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Előfizetési felhívás

VASÁRNAPI ÚJSÁG
POLITIKAI ÜJBONSÁGOK
1867. október—deczemberi folyamára.

(Ismeretterjesztő és politikai tartalmú két hetilap. — Az egyik eredeti
képekkel dúsan illustrálva; a másik „Országgyűlési besiédtár"-ral
bővitve.)
Kiadja

Heckenast Gusztáv.

Szerkeszti

A közelgő évnegyedre uj előfizetésre hívjuk föl a t. olvasóközönséget, s ajánljuk
ez ikervállalatot, mely ugy tartalma, mint képei által közkedvességet vívott ki magának, politikai részével pedig nélkiilözhetlen tájékoztatójává vált a naponkint birlapot
nem olvasó közönségnek. Az országgyűlés aj ülésszakának küszöbön Ievö megDJitása, hol hazánk legfőbb érdekei többi közt anyagi létünk életkérdései fognak
tárgyaltatni, ismét érdekesebbé teszi a politikai lapokat; s a „Politikai Újdonságok."
• mint hetilap mindig kellő és világos áttekintést nyújt a helyzetről, ugyanazon írónk
tollából, ki e lap politikai részét már kilencz év óta kezeli.
A két lap öszhangző tartalmánál fogva magában egyesit minden hasznos tudnivalót, s olcsó áránál fogva minden osztálybeli olvasni szerető ember által könnyen
megrendelhető.

Előfizetési feltételek:

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve
vagy Buda-Pesten házhoz hordva:
Évnegyedre (október —deczemberre) . . . 2 ft.5 0 k i *
Csupán a Vasárnapi Újság:
Csupán a Politikai Újdonságok:
Évnegyedre (okt. — decz.) 1ft.50 kr. Évnegyedre (okt.—decz.)l ft. 50 kr
WH^^^^ •*- „Vasárnapi Újság" és „Politikai Újdonságok," mint legelterjedWHHy
tebb lapok Buda-Pesien s a vidéken, a t ez. közönség, kereskedelmi
testületek, vállalkozók, gyárosok s iparüzők hirdetményeinek fölvételére s közlésére is ajáriltatnak. Az igt.atási-dijak a legolcsóbban fognak számíttatni, — többszöri
hirdetésnél az illetők különös kedvezményben részesittetnek. A fordítások németből
magyarra ingyen eszközöltetnek.

(3-8)

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok íü»d<j-hivaía!a
(Pest, egyetem-uteza 4-ik siám alatt).

Előfizetési felhívás.

Altesti sérvben szenvedőknek.

Két év óta kettes lágyéksérvben szenvedek, mely nekem hébekorban iszonyatos
fájdalmakat okozott. Ön kitűnő két .köcsög sórvkenőcse, melyet f. évi január 10-én
kaptam, oly hathatósnak bizonyult be, hogy most már fájdalmakat nem érsek s a sér»
is csaknem elenyészettnek tekinthető s mondhatom ugy érzem magam, mintha újra
születtem volna. Elóvigyázat tekintetéből mégis kér.mönt, miután a gyógyítást tökélletesen befejezni akarom, küldjön nekem sérvkenócséből ismét 2 köcsöggel.
Treptow, a Rega mellett, Pomerania febr. 27-én 1867.
——
C G. pék-tanonc*.
örömmel ragadok tollat, hogy önnek megírhassam, hogy ön, istennek hála!
sérvkenőcse által 16 éven át tartó fájdalmaimból tökélletesen kigyógyitott. Ezért ezersreres köszönettel tartozom. Az Isten s ég áldása vegye önt körül, mert ön azt megérdemelte. Bár embertársaimnak tudtára adhatnám, kik sérvbajokban szenvednek, bizonyára megtennem, hogy Sfurzenegger kitűnő sérvkenócsét vegyék használatba.
Constanz, junius'29. 1867.
F. H.
E kitűnő s egyátalában semmi ártalmas anyagot magában nem foglaló sérvkenőcs
reggel 8 este egyszerűen b-dörztöltetik, a gyógyulás bekövetkezik a nélkül, hogy kellemetlenséget vagy gyuladást okozna. Egyedül megrendelhető köcsögszámra 3 ft. 20
kr. a. ért. t»esten Forinágyi F. gyógyszerész által, Széchenyi sétatér 26. sz. a., és
Bécsben Weiss József gyógyszerésznél zum Mohren 444. sz. a., unter den Tuchlauben. — Zagrabbnn Millbach Zsigmond gyógyszerész. — Temesvárit Quiriny A. városi gyógyszertárban.
Tisztelt ur!
Van szerencsém önt tisztelettel kérni, küldjön betegeim számára kitűnő sérvkenőcséből ismét 7 köcsöggel és pedig 2 köcsöggel a gyengébb, 5 köcsöggel az erősebb
féléből. Az eddig öntől kapott adagok a soha nem reménylett eredményhez vezettek,
következőleg ön által a szenvedő emberiség javára oly s^zer alkottatott, mely nemcsak
minden theoriát felülmúl, hanem minden altesti sérvben szenvedő emberbarátok ön irányában áldással s őszinte köszönettel tartoznak. — StendnitzSiegendorf, Porosz Sziléziában. Haynau kerületben, július 31-én 1867.
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A MAGYAROK TÖRTÉNETE.
a középiskolák használatára.

HORVÁTH MIHÁLY.

Irta
Fűzve (224 lap), ára f fforint 4 0 krajezár.

Pest, oktober 20-án 1867.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok *-«yűtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 tt.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri iktatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk szamara hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein én Voglür, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkr.

Gróf Eszter ház y Kálmán.

Újonnan megnyitott raktára

BRÜNNER TESTVÉREK.
«s. kir. szab.

LÁMPA-GYÁRÁNAK
PESTEN,

nri-nteza 2-dik szám. Trattner-Károlyi-féie házban,
ajánlja a legbővebb választékban,

mindennemű petróleum- és ligroia-lámpáit;
legczélszerübb s legújabb díszes formákban,

MF*

a

legolcsóbb gyári árakon. ~%B&

Ugyszinte jieílOleillII- és HgrOÍIie-Olajait legjobb minémüségben, a legolcsóbb árak mellett.
2271 (2-4)

BRÜDER FRAXKL IN PRAG.

Heckenast Gusztávnál megjelent és minden könyvárusnál
megrendelhető:

Tizennegyedik évfolyam.

Levélkivonatok Sturzenegger Gottliebiiek Herisánban, Appenzell kantonban, Sveiczban.

A „Honvéd" első magyar katonai hetilap szerkesztője a 9-ik és 10-ik
számaiban felszólítást intéz a honvédegyletekhez és a nonvédekheza „téli
Die in Wien 1866 príimiirte Samenhandlung
iskolák" érdekében, s egyúttal előfizetést nyit a téli iskolák könnyítésére
havonkint 2-szer megjelenendő „oktató-levelek"-re, melyek a következő
tantárgyakat fogják tartalmazni:
Sehülingsgasse (Poric) 1074—2. Hotel „enghseher Hof",
1) a szolgálati szabályzatot;
2) a taktika elemeit (oktató, gyakorlati és hadműködési szabályzatok); erbittet s^cb rechtzeitig, unter Beifiigung von 10 fl. Ö. W. als Angabe per Sack, Auf.
trSge auf nacbstehende, bewSbrte, vorzüglichste, direct bszogene Üriginal-Saatge3) az ügyelő szolgálatot (előörsi és őrjárati szolgálat);
treide und Winterraps-Saaten unter Garanlie der Echtheit:
4) a számadó szolgálatot (adminietratio).
Probsteier Saatroggen (Kom) ) 25 — Söfacher "j in plombirten OriginalsScken zu
Az „oktató-levelek" szétküldése 1-ső novemberrel kezdődik meg,
„
Saaíwelzen
j
Ertrag
> l Tonne ungefahr 2'/« nieder..
Wiuterrapssaat
'
österr. Metzen.
és ezen évi két hóra az „előfizetési feltételek" a következők:
Effectuirungrechtzeitiger Ordres: Raps im Augnst; Roggen und Weizen anfangs
1) Az előfizetési ár havonkint 30 krban határoztatott meg.
2) A „Honvéd" előfizetői a két hóra (november—deczember) járó September; spatere so lange Vorrath, 14 Tagé nach Empfang.
Engliache Saatweiztn, namentlich: Fenton, Hopetown, Hnnters, Winter60 krt. egyszerre folyó hó 20-káis; kéretnek beküldeni.
Redlbaff. Spaldings profíllo, Kessingland, Halleta *enealogischer,
3) Á külön előfizetőkre nem szabatik nagyobb ár, s ezen tisztelt elő- Talerwrea,
Fern oder April und antUrein Sacken von ungefáhr 2% niederösterr. Metzen Effecfizetők is kéretnek a 60 kr. pontos beküldésére, és
tuirung September; spa'tere Ordres vier Wocben nach Empfang.
4) valamennyi előfizető minden két hétben előre, t. i. 1-ső és 15-dik SedSnder Saatroggen (Kom) 1 in Sáeken zu 1V» niederösterr. Metzen, Effectuirung
J August; spStere Ordres 14 Tagé nach Empfang.
november-, továbbá 1-ső éa 15-dik deczemberben 2 egész nyolczad ivén SerlAndi-r WlnterfapftMtnt
Ferner empfieblt sie ihr Láger sHmmllicher
fogja az emiitett „oktató-levelefc'et megkapni.
land- und forstwiithschaftlicher Saincn und Gemüse-Samen,
Az előfizetési pénzek Heckenast Gusztáv kiadó úrhoz (Pest, egyetemjetzt insí. osidttrö von Stoppelrüben ( W a s s e r ) , engl. Fntterrüben und Turnips,
uteza 4. ezám) küldendők.
Bufhweizcn (Heidekorn). amerik. *Merdezahnmal«, Acker-und Riesenspörgel,

Uj iskolai könyv.

42-ik szám.

sowie sueh von eugl. Portland-Oment, en«l. Steinkohlentheer, bestén Chamottrzlegeli;, Wiener-Neustadtcr Binderpech, Fichteupech, feinste belg. Wagenfetlen, Peru-Guano. Knochenmebl etc. e t c , sowi« selba auch ihre Dienste beim
Eln- und VerkauflaDdwirthschaftl. Products und Fabrikate, für Landwirthschaft und
laodwirthschaftl. Fabrikationszweige nöthigen Matériáién empfiehlt; auoh zu Vflrschüsseu auf dieselben. Schliesslich theilt dieselbe mit, dass sie fürOesterreich die GeneralAgentnr der wiederbolt mit den ertten Preisen, auletzt auf der gegenwartigen Weltauastellung betheilten

kön.preuss. pat. Kali-Fabrik von Dr. A. Frank in Stassforth

übernommen hat, ur.d empfi<h!t zur Rapsbestellung, sowie zur Wiesen- und Kopfdüngung die KalldanReniittel derselben unter Garantie der angegebenen Gehalte an reiiiem Káli und Controle der lobi. agriculturchem. Versuchst=tation in Prag, namentlich:
rohesschwefelsauresKalilO-li 0 /*, rolie schwefelsanre KaHmai?nc8Ía 16—18%,
dreífach conoentrirtcs KaliealK 30—SS'/o, (ünfTach concentrirtes Kalisalz
50-53%, jserelüiKtes schwefclsaures Kall 39-42%, rohe schwefelsaure Magnesla, Kalktnagnesia. Sammtliche Dünger sind eingemahlen. Preiscourante, Berichte
über Anwendung und Resultate dieser Dünger, Frachtóngaben etc, sowie auch unsere
Samenkataloge und Berichte über Saatgetreide gratis und frameo.

2191 (ii-i2)

Brttder Franki, Prag.

Kiado-tulaiilonos Hockenast Gusztáv. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Kolozsmegye fiatal uj főispánja, kinek
arezvonásait mutatjuk be olvasóinknak,
egyik kitűnő tagja a fiatalabb nemzedéknek
közéletünk terén. S ha szívesen tekintünk
azoknak tiszteletgerjesztő arczára, kik érdemekből fontak egy hosszú életen át koszorút
halántékaikra, jól esik néha azokon is szemlét tartanunk, kik pályájok első szaka által
feljogosítottak, hogy még sokkal többet várjunk jövőjöktöl s kik biztos zálogául szolgálnak azon alapos reménynek, hogy hazánk
ezután sem lesz hü és jeles fiák hijjában.
Gr. Eszterházy Kálmán Dobokamegyében Nagy-Iklódon született,
1830. június 7-kén. Atyja Eszterházy Dénes, anyja gr. Haller
Czeczilia. Az Észterházy-család
cserneki törzsének egyik ága a
múlt században származott be
Erdélybe, házasság által; s ez
ág, melynek több tagja viselt közszolgálatokat időnkint,
melynek öt tagja vett az 1848-ki
eseményekben is részt, ez ág
az, melyhez Kálmán is tartozik.
Iskolai tanulmányait 1839ben kezdette a kolozsvári kath.
gymnasiumban s végezte az
ottani lyceumban, 1848-ban.
Tanulói pályája két utolsó évében élén állt az ifjúság ama
szabadelvű s nemzeties mozgalmainak , melyek föczélja
volt a magyar nyelv rendes
tannyelvvé eszközlését vivni ki
az ott még akkor is uralkodó
latin helyett; a mellett a lyceum
könyvtárát megnyitni az ifjúságnak, s ifjúsági olvasó- és
önképző-kör alapítása által
emelni az iskolai művelődést,
nem tartván erre elegendőnek
a tanórákon nyert oktatást. De
mind e nemes törekvések csak
1848-ban jutottak teljes sikerre; midőn a márcziusi napok
elragadó árja az előbbi mozgalmak által
már organizálva találta a lyceumi fiatalságot, s igy? testületi részvéte, vezetőivel, az
akkori tüntetésekben minden rakonczátlanságtól is megóvta.

a közbejött események miatt a szokottnál
korábban záratván be, midőn egyszersmind
tanulói pályáját is befejezte, az események
Pestre vonzották a lelkes és tettvágytól
sarkalt ifjút. Csakhamar megkezdettek a
toborzások az alakuló honvéd-zászlóaljakba.
Kétségkívül az első beállók közt lett volna,
ha meg nem hallja, hogy Erdélyben is fognak hadsereget szervezni. Mihelyt erre vonatkozólag gr. Mikes Kelemen és gr. Bethlen
Gergely fölhívását olvasta, azonnal haza
sietett, s Kolozsvárit, a toborzás főhelyén,
mint saját költségén fölszerelt önkéntes,

GRÓF ESZTERHÁZY KÁLMÁN.

beállott közvitéznek, a szervezni kezdett
lovasosztály első századába. Az őszi hadjáratban mint szakaszparancsnok altiszt vett
részt; s midőn Bem átvette a vezérletet,
általa tisztté neveztetett ki.
A gálfalvi csatát követő napiparancsban
Az országgyűlés megnyíltával királyi
táblai gyakornoknak esküdt föl. A tanév, dicsérettel lön kiemelve, „a csata előtti éjjel

a jobb szárnyon az ellenség előtt és közelében eszélyes vezényleteért." Január 21-kén
a szebeni csatában, ágyufedezeten volt a
balszárnyon; s itt egy ellenséges kirohanás
alkalmával, midőn azt föltartóztatni személye hősies koczkáztatásával igyekezett,
jobb karját egy ágyúgolyó elsodorta. De oly
kevéssé veszté el lélekjelenlétét, hogy csapata vezényletét átadván káplárjának, súlyos sebe daczára maga lovagolt a vezérlő
őrnagyhoz, gr. Bethlen Gergelyhez s jelenté
neki, hogy sebesülése miatt másnak volt
kénytelen átadni a vezényletet. A vitéz
őrnagy (később ezredes) nem
ok nélkül emlegette ez epizódot
külföldön is több izben, mint
a hadosztályát átlengő katonás
kötelességérzet szép példáját. Mint sebesült, Maros-Vásárhelyt feküdt, hol átalános részvétben részesült, mig karja
amputáltatott. Innen, mint a
hadi szolgálatra képtelen, beküldé lemondását; de az nem
fogadtatott el, sőt előléptetést
s harmadosztályú érdemjelt
nyert.
A magyar hadjárat bevégezte után ő is sorozás alá esett
mint honvédtiszt; de csonka
karja megmentette, s mint képtelent a szolgálatra, nem sorozták be. A forradalmat követett szomorú korszak alatt
visszavonulva, gazdaságával
foglalkozott, a társadalmi s
anyagi téren megragadva minden alkalmat, szolgálhatni hazája és nemzete ügyének. Tudományok iránti szeretete, különösen a természettudományok s kivált a geológia tanulmányozása felé vonta, előmozdítani óhajtván hazájának,
• Erdélynek, e tekintetbenis megismertetését. E szakba vágó s
egyéb irodalmi dolgozatai többnyire neve
nélkül jelentek meg; az erdélyi múzeumegylet körében a mondott czélra évenkénti
kirándulások rendezése által is hatott ez
irányban.
1861-ben, az ujraébredés korszakában,
résztvett a kár oly fehérvári értekezletben,

m

514

mint az általa kezdeményezett „Korunk" ez. A költő? Oh nem; a kis csecsszopó csak,
hírlap tudósítója, s innen tudósításokat kül- Ringatva bölcső s anyai kezek.
S hogy ringani mecjszünék ama csónak,
dött egyszersmind a pesti lapoknak is.
Itt járt el,*) itt lőn ,,pendeles gyerek."
A megyei élet sorompói is megnyílván Itt gyüffyögé az első szót. az édes
némileg, tért nyert a politikai föllépésre. Magyar beszéd első, tördelt szavát.
Neve e téren is csakhamar ismeretes lön, s Oh az a szó! örökre oly beszédes,
midőn a szebeni „tartotnány-gyülés" egy- Ajkán jövőkbe hatva, zúgva át!
behivatott, előbb a gyalui választókerület- Első játékit itt üzé a porban,
ben lön jelölve, de ort a szavazatok épen Az első lepkét itt kergette, itt.
egyenlően oszolván a két jelölt közt, ő ma- S hogy visszajött, későn, már férfikorban,
gára szavazni nem akart s igy a választás Hogy szedegette szép emlékeit:
eredménytelen maradt. Csakhamar Veres- Hogy hallgatá a dajka-rímet újra,
patak bányaváros részéről választatott meg, Ha hallaná még fölcsendülni tán;
természetesen, hogy be ne-nienjen a tör- Hogy lovagolt, hejh, fűzfa sípot fújva,
vénytelen gyűlésbe; nem is ment be, csak Hogy lovagolt, szilaj nádparipán . . . .
aláirta a magyar tagok együttes nyilat- Azóta, hajh, a kis lak összeomlék,
kozatát.
Vályog-falából nincs egy darab ép.
1865-ben, miután Kolozsmegyében a ro- De minden itt felőle élő emlék,
mán jelölt (Hosszú József) elől önként visz- Az ő hírében nincsen omladék.
S épülne bár a kis kunyhó helyére
szalépett, mint Fogaras város követe vett Magas tornyokkal büszke palota:
részt a kolozsvári utolsó országgyűlésen. A mily magasra dicse ér, — nem érne,
Fogaras, a pesti országgyűlésre követkül- Higyjétek el, nem érne az oda!
dési joggal nem birván, ide nem küldheté.
De midőn Kolozsvárit Nagy Elek lemon- S viszont ha mind, mi itt körül fennáll ma,
Ház, utcza, város, mind omolna el,
dásával az egyik képviselői hely megürült, S eltűnne mindez, mint egy reggel álma,
ö lett az erdélyi főváros küldöttje. Rövid S népről, mely itt élt, ne maradna jel,
képviselői pályája alatt a Deák-párthoz tar- Idő, vihar, ha mindent elsöpörne:
Az ő nevét, azt el nem söprené,
tozott.
B. Jósika Lajos lemondván a kolozsme- A romok közül az megint kitörne,
gyei föispánságról, a minisztérium gr. Eszter- Büszkén, mikép a pálma, ég felé.
házy Kálmánt nevezte ki Kolozsmegye főis- Mert mig e róna, melyet ugy imádott,
pánjává. E kinevezés a megye óhajával s Nyilt arczulattal az egekre néz
osztatlan bizalmával találkozott. S most a Es hő kebelén ringat délibábot:
vegyes nemzetiségű megye, és az ország s Az ő emléke itt el nem enyész.
kormánya teljes reménynyel néz a hazafias, Rengő kalász, kövér fű, évről évre
erélyes és eszélyes ifjú főispánra, kitől a Zöld koszorúba fonja itt e helyt,
S halk suttogással áldást mond nevére
kormányzat terén is a legjoboat méltán vár- A Kis-Kunság, mit ugy megénekelt.
hatjuk.
.

