Ujság. Szerk. Major Béla; kiadó He-
ckenast G. IV-ik évfolyam. Ara 2 ft.

Katholikus Néplap- Szerk. Füssy Tamás;
kiadó a Sz.-István-Társulat. Ara 3 ft. 40 kr. _

Képes Világ. Szerk. Vértessy Arnold; kiadó
Deutsch-testvérek. II-ik évfolyam. Ára 6 ft.

Magyar Gyermekbarát. Kiadó Heckenast G.
H-ik évfolyam. Ára 2 ft.

Kis Üstökös. Szerk, és kiadó Dienes Lajos
I-ső évfolyam. Ára 4 ft.

Összesen = 8.
IV. Egyházi és iskolai lapok-

Religió. Szerk, és kiadó Palásthy Pál. Ára 10
ft. 50 kr.

Protestáns Egyházi és Iskolai lap. Szerk, és
•kiadó Ballagi Mór X-ik évfolyam. Ára 8 ft.

Tanodái Lapok. Szerk, és kiadó Lonkay An-
tal. Xll-ik évfolyam. Ára 4 ft.

Protestáns Népiskolai Közlöny. (Sárospatak.)
Szerk. Árvai József. Ára 3 ft.

Kalauz a nevelés és oktatás terén. (Pécs.)
•Szerk. Szauter Antal. III. évfolyam. Ara 4 ft.

Iskolabarát. Szerk. Bárány Ignácz; kiadó
Kertész József. II-ik évfolyam. Ára 4 ft.

Izraelita Magyar Néptanitó. (Sátoralja-Uj-
hely.) Szerk. Fischer Náthán; kiadó Forster R.
I-ső évfolyam. Ára 2 ft.

összesen = 7.

V. Szépirodalmi s rokontartalmú lapok.
Fövárosi Lapok. Szerk. Tóth Kálmán; főmun-

katárs Vadnai Károly; kiadó Emich G. IV-ik
évfolyam. Ára 16 ft.

Regélő. Kiadja Heckenast G. III-ik évfolyam.
Ára 6 ft. (A Divatvilággal együtt 12 ft.)

Divatvilág. Szerk. K. Beniczky Irma; kiadó
Heckenast G. I-ső évfolyam. Ára 8 ft.

Nefelejts. Szerk, és kiadó Friebeisz Ferencz;
í-aptulaj_donos Bulyovszky Gyula. VIII-ik évfo-
lyam. Ára 12 ft.

Családi Kör. Szerk, és kiadó Emilia. VIII-ik
•évfolyam. Ára 12 ft.

Pesti Hölgydivatlap. Szejk. és kiadó Király
•János. VIII-ik évfolyam. Ára"*8 ft.

Divat. Szerk. Áldor Imre; kiadó Deutsch-
"fcestv. II-ik évfolyam. Ára 5 ft.

Magyar Bazár. Szerk. Szabó Rikhárd;kiadó
Emich G. II-ik évfolyam. Ára 8 ft.

Összesen = 8.

VI. Humorisztikus lapok.
Üstökös. Szerk, és kiadó Jókai Mór. X-dik

•évfolyam. Ara 6 ft.
Bolond Miska. Szerk. Tóth Kálmán; kiadó

Emich. VIII-ik évfolyam. Ára 6 ft.
Hétfejü Sárkány. Szerk. Ilméri-Kiss István;

lúadó Wodianer F. II-ik évfolyam. Ára 4 ft.
Bús Vitéz Fekete Levese. Szerk, és kiadó Bús

Vitéz. I-ső évfolyam. Ára 6 ft.
összesen = 4.

VIL Szaklapok.
Gazdasági Lapok. Szerk. Morócz István; ki-

adó az orsz. magyar gazdasági egyesület. XIX-ik
évfolyam. Ára 10 ft.

Falusi Gazda. Szerk dr. Farkas Mihály; ki-
adó Heckenast. Vll-ik évfolyam. Ára 4 ft.

Kertész-Gazda. Szerk, és kiadó Girókuti P.
Ferencz. III-ik évfolyam. Ára 4 ft.

Nép Kertésze. Szerk. Hutirai Lukácsy Sán-
dor. Ara 2 ft.

Erdészeti és Gazdászati Lapok./ Szerk, és ki
a (ló Sporzon Pál. Vl-ik évfolyam. Ára 5 ft.

,, ^Magyarország Anyagi Érdekei. Szerk, és ki-
a o Szathmáry Károly. IH-ik évfolyam. Ára 10 ft.

Ida 1 •°MtwdományiKözlöny. Szerk.'ÖkrössBálint;
"^Heckenast. II-ik évfolyam. Ára 8 ft.

Jogtudományi Hetilap. Szerk. Gaal Ernő;
kiadó dr. Vünsch Sándor. III-ik évfolyam. Ára8ft.

Orvosi Hetilap. Szerk, és kiadó dr. Marku-
sovszky Lajos. Xl-ik évfolyam Ára 10 ft.

Gyógyászat. Szerk, és kiadó dr. Poór Imre.
VH-ik évfolyam. Ára 10 ft.

Hasonszenvi Lapok. Szerk, és kiadó dr. Szon-
tágh Abraham. II-ik évfolyam. Ára 6 ft.

Gyógyszerészeti Hetilap. Szerk, és kiadó
Schédy Sándor. Vl-ik évfolyam. Ára 9 ft.

Vadász- és Versenylap. Szerk, és kiadó Bér-
czy Károly. Xl-ik évfolyam. Ára 10 ft.

Guttenberg. A nyomdászat és rokon szakmák
közlönye. (Eger.) Szerk, és kiadó Tóth István.
II-ik évfolyam. Ára 2 ft. 40 kr.

Zenészeti Lapok. Szerk, és kiadó Ábrányi
Kornél. VH-ik évfolyam. Ára 10 ft.

összesen = 16.
VIII. Vidéki lapok, (nem politikai vagy szaktar-

talommal).
Györi Közlöny. Szerk, és kiadó Csukássi Jó-

zsef. Xl-ik évfolyam. Ára 8 ft.
Szegedi Hiradó. Szerk. Szabados János; ki-

adó Burger Zsigmond. IX-ik évfolyam. Ára 8 ft. _
Szeged. Szerk, és kiadó Czimeg János. II-ik

évfolyam. Ára 4 ft.
Hortobágy. (Debreczen.) Szerk. Sárváry Elek;

iadó a debreczeni szin ügy-egylet. Vl-ik évfolyam.
Ára 6 ft.

Tárogató. (Szatmár.) Szerk, és kiadó Kovács
Márton. Vl-ik évfolyam. Ára 4 ft. 50 kr.

Zala-Somogyi Közlöny (Nagy-Kanizsa) Szerk.
és kiadó Wajdits József. Vl-ik évfolyam. Ára 5 ft.

Somogy. (Kaposvár.) Szerk, és kiadó Roboz
István. II-ik évfolyam. Ara 5 ft.

Veszprém. Szerk% és kiadó Ramazetter Ká-
roly. II-ik évfolyam. Ára 4 ft.

Z mpléni Hiradó. (Sátoralja-Ujhely.) Szerk.
Karossá Endre; kiadó Weisz M. III-ik évfolyam.
Ára 6 ft.

Felső-magyarországi Közlöny. (Kassa.) Szerk.
és kiadó Werfer Károly. I-ső évfolyam. Ára
3 ft. 20 kr.

Borsod. (Miskolcz.) Szerk. Rácz Ádám. I-ső
évfolyam. Ára 3 ft. 50 kr.

Székely Néplap (M.-Vásárhely.) Szerk. Or-
bán József és Székely Ádám. II-ik évfolyam. Ára
4 ft. 80 kr.

Szepesi Értesítő. (Lőcse.) Szerk, és kiadó
Seeliger K. (Nagyobb része német tartalmu.)
Ára 4 ft.

Debreczen Nagyváradi Értesítő. (Debreczen.)
Szerk, és kiadó Balla Károly. XXV-ik évfolyam.
Ára 5 ft.

Kassa-Eperjesi Értesítő. (Kassa.) Ára 6 ft.
Miskolczi tudakozó-intéyeti Értesítő. Szerk, és

kiadó Falkenstein Ignácz. Ara 3 ft.
Erdélyillivatalos Ertesitö. (Kolozsvár). Szerk.

és kiadó Gámán Zsigmond.
Összesen = 17.
A most megjelenő magyar lapok összes száma

tehát a folyóiratokon kivül 74, melyek közül 48 a
fővárosban, a többi pedig egyes vidéki városok-
ban jelenik meg.

Folyóiratok.
Budapesti Szemle. Szerk, és kiadó Csengery

Antal és Lónyay Menyhért. Ára 10 ft.
Akadémiai Értesítő. Kiadja a magyar tud.

Akadémia. Szerkesztik többen.
Sárospataki Füzetek. Szerk. dr. Heiszler Jó-

zsef. Xl-ik évfolyam. Ara 6 ft.
Magyarország Képekben. Szerk. Nagy Miklós;

kiadja Heckenast G. Ára 8 ft.
Világ Tükre. Szerk. gr. Lázár Kálmán.

Ára 5 ft.
Magyar Sión. (Esztergom.) Szerk. Knauz

Nándor.
Összesen = 6.

Pályázati jelentések.
I. A Kisfaludy-társaság 1866-ik évi február

6-kán tartott közgyülése alkalmával következő
két föladatot hirdetett:

1. Kivántatik az elégia elmélete. Jutalma 25
arany.

2. Kivántatik rövid költői elbeszélés, akár
komoly, akár vig és humoros nemben, akár törté-
neti, akár mondái vagy adomái tárgyu. Jutalma
20 arany.

Az elsö rendbeli feladatra decz. 31-ig követ-
kező pályamunkák érkeztek be:

1. Az elégia elmélete széles értelemben; 2.
Az elégiáról; 3. Az alagya elmélete.

A másod rendbeli föladatra következő pálya-
munkák érkeztek be:

1. Mezei János; 2, Ondio; 3. Pilátus; 4. Két
ifju csele; 5. Szent Péter; 6. A nővérek; 7. Ma-
gyarország 1241-ben; 8. A nemes lélek; 9. A ve-
szély; 10. Mátyás király; l l . Bethlen Gábor sza-
kála; 12. Borbély Kata; 13. A honvéd és kedvese;
14. Bethlen Kata; 15. A vas kéz; 16. A védan-
gyal; 17. Elfrida; 18 Elpusztult család; 19. Zri-
nyi György halála; 20. Á nemes és leánya; 21. A
kincskeresők; 22. Francisca du Rimini; 23. Csa-
lóka Péter; 24. A béna harezos; 25. Boldog férj;
26. Világ alkonya; 27. Zoltán; 28. Egy minden-
napi történet.

