2-ik szám.
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Tizenötödik évfolyam.

! Párisi báli ruhák í

gyönyörüen ékiíve, a szoknya,k^sz derék, övei és fejvirággal együtt 28, 32, 36, 40, 50, 60ft.és feljebb.

Vidéki megrendeléseknél kérem a mértéket „Centimeter"-rel mérve, vagy egy jól álló
derekat és a ruhaalj elöhosszát beküldeni.
ér tárlatán, végje: 3 ft. 75 kr., 4 ft. 50 kr., 5ft.75 kr., 7, 8, 1O, 12 ft. és feljebb.
ia legy8ZÓk, darabja: 2 ft. 75 kr., 3 ft. 50 kr, 5, 7, 9, 12, 15, 20 ft. és feljebb.
íe (le bal, darabja: 10, 14, 17, 20, 20, 40, 50 forint és feljebb.
Pesten, váczi-utcza 19. szám alatt, V U L l * ü e I l . JET.-néi a nagy Kristóf mellett.
Részletes árjegyzékek bérmentve.
_
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Haríiabetegségek és marhavész ellen,
mint kitünő óvszer ajánltatik

3 )

Pest, január 12-én 1868.
Viz által légzárolt

SZOBA-ÜBSZÉKEK,

melyek által a bűz tökéletesen elzáratik, darabja 5 ft., lakkozott 8 ft., csinos szerkezetű s finoman lakkozva 15 ft.
Készületek, melyek minden árnyékszékhez alkalmazhatók, s mely által a légvonal és bűz tökéletesen eltávolittatik , darabja 8 ft. Mindkét tárgyat illetőleg egy
kir. szabadalommal ruháztattam fel.
Egészen teljes és diszes Angles-ek víztartóval, porczellán-csészével erős horgany, érczból szilárd gépezettel, famunka!attal együtt, minden házi árnyékszékhez
könnyen alkalmazható, helyben általam fölállitva egyévi jótállás mellett 30 ft.
Mustrák mindenkor készen tartatnak.
Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,

a cs. kir. szabadalmazott

KORNEUBURGI MARHAPOR

mely a magas cs. kir. ausztriai, a porosz királyi és szász királyi kormány által
engedélyezett, a hamburgi, loadoni. pártol, niflitchaiii és bécsi erőiekkel kitüntetett, és ő felsége az angol királyné, valamint « felsége a porosz király fúlovászrnísteri hivatalaiban ereriménydús alknlm. ?.áan íiltal kiprébáltatott.
Lovaknál: jó és aggodalmas mirigyes állapotban, nátha, horony és repkedő'
bb'glyb'k és férgek ellen; (le különösen, hogy a lovak jó testessége. és bátorsága fentartassék.
S z a r v a s m a r h á k n á l : a beteges tejel külö nitéskor az emésztés megakadályozása
következtébeni kevés és rosz tejelés est tőben, a. tehenednél u«ry,hogy e por alkalmazása által a tej minősébe fVltunolpgjavitt.af.sk; to;ibbá St vértpyeUa,fdpöfedés és nadálybeleqstq ellen, ti^yssiinte «• borjaná* alkalmával e poc husz nála. ta. a teheneknél
igen hasznos, szintugy mit.t gre^-ge borjuk <••/. á tál látszólag i rösmine';.
Jnll«'knal: a májnadály és duga tr.rgsziin'etésére, ugymint az aítesl minden
bajai eltávolítására, mik henyvségen alapultuk.

Üditő-nedv (Resíitutions-Fluid)
lovak számára
Kwizda F. J.-tól Kornenbnr$ban.

Elsö Ferencz József ausztriai császár Ö felsége által az ausztriai államok
összes területeire nézve megelőzőleg annak gyakorlati használatát s a magas cs. kir.
ausztriai egészségügyi hatóság áitaí történt megvizsgálása után, egy kizárólagos
szabadalommal láttatott el, a lovai a legnagyobb megerőltetéssel járó HillRkában is a kéné korig folytonosan vidám és jó érdben fenntartja, és különösen
nagyobb megerőltetések elött és azok után u lovak m-'.gerősitc'sére szollá!.
Továbbá igpn jeles sz^gédszernek bizonyult be ezan nedv a lovak bénulásandi, csúz, in-daganatok co megrdndulásoknúl stb ,a mi felöl elismerőleg nyilatkoznak :
nál.
Anprunprir horczes: S<-!iftnt>nr(r-(jlanchau sirói'; (%<ákó Aarost: Csákó Zenó;
Sprinzenstetn; Khun grófok; Hartmann alezredes stb ; Meyer W. főlovásznK-ster és Langwirfhy ML, az angol _ királyné ő felsége főá!l.»t~rvosa; dr. K«am*rt, a
porosz király ó felsége fólóorvoaa ; 'továbbá a cs. kir ausztriai lovasság több osztálya

Mindig valódilag kaphatók:

gömbölyűk vagy négyszögüek, melynek alkalmazása által a füst a konyhából s lakhelyiségekből nyomtalanul eltünik, egy darab ára 10 ft.
A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 foirnt számittatik.
Továbbá folytonosan készen kaphatók fürdő- és ü l ő k á d a k a legerősebb
horganyérczb ől.
P É P Moderateur és petroleum lámpák nagy választékban, valamint nagy
készlet a legfinomabb amerikai petróleumból, a lehető legjutáoyosb árért.
28á8 (3-6)

MIKSITS KAROLY,

bádogos-mester.
Raktár: rózsatér %. »*. a., a városháza mögött.

I
i

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsá£ és Politikai Újdonságok ear.vütt: Egész évre 10 ft. — Fél évre ő ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bccslxn: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haaseiistein ta Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélycg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkrajezár.

László
EgJ régi ismerőst mutatunk be a „Vasárnapí Ujság" olvasóinak, kik bizonynyal
élénken fognak emlékezni azon érdekes és
fölötte vonzó levelekre, melyeket László
Károly tollából oly sok éven át olvastak e
lapok hasábjain, és magok elött képzelték
azon sokféle tájt, szokást és tárgyakat, melyeket az iró Amerikából, de különösen
Mexikóból oly élethün ecsetelt tollával.
Hogy László Károly nem ismeretes oly
széles körben, mint lehetne, s a mint valóban

lennie kellene, annak okát nem abban kell

lönyvárusi jeleatés;

Alólirott, tisztelettel jelentem a t. cz. közönségnek, miszerint a sárospaItaki reformalt fftiskola könyvraktárában található könyvek kezelését a főiskolai igazgatóságtól szerződésileg magamra vállaltam. Bizalommal kérem a t. cz.
I megrendelőket, hogy megrendelő leveleiket ezután hozzám, mint a főiskola egyedüli bizományosához, sziveskedjenek intézni. A Í albizományosok ezentul velem,
nem pedig a főiskolai könyvtárnok urral fogják számadásaikat kiegyenlíteni.
Sárospatak, május 1-én 1867.
JBSI JÓZSEF,
B
P
H
H
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sárospataki könyvárus.

Határozott ellenzéki, nagy politikai napi lap/
Elöfizetési

MAGYAR UJSÁG

Török J. gyógyszeres? urnál, király-u'cza 7-ik pzám, - Thallmayer J
A. én Tnraa. •- Hafbaner testvérek, - Glatz. J — Kindl és F r ö h - |
wirth és Rakodczay A. uraknál. — BUD Á X: az udvari gyógyszertárban. |
Továbbá :
Abony: Lukács A. Aredon: Probszt J. F., Tonef és Freiberger. A.-MarétA „Magyar Ujság" jövöre <ctemesen megnagyobbított alakban, a
hon: EdingeY Al. H.-tiyarmaton: O;a«szta T. B.-Vjialiin: Vass Eug. Bwztercze„Hon"-éval egyenlő nagyságu öt hasábos iven fog megjelenni.
bányán: GöllnerF Breznyóbányán: Gbllner S ésfia.Brassón: L. J. ésHe-zheimer A.tísTársa, Gyertyánffi J. és fiai. C'sáktorrsyán: Kárász A. I>pi>r>'czrnl,eD :
Bignio J.ésCsmak.I. Déván: Lengyel G. D.-Földvaron: Nadbara P. Eperjesen:
Zsembery József. Eszéken: Deszáthy I. E-»zíi*rgomban: Bierbrauer C. J. Gyöütgvfisön : Koozianovich. Cyőrivtt: Lebrer F. és Ecker F Jol van • Maleter A ™
1
Kolozsvártt: Wolff J. és Karaviszy A. K»«>osv»rt: Kohn J. Komaromban: Bel-1 a vele egyenlő nagyságu lapokénál illegi * csekélyebb lesz, u. mlőni A., Ziegleré? DK Kasssn: Növeli A Kosi!;*;''" 1 Bründl A. Limonon : Kro-1;
netter. Mohácson: Kogl D. és Altmgnn. M.-Óvárott: Anton J. Miskolczon:
Spuller József. Nagy-Becskereken: Nedő'kovics és Deutsch testvérek Slagy-K«nizsán: FesselhoflerF., Iiosmfold J., Rosenberg J. és Walis^h J. N.-Vnradon: Jáuky
Negyed évre (január—márczius) . , • •
5 St
A. Nylrefcyliázán: Keich és PawlaHcs. Orosházán: Gabovits D. I'ápan : BermülFélévre
(január—junius)
10
„
ler J. Pakson: Flórián J. Pécsett: Kisági és fia. Pí»zw«nyban : Scbercz Fül., Ha15 „
ckenberger testv., Wanitschek J- L. é> Kovács J. R.-Szombatban: Har-,aliár C. és j | Háromnegyedévre (január-szeptember)
Maleter J. Rosnyón: Posch F J . Síékesfehérvertt: Legmann A. L. és KovácsP. §• E°"ész évre (január - deczember)
- • 20 „
Szegeden: Aigner C. Sziszeken: Dierich. Szolnokiul: Horánszky N Sopron- g
ban: PachhoverL., Müller B. és Hündoiffer Temesvárit: Maxer és Sailer, Babus- J
®W Tiz egyszerre beküldött példány után egy tiszteletpéldány jár*
nik A. Tisiolezon: Bukowszky A. C Trencsénben: Weisz S. L. Uj-Aradon:
USpr* Kéretnek a t. cz. előfi>etDÍ szándékozók az előfizetési összegeknek lehetőleg
Orth j . A. és Liskovics A. Varasdon : Halt.er F., Koterba B. VerArzén: Bész
f. évi deczember hó végeig beküldésére, hogy a szétküldést a kiadó-hivatal pontosan
J. K., Veszprémben: Mayer, Tuszkau, Lang J. Zala-Kgerszegen : Kubinszky A.
eszközölhesse.
Z.elizen: Steyrer uraknál.
SV A pénzes levelek bérmentcs küldése kéretik.
.
A
• # Hogy ftt.cz közönség a hamisítványok megvételétől megóvjuk, ezenU V e l ! 9 • nél tudatjuk, hogy csak azon csomagok és üvegek a valódiak, a melyeken a korneuburgi kerületi gyógyszertár pecsétjével láiható 2292 (5— 6)
(2 —6)
Pest, egyetem-uícza 4-ik sz. alatt.

jöfö 1868-ik vagyis másod évi folyamára.
A Magyar Ujsápí elöfizetési ára

Postai szétküldéssel vagy Pesten házhoz hordáivá:

A „Magyar Ujság" kiadó-hivatala

Kiadd-tulajdonos Heckenast Guaeta*. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Károly.