jogok felett a városi polgárokkal sok vitája volt,
melyek csaknem sí legközelebbi időkig lejöttek.
E s/.omoru vi&zor.yt és a fejedelemnek tanügyek iránti kegyeletét bizonyítja, hogy egyik
rendeletében a városiakat inti, hogy a clariss.
professoroknak köszönjenek, egy más 1671-ben
kiadott rendelete pedig a szekereket eltiltja a
kollégium melletti utczából. De a gyűlölködés még
ekkor sem szűnt meg; ugy hogy egy
1682-ben a n.-enyedi templomban tartott
zsinat, különösen ezen súrlódások kikerülése szempontjából, a tanodát visszahelyezni rendeli Gyula-Fehérvárra. Ebből azonban semmi sem lett, mivel Apaffy az elűzött s előbb Gönczön megtelepedett sárospataki iskolának adatott a fehérvári
iskolaépületben helyet, honnan ez később MarosVásárhelyre vándorolván, az itteni ref. kollégiumnak veté meg alapját.
1690. Az Erdély számára kinyert Leopoldi
kötlevéllel, nov. 12<-én Enyeden várja be a győzelmes badeni herczeget.
1704-ben mind a város, mind a tanoda nagy
csapást szenvedtek.
Az eset röviden ez volt:
Toroczkay István, Rákóczy egyik ezredes
kapitánya, Enyedre jő s a város lakosságát, a főtanoda elöljárói kivételével, a fejedelem hűségére
esketvén, a Maros mentén fel M.-Bogáthoz vonul.
Rabutin, császári hadvezér, már kiindulandóban volt Szebenből s kémei Enyedet is egyre
járták, hogy Szász-Sebesbe az előőrség vezéréhez,
Tige ezredeshez, hírt vigyenek a kuruezok állása
felől.
Egy ilyen kémet, valami ácsmestert, Balkó
László, Toroczkay hátrahagyott tisztviselője,
megfogat, és vezéréhez Bogátra küldi. Ez a kémet,
miután — elég vadul — orrát, füleit levágatta,
elbocsátja, ki Rabutin elé menvén panaszra, ez
szörnyű haragra buzdul. Toroczkay ellen? Nem;
ennek serege volt, melylyel a tábornok urnák nem
nagy kedve volt megmérkőzni, hanem — a vétektelen és védtelen Enyed ellen.
Báró Tige (Tis) ezredes parancsot kap, hogy
S a mig lesz egy rög, — és hol nincs ilyen, hajh!— a boszu művét Enyeden hajtsa végre.
Ez ezredével s nagy tömeg oláh és szász felA melyre honvéd vére csorga le,
Petőfi gyermekkori lakhelye.
S lesz egy keresztke, fejfa, vagy egy zöld galy, kelővel épen virágvasárnapja reggelén (m rcz.
(A ház falába illesztett emléktábla leleplezése alkalmával. Jelölni hőseink sírját vele;
13-án) Enyedre tör.
Reggeli 8 óra volt, a városi nép a kastélyba
Félegyházán, 1867. október 13-án.)
Mig áll Segesvár gyászemíékü téré,
vonult,
vagy segélyre és védelemre számítva,
A hol ketté tört a kard és a lant:
Olvasta
vagy
már
isteni tiszteletre gyűlve.
Fölzág a „Talpra magyar!" s az „Előre!"
De Tige serege körülözönli a kastélyt s a
Szász Károly.
A vész hárfáján, szellemkéz alatt.
józanabbak csakhamar belátják, hogy ennek
Az üstököst kérdd: honnan jő, hová megy?
S mig egy magyar lesz s hangzik egy magyar szó, ágyúi előtt a gyenge falak nem állhatnak meg. A
Mi űzi őt, mi czél felé, tova?
hírneves Páriz Pápai Ferenczet s még néhány
S szerelmes lányka magyarul dalol,
Az üstökén vész, homlokán haláljegy,
előkelőt kiküldenek követül Tigehez; de a város
Mig egy magyar szív fölriad, viharzó
Ragadja bőszüit, prüszkölő lova.
már lángban áll, a vad csorda fosztogat, öl minNagy elszánással a nyomás alól,
Végzettől űzve fut, meg nem pihenve;
denfelé. Tige csak annyit igér, hogy a kik a taMig nyerve nem lesz a világ-szabadság
De kérdd: hová visz útja, úttalun?
nodái épület udvarára vonulnak, azoknak nem
S küzd egy magyar, hol érte küzdni kell,
— ,,A végtelenből és a végtelenbe !"
lesz hántásuk.
S lesznek kik jelszavát fennharsogtassák:
Ennyit felel csak és tovább rohan.
De ugy látszik, ezt sem tudta vagy akarta
— Petőfit addig nem felejtik el!
megtartani.
Kérdd a folyót: hömpölygő széles árja
Mert mind a kastély s az abban lévő temploHonnan B/.akadt, kígyózva merre lejt?
mok, sőt tornyok,' mind pedig a kollégium épületei
Vizén terhelve úsz ezernyi gálya,
Nagy-Enycd, régészeti és történelmi felgyujtattak.
Kincscsel rakottan mint megannyi sejt.
A kétségbeesés némi ellentállást idézhetett
tekintetben.
Majd szikla körzi, majd termő vidékek,
elő, mert a menekülők egy része a város fölötti
Rombolva ott, áldást árasztva itt —
(Vége.)
Őrhegyre vette magát.
A földnek jól tevője, tükre égnek,
Több, mint kétszáz ember*) lett áldozatáé
Mig sírt neki a tenger ágya nyit.
1659.11. Rákóczy György, miután Várhely- ,.nagy romlásnak," mint ez időben nevezek, s
nél Szejdi Ahmet ellen csatát vesztett, az Enyed alig pár órai dúlás után az egész város elannyira
Láng-üstökösnél rejtelmesb-, csodásbban,
előtti magaslaton még egy szerencsét próbált, de megsemmisült, hogy életben maradt lakói több
Petőfi jött é3 távozott megint;
szerencsétlenül (D. Fundgruben II. 168).
hónapon keresztül a szomszéd Toroczkón vonulMint a folyó, hatalmas áradásban,
1062. A Kemény János elestével trónján tak meg. A tanulók a „Székelykő" barlangjaiban
Jött s ment, a róna jóltevőjekint.
megerősödött I. Apaffy Mihálynak még fegyver hallgatták tanáraik előadását.
Szülötte mély, viszhangos rengetegnek,
volt kezében a kocsárdi mezőn, midőn a derék
A nyár folytán visszaszállingóztak a^ szerenVonatva mélységek hatalmitúl —
Bethlen János, az ország korlátnoka, figyelmét csétlen város lakói, s a mint az üszkök alól kiszeNem tudja senki: bölcsője hol rengett,
már az ország jövő miveltségének megalapítására dett harang-anyagból egy kisebb harangot öntheNem senki: sírja merre domborul.
irányozta egyebek között a gyulafehérvári egyetem tének, összegyűltek áhítattal a félig rom egyház
helyreállítására, melyet a tatárok 1658-ki dúlása ivei alatt, hogy itt fogadást tegyenek:
De mint a csillag, mely sebes futtában
alapjából felforgatott.
1. arról i" hogy a virágvasárnapot minden
Az égen fénylő tűzvonált mutat:
évben
imídkozással, böjttel megünneplik.
Miután
a
vár
s
Bethlen-Rákóczy-féle
épüŐ neki is> hol járt, nyomába' láng van,
2. Hogy a tatárok 1658-ki rohamától való
let kizelebbi helyreállithatására nem igeu leS fényes dicsőség jegyzi az utat.
hetett kilátás, meg azért is, hogy a tanoda javai- megmenekülés napját, tudniillik ez. István király
Jó kedve szétszórt égő sziporkái,
hoz közelebb esvén, azt gondosabban kezelhesse: napja előtt való vasárnapot, hasonló szertartással
Haragja bősz villámi: a dalok;
fogják megünnepelni.
a kollégium Enyedre tétetett át.
Tűz-pillangókként látván szerteszállni,
3. Az asszonyoknak megtiltják a czifra ruhák
Hol járt, hogy élt, megtudjuk általok.
E rendelet, melynek eredetije a főtanoda
viselését
ekklezsia-követés büntetése alatt, mivel
levéltárában van, annyiban függ össze a kastély
Itt is van egy nyom, elmosódva félig,
történetével, hogy egyetlen épületén kívül, mely Isten e két, esetben nyilván kimutatta, hogy a
Befolyta féíig a futó homok. _
a mai tanodái épület kapujával szemben a Mi- czifrálkodás nem kedvus előtte.
4. Hogy a ezégéres bűnöket a városban meg
De még a hívek ajki elbeszélik,
riszló (ma kollégium) utcza túlsó szögletén esett:
Ők frisseségben látták e nyomot,
csak az egykori Bethlen-palota s a hajdani plébá*) Ezek között több tanuló ifjú is, kik a MiriszlóAz éveket gyorsröptü évek váltak,
nia állván rendelkezésére, ezeket azonnal igénybe
utcza végén lévő dombra temettettek Később a kegyelet
Hány vész söpörte végig a határt!
vette, e ettől kezdve ugy ez, mint egyéb földesúri egy kis kápolnát emelt ez ifjak sirja felé; de a kegyetlenDe itt a nyom, — s azért tevők e Táblát:
ség széthordá, megsemmisité. Csak a Kápolnadomb"— név
Mutassa, — hogy a költő erre járt!
maradt meg.
*) Eljár, mondják, a gyermek, mikor járni kezd.
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nem tűrik s nem pénzzel, hanem példásan meg- gordo, cascabel gordo), mert a. bennök résztvevő
nép-fiai köntösükön és nadrágjukon vastag gombüntetik.
bokat szoktak hordani.
5. Az uzsoráskodással felhagynak.
Ez ünnepélyes fogadástételt aláírták : Bajtsi
Mi tehát — igy szól utazónk — elvezettettük
András lelkész, Kolozsvári István s Páriz Pápai j magunkat Coliron által Minnarro bátyához a
Ferencz tanárok; Krezner János luth. lelkész s Trianába. Az ajtó előtt egy pár ember állott papirPataky István a kollégium seniora ,,nomine et : szivarokból eregetve füstöt. Mi köszöntünk nekik
persona totius" (az egész tanulóság nevében). I s bementünk a terembe, hol egynéhány ösmerő-»^l™ó>.
i ssünkkel
i i n l r l í p l tn
líí lb-A7tnnL- Irilrpí".
méo* n
. .íllf íiíl é m i f i n
Ezeken kivül 48 polgár.
találkoztunk,
kiket még
azr „akadémián'
,,Az istenfélő asszonyí állatok képekbe irat- j láttunk volt. Azután megindultunk a spatio, egy
ták be nevöket örök emlékezetnek okáért 44-en. oszlopokkal körülvett tér felé, a mely, ugy látszik,
Kik között elsők ezek: néhai t. tudós erdélyi ref. még a mohamedán moriskok jó napjaiból való.
püspök Tofeus Mihály ur özvegye Kun Eva mp. Százéves czitromfák és bananák vannak benne,
ÍSÍéhai t. Nagyári József ur özvegye Tofeus Mária j levegője illatos, az este is igen szép volt. Az oszlo—
AT.;I__•_ Szikra
o_:i.__ István
T..Í-»,,;„ n.
„ e.
a hadnagy
k„/u,„™., özvegye
;;„.,„„.„„ ! pQjj k ö ^ közönséges padok és székek voltak
mp. Néhai
állítva. A cigarreták virágai már jelen valának s
Hunyadi Anna mp." stb.
1230 és 40 között kellett az egyház teljes nemsokára el kezdett ezinezogni egy gitár és éne-

