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Titkos

BETEGSÉGEK,
újonnan keletkéz ftek
8 nap alatt
minőségre nézve
48 óra alatt
meggyógyít tatnak

1939(3-6)

dr. PUX J.

25 év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságában báborgattatnék.
Rendel : d. u. 1—4 óráig.
Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leggyorsabban esiközöltetnek.
Lakása: király-utcza, 33. sz. a. 1-só
emelet. 1925 (3-12)

az 1864-ki jegyek

az 1-ső marczius 15-iki, április és l-ső júniusi húzásokra érvénye. 250,000, 220.000,
200,000 forintnyi fó- és 8600 melléknyereményekkel, körülbelül */t milliónyi értékkel, 7 ft.fiOkr , — 2 húzásra 5 ft., — és az 1-ső márcziusi húzásra 2ft. 50 krba kerül.
1860-ki jegy-igérvények, húzások február 1-én, főny érvény 300,000 ft,
egy 500 frtos jegyre 7 ft. 50 kr., egy 100 frto« jegyre 3 ft.
Állam-sorsjegyek, húzás márczius 20-kán, 4097 nyereménynyel
300,000 frtnvi értékkel. 3 ft.
1 100 frfos 1864-ki jegy, 24havi 4 frtos részletfizetés mellett.
50 frto« 1861-ki jegy, 24 havi 2 forintnyi
részletfizetéssel.
1 5%
5<iO frtos 18íS0-ki jegy, 21 havi 21 forintn vi
- részletfizetéssel.
1 ÍOO' frtos 1860-ki jegy, 24 havi 4 ft. 50 krnyi
részletfizetéssel.
Az eböbbi sorsjegy 5 perczentes kamatjai a lefizetés ideje alatt körülbelülfi(),az utóbbi pedig körülbelül 10 frtra rúgnak, és a vevók tulajdona.
twÉ' ' Minden húzás után n lajstromok és sorsolási áttekintet. 1867-re ingyen.
— Vidéki megbízások utánvétellel vagy a nélkül a z o n n a l eszközöltetnek

Részletfizetés

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 Szegeden: j
Aigner; Szolnok: Seffesik ; Kperjes : Ma- j
kovitzky; Fszék: Deszáthy; Temesvár: !
Pecher; Nyíregyháza r Matheides; Mis-|
koiCE : Böszörményi; Debreczen : Borsos i
gyógyszerész uraknál.
1893 (5—20) I

KAROLT JÓZSEF

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

DIVATVILÁG
czimü

SZÉPIRODALMI ÉS DIVATKÖZLŐNTBE.
Előfizetési 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 ..Rege'lA" czimii 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.
Gyűjtőknek minden tiz, egyszerre beküldött előfizető után tiszteletpéldánynyal
szolgálunk.
Az előfizetési pénzek Heckennst Gusztáv kiadóhivatalába (egyitem-utcza 4.s*. a.)
küldendők; a ,.Divntvilág"-ot illető egyéb levelek pedig a sierk«MztŐ8égheE(Józsefkülváros, gyöngytyúk-utcza 9-ik sz., ehő emelet) czimzendók.

A „Divatvilág" kiadóhivatala.

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

ANATHERINSZAJVIZ
p o p p

J.

«.

gyakorló fogorvostól.
Bécsben, Stadt, BognergasBe 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
hírt szerzett magának. Ennek használata különösen jónak bizonyult mindennemű
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 legkitűnőbb szolgálatokat teszi, s annak minden részeit tökéletes egészségben és épségben egész a késő korig megtartja. — Bizonyítványokban nagytekintetü orvosi egyéniségek részéről ennek ártalmatlansága és jelessége elismertetik, és
használata számos jóhirü orvosok általrendeltetik is.
fogón az odvns 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 krajezár.
Kaphatók P e s t e n : TAROK J. gyógyszerész urnái, király-uteza 8. sz. Vértessy Sándor illatszerárus urnái, Unschníd Ede urnái váczintezában, Molnár
János urnái, Lneff M. illatszerárus urnái. ThalmayerA. és társa, HoflVnnnn K„
Balitzky Sándor uraknál. Budán : Grfinberg udv. gyógyszerész urnái, és Ráth
gyógyszerész urnái, Táb-»n, külvárosban.
-1890 (4—18)

1943 (i-6)

IWarc F e r e n c z .

Mindennemű

takarópapiros
(Hfakulatur)

kapható Pesten, egyetem-utcza 4-ik sx.

Uj magyar divatlap 1807. évre.

Előfizetési felhívás

A Keríkedvciő uraknak!

Az árjegyzékem konyhakerti- és virágmagvakról, gyümölcs-, angolkerti-, szomorufűz és fasornak való fákröl, gyümölcs-,
szépen virágzó-, és felfutó cserjékről, rózsákról és vadonczokról megjelentés becse*
kívánatra bérmentesen megküldetik.
:
Gyűjtemények szakértöleg a kiválasztás
, könnyebbitésére összeállítva :
konyhakerti virágmagvak:
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 „
évelők:
10-féle
40 kr.
20
100
30
150
felfutók:
5-féle
25 kr.
10 ,
50 „
20 „
100 „
Pesten, jan. 7. 1867.

SZAKALLNÖVESZTŐ HAGYMA,

mint legjobb s legbiztosabb szakállnövesztő szer. Ezen készítmény,
mely az „Onionae" növényből van összeállítva, 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 legújabb időben beérkeztekből néhányat
itt közlünk.
Egy üveg ára használati utacitá»sal együtt 2 ft. 10 kr. Postai küldéssel, 1 darab csomagolásaért 20 kr. minden további darabért 5 krral több számittatik.
Raktár Pesten: Török József gyógyszerész urnái, királv-uteza 7. sz aBécsben Loysch Albertnél. Stephan's Pla'tz 8-dik sz. a.
''
Loysch Albert urnák Bécsber.l
Szombathely, okt. 17. 1866.
örömmel adhatom tudtára önnek, hogy a megrendelt szakállnövesztő-hagyma
hathatóságáról magamnak kilencz heti használat után tökéletes meggyőződést szereztem, mert már most is egy erőteljes ssakállnak örvendhetek, de miután óhajtanám, 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 nr! A természet játéka egy igen ritka s rendetlennövésü szakállt mért
reám, ez* az emheri ész találmányaival jóvá akarván tenni, kísérletet tettem a sokszor hirdetett szakállnovesztő-hagymáva), s egyszersmint el is valék készülve a csalódásra; de mily nagy volt meglepetésem, midőn ezen szernek 6 heti folytonos
használata után annak tökéletes hathatóságáról biztosítva valék, s minthogy szakátlam kifejlődését most inkább mint valaha szem előtt tartom, — kérem önt, küldjön nekem ujolag 1 üveg szakállnövesztó-szert postai 2 ft. 10 kr. utánvét mellett.
1872 (4-6)
Zágráb,okt. 12. 1866. Ritter G o t t l i e b , 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), fűzve 4 ft. 50 kr.
TARTALOM:
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 palaczkjával s feljebb.
Louis Roederer á Reims : carte blanche; Jacquesson et fils á Chalons:
Créme de Bouzy 2 ft.
Napóleon 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\
7„T\

1930 (2-8)

Floch

Sándor ilt.,

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

28.

Tizennegyedik évfolyam.

3-ik szám.

Pest, január 20-án 1867.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. —Fél évre 3 ft.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
gtatáan&I csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeüe Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatá3 után 30 ujkr.

Nagy Péter, erdélyi ref. püspök.
Nagy Péter, kinek arczképét és életpályáját itt meg akarjuk ismertetni az olvasóval,
az erdélyi ref. superintendentia püspöke és
nagyhirü, jeles egyházi szónok. Született
1819.april 22-én Kolozsvárt. Atyja, helybeli
polgár, bár nem volt vagyonos, de felismerve
fia kiváló tehetségeit, beadta a kolozsvári ref.
főiskolába, hol ő húsz éves koráig kitűnő
előmenetellel végezte a közép-iskolákat, bölcsészeti, jogi és theologiai tanfolyamot. Az
iskolában egyaránt kedveneze volt tanárainak, tanulótársainak és tanitványainak; kifogyhatatlan élénksége és jó kedélye által a
különben is élénk diák életet gyakran felvillanyozta s ez oldalról is, de főként mint
ékesszóló, már akkor ismeretes volt a félországban. Kész volt bármely alkalommal prédikálni, s legátióiban mindenütt diadalt vivott ki, ugy élénk
észjárása, mint ékesszólása által.
Alig lépett ki az iskolából, még
azon évben, 1839. deczember 27-én
megválasztották segédpapnak Kolozsvárra, mely hivatalába 1840-ben
január 1-én köszöntött be. Másfél év
múlva, 1841-ben, június havában
már kolozsvári rendes pappá lett.
Ott volt az ö méltó helye; Erdély
e nevezetes eklézsiájában. Most már
nyitva állott előtte az ut, kiváló tehetségei értékesítésére. — Rég táplált óhajtása volt: meglátogatni a
külföldi egyetemeket, a tudományok ama gazdag forrásait, minőkkel mi — fájdalom — nem dicsekedhetünk. De mielőtt tervének kiviteléhez fogott volna — az akkori szokás
szerint a theologiai és philosophiai
tudományokból nyilvános szigorlatot állott ki a kolozsvári, nagyenyedi
és marosvásárhelyi íőtanodákban.
Pappá szentelték 1842-ben, a marosvásárhelyi közzsinaton, s még azon évben kiu
tazott a göttingai egyetemre, egyházától
®§y évi engedélyt nyerve, s egyes buzgó
, a gjaitól anyagilag is segélyezve. A követe
«ö év őszén tért vissza hazájába, kitünöleg
S^?dagitva theologiai s kedvencz természet*V' főként vegytani ismereteit, mely utóbbi
n a
Ar .
hires Wöhlernek volt tanitványa.
i & jelent meg hallgatói közt — terhes
ete
gség sulyosodott rá, s csak 1844. tavazan f
°glalhatta el hivatalát.

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 kormány egy gyutacs- (Zünder) gyár vezetésével bízta meg. 1848 őszén a nemzeti ügy Erdélyben szomorú fordulatot vett, a m.-vásárhelyi csatavesztés után csak Háromszék bérczein lobogott a háromszinü zászló, csak itt
küzdött még Gábor Áron székelyeivel, s saját készitményü ágyúival — az ország többi
része Urbán kezeibe került. Több hazafi
közt Nagy Pétert is fogságra vitette Urbán
N.-Szebenbe, honnan csak 1849-ben szabadult meg, midőn Bem tábornok a várost be-

N A G Y
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vette. — Ugyanez évben másodszor megnősült, báró Wesselényi Krisztinával.
A forradalom zaja lecsendesülvén, tanitó
és tanítvány ismét visszatértek könyveikhez, s az iskolák újra megnyíltak. Ekkor —
1850-ben — a fő konsistorium Nagy Pétert
papsága mellett megválasztotta a kolozsvári
főiskolához a természettudományok rendes
tanárának, — s ezen minőségben működött
1855-ig, uj lendületet adva az ifjúság közt
kedvencz tudományának, mely különben

neki magának is legerősebb oldala. — Ez
ideig Erdélyben négy iskola mellett volt
theol. seminarium, egy-egy tanárral beállitva. 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 Kolozsvárra oly módon, hogy az öt theol. tanárt 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 tekintse, míg a feldúlt és égetett Enyed annyira
felépül, hogy képes lesz ez intézetet befogadni. — Ezen intézkedéssel Nagy
Péter életének egy fényes, s befolyásban gazdag szakasza vette kezdetét,
-- az egyházi főtanács őt nevezte ki
a gyakorlati theologia tanárának. Buzgón működött itt hét éven át; az
egyházi ékesszólásban itt uj iskola
alapitója lett, tanítványai közül senkire sem maradt hatás nélkül a mester befolyása. Nagy Péter a legkitűnőbb 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. seminarium áttétetett Nagy-Enyedre, -Nagy Péter pedig Kolozsvárott maradt, soha fel nem adott papi állomásán.
Az erdélyi superintendentia 1864ben közföjegyzöjének
választotta
meg, a püspökségre való következés
jogával. 1866. apr. 22-kén előde, Bodola 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. megerősítést s hozzá a kir. tanácsosi
czimet is.
Irodalmi működését nagyon fiatal korában kezdette. Rendes dolgozótársa volt
Mátray „Regélőjé"-nek, Brassai (kolozsvári)
„Vasárnapi ujság"-ának, Méhes „Erdélyi
társalkodójának; irt a „Családkönyvéibe,
a „Prot. egyházi és iskolai lapok"-ba, »

26
„Koszoru"-ba, néha az erdélyi politikai lapokba — eredeti és angolból fordított novellákat s az ismeret több ágába vágó közhasznú czikkeket. Boztól fordította a „Karácson-éj" czimü regényt s néhány év előtt
áldolgozta a magyar olvasó-közönség számára Jerrold Douglas-nak egy humorisztikus müvét. Mindezeket azonban nagyobbára
álnév vagy jegy alatt irta. Saját neve alatt
kiadott munkái: „Szent történetek" (1855)
és „Uj szövetségi történetek/' „Mythologia"
növendék ifjak számára, Lame Fleury után.
•—„Állattan" Milne Edwards, után. — „Konfirmatiói kis és nagy káté," a közzsinattól az
egész erdélyi anyaszentegyház számára bevett, koszoruzott pályamű. (1860.) — Herepei Gergely és Vadas J. kolozsvári paptársaival „Isten igéje a szószékből hirdetve"
fzim alatt 1856-ban egyházi beszédtárt indítottak meg saját müveikből, s Nagy Péternek ezenkívül is több, részint közönséges,
részint halotti beszéde jelent meg nyomtatásban. Legközelebbről (1866.) „Agenda"
czim alatt becses szertartási beszédgyüjteményt adott ki.

A nagyidai hősük.
Hej vajda, jó vajda, nagyidai vajda
,Nosza — igy kiálta — vigadozzunk! rajta!
Ez az élet ugy szép, ha öröm a társa.
Nosza barna bajszát kiki borba mártsa!'
S lakoma a várban nagy örömet áraszt;
Táncz, zene, zaj, dal hőst, hajadont fáraszt.
Ha ragyog a csillag, ha kigyúl a hajnal,
Uj örömlángban éledez uj zaj, dal.
Vének ajka dörmög: „hallod-e jó vajda —
Édes az a mámor, keserű lesz majd a.
Láng-b*ibor az égen nem öröm-jelenség! . . .
Közeleg . . . közeleg a szilaj ellenség.
Fényes aczélkardod ne lepje ma rozsda,
Mig szilaj ellenség vére le nem mosta.
Keveset a tánczból, keveset a borbul;
Vig hegedűszó siralomra fordul!"
Hej vajda, hős vajda, nagyidai vajda!
— Édes az a mámor — szóra nem is hajt a.
Forr a kupában, forr haragos bor lám,
Kipirul a tánczban sok hajadon lány.
— Viradóra kelvén, se vélve se látva,
Ott terem az elleD cserjedomb-házba.
Lovak dübörgésén a várkapu reszket . . .
— No ti jó czigányok, most hova lesztek?
Hamar a vajdának mámora széled —
Harczok viharában hej szép az élet,
Deli népét sebten gyűjti piarczra,
Rettenetes szóval ugy tüzeli harczra:
„Én barna népem, ti hegedü-hősök —
Tánczba' deli ifjak, harczon erősök!
Ha jártuk a tánczot szép deli-párosban:
Kardot elő, hej csatakardot mostan!"
— S hogy kitöre harczuk: három éj, három nap
Ágyúi bömbölnek a csonka toronynak.
Tüzel a czigányság rémületes daczban;
Hej ne keress gyávát!... ha férfi kell — az van
S már fut az ellenség — szégyene hajtja —
Kurjongat utánuk nagyidai vajda :
„Köszönhedd az égnek, ördögi pokol-had,
Hogy végire jártunk

a tüzelő pornak f"

Hej, vajda, jó vajda s ti idai rajkók!
Ez az egy kurjantás tette be az ajtót!
Kordul az ellenség najjy-vidoran vissza —
— Hej a mit az mivel, bus siralom lesz a
Már íme a dolgot kard nem teszi jóvá —
Ki megmenti éltét, lesz földönfutóvá . . .
Búra kél s fejét biis siralomra hajtja
Hej vajda, hvs vajda, nagyidai vajda!
Komáromi Kálmán.