hajlamot érzett magában a mérnöki pályára. László a tüzérséghez ment át, rövid időn
Debreczenböl Szabolcsmegyébe ment, hol a tisztté neveztetett ki, s a hadjárat folyama
szent-mihályi tanodában mint iskola-rektor alatt többször kitüntetvén magát, századosi
3 évig müködött, a rendes tantárgyakon rangig emelkedett.
kivül zenét és tornászatot is hozván be az
A temesvári szerencsétlen csata után*
iskolába; az egész vidék méltán fájlalta, egy 18 fontos üteget vezetett Déva alá, s
mikor oly jeles tanárától meg kellett válnia. aztán — Bemmel Oláhországba s Widdinbe
De László magasabbra tört, s Pestre sietett, menekült.
hogy mérnök lehessen. Ez apja nagy fájdalMár Widdinben vette őt Kossuth magámára történt, mert ő fiát pappá szánta s hoz, s azon percztől fogva, Kossuth Törökremélte, hogy segédje, 8 végre utódja leend országban tartózkodása egész ideje alatt,
a szánt hivfitáahjini

]f>ffme>#hU+al>1í> a^^otÁ^oo., t i t J í á r a é s b e n s ő

keresni, mintha erre méltó nem
barátja volt. Ö vitte Kossuth
legmeghittebb levelezéseit, ő
volna, vagy tehetségei neki
volt ore minden iratának, s ő
igényt nem adnának: de mert
volt az egyedüli, kire Kossuth
ö szerény és szelid természetélegkényesb dolgait és érintkenél fogva családja és barátai
zéseit bizni merte. Igy kétséget
körében kereste mindig a bolsem szenved, hogy László a hadogságot és megnyugvást, tünzánk történetével összefüggésdökölni csakis azok elött volt
ben álló egyéneket és eseményenagyravágyása; s a mit a haket oly oldalról is ismeri, minőzáért, az emberiségért és tudoről
másnak sejtelme is alig lehet,
mány érdekében tett, azt egys
eljöhet
még az idő, — s hiszem,
szerü megnyugvással honpolhogy
el
is
jövend — mikor töle
gári, emberi és művelt férfiuhoz
sok
felvilágositást
fog nyerni
illö kötelességnek tekintette; érakkori
korszakunk
történelme.
demül magának nem rovta fel s
László Amerikába is elkínem is várta, hogy mások ilyensérte
— mint legbizalmasb
nek kiáltsák ki. Kötelessége
meghitt
— Kossuthot; vele beteljesítésének szerény öntudatáutazta
az
Egyesült-Államok
ban ö nyugodt; s esorok irója,
nagy
részét,
de Európába nem
ki öt évek óta ismeri s szerencsés
jött
vissza,
mert
Kossuth nem
őt barátjának nevezhetni, bizton
engedte,
hogy
az
ö sorsa bielmondhatja, hogy László Kázonytalansága
miatt
László
rolynál megelégedettebb és bolsaját
existentiáját
is
bizonytadogabb embert nem igen ismer.
lanná tegye. Ez nagy lemondás
László Károly 1815-ki márvolt Kossuth részéről, jól tuczius 30-kán született Kecskedom, mert előttem fekszik egy
méten s igy 53 éve3 lesz, de
saj átkezü levele, melyben László
legalább is jó 10 évvel fiatafölötti sok dicséret és dicsőítés
labbnak látszik, mi eléggé igaután, szóról szóra ezt mondja:
zolja fentebbi állításomat. Apja
„Azon kevesek közé számítom
György akkoriban Szabadszál• o ,, r A „• < i, „T v
én Őt, kik iránt ugy is o» n t
láson ref. k á p U n v o l t ; a n y j a
LASZLÓ KAROLY.
hazafi, de ugy is mint ember
magamat
hálára
kötelezettnek érzem. ±la
Csorba Veres Krisztina, még
. .
módom
volna
öt
bármily szerény javadalma is életben van.
°
, Az 1848-ik évig László mint gyakorlati
makkal
ellátni,
töle
nem válnék meg soha,
Iskoláit Kecskeméten kezdte, s minthogy ' mérnök müködött, de akkor hamar átlátta,
mert
meg
vagyok
győzödve,
hogy o tapaszépen akkor aemeltetett
kollégiummá
ezen nőkre
hogy avan
hazának
inkább
katonáraközvitéznek
mint mérszüksége,
s beállott
tanintézet,
philosophiát
is ott végezte.
talt ragaszkodásánál fogva a mellettem
Innét
Debreczenbe ment, hol nemcsak a tör- a Hunyady-csapatba. Nemsokára azonban, állást bármi más kényelmesb és jutalmazóbb
vén
y t , de apja kivánságára a p a p i tudomá- a mint Ozoránál Roth és Philippovich lefegy • állásnak elébe tenné."
s o k a t ia végezte, noha már ekkor nagy vereztetett és ágyúikból ütegek alakíttattak,
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1852-iki juliusban vált meg Kossuthról,
ki azonban nem mulasztotta e.l öt, nagy befolyású amerikai barátjaihoz melegen ajánlani.
Ezen ajánlatokat László fel is használta,
miután az angol nyelvet tökéletesen sajátjává tenni sikerült; s egymásután több vasutnál és csatornánál mint tervező, rajzoló,
vagy mérnök müködött. E pályája mindazáltal anyagilag kevéssé jutalmazta meg szorgalmát, mert a vasúttársaság, hol utószor
müködött — megbukott s egész benlevö fizetése elveszett.
íly szerencsétlenség azonban Amerikában bagatelle, még akkor is, ha az ember
mindenét veszti általa. A mennyit László
pénzben vesztett, bőven megnyerte ismeretségekben: emberekkel ismerkedett meg, kiknek nagy befolyásuk volt, s ezek viszont
megismerték öt, mint szorgalmatos, tökéletesen megbizható és szakértő egyént. S ez
elég volt Nemsokára Washingtonban dolgozott az Egyesült-Allamok tértani hivatalában, hol öt méltányolták és jól díjazták; innét
pedig már 1857-ben Mexikóba ment az ottani
állami birtokok felmérése végett.
Az igy Mexikóban két év alatt szerzett
pénzt mahagony és berzsenyfa kereskedésbe
fektette, aztán Nernegyey Bódog hazánkfiával egyesülve, egészen ez üzletre adta magát.
Üzletök folyvást igen jól ment, s László csak
1865-ben lépett ki ebből, ekkor már független vagyonáliással birva, s azon reménytől
táplálva, hogy a hazát s benne hagyott övéit,
különösen pedig elaggott édes anyját tán
még egyszer látnia szabad lesz. Ezen vágya
teljesedett is, de csak a mult, év vége felé,
mikor végre, közel 20 évi hoszszas távollét
után ismét, megláthatta hazáját s ölelhette
édes anyját.
László nem jött egyedül; Amerikából
elindulása elött néhány nappal megnősült.
Neje Josefa, Shiels lagunai angol konzul
leánya, egy Mexikó tropikus földjén született, de .New-Yorkban nevelkedett gyönyörü
és kedves kis teremtés, ki Magyarországon
igen jól érzi magát, megelégedett és boldog,
s ki szülőföldjére és New-Yorkra — melyeket
meglehet örökre hagyott el férjével — talán
csak ugy gondol vissza, mint férje vagy e
sorok irója — hálával és kegyelettel, de nem
kivánkozik oda.
Hátra van még, hogy megemlítsük, miként László Károly amerikai élete alatt, az
Önfentartási feladaton kivül, nemcsak arra
törekedett, hogy anyagi függetlenséget biztosítson magának, de egyuttal az amerikai
tudományos világ elött is oly tiszteletreméltó nevet vivott ki magának, minővel
vajmi kevesen dicsekedhetnek. Bárhol volt
ő ugyanis, a természettudományok mélyebb
buvárlatát tüzte feladatul, s az amerikai
Flóra és Fauna ismerete sokat köszönhet
neki; de különösen az amerikai — s kiválólag
az ö észlelései elött alig ismeretes — mexikói
meteorologiai viszonyok tudata és ismerete
egyedül az ö pontos észleléseinek köszönhető; a mint ezt Henry és Baird amerikai
legfőbb tekintélyek számtalanszor méltányolva emlitették előttem.
De hazájáról sem feledkezett meg László
Amerikában: jó és balsorsban mindiga haza
lebegett szemei előtt, S nemcsak tapasztalatai tárházát rakta tollával honfiai olvasóasztalára: de ő volt az, ki az akadémia nagy
teremé számára azon roppant mennyiségü,
gyönyörü és nagy értékü mahagony fát küldte
Mexikóból, mely burokzat mindaddig, mig
az akadémia palotája állni fog, hazafias áldozatkészségét fényesen fogja tanusitani; mult
évben pedig a nemzeti muzeum nagy olvasó
teremé számára egypár kerek mahagonyasztalt ajándékozott, melyek egy darab gyökérből fürészelvék, s közel 6 láb átmérőjüek,
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s igy Európában alig lesz párjuk, ha legközelebb össze lesznek állítva.
S most csak egy kívánságunk van még
hátra, az t. i. hogy László Károly azon szép
tehetségeket, melyek uj hazájában oly dicsé
rétes állást vivtak ki számára, régi hazájában
(valamennyiünk egyetlen hazájában) a közügynek szentelje. Á k ölcsó fi folytán rövid
idö alatt meglesz a pénz, a csatornák és vasutak épitése megkezdődhetik; volt-e valaha
és bárhol jobban szükség egy világot látott
mérnökre, mint most épen nálunk?
Xántus János.

Két

névnap.

S a király tiszteletére
Királyi vad essék:
O Felsége párduezait
Rendre leöldösték.

1704.

Bőreikből csótár készült,
S ekkép felezifrázva
Száguldoznak Bécs alatt, — hogy
Leopold hadd lássa!
Gőgje ennek nem tűrhet meg
Ennyi megalázást:
Teste fonnyad, teste roskad,
Érez halál-fázást . . .

„Vifézeim! holnapután
Leopold-nap lészen :
ő Feliiégót üdvözölni
Legyetek hát készen!

II.
Ferencz napja.
1708.

E jó császár nemzetünket
Mindig úgy szerette :
A csupa nagy t-zeretetből
Csakhogy — meg nem ette!
S mily kegyelmes volt irántunk! . . .
— De, kár a sok szóért;
Ki nem tudja: kérdezze az
Eperje-i hóhért!
Élés az hozzá, hogy minket
Gyakran megtisztelt ő:
Névnapján a kölcsönt néki
Visszaadni illő.
Föl tehát most Bécs alá! Föl
Tisztességet tenni!
— Névnapot csapunk, a milyet
Nem csapott még senki!"
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Am eléje labancz sereg
Jő a hidon ál al . . .
„Üdvözöljük Ö Felségét
Hangos riadással!"
S nagyot riad a kurucz had:
,„Rajta magyar, rajta!'"
— Vén Leopold a várfokról
Oly reszketve hallja.
rontnak a labanczon
vitézi . . .
Leopold fütő hadát
szemmel nézi.