dáltatta velünk rendkívüli mozeékonvsáffát. Ő
folyvást dobogott, mialatt fekete köpenykéjét
utánozhatlan kellemmel lobogtatta és karjaival
kedves mozdulatokat tett.
Igen vidám dallama van aVito sevillanonak
melyet asztalon, két andalusiai borral telt pohár
közt szoktak dinnyés kertekben vagy a guadalquivir-parti nyári lakokban tánczolni. Mi is lát-tünk egy alkalommal ilyen tánezot. Kgy leányka,
mint az őz fölugrott az asztalra és megzendült a
gitárok, castagnettek és panderok zenéje. Ö a
poharak közt tánczolt, a nélkül, hogy egyiket is
érintette volna, csudálatos könnyüséggel és biztossággal. Ezeket énekelték hozzá: „Oh kedves, édes,
jőj fe'ém, jőj felém ! " „A leányok aranyok, az
asszonyok ezüstök, az özvegyek rezek, az öregek
bádogok." A leányka folyvást tánczolt. Egyszer
egy hang feléje kiáltott: „Tire oste la canna! kapd
fel a poharat!" Mire ő ezt csakugyan gyors mozdulattal fölkapta s a táncz közben, melyet nem
lefújt
jegyet
A beomlott csúcsíves boltok helyét azonban kedvelt, mint a moriskoktól származó canna. Ez szakított félbe, kiürítette a nélkül, hogy csak egy
ezáltal csak egyszerű — jobban mondva, igen is valóságos próbaköve az andaluziai énekeseknek, cseppet is hagyott volna benne. Még egynéhányat
czifra fupadlat, mennyezet (piafond) foglalta el s mint az öszvérhajtsároknak, dugárusoknak és j ugrott s hajlongott azután és ajánlotta ma<*át.
Olé! fölkiáltás, melylyel a tánezosokat lelkea kiegyenesitett falakra czifra virágfüzérek (guir- ilyenféle embereknek, mert igen erős tüdőt kíván.
lands) festettek, melyek az egyház padlásán ma Hangja nagyon mély, de néha igen élénk. Általá- síteni szokták. Innen vette nevét az olé gaditano,
is látszanak. A padlásra pedig azért jutottak, ban a polok, tiranák, rondennák, olék, malaquen- egy ősrégi táncz, mely nagy mozgékonyságot
nák, tonadák s más efféle néptánezok és énekek, és könnyed tartást igényel és a melyet a híres
mert
Nenától igen szépen járva láttunk. A leányka
1800-ban s illetőleg az azt megelőzött évek- arab származásúak, vagy ha nem,legalább
olyan hajlékony volt, mint a nádszál és le is hajben az egyház megunván a mennyezet repara- moriskok módjára készíttettek.
A barbero és Coliron elkezdték a magukét. lott hátrafelé egész a földig, ugy hogy nem leheczióit, de díszesebbnek is tartván ekként: az
egyház belsejét a még akkor is divatozó ezopf- Egy Ösmeretes dalt fújtak: ,,Az a lyány, a ki azt tett tudni, vajon áll-e még, vagy fekszik. Azonban
modorban átépitteté; köröskörül nyomott boltokra akarja, hogy tűzzel s szenvedélylyel szeresse valaki, egyszerre, mint valami villanyos ütésre fölemelszéles tágas karzatokat vonatott; fenn pedig a csak a Macarenában keressen magának szeretőt, kedett, megzörgette castagnettejeit és tovább
tánczolt.
magas oszlopokra könnyű kerek boltokat raka- és ha talált, elérte a mit akart."
Általános
tetszés
és
uj
dal
követelése.
A
barAndalúzia minden városának megvan a maga
tott; a karzatokat ékesen aranyozott vaskönyöbero
elkezdette:
,,Jöjj
kicsikém,
tánczoljunk
egy
külön
táncza. így Cadixé: az olé gaditano, Jerezé:
kökkel látva el.
így az egyház elég derült és világos, bár polot, olyat, hogy rá fél Sevilla összefusson." S a jaleo, Rondáé: a rondenna, Malagáé: a malakülsejével teljességgel nem találó tekintetet nyert. tánezra hitt egy jól megtermett, erős testalkotásu guenna, — de Sevillában valamennyit tánczolják.
Régebben tánczmulatságok alatt nagyobbára
1848-ban a várkapuja eltorlaszoltatott a kö- hajadont — candelaria, — de a ki bizonyos kellemet igyekezett mutatni. A közönség kiabált, a moriskoktól származó románezokat is szoktak
zellevő oláh táborok elleni védelmül.
hogy micsoda csábos, elragadó teremtés ez! A lel- énekelni. E szokás jelenleg már nem általános
Végre
kesedés egyre növekedett s még az asszonyokra ugyan, de végkép még nem ment ki a divatból.
1849-ben jan. 8-ikáról 9-ikére yiradó éjjel is rajok ragadt. Nosza morena! Több foghagymát
Az andaluziai tánezosnők, azoktól, kiket mi
egy oláh felkelő hadvezér, kinek nevét nem aka- a lébe! így rikoltozott egy Öreg czigány, a ki nem látunk színházainkban, nagyon különböznek. Benrom megörökíteni, az általa ugyanaz nap levél- találta a tánezosnét elég élénknek. Ez mosoly- nök nincs semmi mesterkéltség, semmi kényszer,
ben * *) biztosított várost embereivel megrohan- gott és mutatóújjával megfenyegette. A barberot minden mozdulatuk szabad, természetes. Látszik,
nemsokára egy más tánezos váltotta fel, a cyre- hogy ezek a leányok gyönyörűséggel tánczolnak
tatta, kiraboltatá, felégette.
Benn a. várban a ref. tanári lak, leányiskola nai, ki tamburinját ledobta a candelaria előtt. a maguk kedvéért. Karjaik mozdulatai, egész tarlettek a lángok áldozataivá; a szász lelkész lakása Csupa tűz és láng volt s csodálatos gyorsasággal tásuk egészen más, mint a mi ballettánczosnőink
betanult, előre kiszámított figurái. A tánezosokmegkiméltetett, bár innen is több ember vonszol- tánczolta körül hangszerét.
Végre elfáradtak a tánezosok és leültek. De ról azonban nem mondhatunk ennyi dicséretet. A
tatott halálra.
A vak dühtől tajtékzó tömeg előtt az UW az öreg czigánynak nem adtak semmit. O ,,több íolerdk és ba'Uarinák a spanyol színházaknál
háza sem volt szent. Innen is minden elvihetőt el- foghagymát kívánt a lébe." Mielőtt azonban ezt nagyon középszerüleg fizettetnek. Két igen nevevittek, a karzat vaskorlátait sem kímélve meg. megkapta volna, a közönség egy tonádát kívánt zetes táncz: a bolero és fandango. Az elsőt a múlt
Fenn a toronyban is jártak, a harangütőket, tőle hallani. Az Öreg énekelt: „Kedves leány, a század végén kezdették tánczolni s tudjuk is, hogy
te kecseid többet érnek, mint egész Gibraltár, Don Sebastian Cerezo 1780-ban szerzetté. „A
ugy tudom, el is vitték.***)
A kastély történeti emlékeit pedig egy igen szemeid csábítók, arezod — a milyen szép asz- bolero részegit, a fandango gyújt," mondja a spaszonykép lehet."
nyol. Az utóbbi már a tizenhetedik század eleién
szomorú emlékkel gazdagították:
Még
egyet
bátya,
még
egyet!
kiáltott
a
canlett
általánossá
— a vár külső fokához támaszkodó közös sirdelaria, bátoritva az öreget, kinek rekedt hangja
A tánezok, ismételjük, Spanyolország népral, melyben állítólag több, mint 400 enyedi pol- nem igen tetszett senkinek. Most elkiáltotta maéletében
oly jelentősek, hogy nem tartottuk fölösgár s polgárnő tetemei nyugosznak.
gát: Viva la Macarena! megivott egy pohár pálin- legesnek egykevéssé többet szólani rólok.
P. Szathmáry Károly.
kát és még egy verset énekelt. Azután egy pár
K-s F—s.
czigányleány tánczolt zarandeot és zorongot. A
szünetek alatt rendesen étkezések történtek,
Az emlős-állatok vándorélete.
melyek
azonban nagyon szegényesek voltak, állSpanyolországi képek.
ván mindössze is kenyérből, szardinából és olajba
Míg a madarak költözése és vándorlása, ugy
sütött halból. Bor meg pálinka volt elég, de a szólván, valóságos népszerű és népies esemény,
V. Néptánezok.
spanyol mértékletes az ivásban.
mely évenkint kétszer, az elköltözés és megérkeA táncz-akadémiák sok tekintetben mesterEgy fiatal torero (bika-viador), ki csak néhány zés alkalmával, a természetben mindenkinek föltűkélt tánczelőadásai után nem lesz érdektelen egy
hete érkezett Jerezből Sevillába, kezébe kapta a nik: ugyanazt az emlős-állatoknál inkább csak a bevalóságos népmulatság leírását adnunk, mert a
gitárt és énekelt a barna leányka harisnyakötői- avatott és szaktudós veheti észre. S ha szabad álnép lelke, kedélye, szelleme csak ilyenben nyilatről, utána mások is másféle, hol csöndes, lassú, lítanunk, hogy a madár általán véve, már ewész
kozik, tűnik elő igazán.
andalgó, hol eleven, pajkos nótákat.
lényénél fogva is, hasonlíthatatlanul költőibb és
Az efféle népbálok Sevillában legnagyobbEzek végeztével újra táncz kezdődött. Volt eszményibb teremtmény, mint az emlős-állat • ez
részt a Triana és Macarena külvárosokban tartat- ott egy fiatal, rézbarna színű czigányleány, göndör állítás igazsága még jobban kitűnik, ha e két álnak. Egy Coliron nevű vig gitáros vezette el uta- hajjal, szénfekete szemekkel, s elkezdette járni a latosztály utazási, költözködő és vándoréletét c
oszzóinkat, Davilliert és Dórét, Minnarro bátyához. tangó americanot nagy tűzzel. Ez valami szere- szehasonlitjuk. Nem szükséges, hogy itt a könnyű
Ez az öreg czigány korcsmát tart a Trianában és csentáncz, zenéje sebes és szaggatott. Majd egy szárnyú léglakók mindnyájunk előtt oly érdekes
olykor-olykor tánczolni szoktak nála a majok és hosszas ének és ismét táncz következtek. Igen vándorlásairól is beszéljünk ; ha az emlős-állatok
maják.
szép volt a rondenna, melyet egy guapo, macare- ide s tova költözködéséről egy egyszerű vázlatot
A nép tánczmulatságai — bailes de candil — nai gavallér, ugyanodavaló párjával nagyon ügye- mutatunk fel, abból is eléggé ki fog tűnni a küközönségesen ilyen korcsmákban (tabernas, botil- sen járt. Ezt énekelték hozzá: „Istenem, istenem, lönbség.
lerias) szoktak tartatni. Spanyol nevüket onnan ne haragudjál szerelmemért. Hiszen még a méItt is valamint a madaraknál, az utazásnak
kapták, mert világításuk rendesen igen takarékos. hecske is mézet szed, ha virágra lel."
sokféle nemét éa módját kell megkülönböztetÁll ugyanis ez egyetlen, a falra függesztett rézKülönben vásárokon, búcsúkon, akárhol rög- nünk. Számos családnál bizonyos, minden évben
lámpából (candil). Hivják még ezeket vastag- tön tánezra kerekedik a spanyol nép szabad ég rendazeresen ismétlődő költözködést veszünk észre;
gombu vagy csörgős báloknak (bailes de boton alatt, a mint szerét teheti. Terem nem kell neki, mások pedig anélkül, hogy meghatározott czélhoz
a zene mindig kéznél van. Minden sarokban van vagy időhöz lennének kötve, csak barangolnak
*) Talán épen 1731-ben; legalább a vár ekkor állítta- egy gitár és egy-egy vak hegedűs. A jó tánezosnő ide s tova, a mint szükségleteik kielégítése kivánja,
tott helyre.
legjobban szereti a zapateadot. Ez minden anda- tehát valóságos czigány-módra járnak egyik vi•*) E levél eredetije meg van az úgynevezett „Fekete luziai táncz közt a legélénkebb s csak egy leány dékről a másikra. Ezekhez csatlakoznak még azok
könyvben." Magam is láttam.
járja. A mint ez elfárad, másik lép helyére. Neve is, melyek túlnépesedés, elégséghiány, a z időjárás
**•) Állítják, hogy a harangok levételéhez is hozzálát- mutatja már e táncz milyenségét. Zapatear annyit befolyásai, ellenséges üldöztetések s más efélék által
tak volna; de az óra kerekeinek zajos lepergésén meg- tesz, mint a lábbal ismételten dobbantani. A leg- űzetve, hirtelen Jfölkerekednek s akkor többnyire
ijedve, „ördögöt" véltek hallani s páni félelemmel szaladfiatalabbik czigányleány e tánezban meg is csu- iszonyú nagy csoportokban jelennek meg és
tak le a lépcsőkön.
P. 8z. K.
et
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gyakran megmérhetetlen utakat tesznek, terjedel- tájakról alsóbbakra szállanak le vagy másféle
mes vidékeket ellepnek, sőt uj lakhelyeiket egész mérsékeltebb helyeket keresnek; azokat is ide
földrészekre kiterjesztik, vagy pedig, nemsokára kell értenünk, melyek mint rablók, más, szelídebb
épen oly gyorsan, mint a hogy előkerültek, nyom- állatok rendszeres költözködéseit követik. Továbbá
talanul eltűnnek. E szerint a vándor emlős-állato- rendszeres költözködés van megállapítva a bőrkat két csoportra oszthatjuk: egyik csoportba tar- egereknél (denevér, puppegér) is, mely — de
toznak azok, melyek minden évben rendszeresen csakis az északi és hegyes vidékeken — a mint
vándorolnak, habár nem is igen messzire, és e cso- mondják, a madarak vándorlásához igen hasonlít.
Mint már emiitettük, igen sok egérfaju állat a
port az egyes állatfajokat és családokat illetőleg
sokkal változatosabb, mint a másik, melynek hir- mezőkről télire az emberek lakaiba költözik, mintelen fölkerekedő utasai az egyének számsokasá- den évben rendesen, s tavaazszal azokat ismét elhagyja. Ide tartozik a mezei egér, vörös egér s
gát tekintve az előbbit jóval meghaladják.
A rendszeres vándorlókhoz tartoznak szoro- maga a nagy erdei egér is. Másféle rágcsálók pesan véve mindazon emlősök, melyek a mi közvet- dig, pl. a közönséges mókus, melyek nálunk évről
len környezetünkben élnek. Az időjárás- és
élelmezésből származó
viszonyok már jóelőre
föltételezik, hogy háziállataink csordái a tél
közeledésével a kopaszszá lett mezőkről eltávoznak és akiokba térnek. Ez gyakran meglehetős hosszú utat vesz
igénybe, mert messze
fekvő legelőkről kell
visszatérni és hegyoldalokon kell menni le s
fel. Gyakran pedig az
északibb vidékekről a
háziállatok, főképen a
juhok, tél felé délebben
fekvő
legelőhelyekre
hajtatnak.
A háziállatok e
kényszeritett mozgásait
követik a szabadban élő
állatok hasonló vándorlásai is. A vad az erdőkben és mezőkön a
tél keményültével elhagyja addigi tartózkodási helyét; róka és
nyúl közelebb vonulnak az emberi lakokhoz;
szarvasok, őzek, vaddisznók s mások, gyakran igen messziről jőve, oly helyekre menekülnek, a hol védelmet
és élelmet is találhatnak. Egy rakás állat pl.
a nyest, görény, hölgymenyét (hermelin) s
több egér-faj stb. az
ősz végével épen az^
emberek lakaiba költöznek, hogy azokban,
akár tűrik, akár üldözik őket, a zordon időszakot átélhessék.
Házi állataink változatos, de mindamellett is meglehetősen
korlátolt vándorlásait
a házi macska sajátságos módon utánozza.
Szinte mindenütt, ugy
a városokban, mint a
falvakon, de különösen
a szabad mezőkön imittamott elszórt majorokban, igen sok házimacska nyáron át kiszökik a kertekbe, mezőkre és erdőkbe, hol
aztán a vadakban és
szárnyasokban, <ie főképen az éneklő maSpanyolországi képek: V. Tánczoló cziegányleány.
darakban mindig borzasztó pusztítást visznek véghez — és télire visz- évre ugyanazon egy helyen tartózkodnak, a hideszatérnek uraik lakhelyeire, néha számtalan és gebb vidékeken minden évben rendes vándorlásra
igen vad utódoktól kisértetve. E tekintetben a vannak utalva a természettől s gyakran messze
macskák teljesen hasonlitnak a szabadon élő ra- tereken, sőt folyamokon is utaznak keresztül.
gadozókhoz, csakis avval a különbséggel, hogy
A patások sorában s különösen a kétcsülküek
ezek, habár a természet háztartására és az embe- vagy kérődzők között is nagyon sok a rendszeresen
rek hasznára nézve igen fontosak is (pl. görény, vándorló, vagy helyesebben szólva, költözködő
menyét, cziczkány), mindazáltal mindenütt és min- emlős-állat. Köztök a legfontosabb kétségen kivül
dig keményen üldÖztetnek, mig a házimacskák az iramszarvas, melynek vándorlásairól északi
kártékony rablásaikat erdőn, mezőn, Ugy szólva Szibériában Wrangel következőleg ir: „Május
kiváltságoltan űzhetik.
vége felé nagy csordákban hagyja el az irámszarA többi ragadozó állatok között csakis a ma- vas az erdőket, hol télen át a zordon hideg ellen
gas északi vidékeken vettek észre rendszeres védelmet szokott keresni és az északi lapályok
vándorlást és pedig a medvéknél, rókáknál s a felé vonul, részint mivel ott a mohfedte mezőkön
nyestféléknél stb., melyek a magasabb hegyes jobb táplálékot kap, részint pedig, hogy a legyek

és szúnyogok elől menekülhessen, meiyek a tavasz
beálltával iszonyú csoportokban homályositják el
a levegőt. A tavaszi csorda az ott lakóknak nem
sok hasznot hajt, mert olyankor az állatok soványak s a bőgölyök csípése miatt sebekkel s daganatokkal fedvék;de augusztusban és szeptemberben, mikor a buja legelőkről visszatérnek, egészségesek és kövérek s igen ízletes és tápláló vadhúst
szolgáltatnak. Jó években az irámszarvas-karaván több ezer darabból áll, melyek, noha 2—300
főnyi csoportokban utaznak, egymáshoz igen közel maradnak, ugy hogy az egész egy szerfelett
nagy tömeget képez. Útjok mindig ugyanaz. A
folyókon való átkelésre olyan helyet választanak,
hol a partra száraz
völgyszoros vezet s tulfelől alacsony lapályos
part könnyíti nekik a
feljuthatást. Itt minden
egyes csorda szorosan
összenyomul s a folyam
egész felülete úszó tőkkel van fedve." E leíráshoz Pallas még hozzá teszi azt is, hogy oly
nagy csoportokban úsznak át a szibériai folyókon (Anadyr, Lena,Jenissey és Oby), hogy
szarvaik távolról erdőnek látszanak s ösvényeik a parton árkokhoz hasonlítanak. Elől
a tehenek mennek bornyaikkal, utánok a himek. A vadászok a hajókról sokat elejtenek
belőlök lándzsáikkal s
azonkívül hálókkal éa
tőrökkel is sokat elfognak. Főbb elleneik az
állatok között a farkasok, torkos borzok (fjei
frass, wolverene) és
medvék. Mellesleg azt
is megjegyezzük, hogy
mind e ragadozók hűségesen követik vándorlásaikban az irámszarvasokat — és igy
ezek hasonlóképen rendes vándorok.
A rendszeres vándorlókhoz tartoznak még a
bivalyok (pézsma-ökrök), melyek ősz felé
apró, 30-40-ből álló
csoportokban délfelévonulnak s később honi
tájaikra, a Hudson-öbli
tartományokba ÉszakAmerikában, továbbá a
Mellville szigetre stb.
visszatérnek. Épen igy
tesz az amerikai bivaly
vagy bölény is, mely az
évszakok szerint tartózkodási helyét mindig
változtatja. A bölények
nyáron át a terjedelmes
mezőkön tanyáznak, télire pedig összegyűlnek
s az erdős vidékeket
keresik f öl. A bölények
hol kisebb, hol nagyobbrendszerességge],
de minden évben vándorolnak. E vándorlások
déli határa a mexikói
öböl, északi határa Kanada, szélessége pedig
kelet felől a Missouri folyamtól nyugat felé a sziklás hegyekig terjed. Mmdazáltal majd mindenfelé
találhatni egyes hátramaradottakat, ahol csak megfordultak. Ezek rendszerint vén bölények, melyek
már gyengébbek és restebbek, hogysem a karavánt
követhetnék, vagy talán gonoszabbak, hogysem
az ifjabb nemzedék eltűrhetné őket s ezért vannak remete-életre szorítva. A vándor csapatokat
onnan is föl lehet ismerni, habár a bölényeket már
nem vehetjük is észre, hogy rendesen egy csoport
éhes és sovány farkas is követi nyomaikat, a légben pedig saskeselyük és hollók szállongnak felettök, melyek mindnyájan biztos zsákmányra számitnak. Ügy látszik, hogy a bölények is bizonyos
utakat követnek vándorlásaikban, melyek a rétla-

kók előtt „bölény-ösvények" név alatt ismeretesek.
A zergék és vadkecskék is a rendes vándorokhoz tartoznak. Az európai vadkecske a havasok zordon tetőiről télire a fenyvesekbe vonul,
hogy a nagy hidegét kikerülhesse és ennivalót is
kaphasson; az Észak-Amerika hegyes vidékein
lakó vadkecske pedig hasonlókép lejön a lapályokra, de akkor aztán az ősz
folytában terjedelmes téreket
barangol át,mig
végre tavaszazai ismét viszszatér nyári lakhelyére.
Különösen
sok a rendszeres
vándorló a sarkvidékeken élő
tengeri kutyák
vagy fókák között. Részint a
borzasztó hideg
és eleséghiány
miatt, részint,
hogy magzataik
számára alkalmas helyeket találhassanak: közülök a legtöbb
évenként kisebb
nagyobb utazást
szokott véghez
vinni. Steller
szerint ugyanezt vették észre
a tengeri medvénél vagyis
medve- fókánál,
az ormányos fókánál vagy tengeri elefántnál,
a grönlandi és
közönséges tengeri kutyánál s másoknál i». Ezekkez csatlakoznak még a rendszere-) és nagy mértékben
érdekes vándorlók a ozetfél4k közül, melyeknek
állandó tartózkoiási helyek sehol sincs egész
éven át.
fH Már most az emlos-állatok vándoréletének
második neméhez: a határozatlan czigányszerü
kóborláshoz
jutottunk. Az
előbbieknél azt
vehettük észre,
hogy legfőbb
ismertetőjelök
az utazók társaságos összetartása, mig ez
utóbbiaknak
legalább is a
nagyobb része
magános kiállhatatlan ficzkóknak látszanak, így barangol többnyire minden
ragadózó magánosán vagy
legfeljebb másodmagával,
nyugtalanul
egész életében.
— Oroszlánok,
tigrisek, párduezok stb. az
utazók tudósításai szerint
gyakran rendkívül nagy utakat tesznek;
igy a medvék
s farkasok is le
egészen a legapróbbakíg, valóságos lézengők, csavargók.
Hasonló módon, de már nagyobb csoportokban, kószál sok mijom-család szüntelenül, s más
állatfajoknál is találhatunk ide tartozó példákat.
De egészben véve a vándorlás e módja kevés változatosságot nyújt. Épen azért forduljunk azokhoz
az állatokhoz,melyek hirtelen, csaknem titokszerüleg tűnnek elő s többnyire borzasztó nagyszámmal.