A kit semmi vissza nem rettent.

nek szive romlatlan, mely még lelkesüln tud! A föld népét fogom felkeresni.
(Történeti elbeszélés.)
Pórruhába öltözött ujolag. Elment a
(Folytatás.)
falvakra.
Itt minden olyan volt még, mint azelőtt,
II.
legalább
távolról olyannak látszott. A barA haza földjén.
nára festett házak, gyeppel födött tetejükAzok, a kik valamely magasztos eszmé- kel, — oly hivólag integettek feléje a feny:rt lelkesülnek, alig tudják elképzelni, hogy vesek koszoruzta hegymagaslatokról. Szivét
egyen ember, a kit ugyanez eszme hidegen uj remény hatotta át, — lelkesedése újra
íagyjon. S a mennyire fáj aztán az a keserves éledt, — oh itt bizonyára nem fog csalatsalódás, melyet akkor kell tapasztalniuk, kozni !
nidön ők egész leiküket odaadnák a közügy
Beszélt a föld népével, — szóba állott
írt, de alig találnak száz közül csak egyet gyesekkel, bevárta a vasárnapokat, tnidőn
s, a ki nemhogy hozzájuk csatlakoznék,
csapszékben délutánonkint egybegyűltek
hanem legalább csak némileg is fel tudna a férfiak, -— beszélt nekik sokat, az ö nyelbuzdulni.
vükön, az ö érdekükben: némely rész báEzt a szomorú, ezt a keserves tapaszta- mulva hallgatta, egy nagy rész kinevette,
atot tette Erichson Gusztáv is, kevéssel az- ettö-három egyet-egyet helyeslőleg bicezenután, midőn az imádott haza partjain ki- tett fejével, de végre mindnyája azt mondta:
kötött.
— Mindegy az, akárkinek fizetjük az
Partra szállása a legnagyobb titokban adót, csak sok ne legyen!
történt, s csak hét hónap múlva azután, miA midőn tiz-husz ffalun is végigment,
dőn Lübeckbe megérkezett.
s midőn mindenütt csak ezt, vagy éhez haA magas tanács igy látta jónak, igy czél- sonló nyilatkozatokat hallott volna, — szive
szerünek, s ezen határozat ellen az, ki ott majdnem csordultig telt a keserűséggel.
íönyörgö szerepet viselt, mitsem tehetett.
— Ennyi csalódás, ennyi szomorú csaVégre — két hosszú hónap után, szeren- lódás, ez sok ily rövid idő alatt. De vannak
sésen kikötött Svédország délkeleti részén, még rokonaim, — azok meghallgatnak talán!
— Kolmar városában.
Már ekkor nem merte azt mondani: biHogy dobogott szive, midőn lábai a haza zonyosan.
földét érintek ujolag, — hogy emelkedett
Volt egy sógora. Brahe-n&k hivták, a ki
keble, midőn ismerős tájak, ismerős arezok Sten-Sture idejében kormánytanácsos volt,
merültek föl előtte, ismerős nyelv édes hang- a dánoknak legelkeseredettebb ellensége.
ái üték meg füleit.
Gazdag ember volt, magas kőházban lakott,
Örömében elfelejté minden szenvedését, a mi Svédországban egyik legvilágosabb jele
— lelkesültségében elfelejté, mennyi időt a vagyonosságnak.
töltött távol hazájától.
Mikor Erichson Gusztáv e kőház udvaS pedig fél esztendő oly roppant nagy rára ért, épen a lovakat fogták be, útra kéváltozást idéz elő egy leigázott nemzet éle- szült valaki.
tében! Gusztávnak keserűen kellet tapasztal— Brahe urat keresem — monda a fiania ez igazságot.
tal férfiú — itthonn van?
Kolmarban nagy ismeretsége volt. Az
— Még itthonn — viszonzá a cselédség
első kereskedőházak, a város legelőkelőbbjei néhány tagja.
szerencséjüknek tárták hajdan, ha e nem kö— Talán készül útra? Mily jó, hogy
zönséges ifjú átlépte küszöbjüket.
elég korán jöttem.
— Ezek pénzes emberek és igy hatalmas
Néhány perez múlva megátkozta, hogy
emberek — monda magában — s a leghí- ilyen korán érkezett. Brahe ur épen Stockvebb hazafiak. Ezeket nyerem meg a szent holmba volt utazandó, hogy II-dik Kereszügynek először, tudom, könnyű munka lesz. tély királynak bemutassa hódolatát, a ki
Bement legmeghittebb, legbiztosabb is- csak ezen feltétel alatt hagyta meg állomámerőseihez. Csodálkozott, hogy mindenütt saikon a régibb hivatalnokokat.
megdöbbenéssel fogadják, s nem örömmel.
Gusztáv le akarta beszélni róla. De még
S hát még, a mikor beszélni kezdett! Mi- félig sem monda el azt, a mit akart, midőn
kor előadta honszabaditó terveit, —• mikor tulajdon testvére összekulcsolt kezekkel
szivreható szavakban festé előttük hazája rimánkodott előtte, hagyjon fel e rettenetes
szenvedéseit, a svéd nép szomorú jövőjét, szavakkal, — s beszédei által ne tegye őket
mikor elkezdé, hogy ezen változtatni kell, szerencsétlenekké. Az Istenért, ha e szavahogy ezt nem szabad tűrni: mily roppant kat meghallaná valaki, oda volna a tanánagy lön bámulása, mikor azok a lelkes hon- csosság!
fiak, az Isten minden irgalmasságára kérték;,
— Menj hát, sógor, eredj, — te a te utahagyjon fel e rettenetes beszédekkel, s ne don, én az én utamon. Isten velünk!
akarja őket lázitó szavaival börtönre, vagy
Távozott. Nem is igen marasztalták.
talán halálra is juttatni! S végre, hogy a jó Vannak idők, lehetnek körülmények, meemberek megszabadulhassanak tőle, feljelen- lyekben a testvéri szeretet kialszik a szitették őt a város svéd katonakormányzójá- vekből.
nál, a ki mégis volt olyan becsületes ember,
Gusztáv ment, — nem mint a riasztott
hogy kéz alatt tudtára adta: tisztuljon ebből vad, mely átcsörtet az erdők sűrűjén, hogy
a városból, mert különben kénytelen lesz elkerülje üldözőjét; az csak testi fájdalmat
elfogatni és a dánoknak kezükbe adni.
érez, de szive lelke nem ismer keservesebb
Ki tudná leirni a csalódásnak azt a fáj- szenvedést; ment, mint a hogy csak ember
dalmát, mely ezen magasztos lelket átha- mehet, aki a sebet szivében hordja, a fájdaltotta.
mat lelkében érzi, — a ki az emberektől
— Nyomorult kereskedő lelkek, kalmár iszonyodik.
Esthomály borongott már a tájon, miszivek! — monda az ifjú, setét tekintetet
vetve a városra, melyből távozott — hogyan dőn megállapodék. Magas sziklaormon állt,
tudtam tőletek reményleni! Nem, nem a fenn egy kopár csúcson, honnan egy lépés
pénzes világban kell keresni a hazafias lelke- még, — és az a legiszonyúbb halál.
sedést. Ezek az emberek arany- és ezüsthalOsz volt már. A levelüket elhullató fák
mazaikat tartják Istenüknek s azok előtt lombfosztottan álltak mind, vagy sárga, száhajtják meg térdüket. A hazáért csak azok raz leveleiket csörgeié a felsiró esti szél.
szive tud igazán verni, a kik a hazának föld- Csak a fenyők zöldeltek még setéten, komojét szántják. A nép az, csupán a nép, mely- ran. A hegytetőkőn gyér hó csillámlott
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mát, s a ki ármányos észszel ilyen szavakat kapu ajtaja megnyílt, s megindult onnan a
egszomorubb menet, mely valaha végig
intézett hozzá:
vonult
egy városnak utczáin.
— Felségednek nem lesz nyugodalma,
A
legelőkelőbb
államhivatalnokok, orsőt egyetlen biztos percze sem Svédországzágtanácsosok,
két
püspök,
a főváros egész
ban, a mig csak a büszke urak élnek, a kik
tanácsa,
páronkint
összelánczolva,
most is
oly nagyon megszokták, uraikkal és fejedelazon
diszöltönyökben,
melyekben
az
ünnepi
meikkel daczolni. — Ismerem én a svédeket.
pompára
készültek,
—
de
jaj,
—
körülvéve
Mutassuk nekik kis ujjúnkat, egész kezünket
kívánják; de mutassuk nekik egész kezünket, bakóktól és fegyveres katonaságtól.
Az elitéltek között ott volt Erichson Gusz— és a hatalom pálezáját abban: akkor
táv
atyja is, — ott volt Brahe ur is, ki oly
megfélemlenek és mocezanni sem mernek.
Oh Svédország, legszebb ország,
sietve
utazott II-dik Keresztély királyi tiszIgaz, felséged bántatlanságot igért nekik.
Van-e, a ki még szeret, —
teletére.
Van-e, a ki ellenedtől
Nem tartotta-e meg felséged adott szavát
A föpiaczon volt felállítva a vesztöhely.
Megvédi szent földedet!
mindeddig ? Lehet-e ember, — a ki adott
Ott hullottak le a legelőkelőbb svéd urak
szavát
dicsöebben
beváltsa,
mint
II-dik
KeAz ifjú szemei könyekbe lábbadtak.
fejei egymásután. Maga a király a palota
Feltekintett a borongó égre, felemelte két resztély király? Nem kinálkozott-e már ezer
egyik ablakánál könyökölve gyönyörködött
kezét mintegy imádságra, — s csak ezt alkalom, hogy e büszke urak megaláztassa- ebben a páratlan élvezetben.
nak, — s vájjon csak egy hajszáluknak is
rebegé:
Mig ezek a föpiaczon történtek, addig a
lön
e bántatása? De az idők megváltoztak!
— Oh Isten, ébreszd föl a te népedet!
kisebb
tereken kisebb rangú polgárok, s az
Svédország egyházi átok alatt van. A királyelitélt
főbbeknek
cselédségei hasonló sorsIII.
nak kötelessége, az átok egész súlyát érezban
részesültek.
S
hogy
a látvány változatos
A mi egy országot felébreszt.
tetni engedetlen alattvalóival. Felséged nem
legyen,
egy
pár
lovagot
keresztre is fesziA mig Erichson Gusztáv ily sükertelenül akkor fog vetkezni, ha szigorú lesz, hanem
tettek.
fáradozott szerte a hazában, a mig ö, a svéd akkor, ha enged! Csak ugy fogja betölteni
A többi között elfogtak két kis fiucskát
királyi ház egyik ivadéka, pór ruhában járta helyesen fenséges tisztét, ha e daczos nemis. Az egyik kilencz éves volt, a másik hat
zet
által
példát
fog
szolgáltatni
az
egész
be az országot, gyakrabban töltve szabad
éves. Gyönyörű szőke gyermekek voltak,
keresztyénségnek.
ég alatt az éjt, valami mezőségen vagy ren— Igaz, Slaghöck, igaz! — kiálta fel a szép hosszú selyem fürtökkel, angyalszelid
getegben, semmint fedél alatt: addig az orkirály kimondhatatlan örömmel — nekünk ártatlan arezuak. Egyedüli bűnük az volt,
szág fővárosában, Stockholmban nagyszerű
kötelességünk a szigorúság! Lesz gondunk hogy Keresztély király nem szenvedhette
ünnepélyhez készültek.
rá! Még az nap a koronázási ünnepélyre az atyjokat. Meg kellett halmok. Ki volt
II. Keresztély dán királyt Svédország
egybehivattak Svédország minden főbbjei, mondva az Ítélet, emeltessenek fel hajuknál
királyává akarták koronázni.
kiváltképen azok, a kiket Keresztély épen- fogva, s a levegőben függve üttessék el feNem sok olyan koronázásról emlékezik a séggel nem szívelhetett.
jük. Maga a bakó, a kinek gyilkos keze alatt
történelem, mint a minő Keresztélyé vala,
A koronázás megtörtént. ennyi élet halálra vált már, letette bárdját
de azt lehet mondani, hála Istennek, hogy Ünnepélyek, pompák, lakomák, kegyelem- és elfordult. Ezt a műtétet nem tudta végnem sokról emlékezik.
osztások követték nyomba: elgondolható, hezvinni. Az angyaloknak arcza diadalmasNem a fényt, nem a pompát, nem a hó- mennyi ember sietett Stockholmba, hogy kodott az ördögön. De Keresztély királynak
dolatot értjük, hanem egy nevezetes ese- vagy egyikben vagy másikban részesüljön. nem volt oly lágy szive, mint a bakónak.
ményt, mely e koronázási ünnepélyek alkal- Négy egész napig tartott a vigalom, — a Kiadta a parancsolatot másnak, hogy a gyermával előfordult, s melyre, mig a világ vi- negyedik után rögtön beállt váratlanul a mekeken hajtsa végre ítéletét, azzal a tollág lesz, Stockholm városa méltán iszonynyal siralom.
dással, hogy a gyáva bakó fejét is elüsse. Ez
fog visszagondolni.
A magas vendégek teljes ünnepi pompá- aztán haladéktalanul engedelmeskedék.
Történeti hűséggel elő akarjuk adni a ban együtt voltak még a fővárosban, mikor
Az egyetlen Krisztina, Sten-Sture özveegészet.
újra meghívás érkezik hozzájuk, hogy jelen- gye menekült meg a haláltól, ha ugyan azt
Keresztély király adott szavával biztosi- jenek meg ma is a királyi palotában.
a kegyelmet, melyet ö nyert, menekvésnek
totta Svédország lakosait, hogy a kik előtte
Versenyeztek a fényben, ki lesz szebb, lehet mondani. Szabad választására bizták,
bemutatják hódolatukat, azokat kegyelmébe ragyogóbb, tündöklőbb.
hogyan akarja életét végezni: elégettetés,
veszi és bántatlanul meghagyja hivatalaikHa tudták volna, hogy ott, a hol ujabb vizbefojtatás vagy elevenen eltemettetés álban, birtokaikban.
élvezetet vártak, a halál várakozik reájuk! tal? Végre a király, a női gyengeség iránti
A legyözöttek seregestül tódultak hozzá,
S pedig valóban ugy volt.
figyelemből oda módositá ítéletét, hogy a hős
A királyi palotában együtt ült már a asszony, élete fogytáig kezén, lábán nehéz
megcsókolni azt a kezet, mely bilincseket
vérbiróság, mely az egész stockholmi tanács vasba verve, börtön fenekére vettessék.
vert egy egész nemzetre.
Azonban Keresztély e hódolattal nem s a legfőbb urak és nevezetességek fölött
Jó, hogy a halál gyakran nem késik sokáig!
elégedett meg szive mélyén. Mindaddig in- itélt, és ez ítélet halálos volt.
Soha pert nem végeztek el hamarább
A kiknek pedig fejük elüttetett, a kik
gadozónak hitte trónusát, mig egy pár teNem
telt
bele
egy
rövid
félóra
s
a
vádlott
átalában
kivégeztettek, azok testei két nakintélyes svéd főúrnak feje a porba nem
kilenczvennégy
egyén
fejés
jószágvesztésre
pig
temetetlenül
hevertek a vesztö-helyen.
gördül.
ítéltetett.
Senkisem
vádolhatta
a
bírákat
azKeresztély király pedig kegyelmesen lement
Keresztélyröl határozottan kimondotta a
történelem, hogy valóságos zsarnok volt. A zal, hogy ezt az ügyet valami nagyon hosz- a véráztatta térre, s mint valami virágos
kertben végig-végig sétált a hullák között,
zsarnokok szive pedig nem tud csak félig- szura nyújtották.
Mihelyt a halálos ítélet ki volt mondva gyönyörködve munkájában s kimondhatatmeddig is megnyugodni mindaddig, a mig
életben tudja azokat, a kikre gyanakszik. Ily dán katonaság rohant a törvényszéki terembe lanul örülve annak, hogy most már nincs
nyugtalanság háborgatta az uj svéd királyt körülfogta az elitélteket, kik a királyi vár- senki, a ki alatta Svédország trónját meginis. De hogyan szegje meg adott szavát, hogy ból aztán nem is távoztak el addig, mig az gathassa.
A ki a földet biztosnak hiszi, — az a
maradjon tiszta a világ előtt? Oh ha csak óra el nem jött, melyben a vésztő-helyre
egyetlen ember volna, a ki neki tanácsot , kellé menniök. A városnak minden nyílt te- mennyről rendesen megszokott feledkezni...
j rén nagy hirtelenséggel bitófákat állítottak
Azon mészárlást, melyet e föadna, a ki itt útba igazítaná!
if.'És ez az egyetlen ember is találkozott. fel, intöjelül minden svéd polgárnak, hogy nebbi sorokban előadtunk, s melynek nincs
f
ivekkel ezen események előtt, melyekről kiki tudja, mihez tartsa magát. Az ilyen egyetlen vonása, mely meg nem történt, haszóíottunk, élt Westphaliában egy borbély- figyelmeztetéshez nem kellett sok magyará nem talán költött volna: stockholmi vérfürlegény, a kinek Slaghöck volt a neve. Igen zat, mindenki megértette, hogy a ki nem ki dőnek nevezi a történelem.
E rettenetes nap, borzasztó eseményeivel
eleven eszü, de ármányos szivü ember volt, vánja még az örökös nyugodalmat, csendé
sen
és
békésen
viselje
magát.
felébreszté
Svédországot a dermedés álmáa ki még beretvás korában be tudta magát
ból.
Most
emlékezett
meg a nép az ifjú Erichhizelegni mindenütt, a hol akarta.
Másnap aztán kora hajnalban ágyuk vo
Jó sorsa — vagy nem tudom, minek ne- nultak fel a királyi palota mellé s a legtá son Gusztávról, most értette jóslatait, midőn
vezzük — annyira vitte dolgát a borbély- gasabb utczákba és harsány szavu hírnökök már beteljesültek, most sajnálta, hogy nem
legénynek, hogy egyszer csak ott volt II-dik jelenték ki az egész városban, hogy a kinek hallgatott szavára, midőn már talán késő
Keresztély király oldala mellett, mint a ki- élete kedves, ki ne mozduljon a mai napon volt, most kereste öt sokaknak tekintete,
rálynak legmeghittebb embere, legbizalmasb hajlékából. Nem is lehetett az nap élő lelket midőn már nem találhaták.
tanácsosa, leghatalmasabb föur egész Dá- látni Stockholm utczáin.
Erichson Gusztáv eltűnt, mintha megniában.
Mintegy kilencz óra lehetett reggel, az halt volna.
Ez volt az az ember, a ki most is leol- 1520-dik november 8-dikán, midőn a várA svéd nép nem akarta hinni ugyan navasta a király homlokáról ennek aggodal-

már, — egyetlen világosabb pont a borongó
tájékon.
Az ifjú férfiú megállt a kopár szirten;
sokáig, rémitő küzdelem dúlt szivében.
Mintha azt gondolta volna, — egy lépés
még, — és azután vége minden szenvedésnek.
Ekkor egy pásztorkürt hangja rezgett
át a csendes légen, azt az ismeretes dalt zokogva :
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álát, de Keresztély király még kevésbbé. Bizonyos, hogy senki sem kereste az ifjút oly
buzgalommal, mint a király. Még jutalmat,
s pedig igazán gazdag jutalmat is tűzött ki
annak számára, a ki a régi svéd királyok amaz
egyik utósó ivadékát élve vagy halva kezébe
adja. Az ország minden részébe, a világ minden
tájékafelé katonaság küldetett, hogy Erichson
Gusztávot kézre keritsék. Keresztély király
senkitől sem félt már a földön, csupán csak
ettől az ifjútól.
Az pedig már ekkor nem volt a földön,
hanem kétszáz ölnyi mélyen lenn a föld alatt.
(Folyt, követk )

Az erdélyi reform, püspökök lakának
romjai Síagy-Enyeden.

A mai századnak átalában egyik legfőbb jellemvonása az, hogy rendkívül sok vasat pusztit, s
hogy ezen nyers anyagból nyert eszközei, gépei
stb. által roppant változásokat idézett elő az élet
majd minden viszonyában. Valóban méltán nevezhetni a mai időket „vas-korszak"-na.k. Külföldön,
a hol a vas felhasználása oly óriási arányokban
emelkedik, már gyakran panaszokat is lehet hallani azon aránytalanság miatt, mely a vas pusztítása és termelése között van. Feltűnő körülménynek tartják, hogy minden pillanatban lehet hallani
uj kőszéntelepek, olajforrások, sőt aranybányák
fölfedezéséről; de igen ritkán olvashatunk valamit uj vasbányák s vasérczek találásáról.
Mi itt Magyarországon, a hol még oly óriási,
felhasználatlan vastelepek vannak s a hol vasiparosaink még mindig nem találnak kellő piaczot
vasterményünk s gyártmányaink számára, talán
még mosolyoghatnánk is az angolok amaz aggodalmai felett, s óhajtva várjuk az időt, hogy végre
a roppant gazdag magyarországi vasbányák és
teljes pangásban álló vasgyárak számára is jobb
idők virradjanak.
Ezúttal a külföldi vasiparnak egy oly ágáról
kívánunk említést tenni, melyet egészen újnak
nevezhetünk, s mely, ugy látszik, előbb utóbb
uj változásokat fog előidézni mind magán, mind
közéletünkben. Ezen uj iparág pedig azon mindinkább lábra kapó szokásban nyilatkozik, hogy az

Különösen kedvező körülményként emiitik,
hogy e kizárólag csupa vasból álló hajlékot igen
jól lehet fűteni, mi onnan is kitűnik, hogy mérsékelt fűtés mellett is 9 foknyi meleget hoztak elő e
templomban azalatt, mig künn a szabadban 14
foknyi hideg gyötörte az embereket. S Oroszországban e körülmény is sokat nyom a latban.
Az iránt még nincsenek tisztában a szakértők,
hogy vájjon nagyobb terjedelmű épületeknél is
hasonló kedvező eredményeket lehetne-e elérni a
vas-épitkezéssel; de annyi bizonyos, hogy szűkebb
határok között, kisebbszerü építkezéseknél az
efféle uj vasiparral teljesen czélt lehet érni.
Képünk ezen első csinos vastemplom rajzát
mutatja, s talán majd nálunk is egy kis gondolkozásra szolgáltat alkalmat.