Harcz után, hogy a névestén
Zene is szóljon, — hát
Rá fújj a a kurucz banda
A liákóczi-nótát!
Ej borúi. „Homály nem illik
Fényes ünnepélyhez:
Világítsunk! Tisztelgésünk
Igy még díszesbbé lesz."
S ünnepélyes világítást
Rendez a kurucz had:
Környos-körül falu, város
Egyremásra gyullad . . .
Vörös fényben ég az égbolt,
A Szent-István tornya;
Zaj, sirás, jaj . . . Tiz-husz helység
Hamvad, omlik porba.
— Hajnal tájban kuruezokat
Üdvlövöldözésre
Állitják a laxenburgi
Palota elébe.
„Tüzelj!" — És száz karabély dörg,
Száz ablak becsörren,
Száz golyó süvöltve dúl a
Fényes tróntermekben.
Leopold Bécs falai közt
Dühtől sápad, reszket . . .
Igy lőtt salvét a császárnak
A Károlyi-ezred!

Reszket a fákon — a lomb az ágon,
Zúg, bőmből az erdő;
De ez nem szélben, — s a falevélt sem
Reszketted szellő:
Ágyúknak morgása — a mi ezt megrázza
S a vadonban visszazeng;
Lövik Érsek Újvárt — hogy belé az elzárt
Nyitra és Vág síkja reng . . . .
Dörg a petárda — omlik a várra
Izzó teke, gránát;
Tüzakna, bomba — dönti halomba
Tornyát, palotáját.
— A kurucz a várban — van végszorultságbanY
Taraczkja mélyen hallgat:
Elfogyott a szere — csüggedt az embere ! ! . . •
Hidd csak jámbor labancz had.
j
Elhiszi, s várja — mikor leng már a ,
Fokon fehér zászló?
Még egy nap — mondja — s bizonynyal perg a
Feladási dobszó!

Igy beszéle jó hadához
Kuruczok vezére, —
S Bécs alatt terem a császár

S rajta
Károlyi
— Vén
Könyes

(

j
1"

Mígnem pihenni megy ő is
A többiek mellé;
Utolsó névnapja volt ez, —
Megholt; ugy érdemié. *)

i.
Leopold napja.

Neve estvéjére.
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Végre, hogy a híres-neves
Névnapünnepélyen
Ősi pogány szokás szerént
Áldozat is légyen;

lft
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A várnak új reggelen:
Nevednek nagy napja — hazánk áldott apja
Oh Rákóczi fejdelem!
^
Nincs szere fogyva — az ágyuk gyomra
Megpukkan a portól,
A had sem csüggedt — víg zene mellett
Deli tánezban tombol.
S a nagy név diszére — örömünnepére
Zászló leng falon, fokon:
Szép vörös lobogó . . . . s dal zendül, harsog
Fenn a bástyaormokon.
Fenn, hol a büszke — kurucz had
Java, fénye, bátra,
Golyó Süvölt bár: — toroz, tobort
Német boszujára . . . .
S magyarok vezére — kelyhét fog
S telt hangja messzeárad,
Hadd hallja ellene: — „Magyarok
Rákóczit éltesd, áldjad!"

lelke,
jár,
kezébe,
Istene,

„Te pedig német, — hogy győzhess: néped
Vidd el más országra;
Javadra, hidd el! — oly földre vidd el:
Hol az ellen — gyáva!u
— S harangok kondúlnak — mozsárok mordulnak)
Meg nem szűnvén szólani;
Földet ráz zúgásuk, — bömbölnek az ágyuk:
A harcz oroszlánai.
, •^••«

,„Nincs fogytán kedv s por, —jobb nekünk ekkoí

Á mig lehet — menni;
Még ő bánt gunynyal.... Kemény kurucz faj...Nem árt ennek semmi!'"
— Igy Heister, s éjjelre — indul, utra kelve
Bágyadt, levert hadával.
Föl kurucz utána! — Üss hamar reája!
Űzzed a Vágón által!
*) „A kuruczok Leopoldus napján Bécs tájékát rutul
igetik, és a császári kertben idegen vadakat megölnek."
(Spangár krónikája)
„Károlyi Schwechatig fö'ljütt . . . némellyek közüli*''
Nájgebájig följüvén, az vadakat megölték, azon panther^'
kat is, a kikkel ö felsége nyulászni szokott. B« nagy g°*
ombaság!",
(Ör. Pálffy Mikiéi-)

pedigépen Zápolya János ellenében, segit ve:
eszközlé a csata elhamarkodását, mielött az
erdélyi vajda döntö ereje megérkezhetnék, s
volt oka az országos csapásnak. Atyám és
Vörösmarty hosszan beszélgetének ezekről
s a gyászos katasztrófa egyéb okai s siralmas következményeiről, s nekem mélyen
lelkembe vésődött minden szavok s mindaz,
nemegyszer kemény „argumentum ad homi- mit itt láték. És oh, 1848 -49-ben hányszor
nem"-mel is éltek egymás ellenében. Mert eszembe nem juta Mohács..! a politika,
Perczel Mór
atyám elméletben kevésbbé v»lt szabadelvű mely ott romlásunkat eszközlé, s mely annyi
Miklós őt megrögzött katonának nevezé, k érintkezési ponttal birt ujabb politikánkcsak subordinatiót és stabilitást akar; mig hoz..! a kajánság, mely akkor sirba döntött,
1- Éljen Görögország!
atyám, szabadelvü sógorának azt veté sze- s most ismét oly mohó irigységgel ásta si(Folytatás.)
mére, hogy jobbágyaival szigorán bánik, s runkat..! az árulás, mely akkor s most beÉdes anyámnak csak két élö testvére azért elvei őszintesége is kétségbe vonható végzé az ördögi munkát....! Mennyiszer
eszembe jutott Mohács ! ....
volt. Nénje Heléne, magas miveltségü és volna, stb.
Mohácsot elhagyva, Siklósra mentünk.
1821. őszén házunk hivatalos volt a
nagyravágyó, egyébiránt igen derék és erényes nö, a franczia származásu gróf Messey- Somssichokhoz. Pongrácz uj úrilakot épitte- Ott áll még a Garák vára, ekkor a Batthyáhez ment. Húga Józefine, igen szép, szelid tett jószágán, Mikén; s ennek ünnepélyes föl- nyak tulajdona. Hittem volna-e akkor, hogy
és házias leányka volt, kit Somssich Miklós avatására sok vendéget hivott össze. Atyám Kázmér, ki akkor maga is még gyermek
vett feleségül Félszázadon át boldogította kocsira ültetett minket is, u. m. Vörösmar- vala, valaha, még a politikai és hadi pályán
férjét s diszité Somogy vadon vidékeit. Két tyt, engem, Sándort és Miklóst s elvitt maga hü bajtársam, söt keserü hontalanságom
leány s három fiu lön házasságuk gyümöl- vál, elöször Sárdra Miklóshoz, onnan ennek sorsosa s ebben egyike legyen oly kevés hü
barátimnak?! Pedig ugy lőn. Védegyletet,
cse. Marit Latinovich Lajos vette el, Mada- társaságában Mikére Pongráczhoz.
rasról; Terézt Friebeisz Aradról A három
Sárd, váltott lovakkal is jó egynapi járó- ellenzéki conferentiát vele alakitani; bácsfiu közül Lőrincz és János résztvettek az föld Börzsönyhez. De mi nem értünk oda bánáti táborozásomat vele kezdem meg; a
1848 — 9-diki védelmi háboruban; Lőrincz oly hamar, mert egy kis körutat tettünk, bujdosás kenyerébe vele haraptam
mint önkénytes, táborkaromban és segéd- vagy inkább vargabetűt csináltunk előbb.
Siklósra akkor szintén a történeti emlétisztem elsö táborozásom alatt; János pedig, Ugyanis fölkerestük Mohácsot, azután Sik- kek vonzottak. Minden zugát megvizsgálki a bécsi ingenieur-akadem;ában neveke- lóst, végre Szigetvárt s csak miután e helyek tuk az egykori Gara-vár azon teremének,
dett s még a háboru elött tiszt volt, utolsó színén egészen megtelt ébredező gyermeki melyben Zsigmond király, egypár hóig, „az
hadjáratom alatt, mint örnagy és segédtisz- valónk a mult emlékeivel s szomoru és dicső ország foglya" volt. Vörösmarty, mint rentem szolgált. A háromfiulegidösbike Pál, benyomásaival, értünk kis utazásunk czél- desen, elmondá nekünk mindazt, mi érdemár 1843-ban Somogymegye követe s azjához.
kes és emlékezetes ez ősi kastély nevéhez
akkori konzervativ-párt egyik vezére, ép
csatlakozik.
Ekkor már foglalkozott JelkéMohácson megtekintettük a püspöki
ugy nagy szónoki tehetségei, mint tiszta
ben
azon
drámai
tervekkel, melyek elsö része ,
lakot, nevezetességeivel. Bús áhitattal szemhazafisága által kitüntefé magát.
„Zsigmond
király"
czim alatt már a követ'
A Somssichok neve már 1821-ben, azon léltük ama festvényeket, melyek a szeren- kező évben elkészült; a második rész „Kont"
csétlen gyermek-királyt, és magát a végzetes
y
g
g
ntálob„A.
buj<lt?nók" czim alatt szintén
időben, melyről szólok épen, száp hírben ál- csatát ábrázó
Aícgelerenöít Ac cp.ee
lott Sotnogymeiryében s szélesebb körökben sünk szinte látni vélte, mint halványodik el kevés év mulva, ü tehát egészen át volt
i h
l
d
is. Somssich Miklós s fivére Pongrácz nem- a piros arczu szép élifju, midőn
a nyereghez hatva e kortól s azon eseményektől, melyek
csak dús földbirtokosok s kitünő mezeigaz- csatolák és sisakját fejébe tették. Halkkal a siklósi kastélyt közelebb vagy távolabb
d-ák, de jeles szónokok s szabadelvü hazafiak mondók el Vörösmartynak a Kisfaludy Sán- lánczolatban érintek. Lelkesedve beszélt itt
Kontrol, a nemzeti szabadságok s jogok véis voltak. Pongrácz Somo^ymegyének sok dorból együtt olvasott sorokat:
dőjéről, tanuságosan a német és vallási
éveken át nagyérdemű első alispánja s 1825 —
„Gyermek-királyt s oly hadvezért,
ügyekkel foglalkozó s hazánkat elhanyagoló
l»27-ben hires országgyülési követe, egyik
Ki ereje'n f'elyül mer,
császár-királyról
Zsigmondról; festé a konvezérszónoka volt az ellenzéknek, s mint
Ád az isten haragjában
stanczi
máglyák
tüzet, a hussziíák durva
ilyen „ad audiendum verbum regium" Bécsbe
A nemzetnek, kit megver."
erélyét; a nemzet és ország akkori állapois idéztetek. Késöbb az ellenzék táborát elhaA városból, melynek neve oly szomoru, tait, végre a felzúdulást a léha zsarnok ellen,
fryá s királyi hivatalt vállalt, mi akkoriban
gyalog
menénk ki a mellette elterülő, a mily mely a siklósi „tisztességes"fogsággalvégcsaknem hazaárulásnak tekintetett. De ő
gyászemlékii,
ép oly nyájas tekintetü mezö- ződött. Atyám pedig nem feledé el emlet-'kkor sem tagadá meg egészen elveit, s hazáségre.
Fel
s
alá
barangolánk, keresve, talál- getni előttünk a siklósi asszonyok vitézséjának sok jó szolgálatot tett, mint királyi
gatva
a
két
had
táborhelyét; hol van az gét, kik Mária Terézia korában, midőn az
személynök és az alsó-ház elnöke, később
emelt
hely,
melyen
Szolimán sátra volt fel- urbéri viszonyok rendezését tartalmazó pá
mint al-kanczellár, bár helyzete fölö'te nehéz
ütve;
hol
valának
fölállitva
az elfödött — és tens kihirdettetett, annak végrehajtása ellen
es kényes volt a hazafiság naponként növea
szélvészként
előre
rohanó
magyarságot
kedő követelései s a bécsi
bécsi kormánv
kormány absolut,
absolut tüzokádással fogadó, soraikat megzavaró s fölzendüitek s a császári vasas-németeket
piszkafákkal, nyársakkal, söprükkel a városirányzatai között
visszavető ágyuütegek. Órákat tölténk el ból kiűzték; aminek mi gyerekek nagyokat
Somssich Miklós, sokkal hevesebb mint botorkálásban, hogy a Csele patak lassu,
testvére, több tekintetben kitünő, genialis mocsáros folyását, néhol közel sem férhetve s igen jó izüeket, nevettünk.
ember volt, Már a mezőgazdászat s különö- hozzá, kövessük s fölismerhessük — vagyis
Igy beszélgeténk. Én pedig a lelkesülés
sen a juhtenyésztés előmozditása által ma- inkább sejtegetve találgassuk a helyet, hol ki nem oltható szomjával mohón hörpentém
lelkületembe a nép és szabadság iránti szegara vonta a közfigyelmet. De még inkább Második Lajos halálát leié.
retetet, az idegen uralom és zsarnokság
Kitünt merész, heves szónoklatai által nemVörösmartynak szokása volt, olvasmá- elleni gyülöletet. íly alkalmakkal edződék
I839 o r n ? " 7 m e g y e gyűlésein, hanem az
nyaink- és tanulmányainkról, különösen a valómba s lön vérré és velővé bennem ama
S 6 ÍkÍ o r s z á
ül
muul~x - "
g g y é s e n is. Nemcsak
magyar történelmiekről gyakran beszélgetni
lg Íllha
atOS
ta
]
a
v
i
t
/
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S J a a z e l l e n z é k n e k , velünk. Eszméi, melyekkel azokat kiséré s devise (jelszó), melyet 26 éves polgári és
e
( e e £y»ke és
legelsöbbike vala azon
hadi pályámon oly hiven követtem mindig.
világositá,
gyakran
igen
hatottak
hazafiaknak-•», kik
g ,
gy
g mélyen
y
a nemzet
mis. a,
n e m z e i jövőjét a bel(Itt van szivem felett
„Je porté en mon eoeur
•eformokban n e v e z e t e „ p n
fölszabadi- reánk s bevésődtek szivem- és emlékembe. La liberté gravé,
Beve'sve a szabadság,
tasaban keresték. Elmésségben kifogyhatlan, Mintha előttem állana, annyi év után még, Et les tyrans en horreur." S a zsarnok-gyülölet.)
tűzes áradatos beszédű, uton-utfélen ter- mohácsi sétánk s egész kirándulásunk, melyjeszté haladási szabadelvü nézeteit s kemény nek épen elbeszélése folyamában vagyok,
Siklósról Pécsen át Szigetvárra menharczokat vivott az akkori korszellem ellen, ugy jut eszembe minden pont, csaknem min
tü
Képzelhető, mi lángoló érzettel sieténk
den szó. Emlékszem, mint fejeztük ki kéte•) „A császár népe Szent-Mihály havának 21-ik napa
vár
megtekintésére. Körüljártuk a bástyá)án megszállja Érsek-Újvárt, és „
Szent-Mihály nap- lyünket a történetíró azon állításai fölött, zatot, megvizsgáltuk a kaszamátákat, a böl,-—o o
Jjítól fogva tized napig, éjjel-nappal ostromolja bombák- hogy Zápolya János lett légyen e csataveszka', háromezer ötven tüzes golyóbist bocsátván abban. tés oka. Mi az utolsó nemzeti király iránt tozatokon lógó erős vasgyárukét. S mindig
SeraHcus-Szent-Ferencz napján (okt. 4 ) várbeliek nagy nagy rokonszenvvel viseltettünk s teljesen Sziget dicső védelmének részleteit ujitgatörömöt indítanak Rákóczi Ferencz neve jeles napja ked- meg valánk, részemről ma is meg vagyok tuk föl emlékünkben, a mint azt nemcsak a
veert.
Generál Heister Érsek-Üjvár alól elmegyen." győződve, hogy belárulás idegen cselszö- történetből, hanem a költő Zrinyi után is(Spangár krónikája.)
vénynyel szövetkezve,skaján irigységtől és mertük, mely Vörösmartynak kedvencz
Ágyuja sárban — reked mocsárban:
mely a hazafiság summum-át az ősi jogok
Kuruczoknak zsákmány;
fentartásába helyezé.
Labancza verve — megtizedelve
A Somssichok, a két nővér asszony álfa
Viszi félszét hátán.
közel rokonságban levén velünk, akkoriban
. . . . íly nagy diszt tevének — Rákóczi nevének sürün látogaták Börzsöny t is. Nem egyszer
Az újvári vitézek;
valék tanuja azon heves, és véget alig érő
Névnapját ily zajjal — fényes diadallal,
vitáknak,
melyek ilyenkor atyám és Soms
Örök hirrel ülék meg. *)
sich
Miklós
között folytak. Heves vitáikban
Thaly Kálmán.
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olvasmán)'a vala s melyből nekünk is sokszor olvasott és magyarázott. — Delimán és
Demirrhám, kiáltánk föl, a poklok melyik
zugában kínlódik vad párátok! Juranics,
Deli Vid, merre vagytok? Föloszolva, fölolvadva valótok a végtelenségben? de hiretek még él az utókor emlékében; halhatlanná tette azt a két Zrinyi: dicső vezéretek
s^unokája az első magyar költő.
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tosulva beszélt Zrinyiről, vitézeiről, s midőn
nemsokára egyikét irá fiatalkori legszebb
költeményeinek („Szigetvár" czimü ódát) maga mondá hogy az azt sdgalló érzelmet
egyenesen a hely színéről hozta magával
Olvasóim nem találnak tán semmi érdekest, ujat bizonyára nem, e kirándulás leiráBármikép gondolkozzék s erezzen valaki a
sában. De rajzolni akarám: hö*y mily kezekben volt ifju szivem formáitatása, mily pápaság s a király-pápa mint politikai személyiség iránt, bármi végét jósolja is ama nagy viszálynak, melynek csomóját a pápa világi hatalmának kérdése képezi:de
tiszteletteljes rokonszenvét meg
nem tagadhatja IX. Pius pápa
egyéniségétől. Maga a római nép
talán boszuról gondolkodik mindazért, mi rajta történt, kárpótlásért
azért, a mibe neki a pápai uralom,
kivált az utóbbi időben került, s
mégis e tiszteletre méltó öregnek,
ki mint ember oly tiszta, mint fehér
ruhája, megvannak baráti a nép
közt, s alig van egy ellenségei közt
is, ki neki személyesen ártani kivánna. Egyénisége ép oly hódolatra késztő, mint részvét-gerjesztő
sorsa.