Mindenek előtt egy állatot kell itt megemlítenünk, mely nevét is épen e sajátságától nyerte.
Ez állat a vándorpatkány. Indiából s Persiából,
mert őshazája hihetőleg e két ázsiai tartomány,
nemcsak egész Európában, hanem az emberektől lakott föld minden részében elterjedett. E
gyors és általános elterjedés leginkább a hajózás
által történik. Egyetlen nagyobb hajó sincs pat-

oda vagy a fellegek szülték? Irtóztató csoportokban jelennek meg épen mint a sáskák, elpusztitnak minden zöldet, mert a mit egyszer megharapnak, elhal, mintha meg lenne mérgezve. Addig
élnek, mig nem kénytelenek ujból-kinőtt füvet
enni. Ha el akarnak utazni, összegyűlnek, mint a
fecskék; néha csoportonkint döglenek meg g
olyankor megrontják a levegőt, melytől az emberek
szédülést
vagy sárgalázt
kapnak, vagy
pedig a hölgymenyétek (hermelin) is megeszik , melyek
aztán tőlök
egészen meghíznak és ugy
elszaporodnak,
hogy egész erdőket betöltenek rósz illatukkal, a mint
ez 1518-ban
történt. Eddig
Claus Magnus.
Brehm azt
mondja, hogy a
parasztok még
most is azt hiszik Skandináviának e talányszerű állatáról,
hogy az égből
hull alá s azért
jelenik meg oly
iszonyú sokaságban, de későbbtorkossága
miatt gyomrát
elrontja és elpusztul. Linné
azt irja róluk:
Ezen állatokat
különösen felKukoriczacsösz. —(GregussJános rajza.)
tűnővé teszi sakány nélkül- Régi jármüvekből ki sem lehet pusz- jálszerü vándorlásuk, mert bizonyos időkben,
titni őket, az újakat pedig azonnal megszállják, rendszerint 10 —20 évi közökben, oly nagy számmiholyest azok először megrakodtak. A hosszú mal költözködnek, hogy bámulat fogja el a
tengeri utakon ugy elszaporodnak a patkányok, szemlélőt. Egyenes vonalú, párhuzamos, 2 —3
kivált ha van mit enniök, hogy alig lehet a ha- ujjnyi széles, mély barázdákat hagynak majón kiállani A vándorpatkány nagyobb s erő- gok után a földben, melyek néha több ölnyi tásebb lévén a házipatkánynál, ettől minden helyet volra vannak egymástól. Utjokban mindent fölemésztenek ,
füvet, gyökeret stb.Utjokból semmi sem
képes kitéríteni őket. Ha
ember áll eléjök,lábai között keresztül
másznak s védni igyekeznek
magokat ellene. Ha egy
szénacsűrre
akadnak az útban, keresztül
rágják magokat; ha pedig
szikla áll utjokban, félköralakban megkerülik s azután ismét
egyenes irányban mennek
tovább. Ha tóhoz érnek, átuszszák
azt,
bármilyen széles, még pedig
egyenes irányban s gyakran
a legnagyobb
átmérőjében.
Vándor lemmingek.
Ha a vizén átelfoglal, hol az előbb csendesen lakott s azon mentök alkalmával hajó áll utjokban, fölmásznak
mértékben szaporodik, a mint emezek fogynak.
rá s tul a vízbe ugranak. A legsebesebb folyam
Mindezen vándorlók között legcsodálatosabb a elől se térnek ki; bele rohannak, ha mind elveszlemming, mely hasonlókép az egérfaju rágcsálók- nének is benne. De emberi hajlékokba soha sem
hoz tartozik. Claus Magnus upsalai püspök azt hatolnak be.
irja rólok, hogy néha hirtelen jött zivatarok és
Hoegström a vándor-lemmingeket visszafelé
záporesők'alkalmával az égből hullanak le s nem jöttökben is szemlélte s ezt irja rólok: Utazásuk
lehet tudni, ha vajon távoli szigetekből kerültek-e ' visszafelé rendesen észrevétlenül történik, mivel
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az állatok a számtalan veszély és ellenség által
igen kevés számra olvadnak le. Főbb ellenségeik
a rókák, medvék, torkos-borzok, nyestek, hermelinek, ragadozó madarak, hollók, varjuk, szarkák
és sirályok. Az ember csak ritkán üldözi, ellenben
azt mondják, hogy az irámszarvas néha eszi, vagy
legalább is megöli őket. Visszamenet is oly egyenes irányban utaznak, mint mikor a lapályra leszállnak.
Bruse a vakondokoknál is vett észre vándorlást, melyek egy szigetkét elhagytak s későbben
két év múlva újból visszausztak a szigetre.
Ha már most az emlős állatok vándoréletének összes jeleneteit röviden átnézzük, okvetlenül szemünkbe fog tűnni a fentebb emiitett különbség, mely azt a madárvilágétól elválasztja.
Ha avval összehasonlitjuk, mindenesetre egyhangúnak, költőietlennek tűnik fel s könnyen észrevehetjük, hogy az, általán véve, kivétel nélkül,
csakis a szükségletek kielégítése végett történik.
Végül még jónak látjuk megjegyezni azt is, hogy
az állatok vándorlása az emberek hasznára nézve
sok tekintetben megbecsülhetetlen.
Russ Károly után
Sámi Lajos.

fi u k o r i c z a f A1 dfin.
Osz van. A partosabb helyeken — az alföldön hegynek nevezik — szüretelnek s ma vagy
holnap a kukoriczát is fölszabadítják már.
líejh! a ki most ott künn lehetne a hosszú
pajták mögött elterülő földeken, már mint alföldi
kukoriezaf öldeken!
Az, kinek bölcsőjét erdős, bérezés környéken
ringaták s ki méltán hirdeti szépségeit a bükkös
hegynek: csodálkozik az alföldi emberen, ki egyhangú síkjának bájait eléje teszi a fenyvesek vadregényes tájának. Ám csodálja ő is Petőfivel, ah!
de képzete a hegyvölgyet nem járja. Szeme-lelke
elfárad a hegymászásban és csak a pusztáig elkéklő
Mátrát szereti, mert neki csalhatatlan jövendőmondója. Ha „tőgyel," t. i. ha ködös, az eső bizonyoa. Aztán ha magasabbra sem emeli fejét, mint
a mily magasból a vakandturást is meglátja: a
felhőket átfúró ormon pihentetheti meg szemét.
Voltakép a távol hegy bocsátkozik le ő hozzá,
hogy — a mint jó öreg fejével gondolja — a tanyásnak tévelygő tekintete megakadjon rajta, különben elveszne a határtalan síkon. Mert még a tiszamenti emberen is megesik néha, hogy felhőnek
nézi azt a repeze-petrenezét, pedig hát ökör.
No öreg Nebizdrá bácsi, még csak egy éjszaka
egy nap, aztán szanaszét tördelik a kukoriczát és
kijár a kommenczió, ha jól tudom 25 garas, egy
kenyér, meg egy véka csüves tengeri. A nyáron
át kötött czirokseprők is csak hajtanak valamit a
konyhára s az a kurta pórázra eresztett süldő, mely
. ékteleneket sivít a kérlelhetlen czövek mellett,
karácsonig nagyot hízik a kommencziós, meg a —
böngészett kukoriczán.
Azért, hogy késő ősz van, „genge" cső akad
még elég s a Pisti gyerek nagy művészettel süti
meg rózsapirosra a dudva parazsában. Csemegének lesz a szalonna után, melynek rovátkos szeletei görnyedezve serczegnek a hegyes lángon,
mialatt vastag csöppekben potyog alá a zsír a
tányérnak alátartott széles kenyérdarabra. Ott
hűsel a korsó is; csak nyaka látszik ki a földből.
Ha jóllakik, majd nagyot húz cserépcsecséből.
A „Peták" kutya, jóllehet orrát csavarítja a
fölséges szalonnaszag, neszei, mert gazdája most
kapaszkodik fel a táj legmagasabb pontjára — a
kunyhó tetejébe, honnan vaktába elkiáltja magát:
„Látlak, gazember!"
Miután Nebizdrá bácsi — igy csúfolja szegényt a faluban a dévaj fiatalság — elvégezte
bölcs körültekintését, leszáll a „messzelátóról" és
kezdődik a vacsora. A butykosban egy kis pálinka
is maradt még, és ez a kövér étel után vérré válik
az emberben. Ugy-e bár, Öreg? Aztán hogy elvégezte esteli ebédjét, rágyuit a közösügyes trafikra
3 a tüztől ineg-megvereaedő bodrokat ereget az
őszi szellő szelid lebegésü szárnyára.
A nap rég leszállt már. A láthatár éjbe hanyatlik. Megvillantak a puszta csillagai: a pásztortüzek; mialatt a fias-tyúk emelkedik a magány
fölé és ordas juhászebek rekedt ugatással felelnek
egymásnak tanyáról tanyára, mely hangversenyben természetesen a csősz „Peták" kutyája is
közreműködik. Az ugaron legelésző ökrök kolompja meg-megszakítja a szomszéd tanyabeli
béres erélyes kifakadásait, mert a „Kengyel" m e g
a „Sárkány" — kitértek a tilalmasból. Aztán mély
csend. Csak a kipányvázott igáslovak csörrentik
meg néha-néha békójukat, mialatt — tompa dob-

pergésnek vélnéd — szabatos ropogtatással fogyasztják a lapos harmatos füvet. Egyszerre,
néhány ölnyi magasban, rebbenve suhan el az alvó
fölött egy sötét felleg, melynek előre lövellő foszlánya panaszosán meg-megsí. Vadlúd sereg kelt a
nádasból, hogy éjnek idején, a vadász fegyverétől mentten, folytassa vándorutját.
Nebizdrá bácsi csak félszemmel aludt, a
hangra fölérez, még egyszer felkúszik a kunyhó
tetejébe és intőleg belekiáltja íz éjszakába, hogy :
„látlak gazember!"
Aztán mélységes, álomhozó csend. Csak a
kukoricza-erdő levelei zizegnek-suaognak s rózsaszín álmot hajtanak át a Pisti fiú hétéves szivén. Rózsaszín álmot piros kukoriczáról, pirított
szalonnáról s tán még piros nyelű bicskáról is,
melylyel második kapálás óta biztatja édes atyja.
Az idei termésből tán még egy — piros tábláju olvasókönyv is ki fog kerülni. Vegye meg
kee Nebizdrá bácsi annak a Pisti gyereknek.
Forgó János.

I 1821-ben egy másodikat Philadelphiában. Az
ezen börtönökben követett rendszer philadelphiainak vagy magán-rendszernek neveztetik.
Belgiumban, Svájczban, valamint Németorsz ígban is igen sok történt a fogházjavitás ügyében a legújabb időben, de ennek, valamint Európa
jelen állapotának vázlatát itt mellőzve, áttérünk
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börtöneink ecsetelésére az 184 /,-iki országgyűlés
ideje előtt.
Magyarország, melynek egész története küldetéses kötelességének hű teljesítése, a keresztyén művelődés megoltalmazása végetti küzdelmek hosszú sora, a börtön-javítás, mint átalában
az ujabbkori polgárosodás ügyében e század kezdetén Nyugat-Európa mögött néhány évtizeddel
hátramaradt. De korunkban az évtizedek az elmúlt
idők századaival érnek fel; s nagyatyáink, midőn
az idegenekért való önfeláldozás okozta kimerültség álmából felocsúdtak, s a nemesség körén túl,
a nemzetre, s a haza határain kivül a külföldre
tekintettek, megrémülve vehették észre, mily
nagy út fekszik előttök, mig a korszellem magaslatára felemelkedhetnek. Nem akartak, és nem
tudtak magokon az által könnyíteni, hogy a
A bfirtfiniigy történetéből.
középkor hagyományainak terhét vállukról leve(Vége.)
tették volna; ősi alkotmányukhoz ragaszkodva,
Európa tehát ez időben lényeges haladáso- egyes szúette gerendáit foldozgatták, de erélyes
kat tőn, de csakhamar messze túlszárnyalta a fiatal kézzel nem mertek hozzányúlni, nehogy a durva
Amerika, melyben a quakerek működése folytán érintéstől összedőljön a rozzant épület. Hogy ezen
a börtönjavitás ügye uj stádiumba lépett. A qua- eljárás bármily mély és helyes közjogi felfogáson
kerek felekezetét az első angol forradalom idejé- alapult legyen, a megye lényegesen védelemre,
ben, midőn a vallási szellem is hatalmasan feléle- nem tevőleges cselekvésre szánt szerkezete nehézdett, alapitá Fox György, egy takács fia, a 17-ik kességével párosultan a büntetőjogi s különösen
század közepe táján. Fox a fennálló egyház meg- a börtönrendszerben üdvös reformot nem eredmétámadásának vádja alá helyeztetve, Angolország nyezhetett, természetes, hiszen a börtönjavitás
egyik börtönéből a másikba hurczoltatott; az uj főkelléke: kivitelének czélszerü következetessége.
és üldözött felekezet tagjai évekig tartó fogságra S igy történt, hogy börtöneink egyik leggyenvettettek, s különösen a Newgate-i börtön volt gébb oldalunkat, a szomorú rendetlenség látvászenvedéseik színhelye. Négy sor egymás fölébe nyát tárták fel.
akasztott függőágy képezte a foglyok háló helyét;
Bizonyos rendszer ugyan e tekintetben sem
másokat szűk földalatti lyukakba csukattak; az hiányzott intézményeinkben. A szorosabb érteelső helyen a romlott levegő, a másodikban az lemben vett szabadságbüntetések, börtön (caréhség miatt bő aratást tartott soraikban a halál. cer), és enyhébb esetekre fogság (arrestum) elneAz üldöztetés elől menekedve, alakítása után a vezés alatt régóta ismeretesek hazánk büntető
felekezet nemsokára (1656) Észak-Amerikába is törvénykezésében, mely a bűnösség mérvéhez
átköltözött, hol azonban harmincz évig, különö- való kiszabásukat a biró bölcs belátására bízza.
sen a bostoni puritánok részéről szintén sok zak- Magoknak a fogházaknak belső rendezéséről azonlatást kellé eltűrnie, mig Penn Vilmos biztos ban nem szól a törvény. A kormánytól ritkán
menhelyet szerzett neki. Penn, fia ama nagynevű szemügyre véve, a megyétől elhanyagolva, hogy
hősnek, ki Anglia számára Jamaikát meghódí- milyen visszaélésekkel voltak telve ezen az emtotta, a quakerek gyülekezetében való részvétel beri igazság kiengesztelésére s a bűnös megfenyimiatt, s mivel az utczákon vallásos szónoklatokat tésére szolgáló intézetek, annak minden hazai ird
tartott, 22 éves korában szintén börtönbe vette- szomorú képét nyújtja. így bÖlöni Farkas Sándor,
tett. A kiállott fogság azonban még növelte benne ki első mutatá be „Utazás Észak-Amerikában"
felekezetéhez való ragaszkodását, s midőn 1671- (Kolozsvárit, 1834.) czimü munkájában Ameriben Amerikába átköltözött, sokat fáradozott ter- kának emberies törekvéseit, börtöneinknek amajesztésén. II. Károly király, atyja érdemei meg- zokkal ellentétes állapotját így ecseteli: „Nálunk
jutalmazására kiadott rendelete folytán, Pennsyl- a fogházak a megromlott erkölcsök szemétházai,
vaniának nevezett nagy területet ajándékozott hová egy időre kihányatik a társasági életet megneki (1681), melynek kormányzását s igazgatását vesztegető rothadt rész, hogy ezen házban, mint
is rábizta. Itt első gondja volt Pennek, hitsorsosai a gonoszság iskolájában, a henye élet unalmai
számára menedéket nyitni, s nemsokára üldözte- közt egymást tanítva, még rendszeresebben betatésük is egészen megszűnt (1687). Penn azonban nultassék a gonoszság a status költségén, hol a
nem felejté el a börtönben kiállott szenvedéseit, fogoly a botozások közt, megutálva a boszuálló
s utazásai közben, különösen Hollandiában, egy törvényeket s az őtet megalázott és kebléből
jobb börtönrendszert tanult vala ismerni, mely- kirekesztett emberiséget, uj elkeseredéssel tér
ben legalább munkáról volt gondoskodva; elren- meg az életbe, visszaboszulni az őtet üldözőket."
delé tehát alkotmány szervezetének (great law)
Kölcsey Ferencz „Vadászlak" czimü beszé10-ik fejezetében, hogy ezentúl „minden börtön a lyében, a valósághoz hiven következőleg ír le egy
csavargók, kóborlók és bűntettesek számára dol- megyei fogházat: „A megye fogháza három oszgozóház legyen;" a halált is csak a gyilkosság tálylyal birt, egyik, mely alsó tömlöcznek nevezbűntényének fenyítésére tartá meg. A szellemi tetett, tulajdonkép föld alatti pincze, vagy verem
javulás eszközlésére a quakerek szükségesnek volt, hol rendesen 70—80 rabló, gyilkos s gyujvélték az embert a magány által fokozott lelkiis- togató rothasztó nyirok s fojtó gőz közt összemereti gyötrelmeinek átengedni, de e mellett nem torlasztva őriztetett. A más két osztály az élők
feledkeztek meg, a keresztyén égből az emberi- levegőjében földszint épült, egy férfiak, másik
ség ügyéért buzgó tiszta emberszeretetet meríteni. asszonyok számára; e kettőben mindenféle rangú ,
Szellemi irányuk, kapcsolatban a kiállott szenve- és korú, megrögzött és kezdő gonoszok, vigyázatdések emlékezetével, törekvéseiket igy a büntető lan tettekért befogott ifjonezok minden különbtörvények szigora enyhítésére s a börtönügy javi- ség nélkül együvé zárattak. E két osztályt a legtására vezeték. Penn halála után (1718) Anna teljesebb joggal ugy lehetett tekinteni, mint a
királynő alatt, a tartomány törvényei és börtönei legczélirányosabb oskolát, hol a föld alatti osztály
ismét a régi angol kegyetlen rendszer szellemében jövendő lakosai, vagy lakosainak oktatói vagy
szerveztettek ugyan, de az egyszer megpendített utbavezetői állandóul neveltessenek, s olykor (a
valódi emberies nagy eszme ritkán hangzik el népnek rettentésül-e vagy mulatságára) a vesztőnyomtalanul, s itt is a quakerek közt fennmaradt, hely gazdagítására egy-két zsákmány előre készülhogy félszázaddal később újra felelevenittessék, s hessen; mert kit egyszer ifjúsága hajnalában, .
hogy végre napjainkban velünk éreztesse áldá- bármi történet következésében a sors ide kénysait. Az első társaságot, mely czélul tűzte ki szeritett, annak igen nyomorult fejének kell vala
magának a börtönök nyomorán enyhíteni, a qua- lenni, ha a vétek minden tekervényeivel s legbor- ;
kerek 1777. febr. 7-kén alapiták, egészen Penn zasztóbb szemtelenségével tökéletesen meg nem
szellemében.
ismerkedett; ki ide jöttekor a becsületérzésnek
valamely szikráját szivében hordozta, vagy az
E társaságok a közvéleménytől is támogatott emberi nem iránt tisztábban vagy homályosabban
fáradhatlan befolyásának sikerült 1818-ban egy még valami hajlandóságot érzett, minden bizonytörvényt kieszközölni, mely egy magánrendszerü nyal e kettő nélkül tért vissza a társaságba,
börtönnek építését rendelé el Pittsburgban, 8