A régi hadi építészet Magyarországon.

Dr. H e n s z l m a n n I m r é t ő l .
Legvidámabb kedélyállapotában is csak e
I. Bevezetésül.
romokra kell tekintenie az erdélyi magyar embernek, hogy komorabb hangulatra tegyen szert.
A közelebb lefolyt évtizedben Magyarország
Mint a hajdankor némely népeinél a lakomázók
középkori egyházi építészetének ismeretében megelé helyzett halálfő, vagy a zárdaszűz czellájában
lehetősen előre haladtunk. Fenmaradt templomaink
a koponya: olyan memento-féle emlékjel az erdélyi
lerajzolása, fölvétele, s összehasonlítása egymásref. püspökök hajdani lakásának romja Nagysal s a külföldi templomokkal; a styl-jellegeknek
Enyedcn.
korok szerinti osztályozása s az irott okmányok adataival való megN.-Enyeden
;r
;
már
nem sok
—~ -~ ~- --~ :=—='——- -7=-—" --—;~egyezése odavezetett, hogy
rom-épület v a n
a chronologiáa múlt évtizedban biztos alaből, a még l á t pon
haladhahatók közül ez
tunk. A bécsi
egyike a legkiés saját „Régéválóbbaknak. A ;
szeti közlemémúlt század denyeink"-ben, a
rekán
épülhebécsi képzőműtett, földszint
vészeti akadéaz utczára, ememia
építészeti
letesen a kerti
és udvari oldal
osztályának
felé.
közléseiben
s
néhány külön
Azóta az ermegjelent modélyi ref. püsnographiában
pökök e házban
már is oly tárlaktak mindig.
házat bírunk,
Erdélyben, elmely fennmalenkezőleg a
radt nevezetemagyarországi,
sebb templomamindkét felekeink nagy részét
zeti szokással, a
magában
fogr. püspökök nem
lalja ; s alig rerendes lelkészek
mélhetni többé,
is egyszersmind
hogy az eddig
s igy nincsenek
ismert egyházi
egyházhoz kötemlékekhez (ha
ve. A köz-főcsak
ásatások
jegyzőből , köutján nem) még
vetkezés utján,
nagyobb jelenlett püspök,
tőségűek fölfeelőbbi tanári
dezése járulvagy lelkészi álhasson. Miből
lását letette s
az következik,
Enyedre költöAz erdélyi ref. püspöki lak romjai Nagy-Enyeden. — (Fénykép után Greguss J.)
hogy e tekinzött, hol a Bethlen-féle kollégiumtól e lakást, az enyedi egyháztól emberek számára rendelt köz- és magánépületeket tetben a gyűjtést a részletezés és az egyházi
egy papi fizetést nyert, a kollégium és az enyedi most már helyenként egészen vasból kezdik ké- épitészet történeti teljességének itészeti feldolgozása fogja nem sokára követni.
egyház első papja czimén; egyéb javadalma leg- szíteni.
főkép a boros-bocsárdi szép szőlőhegyen egynéEgészen máskép áll a dolog középkori polTudjuk, hogy Északamerikában a vasházak
hány száz akó bort termő szőlő-részből állott.
már régóta divatban vannak, melyeket egyes gári építészetünk tekintetében. E korból a közönAz egyszerű, de ódon diszü püspöki lak is, részekre szét lehet bontani, s a mikor a tulajdono- séges lakóház csak ritka példányban maradt ránk,
1849. január 8-ka éjjelén lőn az oláhok dulásának saiknak tetszik, egyik helyről a másikra szállít- s eddigelé ezen néhány példány ismertetése is
áldozatává s rommá. Fölgyujtatván a bősz tömeg hatók. Midőn néhány évvel ezelőtt az orosz fő- csekély megjegyzésekből állott. Ugyanezt mondáltal, fedele s melléképületei leégtek, különben is városban , Sz. Pétervárott, egy nyilvános téren hatjuk a középkori középületekről, s a városok és
egy csoport kereskedői fabódé porrá égett, akkor helységek ókori átalános elrendezéséről is.
öreg falai roskadozásnak indultak már.
A hadi építészettel is csaknem ugy vagyunk,
Még ott látni az elég diszes kőlépcsőzetet; itt is azon gondolatra jöttek, hogy az újonnan
felismerhetők a szobák elválasztó falai, de a szo- fölépített kőbódék mellé vasból készített bódékat mint a polgárival. Van ugyan különféle könybák egykori padlata minden tavaszszal kivirít s állítsanak, hogy a város azon részét a tűzi sze- vekben elszórva, régi várainkra vonatkozó, sok
rencsétlenség ellen jobban biztosítsák. A kisérlet mindenféle történeti adatunk; de alig van oly
minden őszszel száraz avart hagy hátra.
Az utolsó ref. püspök, ki benne lakott, Antal teljesen sikerülvén, a vállalkozó építészek és mér- monographiánk, mely a várakkal, régészeti és
János vala, a ki 1852-ben halt meg. Most a ref. nökök egy lépéssel azonnal tovább mentek. Most hadi építészeti szempontból, tüzetesebben foglalpüspök állandó székhelye Kolozsvár, a hol az er- már nemcsak kisebb házakra terjedt ki figyelmök, koznék. A régi váromladékokat eddig többnyire
délyi ref. egyházi főtanács rendes üléseit tartja, hanem már vastemplomok előállítására is készí- csak mint a népmonda, festészet, vagy az egyetetettek terveket.
mes hazai történet tárgyát ugy tekintették; de
melynek a püspök egyik elnöke.
P. Sz. K.
A terveket csakhamar tett követte. Kevés nem ügyeltek külön czéljaikra, nem fogták fel a
idő alatt egy 150 ember befogadására számított hadi erődítés oldalát; nem közlötték mérnökileg
csinos kis templomot gyártottak csupa kovácsolt felvett alaprajzaikat, hogy meg lehessen ítélni,
Vasteniplomok.
vasból. A múlt évi nyár folytán a vastemplom mennyire voltak védelemképesek; végre nem volt
Sz. Pétervárott elkészült, s egyes darabjaira szét- semmi tekintet az építészeti anyagra és használat(A dünaburgi Tastemplom rajzával.)
bontva azonnal gőzkocsira adták, hogy rendelte- módjára, hogy következtetést vonhassunk a várak
Eégenten fatemplomokat épitettek őseink, 8 tése helyére, Dünaburg várába szállitsák. E kis eredeti korára, a mi felette szükséges volna, mert
a kőtemplomokon keresztül már odáig jutott a templom a dünaburgi erősség számára volt meg- a történeti adatok még kevésbbé biztosak, mint az
mai nemzedék iparüző szelleme, hogy csupa vas- rendelve s miután felállittatott, ugy találták, hogy egyházi épitészetben s mert a hagyomány és népv
monda még az okiratos adatokba is belopózkodot
ból kezdi építeni az Isten házait.
czéljának tökéletesen megfelel.

Azonban nemcsak honunk középkori hadi építészetében nem vagyunk elég jártasak, hanem még
azon római erődítések ismeretét sem mondhatjuk
teljesnek, melyek a hajdani Pannoniában és Daciában előfordulnak; nem ismerjük még azok
befolyását a későbbi erőditési gyakorlatra Magyarországon. Nálunk az efféle római maradványokvizsgálataszázadunk első évtizedeiben nagyrészt megszűnt, s csak legújabban fordítanak rá
ismét figyelmet Torma, Ackner és Rómer régiségbúváraink, hogy kitöltsék ama hézagot, melyet a
tudomány ezen ágának elhanyagolása mintegy 30
év óta irodalmunkban hagyott.
A magyar Akadémiának a régészetre fordított eddigi pénzsegélye még az egyházi építészet
tisztába hozatalára sem elegendő; azonban e tekintetben mégis könnyebben érhetünk czélt, miután a templomok szűkebb térre szorítkoznak s
még a szerzetesek kolostor-építményei is
kisebb helyen voltak
öszpontositva, és átalában itt többnyire határozott rendszerek alkalmazásával találkozván, a kutatás, felmérés és rajzolás is meg
van könnyítve. Ellenben a hadi építkezések
rendesen nagyobb tért
foglalnak el s ennek
külön természete szerint minden egyes esetben változik az épitészeti tárgy egyéni jelleme is; a mi nemcsak
megnehezíti, hanem
költségesebbé is teszi
a kutatási munkálatokat. Hozzájárul, hogy
nemcsak épitészeti, régészeti és diplomatikai , hanem mérnöki
eljárás is szükséges, a
mi annál bonyolultabbá válik, minthogy
ezen emlékek hasonlithatlanul rongáltabb
állapotban jutottak
reánk, mint az egyházi építmények, melyeknek nagy része
mai napig megtartotta
eredeti rendeltetését.
Továbbá az egyházi
architectura történetét
illető több becses előmunkálattal
birunk,
minők: Fuxhoffer-Czinár,,Monasterologiá"ja, apaulinusoh „Fragmen panis Corvi"-ja,
több püspökség fejeinek története, chronologiája stb. Ellenben
hadi építészetünk tekintetében a források
még nincsenek kellőleg
kitisztázva s némi átalános áttekintést nyuj
tó gyűjteményes munka e tárgyban még
eddig épefi%em jelent
meg. Végre' a középkor hadi építészetének
tana a régészet tudományának egyik legújabb ága is, s a külföld sem mivelte ki azt még ugy, mint a templomokat s egyházi épületeket vizsgáló idősebb
testvérét.
De ha a magyar Akadémia nem bírja fedezni
a nagyobb költséget, azon kérdés támad, vájjon
arisztokratánknak nem áll-e különös érdekében
e tudományt elősegiteni? Nem áll-e érdekében,
hogy régi váraink pontos megismertetése által
családjaik hajdani fényéről biztos tanúságot
nyerjenek?
E tekintetben a nagyhirű angol regényiró és
tudós, Scott Walter roppant sokat tett az angol
aristokratia dicsőítésére, midőn ennek középkori
hatalmát és Ízlését a régi angol hadi építkezés és
várlakok élénk leírásaiban az utókor előtt feltünteté. Azonban Scott leírásai nem csupán a képlelet szüleményei, hanem a tárgy mély tanulmáíyozásából származtak, mit többi között az alapos

franczia történetíró, Thierry Ágoston is nyilvánosan elismert és bizonyitott. Nálunk még nem
régiben még olyan ember is akadt, a ki azt
állitotta komolyan, hogy a költőnek tanulni nem
kell, különben elveszti eredetiségét (!). S poétáink
írtak is azután olyan regényeket, melyekben valódi monstruosus várak szerepelnek, hol a védő az
erődöt nem védheti, a támadó nem támadhatja, és
mindezek daczára végre mégis megtörténik „rettenetes elszántsággal" vagy a hősies megvédés
vagy elfoglalás.
Hogy Scott Walter Angliában alapos tanulmányokat tehessen, arra nézve szükség volt, hogy
az általa leirt kornak már előtte meg lett legyen
irva története, nevezetesen hogy meglegyenek a
középkor várainak leírásai. Ezeket azonban az angol arisztokratia már a múlt században kezdte
készíttetni s kiadni. Ha ilyesmi nálunk is megtör-

Uj vastemplom Dúnaburgban. — (Fénykép után.)
tént volna, csak akkor volna némi jogunk, a magyar irodalomban is egy Scott Waltert keresni. A
dolog jelen állásában okosabbat alig tehetnénk,
mint a nem-tanulási ál-theoria elvetésével, inkább
alkalmat és tárgyat nyújtani a tanulni akaróknak.
A ki valamely régi hadi épitészeti mű birtokosa,
vagy a ki valamely magán levéltárban egy arra
vonatkozó adatot talál, vagy a kinek talán módjában áll, az illető helyiség mérnöki felvételét is
eszközöltetni, az igen bölcsen cselekednék, ha észleleteit , tapasztalatait azután valamely szakértő
régészszel közölné, hogy ez a megkezdett munkát
a tudomány érdekében be is fejezze.
Mert hadépitészetünk ismerete nemcsak
arisztokratiánk és költészetünk érdekében kívánatos, hanem mulhatlanul szükséges régészeinknek és történetíróinknak. Amazok csak az egyházi
és polgári építészet összehasonlitása által nyernek

biztos áttekintést tudományuk nagy terjedelmű
mezején: ezek pedig csak akkor érthetik meg teljesen a történelmi eseményeket, ha az egyes tÖrténethelyek is kellőleg kitisztázva és kiszinezve
állanak szemök előtt. (Folyt, köv.)