A pályamunkák számbavételével megbizott
választmány az első rendbeli pályamunkákat ki-
vétel nélkül, a másod rendbelieket a 4. és 27-dik
számuak kivételével, a Kisfaludy-társaság utóla-
gos jóváhagyása reményében, pályázatra, jeligés
ícveleiket pedig, a Kisfaludy-társaság és Gyulai
Pál tag pecsétjeivel lezárva, a titkár őrizete alá
bocsátotta.

lI. A magyar tudományos Akadémiához a
gr. Teleki József féle drámai pályázatra 1866.
decz. 31-ig mint kitüzött határnapig tizenkét, e
határidő után még egy, összesen tehát tizenhárom
pályavigjáték érkezett. Ezek a következők : 1.
Nem mind arany a mi fénylik. 2. A váratlan ven-
dégek. 3. Előkelők. 4. Megtért. 5. Kedv és hiva-
tás. 6. Erős szer hat. 7. A kétkedő. 8. Shylock
ma! 9. Női fogások. 10. A kedélyes kör. l l . Ma-
gas törekvések. 12. Dérvirágok. 13. Balházasság.

E g y v e l e g .

törvényszéki Csarnok. Szerk, és kiadó Szö- Fekete Levese.%olay I 8 t v á n . |

A lefolyt évben a következő lapok szűntek
meg: 1. Magyar Világ. 2. Politikai Hetilap. 3.
Ifjuság Lapja. 4. Család Lapja. 5. Uj Korszak.
6. Bakter. 7. Szőlőszeti és Borászati Közlöny.
8. Egészségi Tanácsadó. 9. Gyorsirászat. 10. Ma-
gyar Gyosiró. ll.Esztergomi Ujság. 12.Felvidék.

A mult év elejétől fogva mostanig a követ-
kező uj kpok és folyóiratok indultak meg: 1. Pesti
Hiríap. 2. Divatvilág, o. Képes Világ. 4. Izraelita
Magyar Néptanitó. 5. Hétfejü Sárkány. 6. Vesz-
prém. 7. Felső-magyarországi Közlöny. 8. Borsod.
9. Székely Néplap. 10. Magyarország Képekben.
l l . Vilao- Tükre. 12. Kis Üstökös. 13. Bús Vitéz

** (Európa államai). A legujabb, 1867-ki
góthai zsebkönyvet összehasonlítva az 1817-kivel,
kitünik: mily nagy változások történtek Európa
állami viszonyaiban az utolsó 50 év alatt. 1817-ben
60 állam volt Európában; ezek közül 39 a német
szövetséghez tartozott, a többi 21 közül pedig 9
Olaszországban feküdt. Az önálló államok ket-
tővel szaporodtak : Belgiummal és Görögország-
gal. Az első Németalföld déli tartományaiból,
az utóbbi török területből alakult. Ellenben ezen
államokból (nem tekintvén az olasz- és német
országi változásokat) egészen eltünt a térképről
Krakkó szabad város, melyet 1846-ban Ausztria
vett birtokába, és a jóniai szigetek köztársasága,
melyek 1863-ban a görög királysággal egyesit-
tettek. — Azon 9 államból, melyekből 1817-ben
Olaszország állt, Szárdiniát, az egyházi államot,
Monacot és San Marinot kivéve, a többi m nd
elenyészett. Szárdinia olasz királysággá alakult
át, és az egész félszigetet egy birodalommá egye-
sitette. Ezen egyesítés 1866-ban Velencze meg-
szerzése által bevégzett ténynyé lőn. Olaszország
területe jelenleg 5166 négyszeg mérföldből áll,

lakosainak száma 24,263,320. — Tekintsünk
most Németországra. A német szövetség a bécsi
kongresszus által alapittatott, és 39 államból állt,
melyek közül az 1866-diki hadjárat előtt már csak
33 létezett. A német Bundot az 1866-iki háboru
feloszlatta. Az alakulófélben levő észak-német
szövetség 22 államot foglal magában 7541 négy-
szegmérfölddel és 29,218,333 lakossal. — Eb-
böl esik Poroszországra 6395 négyszegmérföld
23,590,543 lakossal, a többi 21 államra 1146 négy-
szegmérföld éi 5.757,790 lakos. Poroszország a
háboru előtt csak 5086 négyszegmérfölddel s
19,304,813, lakossal birt, és az ismeretes annexiók
által növekedett a felébb előadott számra. Az öt
dél német állam jelenleg 2095 négyszegmérföld-
ből és 8,524,460 lakosból áll. — Ausztria idei
veszteségét — melyet Velencze átadása miatt
szenvedett — leszámitva, 11,304 négyszegmér-
földdcl és 32,573,002 L-kossal bir.
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Irodalom és müvészet.
= (A „Divatvilág") első száma megjelent,

nyolczadrétbe hajtott másfél ivnyi tartalommal, s
egy női munka mintarajzzal. Két részre van osztva,
egyik a „Nők köre" czim alatt divattudósitásokat,
házi tudnivalókat stb. tartalmaz, a másik „Olvasó
asztal" rovat alatt szépirodalmi munkákat, apró-
ságokat s hireket közöl. Az első számban a fő-
munkatárstól, Kuliftay Edétől van költemény, s
Urváry Lajostól beszély. Havonkint kétszer jele-
nik meg, s előfizetési ára egész évre 8, félévre 4,
évnegyedre pedig 2 ft. Szerkeszti Beniczky Irma,
kiadja Heckenast.

= (Hírlapit•odaírni mozgalmak.) A ,.liorto- j
bágy" vezetését, mint főmunkatárs, újéven kezdve i
Szana Tamás vette át, ki több uj munkatársat
nyert meg a laphoz. Az első szám helyi érdekü
czikket közöl Révész Imrétől, Oláh Károlytól;
tárczájában pedig Kazár Emiltől, Vértessy Ar-
noldtól, Balogh Z.-tól hoz dolgozatokat. — Ko-
lozsvárt uj politikai lap keletkezik; szerkesztője,
K. Papp Miklós e lapra már megnyerte az enge-
délyt. Czime : „Magyar Polgár" lesz. — A „Ké-
pes Ujság" szerkesztését uj évkor Major Béla
vette át. — Bús Vitéz ujólag előfizetési fölhívást
bocsátott ki 1861-ben megszünt „Fekete Leves"
czimü élczlapjára.— Dienes Lajos „Kis Üstökös'1

czimü illustrált és mulattató tartalmu gyermek-
lapjából az első szám még e hó folytán megjelenik.

=(Kolozsvár városa történetének megírására)
a pályázati határidőt 1867. decz. 3l-ig ismét meg-
hosszabbitották. A pályanyertes mü 1000 ftot nyer,
mely összeg Simon Elek kolozsvári ügyvéd ado-
mánya.

= (Nagy-Szebenben uj politikai lap) fog
megjelenni dr. Lindner Gusztáv szerkesztése
mellett s „Siebenbürgisehe Bliitter" [czim alatt;
ez uj lapnak, programmja szerint, határozottan
dualistikus iránya lesz.

— (Uj zenemii.) Debreczenben ifj. C'sáthy
Károly kiadásában megjelent: „Szeretlek én!"
magyar induló, zongorára szerzö Zsák Vilmos, a
cs. k. 15-ik gyalog Nussau-ezred karmestere. Ára
60 krajczár.

Közintézetek, egyletek.
= (A magyar tud. akadémia) ez évi rendes

üléseinek sora jan. 7-kén a bölcsé-zeti, törvény-
es történettud, osztályok szakülésével kezdődött
meg, melyet összes ülés követett. A szakgyülés-
ben Horváth Cyrill mint tiszt, tag tartá székfog-
laló értekezését: a bölcsészeti módszerekről. Utána
Mátyás Flórián értekezett Béla király névtelen
jegyzőjéről. Az összes ülésben a titkár a beérke-
zett pályamüvekről tett jelentést. A Teleki-juta-
lomra ez idén 13 vigjáték pályázik. A Fáy-dijra,
melyet az akadémia utján nemzetgazdasági kér-
désre a pesti takarékpénztár hirdetett ki. csak egy
munka érkezett, melynek czime a következő: „A
nemzetgazdasági nézetek fejlődési története s be-
folyása a közviszonyokra Magyarországon." Si-
monyi Ernő hazánkfia Párisból ismét több neveze-
tes okmány másolatát küldte meg. Az akadémia
könyvtárát a mult hóban a többi között sir John
Bowring az általa forditott Petőfivel, gróf Montal-
embert s Bogovics Imre legujabb munkáikkal
gyarapiták. Az akadémia pénztárát Frivaldszky
Imre v. tag 600 frttal gyarapitá, Tóth Lőrincz pe-
dig az akadémia épitési pénztárának kezeléseért
megszavazott 1500 frtot az akadémiának ajándé-
kozta. Majláth kanczellár az akadémia elnökével
tudatja, hogy O Felsége az akadémiának f. é. aug.
20-diki előterjesztésére megengedni méltóztatott,
hogy Horváth Mihály a birodalomba s hazánkba
„büntetlenül visszatérhessen."

= (A Kisfaludy-társaság) tiszt- és tagválasztó
ülése, hogy az akadémia nagy gyülésével összeüt-
közésbe ne jó'jön, az idén nem a rendes napon,
t. i. a hó utolsó szerdáján, hanem annál egy héttel
előbb, tehát jan. 23-kán lesz. E zárt ülésben való-
szinüleg a pályamüvek sorsa is eldől.

= (Az országos magyar iparegyesület) f. hó
13-án d. e. 9'/2 órakor gyülést tart a pesti polgári
lövöldében, melyben az alapitók az iparosokat és
iparpártolókat ez ügy állásáról értesítvén, az alá-
írásokat megindítják. Az „Iparegyesülct" lesz az
a tér, hol hazánk iparosai közös czélok kivivására
szövetkezhetnek. A földbirtokos osztály régen bir
már az országos gazdasági egyesületben oly köz-
ponti közeget, mely érdekeit és kívánalmait hat-
hatósan elősegiti; óhajtandó volt tehát, hogy a
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nemzeti munkásság másik főága, a hazai ipar is
nyerjen ily képviseleti központot, melyből saját
czéljai felé saját belátása szerint törekedhetik. A
nagy nyomás, mely alatt összes hazai iparunk áll,
az idő válságos volta sürgetőleg intik a magyar
iparos osztályt, hogy ügye élére önmaga álljon,
hogy összes erejét és értelmiségét egyesítse egy
országos központban, s hogy innen indítsa meg az
önfentartás munkáját, itt keresse Tól az önsegitség
bár hosszabb, de biztos ösvényét. Egyes iparosok-
nak vagy föltalálóknak pedig alkalmat fog nyuj-
tani, helyes és gyakorlati eszméiket vagy jeles
müveiket értékesíthetni. És mig majd gondosan
ügyel beliparunk*fejlesztésére, folyvásti ipariigyi
összeköttetésben fog állani az előhaladott külföld-
del is. Egyszóval: a magyar ipar-egyesület köz-
vetve oda fog törekedni, hogy a hazai ipar a ki-
merültség stádiumából felüdülésre, a felüdülésből
pedig erőre és virágzásra emelkedhessek, s a tö-
kéletesedés azon fokára jusson, melynek gyakor-
lati eredménye: olcsón és jól gyártani, hogy foly-
vást és haszonnal eladhassunk.