onnan időről időre, mint hónába ismét eljövendő."
,,Nem rég az ideje — úgymond Sárváry Jakab
hogy latinul szerkesztett Ítéleteink a bűnöst
ad squallores carcerum kázhoztatták, miből ugy
látszik, mintha magok a birák is a szennyet és
tisztátalanságot a börtön lényeges tulajdonságának hitték volna. Mi csoda, ha ily vélemény mellett a tömlöczök nagyobbáru mind szurtosak és
nedvesek voltak, melyeknek nyirka és _ férgei
ellen zsiros ingnemübe kellett és kell rabjainknak
átöltözni, mi csoda, ha ezen boldogtalan vermek
legkeményebb télben is vagy nem f űttettek, vagy
a "bennök a nélkül is megvesztegetett levegő eleven szén fojtó gőzével szaporittatott?'
így Zsoldos Ignácz azt mondja: „Börtöneinkben gyakrnn a zugok oly tömvék, hogy
vannak esetek, melyekben a szerencsétlenek egyszerre soha sem. hanem csak sorban egymásután
fekhetnek le." Egy más helyt pedig: „Fogházainkban nőnembeli rabjainkra nézve botránkozással lehete tapasztalni, hogy ezek, kivált a
számos (számtalan) korbácsütésektől való igen
természetes félelemből, magokat sok minden rendű,
rangú, szolgálatú s állapotú férfiak által készakarva s alkalmat keresve meg szokták terhesittetni." — Szépen mondja erre vonatkozólag báró
Eötvös: „Magános ember egészen jó vagy egészen rósz nincsen; a társaság azzá teheti. A haza
pillanatokra istenné, a tömlöcz ördöggé."
Fogházaink ezen legszembeszÖkőbb hibáin javitani a kormány időről időre egyes intézkedéseket
tőn; erre vonatkozó felsőbb rendeleteket különösen a múlt század 2-dik felében találunk nagyobb
számmal, midőn a börtönjavítás a külföldön megpendített kérdésének viszhangjai hozzánk is áthatottak, így egy főispáni utasítás 1751. máj. 18-ról
elrendeli, miszerint a hatóságok kellően felszerelt
börtönökről gondoskodjanak. Néhány helytartótanácsi körlevél is keit e tárgyban, s kötelességévé te3zi a hatóságoknak a foglyok kellő őrködése iránt intézkedni, (1761. márcz. 26-án stb.) a
férfiakat a nőktől, a nagyobb gonosztevőket a
kisebb bűnösöktől elkülöníteni, (1783. april 5.,
1819. febr. 13. 5220. sz.) mindnyájukat vallási és
erkölcsi oktatásban, arra alkalmazandó lelkészek
által részesittetni (1819. febr. 23. 5220. sz. 1820.
decz. 12. 31137. szám).
A törvényhozás terán a börtönök javításának
kérdését először az 1825/7-ki országgyűlés alkalmával látjuk felmerülni. Rég érezte ugyanis
Magyarország egy rendszeres, büntető törvénykönyvnek hiányát; ezen segítendő az 179"/,-iki
67. t. ez. egy büntető törvénykönyv kidolgozására bizottságot nevezett ki, melynek munkálatát
az 1825—27-ki 8. t. ez. által kinevezett bizottság
vevén vizsgálat alá, ezt félrevetendőnek s egy
újnak kidolgozását szükségesnek határozta, s egyszersmind a börtönök szomorú állapotáról meggyőződve, kerületi börtönöknek felállítását javallottá. Ezen bizottmány munkálatai az 183%-ki
országgyűlés elé terjesztettek ugyan, de tárgyalás
alá nem kerültek. Az 1840. 5. törvényezikkben
a közohajtás végre kifejezést nyert, szavai szerint: „A büntető törvénykönyvvel válhatatlan
kapcsolatban lévő büntető és javitó rendszer behozása iránti kimerítő véleményadás végett országos választmány neveztetett ki. 1. §. Ezen választmány tekintetbe vévén a külföld jelesebb büntető
s javitó börtöneinek elrendezését, javaslatot
készitsen az ország különös körülményeihez
képest azon rendszernek legczélirányosabb módon,
mi alakban lehető alkalmazása, az e végből szükséges fogházaknak hol, mennyi számban és mi
módoni felállítása, azoknak felállítására, belső
igazgatására és fentartására megkivántató költségeknek a lehetőségig közelítő kiszámitása felől,
s aziránt is, hogy azon költségek honnan fedeztessenek." A választmány tagjai O Felsége kegyelmes jóváhagyásával neveztettek ki.
Az országos választmány Pesten 1841. decz.
1-én megkezdé üléseit. Az ötödik ülésben decz.
13-kán került a különféle börtönrendszerek megvitatása szőnyegre; előadatván a különféle nézetek s a mellettök harezoló érvek, a választmány
kimondá, hogy: „Legyen bár maga a büntetés a
rabnak javítása, vagy ha ez talán elérhető nem
volna, annak elkerülése a czél, hogy inkább elromolva a tömlöczből ki ne jöjjön,
a magánrendszer az, mely már a maga alkotó és lényeges
részei által kezességet nyújt az iránt, hogy büntető jellemét elvesztem nem fogja, más részről
pedig a szigorúságnak az emberiség parancsávali
összeköttetését lehetővé teszi."
A javaslat az 1843. évi máj. 14-én Pozsonyba
összehitt országgyűlésének, a királyi propositiók
első pontja szerint tárgyalás és határozathozatal

végett előterjesztett s tárgyalás alá is vétetett,
melynek alkalmával ismét felujult azon kérdés,
vajon a magán- vagy hallgató rendszer fogadtassék-e el. Nagy tudományt, széles tárgyismeretet
visszatükröző szónoklatokra adott ez alkalmat
mélyebben bocsátkoztak a kérdés fejtegetésébe
gr. Apponyi György, gr. Barkóczy János, gr. Szécsen Antal, b. Eötvös József, ez utóbbi a hallgató
rendszert pártolva. A vitáknak eredménye az
lett, hogy mind a főrendek, mind a KK. és ItR.
a magánrendszerben egyeztek ine^; érdemleges
tárgyalás alá vétetvén azonban a javaslat, csakhamar nevezetes véleménykülönbség támadt az
alsó- és felsőház között, az előlegesen felállítandó
minta-börtönök száma, helye s a költségek iránt;
ezekben megegyezhetés nélkül eltelt az idő, miglen
az országgyűlés 274. ülés után 1844. nov. 13-kán
feloszlott, s a javaslat javaslat maradt, valósítása
egy jobb időre halasztatván.

A Petöfi-ünnep Félegyházán
(Október l;!-kán).

tették volna a kard emberének. Ki már most az
ok: hogy az ünnepély némileg elvesztette saját
jelentőségét, vagy legalább más árnyalatot nyert?
Az idő kedvezett az ünnepélynek. Az előtte
való isők megtisztiták a léget s elverték a port.
A ház előtti tér igen alkalmas helyiség volt; a
nép nagy részvétet tanusitott. Elől, ülőhelyeken a
miveltebb osztály, mögöttük ezerek állottak. A
tábla még le volt leplezve; előtte emelvényen
Kugler sikerült szobra állt, várva koszorúit azon
14 ceinos leánytól, kik kétfelől foglaltak helyet.
Balra az emelvény, aszónokok számára; jobbra az
első pad, a kerület éí a testületek küldöttségeinek.
Fazekas A. ügyvéd, Petőfi gyermekkori játszótársa melegen emlékezett meg a költőről, érdekes előadásában. Reményi, a tábla- s egyszersmind
a Petőfi-szobor keletkezési történetéről nyújtott
kimeritő felvilágosítást. Szász Károly költeményét mai számunkban veszik olvasóink. Szabados
jeles fiatal költőnk kitűnő költeményéből, mely
tele van szépségekkel, mik az egész compositio
gyöngébb voltát nagyon elfeledtetik, egy pár szép
részletet ide vetünk:
— nincs a ki fencsapongó kedvünk'

S néma búnk ugy tudná festeni,
Az ünnep részleteit, rövid vázlatban már a
Ostorozni, a mi gyarló bennünk,
,.Politikai Újdonságok" legutóbbi számában köDicsöitni, a mi isteni.
zöltük. Most inkább az egésznek szelleméről és
Rázúdulni férfi gyávaságra,
Buzditaui honvédő csatára,
saját benyomásainkról akarunk számot adni.
S ha meghajlik és lemond magáról;
Az egyszerű kún város, büszkén abban, hogy
Felrázni a nemzetet álmából!
a legnagyobb magyar költő bölcsőjét ringathatá,
A
költemény
végén igy szól:
első rendezett ünnepet nevének. Volt már Kazinczy-, Széchenyi-, DessewfFy-, Vörösmarty-, Ka— e hon határa
Szűk bezárni az ő nagy nevét,
tona-ünnep; akadémia és Kisfaludy-társaság évFölemelte őt a hir karjára,
ről évre emlékbeszédekkel ülik jeleseik emlékezeMint az anya kedvencs gyermekét.
tét. Még csak Petőfiről nem volt máskép, mint az
Dalát hallja róna, hegy, völgy, tenger,
irodalom holt betűiben szó. S jól esik szivünknek,
S a vén idő hozzá nyúlni nem mer,
Nem tépi le a hirnek karjáról,
hogy a tudósok és írók mulasztását a nép hozza
Hisz maga is megifjult dalától.
helyre, azon költő emlékezete körül, ki kiválólag
s mindenek felett a nép költője volt. Tisztelet s
Losonczi költeményéről, a költő iránti tiszteelismerés érette Félegyházának, mert bár az em- letből, csak annyit jegyzünk meg, hogy nem volt
lék-tábla eszméje Reményitől eredt, de az ünne- alkalomszerű. A dalárda, ha nem is kifogástalan
pély egészen a félegyháziak gondolata, s övék a művészettel, dicséretesen működött.
kivitel érdeme is.
Az egész ünnepélyen s az azt követett ebédAzt vártuk, hogy a nép részéről jött kezde- nél, szinházban és tánczvigalmon, a szellem élénk,
ményt az irodalom tömegesen fogja követni. Azt a hangulat, emelkedett volt. A lakomára két távoli,
hittük, Pest s kivált irodalmi köre rajt fog kibo- lelkesitő üdvözlet is érkezett. Egyik Jóó János
csátni magából s a kik annyiszor magasztalták (és küldeménye Egerből, ki egy ak<5 vöröset külde
utánozták) Petőfit, s a kik annyiszor esküdtek Petőfi tiszteletére: ugyanő volt ki egykor Vörösnevére s vallák az ő irányát az egyedül idvezitő- marty „Rósz borára" az egri jó bort küldötte volt.
nek, — és viszont a legújabb költői nemzedék, A másik a nemz. színház lelkes tagjainak távirati
mely őt már csak müveiből ismeri s most módja üdvözlete volt, kik az uj darab miatt nem jöhetvala kegyeletét leróni iránta és úgy ezólva köz- tek személyesen. — A szinházban Reményi és
vetlenül tenni le szobrára szerény koszorúját: — Füredi villanyozták föl a közönséget, amaz bűbáazt reméltük, mind, mind ott lesznek. Az akadé- jos hegedűjével, ez érzelemteljes népdalaival.
mia, a Kisfaludy-társaság (egyiknek sem volt
Egy szóval szép nap volt nekünk, kik jelen
tagja) elküldé küldöttségét. Az Összes irodalomvoltunk;
a kik el nem jöttek: bánhatják, mert
ból, Maszák Hugó journalista barátunkon kivül,
elmulasztottak
egy szép napot; sőt részben rösegyetlen egy lélek sem jelent meg, mert az ünnepélyen szereplő három költőt, 8 az említett kül- tellhetik is, mert elmulasztottak egy kötelességet.
— áá — r —
dötteket, kiknek száma mindössze is háromra
olvadt, csak nem számithatom. . . . Az irodalom,
a költők berkéből így sietett egy zöld ágacskát
Egyveleg.
vinni örök büszkeségének márvány-homlokára!!
** (Türr tábornok és neje,) konstantinápolyi
A honvédek (Petőfi honvéd is volt) aránylag
fogadtatásáról
érdekes közléseket írnak. Mind az
sokkal buzgóbbak voltak. Elnökük, Perczel Mór
vezetése alatt, jeles tagjaidból küldöttek képvise- Ó-, mind az uj török párt nagyon kitünteté a útlőket az irodalmi ünnepélyre. Igaz, most a hon- ka vendégeket. Giritli (krétai) Mustafa basa bosvédeké a világ; ők a nap hősei, s mintha Petőfit porus-parti gyönyörű nyári lakán több mint száz
is inkább mint honvédet, semmint költőt kellene nő, gazdag keleti Öltönyben, a lépcsőkön felállítva
ünnepelni—emlékszobra körül egész kis honvéd- várta Türrnét, kit az öreg ur maga kisért a
ünnep fejlődött. Perczeit útjában Kecskeméten hárembe, hol a főbb basák nejei, rangjukhoz illőnagy ovatióval fogadták; Félegyházán csak őt leg igazi királyi pompával és kitüntetéssel fogadüdvözölték; az írók (magok is hátravoaulva, ták. Türr tábornok azalatt a basák közt mulatott
mintha szégyenlenék, hogy oly kevesen jöttek és politizált. Szállásán (Péra angol hotelében)
királyuk tiszteletére) alig vétettek számba; a tá- régi barátain kivül számos küldöttséget fogadott.
bornokot négy lovas hintón röpítették a városba, A törököket, bölcs tapintattal, a nemzetiséo-ek kia kerületi házhoz, a tudósok fakószekéren döezög- elégitésének szükségéről igyekezett meggyőzni;
tek szűk szállásukra; az emlékversben a honvéd- a nemzetiségek küldötteit pedig eno-esztelékenystrófát tapsolták meg legjobban; s az ebédnél ségre s a muszkátóli óvakodásra intette. Türr a
sokkal több toaszt és éljen szólott a tábornoknak nagy követekkel, Halim és Mustafa Fazil egypés a honvédeknek, mint a múzsáknak és költőknek. tomi herczegekkel és Daim Húszéin hires cserkesz
Mondom: a honvédeknek áll most a világ; ez a j főnökkel is találkozott. Türrné a Giritli Mustafa
levegőben van. Aztán Percz^l tábornok egyé- basa háremjén kivül még Kabuli basa háremjét is
nisége oly megnyerő, oly lebilincselő, arcza (hol a nyáron Reményi játszott) meglátogatá;
oly átszellemült, egész lénye oly sensitiv s mégis ' igen megkedvelte a török nőket, kik közül többel
erélyes — bogy önkényteien nyilatkozik iránta franczia nyelven t á r s a W t .
a tiszteletnél — melyet múltja érdemel — sok** (Befagyott ablakok.) Hogy olvasóinknak
kal több: a részvét számüzöttsége iránt s a a közelgő fagyok alkalmával kilátások a szabadba
gyöngéd szeretet személyéhez. így ő lett Petőfi borús ne legyen, közöljük velők az Oroszországmellett az ünnepély másik központja s az ünne- ban szokásos módot, az ablakok jegét felolvaszpeltség másik tárgya.
tani. Szivacsot mártanak olyan vizbe, melyben
De bizonyos, hogy ha az irodalom is tábor- főzött só olvasztatott fel s ezzel megmossák a benokai által lett volna képviselve, ha Aranyt, Tom- fagyott helyeket. Néhány pillanat alatt a jég
pát, Jókait láthattuk volna itt, környezve egész eltűnik és a viz lefut.
soreg fiatal erőtől, az oroszlánrészt igen kétségessé
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Irodalom és művészet.
** („Honvédek könyve") czim alatt Vahot
Imre uj folyamot indított meg, melyből az első
füzet épen most jelent meg. Csinos kiállítású és
tartalmas füzet. Elől Klapka, Perczel és Mogyoródy kőnyomata arczképei láthatók. A czimlapon
is rajzok vannak. A tartalomban érdekes élet- és
csatarajzok vannak, naplótöredékek, egyes ezredek, például a 8-dik huszárezred története 1848/9ben, ,,Néhány szó Görgei gazdátlan leveleire"
Asbóth Lajostól. „A magyar légió újjászervezése
Garibaldi alatt" Hevesi Gézától. Van szépirodalmi rész is, s abban ,,Egy nőhuszár" czimü korrajz Vahottól, 8 honvédvilágbeli versek koszorúja
akkori legjobb költőinktől. Az ,,új folyam" 5 füzetből fog állani, s abban legalább is 15 arczkép
(Barabás rajzai szerint) jelenik meg. Az egész
folyam ára 5 ft; egyes füzeté 1 ft. Továbbá Klapka,
Perczel és Mogyoródi arczképei külön nagyobb és
színes nyomatú arczképei magukban is megrendelhetők Vahot Imrénél, (szép-utcza 3. sz.). A
„Honvéd-könyv" 1861-ben kiadott s akkor betiltott folyama is kapható még őnála, három kötetben három forintért.
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T A R H Á Z.
püspök, éa a szent-mártoni főapát. Várták az
erdélyi róm. kath., a váradi, szamosujvári és munkácsi g. kath. püspököt is.
** (A nagy-enyedi kisdedovóda) javára sorsjátékot rendeznek 1835 ft. értékű 120nyereménytárgygyal. A sorsjegyek ára nov. l-ig dr. Donogány Jakabhoz küldendő N.-Enyedre. Az addig
vissza nem küldött sorsjegyeket megtartottakul
tekinti a bizottság.
** (A kolozsvári államjogakadémiához) dr.
Landerer Oszkár, és dr. Csíki Viktor kineveztettek tanárokká.

Köziiitézctck, egyletek.

** (Magyar tud. akadémia.) A két havi szünetelés után a mathematikai és természettudományi osztály nyitá meg az akadémiai ülések sorát, e hó 7-ikén, b. Eötvös elnöklése mellett. Mielőtt a szaktárgyak szőnyegre kerültek volna, a
titoknok négy akadémiai tag halálát jelenté. Kettő
közülök magyar, kettő a nagy világ tudósa: b.
Prónay Albert igazgató tag, dr. Almási Balogh
I Pál, Faraday Mihály, Mittermeyer Károly; —
valóban nagy veszteség ily rövid idő alatt. Szakértekezés csupán egy volt: Vész János Ármin ol** („Ung") czim alatt Ungváron megjelenő
vasott a „Biztosítási kölcsön"-ről. Az életbiztosípolitikai s vegyes tartalmú hetilap 1-ső s egyszertási módoknak egyik uj neme, illetőleg leszársmind mutatványszáma fekszik előttünk. E lap a
maztatása az, melyet az értekező bemutat. Ezután
dicséretesen ismert ,,Felvidék"-et helyettesíti; a kereskedelmi miniszter fölhívása folytán a franSzerkesztője ugyanaz, ki amazt több éven át ve- czia-mérték rendszer behozatalára tette meg vézeté, Bánóczy F. Az „Ung," mint programmja leményét a kiküldött akad. bizottmány. Egészben
is mondja, fő-gondot a megyei érdekekre fordít s a franczia mértékrendszer elfogadását ajánlja, de
ez jól is van így.
az eléterjesztett terminus-magyarításokat nem.
** (A temesvári „Lloyd-társulat") napilapot Majd összes üléssé alakulván, előterjesztetett a
fog kiadni, melynek föladata lesz, a bánság ke- török császár engedélye egy magyar tudós küldéreskedelmi érdekeit képviselni.
sére, hogy az a Corvin-könyvtárt tanulmányozza.
** (A „Pesti Hírnök") szerkesztését Török Több ajánlat történt: Toldy, Vámbéry, Ipolyi
körül forogtak a vélemények; végre is a nyelvtuSándor, Török János fia, vette át.
— (Petőfi gyermekkori lakházának) múlt szá- dományi osztályhoz utasitották a tárgyat vélemunkban megjelent rajzából Szász Károly díszes ményadás végett. Ezután titkári jelentések követkülön-lenyomatot vétetett, emlékül félegyházi ba- keztek, azok közt a következő: gróf Hadik Guszráti számára. A kép az ünnepély napján, a lakoma táv gazdag könyvtárát, mely különösen történelmi
és politikai müvek tekintetében igen becses, az
Után osztatott ki s igen szívesen fogadtatott.
akadémiának ajándékozta, s egyszersmind igére,
** (Patti hangversenye.) F. hó 12-kén adta
hogy képgyűjteményét is át fogja adni, csupán a
Patti Sarolta, a világhirü énekesnő első hangvernévsort s leltárt készítteti el. — 14-én a philosenyét a vigadóban. Műitészi szempontból mi
sophiai, törvény és történet-tudományi osztályok
nem szólunk hozzá: annyi tény, hogy rendkivüli
tartottak ülést Kubinyi Ágoston elnöklete alatt.
magas és tiszta hangja s kifogástalan iskolája
Értekezést Thaly Kálmán tartott e czimen: „Beregyiránt bámulatos. Mindenek fölött elragadta a
csényi levelezése Károlyival." Az érdekes okmáközönséget remekül előadott kaczagó-dalával. —
nyokat nagy figyelemmel hallgatta a gyűlés.
Közreműködtek hangversenyén: Vilmers Rudolf,
Utána Gyulai Pál tett jelentést a Félegyházán
Auer Lipót és Popper urak. Vilmers és Auer régi
tartott Petőfi-ünnepélyről, melyen ő és Szász Káismerősei közönségünknek; nyertek is bőven taproly mint az akadémia küldöttei jelentek meg.
sot — és megérdemelve. Popper ur gordonka„Az ünnep egyszerű volt — monda körülbelől —
játéka iránt is minden elismeréssel nyilatkoztak
egyszerű, őszinte és benső, mint maga a költő is,
szakértők ép ugy, mint a közönség. — Patti
kinek emlékét megtisztelek, egyszerű, őszinte és
Sarolta alföldi utjából visszatértében ad még egy,
benső. Minket, az akadémia küldötteit azon szi„mindenesetre utolsó" hangversenyt, f. hó 23-án,
ves vendégszeretettel fogadtak, mely a város laa honvéd-alap javára.
kóinak ezen tudományos testület iránti tisztele** (Székely Bertalan,) a jeles történeti fes- tüket melegen kifejezé." Következett Hunfalvy
tesz, a koronázási ünnepélyt rendező országos bi- János rövid jelentéstétele a magyar statistikai
zottság részéről azt a megbízást kapta, hogy a hivatalról, melyet a földmivelési, ipar- és kereskoronázás mozzanatait öt-hat kellőleg nagy viz- kedelmi minisztérium állított föl, s mely már egész
festményben készítse el. E képeken a jelenetek, erélylyel megkezdé nagyfontosságu működését.
arczképek és jelmezek történelmi hűséggel lesz** (A budapesti honvédegylet) okt. 15-én tarnek ábrázolva. Székely már dolgozik is rajtok.
Mi lesz a kép-fűzér rendeltetése: nem tudjuk. tatott közgyűlésen Perczel Mór tábornok a szép
Vagy a királyi párt ajándékozzák meg vele, vagy számmal egybegyült honvédek által éljenzéssel fogadtatván, elfoglalta az elnöki széket, és előadá a
a múzeumnak adják történeti emlék gyanánt.
napirendre kitűzött tárgyakat. E szerint előterjesztettek a központi választmány elé terjesztendő
Egyház és iskola.
alapszabályok megvitatásra; azon emlékirat, mely
** (A vallás- és közoktatásügyi miniszter) a honvédség nevében és ügyében a minisztériumelőterjesztése folytán Ö Felsége megengedte, hogy nak fog fölterjesztetni; és végül ki volt tűzve pótaz erdélyi kereskedelmi pénzalapból erdélyi szár- tagok választása a bizottságba. Ez ügyek elintézémazású mütanulók fölsegéldsére már régebben sét megelőzőleg indítványozza az elnöklő tábornok,
engedélyezett kilencz évi 210 o. é. ftos ösztöndij hogy több száműzött honfi hazaérkezvén ezek,
a bécsi vagy buda-pesti műegyetemen tanuló er- névszerint Vetter Antal, Klapka György és a jedélyi ifjak számára, a jövő 186% tanévtől számí- lenvolt Foldváry Károly vétessenek fel a választtandó további öt évig, vagyis az 187% tanév le- mányba, mely indítványt a közgyűlés lelkesülten
jártáig, az eddigi föltételek alatt meghagyassék,és fogadván egy tag ajánlatára Perczel Miklós is
a nevezett pénzalapból az emiitett kilencz ösztön- fölvétetett a választmányba. Ezután a közgyűlés
díj kifizetése után még fönnmaradandó tevőleges az alapszabályok vitatásába fogott.
összeg ezentúl is azon végzett, nagy reményű er** (A kolozsvári takarékpénztár) alapitóinak
délyi mütanulóknak adományoztassék.kik további 11-kén tartott gyűlése elhatárzá, hogy a kibocsákiképeztetésök végett utazásokat tenni szándé- tandó 1000 részvényből 400 darabot megtartván,
koznak.
600 dbra az aláirásokat nov. 1—5 napjaira nyitja
** (A magyar püspöki kar) 15-én tanácsko- meg.
zást tartott; a következő napokon folytatni szán.
** (A kolozsvári kisegítő-egylet) virágzó álladékozott; tanácskozásain jelenvoltak : Sitnor, Hay- potban van. Alapja csak néhány ezer, s az első
nald és Bartakovics érsekek, aztán a pécsi; csa- évi forgalom alig 30,000 ft. volt, s ma már
nádi, váczi, szatmári, székes-fehérvári, győri 3.000,000 felé jár. E szám egészséges szervezeté-