A berlini magyar egyletről.
Berlin, jan. 9.
Az ok, hogy épen becses lapjában teszem
közzé soraimat s hogy épen az ön lapját s nem
mást választottam erre, az, hogy a „Vasárnapi
Újság", mely különben is egyike legterjedtebb
és olvasottabb hírlapjainknak, mindannyi közt legtöbb figyelmet fordit a külföldön élő magyarokra,
azoknak egyesületeire s ezek működésére. A „Vasárnapi Újság" társai közt leginkább betölti egy
„néplap" kívánalmait
s mint ilyen, legnépszerűbbnek mondható;
bizonyítja ezt előfizetőinek számán kivül
régi fennállása s az a
körülmény, hogy jó és
rósz időkben egyaránt
megtartá nemcsak lételét, hanem változatlan typusát, irányát
és . . . . szerkesztőjét.
Egyletünk is e lapot
járatja s igy illő, hogy
munkálkodásáról ennek
hasábjain adjon
számot.
Hosszadalmas volna, ha bővebben beleereszkedném
egyletünk alakulásának, fejlődésének és viszontagságainak leirásába.
Igen alaposan és körülményesen
kidolgozta ezt Szakács Mózes ur. „A berlini magyar
egylet tizennyolcz esztendős életének némi vázlata"
czimü
munkájában
(Pest, 1866) s az egylet múltja iránt különös érdekkel viseltető
hazánkfiait e munkára
utalom, s itt csak anynyit jegyzek meg, hogy
az egylet, mely szerencsésen túlélte az 1849.
után beállott valóban
egyiptomi hét sovány
esztendő tüzpróbáját,
az 1856. év óta csendesen bár, de biztosan
halad utján s ha csak
valami különös baleset
nem éri, nem félhető,
hogy újra ki legyen
téve azon veszélyeknek, melyek a még fia'
tal egyletet szinte kora
halálra juttatták s melyektől csak a jobbaknak fáradhatlan tevékenysége s a meghasonlott erőknek újra
egyesitése voltak képesek
megmenteni;
mert valóban ugy látszik,hogy a magyarnak
ős átkát, a pártoskodási szellemet még távol hazánktól sem tudtuk levetkezni, mely egy ízben az egylet
ügyviteli nyelvének s mikénti gazdálkodásának
kérdésénél oly fenyegető mérveket vett fel, hogy
már-már végpusztulással és feloszlással fenyegete
egyletünket az 50-es évek elején, s valóban, ha
mindenek felett a honfiérzés és egyetértés szelleme nem lengi át ezen oly heterogén elemekből
álló egyletet, s ha nem nyilvánul ez kivált a magát
méltán miveltebbeknek tartók részéről előzékeny
engedékenységben, vajmi könnyen abba az igen
sajnálatraméltó helyzetbe jöhet egyletünk, mint a
múlt iskolai évben, midőn a polgárok iparosok és
a tanulóknak szőrszálhasogatásból eredt viszálkodása, ez utóbbiaknak az egyletből kiléptével végződött, mi annyival károsabb, mert ezáltal az
egylet gyűléseiből épen az az elem hiányzik,
melynek miveltségi túlsúlyánál fogva a vezérsze.
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repet vinni s az egésznek szellemére és irányára vallási tekintetben is elszigetelve, nélkülözni volTermészetes idő-jövendölések.*)
hatni lenne hivatása, sőt kötelessége. "Hosszabb tak kénytelenek a vallás vigasztaló és tanitó szaidőköz utárt ép e sorok irója volt az első, ki a ta- vait. Nekünk itt nincs szükségünk külön egyházra
A rósz időről.
nulók közül egyleti tag lett s példáját követték önöknek volt s a hazafiság, buzgóság, áldozatkészEmber és állat egyaránt érzékeny a légkör
az egyetemen és műegyetemen tanuló magyarok ség megteremtették és felvirágoztatták azt. Jo
sűrűségében,
nedvességében, hévmérsékletében és
tudjuk
mi
azt,
mi
szerepe
volt
annak
létrehozásámind, ugy hogy most újra vállvetve s a legjobb
egyetértéssel folytatjuk működésünket, s reményi- ban és kifejtésében az egyház minden tagjának s villanyosságában történő változások iránt. A rósz
jük, hogy e szép viszonyt nem fogja semmi se különösen önnek, nagyérdemű tiszteletes ur, ki idő közelgetésekor a köszvényben, régi sebekben
megzavarni, semmi sem lesz képes ugyanazon feláldozta idejét, nem kímélte anyagi és erkölcsi és a tyúkszemekben megújulnak a fájdalmak. Az
haza fiainak egyesületébe a viszálkodás konkolyát erejét, fáradott, munkált csüggedetlenül épitve ember levertséget, bágyadtságot érez; igenlők emhinteni. Tly reményben és szándékkal kezdtük Isten és a jók segedelmére s reményében nem ber elálmosodik. A szarvasmarha, különösen a temeg az 1867-ik polg. esztendőt, s egyletünk fen- csalatkozott, mert áll a mii s dicséri alkotóit, hén, csordából haza indul, fedél alá megy, midőn a
tiszta égen alig látszik egy kis felhő. A szamár
stb. stb.
állásának 21-ik évét.
Ezután még a fennebb emiitett ajándék-maxi- bőg és nyughatatlan; a kutya, macska kedvetleA múlt év az előbbiekhez képest, ha nem is
mum
kérdése került szőnyegre s a gyűlés a bi- nek s rejtekhelyeikre vonulnak.
mutat fel szembetűnő haladást, de semmi tekinA vizi madarak lábaikon ágaskodnak, szártetben sem áll hátrább azoknál, igy pl. az egylet- zottmányt bizta meg erre nézve terv kidolgonyaikat csattogtatják, sikoltoznak s örvendeni
nek 1865-ben 96 tagja volt s 186ti-ra 43 ment át, zásával.
Végül bizottmányt neveztünk ki a f. hó 20-ár látszanak. A fecskék alant járnak, a tyúkok és
a múlt évben a fenemiitett viszálkodás miatt
ugyan kevesebb azaz 89 tag, de az idénre 53 jött tartandó, e téli idényen második tánezvigalmunk verebek porban fördenek; a kakasok szokatlan
át, a pénztár állása körülbelől ugyanaz a két év rendezésére; az első október hó 24-én volt s bár órákban és gyakran kukorékolnak; a galambok
végén, a pénztármaradék 140 tallér körül áll; élvezeti tekintetben sikerültnek mondható, 6 tal- gyorsan a légbe emelkednek, szokatlan magaséhez szép összeggel járultak a volt északi magyar lér deficitünk volt benne; a második remélhetőleg ságba. A szálazó pók csak rövid szálakat bocsát.
legio tisztei, kik közül többen átutaztokban az anyagi szempontból is kielégitő lesz. Belépti dij Méhek és hangyák nagyon hemzsegnek s aztán
egyletet felkeresték s adományaikkal segítették, egyleti tagoknak és nőknek 5 ezüst garas, idegen elbújnak.
A mi pedig a növényeket illeti, ilyenkor: a
míg másfelől néhány az egylet pénzerejéhez uraknak 7,/a ezüst garas. Mindenkit szívesen láaránytalan kiad;is is jön elő, 4 — 5 tallérnyi ada- tunk s ezennel meghívunk, mert nemcsak szóval és háromlevelü fű (lóher) levelei összehuzódnak, a
kozások s jelesen az 1865-ik év nyarán egy ma- megfelelő tettel, hanem tánczczal vagy legalább a déliglátók, convolvulusokok, s fészkesek mint szamártövis (carduusok) s több más kerti virágok öszgát volt honvédnak kiadott uri embernek kölcsön dijával is segíthetünk a hazán. Isten velünk!
szecsukódnak; több féle mohák szárai összecsument 15 porosz tallér, a három heti határidő az
Takács Lajos.
gorodnak.
óta többször lejárt, de azért se pénz, se posztó.
Épen ezen, az egylet jótékonyságával történhető
Az élettelen testeknél pedig azon változásovisszaélések megszüntetésére jött szóba az alább Magyar hadvezérek az osztrák had- kat tapasztaljuk, hogy p. o. a konyhasó és salétemlítendő javaslat az adományösszeg maximumárom, aztán más testek is megnedvesednek, a faeszseregben *).
nak megállítására. A mi az egylet könyvtárát
közök, ajtó és ablakrámák felpuffadnak. A távoli
illeti, bár kicsiben, de ez is szép eredményeket
hangokat jobban halljuk, mert a nedves lég jobb
21. Hg. Eszterházy Antal.
mutathat fel s kivált népszerű irányú könyvekben,
hangvezető. A füst csipősebb; a tüz a kandalóban
Galánthai herczeg Eszterházy Antal, az El- gyengén ég, lángja kékes; a korom hul a keményregényekben s elbeszélésekben meglehetős gazdag,
de természetesen a meglevőnél sokkal nagyobb richhausen nevű 47. számú gyalogezred alezre- ből s a füst nem emelkedik fel egyenesen, hanem
dese, fia volt az 1794-ben meghalt Eszterházy többé-kevésbbé lecsapódik.
számú a hiányzó és mégis szükséges munka.
Erre nézve tisztelettel kérem fel egyletünk Antal al-tábornagynak és am. kir. testőrség kapiÉs mindez azért, hogy az addig tiszta, hig^
nevében a tisztelt szerkesztő s kiadó urakat, szi- tányának, és a hadi pályán atyjának és nagyatyjá- levegő gőzökkel, párákkal telik meg, melyek
veskedjenek kiadott s illetőleg szerkesztett s jele- nak Miklós József tábornagynak vitéz nyomdokait megelőzik a felhőket — s igy az idő-változást
sen fentebb emiitett irányú müveikből a berlini követte. Már kora 16. évében a 34. számú m. gya- biztosan lehet várni.
magyar egylet könyvtárába is juttatni. Azt min- logezredben hadnagyságra lépett. A török háborúdenki tudja, hogy a nyelv megőrzése legbiztosabb ban Belgrád előtt mint gránátos százados a vitézA nap külsejéről.
palládiuma a nemzetiségnek, valamint azt is, hogy ség kitűnő jelét: a Mária Terézia rendet érdemelte
Szép idő jele: 1-ör mikor a felkeltekor szép,
mily hatást gyakorolnak erre jó irányú olvasmá- ki. Ugyanis Belgrád ostrománál 1789. szept. 3ü-án
tiszta,
ragyogó,
századával
a
második
csatarendben
állott;
itt
az
nyok ; de azt, hogy mily jól esik a honfinak távol
2-or
mikor lementekor aranysárga s csak
ellenség
leghevesebb
tüzelése
közben
saját
sugalhazájától, nemzetétől ennek nyelvét és ezen irt
müveket találni, csak az tudja és érzi, a ki maga lata folytán rendületlen bátorsággal rohant az erős kevéssé pirosba menő szint mutat a tiszta égen.
Esö jele: Midőn nap felkelte után lassan osztapasztalta. A szives adakozónak és adományának palánkokra, és első volt, ki azokra fölhágott,
lanak
szét a felhők.
rendkívüli
bátorsága
és
vitéz
példája
által
döntő
neve hálásan lesz megemlitve egyletünk emlékVihar jele: Midőn fehéres kör látszik a nap
könyvében. A küldeményeket kérem nevemre és befolyást gyakorolva a szerencsés sikerre. E bátor
szállásomra (Charlottenstrasse, Nr. 27. erster vitézsége közben , midőn előnyomultában már a körül; az ég pedig ködös, különösen nyárban, ha
városig hatolt vala, egy ellenséges golyó oly sze- a nap sugarai pászmánként áttörik a felhőket,
Stock) .czimezni.
Azt szokták mondani, hogy a nap fürdik
A f. hó 6-ikán tartá egyletünk alapszabályai rencsétlenül érte, hogy elaléltan kellett őt a csata
(azaz
eső lesz), ha felkeltekor előbb látszanak
térről
elvinni.
József
császár
a
serény
és
vitéz
értelmében első fő, azaz tisztújító gyűlését, melyködben
és párában megtört sugarai, mint tányéra.
ifjút
még
azon
évi
októberben
őrnagynak
nevezte,
nek eredménye a következő:
Elnökké választatott: Timkó György helyb. és midőn utóbb gyógyulás végett Bécsbe ment, a
A hold külsejéről.
polgár, ki közmegelégedésre már 3-ik évben nagy fejedelem ismét kitünteté, 1790. évi márAz idő. mely a holddal kezdődik, rendesen
viseli e hivatalt; alelnök: lioth Lajos, magyar cziusban alezredessé nevezvén őt, azonban halálos
jegyző: Takács Lajos, német jegyző: Fritz Ferencz, sebe az orvosok mesterségén is kifogván , nagy állandó szokott lenni uj változásáig.
Ha negyedik napján szarvai tiszták, szép időt
első könyvtárnok: Fleischl Mór, második könyv- reményű hadi pályájának kora 23. évében 1790.
remélhetünk a hold töltére, sőt egész hónapban;
tárnok: Hellenberger Béla, választmányi tagok: a decz. 13-án a halál véget vetett.
ha pedig a szarvak veresek, vagy halvány pirospolgárok közül: Urgász Keresztély, Iluth János,
22. Verebélyi Zsigmond.
sággal vannak körülvéve, szelet és fergeteget jóFigala Károly, Rimanóozí Gyula, segéd, Kasztsolhatni: mert már a magasban szél jár, mert a
Verebélyi
Zsigmond,
mérnökkari
őrnagy,
régi
Ignácz,
a
tanulók
közül:
Király
Ferencz,
ner
magyar nemzetségből származott. Kiképeztctését hold csak magasra felvitt párákon át látszik piPunczmann Gyula, Hausmann Alajos.
A bizottmány megalakulta után határozta- a bécsi mérnökkari akadémiában nyerte, és a török rosnak. Ha ellenben a hold szarvai halványak,
tott bukaresti lelkész t. Koos Ferencz urnák tisz- háborúban szorgalmának és ügyességének kitűnő akkor a gőz közel van, esőt várhatni.
teletbeli taggá kineveztetése s az erről szóló ok- jeleit tanúsította. Alig 20 éves korában mint főA hold tiszta tányéra szép időt jelent; ha
mány egy levél kiséretében el is küldetett rendel- hadnagy Dubicza ostrománál tiinteté ki magát, piros, akkor szelet; ha halvány, akkor esőt; ha
midőn 1788. aug. 11-én a körülkerítő vonal meg- foltos, akkor vihart. A uj vagy tele holdkor érkező
tetése helyére, melyben a többi közt ezt irtuk:
„A mily bizonyos az, hogy valamint a jó tett, támadtatott, ő volt az első, ki az ellenség szándo- szél, általános idő változást jelent. Mert ilyenkor
a nemes igyekvés, közügyérti áldozatkészség és kát észrevévén, a gróf Kolowrat vezénylete alatt szabad járása van a szélnek.
fáradhatlan tevékenység már magában s kivált ha álló megszálló csapatot kitartásra ösztönözte és ez
Ha a hold nagyobb, mint rendesen, ha tojásmegfelelő eredményeket mutathat fel, ezekben által ezen napon a hadművelet előnyét kivívta. dad, ha halvány, fátyolozott s udvarral van kötalálja fel legszebb jutalmát, oly bizonyos az is, Hasonló kitűnő magatartás példáját adáBerbir és rül véve : ezek mind esőt jelentenek. És természehogy a rokon irányú törekvéseknek, egy czélra Belgrád előtt, nevezetesen ama legveszélyesebb és tes, mert ilyenkor a látkör nem tiszta s a hold és
törő erőknek egymást működésükben segiteni s a nehezebb tér-kémszemlék alkalmával, melyek ki- köztünk lévő tér párái azon szolgálatot teszik,
kölcsönös hatás által erősbitni természeti szüksé- tűnő lélek-éberséget és roppant bátorságot igény- mintha valami jó vagy ferde nagyitó-üvegen pilgök; ily viszonyban kell állani ugyazon haza szét- lettek. Az ostrommüveletekkel járó legnagyobb lantanánk át.
szórva élő fiainak egymáshoz, igy kell a külföldi veszélyek közepette buzgalommal működött, neveA tengerészek azt állítják, hogy a vihar a hold
magyaroknak egymást erkölcsileg és anyagilag zetesen Dubiczánál árkászok hiányában De Vaux ötödik napját járja.
mérnökkari századossal két futóárkot személyesen
támogatni.
Ha az ujhold borult s negyedik napján szél
„P]z tendentiája a berlini magyar egyletnek kijelölt és a munkálatokat az ostromlottak heves indul, rósz idő lesz a hold egész ideje alatt.
is s ennek ad kifejezést, midőn a bukaresti ma- tüzelése közben szerencsésen végrehajtotta. HaHa uj holdkor esik eső,
gyar testvéreknek üdvözletét, a nagy érdemü sonlóan Belgrád alatt parancsnoka D'Arnal mérHárom napra szép az idő;
tiszteletes urnák pedig a tiszteletbeli tagsági ok- nökkari ezredes szeme előtt minden tekintetben
Ha uj holdkor szép az idő,
fáradhatlanul
és
tevékenyen
működve,
sikerdús
mányt küldi, önök is, miként mi, távol a szeretett
H.írom napra kész az eső.
hazától idegen földön, idegen népek, nyelvek és szolgálatokat tett. 1789-ben már kapitányságra
szokások közt élnek, sőt mig mi még azon ked- emelkedett, és a Mária-Terézia rend lovagkeresztIsmeretes kis vers népünk között, de nem
vező körülménynek örvendhetünk, hogy van mó- jétnyerte. Meghalt mint őrnagy 1791. június 11-én. sok alappal bir.
dunk és alkalmunk Istent a magunk fogalma szerint tisztelni, találhatunk rokon egyházakat, me
*) Lásd elejét a Vas. Újság múlt évi folyamában „Ma*) Alvarez Lévi abbé, franczia nyelven irt népszerű terlyektől csak a nyelv különböztet meg, önök gyar hadvezérek a múlt században" czimű czikkekben,
mészettanának egyik lejezete.

szetszerűleg oly monoton'— hogy kivévén ha
kikötőbe érünk, egy nap ugy folyik le, mint a másik, láthatárunk látszólagosan mindig ugyanaz,
egy habzó alap, félkörü íves mennyezettel, melyet
D. Farkas.
nappal az éltető — de itt a trópusok alatt igen
gyakran Ölő égi test — éjjel a tündöklő csillagok
Két családi név gyakori íolcserélése. melyek között a dé<i kereszt leginkább kiválik —
diszitnek.
A családnevek téves fölcserélése, elnézve az
„Tegnap reggel novemb. 14. azonban, harmad
ebből eredhető születési és jog-kérdésektől, kü- napra Adentői Ceylon felé vezető utunkban, két
lönösen a történelmi eseményekben a valódiaktól és öt óra között egy magasztos égi tüneménynek
egészen eltérő tényezőket állít elő, és igy ezeknek volt hajónk tanuja, ezer meg ezer hulló csillag
dicsőítése ugy, mint kárhoztatása is tévedésen volt látható a 49. 30 k. 12. 40 éjsz. szélességben,
alapul. Ily családi névnek fölcserélése a kurucz- mely tűzzáporkint lepte el a láthatárt; én magam
világot tárgyaló minden munkában ismételve elő- is szemléltem e tüneményt, s ámbár csak e végét
fordul, t. i. a Petröczy névnek a Petróczy névvel láthattam, de volt elég alkalmam bámulni annak
összetévesztése. Nem, mint az ebbéli munkákban magasztosságát. Az egyis meteorok nagy része
iratik, Petróczy István, hanem Petröczy István rakétakint pattant szét, durranás ugyan nem volt
Az csőről.
vala egyike a kuruczhősöknek. A Petröczi és Ka- hallható, de utjok több másodperczig, hosszú tűzszavári
báró Petröczy család pedig eredetére, ne- szalaggal maradt jelölve.
Az esők megnedvesitik a földet, üdeséget és
termékenységet térj észtének, a légkört vizes gőzök- vére, történelmére, praedicatumára és czimerére
,,E tünemény a csillagvizsgálók által már rég
kel töltik meg, melyeket a növények leveleiken és nézve egészen más család vala, mint a még most is
kérgeiken magokhoz vonnak; s a száraz és ho- virágzó Petróczy ne vet viselő, többféle nemes család. meg volt jósolva s bizonyára más szélességekben
mokos vidékek növényei csak ez utón táplálkoznak. Bűnnek bebizonyítása igen egyszerű, kbáró Petrö- is volt látható és igy főleg a külföldi lapok hiheczy családot illető igen számos diplomatikai és pör- tőleg kimerítő tudósítást fognak hozni róla; de
Az eső előpostáinak lehet tekinteni:
ezen szélességből alkalmasint ez lesz az első je1) A nagy, feketés-szürke, teljesen egyenlő, beli okmányok, levelek, számlák stb. részint erede- 1-ntés, mivel leveleink, melyeket evvel együtt
nagy romok és sziklák gyanánt felhalmozott nehéz : tiben, részint hiteles másolatokban, részint kivona- Ceylonból Angolországba-Marseillesnek küldentokban a Petröczyek utol só ivadékával t. \,báróPetfelhőket.
dünk, egy két nappal később lesznek Londonban,
!
2) A kis, setét-szürke felhőt, mely nyári dél- röczy Erzsébettel, gr. Zay Károly szépanyjával, a í mint ez Pesten.
Zayak
birtokába
estek
és
levéltárukban
őriztetnek.
utánokon hirtelen támad a tiszta égen.
„Ezen 1866. év, mint tudva van, Newton szá3) A szakadozó felhőket, különösen tavaszszal. — Mindezen különféle irományokban, — kivétel j
nélkül
—
a
család
nem
Petróczy-,
hanem
Petröczynek
j
mitása
szerint bevégzi a 33 évi csillagászi cyclust,
4) A felhőket, melyek a déli és nyugati széllel szembe feltornyosulnak, vagy az olyanokat, iratik. Például csak egynéhányat emeljünk ki. I. melynek épen ezen égi tüneménynyel kellé bemelyek szél szárnyain jőve, nehézségök miatt hal- Ferdinánd királynak 1527-dik évideczemb. 8-kán fejeződnie. Vájjon a számos világrészekben az
mozódnak egymásra, mint majd minden vihar Petröczy Pálnak Kaszavára fölötti adományos utóbbi évek alatt történt nagyobbszerü meteorfelhői. A hegy oldalán és alján nyugvó felhők, ha levelét, — II. Rudolf királynak 1529. évi decz. hullások, melyek utosója a knyahinai Ungmegyémozogni kezdenek. A délről jövő felhők s azok, 16-kán a Petröczy és Bossony-csa\ád közt történt ben, nincsenek-e ezen körülménynyel is összekötmelyeken szivárvány látszik. Azt szokták mondani: örökösödési szerződésnek helybenhagyását és I. tetésben ?"
Lipót királynak 1691-dik évi deczemb. 15-kén
— (Hogy lett a virtusból erény.) Kazinczy, a
Ha Medárdus napján esik.
báró Petröczy Istvánnak, ki már a Tököly-féle nagy nyelvreformator, 1809-ben Pesten járván,
Aztán negyven napig ázik;
mozgalmakban is, mint indítójának legközelebbi barátainak egy társas körében szóba jött az akkor
Ha Gervázius megázik,
rokona, részt vett, egész családja számára kiadott még átalánosan divatozott virtus szó magyarítása.
Negyven napig folyton esik.
kegyelmezési levelét. — Mi pedig a, báró Petröczy Kazinczy a csány szót ajánlotta ; barátjai azonban
Ez utóbbi jövendölés biztosabb, mert Gervá- féle czimert illeti, ez kékmezőben szárnyait ter- ezt, már rut hangzása miatt sem helyeselték. Ezzius napja június 19-kére esvén, közeledik a leg- jesztő kétfejü sasból állott, holott a Petróczy csa- után Kováts Mihály orvostudor a tudósokat az
hosszabb naphoz, jun. 21-ikéhez, midőn a nap ládok czimerei ettől egészen különbözők. — Még erény vagy eröny szóra tette figyelmessé, mint a
megtér; mig Medárd napja, június 8-ika, attól talán említésre méltó, hogy ezen báró Petröczy mely Baróti Szabó Dávid „kisded szótára" ban is
István neje és leánya hiteles mellképei a csömöri előfordul. Kazinczy és a többi tudósok ezt azonnal
távolabb van.
Tudjuk pedig, hogy a szelek, melyek a nap gróf Zayak családi képcsarnokában találtatnak. helyben is hagyták, sőt nem sokára Dayka Gábor
két fordulásakor uralkodnak, tartósak szoktak
Lója Károly. az erény szót verseibe is beleszurta. Az irodalenni; az esőt pedig legtöbbször a szelek hozzák.
lomban, különösen versekben, azonban még sokáig használták a rénq szót, mig végre az erény
A szivárványról.
Egyveleg.
teljesen és kizárólag foglalta el a tért.
A nyugaton látszó reggeli szivárvány esőt
— (Duka Tivadar levele, az Indiaioczeánról.)
— (Rövid válasz.) Fülöp maczedoniai király
jelent. Azért mondja a népies vers, hogy:
A kir. magy. természettudományi társulat 1867-ki a cheroneai fényes győzelem után I I I !&.rchidamas
évijan. 2-án tartott iszakgyülésen Szabó József a spárt.i királynak egy igen hatalmaskodó levelet
Ha szivárványt látsz reggel,
nov. 14 —15-ide közötti éjjel történt s a szakgyü- küldött. E levélre az utóbbi király, spártai szokás
Az esernyőt ne hagyd el.
lésen Szily Kálmán ur által azonnal jelentett csil- szerint, igen röviden válaszolt, még pedig ekkéEsti szivárvány, mely keleten látszik, szép lagrajfutásra vonatkozólag Duka Tivadar ha- pen: „Mérd meg az árnyékod, Fülöp, s meglátod,
időre mutat. Nagyon élénk s kettős szivárvány zánkfia levelét olvasá fel, mely egész terjedelmé- hogy most sem vagy nagyobb, mint azelőtt
<esőt jósol. Az egy napon többször megjelenő szi- ben im itt következik:
voltál."
várvány tartós esőt jelent. Szivárvány nagy szá— (Durva reczept.) Egy udvariatlan elméncz
„Mongólia"
angol
posta-gőzösein
54°
40'k.
11°
58'
éjsz.
sz.
razság után bő esőt hirdet. A nap vagy hold köa
következő
hirdetményt teszi közzé: „A ki soha
rül koronaalakban álló s a szivárvány színeit
Novenib. 13. 1806.
el nem szakadó csizmát akar készittetni, annak
játszó felhők, kivált ha e tünemény nap keltekor
„Kedves barátom! Nem történik meg sok- tanácslom, hogy a csizma fejét valamely boriszák
látszik, bő esőre mutatnak.
szor, hogy bárki is levelet vegyen ezen szélessé- gégéjéből készíttesse, mert az a vizet be nem vegekből: a tengeíi sivatag ezen részeit még a vitor- szi; a talpát pedig pletykaasszony nyelvéből, mert
Az évszakokról.
lások sem keresik fel s ha a postagőzösöknek nem az soha el nem kopik. — Lám, ilyen goromba emEsős tavasz: Sok széna, kevés gabona.
kellene utjokat Keletindia és Suez között erre berek is vannak a világon!
;,
Meleg tavasz : Sok gyümölcs.
venniök, évekig sem látogatná meg ember az InHideg tavasz: Késő aratás.
diai oczeán eme tájait. A hosszú tengeri ut tennéA hidegről.
A hideg jele: 1. Mikor a tüz lángja élénk'
mikor a fa könnyen ég és hamar szénné lesz.
2. Mikor sok csillag látszik s nagyon fényesek s nagyon villognak, reszketnek.
3. Midőn a madarak összecsoportosulnak és
az emberi lakokhoz közelednek.
4. Midőn a kéz bőre száraz és ránezos.
5. Jókor beállott a hideg, mikor a fák levelei
későn hullanak le; ilyenkor az uj rügy nem igen
űzi a régi levelet.
A szelekről.
Szél jele: 1) |Ha sok a hulló csillag. 2) Ha a
látkörön egyenközü vonalokat látunk. 3) Ha a
nap lementekor nagyon vörös. 4) Ha a felhők
gyorsan haladnak. 5) Ha a nap halványan kél fel.