= (A pesti népbank) jan. 8-án tartott köz-
gyülésén az igazgatóság által kidolgozott alap-
szabályokat csekély módositással elfogadta. Öröm-
mel értesült ez alkalommal a közgyülés, hogy
törzsbeiétel már 9000-en felül jelentetett be s még
igen sok van künn, mely eddig be nem jelentetett.
Az üzlet mentül előbbi megkezdése az igazgató-
tanácsnak szoros kötelességévé tétetett s egyuttal
meg lőn bizva alkalmas helyiség választásával s a
befizetés idejének kijelölésével.

= (Az elsö magyar átalános biztnsitó-társa-
\ ság Pesten.) Az életbiztositási üzletág kimutatása

1866. évnek deczember haváról: Köttetett uj biz-
tositás halálesetre 215,150 ft.; köttetett uj bizto-
sitás élet esetében fizetendő 99,500 ft. — Összesen
314,800 ft. és 500 darab cs. kir. aranyban.

= (A magyar mérnök-egyletnek) eddig össze-
sen 305 tagja van, és pedig az: Ut, vasut és hid-
épitészeti szakosztályba beíratta magát 78 tag. A
vizépitészetibe 51 tag, a gépészet és gyáripariba
18 tag, a földmérészeti és mezőgazdasági ipari
szakoszt. 51 tag, a bányászatiba 5 tag, a középi-
tészetibe 35 tag, s 72 tag egyéb szakosztályokba.
Alakulási költségre eddig bejött 288 ft.

= (A képzőmüvészeti társulat) a mult hó
27-éről elmaradt sorshuzás napjául február 1 7-ikét
tüzte ki.

Közlekedés.
•/ (A pestlosonczi vasuttársulat) hatvani

, indóháza minden szükségleteivel s fölfelé nyuló
l 4 mérföldnyi hosszúságú vonallal együtt már ké-
I szen áll. A még be nem végzett helyeken pedig
I szakadatlanul foly a munka, még pedig oly erély-
lyel, hogv kedvező időjárás mellett márcziusban
várható a vonal megnyitása Pesttől a kőszén-
bányáig.

** (A lóvonatu vaspálya) részvényeit napról
napra mind jobban veszik, s a nyáron 200 frtos
részvények már 245 forintra emelkedtek. A for-
galom még e téli időben is nagy Pest és Ujpest
közt, a mi élénken bizonyitja,hogy nemcsak kirán-
dulók használják a közlekedésre. A mult hó alatt
15,568 személyt szállitott, s bevett 2014 frt. 82
krt. Aug. 1-sőjétől, midőn megnyilt, decz. utolsó
napjáig, 204,446 személy használta, s az összes

| jövedelem 25, 159 frt. 52 kr.
j y* (Ugyanazon vaspályán) a tél beálltával uj
j vaggonok közlekednek, melyekben zárt harmadik

hely is van. A menetek gyorsítására pedig a tár-
saság az uj-pesti uton négy uj kitérőt rakat le,
s ez által lehetséges lesz, hogy a vonatok minden
negyedórában pontosan közlekedhessenek.
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Mi njsá
= (A képviselőház elsö illése)^ szünnapok

után jan. 10-kére volt kitüzve; a képviselők azon-
ban nem jelenvén meg a házszabályok által meg-
kivánt számmal, t. i. az igazolt képviselők absolut
többsége (igazolt képviselő 394 van,s csak 189-en
voltak jelen) — az ülést nem lehetett megtartani.
Napirendre igazolások voltak kitüzve. — A had-
kiegészítési rendelet folytán fölterjesztendő fel-
irat a hétfői ülésben kerül szőnyegre.

= (Bartal György helytartósági elsö alelnök)
mint a „Hon" irja, beadta lemondását e hivatalá-
ról. Hir szerint több főispán szándékozik lemon-
dani, ha a kormány ragaszkodnék az uj hadkiegé-
szítési rendelet haladéktalan kiviteléhez. B. Sen-
nyey tárnok, egy bécsi lap szerint, az országgyülés

; lépéseit megelőzendő, a hadkiegészítési rendelet
• kivitelének elhalasztását igyekszik kieszközölni Ő

Felségénél.
| = (Képviselő-választás.) Nagy-Beregen e hó
j 3-án volt uj képviselőválasztás, a melyen Sípot
| Ferenczet választották meg.

= (A cs. kir. hadügyminiszterium) decz. 31-
kén kelt rendelete folytán mindazon egyéneknek,
kik a mult évi hadjáratban, szárazon vagy vizen
részt vettek, a tavalyi szolgálati év két év gya-
nánt fog betudatni.

** (Katonai váltságdijak) fejében Pesten,
mult vasárnapig 516 fél részéről 516,000 ft. folyt
be. A fölmentési dijak lefizetését itt még jan.
15-kig fogadják el.

•* (Mult vasárnap,) mely egyszersmind viz-
kereszt napja és farsang kezdete volt, a pesti
mulatóhelyek mind megteltek vigadni vágyó kö-
zönséggel; csak a redout termeit, hol zenepróba
tartatott, 2577-en, a Tüköry-sörcsarnokot pedig
760-an látogatták meg; e mellett a Fouraux czir-
kusa is tömve volt néppel s a színházaknak is
szép közönség jutott.

** (Farsangi krónika.) A farsang az idén kö-
rülbelül nyolcz hétig fog tartani, de ugy látszik a
farsangolások csak e hó végén indulnak meg. Az
első nagyobb bált jan. 27-én a nőegylet adja, ez
most is, mint más években álarezos lesz. Január
hó végén ezenkivül „ifjak bálja" tartatik az „Eu-
rópádban. A technikusok febr. 7-kén tartják meg
báljukat szintén az „Európa" termében. Az or-
vosnövendékek bálja febr. 20-án lesz. A jogász-
bál meg vagy meg nem tartása két részre osztotta
az egyetemi ifjuságot; ujabb határozat szerint
csakugyan adnak bált az idén is, még pedig feb-
ruár elsö hetében.

= (O Felsége) gr. Schönborn Ervint, mint
Beregmegye örökös főispánját megerősitette, egy-
szersmind azonban a megye közvetlen kormány-
zásától fölmentette.

** (A pesti izraelita jótékonysági egylet) köze-
lebb, az evangelikusok iskolaépületében tartott
gyülésén Deák, b. Eötvös, b. Kemény Zsigmond,
Rothfeld, Fould és Rothschild tiszteletbeli ta-
gokká választattak.

** (Közintézetek számára tett hagyomángok)
I Petrich Sándor, komárommegyei csúzi birtokos

végrendeletileg a magyar akadémiának 1000 ftot,
a nemzeti szinháznak 1000 ftot, a muzeumnak 500
ftot s az irói segélyegyletnek 500 ftot hagyomá-
nyozott.

** (Megkegyelmeztetés a vesztöhelyen.) Po-
zsonyban e hó 5-kén reggel egy nyitramegyei
születésü Hatos János nevü, katonai szökevény
volt kivégzendő, kit ötszörös szökésért itéltek
halálra. Az elitélt bekötött szemmel már letérdelt
és várta a halált, midőn ez utolsó pillanatban
megérkezett Ö Fels"ége kegyelme.

** (A pesti állatkertnek) nemsokára elefántja
is lesz, Duka Tivadar hazánkfia fogja ajándékban
küldeni Ceylon szigetéről, s ez év nyarán alkal-
masint már elfoglalja illető helyét a kertben.

— (Kis eszközökkel nagy öröm.) Erdélyből,
Kendi-Lónáról, egy érdekes kis tudósitást vet-
tünk. E helységben az 1848 előtti években a bir-

I tokos gróf Teleki Miksa egy jól berendezett kis-
I ded-óvodát állíttatott. A 48—49-i események ezt
j is feldúlták. Az idők változtával a gróf az elrom-

bolt s csak részben megmaradt óvodai helyiséget,
jó nagy kerttel s két világos szobával, népiskolai

, helyiségül adta át a községnek, mely most tehet-
I segé szerint szintén hozzájárul annak fentartási
költségéhez. Azonban ez uj népiskolában még sok
szükséges tan-eszköz hiányzik, különösen nagy
hiányát érezték jóravaló természetrajzi képeknek.
S ime mily egyszerü és szép módon lőn a bajon
segítve! Teleki Miksa gróf jószivü kis leányai
(8 — 9 és 2 évesek) játékközben a kastély melletti
mulató kertben lehullott gubicsokat kézi kosa-
raikba szedegették. Az igy séta közben gyüjtött
gubicsból végre két mázsa lett. Ezt azután eladták
s a begyült pénzen természetrajzi képeket vettek,
nemcsak a magyar, hanem az oláh népiskola szá-
mára is, mely még soha nem birt effélét. Lehet
képzelni az iskolás gyermekek Örömét! Különösen
nagy örömmel fogadta ez ajándékot a román köz-
ség, melynek elöljárói a pappal együtt megjelen-
tek az iskolában a képek átadásánál, s papjok által
a birtokos gróf urnál is tolmácsoltatták hálás ér-
zelmöket. Atalában a két különböző ajku népek
itt békés egyetértésben élnek egymással s ama
külső nemzetiségi izgatásokra nem hallgatnak.

Melléklet a Vasárnapi Ujság 2-ik számához 1867.
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** (Buda haladása.) Ujabban több terv ké-
szült, melyek létesülése nem kis mértékben élén-
kitené meg ős Budavárosát. E tervek közül egyik
gr- Széchenyi Ödöné, ki jelenleg Bécsben időzik,
"°gy az állam- és déli vasuttársulatok igazgató-
ságainak bemutassa a Buda-Pest közt fellállitandó
gőzkompok tervét. — A gróf elutazása előtt Bu-
daváros tanácsához nyujtotta be folyamodványát,
melyben 40 évre szóló elsőbbségi engedélyt kér a
város egész területére, bármi irányban vezethető
lóvonatu vaspályának épithetésére. Vetélytársául
lépett fel a Balázsi Antal budai ügyvéd, Herz-
berg A. és Tottis J. urakból álló társaság, mely
a lánczhidtól kezdve Ó-Budáig s evvel kapcso-
latban a cs. k. élelmezési épület hosszában elha-
ladva a zugligetig vonuló lóvonatu vaspályára
8zintén 40 évre szóló engedélyt kér. Végre, a
pesti közuti vaspályatársaság szintén beadta kér-
vényét, hogy a pesti indóháztól a lánczhidon és
budai alaguton át egyfelől a déli vasúttársaság
budai indóházához, másfelől a zugligetbe a Lasz-
Iovszky majorhoz vezető vonalt építhessen.