ről, s azon kezek tisztaságáról és ügyességéről
tanúskodik, melyek azt vezetik.
** (A királyföldi egyetem) a szászok grófja
S^hmidt Konrád által köriratilag idei nov. 11-ére
hivatott össze Szebenbe; egyszersmind a hatóságok felhivatnak, hogy követeiket ezen időre megválaszszák s Szebenbe elküldjék.
** (A kolozsvári „Polgári társalkodó'1) eddigi
nevét Polgári körre fogja változtatni.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
•/ (A brassói keresk. és iparkamara) megkeresése folytán az erdélyi cs. kir. had-parancsnokság e hó 5-áról megengedte, hogy oly disznók, legelő juhok és kecskék, Erdélybe veszteglés nélkül
hozattassanak, melyekre nézve kimutattatik, hogy
azok marhavész-mentes vidékekről hajtatnak és a
belföldön marhavészes helységektől félórányi távolságra maradnak. Nemkülönben a tökéletesen
száraz marhabőrök, szaruhegyek, száraz csontok,
sózott és száraz marhabelek, edényekben levő
fagygyu, tehénszőr és disznóserte és zsákokban
levő juhgyapju, desinfectio nélkül való behozhatását is megengedte, ha azok nem marhavészes vidékekről származnak. így irja az „Unió."
** (Klemm István hazánkfia,) ki több általa
feltalált mezőgazdasági gépre szabadalmat nyert,
hátultöltő ágyút talált fel, melyről több szakértő
elismerőleg nyilatkozott. Ez ágyú kezelése csak
három egyént igényel, kik egy negyedóra alatt
10 lövést tehetnek. Sőt szükség esetében, az is
lehetséges, hogy egyetlen egy ember 4 lövést intézzen vele egy perez alatt. Az ágyú egyik különös előnye még abban áll, hogy a hozzávaló töltények nedvesség által meg nem romlanak. Feltaláló ur találmányát — hír szerint a hazai kormánynak szándékozik felajánlani.
** (Az egri szüret) okt. 10-én kezdődött; az
eredmény mind minőség, mind mennyiség tekintetében kitűnő.
tr

Mi újság?

** (O Felsége a király) Parisba utazásáról a
„Francé" a következő részleteket közli: Ő Felsége e hó 21-én elutazik Bécsből s 22-én reggel
8 órakor érkezik Strassburgba, hol a reggeli tartatik. Nancyban, hol a megérkezést aznap délután
várják, a prafectura háza s a püspöki palota állnak Ő Felsége és kíséretének rendelkezésére.
Nancy városa ünnepélyes estére tesz előkészületeket. O Felsége kíséretében lesznek: báróBeust,
minisztériumának két hivatalnokával, gr. Andrássy
Gyula, s hg. Grammont, a bécsi franczia követ.
** (Képvi elb'vé Kolozsvárit,) a gr. Eszterházy
Kálmán főispánná létele által megürült helyre
Gyulai Pál van jelöltül fölléptetve. A baloldal
köztiszteletben álló jelöltje, Sátni László, visszalépett, s a „P. N." szerint maga is Gyulait ajánlja.
** (A vajdahunyadi vár ügyében) Hunyadmegyéből irják: „Folyó évi auguszt. 8-án Déván
tartott megyei bizottmányi gyűlésen városunk
polgára és bizottmányi tag Benedikty Albert,
hazánkfia, indítványt tett volt az iránt, hogy a
bizottmányi gyűlés a vajda-hunyadi vár ügyét
magáévá tévén, folyamodjék egy kéréssel a m. kir.
minisztériumhoz, hogy királyunk Ö Felségénél
igyekezzék kieszközölni, hogy a porladozó vajdahunyadi várkastély Ő Felsége által a nemzetnek,
vagy közelebbről ezen megyének birtokába bocsáttatván, így vagy állami költségen, vagy önkénytea
adományok alapján romjaiból kiemeltessék, s azután e nemes Hunyadmegye székhelye gyanánt
használtassák. Az indítvány akkor elfogadtatott,
s megyei főispán gróf Kun Kocsárd ur által az
illető helyre fölterjesztetvén, m. minisztériumunk
megtette ennek nyomán a szükséges lépéseket, s
most már azon hiteles kútfőből eredő örvendetes
hirrel kedveskedhetünk a hazai közönségnek, hogy
magas minisztériumunk munkás közbenjárását
óhajtott siker koronázta, s igy ezen drága nemzeti s történeti ereklyénknek kiépítése iránt teljes
bizodalommal lehetünk. Mely örvendetes tudósításunkat azon szives óhajtással zárjuk be: vajha
nemsokára megújult díszben szcmlélhetnők régóta
gyászoló hazai kincsünket, hogy annak naponta
látható pusztulása ne aggasztaná tovább honfi
keblünket, s lenne az újra épült vár, mint a mire
történeti nevezetességén kivül központi fekvésénél fogva is legilletékesebb, megyénk kormányának állandó székhelye! — Több vajda-hunyadi
polgár."

Melléklet a Vasárnapi Újság 42-ik számához 1867.
Simolin Sándor b. kamarást a nagy-dseldeni birtokok örökös urát Kurlandban, Báthor Mihály gr.
kardági egyenes utódának, ki 1432-ben kelt össze
Simony Zsófiával, nyilvánosan elismerte. A Simolin-ek a nagy Báthor-család ifjabb ágához tartoznak, mely protestáns volt s a vallási zavarok
idején Magyarországból távoznia kellé. Svédhonba mentek tehát, innét Finnlandba s Kurlandba, hol a család jelentékeny földbirtokot
szerzett. A Báthory-ak idősb ága, melyhez István
lengyel király s különböző erdélyi fejedelmek tartoztak, több mint 150 éve hogy kihalt."
** (Meghatójelenet.) A kolozsvári „Unió" irja:
Egy havasi szegény özvegy oláh asszonynak akarták pár kecskéjét és juhát végrehajtás utján elárverezni. E házi állatok ugy látszik a szegény nő
családjának egész vagyonát s ugy szólva kiegészítő részét képezték, mert a miat azokat az árverezés színhelyére Kolozsvárra behozták, az özvegy
is három kis gyermekével kisérte őket. Mikor aztán a főtéren az árverezéshez hozzá akartak kezdeni, a szegény asszony és a kis gyermekek keservesen zokogva siratták eladásra kiállított állataikat. A közönség ezt látva, szánalomra gerjedett;
egyet gondol — önkénytes adakozást kezd s pár
perez alatt akkora összeg gyűlt be, hogy abból
nemcsak a szegény nő 30—40 ftnyi tartozását lefizették, hanem még a gyermekek számára is ruhaneműt vásároltak; sőt készpénz is maradott az
asszonynak, kinek a megmentett állatok bizonyára
sokszor eszébe fogják jutattni a kolozsváriak ezen
szép tettét.
** (Igen regényes,) de azért az illetőkre nézve
nem épen kellemes eset zavart meg e napokban
egy esküvőt Pesten. Vőlegény é3 mennyasszony
már a templomba készültek, midőn egy fiatal
leány toppan a szobába s a vőlegény nyakába
borul. Átalános elcsodálkozás. A jött elpanaszolta,
hogy már régebben bírja az ifjú szivét, melyet az
most oltár előtt is másnak akar fölajánlani. Megdöbbenés. Hanem az esküvőt aztán mégis végrehajtották.
** (Magyar tolmácsul) a bécsi orsz. főtörvényszékhez Enyváry Péter neveztetett ki, a ki f.
hó 4-én a törvényszabta esküt le is tette.
** (B. Eötvös) hires munkája, „A 19-dik
század uralkodó eszméi" oroszra fordittatott és
Sz.-Pétervártt megjelent.
** (Névváltoztatások.) Hritz Sándor, Irma és
Gryörgy Mátrai-v&, Zorn János Rudolf Békefi-re,
Dobránszky István Dobó-va, Nálezni Pál Miklósira változtatták neveiket.

** (A lajtántuli püspökök) egy memorandumot terjesztettek a napokban ő Felsége elé, a
minisztériumot kikerülve. Czéljok az?al a konkordátum támogatása, Beust állásának tarthatatlanná
tétele volt. A következő távirat megismerteti a
császárnak e tárgyban kijelentett akaratát. „Az
érsekek és püspökök által átnyújtott feliratot
felelős minisztériumomhoz tettem át. Szívesen
méltányolom azon főpásztori buzgalmat és azon
jóakaró szándékokat, melyeknél fogva a püspökök
lelkiismereti kötelességüknek tekintek, legújabban
ugy, valamint 1849-ben és 1861-ben a kath. egyház jogai- és érdekeinek megóvása végett ünnepélyes nyilatkozatban lépni fel. Azonban sajnálnom kell, hogy a püspökök, a helyett, hogy a
kormánynak a legfontosabb kérdésekbe vágó komoly törekvéseit támogatnák, és azoknak békülékeny s gyors megoldását elősegitnék, — jobbnak
találják egy, a kedélyeket mélyen felizgató felirat
előterjesztése és közzététele által a feladatot megnehezitni, és pedig oly időben, a melyben — mint
maguk a püspökök találólag megjegyzik — az
egyetértésre oly szükségünk van, és midőn sürgetőleg parancsolt kötelesség: a viszályra és panaszokra való minden ürügyet elháritni. Hiszem, a
püspökök meg vannak győződve aziránt, mily
hajlandó vagyok minden időben oltalmazni az
egyházat; de tekintetbe veendik azon kötelességeket is, melyeket — mint alkotmányos uralkodónak betöltenem kell."

** (Frigyessi hazánkfia,) Garibaldi hadsegéde, Flórenczben szeptember 24-kén elfogatott, miután ő volt a pápai terület ellen intézett
actionak egyik mozgalmas tényezője. S ugyanennek folytán elfogatása után Olaszországból
száműzetett. Frigyessi Svájczba, nevezetesen
Genfbe menekült, hol tiszteletére lakomát adtak,
melyen tüzes beszédet tartott Ratazzi, s egyátalában az olasz kormány ellen. Csak azon becsvágya volt — úgymond — hogy azon föld, melyért
vérét ontotta, fiának fogadja. Három olasz város
tisztb. polgárának választá azon szolgálatért, melyet az olasz ügynek tett, 1861. év óta megnyerte
az olasz polgári jogot, de azért mégis ugy bántak
vele, mintha idegen volna.
— (Nyílt kérdés Kossuth Lajoshoz.) „P—ny
A., Kossuth szabad lovas csapatbeli közvitéz
(J. ő Brettyén Hunyadtnegyében) azt a nyilt
kérdést kivánja általunk Kossuth Lajoshoz intézni, hogy mi történjék azzal a zászlóval, melyet
nagy hazánkfia 1848-ban a nevét viselő erdélyi
lovas szabadcsapatnak, mely később Mátyás nevet
és 15. számot nyert, ajándékozott. P. A. e zászlót
Nemzeti színház.
nagy veszély közt mentette meg a szászsebesi
harezban a muszkától, s borítékjával együtt híven
Péntek, okt. 11. Ketten Henrik hangversenye — és
megőrzé. Nem is szeretne tőle könnyeden meg- „Fehér hajszál " Vigj. 1 felv. Irta Feuillet Oktáv.
válni, s ámbár a dévai honvédegylet átadására
Szombat, okt 12. „Ördög Róbert." Opera 5 felv. Zenéfelhívta, szilárdul el van határozva, azt mindad- jét szerz Meyerbeer.
Vasárnap, okt. 13. „Régi dal, régi gyülölségröl." Eredig megőrizni, mig Kossuth Lajostól rá nézve
deti színmű 5 felv. Irta Kákosy Jenő. — A tehetséges
rendeletet nem kap."
(„Hon.")
** (A királyi biztos) Hevesmegyébe megérkezett. Németh Albert óvást olvasott fel a kormány eljárása ellen. A kir. biztos egy időre feloszlatta a bizottmányt. A tisztikar megmarad.
** (Zágrábban) 18 tanárt mentettek föl hivataloktól, pánszláv izgatások miatt.
•* (Dr. Eder bukuresti osztrák fokomul,Jmint
a „Wanderer"-nek távirják, Bakauba érkezet,
hogy mintegy 4000 fegyvert és hadi-munitiót,
melyet az egykori magyar emigratio a cs. k. kormánynak hagyott, egy ottani raktárból átvegyen
és Erdélybe szállítson. Különböző felmerült nehézségek a főkonzuli arra indították, hogy a praefektustól lezárolást kérjen.
** (A Báthory-család még nem halt ki.) A
„N. Pr. Z."-nak Pétervárról irják: „Az igazgatótanács f. é. aug. 20-ról kelt ukáza folytán Báthor-

szerző e második müve nem mutat haladást Aesopus után
s nem elégítette ki a közönséget. A mú mindenesetre sok
tehetségre és költői szellemre mutat; kevesebb életismeretre s alakító erőre. Legnagyobb hibája, hogy mig az érdrket az epizódok s mellékszerepek ragadják magokhoz,
addig a föcselekvény alapjában elhibázott s a mellett unalmas hosszadalmassággal is gördül le. Levi boszuja Tardy
ellen, nincs indokolva, s nemes megbocsátása még kevésbbé.
Egy pár gyöngéden festett nő-alak tele van költészettel s
egy pár mellékalak humorral; de nem hiszszük, hogy a
darab kedvencz repertoire darabbá váljék. Az előadás
átkában véve jó volt: foglalkozott csaknem az összes személyzet s a kis szerepek Í3 többnyire jó kezekben voltak.
Lendvayné, Priell Kornélia, Szerdahelyi és Szigeti különösen jól játszottak.
Hetfö, okt. 14. „Régi dal, régi gyülöUégrül" másodszor.
Kedd, okt. 15. „Zampa." Opera 3 felr. Zenéjét szerz.
Herold.
Szerda, ok. 16. „Bánk bán." Szomorujáték 5 felv. Irta
Katona József.
Csütörtök, okt. 17. „Álarczos bál." Opera 5 felv. Zenéjét szerz. Verdi.
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SAKKJÁTÉK.

412-dik sz. f. — B a j e r K o n r á d t ó l ,
(Olmiitzban).
(Az angol tornában első dijat nyert feladvány.)
Sötét.

a

b

c

d
e
Világos.

f

kél

P- ó. P23 11 15
26 ref
21 0 25
7 1 36
42 2 46
8 3 57

23

5

5

g

Világos indul, a 3-ik lépésre matot mond.

A 406-dik számú feladvány megfejtése.
(Czenthe Józseftől, Miskolczban.)

Világos.
Sötét.
1. Vcl--e3
Fa5-c3
2. Hc7-a8
Vf8-c3:
3. Ve3-d3f
He5-d3:
4. c2 — d3fmat.
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: Gr. Festetics Benno.— Pesten: Kakovszky

Aladár. — Mátra-Verebélyen: Kohn Dávid — T.-Újlakom
Lövi Jónás. — Székes-Fehérvár ott: Kiss Vilmos. — A pesti
sakk-kör
_ _
——

A 405-dik számú feladvány megfejtése.
Világos.

Sötét.

(Loyd Samutól, New-Yorkban.)
1. Vg7—al
tetsz. szer.
2. V, vagy H, vagy B ad mattot.
Helyesen fejteitek meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Pesten: Rakovszky Aladár. — Mátra-Verebélyen: Kohn
Dávid. — T.-Ujlakon: Lövi Jónás. — Székes-Fehérvárott:
Kiss Vilmos. — A pesti sakk-kör.
Rövid értesítés. Haraszti: Gr. F. B. A 410-dik
feladvány Bayertól helyesen jelent meg.

TARTALOM.