Irodalom és művészet.
— (Értekezlet.) Vasárnap ( j a n . 20.) d. e. 11
órára a Kisfaludy-társaságnak a fővárosban lakó
tagjai, a közelgő tisztujitás és uj tagok választása
ügyében, Pákh Albert lakására (magyar utcza 1.)
előleges értekezletre vannak meghiva. A közgyűlés a jövő héten fog megtartatni.
— (Az idei irodalmi pályázatokról.) A tud.
Akadémia s a Kisfaludy-társaság ez évi pályaműveinek birálói, többek lemondása és betegsége
következtében, végre igy alakult meg: Az Akadémiánál a Telekidijra pályázók vígjátékainál: b.
Kemény Zsigmond, Gyulai Pál, Frankenburg (és
két nemz. színházi tag). A Kisfaludy-társaságnál
az ),Elegia-' birálói: Toldy Ferencz, Fábián Gábor és Szász Károly; a „költői elbeszélés"-é:
Gyulai Pál, Pákh Albert és Tolnay Lajos,
~ (Erkel „Dózsa" ez. operája) valószínűleg
marczius hó közepén fog szinrekerülni, fényes
kiállitással. Böhm G., a nemzeti szinház opera-

Száraz tavasz: Nedves nyár.
Hitvány tél: Sáros nyár.
Nedves nyár: Vidám ősz.
Szép ősz: Vizes tavasz.

T A R H Á Z.

rendezője, a napokban tért vissza Bécsből, hol a
díszletek és gépezetek egy része készül. Az 5-ik
felvonás különösen meglepő szép látványt fog
nyújtani.
= („Tanügyi Füzetek") czim alatt CorzanAvendano Gábor, pesti kir. főgymnáz. tanár s h.
igazgató, a m. t. akadémia 1. tagja, tudományos és
közoktatási folyóiratot indit. Ismételt kisérletek
daczára — igy szól programmjában — még mindig
nem sikerült oly független tanügyi közlönynek
megalapítása, mely minden kaszt és felekezeti
színezettől menten, s egyedül a tudomány és közoktatásügy czéljainak hódolva, különösen a középtanodai tanárok fokozott igényeinek megfelelni
képes volna. Erre fog törekedni ez uj folyóirat,
melynek tartalmát tanügyi vezérczikkek, tudó
mányos értekezések, a hazai tanügyi irodalom, a
budapesti tanári egylet mozzanatainak ismertetése, vidéki levelezések, könyvészét stb. teszi.
Egyelőre 10, időhöz nem kötött füzetben jelen
meg, melyek mindegyike 5—6 félivet Ö-adrétben

tartalmaz. Az első füzet még e hóban adatik ki.
Előfizetési ár mind a 10 füzetre 4 ft., kettőre 1 ft.
Az előfizetési pénz a szerkesztőhöz (Pest, kir.
főgymnázium, redoute-épület) küldendő.
— (A nemzeti múzeum, igazgatósága) lépéseket tett az iránt, hogy haza hozhassák Angliából
Brocky jeles festesz hazánkfia két képét: Mészáros
Lázár és Kmetty életnagyságu arczképeit, melyeket az elhunyt festő, muzeumunknak hagyományozott, s a Cobden-család őrzött meg számunkra,.
= („Egri dalnok1') czim alatt Egerben megjelent azon dalgyűjtemény 2-dik füzete, melyet a
hazai tanuló ifjúság használatára, vegyes, férfi és
gyermek korra átirva, Zsasskovszky Ferencz és
Endre, egri képezdei s gymnasiumi zene- és énektanitók adtak ki. E füzet a magyar z e n e kitűnő
régi s ujabb népdíilai, kedvelt operák töredékei, s
nemzeti himnuszok mellett hírneves oratóriumok
egyes hatással előadható részleteit tartalmazza.
A szöi éggel ellátott mű ára 30 kr., s megrendelhető az egri nyomdában és könyvkereskedőknél.
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Balesetek, elemi csapások.

pénzügyi hivatalokhoz s az alsóbb hatósági körökhöz, s felkérte azokat, hogy terjesztenék fel a
= (A magy. Jcir. egyetem) jog- és államtudo** (Sziklaszakadás) F . hó 13-kán esti 8 óra- bureauikban alkalmazásban levő katonakötelezett
mányi karaján. 15-kén ünnepelte megalapításának kor a budai sz. Gellérthegy szikláiról egy darab
kétszázados évfordulóját. A nagyobb egyetemi leszakadt s erős zuhanással az alatta fekvő kis egyéneket. A katonaállításra kötelezvék továbbá
épületről nemz. zászló jelenté az ünnepélyt. 10 házikót összezúzta. Szerencsére a ház már lakat- még az 1846, 1845 és 1844-ben született hivatalóra tájban itt összegyűlt az egyetemi tanács, a lan volt. Különben tavaly már szintén mutatkoz- nokok, tanárok, tudorok és tanítók, a kik azonban
állandó felmentést nyernek, de az őszi fegyvertanári kar s nagyszámú ifjúság. •• a kardos ifjak tak hasonló sziklaomlások, félni lehet, hogy majd
gyakorlatra meg kell jelenniök. Az elmaradás böráltal környezett egyetemi zászló, a dékáni és rec- nagyobb tömörületek fognak lezuhanni. Czélszerü
tönnel fog büntettetni.
tori jelvények előlvitele melletc vonult a menet intézkedések által a veszélynek lehetőleg elejét
** (A katonai váltságdíj lefizetésével), minaz egyetemi templomba, hol ünnepélyes isteni kellene venni.
denfelé nagyon siettek. Mintha csak a ÍÖld alól
tisztelet tartatott. A templomból az egyetem naJ (Szerencsétlen lövés.) Egy szegedi házban teremtették volna elő a pénzt. Sok helyütt kogyobb disztermében gyülekeztek össze, hol a
az ottani lakosok örökös aggodalmára — a napok- mikus jelenetek fordultak elő. így Czernowitzban
megbetegedett Cherny József e. i. jogkari dékán
ban három katona mulatott vagy exekutióban volt, izzadva szaladt egy uri ember a városházára, s
alkalmi beszédét Kőnek Sándor tanár ur olvasta
elég az hozzá, hogy egyikök kijött a tó felőli ré- egyik ismerőse rákiált: „Hisz ön izzad retteneíefel. Az emlékbeszéd előadja a jogi kar alapittatása szen s fegyverét magánmulatságból a befagyott
rövid történetét. Elősorolja Pauler tanár ur kitűnő tóra. kilőtte. A golyó azonban a jégről felugorva, sen, hová siet olyan nagyon?" — „Jobb izzadni,
munkálatai nyomán a, jogi kar tanárainak neveit, egy átelleni ház deszkakerítésén átfuródott s az mint vérzeni!" volt a válasz s futott tovább.
** (A rendkivüli birodalmi tanács) egybehia a tanuló ifjúság létszámát. Érdekes azon adat, udvaron dolgozó egyik faragó-munkást szemén tahogy mig 1702-ben az összes egyetemi iPjuság lálta, ugy hogy az rögtön lerogyott s az orvosi vása alkalmából, mindazon sajtópöröket, melyek a"
száma 1200 volt, s a múlt század végén a jogi segély daczára nemsokára meg is halt. A köny- lajtántuli tartományokban folyamatban voltak,
kar hallgatósága 79 — ^5, a jelen század elején nyelmüség szomorú áldozatát egy nő s 6 árva egy legfelsőbb parancs megszünteté.
** (A párisi világkiállítás,)
mint a fraaczia
pedig 98—225 között váltakozott, a folyó 1867. siratja.
hivatalos lap tudatja, apr. 1-én fog ünnepélyesen
évben a jogi kar ifjúsága közel 1200-ból áll. Az
megnyittatni.
Mi újság?
orvosi kar három év múlva, 1870-ben ünnepeli
** (A pestvárosi tanács) lépéseket készül
*enállása 100-ik évfordulóját. Az orvosi kar az
= (A felsőház) jan. 16-án már a nemzeti mú- tenni, hogy a gőzhajózási és vasúti vállalatok réötvenéves jubilaeumot is — Stáhly rectorsága
zeumban tartott ülést. A diszterem izlésés és czél- széről a községi adó jövőre ne csupán Bécsben,
iJatt — fényesen megülte s ez alkalomra emlékszerü uj berendezése mindenkit meglepett. A hanem a Magyarországot s különösen Pestet megpénzt is adtak ki.
padok most nem egyenes sorban, hanem félkör illető rész itthon fizettessék le. Ezáltal a városi
= (A pesti kir. egyetem) ez évi összes hall- alakban vannik elhelyezve, s élénk vörös színű községi pótlék, a magyar földtehermentesitési és
gatóinak száma 2085. Ebből hittanhallgató 72, bőrrel bevonva. Igen diszes azon emelvény, melyen országos alap, tetemes pénzmennyiséggel fognának
rendes joghallgató 1085, rendkivüli joghallgató a főajtóval szemben az elnöki szék, s két felől a gyarapodni. — A városi főszámvevőség számitása
24, összesen 1109; rendes orvostanhallgató 422, jegyzők helye van. Háta mögött, a falon az előbbi szerint az utóbbi 15 év alatt a magyar földteherrendkivüli orvostanhallgató 44, összesen 466; se- nemzeti zászlók helyett piros bársony alapon ara- mentesitési alap körülbelül 548,000, az orsz. alap
bészettanuló 185, szülészettanulónő 79; rendes nyozott nemzeti czimer ragyog. A bejárattól jobbra 60,000 és a városi községalap 328,000 frtot ve&zbölcsészethallgató 87, rendkivüli bölcsészethall- az első osztályon van a biborból készült királyi tett azáltal, hogy a szab. gőzhajótársaság és vasgató 17, összesen 104; I. éves gyógyszerészethall- páholy, melyet fölül a magyar korona ékesít. Ettől utak csakis Bécsben fizettek községi adót és egjéb
gató 43, I I . éves gyógyszerészethallgató 27, ösz- jobbra és balra a képviselők karzata, a másodikon pótlékokat.
szesen 70.
a közönségé. Az ideiglenes írói karzat eltűnt, s
** (A leégett Griff vendégfogadó) helyén tuhelyébe a bejárattól balra, az első osztályon, re- lajdonosa, Wesztermayer József, ismert gazdag
kesztettek el egy úgynevezett páholyt a hirlaptu- pesti polgár, pompás 3 emeletes szállodát fog
Eözintézetek, egyletek.
dósitók számára. E mellett van a hölgyek s e felett építtetni.
= (A magyar tud. akadémia) nyelv- és szép- ismét a közönség karzata. — Maga az ülés rövid
** (A pestvárosi kapitányi hivatalnak) mily
tudományi osztályának jan. 14-iki ülésében Vám- volt. Az elnök, b. Sennyei Pál először is gr. Sza- sok teendője van, kitűnik a többek közt a ,.Sürg."
béry tartott fölolvasást ,,egy 800 éves ujgur" páry Antal háznagynak mondott köszönetet a te- által közölt következő adatokból: A múlt lefolyt
okmány felett. Az ujgur egyike azon török-tatár rem gyors, csinos és takarékos átalakításáért. Gr. évben behozatott rendőri rab összesen 11,317
népfajoknak, melyek a Kaspi-tenger környékén Cziráky az országgyűlés deczemberi feliratának ő ezekkel következőleg intézkedett: Fenyitő törDsagataiban és Khivábanj laknak, s felolvasó Felsége elébe terjesztéséről tett jelentést. Ezután vényszékhez küldetett 798, dologházba 478, kórközép-ázsiai utazása alkalmával megfordult enép- fölolvasták a képviselőháztól a katonai szervezet házba 337, szegényházba 17, katonai hatósághoz
faj között. A bemutatott ujgur kézirat erkölcsi tárgyában átküldött feliratot, melynek tárgyalása 236, katonának besoroztatott hivatalból 39, renoktatásokat tartalmaz s olvasása nagy nehézségek- másnapra tüzetett ki. — A jan. 17-ki ülésben tár- dőrileg fenyittetett 2093, eltolonczoztatott 3773,
kel jár. Vámbéry után Budenz értekezett, s meg- gyalásra kerülvén a katonai rendszer ügyében Ö elbocsáttatott 3422, kényszer-útlevéllel elutasitrótta Fogarassynak a nagy szótárban fejtegetett Felségéhez küldendő felirat, b. Wenkheim Béla tatott 73, idegen hatósághoz küldetett 51, összetöbb állítását, mire Fogarassy védelmére kelt a indítványt tett elfogadására, melyet gr. Cziráky sen m. f. 11,317. Ehhez járul az átkelési tolonszótárnak.
is elfogadott azon megjegyzéssel, hogy ,,szerinte" ezok száma 530, s igy ezekkel együtt az összes
az
alkotmányt a48-ki törvények revideálása előtt rabok létszáma m. é. 11,847; mig az 1865. évi ra= (A festi takarékpénztár) igazgató választhelyre
állitni nem lehet. Többen nem szólottak. bok látszatna, beleszámítván az 543 átkelési tománya, elnökének, Hajós Józsefnek indítványára
A
képviselőház
által készített feliratot a főrendek lonczokat is,csak 9544 volt. E szerint múlt évben
2000 frtot szavazott meg azon pestme^yei ínségeaz 1865-diki létszámhoz aránylag a rabok száma
sek közvetlen segélyezésére, kik az ínség f'olyto- is egyhangúlag magukévá tették.
= (A képviselőház) jan. 17-kén d. u. 4 órakor 2303-mal szaporodott, mit főleg annak lehet tulajnos"növekedésében s már ijesztő alakot öltő nagyságában az éhhalál küszöbén állanak. A takarék- ülést tartott, melyben a felirat aláíratott és donitani, hogy a háború végeztével az egész orpénztár a 250,000 frtnyi Ínséges kölcsönalapot lepecséltetett. Az elnök inditványára, a ház gr. szágból sokan tódultak a fővárosba.
Andrássy Gyula alelnököt bizta meg, hogy a felmár is megkétszerezé.
** (Az „Idők Tanuja" szerkesztőségi helyiratot U Felségének átnyújtsa. — Ez volt az első sége) előtt már pár nap óta éjjel több egyén jelent
1
— (A ,,kereskedelmiijjak társulata ') az alapülés, melyet a képviselőház termében gázvilágitás meg s a „Circumdederunt me mortis dolores"-t
szabályok 17-ik pontja értelmében, vasárnap f. hó
mellett tartottak.
elénekelvén s különféle kiabálásokba fakadván ki,
TO-án délután 3 órakor fogja az egylet termében
— (Egy lelkes vidéki muharát buzgalmáról) az éji nyugalmat háborgatták. Múlt szombaton
megtartani rendes közgyűlését, melyre a t. ez. tag
urak tisztelettel meghivatnak. A közgyűlés tár- emlékezett meg a képzőművészeti társulat titkára éjjel azonban rajta vesztettek, mert a főpolgárgyai: 1-ször. Jelentés a lefolyt évről. 2-szor. A a közelebbi választmányi ülésen. Laurizin János, mester ur erélyes intézkedései folytán a rendőrszámlák megvizsgálása. 3-szór. Tisztviselők vá- ung-megyei dubrokai görög h. lelkész ugyanis biztosok és poroszlók által az éneklők közöl kettő
az értékesítés végett neki átküldött 10 sorsjegy- elfogatott s a szigorú vizsgálat most folyamatlasztása. 4-szer. Javaslatok. — A választmány.
ről számolván, örömmel jelenti, hogy öt sorsje- ban van.
gyet f öldmivelő hívei fogadtak el, melyekért egy** (Kóborló czigányok.) Székely-UdvarhelyKözlekedés.
egy napot részére kapálni szivesen vállalkoztak, ről nagyon panaszkodnak az ama vidéken csatanha az érettök járuló dijat a társulatnak megküldi.
y* (Duna-tiszai hajózható csatorna terve.) A társulat a müpártolás e szokatlan, de lelkes goló czigányhorda ellen. Az egész horda húsznál
Zichy Bdmund gr., Szatmáry Károly, Bainville példáját örömmel tudomásul vevén, elhatározta, több „hurubaaljából" s Tóti, Vónyi, Butuka, KáJózsef, Burger Zsigmond, Koppély, Posner, Herz- hogy ha az illető földmivesek megszolgált sorsje- nya, Dima, Csicsó és Csácsó s több ilynevü „csafelder, Kauzer, Maygraber és még néhányan, tár- gyeiken nyerni nem találnának, hálául és biztosí- ládfők" vezéalete alatt, apraját nagyját összevéve
saságba állottak egy, Pestet Szegeddel összekötő tásul mindegyikökoek megküldi a „keresztelő szt. 150—170 lélekszámból áll. Ezek éjjel nappal haduna-tiszai hajózható és frMöntöző csatorna épí- János," s tavalyi albumlap egy-egy példányát. dilábon állanak s a közbiztonságot nem kevéssé
veszélyeztetik. A múlt hó utolsó napjaiban egy
tésére, s az engedélyt kérő folyamodást már be is
** (Pestmegye inségügyi bizottmánya) f. hó rabláson utóiéretve, az egész raj megtámadta a
adták a kormányhoz. A vállalkozóknak biztos ki- 10-én ülést tartott, mely alkalommal a jelen vollátásuk van a már Széchenyi által felkarolt nagy- tak az ínséges kerületek elnökeinek jelentéséből szombatfalvi elöljáróság által ellenük kiküldött
szerű terv kivitelére angol pénzt nyerhetni, de a azon szomorú meggyőződésre jutottak, hogya me- embereket, mely összezörrenés alkalmával a szomlegelső feltétel, melyet a külföld e tekintetben gye több helyein a nyomor növekedőben van. batfalvi molnár a czigányokra lőtt s egy közülök
halva maradott, egy pedig megsebesült. Most az
kiköt: hazai viszonyaink rendbejövetele.
Leginkább sujtattik az inség következményei ál- egész czigány telep ellen erélyes vizsgálat foly, g
— (Maros- Vásárhelyről írják.) hogy a Maros tal a solti és kecskeméti járás helységei és maga remélhetni, hogy a vidék e kóborló néptől megés jAranyos folyókon e változó időkben rendes Kecskemét városa is. Ennek folytán elhatározták, szabadul.
hidak nem létében, az átszállitás nehézsége miatt hogy e járások számára a segélyösszegek nagyobb
** (Stolcze, a róla nevezett gyorsirászati renda közlekedés annyira fennakad, hegy a császári mérvben osztassanak ki, mint eddig.
m
szer feltalálója,) a porosz képviselőház gyorsírói
posta-szekérnek éjjelenkint meg kell szállnia, s a
** (Előkészületek az ujonezozásra.) A bécsi irodájának elnöke, hosszabb szenvedés után f. hó
vásárhelyiek csak harmadik nap kapják a kolozs- városi hatóság, mint katonaállitási hivatal meg- 9-kén Berlinben meghalt. — 1847. óta folytonovári postát, mi nagyon sürgetővé tette a tervbe keresést intézett a minisztériumhoz, az udvari san a porosz országgyűlésen volt alkalmazva. A
Tett állandó hidaknak — ezen nagy országúton kanczelláriához, az udvari hivatalokhoz, a főszám- magyar országgyűlés gyorsirói irodája is az ő
mielőbbi kiépítését.
vevőséghez, az államadóssági igazgatósághoz, a rendszerét követi.