** (Koldusok sokasága.) Győrből irják, hogy
ott a koldusok ijesztő mérvben szaporodnak s az
inség azokat maholnap a legügyesebb és vállalko-
zóbb tolvajokká képezi ki. A lefolyt ünnepek alatt
fényes nappal lopdosták ki a zsebkendőket a tem-
plomban, sőt oly eset is fordult elő, hogy egy
férfi kezéből a kalap is hirtelen kirántatott s örökre
eltünt.

— (Debreczeni hirek.) A debreczeni szinház
— mint onnan értesülünk — az uj intendatura
óta ugy van berendezve, hogy bármely nagy vá-
rosba is beillenék. A dráma is jól van képviselve,
de az opera talán még jobb kezekben van. A ki-
állítások mindkettőnél igen díszesek s az előadá-
sok összevágok, ugy hogy világot látott idegenek
is elmeréssel emlegetik. Csak azt lehet sajnálni,
hogy az operát, operettet és látványosságot kivéve,
a debreczeni közönség a szinházat nem látogatja
elegendő számmal, s mig p. o. „III. Richard"
elöadása 40 frtot jövedelmez, addig a „Tékozló"
500 frtot is behoz; az igaz, hogy ez utóbbi tündéri
teremé oly ragyogó, hogy a bécsi látogatók is
megbámulták. Kár, hogy a szép és térés szinpad-
hoz képest a nézőhely oly kicsiny, hogy rendes
áraknál a zsufolásig megtelt szinház sem hoz be
többet 500 frtnál, pedig a havi fizetésekre, kiállí-
tásra , ruházatra s könyvtárra stb. töméntelent
teli kiadni. — A debreczeni gőzmalom a lefolyt
évben igen jó üzletet csinált. Megrendeléseket
külföldről is kap. Igazgatója tapintatos; gépész-
mérnöke, Pekár Imre, igen ügyes. — Az emlék-
kert-társulat már kitüzte a helyet, a hol Csokonai
bronz szobra fog felállittatni. Izsó ott van s szor-
galmasan dolgozik a szobron. — Az uj lövészegylet
* >>nagy erdőn" szándékozik diszes lövészcsarno-
*ot épittetni. — A dalárda uj karmestere Pozorszky
Ágost, a zenede uj énektanára, ki igen alaposan
tanit. — Az itteni takarék- pénztár ban is igen sok
pénz halmozódott fel az utolsó félévben.

Megjelent uj könyvek.
Nyugat költőiből. Forditotta János i Gusztáv. Veszprém.

(Ramazetter Károlynál.) Ám \ ft.
Bár a kertem nagyobb Tolna. Nehány szó a tagosítás-

ról. Kis birtokosok számára irta b. Bánffy János. Kiadta az
*rdélyi gazdasági egyesület. Kolozsvár. (Stein Jánosnál.) Ára
H kr.

Máramarosmegye földleírása. Mogyoróhéjba szoritva.
•» iskolás gyermekek számára készité H o r k a i bácsi . H-ik
*>adás. M.-Sziget.

Kis oltár, Imádságos és énekes könyvecske. Kis gyerme-
* e k számára készité Horkai bácsi. Debreczen. (Ifj. Csáthy
Károlynál.) Ara 16 kr.

Illemtan. A szini tanoda és a magyar szinészek haszná-
latára szerzé gr. F e s t e t i c s Leo, a szini tanoda főigazgatója.
Pest. (Herz J.-nál.)

Nemzeti szinház.
Péntek, jan. 4. „Montjoye." Dráma 5 felv. Irta Feuil-

let, ford. Deák Farkas.
Szombat, jan. 5. „A zsidónő." Opera 5 felv. Zenéjét

szerz. Halevy.
Vasárnap, jan. 6. Először: „A gyöngéd rokonok.',

Vigj. 3 felv. Irta Benedix, ford. Radnótfáy Sámuel.
Hétfő, jan. 7. „A gyöngéd rokonok," másodszor.
Kedd, jan. 8. „Dinorah." Opera 3 felv. Zenéjét szerz.

Meyerbeer.
Szerda, jan. 9. „Bánk bán." Eredeti szomorujáték 5

felv. Irta Katona József.
Csütörtök, jan. 10. „Fra-Dia volo." Opera 3 felv.

Zenéjét szerz. Auber.

Szerkesztői mondanivaló.
8 5 8 5 . Szenicze. B. L. Kiadóhivatalunk mindenkor gyor-

san és pontosan teljesiti, a legnagyobb munkaidőben is, előfi-
zetőink azon óhajtását, hogy a hozzánk beküldött, de más
lapokat illető pénzeket átszolgáltassa. (Bár hasonlót mondhat-
nánk mi is egynémely kollegánkról, hol néha hetekig a fiókban
hevertetik a nekünk szánt pénzeket!) Úgy történt az ön meg-
rendeléseivel is. S ha mindazáltal egyik vagy másik lap késik,
annak szorgalmazását az illető kiadóhivatalhoz kérjük intéz-
tetni. Némi késedelem az ujévi átírásoknál majd minden lapnál
megtörténik ugyan, de azért ismételve mondjuk, hogy legbiz-
tosabb s legegyenesebb módja az előfizetésnek az, ha a pén-
zek, minden közbenjáró nélkül, egyenesen az illető lap kiadó-
hivatalához utasittatnak. Különösen kérjük pedig ezt a mi
lapunk előfizetéseire nézve, melyeket az emlitett okoknál fogva
gyakran hetekig sem vagyunk képesek elküldeni.

8586. Nagy-Mihály. Cz. B. Fentebbi izenetünk elolva-
sását szintén szives figyelmébe ajánljuk. Reméljük, eddig ren-
des kerékvágásba zökkent ott is a lapok dolga.

8587. Tés. T. A. Jelentettük már, hogy a második kül-
demény is megérkezett s az óhajtások egy részét szintén telje-
síthetjük. A felhívásban foglalt kérdésekre egy szakértő
könyvárussal és kiadóval szeretnénk válaszolta! ni s a választ
majd lapunkban közzéteszszük.

8588. Kolozsvár. K. K. Köszönettel vettük s azonnal
besoroztuk. A többire nézve, sem a mennyiséget, sem a minő-
séget illetőleg, határozott utasitást nem adhatunk; azonban
mind a szives fogadtatásról, mind az érdem és viszonyok sze-
rinti elismerésről előre is biztosithatjuk. Tér és idő uralkodik
felettünk.

8589. Kajdacs. Cs. Zs. A „krónika" megjött s tanulsá-
gos és vigasztaló adatul fog szolgálni a nyomor mai napjaiban.
A többire is rákerül a sor.

8590. Szeged. G. I. Az óhajtást is méltányoljuk, de 5
ftért nem lehet mindent, mikor még a 20 forintos lapok sem
voltak képesek, valamennyi országgyülési beszédet egész terje-
delmében közölni. Ezt csak a hivatalos „Országgyülési Napló"
teheti, mely az ország költségén adatik ki.

8 5 9 1 . Debreczen. Sz. K. Az előbbi küldemény félre
van téve jobb időkre; majd előkerül.

8592. B.-Óvár. B. E. A küldött irományok nagy része
bizonyosan még ma is a fennálló rendszabályokba ütköznék.
Különben ugy tudjuk, hogy e költői művek rendezésével s
kiadásával régebben az elhunyt egyik jó barátja, Lévay József
költőnk (most Borsodmegye főjegyzője Miskolczon) foglalkozott.
ő tán ezen iratokat is birja, vagy ha nem, az ott levőkhöz
kellene adni. Mindenek előtt tehát e kérdés tisztába hozatalát
ajánljuk. Addig itt tartjuk a küldeményt.

8593 . Uanva. A megelégedés tehát kölcsönös. Örven-
dünk. Hanem nekünk az első c z i m ellen van engesztelhetet-
len kifogásunk. Oly szép dolognak ily rút nevet adni nem sza-
bad. Mást kell oda kigondolni. — Annak a szomszéd falubeli
embernek gyanúsítása pedig valódi pogány indulat. Szerkesztői
parolánkra mondjuk, hogy azt a nevet sohasem hallottuk.

SAKKJATEK.
367-dik sz. f. — Szirmay Jánostól,

(Eredetileg a Vasárnapi Ujság számára beküldve.)
(Königgrátzben).

Sötét.

a b c d e f g h
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

Utólagos figyelmeztetés. A mult számban közlött
566-dik sz. feladványban (Zagyva Imrétől) még egy világos
gyalog c6-ra, és egy sötét gyalog c7-re állítandó.

A 362-dik számu feladvány megfejtése.
(Kohtz és Kockelkorntól, Kölnben.)

Világos. Sötét.
Vb5—c5:
B e l — e4:
tetsz. szer.

Va5—c5
Hc5—e4f
Hh3—g5
Hh7 v. — e4fmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— H a r a s z t i b a n : Gr. Festetich Benno. — Miskolczon:
Czenthe József.— Gel sen : Glesinger Zsigmond.— J o l s v á n :
Czikornyai Dániel. — V i z e s r é t h e n : Terray P á l . — A p e s t i
sakk-kör.

A 361-dik számu feladvány megfejtését (GoJd Samutól)
Karczagról K. L. is beküldte annak idejében; neve tévedésből
maradt ki.

Rönd értesítés. G e l s é n : Gl. Zs. Mindenesetre reá
kerül a sor. — P e s t : K. M. Köszönjük a szives figyelmezte-
tést. Mi is olvastuk. Élveztük a királyutezai uj Murphy kiroha-
nását. Kihivás egy parthie sakkra — még pedig 10 aranyba!
De nem addig van a! Mást beszél Bodóné, mikor a bor árát
kérik. Mi azt mondtuk, hogy a „Magyarország" sakkrovatában
valami járatlan férfiu kontárkodik, a ki az ostáblát sem tudja
lerajzolni, mert az egyik oldalra csupa fekete, a másikra csupa
fehér koczkákat állit (az alakok kiállítása körüli szarvashibáról
nem is szólottunk). A magyar sakkirodalom érdekében tettük
azt a megjegyzést. S most előáll 3 hét mulva valami Adolf, s
azt mondja: a tény igaz, hanem a szedő csinálta (értjük'). De
azért tud ő egyebet is; álljunk ki vele, ha merünk, egy par-
thiera, 10 aranyba. Nicht sö hitzig, Herr von Spitzig! —
Bizonyosan tudja ő azt a német adomát: „Sprechen Sie fran-
zösisch?" — „Nein, aber ich habé einen Bruder, der blast
Flöte." Ilyen az ő felelete. — Azt a 10 aranyat előbb furditsa
a kibúvó ajtónak használt szegény szedő, korrektor és revisor
kellő kiképzésére, hogy csúfot ne valljunk az európai sakk-

rodalomban, s a mi még fennmarad, azt fordítsa fáin gavallért,
igazi lóversenyi tónusának további kiképzésére. S ha végre
még két hatost ki tud mutatni, akkor majd ajánlunk neki mi is
igy „brúdert," a ki flótáz neki egyet. Un poco piu moderato.
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TARTALOM.
Panos Koroneos (arczkép). — A gólyához. — A kit

semmi vissza nem rettent (folyt.). — Visszaemlékezések a ten-

gerre (képpel). — Az ős Róma mai romjai (képpel). Ma-

gyar népszokások. — A magyar hirlapok 1867-ban. —

Pályázati jelentések. — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és

művészet. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Mi

ujság? — Megjelent uj könyvek. — Nemzeti szinház. —

Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. —- Heti-naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert (Lak. magyar-uteza 1. sz.)