R.
f.

Szerkesztői mondanivaló.
— Jász-Árokszállás. B. E. Mi ugy hiszszük, levelezőnk jól van értesülve a jászkun viszonyokról; arról pedig
bizonyossá tehetjük önt, hogy „zsákban macskát nem árul."
Egyébiránt ugy vagyunk értesülve, hogy illető helyen az
ügy már eldöntés alá j ö t t ; s igy a további polémiát előidézhető czáfolatot felesleges volna közölnünk. — Más alkalommal azonban szívesen látjuk önt.
— Zliecho. Ifj. Z. B. E. Ama protestánsi lelkészilak
épülhetett a XV. században, bár protestáns lelkész lakává
csak később lett is. Hány protestáns templom van, mely
még régibb ?
— Kajdács. Cs. Zs. A kérdezett czikkek a roppant
halmazból még nem kerültek felszínre. Meg vagyunk
győződve, hogy lesz köztök közlendő.
— M. asszony. Nézetünk szerint nem ugy kell azt
fölfogni, mint puszta kisértet-látást; a kis elbeszélésnek
lélektani alapja van. Ezt, kegyed kivánatára, a gyöngébbek kedveért mondjuk el csak, mert azt hiszszük, ennyi
igazolásra sincs szüksége azon novellának, melyet a legnagyobb angol regényíró Boz-Dickens bocsátott közre.
— Merán (Tyrol). H. U. Sakkrovatunk vezetője
egy
J
S J
év óta Erkel Elek
— Bécs. N. J . Sajnáljuk, hogy az érdekes beszélyt nem
használhatjuk. Nem mintha nem volna Ízlésünk szerinti,
hanem mert már megjelent lapunkban. Kérjük a másikat s
többet is; ízlésünk ugy látszik találkozik. Szives üdvözlet!

Gróf Eszterházy Kálmán (arczkép). — Petőfi gyermekkori lakhelye. — Nagy-Enyed, régészeti és történelmi
tekintetben (vége). — Spanyolországi képek. V. (képpel)
nyűg.
— Az emlős-állatok vándorélete (képpel). — Kukoriczaó. Pföldön (képpel). — A börtönügy történetéből (vége). — A
1 20
Petöfi-ünnep Félegyházán.— Egyveleg. — Tárhájs: Iroda2 4.
lom és művészet. — Egyház és iskola. — Közintézetek,
2 40:
egyletek. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Mi újság? —
3 14
3 44 Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló.— Sakkjáték.
4 121 — Heti naptár.
4 40
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.
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azokra nézve, kik jó órákat kedvelnek.

Előfizetési felhívás

MAGYAR ÚJSÁG

Nagyon sok oly órásaink vannak, kik azon megjegyzéssel, hogy az órák mind a
c« kir bécsi vizsgáló hivatal által a valódiságot ellenőrző jegygyel el vannak látva,
valamennyi lapban, mint kitűnő és hires órásokat hirdetik magukat, valóságban pedig
vaev nagyon keveset vagy épen semmit sem értenek az órás művészetéből.
Ezennel főleg arra utalunk, hogy Magyarhonban is a hivatalos bélyeggel (PunciEllenfeleink rósz akarata, miután gyanusitásaik, rágalmaik sikertelenek maradtak,
rung) láttatnak el az órák, mint minden arany és ezüst tárgy szinte, és csak azon szé- legutóbb már azon aggodalom terjesztésére vetemedett, mely szerint a kormányhatalom
delgésre figyelmeztetjük a közönséget, mert fódolog, ha valaki órát venni vagy jayit- előbb utóbb elfogná nyomni lapunkat.
tatni akar, hogy tudakozódjék, melyik órás bir szakmájában azon képzettséggel, hogy
Ezen, az általuk oly szabadelvűnek magasztalt kormányra nézve épen nem hízelgő
kielégíthesse; és csakugyan gyorsan azon tapasztaláshoz jutand, hogy nem a Bécsben lépésük hiven jellemzi kétségbeesésüket, vak dühöket, melyben készebb önmagukat is
hirlapilag magukat feldicsérő órások fognak ajánltatni és, hogy nem szükséges áru- sértik, csakhogy azzal nekünk árthassanak.
sok és bécsi órásoktól megszerezni azokat, hanem hogy vannak Magyarhonban is oly
E rósz akaratu törekvésekkel szemben az uj évnegyed küszöbén szükségesnek
órások, kik sokévi munkálkodás és tapasztalás után, melyet maguknak a külföld és
Schweicz legelső óragyáraiban szerzének, képesek egy órát tökéletesen helyreállítani és tartjuk figyelmeztetni a t. ez. közönséget, miszerint csupán tőle, az ö nagy mérvű
azért való kezességet el is vállalhatni. Mért drágább egy óra javítása jó és szakavatott pártolásától függ, hogy a hatalom és pártjának minden erőfeszítései s még netaórásnál? Ezt sokan meg nem akarják érteni, de mi ellenben ait kérdjük, előnyösb-e egy lán alkotmányellenes üldözési kísérletei is sikertelenek maradjanak.
Mert a kárhozatos jogfeladások után uj törvényeinknek még fönmaradt s a sajórát olcsó áron roszul igazittatni vagy pedig valami többletnél az óra tekintetében
tóra vonatkozó czikkelyei — noha tulszigoruak, de lehetlenné teszik azt, hogy a hatabiztos lehetni.
lom valamely lapot betiltson, megszüntessen, mint ezt az előbbi absolut rendszerek
Bransewetter János
Philippe Kohn.a hires genfi óragyárosok:
alatt teheté.
Münchenben I. r e n d d e l vizsgát tett és
Patek, Philippe és társa tanítványa.
A kormány hatalma csupán odáig terjed, hogy ellenünk pöröket indíthat, — éf
kitüntetett Chronometer- és mű- órás
PEST,
ha daczára abbeli igyekezetünknek, mely szerint valamint eddig, ugy ezután is a törSzegeden.
Dorottya-utcza 2. szám.
vények korlátai között tartjuk magunkat, s nem hisszük, hogy a független polgárokból
alakuló esküdtszék ilyen irányú működésünkért elitélhetne, — ha mindennek daczára
elmarasztaltatnánk, a felelős szerkesztő kész a szent ügyért fogságot szenvedni, és ez
esetben pótolni fogja őt második, ha kell harmadik, negyedik stb. elvtársa, de a lap
iránya minden esetben változatlan marad.
Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik a
Viszont a kiadó fedezni fogja a biztosítéki alapban pénzbüntetések által netán
okozandó hiányokat, miután &$ előfizetési pénzekből kártérítést nyer.
E szerint csak azon — a közönségtől függő körülmény idézhetné elő a lap megszűnését, ha az ismételt pénzbírságokat az előfizetések nem fodözhetnék. Ebajt azonban
a t. ez. közönség lelkes támogatása elháríthatja.
Csupán a közönség akaratától függ tehát, hogy lapunk minden fondorlat daczára
rendületlen fenálljon.
És mi az eddigi részvét után bizton hinni merjük, hogy a közönség támogatása
napról napra növekedni fog, s hogy mint eddig, ezentúl is meghiúsulnak a kormánypárt
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, é>!elő s fájdalmat csillapító hatása által
híveinek ugy lapunk tisztán nemzeti iránya, mint fennállása ellen irányzott cselszövényei.
leggyorsabb, legbiztosabb, a egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemü
Lehetetlen, hogy ebbéli várakozásunkban csalódjunk.
f * a<*p r f i f bajokban. — Ilyban r
A szabad sajtó a közönség javára, előnyére szolgál; a szolgáivá törpült sajtó
elárulja a közönség érdekeit. Midőn tehát a közönség nem pártolná az ő legszentebb
I I i f í U l 1-1*1.'": dás, légcsőhurut,
jogait függetlenül s áldozatkészen védő közlönyöket, — saját legfőbb érdekeit hagyná
bőrkés, barnaság,
cserben, a mit az értelmes és szabadságra törekvő magyar közönségről föltenni sérhártyásgyik(Croup,
tés volna.
angina) mindenneMi elmondhatjuk bizton, s a nélkül, hogy bár ellenségeink részéről ellenmondásmű megsértések,hatól tartanánk: hogy lapunk határozott, független, nyilt magatartása a szabad sajtó
rapás, szúrás, vágás
vagy égés által tá- ujabbi megalapításában első és legfőbb tényező volt; különösen pedig lehetővé tette
azon mérhetlen becsü körülményt, hogy a közönség legnagyobb hazánkfia Kossuth
madható s e b e k ,
Lajos messze kiható, rendkívüli hatású, s kiszámithatlan horderejű nyilatkozványait
inegforrózások, daolvashatta. Átalában igyekeztünk mindent megtenni az országos közszellem fölébreszrázs- vagy méhszutésére, az ország veszélyes állapotának földerítésére.
rások, konok-fekéAz összes nép hivatása, hogy a megismert bajokat orvosolja; „egyes hazafi csak
lyek, zúzátok (conannyit tehet, a mennyi erőt neki a nemzet kölcsönöz."
tusiók) — meglepő
gyors fájdalomcsilFölkérjük ennélfogva honfiúi tisztelettel elvbarátainkat, hogy lapunk terjesztését,
lapítással — rögzótt
— az alkotmányos önállás biztositékainak visszaszerzésére és a társadalmi egyenlőség,
daganatok, gümők,
szabadság elveinek érvényesítésére irányzott hazafiui törekvések egyik igen fontos támotályogok, pokolvar
gatójáultekintvén: az uj negyedévre minél számosabb előfizetők gyűjtésére közremü(carbunculus, pustula nialigna), megkeményedések, genyedések, vérkelések, minködni szíveskedjenek.
BöOTÖrméliyl
den mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg,
vadhús, tagszivacs, csontszú, kificzamitás és megrándulások, helyi csúz, továbbá a
szülés folytáni lábfelfakadások és sebek, fájós fekélyezett vagy már genyes női mell.
— Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen, életveszélyes
sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által mePostán küldve:
nekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méh- Évnegyedre (október—deczember)
4ft.5 0 kr.
fulánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik,
Egy hóra
I „ 50 „
hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül, könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
9 V A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. — Gyűjtőinknek, tíz
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyéneknek
előfizetett példányra egy tiszteletpéldánynyal szolgaiunk.
számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a
legfényesebben elismertetett — rendkívüli, s legkülönneműbb esetekben megpróbált hatásánál és feltűnő sikerdús eredményeinél fogva, melyek használata által
(3-3)
még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hírét kétségbePest, egyetem-uteza 4. sz.
vonhatlanul igazolja.
A csomagok ára 50 kr. és 1 frt, használati utasitással együtt.
Központi küldeményezö raktár: Pesten TÖRÖK J Ó í S E F gyógyszerész
urnái, király-utcza 7. sz. a.
Kolosvárott: BINDKR K.,gyógyszerésznél.
Zágrábban: HEGEDŰS GY., a „fekete sashor." czimzett városi gyógyszert.
Egyedül hasznos hajnövesztő-szer — melynek két — legfólebb három heti
Továbbá kapható Pesten: Pfeifer j.-nál, az uri-utczában a „két matrózhoz",
használata után a haj többé ki nem hull, hanem növelése előmozdittatik — A kárés Mészáros B.-nál, a Kristóf-téren 5. sz. a. — Bndán: az udvari gyógyszertárban,
tékony pikkelyképződés e szerre elenyész, s a haj ilykép a megőszüléstől is oltalés a Krisztina-városban Wlaschek E. gysz. — Aradon : Szarka J. — B.-Csabán:
mazva leend. — Pontos használati utasitás mellett, ára egy kis flaskának 50 kr. —
Biener B. _ Brailán: Dr. C. C. Hepitesnél. — Czernowitzban: Schnirch J. egy nagyobbnak 1 ft. osztr. ért.
2274 (2—8)
Debreczenben: dr. Róthschnek V. E. — Duna-Földvaron: Nádhera P. — Egerben: Plank Gy. — Eperjesen: Isépy Gy - Érsekujvárott: Conlegner J . —
Giurgevoban : p a bi n i E. L. - Gyöngyösön: Kocianovich J. — Győrött: Lehner
F. — Jassyban: Jassinszky A. — Kassán: Koregtkó A. — Kecskeméten: MilEzen megbízható szer ajánlható: golyva, mirigy-dagok, börkfltegek és
hoffer I . — Késmárkon: Genersich C. A. - Könnöczon: Nemtsek J . —Léván:
sömőr bajoknál, valamint mandolák megdurvása és kemenyedese ellen stb.,
Boleman Ede. - Makón: Weil M. - Mohácson: Kreitl G. — Miskolczon: Dr.
úgymint ott, a mely eseteknél az iblany és készülékei orvosi rendelmények szerint
Csáthi Szabó J. — Mürowitzon- Kerstonoschitz A. fiainál. -- Nagy varadon : Hukülsőleg - rendelteinek. — Egy kissebb adagnak ára 50 kr , egy cagyobbnak 1 ft.
sellaM. — N"*ybecskereken: KleszkyJ. — N.-Károlyon: Jelinek 3. - Nagyoszt. ért. Egyes darabok csomagolásért 20 kr. számittatik.
szombaton: Pántotsek R. _ N y j t r a n : Dr. Láng E.-nél. — Pakson: Malatinszky
S — Pécsett: Sipőcz J. — Pozsonyban: Pisztóry B — Rimaszombatban: Ha
Kapható: Vittkovics János gyógyszerésznél Selmeczbányán.
maliár K. — Rozsnyón: Hirsch J. N. — Selmeczen: Vitkovics János.—Szabadkan: Szentiványi Jóó J. — Szathmáron: Juracskó Dániel. — Szegeden: Aigner
K. — Sz.-Fehérvarott: Braun j . . n é i . _ Sz.-Gyorgyön: Mersits J . — Szombathelyen: Pillich F. — Temesvárott: Pecher J . E. és Jaromiss M.— Tétsón:
Karácsonyi A. — Unghvart: Műnster Q y . és társánál. — Verschetzen: Guist M.
— Veszprémben: Ferenczy K
Nagykun, Kisújszállás városában ez időszerint üresedésben levő állatorvosi álloA t. ez. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók
másra pályázat hirdettetik.
2284(2—8)
lennének, felszólittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőEz állomás 200ft.o. é. évi fizetéssel s hatóságilag megállapított eljárási és gyógyítási
jéhez czimezve: Budára a Krisztinavárosban, János-utcza 40. sz. a. beküldeni szivesdijakkal van egybekötve. — Tájékozásul a pályázni akaróknak tudomásárahozatik, hogy
kedjenek. ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
az itteni birtokosok jószágainak évenkinti létszáma 7000 — 8000 darab között váltakoCg~ Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések bármelyik raktár által az
zik. Az állomás elnyerése iránti folyamodványok, kellő szakképzettséget s jártasságot
árnak készpénzbeni beküldése, vagy postai utánvét mellett tüstént és legpontoigazoló okmányokkal felszerelten folyó évi november hó 15-ik napjáig az itteni főbírói
sabban teljesittetnek.
2227 ( 5 - 6 )
hivatalhoz bérmentesen nyújtandók be. — Kelt Kisújszállás város közbirtokosságának
1867. évi aug. 22-én tartott üléséből.
TerbÓCS K á r o l y m. k., főhiró.

folyó évi október—deczember folyamára.

Forty orvos-féle átalános

SEB-TAPASZ,

ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK:

A Magyar Újság kiadó-hivatala

Tanno-Glycerln-hajbalzsam.
Jod-Glycerin-szappany.

közvetlen Francziaországból behozva,
vámmentesitve, ládákban 6 palaczkjával
s feljebb a Champagne leghirnevesb
gyáraiból, u. m.
Moét <& Chandon a Epernay crémant
rosé
2 ft. 50 kr.
Napcleon grand vin á Ay crőmant
rosé
2 ft. 50 kr.
A fentebbi fajokból V« palaczkokban
1 ft. 50 kr.
A pénzösszeg beküldése vagy utánvét
mellett alulírottnál megrendelhető.
A pakolás ingyen. 20 palaczk vételnél 5° „ engedtetik.
2289 (1—50)

Alexander Floch,

in Wien, Ober-Döbling Nr. 28.
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Központi szállítási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ÓVAS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitványaimmal szóról szóra azonosok és saját nevem aláírásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen
összetéveszthetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készített
Seidlitzporok mindenegyes skatnlál, valamint az adagok papirjat hivatalosan letéteményezettvédmárkkal vannak eliátva.

Ára egy bepecsételt eredeti katnlyának 1 ft. 25 hr. — Használati ntasitás minden nyelven.

E porok, rendkívüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert házi-szerek között
tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből ksrült s kezeinknél
levő hálairatok a legrészletesebben tanusitják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emésztéshiány és gyomorhévnél;
Biztos szer fogfájás ellen. továbbá: görcsük, vese- és ideges bajokban, szivdobegasnál, idegesség okozta főfájásnál, vértódniásnál, csúzos fogfájdalomnál, végül hysteriára, bokorra és hazamos hányasra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
Dr. PAYCHA-féle
gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyítványt tartalmaz oly betegek részérói,
kik, miután nálok minden, gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerű házi-szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egészségöknek helyreállítására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanítók, kereskedők, iparosok, művészek, mezei
egy [nagy üveg ára 1 forint, egy kisebbé gazdák, tanárok és hivatalnokok, sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, 'kiknek
ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz50 krajezár.
poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

Alveolar-fogcseppek,
Vipera-zsinórok.

Biztos szer torokfájás- s lényegesen torokgyik ellen.
Ily zsinórok a nyakra illesztetvék, a fájdalmaktól megóvja, s gyökeresen kigyógyitja.
— Egy zsinór ára 1 ft. 58 kr. — Kriegcr A.
gyakorló tyukszem-mútő, jónak elisert

tyukszemtapasza.

PESTEN

W * A főraktár létezik: ~ W

TÖRÖK. JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-utcza 7-ik szám alatt.
UHL JÓZSEF ur kereskedésében, gránátos-utezában.
Ezen ezégek alatt szintén megrendelhető :

a norvéglai Bergen városból való valódi Dorsch-májhalzsirolaJ Is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 fi. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimerítő használati utasitással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
A tyúkszemek gyökeres meggyógyitásaért
jótállás biztosittatik. Egy nagy dobosz ára előtt vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
ára 30 kr., egy kisebbé 35 kr.
vonatott, hanem a bepecsételt üvegekben levő folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a
Főraktár Magyarországra nézve: természet által nynjtatott. — E valódi Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
ti mell- és tfldöbajokban, scropluilus és rachltis, koszvény és csúz. idült bőrkiütés, szemgynladás, tdeg- és több mis
Pesten, TÖRÖK József gyógyszerészHajokban alkalmaztatik
]%VOT V
A
gyógyszerész B é c s b e n ,
él a király-utezában.
2290 (1—6)
1697 (50 -50)
.,zum Storch", Tuchlauben.

FÜGGÖNYÖK.

Legnagyobb és legolcsóbb gyári raktíra mindennemű függönyöknek található a

Pfob Ferencz-féie

csász. kir. szabadalmazott

| ^ ^ ^

csipke-, hímzés- és f | p i
gyári raktárban
Pest, váczi-uteza 1-sö szám, a városház-te'r sarkán.
Ugyanott függönyök tisztítása és igazítása is vállaltatik el.

J

évenkint

2279 (2 -4)

Die in Wien 1866 prdmilrte Samenhandlung

BRÜDER FRAXKL IN PRAG.