A pápa sétája.

Egy protestáns utazó igy ir
felőle:

IX. Pius pápa sétája.

i

Több izben láttam a pápát
s mindannyiszor gyakorolta rám
vonzó erejét; a ugyanez történt
sok másokkal is. Emlékezem többi
közt egy nagy elfogadásra, melyben a husvéti ünnepekre Rómába
jött papokat és egyéb idegeneket
husvétszombaton részesitette, s
melyre, bejelentés- s az engedélyt
meghozó szolgának adandó mérsékelt borravaló mellett mindenki
bejuthatott, ha nem röstelte parádéba csapni magát. A vatikán egy
nagy csarnoka tömve volt emberekkel. A pápai palofronieri-k két
felé osztották a tömeget s a két

Kerestük a mocsárságot, mely Szigetvárt környezé s falainál erősb természeti
erőddé tette; és a török táborhelyet; találgatok, hol lehete Szolimán sátora; merre
tört ki s hol hala hős-halált Zrinyi és háromszáz leventéje
Fiatal képzelödésünkre
rendkivül háta e táj, evár, e dicső emlékek.
Egész testemben reszkettem a tüz és lelkesedés miatt. Vörösmarty is egészen f ölmagasz-
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kipihenni a természet kebelén. S itt lehet őt látni,
alkonyat felé, idegenek egész csoportja közt, kik
a vidék villáiban nyaralnak szintén; esti sétáján
csak kevesektől környezve. Előtte két nemes
testőr jár, utat egyengetve a többnyire oda toluló
sokaság közt. Alig van szükség tiszteletteljes fogadásra inteni a tolongó népet; önként
^^
^=__^_,
borulnak előtte térdre
^ ^
s kérik áldását. Jó- j p
akaró, atyai mosolyijji
lyal megy át köztük az
gfff
agg: testén fehér ruha PW
?
foly végig, hófehér
hajára vörös kalapja
van nyomva. Balkezében tartott pálczájára
támaszkodik, jobbjával áldást hint szét. A
ki közel férhet, megrcsókolja,vagy legalább
megérinti ruhája szegélyét.

Nagy-Rőcze.
Gömörmegye felső
részén, a hires Murány
várától nem messze
Vizes- és Hosszu-Réth
között, Rozsnyótól 4
mfdnyire, Jolsvától pedig mintegy három
órajárásnyira, a Jolsva
és Rewucza vizek öszszefolyásánál fekszik
az emlitett megye
egyik legrégibb helysége: a szláv és germán eredetü NagyRőcze mezőváros. Tó
tul „Welka Rewuczá"-nak hivják, a várost keresztül folyó Rewucza vizétől, németül pedig
,,Gross-Rauschenbach'<-nak, azon számos éreztörő
malmok zúgásától, melyeket e patak mentében a
bányamivelő nép már ős időktől fogva használ.