** (Deville János,) ki pár héttel ezelőtt életuntságból életének véget vetett, végrendeletében
több hazai intézetről és jótékony egyesületről
emlékezett meg. Ezek közt a Kisfaludy-társaságnak 300 ftot hagyományozott, ezenkívül hagyott
az akadémiának, nemzeti színháznak, budai népszínháznak, írói segélyegyletnek, gyermek-kórháznak stb. stb,
* * (Az Ipolysági városkivilágitási
egylet)
1867-ik évi febr. 2-án a honti kaszinó helyiségében
tánczvigalmat rendez.
® (Moltke Sveiczban.) Moltke porosz tábornok
Sveizba utazott, állitólag, hogy kinyugodja a
hadjárat fáradalmait. Azonban egész táborkara
ott van vele a Waadt kantonban, s polgári öltözetben a vidék fényképi és tervrajzi fölvételével
foglalkozik, mondják, hogy a Jura-hegységet tanulmányozzák, valamint a Sveiczba szolgáló átjárásokat a Rajnán. Észrevették, hogy Moltke kísérete
a tiroli határon létező megerősített szoros Luziansteigról fényképi rajzot készitett s a sveiezi hatóságok ellenszegültek ezen munkálatoknak.
© (Parisban bizottmány) alakult, mely feladatául tűzte ki, hogy a munkásoknak a világkiállitátás meglátogatását megkönnyebbitse. E bizottmány közelebb a világkiállítás vendéglőseivel
szerződést kötött, mely szerint a vendéglősök
minden munkásnak; kit a bizottmány barczával lát
el, 80 centimért adnak a „viszonyokhoz mért"
frugalis ebédet s bort.
— ( S o r s h ú z á s o k ) A hg. Salmféle sorsjegyek jan. 15-i húzása alkalmával a főnyertes számok ezek voltak: 25,961 sz. nyer 40,000 ftot;
5620 sz. 4 0 0 0 ftot; 32,998 sz. 2 0 0 0 ftot.
— A gróf Waldstein-féle sorsjegyek jan. t5-i
húzásán: 57,650 sz. nyer 20,000 ftot; 35,991 sz.
2 0 0 0 ftot; 58,437 sz. 1000 ftot. (Mindkét húzás
teljes jegyzékét a Polit. Újdonságok közelebbi
számában.)
— Adakozás. A Vasárnapi Újság szerkesz"
tőségéhez múlt héten beküldetett:
Dr. Arányi Lajos ur számára a v.-hunyadi
Vár fölépítésére Székely Gergelytől 1 frt.
— A V a s á r n a p i Újság r é g i b b évfolyamai.
Eladok: 1854. és<1857. évi teljes példány, vászonba kötve,
aranyozott sarokkal. Mindkét folyam egyszerre megvéve 10 ft;
külön-küiön 6ft.—Továbbá: 1860.es 1861. 7. évi folyamok,
hiánytalan, tiszta, kötetlen, préselt példányok, czimmel és t?rtamlomjegyzékkel ellátva. A két folyam együtt 9 ft; külön 5
ft. — Kaphatók Mező-Kovácsházán (postahely, Csanádmegyében) Révfi Mihály urnái.

Megjelent uj könyvek.
Vagyar tanügyi reformjavaslat. Több tanártársa közreműködésével irta Wiche József a pesti kir. kath. főgymn.
bölcsészet éa német irodalom tanára. 1 füzet. Törzsiskőlák.
Pest. Ára 40 kr.
Magyar szülőisme. Irta dr. Miskolczy Mihály. Kiadta
GirókuU P. Ferencz. Pest. Ára 30 kr.
Színmüvek. („Giboyer és fia," vígjáték 3 felv. Augiertől,
a „Csapotldr," vigj. \ " fe[v# Musset Alfrédtől.) Fordította
Csáthy Géza. Az Egressy-szobor javára. (Debreczen. Ifj.
Csáthy Károlynál.) Ára 1 ft. 50 kr.
Legújabb dalkoszoru. 70 uj gyermekdal. Szerzé Kohányi S. Pest. (Lampel Róbertnél.) Ára 30 kr.
Abauj-rármogye monographiája. Irta Korponay János.
VI. és VH-ik füzet. Kassa. (A szerző tulajdona.) Egy-egy füzet
ára 30 kr.

Nemzeti színház.

Péntek, jan. 11. „Don Caesar de Bazan" Dráma
5 felv. írták :Dnmanoir és D' Énneryí ford. Diósi.

Szombat, jan. 12. „Fidelio." Opera 2 felvonásban.
Beethoventől.
Vasárnap, jan. 13. „Vid." Eredeti dráma 4. felv. Irta
Szigligeti.
Hétfő, jan. 14. „IV. Henrik." Dráma 5 felv. Shakspearetől.
Kedd. jan. 15. „Don Jüan." Opera 2 felv. Mozarttól.
Szerda, jan. 15, Litolf Henrik búcsu-h angversenye és „Egy csésze théa," franczia vigj. 1 felv.
Csütörtök, jan. 17. „ É s z a k c s i l l a g a . " Opera 3
felv. Meyerbeertől.

20
21
22
23
24.
25
26

Yasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csótör.
Péntek
Szomb.

Katholikus és Protestáns
naptár

(iörög-orosz
naptár

368-dik sz. f. — C z e n t h e J ó z s e f t ő l ,
(Miskolczon).
Sötét.

Szerkesztői mondanivaló.
8594. Sepsi-Jlagyaros. M. F. A folyamodást vettük s
nagy hazánkfiának átszolgáltattuk. A mai válságos időben, midőn a legfontosabb országos ügyek is eldöntetlenül maradnak,
egyelőre nem sok idő jut egyes emberek uiagánbajainak elintézésére. Azonban nem adjuk fel azért a reményt.
8595. Szabadka. F. K. J. Az előfizetés megtörtént. A
fiúi szeretet ez egyszerű, de szép nyilatkozata, a mai szűk időkben kétszeres becsülésre méltó. A két költemény a mértéket
még nem üti meg.
8596. Sz. hatolna. Levelünk e napokban indul. A folyamodást az illető helyen átadtuk s a kedvező eredmény elérhetésére nézve mindent elkövetünk. Fájdalmas részvéttel vettük tndomásul a levél szomorú tartalmát.
8597. Debreczen. K. K. A rajzok tárgyai igen korszerű
s a korrekt kivitel még neveli beesőket. Szives köszönetünket.
8598. Y. Turszky. A pótflzetést azonnal elintéztük,, Reméljük, hogy azonnal rendbe is jött a dolog. A többire nézve
— gratias! „Vasrágő" is megérkezett.
8599. Petneházy Dávid. A kezdet nehézségeivel megbirkózni nagy feladat. Ez esetben nem sikerült.
8600. Csongrád. K. L. Törökországban tartózkodott
Nógel István hazánkfiáról már évek óta nincs semmi tudomásunk. Egészen nyomát vesztettük mi is.
8601. (Egy vidéki tiszteletes urnák.) Hadd beszéljünk
csendes hegedüszóban. Vájjon mit mondanánk ahhoz, ha p. 0.
egy szép napon valamelyik ekklézsia kurátora így szólana lelkipásztorához: „Uram, tiszteletes uram, ön már 13 éve buzgón
hirdeti itt köztünk az Isten igéjét; soha sem volt semmi panaszunk ellene; ki is adtuk rendesen az angáriát és stolát zugolődás nélkül; de most már egyszer ön is megtehetné a kedvünkért, hogy a 14-ik esztendőt ingyen szolgálná. Sőt még
azt is kívánjuk, hogy a kántor, orgonista, orgonahuzó, egyházfl,
bába, sirásó és mindazok, a kik a papi hivatallal kisebb-nagyobb összeköttetésben állanak, hasonlóképen cselekedjenek.
Reméljük, megteszi azt a közjó kedvéért tiszteletes uram."
Vájjon mit mondana erre az illető lelki atya? hát még a többi
érdeklett felek? A választ elképzelhetjük. S igy áll a dolog a
más téren kifejezett óhajtással is — a mit igen sajnálunk
hogy teljesíteni nincs hatalmunk.
8602. A fenyő. Egy sírkőhöz. Nem használhatók.
8605. Cs—s Elek urnák. Arra kérjük önt, hogy álljon
el a további szótól. A vita lényegére nézve úgyis egyetért ön
M. 1. úrral, s mellékes apró feleselésekkel tölteni az időt és
hasábokat, senkinek sem válnék hasznára. Tudjunk egy kis ellenzéket is tűrni nézeteink irányában, s működjünk fáradhatlanul tovább, kiki a maga választott utján. További közreftiűködését kérjük.

tér. *)
— ( T . T ö r ö k József gyógyszerész u r n á k
P e s t e n . ) Az ön által feltalált „fogszivarkákat"
használtam, és mind nekem, mind nőmnek és másoknak is sikeresen szüntette a fogfájdalmat, azon
észrevétellel, hogy a használati utasítást pontosan
kell teljesíteni. E jeles fogszert jó sikere miatt
bárkinek igaz meggyőződésem szerint ajánlhatom.
Bábony, Ugocsamegye, decz. 26. 1866.
Jászay József, bábonyi ref. lelkész.
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c
d
e
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h
Világos.
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

369-ik sz. f. — Beck M. J.-tól (Londonban.)

e6,

b3,

h5, b5, d3.

a5.

c4, a4, a5, b6

Világos indul, 3-dik lépésre matot mond.

A 363-dik számú feladvány megfejtése.
(Szirmay Jánostól, Olmützban.)
Világos.
Sötét.
1. K h l — g l
. . . . . . .
Ff6—e7:
2. He4—f6f
tetsz. szer.
3. Ve3—g5 v. —g3fmat.
elyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— H a r a s z t i b a n : Gr. Festetich Benno. — Miskolczon:
Czenthe József.— Karczagon: K. L. — A pesti sakk-kör.
Rövid értesítések. Veszprémben: F. J. A 365-dik
feladványban e6-on egy sötét Huszár áll. Ajánljuk szives
figyelmébe. — Debreczeniben: Z. I. Köszönet, A 366-dik
feladványba berukkolt két gyalog okvetlenül szükséges. Az uj
feladványok igen érdekesek.
A pesti sakk-kör közgyűlése.
A pesti sakk-kör múlt vasárnap (jan. 13.) délután tartotta ez évi közgyűlését. A választmányi jelentés felolvasása
után, mely fájdalommal emlékezett meg a kör érdemes tagja
(a Vas. Üjság jeles munkatársa) Cseresnyés István elhunytáról, a tisztujitásra került a sor, mely a következő eredménynyel ment véghez: Elnökké Erkel Ferencz, alelnökké dr. Brode
Lipót, titkárrá Bart alus István, pénztáraokká Ginther Károly,
választmányi tagokká pedig: Ternyei Ferencz, Kondor Gusztáv
tanárok, dr. Vidor Zsigmond, dr. Spitzer Lipót, Záry Zsigmond
és Strausz Henrik urakat választották meg. Az ujabb körhelyiség kiszemelésével a választmányt bizták meg, mely közelebbi
ülésében fog e fölött határozni. — A számosan egybegyült tagok Szirmay János cs. k. kapitány urat, az európai sakkirodalom egyik tekintélyes mesterét s többi között lapunknak
is tisztelt munkatársát, a pesti sakk-kör t i s z t e l e t b e l i tagjává egyhangúlag kikiáltották.

8 * * Lapunk mai számához van csatolva

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtőhatóság Földessy Lajos 1861. évre szóló gazdasági,
kerti-, virág- és famagvak ársorozata.
irányában vállal felelősséget a
szerk.

TARTALOM.

H E T I - NAPTÁ R.
Hónapi- és
hetinap

SAKKJÁTÉK.

Izraeliták
naptára

H 0

pi a P
hossza

kél

Jan. (ó) Seb. Ros. f. p- <5.
Január
8 A György 14
299 59 7
F 2 Jéz. sz. n. F 2 Fábián
9 Polieuctus 1 5 Örömnap 501 0 7
Ágnes
Ágnes szűz
302 1 7
10 Naz.Gerg. 16 Izsajás
Anaszt„Vincze Vincze
303 2 7
11 Theodoz 17
B.Assz.eljegy. Imrike
18 Izrael
12 Titiána
304. 3 7
Timóth, Fclic. Felicián
305 4 7
Pál fordulása Pál fordulása 13 Hermyla 19
20 Sab. Jeth. 506 4 7
14 Sabbas
Polikárp püsp. Polikárp
Hold változásai. C£ Jtolsó negyed 1vasárnapon, 27-én, 4 óra 3

nyűg.

hossza

P- <5. P- f.
42 4 42 121
41 4 43 136
40 4 44 150
40 4 45 164
39 4 47 177
37 4 49 190
36 4 51 203
perczkor délután

P-

1 d

kél
6.

P-

nyűg.
á.

p-

37 5 21 7 17
22 6 33 8 1
35 7 46 8 37
19 8 56 9 12
37 10 4 9 39
30 11 9 10 7
0 reggel 10 34

Nagy Péter (arczkép). — A nagyidai hősök. — A kit
semmi vissza nem rettent (folyt.) — Az erdélyi reform, püspökök lakának romjai Nagy-Enyeden (képpel).. — Vastemplomok (képpel). — A régi hadi építészet Magyaaországon (képpel. — A berlini magyar egyletről. — Magyar hadvezérek az
osztrák hadseregben. — Természetes időjövendőlései. — Két
családi név gyakori fölcserélése. — Egyveleg. — Tárház:
Irodalom és művészet, — Egyház és iskola. — Közintézetek,
egyletek. — Közlekedés. — Balssetek, elemi csapások. —
Mi újság? — Adakozás, — Megjelent uj könyvek. — Nemzeti
színház, — Szerkesztői mondanivaló. — Nyilt tér. — Sakkjáték.
Felelős szerkesztő Pákh Albert (Lak. magyar-uteza 1. sz.)
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HIRDETÉSE

ERSATZMILTELDESFISCHLEBERTHRANS

IOD-MEERRETIG - SYRUP !l*
VON GRIMAULT & C° APOTHEKER IN PARI

Az 1867-dik évi első félévi folyamra
magyar

az alólirt kiadó-hivatalban
postán küldve:

1. Vasárnapi Újság magában félévre
. . . 3 fi.
2.
magában félévre
.
. O^
3. Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok
f

együtt megrendelve félévre

.

.

.

4. Regélő, regényfolyóirat félévre
. .
5. Divatvilág, szépirodalmi és divatlap félévre

. 5 ^

8. Magyarország Kepékben, uj homsmertetö folyó«

r

IT

..

í ) .k é p e s Ujsag,

e g

éSZ éVre

.

.

.

évnegyedre

.

.

.

.

.

4 ft.
. 2 „

10. Jogtudományi Közlöny, s mellékletül a m. kir.

. 3 „
curia Ítéletek, félévre
évneg}edre
. 4 „
„
„
„
„
évnegyedre 2 „ 11. Magyar Gyermekbarát, egész é v r e
. .
6. Regélő és Divatvilág 2 i a p e g y ütt félévre . . 6 „12. Országgyűlési Emlékkönyv (az országgyűlési képviselők számos arczképével) I - X
»
»
»
»
» évnegyedre . 3 „
füzet, eddig h é t füzet jelent meg, t í z
7. Falusi Gazda félévre
2 „
füzet ára . . . .