évenkint
hnzás deczemher 1-éo, fönyervény %
orint.
% millió forint.

kaphatók alulirtnál készpénzért a napi árfolyam szerint, és havonkinti részletfizetés
mellett 10 frcos eredeti mailandi j e g y ingyen-hozzáadásával, melynek szinte
4 hozása van évenkint.
12 havi részletekben 7 forint őt) krval.
24 „
„
4 fcjával.
az 50 forintos jegyre a fele ár fizetendő. " V g

ígérvények:

1 darabra 2 forintjával és 5 0 krajezár bélyeg.
10
„
egy darab ingyen.

Társasjátékok:

évnegyedenklnt 4 forint, 2 0 darab valamennyi ausztriai sorsjegyre, egy
badeni 35 forintos jegy hozzáadásával,
25 részfizetésre. A befizetés nem fog elveszni, minthogy a társasjáték bevégeztével
a sorsjegyek eladatnak, és az egész előadási öszlet a 20 részvevő között felosztatik.
"""—•— •"
mindennemű értékpapírokra, visszafizethető akár egyszerre, akár részletekben.
Vidéki megbizások pontosan teljesittetnek.

Schíllingsgasse (Poric) 1074—2. Hotel „englischer Hof',
erbittet sich rechtzeitig, unter Beifúgung von 10 fl. ö . W. als Angabe per Sack, AuftrSge auf nachstehende, bewShrte, vorzüglichste, dírect bezogene Origtnal-Saatgetreide und Winterraps-Saaten unter Garantie der Echtheit:
Probsteier Saatroggen (Korn) í 25-85facher } in plombirten OriginalsScken zu
2285
„
Saatweizen
J
Ertrag
> 1 Tonne ungefahr 2V» nieder„
Winterrapssaat
)
österr. Metzen.
Effectuirungrechtzeitiger Ordres: Raps im Augnst; Roggen und Weizen anfangs
váltó-üzlete Pesten, harminczad-ateza 3.
September; spStere so lange Vorrath, 14 Tagé nach Empfang.
Englische Saatweizen, namentlich: Fenton, Hopetown, Hnnters, WinterTalerwrea, Redlhaff, Spaldings proflllo, Kessingland, Hallets genealogischer,
Fern oder April und andere in Sacken von ungefahr 21/* niederösterr. Metzen Effec- Ileckenast Gusztáv könyvkiadónál Pesten, (egyetem-uteza
tuirung September; spStere Ordres vier Wochen nach Empfang.
lent és minden könyvárusnál kapható:
Seelander Saatroggen (Korn) ) in Sacken zu 1% niederösterr. Metzen, Effectuirung
Seelfinder Winterrapssaat
} August; spatere Ordres 14 Tagé nach Empfang.
Ferner empfiehlt sie ihr Láger sammtlicher
'

KÁROLY JÓZSEF,
sz. alatt.

land- und forstwirthschaftlicher Samen und Gemüse-Samen,

jetzt insbesondere von Stoppelrüben (Wasser-), engl. Fatterrflben und Tnrnips,
Buchweizen (Heidekorn), amerik. Pferdezahnmais, Acker-und Riesenspörgel,
sowie auch von engl. Portland-Cement, engl. Steinkohlentheer, bestén C hninotteziegeln, Wiener-Nenstádter Binderpech, Fiehtenpech, feinste belg. Wagenfetten, Pern-Gnano, Knochenmehl etc. e t c , sowie selbe auch ihre Dienste beim
Eln- nnd Verkauf landwirthschaftl. Producte und Fabrikate, für Landwirthschaft und
landwirthschaftl. Fabrikationszweige nöthigen Matériáién empfiehlt; auch zu Vorschfissen auf dieselben. Schliesslich theilt dieselbe mit, dass sie für Oesterreich die GeneralAgentar der wiederholt mit den ersten Preisen, zuletzt auf der gegenwartigen Welt•usstellung betheilten

kön. preuss. pat. Kali-Fabrik von Dr. A. Frank in Stassfnrth

übernommen hat, und empfiehlt zur Rapsbestellung, sowie zur Wiesen- nnd Kopfdüngung die Kalidungemittel derselben unter Garantie der angegebenen Gehalte an reinem Káli und Controle der löbl. agriculturchem. Versuchsstation in Prag, namentlich:
rohesschwefelsanresKalilO-12%, rohe schwefelsanre Kalimagnesia 16-18%,
dretfach concentrirtes Kallsalz 30—S8°/o, lünffach concentrirtes Kalisalz
50-53%, gereinigtes schwefelsanres Kall 89-42V», rohe schwefelsaure Magnesla, Kalkmagnesia. Sammtliche Dünger sind eingemahlen. Preiscourante, Berichte
über Anwendung und Resultate dieser Dünger, Frachtangaben etc, sowie auch unsere
Samenkataloge und Berichte über Saatgetreide gratis und franco.

2191 (12-12)

Brilder Franki, Prag.

(1-6)

4. sz.) megje-

MAGYAR

REGEK. MONDÁK HS NÉPMESÉK.
Gróf Majláth János

után Kazinczy Ferencz, kiadta Kazinczy Gábor.
Díszes szép kdtet 362 lap fűzve 2 ft. 5O|kr.

ARABllEGÉIL
Fordította

Y MIHÁLY.

Czimképes kiadás.
KÉT KÖTET: (47J, 419 lap) füzye_4__forint. Diszkötésben 6 forint.
E két kötetben veszi az olvasóközönség" az „Ezeregy éjszaka" czimü arab regegyüjtemény válogatott érdekes darabjait.
_^

11111

Legújabb chmisettek, kalapfátyolok,
gallér és hajtókák, nyakravalók, főkötök, zsebkendők, csipkék, crinolinok, hímzett
betétek és szélek, szövetek stb.

Kői vászonkészletek és bármely ruha készítés

yánkosok, ingek, alsó szoknyák, nadrágok, korsettek, fésülő-köpen)ek, harisnyák stb.

Gyermek vászonnemü és keresztelő-készletek
és más s?ámtaliin uj divattzikket legújabb minta után ajánl

2259 (1-4)

T U R S C H

Sárospatak, május 1-én 1867.

E

p

E R

JESI JÓZSEF,

sárospataki könyvárus.

2125 (8-12)

Újonnan megnyitott raktára

BRÜNNER TESTVÉREK

Pest, október 27-én 1867

es. kir. szab.
f

mely egyszersmind

LAMPA-GYARANAK

az elötizetés folyvást elfogadtatik.

iiri-utcza 2-dik szám, Trattner-KároIyi-féle házban.

a in. kir. curiai ítéletek és hivatalos rendeleteket közli,

Előfizetési feltételek postán küldve:

Félévre (július— deczemberre)
6 forint.
Évnegyedre (október—deczemberre)
3 ,,
MÍST A bérmentesített pénzeslevelek alulirt kiadó-hivatalhoz
(3—3)

Alólirott, tisztelettel jelentem a t. ez. közönségnek, miszerint a sárospataki reformált főiskola könyvraktárában található könyvek kezelését a főiskolai igazgatóságtól szerződésileg magamra vállaltam. Bizalommal kérem a t. ez.
megrendelőket, hogy megrendelő leveleiket ezután hozzám, mint a főiskola egyedüli bizományosához, szíveskedjenek intézni. Az albizományosok ezentúl velem,
nem pedig a főiskolai könyvtárnok úrral fogják számadásaikat kiegyenlíteni.

F.

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNYRE,

A M

ajánlja a legbővebb választékban,

mindennemű petróleum- és ligroin-lámpáit;
Ugyszinte petróleum- és ligröine-Olajait legjobb minémüségben, a legolcsóbb árak mellett.
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is nyitottam.
VI
Kölesönkönyvtáram fenállása óta, teljes meggyőződésből állithatom, egy jó
O
szervezett könyvtár kiérdemleu hirének örvend és most könyvkereskedésemmel, mely
az oskola-utczában Frumm-féle házban létezik, összeköttetvén, azt ezentúl is, ugy mint
eddig, az irodalom legújabb és legjobb termékeivel bővíteni és a t. ez. olvasóközönség
minden igényeinek tökéletesen megfelelni el nem mulasztandom.
Könyvkereskedésem számára hetenkint 2-8-szor érkeznek küldemények, melyek az átalános, de főkép a magyar és német irodalom legújabb termékeit tartalmazlak; és valamint a tudományos irodalom minden ágaira, ugy az iskolai könyvekre is a
legnagyobb gond lesz fordítva.
ilanKJfgykereskídésem a leggazdagabb vá'as;tékban készletben fog tartani
mindennemű theoretikus műnket, tnnkönyveket és iskolákat,nemkevésbbé klaezBzikas és modern zenemüveket minden hangszerre és minden izlés-irányban.
Személyes vagy levélbeli megrendelések üzletemben netán készletben nem levő köny- Heckenast
vek vagy zeneművekre, leKgyorsabban és minden porto-felszámitás nélkül fognak
végrehajtatni, s inegérkeztök után a t. ez. megrendelőnek a kivánt utón átszolgáltatnak.
írószerekből, a kül- és belföldi legnevezetesebb gyáraival levő összköttetésemnél fogva mindig a legjobbat, legnagyobb választékban készletben tartok és kaphatók nálam mindennemű papirosok, irónok, réztoll, pecsétvfaaz, tenta stb.,
valamint mindennemű nyomtatványok, úgymint: vasut-,gózha jó-, országos-és postafuvarlevelek, kötelezvények, flgjvédi és altalnnos meghatalmazások, számlák,
utalványok és váltók a l;hető Irgjutányosb árakon.
Különösen ajánlom gazdagon f* szerelt raktáramat minden nagyságú vonalzott
fljsleti-jegyzoWőnyvckbcn a legjntanyosabb gyári árakon. Ebbéli megrendelések
is leggyorsabban és mindig kívánat szerint fognak véghez vitetni.
Végre bátor vagyok tetemes
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s s

Ilii

Pesten, vác
2260

Van szerencséin a t. ez. helybeli és vidéki közönséggel tudatni, hogy helyben a
már fenálió kölcsönkönyvtáramon kivül egy

valamint

Tisza

WF* a legolcsóbb gyári árakon. ~%M

nj könyv-, mü-, hangjegy-, iró-, rajzszer- és antíquar-kereskedés!

könyv-, mű-, hangjegy-, iró- és rajzszer-,
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Uj iskolai könyv.
Gusztávnál megjelent és minden könyvárusnál
megrendelhető:

A BU6T&E0E TÖRTÉSETE.
Kézikönyvül

a középiskolák használatára.

antiquar könyvkészletemet,
mely mármost is az irodalom minden ágaiból — magyar-, német-, franczia-, angol-,
olasz-, latin- és görög müveket tartalmaz, a t. ez. közönség figyelmébe ajánlani. A müvek egyenkint ugy, mint egész szakványokban rendkívül jutányos árakon adatnak el.
Dt; szinte veszek is egyes müveket, valamint egész könyvtárakat készpénzfizetés melleit, vagy cserében ant'quar-, vagv bárminemű uj könyvekért.
U'-letemet a t. ez. helybeli és vidéki közönségnek ajánlva, vagyok
t
Szeged, május hóban 1867.
legnagyobb tisztelettel
2142(4-6)

V M i V -—

Fontos hirdetmény dohányzók számára.

Pipák, szlvarpip»k és "íivarsiipkák, különféle csinos formában agyagképlési
likacos faszénből1 (pUstisuh poros >r Hobkolilen), azon tulajdonsággal bírnak, hogy
a dohányzásnál a dohány rósz izii akatrószeit: amoniak stb., de leginkább az egészBégre nézve oly káros nikotin m-rget tökélletesen fölszivják. E gvártmányok továbbá
azon rendkívüli keilemességet nyújtják, miszerint felemésztvén magában a likacsos-faszén
minden nedvességet, a pipázás kejdetenél az oly kellemetlen s felundoritó rósz iít soha
támadni nem engedi, s ipy minden pipa tisztán kisziható.
Üloi-ke Lajos gynra Ilessen-Crtiselben bérmentes megkereső-levelekre áregyzckt-kkcl smustralupokbal egész készséffgel szolgál.
2247(3-6)
Í W Kiadási helybéjr l'.sten: ÜDrvath Ferencinél a váczi-utezaban.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnal 10 krba, háromszori'vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számara hirdetményeket elfogad Bécsben: Uppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. ás Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dy külön
minden igtatás ntán 30 ujkr.

legozélszerübb s legújabb diszes formákban,

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

^

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok e«yött: Egész évre 10 ft. — Fél évre f> ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Ege'sz évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ít.

PESTEK,

j o g l u d o m á n y | Közlöny" kiadó-hivatala

K S SZEGEDEN

v

Könyvárusi jelentés,

Pest, váczi-utcza, a „nagy Kristóf" mellett. |

SWF" Raktári árszabályt kívánatra bérmentve küldök.

küldendők.

Tizennegyedik évfolyam.

43-ik szám.

524

Irt

a HORVÁTH MIHÁLY.

Fűzve (224 lap), ára 1 ftorint 4 0 krajezár.

Titkos betegségek

és súlyos ntóbajai ellen, sok évi tapasztalás s a, világhírű Iticord (egykori párisi tanárának) módszere után, siker
biztosítása mellett, rendel
SiVJ
orvostudor.
Lakása Pesten, váczi-utcza 15. sz., a
korona kávéház mellett.
g f
Elfoqad naponkint ti Arától 77g.
2234 (8-12)
Megkereshető levél által.

Egészségi szempontból, ha csak egy
gyógyszer megérdemli az átalános figyelmet, hogy magára vonja, az csakis a Sturzeneggrr Gottlleb-féle

SÉRVKE1YŐCS

lehet Herisánban,Appenzell kantonban,altesti sérvek ellen. Megérdemli pedig azt
két oknál fogva, először mert legtöbb esetben a se'rveket, melyek gyógyítása csak
műtét nélkül lehetséges a oélkül.bogy gyuladást vagy más kell metlenséget idézne
elő tökélletecen meggyógyítja, másodszor
mert tudtunkkal az egész orvosi tudomány
altesti sérvek ellen ez óráig egy orvo-szert
sem mutathat fel. S azért örvendetes dolog,
hogy az orvos urak többje a praxist a theoria fölé helyezik s melynek elismeréséül s
Sturzenegger-féle sérvkenóesöt kitűnő tulajdonságánál fogva altesti sérvek esetniben rendelik és ajánlják.
2240 (4—4)

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

Az országgyűlési bal-közép egyik vezérének, az országszerte oly méltó köztiszteletben részesülő Tisza Kálmánnak ujabb
és jól talált arczképét bizonyosan szivesen
veszik olvasóink. Lapunk ugyan 1861-ben
közölte volt arczképét s életrajzát; de a kép
kevéssé sikerült, az életrajzhoz pedig Tisza
folytonos tevékenysége azóta is uj adatokat
nyújt. Az időpont is, melyben öt ismét
lapunk olvasói elé vezetjük, alkalomszerűnek
látszik előttünk. Mert a protestáns egyházi
téren kivívott érdemeiért a dunántúli helv.
hitv. egyházkerület főgondnokául választatván, e díszes hivatalába csak e
napokban lön egész ünnepélyességgel beigtatva.
Tisza Kálmán 1830. deczember 16-kán született, Geszten,
Biharmegyében. Atyja az ismeretes bihari föispáni helytartó,
Tisza Lajos, anyja a ritka szivjósággal s szellemi emelkedettséggel megáldott gr. Teleki Juliána.
A. háznál, daczára az atya politikai pártállásának, a leghazafiasb
szellem uralkodott. Tisza Lajos
a legjobb emberek s a legjobb
atyák egyike volt; s a derék
szülők, reménydús négy fiók neveltetésére rendkivüli gondot
forditottak. Emberekké nevelni
őket a szó legszebb értelmében,
erény, vallásosság s magas műveltség által; hazafiakká, hogy
egykor e minden téren annyira
hátramaradt nemzetnek hasznos
szolgálatokat tehessenek; kiképezni őket az értelmi, erkölcsi és
testi tehetségek teljes összhangzatában és egyensúlyával — im
ez volt a Tisza-háznál a gyermekek nevelésének iránya. A nevelés vezérletét, szerencsés választással, oly férfiú kezére bizták,
mint a derék Szönyi Pál, kinek
nevelői képességét az elméletben
elismerte a közvélemény, gyakorlatban dicséri a siker. A jeles vezérlet mellett nem
volt elhanyagolva semmi gond, nem kiméivé
semmi költség és fáradság, mi a kitűzött s
folyvást szem előtt tartott czélra megkivántaték. S bátran elmondhatjuk, hogy ha vannak minta-kertek, minta-gazdaságok stb., —

Kálmán.

a Tisza-ház az egész országban páratlan
minta-képe volt a házi nevelésnek.
E házból került ki a lelkes László, a
48-diki hős ifjú honvéd, s egyike a legképzettebb okszerű gazdáknak; Kálmán, az
országgyűlés egyik vezér-szónoka; Lajos, a
bihari főispán és egyik helv. hitv. egyházmegye gondnoka; s végre a korán elhunyt
széptehetségü költő, Domokos, Arany tanítványa.
A három idösbfiunevelése befejeztetvén,
rövid külföldi útra indultak, 1848 elején.
De a haza akkori helyzetében minden fiá-

TISZA

KÁLMÁN.

nak szolgálatát igénybe vevén, ők is visszatértek.
A kemény, edzett testű László honvéd lett
s a moóri csatában negyven sebbel, félhalva
maradt a csatatéren. Kálmán, gyöngébb
testalkatú lévén, csak tollal szolgálhatott
hazájának, s a kultus-miniszteriumban nyert

alkalmazást. Szelíd, eszmélkedésre hajló kedélye kora-komolylyá tette s alapos tanulmányokhoz vonzotta lelkét. Ha az akkori
nemzeti átalakulás oly hamar s erőszakosan
meg nem szakittatik, Tisza Kálmán kétségkívül csakhamar föltűnt volna a választott
mezőn is, a közélet harczaiban. De midőn a
forradalom bevégzödött: ö még nem volt 20
éves, s más ember e korban még a tanulóévekben van.
A forradalom végeztével minden addigi
törekvésnek vissza kellé vonulnia, minden
pályának félbeszakadnia. A fiatal fogalmazó Pesten s Debreczenben megkezdett közszolgálata a geszti
magány csendébe merült. Egyre
igen alkalmas volt azon idő: a
nemzeti érzület mélyebbé, szilárdabbá tételére s annak — hol a
kellő alap már megvolt r e á — behatóbb tanulmányok által izmositására, hogy később, kedvező
fordulat beálltával, hasznosittathassék. Tisza Kálmánnál épen ez
volt az eset. Leszorittatván a
közszolgálat tevékeny pályájáról,
annál jobban belemélyedhetett
az önképzés- és tanulmányozásba.
A világosi napok után testvéreivel együtt külföldi útra indulván, mintegy másfél évet töltött
künn, folytonos tanulmányozásában a közéleti s társadalmi viszonyoknak. Itthon ugyanezt folytatá, könyvekből gyarapítván
ismereteit, melyeket az élet közvetlen szemléletére alapított. A
szorgalmas, kitartó, szivÓ3 természetű ifjú, kinek fogékony és
mély kedélyét hazája sebei égették, kiválólag a történeti, jogi és
politikai tanulmányokra adta magát. Hazája történeteit, törvényeit tanulta, s a külföld jogi és
társadalmi viszonyaival vetette
össze. A csendes magányban, a
hazafias tevékenység majd minden tere el
lévén zárva akkor, annál jobban kifejtette
talentomait; de a haza szenvedései, az elméleti utón szerzett és megszilárdult meggyőzödésekkel együtt kifejtették jellemét is, s
azt kitartóvá, törhetlenné s elvhüvé tették.
lm az iskola, mely azalatt, mig az abso-