HIRDETÉSE

Az 1867-dik évi elsö félévi folyamra
az alólirt kiadó-hivatalban

postán küldve:

1. VaSámapi UjSáf magában félévre . . 3 fí.
2. Politikai UjílOÜSágök magában félévre . 3 „
3. Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok

együtt megrendelve félévre . . . . 0 <«

4. Regélő, regéiiyfolyóirat félévre . . . 3 „
5. Divatvilág, szépirodalmi és divatlap félévre . 4 „

„ „ „ „ évnegyedre 2 „

6. Regélő és Divatvilág 2 i a p együtt félévre . . 6 „
„ „ „ „ „ évnegyedre . 3 „

7. Falusi Gazda félévre 2 „

fogadtatnak el folyvást az előfizetéseket, u. m.:
postára küldve:

8. Magyarország1 Kepékben, uj honismerted Myó-
irat évenkint 250 képpel félévre . . . 4 IL

évnegyedre . , í ,,
9. KépeS UjSág, egész évre . . . . - . 2 „

10. Jogtudományi Közlöny, s mellékletül a m. kir.
curia Ítéletek, félévre 6 ,.

évnegyedre . . . o ,,
11. Magyar Gyermekbarát, egész évre . . . 2 „

12. Orszáffíryfilési Emlékkönyv (az országgyü-
lési képviselők számos arczképével) I—X
füzet, eddig h é t füzet jelent meg, t i z
füzet ára . . 5 „

A fentebb elősorolt lapokból teljes számu példányokkal még folyvást
szolgálhatunk.

f Az elöfizetési pénzek az alólirt kiadóhivatalhoz küldendők.
Pest, januárban 18G7. _ • # • • / - ' •Heckenast Gusztáv

hirlap-kiadóhivatala Pesten, egyetem-uteza 4. sz a. földszint.
A tisztelt igazgatók és tanár uraknak!

szives figyelmeztetésül!! I

Van szerenszém szives tudomásra |
hogy Marki József és Zimuicrutann'
Jakab urak által irt ily czimü inanka :

„Népiskolák könyve",
mely már néhány évek ota egészen elkiit s
különféle okoknál fogva ismét nem jelen-
hetvén meg, birtokomba ment által es már
legközelebb a t. szerző urak által ujra át-
dolgozva kiadásomban fog megjelenni

Az uj kiadás több fametszettel és egy
mappavai is lesz megbövitve.

Előleges megrendeléseket elfogad:
Hartleben és társai könyvkereskedése
Pesten, valamint mintUn más könyvárus is

Hartleben Adolf,
1 45 (1) kiadó-könyvárus

Titkos 1886(7-12)

betegségeket
még makacs es üdült bajokat is ugy
koródában, mint, magán gyakorlat foly-
tan több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mod sseriut, sokszor a nél-
kül, hogy a beteg hivatalában vagy
életmódjában gatoltatnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyit

Med. dr. Heller Vilmos
Pest, király-utcza 27. sa. Medetz-
házban, 1-sö emelet, délelött 7 9 ig,

délután 1---4 óráig
J9MT" Díjazott levelekre azonnal

valaszoltatik. s kívánatra a gyógy-
szerek is megküldetnek

Közgyülési hirdetés!
Az erdélyi kólesönös jég és tuzkármentő-

tarsulat 1863. január 20-an délutáni
4 órakor az intézet b. Farkss-utezai 62. sz
helyiségébea közgyülést fog tartani; meiyre
minden eddigi tagja biztosítottja és ügy-
vivője, a saját erdekükben is megjelenni
ezennel tiszttíletlelje-.en meghivatnak.

Gyülési tárgy leend: az intézet ez idö-
szerimi helyzetet tekintve, egy legfelsőbb
helyre felterjesztett s onnét véleményadásra
leküldött terv szerint, egy talán ujabban
megalakulható társulat erdekébuni véle
meny nyilvánítása.

ivolozivártt, deczember 23-án 1866.
1942 (3 - 3) Az igazgatóság.

Ezen gyógyszer, tiszta s tetszetős külformájában egyesiti a chinát mint a leg-
kitünöbb zsongító szert, mely egyát,ilában ismeretes, s a vasat mint vérünk alapelemeit. |
E tények nyomán a legi-.lókelőbb párisi orvosok által vétetik használatba sápkóroi ese- !
tekben, a fiatal nöuera kifejlődése előmozdításában, és hogy az elvesztett organismusnak j
elementumai ismét visszaadassanak; eltávolít némely elviselhetlen gyoinorfájdalmakaT, i
melyek vérszegénység vagy fehér.olyasból származnak, melyeknek leggyakrabban a
nőnem van alávetve ; rendezi és könnyíti a havi folyást, s nagy elönynyel használtatik
vizenyős vérüeknél és skrofuláa gyermekeknél; előmozdítja az étvá.yat s emésztést s
különösen oly személyekre-nézve hathatós szer, melyeknél erőltetett munka utáni vér-
szegénységből, betegségekből s hosszantartó felüdülésből származnak Azért a sikeres |
eredménvek magukra soha stm várakoztatnak.— A főraktár egész Magyarországra nézve : i
Török József gyógyszerész urnál Pe.ten, király-utcza 7-dik sz a. " 1986 (1 — 12) |

1892 (4—12) Cs. kir. kizárul, szab.

FOG-SZIVARKÁK
fogfájás ellen,

egyedüli feltalálója TÖRÖK J Ó Z S E F gyógyszerész P e s t e n , király-
utcza 7 Uik sz. a.

1 kie katulya ára 50 kr., nagyobb katulyáé 1 fc —Kapható az ausztriai
birodalom minden nevezetesb gyógyszertáraiban.

E kitünö, s minden az e nemben eddig a fogfájdalmak enyhitésére s rőgtöni
megszüntetésére alkotott, s a jelen század legszerencsésebb találmányaihoz bátran
sorozható készitnidm, meiy jelenleg egész Európában s azon túl fokozatos javítása
következtében képes volt magának a L-gnagvobb elismerést kivívni s megérdemlett
hirre vergődni, — mindazon alkatrészekből van össíeállitva, melyek közönségesen
s most már gyakorlatilag is fogfájdalmak ellen orvosilag ajáultatnak E fogszivarkuk
különösen kö >nyü s kényelmes alkalmazásuk s rendkivüli gyors hathatósuk által
tünnek ki, s illatra nézve is igen kellemesek es nem bóditók. A fogfájdalmak e
szivarkák használata által a leggyorsabban távolittatnak el, s pedig azért, mert
közvetlen a beteg tog-siervekre hatnak. E fog-szivarkáknak tehát mint enyhitő, a
fájdalmakat rögtön megszüntető háüiszernek egy családnál sem volna szabad
hiányozni

ROB-LAFFEGTIDR
Franczia-, Oaztrák-, Oroszország- és Bel-
giumban egyedül elismert tulajdonságairól
kellő felvilágositást nyujt a minden könyv-
árusnál és ügynököknél kapható ily czimü
röpirat: „Brochure über die vegetabilische
Heihnethode des Dr. Boyveau-Laifecteur."

A Rob-LafFecíeur, melynek hathatósága
csaknem évszázad óta el van ismerve — vér-
titztitó növényi szörp,mert könnyen emészt-
hető és Ízlésre nézve igen kellemes. Ezen
íiob a bőrbetegségek, valamint; átalában a
megrongált nedvek és vér által előidézett
bajok gyógyítására, minden ország legelső
orvosai által a legjobban ajánltatik.

A szárczagyökérból készült hashajtó ször-
pöt (Syrup Sassapiirilla) stb. messze fölül-
mulja, s egyszersmind helyettesiti a hal-
májolajat (Leberrhr&n), az antiscorbuticus
szörpöt, valamint a hamiblagot is (Jod-
Kalium).

E vértisztitó növényi síörp csak akkor
valódi, ha eat-n aláírassál van ellátva: ,,Gi-
randeau de St. Gervai*." Alaposan és
rövid idö alatt minden egyéb metkuriális
anyagok használata nélkül, gyógyit ujabb
és elévült ragályos nyavalyákat.

Kapható PESTEN: T ö r ő k J ó z s e f
gyógyszerész urnál a király-utezában 7. sz.
BUDÁN: Bakats L. V. udvari gyógyszer-
tárában. TEMESVÁROTT: Becher J. E.

fiV A központi raktár létezik Párisban,
dr. G i r a n d e a u de St. Gervais-nél, rue
Richer, Nro 12. — Hamisítások ellen óvás
tétetik. Minden előforduló esetekben a sza-
lag elkérendő, melylyel * dugasz boritva
van, és melyen az aláiriis : GirandeauSt. Ger-
vais találvatik. 1879(4-12)

Egészségi tanácsadó.
Maradandó becsü folyóirat.

Teljes számu példányok, bekötve 1 9 2 7 (6~8)

1884-ik, 1865-ik és 1866-ik évről
föle áron d^mLoukiiit 2 ujt'orintért postán utóvéie'iel kaphatók

a szerkesztőségnél Pes t , Lipót utcza I-ső szám.

Szülőknek igen fontos!
A gyermekeket a görvélytól megmen-

tendő, 'ajánlom az általam feltalált

„Giliszta-csokoládét"
minden 8 hónapban rendesen beadatni, akár
gyauitani gilisztát, akár nem, és miért ? azt
a feliratokon és a könyvecskében, — mely
több mint 59 bizonyitványt foglal — lát-
hatni. — Ára egy darabnak 20 kr., nálam
helyben 6 darab 1 i't. — A megrendelések
azonnal a birodalom mindeii részébe a leg-
biztosabban posta-uránvéielit-l teljesittet-
nck alulirt által

Kapható P.-sr.-.-n, Tőrök Jozsef gyógy-
szerész es l'lií»'íni«ter e« társa uraknál,
meg a könyvecskémben jegyzett bizomá-
nyosaimnál.