A város eredete az őskor homályában vész

Későbbi lakosai németek voltak, de ezek idő- Hosszuréthre vezető ut mellett fekszik. E hitfelevel, leginkább pedig azon korban, midőn e vidéket kezet már 1673-ban is tulnyomó számban volt itt,
Murány várával együtt a csehek birták, annyira mégis ezután sokáig nem engedték meg nekik az
elszlávosodtak, hogy jelenlegi lakosai már na-isteni tisztelet tartását, s csak II. József császár
gyobbára tót ajkuak.
alatt 1783-ban gyakorolhatták azt ismét szabadon.
A városnak egy nagy utczája van, mely a A tehetősebb polgárok nagyobbára evangelikusok ; van itt evang, tót
_
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gymnasium is. — A
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szorgalmas lakosok, a
j==E^
"?;-- — ^=
földmüvelés, kézműfffáfe.
ipar és kereskedésen
kivül még a vashámorokban, bányák és gyá-%f —"LT.
rákban dolgoznak. A
_ "^" ~
gyengébb nem pedig
szorgalmasan fon és
évenkint tekintélyes
mennyiségü vásznat
készít eladásra.
A képünkön látható templom nehány
nevezetes
régiséget
rejt magában, mint
például egy misemondó könyvet, melyen e
felírás van : „Missale
strigonii feliciter excusum annoMDL. die
IV. Maji." E szerint
tehát már al6-ik században Esztergomban
is volt könyvnyomda.
Mutatnak itt egy igen
régi kelyhét is „MARIA NEKDIV" felirással; hogy mit jelentsen azonban eszó,
talán csak a kehely
készítője tudná megmondani. — De mindNagy-Röcze (Gömörmegyében).
ezeknél nagyobb nevezetességü a tornyában
levő
igen
régi
és
tiszta
csengésű
harangja, melynevezett patak mindkét partján az egész városon
keresztül fut, ehhez csatlakoznak aztán a többi ről mindenki csodálkozva olvassa agóth betükkel
kis rendetlen utczák. A város közepén találjuk a irott következő szavakat: ,,O Facta f est f cammeglehetős tágas piaczot, melyen a főbb épületek pana f ista f in Jionore + Dei f omnipotentia f et
fekszenek. Ennek közepén szilárd anyagból épült I f honore f sancti f Quirini f sub anno f Domini
alapon csinos fahíd emelkedik, s ezen tul láthat- | f 706."

pár szot, többnyire olvasókra* s
szent képekre vonatkozólag, melyekre áldását kérték. Végül egy
eme vényre lépett s egy ki 8 beszédet tartott francziául. Nehány átalános észrevétel után az országot
több év óta látogató szerencsétlenségre tért át, mely az anyákat fiaiktól, a nőket férjeiktől, a gyermekeket apjoktól fosztja meg. A beszéd tartalma nem volt különös,
alakja a pathetikus frázisé, de feledhetlen előttem a modor, melylyel beszélt. Valami erő és szelídség, teljesség és lágyság volt föl a
le hullámzó hangváltozataiban, mi
az embernek belsejéig hatott; a
mellett a hatalmas barna szem a
barátságos és fájdalmas arczon,
mely oly ékesszólóan beszélt á
hanggal együtt s folyvást növekedő megindulás által lőn fátyolozva. Beszédének hatása elragadó
volt. Hogy ájtatos hívőire igy hatott, azon senki sem csodálkozhatik; de az áhítat varázsa az elfogulatlan protestánsra is elragadt..."

benyomások közt növekedem s növekedett
bennem a hazafiság érzete, a vitézség tisztelete és a szabadság szerelme.
Szent érzelmekkel eltölt kebellel hagytuk
el Szigetvárt s érkeztünk Sárdra Somssich
Miklóshoz. Pár nap itt maradtunk, időzve az
atyafiságos körben, hol nagyja, apraja megtalálta társait: atyámék Miklós bácsival, mi
Palival és a többi fiukkal igen jól találtuk

Képünk még szebb környezetben, a természet közepette tünteti
fől a római egyház fejét. A nyarat ő szentsége az albanói-hegyeégben fekvő Gandolfo-kaetélybau
szokta tölteni. Szebb pontot aliolehetne találni. A táj enyhe s inkább barátságos, mint nagyszerü,
a hegyek szelid vonalakkal e m e l _
: kednek s apró helységek függenek merészen és
| festőileg a magaslatokon; a völgymélyedésekben
! pedig az albanói és remii csodás kráter-tavak néznek rejtélyesen reánk. Görcsös águ s összefonódott vén fák csodaszép sétányai szegélyzik az egymást átvágó utakat Albano, Rémi, Ariccia, Genzano — és Castel-Gandolfo között. A nyugati
láthatár egy szögletében a tenger ezüst vonala
csillan föl.
Ide jő nyaranként a pápa: megenyhülni

s

Vihar az Antillákon. Szent-Tamás szigete a vihar alatt. (1867. okt. 30-án).'
el. Kik voltak első alapitói, nem tudjuk. De gyanitani lehet, hogy ez is azon városok egyike, melyeket e vidéken már az ókorban tanyázó quádok
épitettek, kik egykoru irók tanúságaként már a
bányászattal foglalkoztak; s honfoglaló őseink is
itt bányamüvelő népet találtak.

juk az érdekes külsejü róm. katholikus templomot
két tornyával, melyek közül az egyik a templomtól elkülönítve áll. A templom szomszédságában
van a parochia. Odább a hídról szemben találjuk
a csinos egyemeletes városházát. Az evangelikusok templom- és paplaka a város alsó részében a

Alig merünk szemünknek hitelt adni; s épen
azért megérdemli e harang, hogy egy kissé tovább
foglalkozzunk vele. Ezen tehát a 706 ik évszám
látható. Azt mondhatja erre valaki, hogy az előtte
álló f je<ry 1 számot jelent; vagy hogy ezen szám
a nélkül, hogy kinyomatott volna, magában érte-
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tődik. Iga?, hogy az egyes vagy az ezeres számot
gyakran kihagyták, azonban « harangnál nem fordul ez eset elő. Meit 1782-ben járt itt egy régisé^buvár ki e harang régiségét is kut:itta, s ez is
mondja, hogy már 20 és több év előtt elhalt 80
— 90 éves öregek nemcsak hogy semmit nem tudnak e harang készitése felől, hanem meséltél;,
hogy régiségét atyjoktól s nagyapjuktól is dicsérni
hallották. Már pedig azon 80 éves öregeknek, kik
1782 előtt 20 évvel meghaltak, születési éveik
1682-re esnék, s igy azok 1706-ban már 24 évesek voltak, s igen jól emlékezhettek volna arra,
ha e harang 1706-ban öntetett volna. De alakja s
góth felirata is eléggé bizonyitja, hogy nem lehet
e század müve; és végre azon körülmény, hogy a
harang ütője már háromszor alakittatott át, a mig
a szomszéd Polomai vagy Vasveresi régi góth feliratú: est factum in honore Dei omnipotentis et
Sancti Nicolai Anno Domini 1290." harangok sem
oly hangúak, sem ütőik meg nem változtattak még.
Ezek szerint a nagy-rőczei harang sem öntethetett 1706-ban, s az ezres szám sem hagyathatott
ki rövidség okáért; a mellette levő f jel sem jelenthet egyet, hanem csupán czifraságul szolgál.
Hogy e harang sem Nagy-Rőczén, sem közeli
környékén nem öntetett, az világos, miután tudva
levő, hogy az Ázsiából jövő s a longobardokat
követő avarok a 6-ik században egész Pannoniát
birtokukba vették s azt két századig birták. Minthogy nyers, barbár és pogány nemzet volt, és a
keresztyénséget tűzzel-vassal pusztitotta, nem
lehetett azon időben ez országban templom, annál kevésbbé harnng. Tehát a 8-ik században e
harang sem jelenlegi helyén, sem környékén
nem öntethetett, hanem igen valószinü, hogy egy
akkori szomszéd keresztyén országi an öntetett s
ugy hozatott kés-őbb Nagy-Rőczére.
Ezen csupán gyanitásokra alapitott vélemény
nem lehet harangunk régiségének hátrányára; 8
mert hazánk legtöbb városainak eredete is hasonló sorsban részesül, igazságtalanok volnánk
ha csupán ezen inditó okoknál fogva régiségüket
kétségbe vonnók.
Zombory Gusztáv.

Vihar az Iníilliíkoii.
A. forró földöv jelenségeit átalában a nagyszerűség jellemzi. Rombolásban-teremiésben ott
mutogatja a természet erejének teljességét. A
milyen viharok, például, ott vannak, azokhoz képest
csak kontár utánz-ís észak zivatarja. Bármily
megszokott dolog azonban ott az elemek hatalmaskodása, az a vihar, a mely a mult évi oktober
30-án dühöngött, soká emlékezetes marad, mert
rendkivüli volt még ott is, mert évtizedek szorgalmának gyümölcsét tette semmivé egy rövid nap
alatt.
A körülfekvő szigeteken már okt. 29-kén
föltünedeztek azok az előjelek, a melyek biztos
előhírnökei a bekövetkező viharnak. Mindenki
készült, biztositgatá holmijét, ugy a hogy máskor
szokta. A természet azonban kijátszta az ember
erőlködését: a 30-kán kitört vihar akkora lett, a
mekkora ellen emberi erő, igyekezet nem biztositék. Az orkán azon egész nap és a következő éjen
át folyvást dühöngött, fákat tépve ki gyökereikből s az épületek fedeleit könnyü pehelyként
röpítve magával. Nincs toll, mely leírhatná azt a
rombolást; a képzelet is csekély arra: látni kellett, reszketve átélni, a mint a legmiveltebb, emberi munka által hosszasan áj olgatott helyek
perczek alatt válrak sivataggá.
A hol végig söpört az iszonyu elem, ha megmaradt is a föld terménye, egyszerre kiveszett
belőle minden élet;alegzöldebb tenyészetet sárga
hervadtság váltotta fel.
Legrombolóbb volt ez orkán Tortola szigetén, a melyre ahullámokat is fölkorbácsolá; végig
söpörtek azok és elsodortak mindent, mi embernek éleimül szolgálhat; a házak nagyobb részét
ledöntötték, emberek közül is sokat elsodortak.
Ilyen a természet hatalma a forró vidékeken!
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Igazító vélemény
a dérről.
/. A melegség közlése.
E lapok mult évi 46 ik számában egy ismertetést olvasok a feljebb czimzett tárgyról, melyben némi állitásnk az igazsággal. — t. i. a mit a
'tudományban az idő szerint annak tartunk— nem

egyeznek. Szükségesnek és kötelességemnek tartom hát a hibákat kiigazitni s hamis fogalmak
terjedését gátolni. E végre, hogy a dolgot megértethessem, kénytelen vagyok egy kissé távolabbi
és a dérnél átalánosb tárgyán kezdeni magyarázatomat. Ez a tárgy a melegség.
Minden ember tud különbséget tenni a meleg
és hideg, sőt a meleg és melegebb, a hideg és
hidegebb közt. De biz' ez a különbségtétel nagyon
csalóka. Mert csupán testünk érzékenységéből
indulva teszszük ítéletünket felőle rendszerint. E
pedig nemcsak minden emberben más-más, hanem
azon egy emberben is különböző lehet. Bizonyos
pontig, pl. 15 fokra fűtött szobában, egyik ember
hőségről panaszkodik, holott egy másik fázik. A
második feltételre is mondok példát. Egy közönséges mérsékletü szobában akármelyikünk, ha
azon kézzel megtapint egy érez és egy fa eszközt,
melyek egymás mellett állván, bizonyosan egyenlő
mérsékletüek, — igy nevezik a természettanban a
melegség vagy hidegség bizonyos fokát, — az
elsőt, pl. egy réz-mozsarat, hűvösebbnek, a másikat, teszem a fa-polezot, melyre a mozsár helyezve
van, kevésbbé hűvösnek érezzük és ítéljük. Még
egy ennéí is győzőbb kisértvényt ajánlok olvas imnak. Tegyen elé három edényt. Töltse meg az
egyiket csaknem forró vizzel, — a milyent t. i. a
keze elállhat; — a másodikat közönséges mérsékl e t ü — teszem 16 —18 foku; — a harmadikat jeges
vizzel. Ekkor mártsa egyszerre belé a két kezét a
forró és a jeges vizes edénybe, tartsa addig, mig
körül-belől átvette a két keze bőre a két ellenkező
mérsékletet s ekkor kivevén, mártsa sietve mind a
két kezét a közönséges vizes edénybe s minden
bizonynyal az egyik keze hűvösnek, a másik melegnek fogja érezni egyszerre azon azt a közönséges vizet.
Mindezekkel nem azt akarom állitni, hogy
érzéseink után épen nem birjuk helyesen megitélni a meleg és hideg, a meleg és melegebb, a
hideg és hidegebb közt a különbséget; hanem
csak annyit, hogy az érzés nem mindig csalhatatlan eszköze és alapja annak az Ítéletnek. Mind a
mellett tehát, hogy számtalan esetben érzésünkre
bízvást hivatkozhatunk, a kétesekben s átalában
mindig, mikor finomabb különbségekről van szó,
szükségesnek látják a természettaiiárok a hévmérő haszaálatát.
No már akár egyikét, akár másikát hivjuk
tanúbizonyságul, egyformán igazolják azt a tapasztalást, hogy a testeknek — ezeknek nevezünk mindent, a mit érzékeinkkel számba vehetünk: levegőt, vizet, követ, erezet, füvet, fát, csontot, bőrt
stb. — a testebnek, mondom, az az állapota, melyet
a melegségének nevezzük, nagyon áilhatatlan és
változó. Ha a íorróvizet elveszszük a tűztől s egy
hévmérőt eresztünk beléje, szemlátomást száll
lejebb a kéneső benne s folytonosan mutatja a
hülését a víznek. A fehérneműt vasaló nő vasa,
akármily tüzes volt, mikor a rezébe totte, a munka
alatt kihűl s ujra hevitni kell. ho^y megtegye a
szolgálatát. Ha kemény hidegbe kiviszünk a szobábi.l e$íy edény vizet, melyet a beléje eresztett
hévmérő pl. 17 fokunak mutat, o t künn folytonrsan hűl, mig megfagy, midőn a hévmérő 0 fokot
mutat,miután a közbeeső fokok mindenikén áthúzódott. De itt sem áll meg, hanem ha beléhagyjuk
fagyni a gombját a jégbe, azontul is száll; miből
egyenesen következtethetni, hogy hát a jég is
hűlhet s ahoz való körülmények közt hill is. De
aztán második következtetés az, hogy a jégben is
még van melegség; mert ha nem volna, nem apadhatna. Már pedig apad, a hévméró tanúbizonysága
szerint.