11

Ezen gyógyszer Parisban s mindenhol jód-tartalmánál fogva s mely az anti-scorbutnövények nedvével összekötve van s hathatósba miatt a nép közt is eléggé ismeretes s
melyben a jód már természetes állapotban jó elő, jól megérdenil«tt hírnevének örvend.
Különös hathatóssággal bir gy< 1 mekeknél vizenyős vér ellen, Cf-ontpuhulás és minden
mirigyes daganatokban, melyek eUoleges vagy öröklött skrofuláa bántalmakból származnak. Ez a legjobb tisztitó sV.er, melyet jelenben a gyógyászattan felmutatni képes,_az
étvágyat s emésztést eiősegiti, a testet edzi a előbbeni erejébe visszahelyezi. Ez egyike
azon szereknek, melyek gvógyhatása mindenkor már előre tudva var:, és melyre áz orvos
bizton számithat
Dr. Cazenave, Bazin ésDevergie a „S?. Louis" kórház orvosai általPárisban, mely
intézet kizárólag a bőrbetegek befogadására á l fenn
a jódtartalmú retek-szörp bőrbetegségek gyógyítására naponkint rendeltetik.— A főraktár Magyarországra nézve .•
Török Józ»ef gyógyszerész urnái Pesten, kiráiy-utcza 7-dik sz a.
1938 (1—12)

postán küldve:

2

„

e
3„
2 „

Tetemes árleszállítás
és könyvvétel!

A „BUDAFESTI SZEMLE"

következő évfolyamai és füzetei alólirt könyvkereskedés által készpénzért visszavásároltainak, vagy más könyvekért becserélteinek:

5

Az I-ső, III ik, V-ik évfolyam.
A 11., 24., 25., 28., 29., 41., 51., 52., 61. II. folyam 1-6., 11.
füzetek.
Ellenben leszállított áron kaphatók a k ö v e t k e z ő évfolyamok és füzetek:
A II-ik évfolyam 5 forintért
A IV-ik évfolyam 6 forintért
A Vl-ik évfolyam 6 forintért
A VH-ik évfolyam 6 forintért
A 12-20., 22.. 23., 26., 27., 30, 38., 39., 40., 53-60.) 1 frt helyett
62—70.11 ik folyam 7—10 füzetek egyenkintMO krért külön
és különvéve csak 40 krajczárért.
j minden füzet.

W0F A fentebb elősorolt lapokból teljes számú példányokkal més folyvást
szolgálhatunk.
Az előfizetési pénzek az alólirt kiadóhivatalhoz küldendők.

Pest, januárban 1867.

*
A Lairitz féle

hírlap-kiadóhivatala Pesten, egyetem-utcza 4. sz a. földszint.

A legnagyobb vászonrulia-raktárban

1919 (3—3) j

fenyőtüfa erdei^yapot kösz
vény-vatta,

Heckenast Gusztáv

váczi- utcza,

Modallle de la société des sclence* In.

mely a beteg testrészek beburkolására, valamint fogfájás 8 más egyéb csúzos-bántalmak ellen több száz esetben a legjobbnak
Oloqnemare-iól Eouenbol.
ismertetett el, 1 darab ára 20 kr., 1 egész
S j á r : Kouenben , rue Sslnt.
tábláé 1 ft.; továbbá: nadrágok, mellények,
Kicolas, 39.
A haj- és szakálnak pillanatharisnyák, derékszoritók, térd- és mellnyi gyors, bármely áruyazatu a
melegitök, betéttalpak sat. mindezek fenyökörre nézve minden kártékony
túfa erdeigyapot kelmékól készítve, továbbá
hatás nélküli fesiésére.
Ezen festSszer legjobb valaerdeigyapot-olaj, spirituskivonat, balzsam, kaphatók a legolcsóbb árakon és legnagyobb választékban minden«enii)l eddig használtak közt.
nemű fehérnemüek férfiak, hölgyek és gyermekek számára,
szappan, bedörzsölésre, mosakodásra és fürFőraktár : P e s t e n Török
József gyógysr. árnál, királydőkre, nemkülönben: erdeigyapot vagyis
úgymint:
utoza
1. szám.
fenyótüfa-kivonatezukorkák mint legkitű- ÍOO«O darabnál több férfi-ingek rumburgi vagy hollandi vászonból darabja 2 ft
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1952 (1—12)
füstölésére, szives figyelembevételre ajánl- tOOOO darabnál több színes férfi-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintája 1 ft
tatik a Lairitz-féle erdeigyapot gyára által
80 kr, 2 ft, legújabb minták és legdivatosabban varrva 2 ft 60 kr 3 ft
Remdában, a thnríngai erdő mellett. Fő- Fehér pamut madapolan férfi-ingek 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, 3 ft. '3 ft 50 kr , 4 ft.
raktár Pesten, Sigmund József urnái, vát ern-gatyak vászonból, magyar vagy télmagyar mintára 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 25 kr.
rosház-utcza 1. sz. a., a „zöldkoszoruhoz."
2 ft 60 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr.
A gyermekeket a görvélytől megmenN6I ingek rumburgi vászonból, simák 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 5 ft. tendő, ajánlom az általam feltalált
Női ingek rumburgi és hollandi vászonból hímezve 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 50 kr,
8 ft, 9 ft, 10 ft, sveiczi és franczia mellmustrával 4 ft, 4ft50 kr, 5 ft,' 5 ft 50 kr.
Titkos
6 ft, 7 ft.
minden Shórapban rendesen beadatni, akár
Fiu-ingek váseonból 4 éves 1 ft 80 kr, 2 ft 10 kr, 6 éves 1 ft 85 kr, 2 ft 40 kr, 8 éves gyanítani gilisztát, nkár nem, és miért? azt
2 ft, 2ft45 kr, 10 éves 2 ft 10 kr, 2 ft 65 kr, 12 éves 2 ft 40 kr 2 ft 90 kr 3 fta feliratokon és a könyvecskében, — mely
50 kr, 14 éves 2 ft. 65 kr, 3 ft 15 kr, 4 ft 20 kr, 16 éves 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr. több mint 69 bizonyítványt foglal — látSslnes fia-ingek 4 éves 1 ft. 10 kr., 1 ft 25 kr, 6 éves 1 ft 25 kr., 1ft40 kr, 8 éves lft. hatni. — Ara egy darabnak 20 kr., nálam
újonnan keletkezettek
35 kr., 1 ft 65 kr, 10 éves 1 ft. 60 kr., 1 ft 75 kr, 12 éves 1 ít. 65 kr. 2 ft 10 kr., helyben 6 darab 1 ft. — A megrendelések
14 éves 1 ft. 75 kr., 2 ft 10 kr, 16 éves 1 ft. 75 kr., 2 ft 20 kr
8 nap alatt
azonnal a birodalom minden részébe a legMindennemű téli alsó mellények, nadrágok, harisnyak és egyéb téli czikkek biztosabban posta-utánvétellel teljesittetminőségre nézve
férfiak és hölgyek számára nagy választásban.
nak alulirt által
48 óra alatt
Főraktár a legjobb amerikai krinolinnak fehér vagy hamuszin, darabja 2 ft 50 krtól
Kapható Pesten, Török József gyógymeggyógyít tatnak
6 ftig, vörös 5 fttól 8 ftig.
szerész és Thallmaier és társa uraknál,
es alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft., 6 ft 50 kr, 7 ft, 7 ft 50 kr.
meg a könyvecskémben jegyzett bizomáEs sok egyéb kész fehérnemű czikkek, melyekről az árjegyzék
kívánatra bérmen- nyosaimnál.
J
tesen elküldetik.
25 év óta fenálló rendelési intézetében,
Kröczer Ágoston s. k.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rumbnrgi, hollandi, irlandi, kreasz- és
anélkül, hogy a beteg foglalatosságá1871 (10—12) gyógyszerész Tokajban.
borvasznakban a legolcsóbb gyári árakon.
ban háborgattatnék.
VáHaonzsebkendők tuczatja 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft
Rendel: d. u. 1—4 óráig.
7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, egész 20 ftig.
Tiszteletdíjjal ellátott levelek a legTörülközők tuczatja 5 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8-16 ftig
Titkos 1886 (8-12)
gyorsabban eszközöltetnek.
Színes agyi kanavász vége 9 ft, 10 ft, 11 ft, 12 ft, 13-16 ftig.
Lakása: király-utcza, 33. sz. a. 1-só
emelet. 1925 (4-12)
Valóságos vászon-asztalnemű.

„YpilantuW Pesten,

A1ELAK00ÉNE.

Szülőknek igen fontos!

„Giliszta-csokoládét"

BETEGSÉGEK,
dr. FUX J .

A dr. Pattison féle

köszvényvatta

enyhíti azonnal a gyorsan gyógyítja

a köszvény s csúzok
minden nemeit,

u. m.: arcz-, mell-, torok- és fogfájásokat,
fej-, kéz- és térdköszvényt, gyomor és altest
fájdalmakat sat. — Kapható csomagokban
50 kr. és 1 forintért. Törflk József gyógyszertárában Pesten, király-utcza 7. sz. a.
1845 ( 5 - 8 )

Asztalkendők tuczatja 5 ft 30 kr, 6 ft 20 kr, 6 ft 60 kr, 7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft.
Abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig. Asztali készletek 6, 12, 18 és
24 személyre. Legjobb minőségű kötö-rzérna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
Menyasszonyi keszletek bevásárlásánál ajánljuk dúsan felszerelt készfehérnemü vászon és asztalnemüekbeni nagy raktárunkat, melyek minden áron már összeállivta
vannak, vagy kívánság szerint összeállítunk. »
Mindennemű megrendelések mustra szerint gyorsan és legjobban elkészíttetnek.
Nagy választás agyteritok, pique és tricot-paplanokból, kavés-kendökböl és
minden e nembe vágó czikkekből.
Raktárunkban vett czikkeknél nagy előnyül szolgál az, hogy minden megvett, az
fcjegygyel ellátott czikk 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
elégitési esetben az ár vissza is adatik.
Szállítások minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemű megrendelések mustra szerint leghamarabb elkészíttetnek.
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1946(2-6)

Kollants József es fiai.

Köztudomású dolog, hogy a ,,Budapesti Szemle" irodalmunk utolsó évtizedének
legjelesebb müveit tartalmazza, — de minden évfolyam, sót füzet e g é s z e n öná l l ó d o l g o z a t o k a t t a r t a l m a z , oly bő tartalommal, hogy e g y füzet éből más s z o k á s o s s z e d é s b e n j ó c s k a 3 k ö t e t t e l n e ki. Jó lélekkel
ajánlhatjuk tehát ezen szerfelett jutányos folyamokat és füzeteket a tudományos
irodalom minden barátjának.

Semmi ősz haj tübbé !

betegségeket

még makacs es üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat folytán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül, hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gatoltatnék, gyökeresen, biztosan és gyorsan gyógyít

Med. dr. Helfer Vilmos

Pest, király-uteza 27. sz. Medetzházban, 1-ső emelet, délelőtt 7—9-ig,
délután 1—4 óráig

WC Díjazott levelekre azonnal
valaszoltatik, s kívánatra a gyógyszerek is megkíüdelnek

1951 (1)

Ráth Mór könyvkereskedése
Pesten ,,a vaatuskóhoz."

Dr. Lengil Frigyes

í

NYÍRFA-

Gs. kir. osztrák szabad, első amerika
és angolországi szabadalmazott

Ánatlierin-szájviz

•«

A 111 áj olaj tökéletes pótszere!

fogadtatnak el folyvást az előfizetéseket, u. m.:

irat évenkint 250 képpel félévre

-1®.
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BALZSAMA.

mely a nyírfából kiömlik, hogyha
Már a növényi nedv magában,
lékezet óta mint a legkitűnőbb
a faderékba befuratik, emberemdig ezen nedv a feltaláló rend8zépitőszer ismeretes, hogyha pezsamniá alakittatik, — akkor csakszabálya szerint vegytanilag baleszkozöl. Bekenvén azzal például
nem
csodálatraméltó eredményt
helyeket — már a reákövetkező
eatve az arczot vagy más bőr
lehámlik s az által a bőr csillámló
fehérré. észrevétlenül a bőrkorpa
képződik.
gyöngéddé és lágygyá
Ezen balzsam simítja az arczban támadt redőket s himlöhelyeket, annak ifjas
arczszint, a bőrnek fehérséget, friseséget s gyöngédséget kölcsönöz, s a legrövidebb idó
alatt eltávolítja a szeplőket. máifoltokat, anyaieeyeket, az orr verességót, bőrratkát s a
bőr minden más szenyjét.
••
' <•>•'
1 üveg ára használati utasítással együtt 1 ft. 80 kr., postán küldve minden darab
csomagolásaért 20 kr. s minden további darabért 5 kr. számittatik. — Raktár Pesten,
Törők József gyógyszeres, urnái király-utc»a 7. sz. a.
Főszétküldesi raktár: Henntestvérek vegyészeti termények gyárábanDobrzischban Prága mellett.
ig73 (5-6)

Cs. kir. kizárói. m szabad. Fogpapir,

feltalálva Fáczányi Ármin tf<i gyógyszerésztől Pesten.

Ezen a magas egészségügyi hatóságoktól egészen ártalmatlannak nyilvánított
szer a fogak épségben tartására, a mely valamint a legelső orvosi tekintélyeitől,
ugyszinte azoktól is, kik azt eddig használták, mint csalhatlan és meglepő hatású
ajánl tátik, és mely ugy az alkalmazás egyszerűsége, mint az általa elérendő
gyors és tartós eredmények folytán, minden eddig feltalált fogszerek között átalános kedveltséget vivott ki magának; kapható valamint alulnevezett feltaláló és
készítőnél, ugyszinte legtöbb bel- és külföldi gyógyszertárakban. Minden csomag,
valamint a használati utasítás is saját aláírásommal van ellátva. Ára: egész csomag
1 frt, fél csomag 50 kr. o. é., postán küldve 10 kr. több.

Föszállitási-raktár: Pesten, Erdö-sor 30. sz. a.
Igen tisztelt Fáczányi n r !
Van szerencsém tisztelt uraságoddal tudatni, hogy az átszolgáltatott fogpapirszeleteket nőm és gyermekem a lehető legjobb sikerrel használta, és kérem magamnak ugyan abból a hathatós szerből egy uj adagot a jelen sorok előmutatója által
átküldeni. — Maradok megkülönböztetett tisztelettel
1917 ( 8 - 3 )
]>. Kőnek S á n d o r s. k., egyetemi jogtanár Pesten.
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gyakorlott fogorvostól

| Bécsben, ezelőtt Tuchlauben 557. sz., most Stadt, Bognergasse
6. szám alatt, a takarékpénztár átellenében.

Ára 1 forint 4 0 kr.

1889(2

~6)

Miután ezen szájvíz 15 év fennállása óta a fogakra és a szájrészekre nézve
egyike a legkitűnőbb íeontaitószereknek bizonyult be, a magas és a legfőbb rangú
uraságok, valamint a nagyon tisztelt közönség á.tal is mint toilette-ozikk használtatik, nevezetesen pedig a nagjyrabecsült előkelő orvosi egyéniségek részéi öl számos
bizonyítványokkal igazoltatik, minden további feldicséréssel egészen felhagyok.