Kröczer Á£o&iou *. k.
1871 (9—12) gyógyszerész Tokajban.

A valódiság jótállása mellett!
Dr. BERING ÜIER LIPÓT

illatos gyógysz. korona-szesze,

1691 (9—ló)

vagy A kölni viz Quintessentiája.
Dr BlíhlJűleT «» k szabadalmazott korona-szeszében a legfinomabb, röppenő aether-ssesz a növényvilág alkatrészeinek
legválogatottabb éi legdrágább, jószagú, élénkítő és erösítö régeivel oly módon van egybekötve, hogy ezen M « M a mindkét
nemü személyekés a leggyakorlottabb Umerö által minden más e fajta kész.tménynek ele.be fog helyeztem, - ntnwak mint
K k " S T i £ . » g o . é. mosdóv.z, hanem ugy is, mint a. é le t -sze l lem é b r . szt és ére ea az idegek e r ö s i t é s é r e

szolgáló dieső segélyszer.
T)r Rprimrnier cs k sz. illatos gyógyszeren korroua-szt-sze kizárólag eredeti üvegekben 1 ft. 25 kr.

BORCHARÜT ORVOSTUDOR I Dr. SUIN de ROÜTEMARD
18»6-diki

tava szí
növények-

ből.

illatos

növényszappana. \

\ Egy eredeti I !
| bepecsételt

illatos

fog-pásztája
j

Dr. Borchardt cs. kir. szab. udvényszappana kitünő szer a z , elismert legczélszerübb, megtisztított és teljesen
bőr e r ö s i t é s é r e és épségben tartására; elvitázhatlanul alkalmas anyagokból egyBeálhtott készítmény a fo-

i ! k é f h y *** e e . t t á á r azoa legjobb » között, a mi ezen szakmában elóállittathatik, ugy az! S a k é s foghus » ' t z U » , s e p e » t a r t á s á r a , arakat
annyira alkalmatlan szeplő, májfoltok, napégetés, fakadékok j 8 ü k k a l gyorsabban és biztosabban tisztítja minden
pattanások, börbajok stb., valamint szép és finom bőrnek élet-! e d d l S l 8 r a e r t é s hasznait szernél, a nélkül, hogy a «g gy

erős előállitására és élénkítésére: aj ínlható továbbá fof?ak zománczát a legkevésbbé is megsértene, es mi
, „ . ,„ _ , ,, ; don erősitőleg es iótekonvan hat, egyuttal az eges* szajüregnek

n i i i i d e i i i i e m u f ü r d ő k n é l , s i k e r e ^ r e < U u « « y n y e i U i g e n j ó t é k o n y é k i ö

növényi rudas haj-kenőcse.
A haj növésére igen jótékonyan hat, miután ezt hajléko-

nyam tartja, s a kiszáradástól megóvja, annak növekedett
fényt és rugalmasságot kölcsönöz, s egyszersmind a fejtető
szilárdítására is alkalmas. Ara 50 kr.

balzsamos okjbogyó-szappana.
Ezen, alegujabb vegytani Upasztalatok szerint készült bal-

zsamos olajbogyó-szappan mint enyhe és együtt il hatályos
napi mosdoszttr még a ieggyöngédebb bőrű hölgyek és gyer-
mekek számára is a legjobbnak ajánlandó. Ára 35 kr.
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Egy előrehaladott, gondos és tudományos ismeretnek szerenesés eredményei a szabadalmazott

Dr. Hartnng-féie hajnövesztő-szerek
magukat működésükben kölcsönösen kiegészitendők : igen ajánlatos a

CHINAHÉJ-OLAJA, a haj fenntartására és szépítésére.
NÖVÉMY-HAJKENÖCSE,* hajnövés ujraébrssztésére és erösitésére;

előbbi emeli a haj ruganyosságát és szinét, mig az utóbbi a haj korai kihullását és annak elhalását
nvibe.n a feibnrne.k ni. ióféknnv hatásu anvatrot kölcsönöz, és a hai tövét a leeeróteüesebb módo

á 85 kr.á 85 kr .
akadályozza, a mennyiben a fejbőrnek uj\ jotékonyjiatasu anyagot kölcsönöz, és "a haj tövét a legerőteljesebb módon_táplálja.

NÖVÉNYI HUFESTÖ-SZERE
(tokban kefécskével és csészével 5 frt. o. é.)

Minden szakértő és ax összes fogyasztók által
mint a czé lnak tel jesen megfe le lő és átalá-
ban á r t a l m a t ! an szer ismeitetett el a haj és sza.. «*•
káli, valamint a szemöldöknek bármely tetsző árnya- Ife
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NÖVÉNYI GYÖKHAJOLAJA
hosssabb használatra elégséges üregben 1 ft. 0. é.

Minden ártalmas mellék keveréktől menten, a
legalkalmasabb növényi alkatrészekből és olaj-tar-
(talmu anyagokból egy beállítva, dúsan ellátva saén-
anyaggal, minek rendkivüli befolyását az ujabb
buvárlatok oly világosan bebizonyították, — Dr. latban festésére, a nélkül, hogy a bőrt bemocskolná ^®b>BCZk&/
B é r i l l g n i e r cs. k. szab. n ö v é n y g y ö k - o l a j a az ejéa szagot bagynamaga u t á n ; használása igen k ön y- ^««Jí£>^

nemü leg' j jobb készítményeknek hasoneredetüleg mellé tehető n y ü és az ezen festd-ssser áital elöállitott hajszinezet i g e n
és bizonyára minden toillettenek különös díszére fog s z o l g á l n i . ; t e r m é s z e t e s .

A fenntebb elismert, hasznos voltuk és szilárdságuk által annyira kedveltekké vált czikkek — a valódi ni inőségért i jótál lás
mellett — valamint az alább nevezett v á r o s o k e g y e d ü l i h e l y b e l i l e t é t e m é n y e s e i n é l , ugymint:

Török József Jezovitz M. Bcholtz J. Kiss C. 8ztopa G.
gysztár a „sz. lélekhez" gysztár a „Magyar ki- városi gysztár; gysztár a „kigyóhoz" ; gysztár a szénatéren.

király-utcza 7. sz.;

Udvari
gyógyszertár.

valamint a következő bizományos uraknál Magyar- s Erdélyországban s a kapcsolt részekben:
A. Knbin: Tyroler és Schle-! Eszék: Horning J. gv sz. • Kolozsvár: Wolf J. gysz. Nagy-Abony : Lukáes A. I Rimaszombat KrStsehmar.! Pachhofer L. és Mezey A.

Eger: Piüer J.ésTschögUJ és Engel J. gysz. gyógyszerész. Rozsnyó: Feymann A. gyógyszerész.
Esztergom: Bierbrauer C.: Kaproncza: WerliM.gysz. $ A gy-Káro)y SchöberlE- Ró^aheKV: Ju r e e z ky gysz. | s z o i„ o k : Braun J. és Ho-

Kormöcz : Ritter J. Nai{y-Mihálv: BrenningF. ^mtXH: Bogdánovits J. i ránszky Istv. gysz.
Kun-Szt.-Miklos: Csappó Nyírbátor: Legányi E ;Bom.-LuBO8: Popovits J. ig. S z t . .«yörgy: VitályosB.
Karolyfthervar : Mather- N a g y . V a r a d . ^ e U a M hassm: Müke A. gysz. | S z V ara í ly« : Gerber E.

PESTEN-.
BUDÁN-.

rályhoz";

Ráth F. Í|-H UTI A N Bakats M. Frochaszka
gyszerész, tábán. ( J £ f ^ JfJ £j^ J ^ J gyszerész; ' kereskedése,

inger
Almás: Koby Beck.
Arad : Tedeschi J. | Fehértemplom: Poppovits
Baja: Klenancz és Babocs. | F j | C 8 e t . Hirschl D. '

GyönKJ'ös: Koczianovich J. i
lieorfíeiiberit: Hensch Ed.;
(iölnicz : Boldogh E. \
Győr: Szailer Gyula.

j Heh E.
Gyula: Oerley Intv.

Bártfa Waaiek és társa.
Beszterczebányai Pusch-

man R. és Göllner F. gysz.
ll. Gyarmat: Moldovanyi S.
B. tJsaba: Láczay A. j .
Besztercze: Kelp Fr.Diet-

rich és Fleischer.
Bonyhád: Straicher B.
Breznobanya: Göllner S.

F. és fia.
Böszörmény: Lányi M.
Bazin: Streicher Gy.
Brassó: Stenner F. és Je-

kelius F. gysz.
Csáktornya: Kárász A.
Csonstrad: Tari L. jHeves: Blau J.
<Cnakvái\ Lukács Gyul.gysz. í ltf 1° : Tirscher G. gysz.
Csanád: Ti>lbisz J. !Jászberény: Leitner K.
Csnkova; Wojcovits D. B.| Jolsva : Porubszky S.
DcbreczenCzanak J.gysz.,! Karoly var : Slavn cz N.

Rothschnek K., Geréui és , Benich J.
Hannig. ÍRnbsa : Eschwig E.

»etta: BraumüllerJ. gysz. . Ouirsfeld K
ü e v a : Bosnyák A. • , v , „ TUW
Ö. Földvar: Nádhera P Kaposvár: Kohn Jak

Weisz testv.
Krémer S

gysz.
Halas : Hirschler D.
Hatzfeld: Sehnur J. F.
Hőgyéoz: Rausz W. és fiai.
Homonna: Pupinszky J-
II M. Vásárhely; Braun J. Lublo : Glata J.
Holltsch : Mühlbauer R. Lugos : Schieszler A.

gyógyszerész.

É., Rusr, J
Bründl

Kezdivásarhely : Fejér L.
Kubin: Weber F.
Lippa : Csordán A.
Liptó-Szt.-Miklós : Kri-

vosz J.
Losoncz : Bódy J. E. és

Geduly A. gysz.
Lőcse : Kubatschka G.

és Janky A.
•Nagy-Kanizsa : Weliseh
i M. V. és Rosenfeld A.

Miszelííacher J.
I B. és íiai.
iSelmecz: DimákJ. C.
I Sziszek : Velussig G.éstárs.

IVagykikinda : Manojlo-jSzombathely: Tempel F.gy
witzP.

y
Pillich F.

Tasnád: Szongott J.
Temesvár:Quirmy A gysz

Pecher J .E. gysz., Jahner
K - g y s z e s K u t t n M "

Thorda: Welits G.
wtzP. j gysz., Pillich F. i T r d a : W i t s G

Nagy-Sseben: Zohrer J. F. | Székesfehérvár : Deutsch! J o l«»" : Hofbauer M.
'Nyíregyháza :
i Pavlovitz.