sértveny *) bizonyitja. Ennélfogva ragyjában és
átalában kimondhatni, hogy valahányszor különböző mérsékletü két test egymással érintkezik, a
melegség fe'eslegében megosztoznak, még pedig
a legigazságosabban, u. m. mennyiségök arányában. Ha t. i. egy itezényi, 60 fokra melegített vizet
ugyanannyi, de csak 30 foku vizzel gyorsan összevegyitünk, megosztoznak — egyenlően — a 30
foknyi feleslegen — ( a mennyivel több fokot mutatott az elsö rendbeli viz),
s egyiknek-egyíknek 15 foknyi melegség jutván, nz első 15-öt magának tart, 15-öt a másiknak ad át, s e szerint
mindkettőjöknek 45 foku melegök lesz, s ennyit
is mutat a keverék a hévmérőn. Most már tegyük,
hogy a kisebb mérsékletü viz mennyisége két
iteze. Ez esetben a 30 fok feleslegből két részt,
azaz két harmadot, tehát 20 fokot követel a két
itezényi, kevésbbé meleg viz, melyet ismét a két
ítoze egymás közt atyafiságosan megosztván, egyiköknek 10 fok jut; tehát a keverék mérséklete
egyaránt 40 foknyi lesz.
Iay megy ez más esetekben is, mint fentebb
mondom, „nagyjában és átalában." De ha valaki
megkísértené, még vizzel sem kapná pontosan a
kiszámított eredményt, más anyaggal s kivált
különfélék keverékével pedig épen nagyon elütne
az eredmény a számítástól. Megmondom miért.
Elsőben is:mikor vizet vízzel, olajat olajjal, kénesőt kénesővel s átalában folyadékot más azonnemü folyadékkal vegyitünk, nem csak ezek
érintkeznek egymással, hanem az edény és levegő
is velök, s ők is megkövetelik a quotájokat a feleslegből. Ezt a fentebbi példában nem vettük számitásba. Másodszor szilárd testek, mint fa fával,
kő kővel, vas vassal nem érintkezhetnek oly bensőleg egymással, mint a folyadékok s ennélfogva
a melegség közlekedése mintegy szükebb csatornán át halad, s igy gátolva, lassabban kell hogy
megessék a az alatt a levegő hűtő hatása nagy
mértékben müködik. Igy pl- ha egy koczka-alaku,
tüzesre hevített vas darabra egy hasonló darab
közönséges mérsékletü vasat helyzünk, miután a
felesleg a kettő között egyenlően megoszlott, a
közös mérséklet sjkkal kisebb lesz az előbbiének
a felénél. De mint emlitém, sokkal tetemesben
változtatja az eredményt ama másik körülmény,
u. m. a különböző nemü testek érintkezése. Ilyenkor már vége az atyafiságos osztálynak, mert az

egyik fél kövotelőbb, s a másik annyival engedékenyebb. Egy nagyon szembetűnő példát véve,
ha egy font kénesőt hevítünk 60 fokra s agy font
30 foku vizet töltünk reá, ez a feleslegből 29 foknyi melegséget vészen el s mégis esik 1 foknyival
melegszik, ugy hogy a kiegyenlítés megtörténvén,
a kéneső is, a viz is csak 31 foku lesz. Azt mondhatnák u^yan, hogy az az oka, hogy a kéneső sulyosabb levén, jóval kevesebb helyet foglal el,
mint a víz, miszerint ez nagyobb tömeg s több
meleget oszlat fel magában. Ebben van valami,
de a világért sem elég ok. Mert ha annyi mértékü
kénesőt veszünk is a kisértvénylvz, mint vizet,
pl. mindenikből egy fél meszelyt s a többször ismételt mérsékletekben vegyitjük, a feleslegből 15
fok helyett 21-et tulajdonit magának a viz és csak
9 foknvival melegül fölebbre s igy a kettőnek
egyenlő mérséklete 39 foku lesz. Hiszen tapasztalhatni ezt a már felhozott példában, midőn kővel vagy vassal készitnek fürdőt. A követ sat.
annyira hevítik, mig pirulni ke«d, amire mintegy
600 foknyi meleg kell, s bizony jókora mennyiségben kell a vizrs kádba hányni, hogy 30—32
foknyira melegítse a fürdő levet. A dolog valósága abban áll, hogy bizonyos mennyiségü melegség, valahány különböző anyag, mindeniket különböző fokra heviti. Lássunk példákat erre is. Egy
Már most az a kérdés, hová lesz az a meleg- fontos vasgolyó, 80 fokra (a forró víz hevére)
ség, mely a hűlő testben folyvást- fogy? Semmivé, hevítve, egy font jéghidegségü vizet, ha beléje
legalább egészen, nem lesz, mert a tűztől kitett vetik, csak 8 foknyira bir melegitni. Hasonló
forró vizet, ha más hideg edénybe töltjük, ezt, és
0 I sz
*) A természet jelenségeiről két u' \ erzünk ismea helyet, a melyen áll, sőt a levegőt is körülte
reteket. Elsö az, hogy szemmel tartjuk az illető jelenséget
felmelegíti; valamint fel a vasaló-vas is a réz tok- ugy, a mint az magában minden tettleges hozzájárulá sun k
ját s a gúnyát is, a melyet simitnak vele. I<ry nélkül történik A második u t " járunk, midőn magunk
melegíti fel testünk melege is a bundát, a mit erején igyekszünk eléállítni az illető jelenséghezr z eminden
tt
adaaztán ártatlanul neki tulajdonítunk s azt mond- tekintetben hasonló eseményt. Az elsö uton sz<'
tokat
tapaszfalvánt/oknuí
nevezzük.
A
második
uton
tett
juk, hogy a bunda meleg! Tudjuk továbbá, hogy eljárásunknak kísértvén;/ nevet adunk, mert megkisértjük
ha egy vssrudacska végét a tüzbe dugjuk, a távol vele bizom os jelenség eléállitósát. P . o . midén ügyelünk
álló másik vége is lassan-lassan meghevül. Végre reá, ha kel! hévmérrivel segítve érzékeink elégtelenségét,
sokszor ugy eszközlik a meleg fürdőt, hogy heví- hogy a fold a felette lebegő levegőnél erősebben kihűl, s a
tett köveket vagy vasgolyókat eregetnek a vizes levegőben lappangó vízgőz leülepedik reá és harmatot
alakit: ekkor egyszerüen esak tapasztalunk. De midőn ezt
kádba. — Azt a tüneményt, mely szerint a felhe- a jelenséget utánozni akarván, egy jól letorült üvegtáblát
vitett test egy vele érintkező kevésbbé meleget (tükröt) vagy fényes érez (réz vagy aczél) darabot, száraz
jobban megmelegit, a melegség közlésének nevez- hidegben künn jól kihütünk, »a n az'án a. szobába behozzuk,
zük, úgy képzelvén, mintha a melegség átmenne hogy az itteni levegőben lapp gó viz-gőzök reáülepedvén,
sőt könnyen látható apró cseppeket is
egyik testből a másikba. Hogy az átmeTiés vagy meghomályositsák,
alakítsanak rajta: akkor valóban megkisértjük az üveget
közlés valójában megtörténik, azt nemcsak szám- vagy rezet liarmatoztatni. Ez az eljárásunk tehát kisérttalan, hanem épen minden tapasztalvány és ki- vény.

mennyiségü és hidegségü legtisztább szeszt l l
fokra, lenmagolajat 14-re, terpentin-olajat 16-ra,
kénesőt 56 foknyira. Megforditva a dolgot, ha
egy font forró vizet egy font jéghidegségü vasra
öntünk, a vas 72 foknyira hevül (a viz e szerint
csak 8 foknyit vesztvén a hevéből). A réz hasonló
esetben 73 foknyira; az ezüst 75 re, azólom7 7-re,
az üveg csak 66 ra, mindenik egy-egy font forró
viztől.
De mind ezek a föltett kérdésre: h igy „a
kihűlő testek melege hová lesz?" nem felelnek
meg kielégitőleg. Mert vannak oly esetek, melyekben bizonyos melegség egyátalában nyom nélkül
elveszettnek látszik s a melyeknek okát aztán a
meleg közlésében oly módon, mint az eddigiekben, fől nem lelhetni. Hanem ezeknek az esetiknek megvitatását más közleményemre halasztóm
Brassai Sámuel.