NÖVEXYI-FOGPOR, Popp J. G.-töl. Ára 1 ft. 62 kr. o. c.
Cs. kir. kizár. szab. AXATIIERIN-FOGPASTA. Ára lft. 22 kr. o. é.
FOG-ÓN „Dentoid". Ára 2 ft. 10 kr. o. é.
PESTEN: Török József gyógysz. király-utcza 7. sz., Unschuld Ede,
Balitzky Al. váczi-utci'a, Scholz gyógysz. ,,a szent háromsághoz", Molnár ezelőtt Laykauf testvérek nagykeresk., Lueff iliatszerárus, Thallmayer és Társa, Kindl és Frühioirth Lipótváros. — BUDÁN: udvari
gyógyszertár, Ráth gyógysz. Tabán. — Továbbá
Almás: Beck Móricz. Alsó-Kabin: Tiroler Gábor. Arad: Probst J. F., Szarka
gysz., Tones és Freyberger. Ar.-Maróth: Pfeifer J . Beszterczebanya: Esert A.,
Novak Th. F , Göllner gysz., Puschmann Fr. Baja: Michitsch és Herzog lg., Herzfeld W. és fiai. B.-Csaba: Laczay J. gysz. B.-Gyarmath: Sipler testvérek. Besztercze (Erdély): Dirtrieh és Fleischer. Balázsfalva: Kovritj Th. Broos: Leonhárd
gysz., Valentovics Quir. Bellóvár: Klebovics gysz. Bonyhád: Kramolin gysz.
Belgrád: Sekulic gysz. Bőszörmény: Lányi M. Brood (^Ziniony mellett) : Éiial
D. Angelo. Brassó : Johann G. fiai, F*abik gysz., Jekelius gys«. Csongrád: Grossmann J . Csáktornya: Kárász A. Csakova:"Wojnowits D B. Csaeza: Eichenwald
M. Debreczen: Beszlar gysz., Csanak J., Borsos Fr. gysz. Deés: Kremer Sámuel.
Déva: Büchler A. Esztergom: Szerentsitz M., Bierbrauer József. Erzsébetváros:
Schmidt A. Eperjes: Zsembery Ignácz. E g e r : Irgalmasok gyógyszertára, Weszely
gysz. Eszék: Horning gysz., Kalliwoda, Túrner E. S.fia.Cárjolovits gysz. Érsekújvár: Fogd, Novak gysz. Félegyháza: Koffer gysz. Fürstenfeld: Feyel F. gysz.
Fehértemplom (Bánátban): Boschitz, Harlacher G. A. Glina : Haulik G. gysz.
Gyöngyös: Kern gysz., Kocianovich gysz. Gyula: Winkler F.E. gysz., Onley gysz.
Győr: Kindermann, Unschuld. Hatzfeld : Schnur J , Telbisz. llftgyész: K IUSZ
Holitsch: Popper K. E. Halas: Novak K. J . gysz. H.-M.-Vásárhcly: Waagner
K. gysz. Igló.-Tirschner Gusztáv gysz. Ipolyságh: Sartorius gysz. Jászberény:
Uitz gysz. J.-Árokszállás: Major gysz. Jolsva: Maleter A. gysz. Jaska: Ody K.
gysz. Kalocsa: Beér B. Lipót. Kapósvár: Kolm J., Kegl gysz. K»i . sebes:
Stoisevits. Károly-Fehérvar: Russ János, Wagner J . könyvárus, ;?án<Tor gysz.
Károly vár : Meder gysz., Benich. Kassa: Eschwig, Quirsfeld, Imry. Késmárk:
Genersich gysz Kecskemét: Machleid gysz. Keszthely: Singer M niaproncza :
Wertl gysz. Kroat. Krentz: Breyer Jakab és fiai. Kolozsvár: Wolff J., Khudy
gysz., Karvaz J . Komárom: Czigler ésfia,Belloni. Kis-tfárton : Kod lányi J.
gysz Kőszeg: Küttel gysz., Strehlen Fr. gysz. Lengyeltóti: Simon J . és fiai.
Lőcse: Hermann S. G., Bartsch. Losoncz : Bódy J . E. Geduly A. gy,sz. Lúgos:
Schiessler, Kronetter F. gysz. Léva : Bolemann E. gysz. Magyar-Óvár : Czeh.
Makó: Pocsofsky, Weil M. Malaczka: Kobrig gysz. Marosvasárhely: Fogari D.,
Bucher.Mcdiasch: Folberth gysz. Miskolcz: Böszörménv ;.-vszv Szabó gysz. Mpuller.
Mitrovicz : Zeisberger gysz. Mohács: Kögl Andr.. .-mber. Munkács: Tóth Király. Moór: Begna A. gysz. Marm.-Szigeth: Kiblin Pál. Magyar-Brod: Nowák.
Nagyvárad: Huzella M., Jaokay J., Knorr Fer. N.-Becskerek: Kellner gysz.
Haidegger, Krishaber, Deutsch Netti, Pyra. N.-Kanizsa : Feselhofer József, Wel
lisch Rosenfeld A., Braun. N.-Szt,-Miklós: Napholcz gysz. Biagy Károly: Jelinek
gysz. Nagy-Enyed: Oberth gysz IVagy-Kikinda: Komka A. J . Nagy-Banya:
Papp S. gysz. Nagy-Szombat: Pfützner, Smolka gyógysz NyHra: Lapossy L
gysz., Láng A. F. gysz. Nyíregyháza: Reich és Pavkovics. Oravicza: Schnabel J
Orosháza: Szekani Ist. Ó-Zólyom: Szalay L. gysz. P a k s : Flórián János. Pancsova: Graffgysz, Nikolits és unokaócscse. P á p a : Tschepen G. Pozscga: Balog
Lajos. Pozsony: Irgalmasok gyógyszertára, WeinstablD. Schneeberger gysz., Pisztori gysz , Groszmann. Petrinia: Chaich és társa. Pétervásar: Anselmi A. gysz.,
Orondics Antal. Pntnok: Szepessy. Pécs: Zsolnay Z. Vilmos, Gábor J . gy. Zách.
Hcschitza: BradaEd. Rozsnyó: FeymanA. Rimaszombat: HamiliarF., Kretschmar M. C. Rózsahegy : Kuffler B. Rnma: Bogdanovich János, Milutinovich. Sassin: Miy A. Segesvár: Misselbacher J . B.fiaés Deutsch, Demján D. Selmecz:
Dimirk J. E. Siklós: Deutsch M., Nyers Sándor gysz. Sissek: Wakenreiter, Belussig és társa, Dietrich. Szombathely: Pachhofer, Pilseg, Rudolf A. gysz. Sz.-Fehér
vár: Braun gysz., Legmane, Oblatt J. G. Sz.-Régen : Traugott ét Wachner. Szaímár: Weisz János. Szeged: Kovács M. gysz. Szigetvar: Barwarth C. Szolnok:
Schefzik Istv. gysz. Sz.-Miklós: Mikó M. Szarvas: Neustadl L., Deutsch A
Sz.-Udvarhely: Beczási lm. Somlyó : Társa R. Ign. S.-A.-Ujhely: Reichard B
Szeben: Zöhrer, Müller gysz, Steiner A. Szabadka: Milko S.. lliiiegh Tib.
Sopron: Rupprecht gysz., Pachofer, Eder gysz., Vóga gysz Temesvár: Roth
László gysz., Jahner gysz., Kraul kereskedő, Schlager K., Rauch, Becher gysz.
Tokaj: Kröczer A. gysz. Torda: WoiffJ.gysz. Tata: NiertrittFr. gysz. Trencsén:
Kulka István, Simon Á. gysz. Tittel: Georgievits Th. és társa. Unghvar: Polák Tb.
Uj-Verbasz: Singer H. és társa, l'jvidék : Schreiber J., Grossinger gysz. Uj-Gradiska: Dieners D. gysz. Vásárhely: Neheret. Veröcze : Demetrovich J.A. Vukovár: StanitsTheodor, Kirchbaum M.gysz Várasd: Halter gysz. Versetz: GustM.,
Berger testv.,Herzog gysz. Veszprém: Meyer ésTuszkau.Guthiird Theodor. XalaEgerszeg: Handler Istv., Stern S. Zenta: Parivodic J üilah: Weisz gysz. Zombor: Povits, Heidlhofer R. Zalathna: Megay G. A. Zágráb: Mihic Grat. gysz.,
Jakics A., Horacek gysz., Pepolus gysz. Zimony : Ivanovits J. A. uraknál.

Egészségi tanácsadó.
Maradandó becsü folyóirat.
Teljes szárnu példányok, bekötve

1927
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1864-ik, 1865-ik és 1866-ik évről

fele áron darabonkint 2 ujforintért postán utóvétellel kaphatók
a szerkesztőségnél P e s t , Lipőt utcza 1-sö szám.
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A sárospataki

A nemi éict

KOVA-MALOMKÖVEK

titkai s veszélyei.

ÁRJEGYZÉKE.

Ezen malomkövek a londoni, pesti, s.-a.-ujhelyi iparkiállításokon mindenütt első rendű kitüntetésben rérzesültek.
Melyek kétfélék, u. m. fehér és sima őrlésre valók.
A fehér őrlésre valók finom lisztkészitésro nézve a franczia kövekkel versenyeznek, sőt azoknál több százalékot hoznak be, és olcsóbbak.
A sima őrlésre valók podig, melyek a bányák beljéből
került mindinkább keményebb és tisztább sejtes kovafajból
készülvén, jelenleg már annyira tökéletesedtek, hogy a Radványi gőzmalom haszonbérlői elmondhatják, miként ezeknél
már tökéletesebb malomkövek nem képzelhetők. Nálok egy
pár 48" kő 24 óra alatt 150 pozsonyi mérőt Aröl le. A francziáknak sima őrlésre való alkalmatos kovakövök nem lévén,
ezek a kövek nem, csupán a sima őrléssel foglalkozó gőz- és
jobbra
balra
mű-malmokbf»n nélMilözhfítlenek, de minden egyéb vizi-, szél- és szárazmalmokban is átalános használatba kezdenek jönni, uiifit a többek közt Nyíregyháza jónak látta a város minden száraz malmait ilyenekkel szerelni fel.

A kftvek ára, pár számra, osztrák értékben:

kö mértéke 36"
kö ára
160 ft.

38"
170 ft.

40"
42"
44"
46" 48"
180 ft. 190 ft. 200 ft. 210 ft. 2 2 0 ft.

A kövek rendes magassága: az alykőé 10 hüvelyk, a forgóé 12", ezenfelül minden hüvelyk-magosodás
2 ft. 70 krral pótoltatik.
A megrendelések hat héttel előbb, mint azokra szükség van, a gyártulajdonosnál minden pár kőre 50 ft.
előpénz beküldésével téteesenek, midőn a kő nagysága, lyuk-bősége és merreforgása, különösen hogy a kő miféle
malomra és őrlésnemre való leend, tudatandó.
Pesten a köztelken kész kövek vannak lerakva, melyeknek eladása és ujabb megrendelések kieszközlése
felől ,,Robey és társai' irodájában, üllői-ut 1. sz. a. értekezhetni.

-s)

Értekezések nemzés-,terhesség-,önfertőzés-, magömlés-, sápkór-, fehérfolyás-, közösülési tehetetlenség-, nöi
magtalanssgról stb., ez utóbbi betegségek óv- és gyógymódjaival.
Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. Rodet, lyoni orvos

ragályelleni legluztosb óvszeréről,

a férfi és n8i ivarszerek boncztani ábráival.

Ára : 1 uj forint.
Rekommandirozott keresztkötésben :
20 krral több; utóvétellel 40 kr. több.
Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Eiber V. P.

Pesten József-utcza 66-ik számú
1914(5-12)
saját házában.

KÁNYA JÓZSEF
(előbb Bötim és Kánya)

Pesten, József-tér 10-ik sz. a.,
ajánlja

minden évszakra
dúsan ellátott

legújabb bel- és külföldi

noi-ilivaiiirii

Láczay Szabó Károly, gyártulajdonos.

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

Magyar hó külföldön.
SZENT-KATOLNA.

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

TARTALOM:
I. kfitet : Előszó. München. Berlin. London. Paris. II. kdtet. Brussel. Síünóra
Nürnbergben. Edinburghtól Liverpoolig. Abbevilletől Darmstadtig. Bad-Ems. Dieppe.
Genftől Badenig. Badeni table d'hőte.
1941 (3 3)

Kosten-Ersparniss bei Annoncen.

Institute, Bade-Oirectionen, Fabrikanten,lndustrielle, Geschafísleute etc,

welche genöthigt sind zu annonciren, erzielen bedentende Vortheile nnd Geldersparniss durch das seit Jahren a!s billigst anerkannte erste österreichische

Annoncen-Bureau des A . O p p e l i k . Wien, Wollzeile 22,
welohes sich wie im In- so auch im Auslande des solidesten Rufes, sowie zahlreioher
Auftrage und vielseitiger Anerkennungsschreiben erfreut.
INT* Bei grossen AuftrSgen bedeutender Rabatt.
Sammtliche Belege werden naeh Beendigung der Annoncen geliefert.
BF Preiscourants und Kostenüberscblage auf Verlangen gratis.
Annoncen-Aufnabme für allé europáischen Journalé.
(2—2)

Több ezer pár

ndi- és gyermek-topánkák, minden kigondolható bel- s külföldi kelméből s bőrből, szilárd
és tartós munka, a lehető legjutányosb áron kaphatók :

BRETSCHNBIDER ZSIGMOND

nagyszerű lábbeli raktárában uri utcza 11-dik sz. a., a szerviták
épületében.

Hogy a tisztelt vidéki megrendelők magukat tájékozhassák, szíves figyelmükbe
ajánlom alább irt árjegyzékein vázlatát:
1 pár bársony, posztó vagy brunell-topánka fűzőre, sarokkal
2! ft. 20 kr.—8 ft.
1 pár bársony, po«ztó, brunell vagy bőr topánka, sarokkal,
gummi-fcuzóra
2! ft. 40 kr.— 4ft.
1 pár bársony, posztó, brunell, selyem vagy bőr-topánka,
elólfüiőre, sarokkal
3 ft.—4 ft. 50 kr.
1 pár posztó, bársony vagy brunell reggeli czipő
1 ft. 20 kr.
1 pár posztó, bársony, brunell vagy bőr reggeli czipő, saft. 80-2 ft. 50 kr.
rokkal és gammi-huzóval
ft. 8 0 - 1 ft. 60 kr.
1 pár chagrinbőr reggeli czipő minden színben
ft. 50 kr.
1 pár bársony, posztó vagy brunell félczipó
ft. 80 kr.
1 pár bársony, poszsó vagy brunell félczipő, sarokkal
1 pár magas lábszár topánka bársony, posztó, brunell vagy
ft. 50-2 ft. 50 kr.
bőrből gyermekek száraára
1913 (4-4)
' Vidéki megrendelések pontosan és gyorsan teljesittetnek.

Tizennegyedik évfolyam.

4-ik szám.

1775 (5—6)

EgyFreyburgi 15 francos sorsjegyet
ingyen

1939 (4—6)

kap mindegyik, ki alulírottak váltóüzletében

1 100 frtos 1864-ki jegyet 20 havi 5 frtos részfizetés mellett

vesz. — Az utolsó részletfizetés lefizetése után a vevőnek 1 1(0 frtos 1864-i és egy
eredeti Freyburgi torsjegy szolgáltatik ki.
mindennemű állam-, ipar- és sorsjátéki papírokra, az árfolyam V« részértékig.

ígérvények

1 500 frtos 1860 ki jegyre, húzás február 1-én, fónyervény 300,000 frt, 7 ft. 50 kr.,
1 100 frtos 1860-ki jegyre 3 frt, bélyeggel együtt.
1 100 frtos 1864-ki jegyre, húzása márczius 1-én .
.
.
.
2 ft. 50 kr.
Államjegyekre, húzások márczius 20-án 4097 nyereménynyel
.
8 ft.

T a r s a s

j á t é k o k

4 frt negyedévenkint 20 darab valamennyi ausztriai sorsjegyre
egy badeni 35 frtos jegy hozzáadásával,

25 részfizetésre. A befizetés nem fog elveszni, minthogy a társasjáték bevégeztével
a sorsjegyek eladatnak, és az egész eladási öszlet a 20 részvevő között felosztatik.
Továbbá kapható még: 20 db. 1OO frtos 1864-ki jegy 20 havi 5 frtos
részletfizetés mellett. Az összes részletfizetés befizetése után minden résztvevőnek
egy eredeti 100 frtos 1864-ki jegy szolgáltatik ki.
~
Lejárt szelvények és kihúzott kötvények b e v á l t a i n a k .

KÁROLY JÓZSEF

váHnüiclete Pesten, harminczad-utcza 3. sz. a. 1
Viz által légzárolt

SZOBA-ÜRSZÉKEK,

melyek által a büz tökéletesen elzáratik, darabja 5 ft., lakkozott 8 ft., csinos szerkezetű sfinomanlakkozva 15 ft.
Készületek, melyek minden árnyékizékhez alkalmazhatók, s mely által a légvonal és büz tökéletesen eltávolittatik , darabja 8 ft. Mindkét tárgyat illetőleg egy
kir. szabadalommal ruháztattam fel.
Égésien teljes és díszes Angles-ek víztartóval, porczellán-csészével erős horgany-érczből szilárd gépezettel, famunkálattal együtt, minden házi árnyékszékhez
könnyen alkalmazható, helyben általam fölállhva egyévi jótállás mellett 80 ft.
Mustrák mindenkor készen tartatnak.
Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,

gömbölyűk vagy négyszögüek, melynek alkalmazása által a füst a konyhából s lakhelyiségekből nyomtalanul eltűnik, egy darab ára 10 ft.
A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 foirnt számittatik.
Továbbá folytonosan készen kaphatók fürdő- és ülőkádak a legerősebb
horganyérezből.
1981 (8-6)

MÍKSITS KAROLY,
bádogos-mester

Raktár: rózsatér 2. sz. a., a városháza mögött.

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

Pest, január 27-én 1867.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Djság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpán Vasárnapi Újság : Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi I j s á g és Politikai Ijdoiiságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
gtatágnál csak 1 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasensíein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
m inden igtatás után 30 ujkr.

Hűség

mind

(A múlt évi osztrák-porosz

halálig.
háborúból.)

Az 1866. évi rövid, de lefolyásában és segélyt, mely rólok megfeledkezett. A meny- resztül akartunk vergődni, hogy egy távoeredményeiben világra szóló csehországi had- nyire tőlünk telt, tábori kulacsaink tartal- labb látszó tisztás helyre kiérhessünk, egyjárat gazdag volt nemcsak nagyszerű esemé- mával enyhitgettük némileg a szenvedők szerre halk morgást hallottunk, mely mindig
nyekben, hanem kisebb szabású, de szintoly égető szomját s pontosan följegyeztük a élesebbé vált, minél inkább hatoltunk előre.
megható egyes jelenetekben is. Ezek följegy- helyet, a hol őket találtuk, hogy adandó je- Végre áttörtettünk a csalit utolsó bokrán, s
zésével s megörökitésével még most foglal- lentéseinkben gyors segélyt kérjünk szá- íme csekély távolságra tőlünk, a domb lejtőjén, az erdőség szélén egy idegen katonakoznak legjavában a külföldi irók és művé- mukra.
szek, kik a háborúból sértetlenül hazatért s
„Az erdőség, melyben jártunk, nem tiszt feküdt elterülve a földön, még kezében
otthonn a békés tűzhely mellett élményeiket nagy terjedelmű volt, de a vastag törzsü tartva a kard markolatát, a mint vele a csatában elesett. Domború melelmesélgetö katonák előadálét egy kis kutya őrizé két
saiból merítik elbeszéléseik
első lábával, mely, ha hozzá
s rajzaik tárgyát.
közeledtünk, mérges morEgy ily egyszerű, de törgással
s ugatással vicsoritá
téneti valóságánál
fogva
ránk
fogait.
Még közelebb
kétszeresen érdekes törtéérve
hozzá,
a kis kutya
netkét akarunk elmondani
egész
dühosséggel
rohant
mi is egy külföldi lap előg
gg
adása nyomán, mely ott a
ránk: de nem távozott ura
teljes hitelesség minden kellábain tul, s azután ismét
lékével ellátva közöltetett.
visszatért a holttest fejéhez
Kis történetünk színheés melléhez, hogy azt ellelye a csehországi csatamenünk megoltalmazza.
zőkön volt s az esetet azon
„Talán senki sem fogja
két porosz katona beszélte
elhinni, oly csodálatos, és
el, kik itt mint teljes hitelű
mégis igaz, hogy mi, sokat
szemtanuk szerepelnek. Ezek
próbált ficzkók, kik két hadegyike következőleg adta elő
járatban , Schleswigben és
a dolgot:
Csehországban, annyi sok
„Aköniggratzi csata után
halott és sebesült látásához
én és pajtásom parancsot
hozzászoktunk s e részben
kaptunk, hogy a közel dommár csaknem érzéketlenekké
bok erdős vidékét, ott fekvő
lettünk, mi nem nézhettük
sebesültjeink érdekében kimegindulás nélkül a kis kukutassuk s eljárásunk eredtya hősies magaviseletét,
ményéről jelentést tegyünk.
melylyel gazdáját két ember
Ez erdőségből sok kárt okozellenében védelmezte. Mit tetak a porosz seregnek az osztgyünk vele? azon okoskodrák csapatok, melyeket csak
tunk. Én mindenekelőtt azt
makacs ellentállás után és
szerettem volna bizonyosan
akkor lehetett innen kiűzni,
megtudni, vájjon a tiszt meg
midőn a porosz korona-hervan-e halva vagy csak sebec e g hadteste más oldalról
sülve, s mégis sajnáltam a
^ar hátrálásra késztette az
szegény ebet, hogy erőszaá t r a k o k jobb szárnyát.
kot használjak eltávolítására. Ez pedig egy perezre sem
mint ide érkeztünk,
engedte meg, hogy a tiszt
< 5 hős bajtárs elvérzett
Hűség mind halálig. (Jelenet a múlt évi csehországi
csatatérről.)
fejéhez közelebb érve, neta«jára akadtunk, az összeszétszaggatott, véres egyenruhák élöfákat sűrű bokrok fonták körül, melyek-1 láni léiekzetvételét kilessem. Valahányszor
jelei voltak az itt pusztított halálos nek védő árnyai
megkísértettük, dühösen rohant lábikráink
y közé,, az erdő megsebesült
g
g
,
e
;
mnek.
A
halottak
között
nem
egy
é
adjaiként, a halálosan megsebesült szegény felé, de tüstént visszaugrott gazdája mellére
l« sebe
is találtunk még, kik az öl- harezosok is kínjaikban megvonták magukat.
a mint mi viszszahuzódtunk. Csupán annyit
óta hiában várták itt az orvosi
„Mid<")n egy ily sűrű bokros helyen ke- vettünk észre, hogy a holttest halálos sebe