. ... .
Reich és: A Légmán A. és Braun

PlaosintórNagy-Becskerek: Fyrra J.! Szainosujvár :
INagyszombat: Keszély J. \ G. és fia gysz.
| Nyitra: dr. Láng E. gysz. ;»,z. Egerszeg: Izsó F.
Nádudvar: Lippe S. !Szentes. EisdorferG. gysz.
Nagy-Kalló: Mandl S. Szathmar: Weisz J.

|Nagy-Enyed: Horváth F / S z a b a d k a : Farkas J ésSi-
jOravicza: Schnabel Gy. | mony J.

Foga- !Q-Zólyom:KoritBánszkyJ. j Szegszárd : Brassay M.
lO-Orst»va : Böhme K.i gyógyszerész.

Trencsén : Kulka Izid.
Topolya: Sárkány L. gysz
Tata: Merkl A. könyvk

ysz

b
Ü.

Léva: Boleman E.
Makó : Ocsovszky
Magyar-Óvár : Czeh S.
IMarczali: Istl A. özv.
Marosvasárhely

rassy J.
Iflohács: Philipp F.
Miskolcz: Böszörmény

gysz. és Spuiler J. A.
Moór: Ebimr J. . , XT T

t k Mühlbach:WeiszörtelG.A.i» 'e t e r v a r
)

a d :
i
: N a gy J - „

Genersi«h A. Munkács: Haupt J. L. é s F e c s : A d l e r A - e 3 Z a c h K

Morowitz S.

"Férd.

J.
[ könyvk.
I'aks: Flórián J.

; Fanesova: Huber J.
jl 'ápa: Bermüller J.

p
Késmárk

gysz. és Faikiss J. gysz
Sr*séVetvaro8"Schmidt A. Kecskemét: Markovits G. Mitrovitz : Miic Sabb.

iPozsony: Weinstabl C.
i Henrici F. gvsz.

i r s ekujvar
fi" fin

Latzko F.;Komarom: Bslloni A.
Kalocsa: Behr L B.
Kisújszállás: Nagy 8.

Ittalaczka: Röhrich J. gysz.! Putnok : Fekete F.
Mediasch : Breckner K., i Pozsega: Kusevic S

Vándory és Braudsch. jPasztÖ: Büchler W.

gysz.

Uj-Verbasz: Singer H.
Unghvar: Liszkay J.
Uj-Becse: Welwchajun
Ujvidék: Schreiber
Versecz: Fuchs J.
VaKUJhely: Baiersdorf b.
Vukovar: Stanits T. r
Verőcze : Dema L. és üesz

. J K. gysz.
Szeged : Kovács M. gysz.,: V a r a s d : Tauschek S. A. és

Kovács Alb. gysz., Fischer'
és Schopper.

Sz. Udvarhely : Kauntz J.
A gysz-

Szereda: Gozsy A.
Sz. Kereszturi Binder M.
Szasz-Re«en: Wachner T.
Siklói : Holmik F. gy.
Szigeth: Tyrnauer G.
Szoboszló: Túry J.

Halter A- gysz-
i Veszprém : Guthard fiai.
IVa«-z: Bodendorfer Gyula.
1 Zali»»iin»: MegayG. A. gysz.
,'AfiitH- Wuits testv.
Zombor: Popits J. és Fal-

, cione Gyula.
|Zai?rab: Mihic G. gysz. és

Htjsredüs Gyula.
NagT-B^nyarííTraesek J. iPet7in"ia "xuTopoIcic J. í SopronTÉd'er^F. gysz., 1 Zimony: Joannovicz AJJ

"*"»



24 3-ik szám. Tizennegyedik évfolyam.
Titkos

BETEGSÉGEK,
ujonnan keletkéz ftek

8 nap alatt
minőségre ndzve
48 óra alatt

meggyógyít tatnak

dr. FUX J.
25 év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságá-

ban báborgattatnék.
Rendel : d. u. 1—4 óráig.

Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leg-
gyorsabban esiközöltetnek.

Lakása: király-utcza, 33. sz. a. 1-só
emelet. 1925 (3-12)

Fogfájás ellen,
mely a fájdalmat azon pillanatban csillapítja,

„foggyapotot'*
ajánl Török József gyógyszerész Pesten, j
király-utcza 7. sz. a. — Egy hüvely ára |
30 és 50 kr. — Kapható még SzeReden: j
Aigner; Szolnok: Seffosik ; Kperjes : Ma- j
kovitzky; Fszék: Deszáthy; Temesvár: !
Pecher; Nyíregyháza r Matheides; Mis-|
koiCE : Böszörményi; Debreczen : Borsos i
gyógyszerész uraknál. 1893 (5—20) I

Egy Ígérvény
az 1864-ki jegyek1939(3-6)

Részletfizetés

az I-ső márczius 15-iki, április és I-ső juniusi húzásokra érvénye. 250,000, 220.000,
200,000 forintnyi fó- és 8600 melléknyereményekkel, körülbelül */t milliónyi érték-
kel, 7 ft. fiO kr, — 2 húzásra 5 ft., — és az I-ső márcziusi húzásra 2ft. 50 krba kerül.
1860-ki jegy-igérvények, huzások február 1-én, főny érvény 300,000 ft,

egy 500 frtos jegyre 7 ft. 50 kr., egy 100 trto« jegyre 3 ft.
Állani-sorsjegyek, huzás márczius 20-kán, 4097 nyereménynyel

300,000 frtnvi értékkel. 3 ft.
1 100 frfos 1864-ki jegy, 24havi 4 frtos részlet-

fizetés mellett.
50 írto« 180 Iki jegy, 24 havi 2 forintnyi

részletfizetéssel.
1 5% 5<iO frtos 18íS0-ki jegy, 21 havi 21 forint-

n- v i részletfizetéssel.
1 ÍOO' frtos 1860-ki jegy, 24 havi 4 ft. 50 krnyi

részletfizetéssel.
Az elíóbbi sorsjegy 5 perczentes kamatjai a lefizetés ideje alatt körül-

belül fiO, az utóbbi pedig körülbelül 10 frtra rugnak, és a vevók tulajdona.
twÉ' ' Minden huzás után n lajstromok és sorsolási áttekintet. 1867-re ingyen.

— Vidéki megbízások utánvétellel vagy a nélkül a z o n n a l eszközöltetnek

KAROLT JÓZSEF
váltófr/ilete Pesten, harminczad-uteza 3. szám alatt.

A Keríkedvciő uraknak!
Az árjegyzékem konyhakerti- és virág-

magvakról, gyümölcs-, angolkerti-, szomo-
rufűz és fasornak való fákröl, gyümölcs-,
szépen virágzó-, és felfutó cserjékről, ró-
zsákról és vadonczokról megjelentés becse*
kívánatra bérmentesen megküldetik.

: Gyüjtemények szakértöleg a kiválasztás
, könnyebbitésére összeállitva :

k o n y h a k e r t i v i rágmagvak:
í 10-féle 60 kr
í 15 „ 100 „
20 „ 150 „
40 „ 350 „

| nyári virágok :
10-féle szép virágzó 40 kr
20 „ „ 80 „
30 „ „ . . . . . . 120 „
40 „ „ 160 „
30 „ újdonsággal . . . . 300 „

é v e l ő k :
10-féle 40 kr.
20
30

100
150

25 kr.
50 „

100 „

f e l f u t ó k :
5-féle

10 ,
20 „

Pesten, jan. 7. 1867.

1943 (i-6) IWarc F e r e n c z .

M i n d e n n e m ü

takarópapiros
(Hfakulatur)

kapható Pesten, egyetem-utcza 4-ik sx.

Uj magyar divatlap 1807. évre.

Elöfizetési felhívás

DIVATVILÁG
czimü

SZÉPIRODALMI ÉS DIVATKÖZLŐNTBE.
Elöfizetési föltételek

a „Divatvilág"-ra kflldn, — és « „Divatvilág"- s » ..Begélö"-re együttesen:
Előfizetési ár a „Divatviláis"-ra egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft.
Azon előfizetők számára pedig, kik a ..RegélA" czimü mulattató tartalommal

megjelenő folyóiratot is járatják, a „Divatvilág" egész érre csak 6 ft., félévre 3 ft,
negyedévre 1 ft. 50 kr.

Tehát a „Divatvilág" és „Regélő" együttesen megrendelhető egész évre 12 ft.,
félévre 6 ft., negyedévre 3 ftért.

Gyüjtőknek minden tiz, egyszerre beküldött előfizető után tiszteletpéldánynyal
szolgálunk.

Az előfizetési pénzek Heckenast Gusztáv kiadóhivatalába (egy> tem-uteza 4.s*. a.)
küldendők; a ,.Divnlvilág"-ot illető egyéb levelek pedig a szerk*NEtöséghes(József-
külváros, gyöngytyúk-utcza 9-ik sz., ebő emelet) czimzendók.

A „Divatvilág" kiadóhivatala.

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

ANATHERINSZAJVIZ
p o p p J. «.

gyakorló fogorvostól.
Bécsben, Stadt, Bognergasse 2. szám.

Ára egy üvegnek 1 frt. 40 kr Pakolásért 20 kr.
Ezen jeles készítmény 15 évi fennállása óta még Európán tul is terjedést és

hirt szerzett magának. Ennek használata különösen jónak bizonyult mindennemü
fogfájás ellen, száj gyenge részeinek minden betegségei ellen, a fogak mozgása,
könnyen vérző betege!" iny, odvasság és seorbut ellen. Feloldja a nyálat, mi által a
fogakoni kőképzéi el lesz lávolitva, üditóleíf és az izle.tre javitólag hat a szájban,
és elháritja a száj kellemetlen szagát, mely mesterséges vagy odvas fogak, étel
vagy dohányzás által származik. Miután ezen szájvíz a fogakra és szájrészekre
semmi tekintetben elgyöngitóleg vagy marólag nem hat, a szájnak mint tisztító
szer a legkitünőbb szolgálatokat teszi, s annak minden részeit tökéletes egészség-
ben és épségben egész a késő korig megtartja. — Bizonyítványokban nagytekin-
tetü orvosi egyéniségek részéről ennek ártalmatlansága és jelessége elismertetik, és
használata számos jóhirü orvosok általrendeltetik is.

fogón az odvas fogak ólmozására, ára 2 ft 10 kr.
Anatherin-foKpasta, ára 1 ft. 22 kr.