Az ingyenes halott.
A **• t ö r t ( ^ n t b i z ' a> ^ e c s a k elbeszélem. «rsj
** gymnasium növendéke voltam. Mint
aű>/i
• e szegény fiu, az egyháztól évenkint négy
, , a n hizonyos segélydijt kaptam. Az ily
e< J i J a 8 0 k n a k t ö b b teendője volt, ezek közt
gyík legnevezetesebb az, hogy a kántorok nemérkeztében a temetésekre jártak, kapván azért
oizoriyos meghatározott pénzösszeget. - Azonkivül az a kiváltságuk is volt, hogy azon szegény
fizetn' í t t a U a t ' k Í k a z ^takarításért nem tudtak

tátorjan szél ugy meghordta a port az ember
8ze m e közé, hogy s z i n e u
£ l á b b a ( l t . Mi
nyolczan ott alltunk, vártunk az iskola előtt. A
toronyóra kettőt ütött, elkezdték a harangozást.
JMiuon egy negyed volt körülbelől háromra, azt
mondja egy a választottak közül:
— Ma aligha kerül halottunk.
... . A % telt bele jó két percz, hát csak oda böonik közénk egy öreg ember, mint vaksi veréb a
8S
a kérdi, hogy melyik köztünk az
— Ide álljon kend elébem; — szólt hozzá
gyik kópé, — hát beszélje kend el, édes öregem,
mi baja?
e

A szegény öreg nem szólt semmit, csak egy
ezédulácskát nyomott a markába. A kollega, midőn az irást elolvasta, oda áll élőmbe, elkezdi
na ,?y páthoszszaL
hL
i az újdonsült legátus a premint
dikácziót:

Én, a négy gyermek, az öreg bejáró vagyis
funerator, az öreg néni, ki a halottat siratta, és
még más két szomszédasszony, álltunk a koporsó
körül; annyi volt az egész gyásztisztességet tevő
gyülekezet. Hogy is kivánhatná valaki, hogy ilyen
időben még olyan szegény ember temetésére is
elmenjen az ember! talán csak van jól dolgá?!. . .
de én talán soha nem énekeltem még oly szivem
szerint az éneket:
„Tebenned bíztunk eleitől fogva,
Uram téged tartottunk hajiékunknak. . . "
mint épen ekkor.
Midőn a végső sorok elhangzottak, az udvar
végéből egy rozzant fakó szekér döczögött a koporsó mellé, vontatva két jámbor négylábú szénvonó állattól; a kocsis és az öreg bejáró, segítvén
nekik a két szomszédasszony is, feltették a koporsót nagy ügygyei-bajjal a kocsi derékba, — azzal
mentünk.
A temető alig esett egy parittya-hajitásnyira.
Hamar kiértünk. Ott aztán letették a koporsót a
sirfenekére, huzták rá a földet. Az a tompa dobogás, a mint a hant ráhullt a koporsó tetejére, öszszeolvadva az öreg asszony jajos sírásával, olyan
furcsán hatott rám, hogy szinte én is szerettem
volna sirni.
Végre a sir be volt húzva; az elmaradott
gyámoltalan özvegy életepárjának hült hamvait
csak egy barna sirdomb és egy vendégoldalból
készitett fejfa jelölé. — Eszembe jutott: Istenem!
mennyit veszthetett ez a szegény nő abban a koporsóban fekvő jámbor öregben; az volt a támasz,
mely eddig védte s fenntartotta, — mi lesz már
ezután belőle, ki keresi meg számára a mindennapi kenyeret?. . .
Ilyesféle gondolatok fordultak meg agyamban, mig a sirt behúzták; mikor vége volt mindennek s az éneklő gyermekek is eltávoztak, a megindulástól hangom rezegvén, alig tudtam elmondani a szokásos bucsuztatót, hogy az Isten hogy'
adjon a megboldogultnak nyugtat a halóföldjében,
lelkét hogy' vegye be szent országába stb. Midőn
ez is meg volt: az öreg asszony oda lépett hozzám, száraz, csontos kezével megfogta kezemet s
azt rebegte:
— Az én Istenem fizesse meg, kedves öcsém
uram, a maga fáradságát!
A mint ezt mondta: szeméből egy forró
könycsepp hullt kezem fejére . . . Szegény aszszony, ha csak alitanád is, mily drága bért fizettél
te nekem!
Török Károly.

A hópehely.

Beköszöntött a tél. A föld fölvette magára
,
kis
f La^^^bcsém, ezt a gyönyörűséges
dulát? nesTHiíbed meg, tedd el, el ne veszítsd, fehér fátyolát. Kit ne érdekelne, közelebbről
jjj , 8 0 l ? a t érő; én, ha pénzem volna, mindjárt ismerni a havat? Az egyszerü hópehely nem ke. 8 Z U r n i k érte huszonöt kopeket, vagy tán többet rülte ki a természettudósok figyelmét; reméljük,
hogy tapasztalataiknak rövid elősorolása olvaminth m i n t , h "gy • • • hanem ne álljon ugy a szád,
da
ába
sóink
előtt sem leend untató.
doLodr? f
haraptál volna,-jobb, ha mégy
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iter:!
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a légkör hideg, a felhőkben úszó párák
a z t a
rí
^ g
V
r t a m
megfagyván,
hópelyhekké képződnek. Több apró
T• ^
sok nógatást, hanem négy szál
pelyhecske csomósodik össze egymással s ugy
é r e t é b e n
elindultam Isten nevében tehull le a földre. Látjuk, hogy a hó mily lassan
r
zben
szokott
alászállingózni, ezt az okozza, hogy könyóval
?
beszédbe elegyedtem az öreg bejá
nyüségénél fogva nehezebben tör magának utat.
mi
t lo
más i i ? ' g y ^pen hamarjában nem találtam
A hópelyhecskék leginkább csillagalakuak,
mi vnuJÍ ár Sy fl í> kérdeztem tőle: ki a halott?
g
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,
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' r o z [ n a n n g o k a t finom és száraz, mint a por. Laplandban gyakran
k8,1*<Pedl.g W ^ felől kard p U 8 ka, két koszoru, olyan, mint a homok, az úthoz tapad, s a laplan;i mindegyik csillaggal, volt rajzolva; má- diak ugynevezett hókorcsolyán járnak-kelnek. A
, " szintén két koszoru volt, ezek köztameo-. lappok az ilyen száraz vagy homok-havon heve.gult neve jó nagy öreg betükkel s ez alá részni is szoktak, mert az nem süpped alá, nem
b
°gy: élt kilenczvennégy esztendőt.
veszi be magát a ruharánezokba s nem olvad el a

bunda alatt A tűznél nem könnyen olvad vízzé,
hanem inkább elpárolog. A hópelyhec3kékben
nagy mennyiségü lég van, ugy hogy 27 ujjnyi
magassígu hó nem ád többet 3 ujjnyi viznél. A
levegő ezen hozzájárulása kölcsönzi a hónak
vakitó fehérségét. A fehér hab is igy képződik,
mert a hullám teteje fölszakad s levegő tolul a
cseppek közé.
A magas hegycsúcsokat egész éven át hó
boritja. Azon helyet, melyen fölül a hó nem olvad,
hóvonal-mik nevezik. A hóvonal az éghajlathoz
képest hol magasabb, hol alacsonyabb. A hegycsúcsokra folyvást halmozódó hótömeg egy része
leszakad, s rohanásában folyvást növekedvén:
alakul a lavina vagy hófuvatag. Az olvadó hó és
jégtömeg látja el kellő vizzel a legnagyobb folyamok forrásait.
Az alpesi hó szine a magassághoz képest
változik, vagyis inkább a világosság sugarai más
színben verődnek róla vissza. A hó rendes szine
leginkább halványkékes.
Vörös szinü havat is láttak már esni, holott
többnyire a régi hó játszhatik csak vörös szint.
Találtak oly helyet is, hol ei^y lábnyi mélységre
feküdt vörös hó. E szint a belevegyült növényi s
állati részecskék kölcsönzik a hónak.
Világitó havat is találtak. Egy Argylshireban (Skótországban) utazó társaság nagyon meg
volt lepetve az által, hogy az alászálló hópelyhek
tündöklőitek, a ruhán, a csónak deszkáján féaylettek. Ezt hihetőleg a villanyosság eredményezte.
Azt, hogy a hó a föld folszinének meleg takarója, mindenki jól tudja. A levegőnek kitett
földnél 30-szorta melegebb a hó által födött rész.
Az őszi vetés azért oly szépen zöldellő, s a gyep
azért nő oly gyorsan tavaszszal, mert a hótakaró
alatt folyvást tápláló meleget élvezett; s a száraz
tél után a tapasztalt földmives aggodalma nagyon
alapos. Az Alpok hótömege alatt nőnek az ugynevezett alpesi piros rózsák, melyek élénkségökkel valóban elhajolják az utazókat.
A hó épen ugy mint a jég, czélszerü utakat
készít ott, hol tartós hideg szokott lenni. Hócsizmát s korosolyát viselnek a hófedte vidékeken
gyaloglók. — Az eszkimók házakat is épitnek a
fagyott hó alá, s az Aoenníneken valóságos hószüret szokott lenni, s a gyüjtött havat Nápolyban
a nyári italok hűsitésére használják.
Könyves.

Egyveleg.
•* (Emléktáblák.) Most 3 évtsdr. Arányi Lajos egyetemi tanár inditványt tőn a természetvizsgálók gyülésén, hogy történeti nevezetességü házak emléktáblákkal láttassanak el. Ez inditvány
akkor elfogadtatván, ahhoz ragaszkodva a nemzeti muzeum igazgatója, Buda város tanácsát
felszólította, hogy következő épületeket jelölné
meg táblákkal: 1. A Mátyás templomát a nyugati
oldalon. 2. Az itteni egyházfi lakását, mely a török világ előtt sz. László kápolnája volt. 3. A
Marczibányi házat, melynek nyugati oldalán
1250-ben szt. Magdolna kápolna állt, melyet később mecsetnek használtak a törökök. 4. A helyőrségi templomot, melyet IV. Béla épitettett.
Itt nyugszik I I I . András király. 5. A várutezát a
Jakabház mellett, hol Katalin királynő holtteste
nyugszik. 6. A gr. Teleky-ház jobb szárnyát, hol
1541-ben L. Bánffy Miklós_ lakott. 7. Az egykori gr. Sándor-ház éjszaki oldalát, hö! a sz.
György kápolnája állt. 8. A várutezát, melyet
Zsigmond király idejében 1686-ig zsidó-utezának
hivtak. 9. A bécsi kapu melletti házat, mely hajdan a sz. szombat-utezában feküdt. 10. A városi
vámházat, melynek helyén asz. Zsigmond ahbásságához tartozó Szűz Mária temploma állt. l l .
Az országházat, melynek helyén Klára apáczák
zárdája volt 1448-ban. 12. Az u. n. csonkatornyot,
mely 1252-ben IV. Béla alatt épült és szt. Miklós
templomához tartozott. 13. A disztért, mely egykor vicus sabathi nevet viselt. 14. A „vörös vakandhoz" czimzett házat, hol I. Lajos király és
Kont Miklós nádor lakott. 15. A városház szögletét, hol 1391-ban Kanizsay tárnok ház* állt, melyet 600 arany frtért adott el. 16. A primás palotája melletti házat, egykor a Perényiek tulajdonát. 17. Ugyane palota mellett a délre fekvő
házat. 18. Verbőczy ezzel átellenben levö házát.
19. A disztér keleti részét, melyet a török világban Szentháromság-utczának hivták. 20. Az egyetemi nyomdát, mely az egykori sz. Miklóstéren áll.
** (A házbér Bécsben.) Bécs város bevallott
házbérösszege a legujabb adatok nyomán 32
millió forintot tesz.
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Irodalom és müvészet.

TÁRHÁZ.
Egyház és iskola.

Melléklet a Vasárnapi Ujság 2-ik számához 1868.
vezőtlen időjárás és az idő viszontagságai által
elöidézett közlekedési nehézségek folytán,'- »
szállitási bizonyos határidőket teherszállítmányokra nézve, jan. 2-án további intézkedésig egészen megszüntette. Ezen megszüntetés nemcsak az
általános szállitási bizonyos határidőkre, hanem
egyuttal minden külön engedélyezett szállitási
határidőkre és ugy az egyenes kül-, mint belforgalomra is kiterjesztetett.