N ö v é n y i f o g p o r , ára 63 krajczár.
Kaphatók Pes ten : TAROK J. gyógyszerész urnál, király-uteza 8. sz. Vér-

tessy Sándor illatszerárus urnál, Unschníd Ede urnál váczi utczában, Molnár
János urnál, Lneff M. illatszerárus urnál. ThalmayerA. és társa, HoflVnann K„
Balitzky Sándor uraknál. Budán : Grfinberg udv. gyógyszerész urnál, és Ráth
gyógyszerész urnál, Táb-»n, külvárosban. -1890 (4—18)

SZAKALLNÖVESZTŐ HAGYMA,
mint legjobb s legbiztosabb szakállnövesztő szer. Ezen készitmány,
mely az „Onionae" növényből van összeállitva, már fenállása óta a
legbiztosabb szernek bizonyu't be egy erőteljes szakállnövés előmoz-
'ditására, s még ifjaknál is kitünöleg igazolta hathatóságát; a siker,
melyért jótállás biztosittatik.számtalan bizonyitványnyal támogatta-

• tik, melyek közül s pedig a legujabb időben beérkeztekből néhányat
itt közlünk.

Egy üveg ára használati utacitá»sal együtt 2 ft. 10 kr. Postai küldéssel, 1 da-
rab csomagolásaért 20 kr. minden további darabért 5 krral több számittatik.

Raktár Pesten: Török József gyógyszerész urnál, királv-uteza 7. sz a-
Bécsben Loysch Albertnél. Stephan's Platz 8-dik sz. a. ' '

Loysch Albert urnak Bécsber.l Szombathely, okt. 17. 1866.
örömmel adhatom tudtára önnek, hogy a megrendelt szakállnövesztő-hagyma

hathatóságáról magamnak kilencz heti használat után tökéletes meggyőződést sze-
reztem, mert már most is egy erőteljes szakállnak örvendhetek, de miután óhajta-
nám, hogy szakállam egy kevéssé még tökéleteib legyen, - kérem önt, küldjön
nekem e czélra a,i idecsatolt 2 ft. 30 krért ismét 1 üveggel. — Beok J ó z s e f
kereskedő. .

Tisztelt ör! A természet játéka egy igen ritka s rendetlennövésü szakállt mért
reám, ez* az emheri ész találmányaival jóvá akarván tenni, kisérletet tettem a sok-
szor hirdetett szakállnovesztő-hagymáva), s egyszersmint el is valék készülve a csa-
lódásra; de mily nagy volt meglepetésem, midőn ezen szernek 6 heti folytonos
használata után annak tökéletes hathatóságáról biztositva valék, s minthogy sza-
kátlam kifejlődését most inkább mint valaha szem előtt tartom, — kérem önt, küld-
jön nekem ujolag 1 üveg szakállnövesztö-szert postai 2 ft. 10 kr. utánvét mellett.

1872 (4-6) Zágráb,okt. 12. 1866. Ritter Got t l ieb , tiszti-segéd.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4. sz.)
megjelent és minden könyvárusnál kapható:

Magyar iró külföldön.
Irta

SZENT-KATOLNA.
Kis 8-rét, két kötetben. (392, 315 lap), füzve 4 ft. 50 kr.

T A R T A L O M :
I. kötet : Előszó. München. Berlin. London. Paris. II. kötet. Brüssel. Szünóra

Nürnbergben. Edinburghtól Liverpoolig. Abbevilletől Darmstadtig. Bad-Ems. Diappe.
Genftől Badenig. Badeni table d'hőte. 1941 (2-3)

Pezsgőborok!!
közvetlen Francziaországból vámmentes ládákban 10 palaczk-

jával s feljebb.
Louis Roederer á Reims : carte blanche; Jacquesson et fils á Chalons:

Créme de Bouzy 2 ft.
Napoleon grand vin; Moét & Chandon a Epernay: Crémaut rosé 2% ft.

A fentebbi fajokból % palaczkokban 1 % ft.
A pénzösszeg bérmentes beküldése vagy postai utánvét mellett szét-

7T\ F l o c h Sándor ilt.,7„T\
1930 (2-8)

28.

Pest, január 20-án 1867.

Elöfizetési föltételek: 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 e'vre 6 ft. —Fől évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
gtatásn&l csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein cs Vogler, Wollzeüe Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatá3 után 30 ujkr.

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

Nagy Péter, kinek arczképét és életpályá-
ját itt meg akarjuk ismertetni az olvasóval,
az erdélyi ref. superintendentia püspöke és
nagyhirü, jeles egyházi szónok. Született
1819. ápril 22-én Kolozsvárt. Atyja, helybeli
polgár, bár nem volt vagyonos, de felismerve
fia kiváló tehetségeit, beadta a kolozsvári ref.
főiskolába, hol ő husz éves koráig kitünő
előmenetellel végezte a közép-iskolákat, böl-
csészeti, jogi és theologiai tanfolyamot. Az
iskolában egyaránt kedvencze volt tanárai-
nak, tanulótársainak és tanitványainak; ki-
fogyhatatlan élénksége és jó kedélye által a
különben is élénk diák életet gyakran fel-
villanyozta s ez oldalról is, de főként mint
ékesszóló, már akkor ismeretes volt a félor-
szágban. Kész volt bármely alkalom-
mal prédikálni, s legátióiban min-
denütt diadalt vivott ki, ugy élénk
észjárása, mint ékesszólása által.

Alig lépett ki az iskolából, még
azon évben, 1839. deczember 27-én
megválasztották segédpapnak Ko-
lozsvárra, mely hivatalába 1840-ben
január 1-én köszöntött be. Másfél év
mulva, 1841-ben, junius havában
már kolozsvári rendes pappá lett.
Ott volt az ö méltó helye; Erdély
e nevezetes eklézsiájában. Most már
nyitva állott előtte az ut, kiváló te-
hetségei értékesitésére. — Rég táp-
lált óhajtása volt: meglátogatni a
külföldi egyetemeket, a tudomá-
nyok ama gazdag forrásait, minők-
kel mi — fájdalom — nem dicseked-
hetünk. De mielött tervének kivitelé-
hez fogott volna — az akkori szokás
szerint a theologiai és philosophiai
tudományokból nyilvános szigorla-
tot állott ki a kolozsvári, nagyenyedi
és marosvásárhelyi íőtanodákban.
Pappá szentelték 1842-ben, a maros-
vásárhelyi közzsinaton, s még azon évben ki-
utazott a göttingai egyetemre, egyházától
®§y évi engedélyt nyerve, s egyes buzgó
,agjaitól anyagilag is segélyezve. A követ-

e«ö év őszén tért vissza hazájába, kitünöleg
S^?dagitva theologiai s kedvencz természet-
J1^' főként vegytani ismereteit, mely utóbbi
Ar . n a hires Wöhlernek volt tanitványa.
i & jelent meg hallgatói közt — terhes

e t egség sulyosodott rá, s csak 1844. tava-
z a n f°glalhatta el hivatalát.

Nagy Péter, erdélyi ref. püspök.
1846-ban az egyházi főtanács kinevezte

segéd-tanárnak a természetrajzi tudományok
előadására a kolozsvári ref. főtanodához.

1848-ban, a forradalom kitörése után,
Nagy Pétert, a jeles vegyészt, a magyar kor-
mány egy gyutacs- (Zünder) gyár vezetésé-
vel bizta meg. 1848 őszén a nemzeti ügy Er-
délyben szomoru fordulatot vett,am.-vásár-
helyi csatavesztés után csak Háromszék bér-
czein lobogott a háromszinü zászló, csak itt
küzdött még Gábor Áron székelyeivel, s sa-
ját készitményü ágyuival — az ország többi
része Urbán kezeibe került. Több hazafi
közt Nagy Pétert is fogságra vitette Urbán
N.-Szebenbe, honnan csak 1849-ben szaba-
dult meg, midőn Bem tábornok a várost be-

N A G Y P É T E R .

vette. — Ugyanez évben másodszor megnő-
sült, báró Wesselényi Krisztinával.

A forradalom zaja lecsendesülvén, tanitó
és tanitvány ismét visszatértek könyveik-
hez, s az iskolák ujra megnyiltak. Ekkor —
1850-ben — a fő konsistorium Nagy Pétert
papsága mellett megválasztotta a kolozsvári
főiskolához a természettudományok rendes
tanárának, — s ezen minőségben müködött
1855-ig, uj lendületet adva az ifjuság közt
kedvencz tudományának, mely különben

neki magának is legerősebb oldala. — Ez
ideig Erdélyben négy iskola mellett volt
theol, seminarium, egy-egy tanárral be-
állit vá. Ekkor belátta az egyház, hogy egy
tanár, ha még oly jeles is, nem képes a theol,
tudományok minden ágát eltanitani, s egy
oly kis országnak egy theol, intézet bőven
elég. Összevonta tehát csonka intézeteit Ko-
lozsvárra oly módon, hogy az öt theol, ta-
nárt fizesse a n.-enyedi kollégium, mint a
mely egyedül volt azon helyzetben, hogy e
terhet megbirja, az intézet az enyedi iskola
pecsété alatt állítsa ki hivatalos iratait, s
Kolozsvárt csak ideiglenes szállásnak te-
kintse, mig a feldúlt és égetett Enyed annyira
felépül, hogy képes lesz ez intézetet befo-

gadni. — Ezen intézkedéssel Nagy
Péter életének egy fényes, s befolyás-
ban gazdag szakasza vette kezdetét,
-- az egyházi főtanács őt nevezte ki
a gyakorlati theologia tanárának. Buz-
gón müködött itt hét éven át; az
egyházi ékesszólásban itt uj iskola
alapitója lett, tanitványai közül sen-
kire sem maradt hatás nélkül a mes-
ter befolyása. Nagy Péter a legkitü-
nőbb egyházi szónokok közé tartozik,
s ki szónokolni hallotta, nem képes
többé elfeledni. Ékesszólása volt rá

nézve egyik lépcső, melyen magasra
emelkedett.

1862-ben szept. 1-én a theol, semi-
narium áttétetett Nagy-Enyedre, --
Nagy Péter pedig Kolozsvárott ma-
radt, soha fel nem adott papi állo-
másán.

Az erdélyi superintendentia 1864-
ben közföjegyzöjének választotta
meg, a püspökségre való következés
jogával. 1866. ápr. 22-kén előde, Bo-
dola Sámuel meghalt: s az ottani
másfél százados gyakorlat szerint

minden választás nélkül, mint közfőjegyző
Nagy Péter következett utána, ki Erdélynek
36-dik ref. püspöke. Csakhamar megnyerte
a kir. megerősitést s hozzá a kir. tanácsosi
czimet is.

Irodalmi müködését nagyon fiatal korá-
ban kezdette. Rendes dolgozótársa volt
Mátray „Regélőjé"-nek, Brassai (kolozsvári)
„Vasárnapi ujság"-ának, Méhes „Erdélyi
társalkodójának; irt a „Család köny vé"-be,
a „Prot. egyházi és iskolai lapok"-ba, »