** (Horvát és Tótországból) eddig számüzve
*• (A „Hazánk") czimü politikai, közgazdáBzati és társadalmi napilap, a balközép Ghyczy és volt a protestantismus. Most azonban Varasdon a
Tisza Kálmánnal maradt részének közlönye f. hó karácsonyi ünnepek alkalmával az evangelikusok
12-én jelenik meg. B. Podmaniczky Frigyes fogja ünnepélyes úrvacsorát tartottak. Zágrábban pedig
szerkeszteni; lapvezérekül Ivánka Imre, Szontágh ó-év utolsó napján isteni tiszteletet.
Pál és Várady Gábor vannak megnevezve; vezér** (Székely-Kereszturról,) azon örvendetes
czikkeit, emlitetteken kivül, irni fogják Ghyczy eseményt tudatják, hogy a tudományok oltárán álKálmán, Károlyi Ede gr., Manojlovics Emil, dozni kivánó ifjuság száma folyvást szaporodik.
Nikolics Sándor, Tisza Kálmán, Tisza László, Az unitáriusok ottani gymnaziuma már alig képes
Balesetek, elemi csapások.
Papp Lajos, Perczel Mór, Thury Gergely, stb. Ara befogadni a tanulókat, miért megnagyobbitásáról
** (Bezdánban iszonyu szerencsétlenség) töregész évre 19 ft., első félévre 9 ft., első évne- kellett gondoskodni; s e végre már több adakozás
tént jan. 3-án. A komp 21 emberrel indult el
gyedre 4 ft.
történt.
** (Karczagról) irják: A helybeli református a battonyai partról, de a zajló hullámok a Duna
** (A „Jászkunság") első száma megjelent, s
közepén felforditották. A parton állók jajveszéközleményeiben többek közt Szász Károly, Szilády egyház, Könyves Tóth Mihály lelkész ur fáradokeltek, de nem küldhették kellő segélyt e szerenzása
folytán
uj
orgonával
lett
ellátva;
ennek
költÁron, Tolnai Lajos dolgozataival találkozunk. A
csétleneknek, kik közül csak tizet tudtak partra
lap érdekesen és ügyesen van összeállitva s óhajt- ségei adakozás utján levén előteremtendők, Tavinni, ezek kőzül is kettő nem sokára meghalt, a
juk, hogy vidékének s vidéke érdekeinek minél kács Péter derék földmivelő hazánkfia a maga
többi
pedig élethalál harczát vivta. Ez esemény
részéről 10,000 o. é. forinttal járult azokhoz.
hűbb és gazdagabb képviselője legyen.
annál inkább figyelmet érdemel, mert ama helyen
•* (Erdélyi lapok.) Erdélyben következő lanem egyszer történt már szerencsétlenség.
Közintézetek, egyletek.
pok jelennek meg: „Kolozsvári Közlöny", „Unió",
** (S.-A.-Ujhely és Tokaj közt) a farkasok
„Magyar Polgár", Kolozsvárott; „Székely Köz— (Magyar tud. akadémia.) Január 7-kén megtámadták decz. 23-ki éjjelén a postakocsit. Alöny", M.-Vésérhelyt; „Egyházi és iskolai Heti- a bölcsészeti, törvény- és történettudományi osz- kocsis elég lelkiéberséggel birt, hogy egy lova'
lap", Oyula-Fehérvárott: „Hermanetádter Zei- tály tartotta ülését. A jegyző legelébb is a mult kiszabadítván, oda engedje a fenevadaknak, metung", ,,Siebenbürger Blatter", „Schul- und év 13-ik halottjáról, Szinovácz Györgyről emlé- lyek azt azonnal üzőbe vették és széttépték; Ő
Kirchenbote", „Archiva pentrufilológiasi istoria", kezett meg, aztán bejelenté az 1867 -ikévi Kará- maga pedig ügygyel-bajjal folytatá utját Lisz8
,,Siebenbürgische Zeitschrift", „Telegraful Ro- csonyi drámai jutalomra (400 arany)
beérkezett káig, a hol meghált.
mánul". N.-Szebenben; „Magazinu Pedagogicu", pályamüveket, összesen 21 tragoediát, melyek
Naszódon;,,Bistritzer Wochenblatt'„Beszterczén ; közül azonban csak 19 bocsáttatik pályázatra. A
Mi ujság?
}
„Kronstadter Zeitung", ,,Gazeta Transilvania", komoly múzsa e szaporasága mellett feltünően
„Transilvania", Brassóban, összesen 16.
** (Perczel Mórt) Szegeden, hova lerándult, fcsekély a Teleki-féle vígjátéki jutalomra (100
** (A „Magyarország anyagi érdekei'')czimü arany) érkezett 4 pályamü, melyek közül csak 3 hó 7-én fényes fogadtatásban részesítették. Fáknemzetgazdasági folyóirat szerkesztését ez év ele- pályázhat, miután a negyediknek szerzője megne- lyászenét, lakomákat rendeztek tiszteletére.
jén Halász Imre szépképzettségű nemzetgazda- vezte magát. — A Sztrokay-alapitványból tüzött
** (A „Budapesti Közlöny") hivatalos részésági irónk vette át. Ajánljuk e gyakorlati irányu, jogtudományi kérdésre 2 pályamü érkezett. — ben olvassuk: Az 1867-ik évi X I I . törvényczikk
szakfolyóiratot az illető közönség figyelmébe.
Felolvasást tartott Szilágyi Ferencz „A protestáns alapján ezennel köztudomásra hozatik, miszerint
** (A „Néptanitók Lapja".) A vallás és köz- és kath. egyházak a párisi világkiállitáson 1867- a birodalmi pénzügyminiszterium f. évi január h^
oktatásügyi minisztériuma által kiadandó Népta- ben" czim alatt. Miután a tavalyi párisi világtár- l-jén működését megkezdette. — A „P. J . " jelentanitók lapjára nézve az ország összes néptanítói- laton a műipar és szorgalom termékei mellett a tése szerint, a magy. kir. pénzügyminiszter meghoz szétküldettek a felhivások, illetőleg rovatos szellem, s ennek az emberi műveltségben három bízása folytán Granzenstein államtitkár minden
ivek, melyekbe az illető bejegyezze: akarja-e in- főtényezője, u. m. az iskola, tudomány s egyház is hó 15-én fogja az udvartartásra ajánlott összege*
gyen kapni a lapot s mely nyelven; valamint ne- a közszemlének kitett több tárgyak közé beosztva a bécsi cs. kir. főudvarmesteri hivatalnál kézbesívét, lakhelyét s utolsó postáját. Azt hiszszük, nem valának, — fölolvasó, ki a világtárlatot a mult teni. Ugyanazon jelentés szerint ezen hónaponlesz egyetlen néptanitó is, ki ez őt oly közelről nyáron meglátogatá s annak a protestáns és róm. kint fizetendő összeg 250,000 frtot tesz.
érdeklő s hasznos és tanuságos folyóiratot eluta- kath. egyházakra vonatkozó osztályát különös ta** (A minisztertanácsban) a polgári házassásítaná magától. — Szerkesztőségünkhöz több ta- nulmányozása tárgyává tette, értekezésében erről got rendező törvényjavaslat van napirenden ; **"
nitótól érkezett már tudósitás ez ügyben. Szol- kivánt számot adni. Fölemlité, hogy a protestan- igazságügyminiszteriumban pedig most készül'
gáljon nyilt válaszul e nehány sor.
tismus inkább jelene, a katholicismus multja által el a sajtótörvény.
** (Bem hegye.) Erdélyben a kegyelet azon
volt
képviselve. Érdekes adatokat közölt a kiálli— (Széchenyi ,,Blick"-jéröl,) melyből lapunk
hegyet, hol az egykori tábornok elsö csatája utáö>
tott
könyvek,
minták
stb.
után
a
protestáns
hitmult évi folyamának három utolsó számában oly
mely neki utat nyitott az ellensé^Épigillepett ki?
átalános érdekeltséget keltett közleményeket ad- téritésekről, különösen a nagyszerü angol bibliai országba, melynek visszahóditáájP'k'uldetettk 1
társaságról,
melynek
9616
fiókja
van,
171,375
font
tunk, a „Századunk" is ismertetést kezd meg, s
— megpihent, nevéről nevezte el. A Bachkorigéri, hogy szintén adand belőle közleményeket. sterling, vagyis egy millió 7 IS ezer és 750 pengő mány örömét lelte az elnevezés eltiltásában. Mo^ j
forint
évi
jövedelemről
rendelkezik,
s
86
millió
** (Köszhaszml könyvtárt) fog kiadni az
Kuthy Emil egykori honvédfőhadnagy főlyamO' f
egyesületi könyvnyomda, nagyobbára ismert taná- példány bibliát osztott ki 180 nyelvre forditva, dást adott be az országgyüléshez, hogy e heg?>
ugyszintén
népszerü
folyóiratokat
is
százezrenkint
rok közreműködésével. Az első évi folyam hat
ezen történelmi emlékü név viselésének jogáb9
kötetet képez, diszes kiállítással, s a szövegbe terjeszt. A katholicismus, különösen a római ka- visszahelyeztessék.
nyomott számos képpel. Ez évben a következő takombák sikerült utánzata által volt képviselve,
** (Jászberényben) f. hó 20-án a jászkerület1
ismeretterjesztő munkákat fogjuk nyerni benne : mely alkalomból értekező a katakombák fáradhonvédegylet sorsjátékkal egybekötött tánczvi'
„A csillagos ég" Császár Károly tanártól, „A hatlan búvárának, Rossinak munkálkodását is isgalmat rendez, melynek jövedelme egy — a jás«"
merteté.
—
Utána
Rómer
Flóris
az
Archeológiái
föld őstörténete" Korzan-Avendano Gábortól, „A
kerület területén örök álmukat alvó 156 honv^
sarkvidékek" Kurz Antal tanártól, „A földmive- Közlemények legujabb füzetét mutatá be és ismeremlékét megőrzendő oszlop fölállitására fog fől*
teié,
végül
a
titkár
tett
nehány
jelentést,
többek,
lés elmélete" Cimeg és Luther Jánostól, „Az
dittatni. E tánczvigalom háziasszonyául Perel®
közt
az
elhunyt
Schlechta
Ignácz
pesti
polgár
erdő és élete" gr. Lázár Kálmántól, „Politikai és
Mórnét kérték föl.
történelmi vázlatok" irják többen. A hat kötet 500 frtnyi hagyományáról.
** (A pozsonyi magy. kir jogakadémia) ált*1
**
(Egy
áldásos
intézet,)
kisegitő
pénztár
van
előfizetési ára 8 frt. Korszerű irodalmi vállalat
ez, a mennyiben korunk egyik örvendetes iránya: Sz.-Fehérvárott alakulóban, mely valószinüleg 472 frt adatott át a pozsonymegyei honvédeg?'
rövid idő alatt megkezdi müködését, miután az létnek, mint egy e czélra rendezett hangverseny
a tudományos ismeretek terjesztése.
és szini előadás tiszta jövedelme.
alapszabályokat a közgyülés elfogadta.
** (A sárospataki ref. főiskolai önképzötársu** (A czigányok) azon népfaj hazánkba0'
** (Aszódon) ..Polgári kör" czim alatt olvasólat,) mely körülbelől 40 év óta áll fenn, előfizetést egylet alakult, melynek már is 60 tagja van. Egy- mely még folyton eredeti nomád életet él s mety
hirdet „Társulati lapok" czimü közlönyére, mely előre a „Vasárnapi Ujság", „Hon", „Magyar a rendes hajlékhoz többszöri erőteljes kisérletet
havonkint kétszer jelen meg tudományos és szép- U.", „Ungarischer L.", „Üstökös" és „Ludas után sem vala hozzászoktatható. Elősegítendő
irodalmi tartalommal. Ára egész évre 3 frt.
Matyi" hírlapokat járatják; későbben, ha a tagok azt, hogy ne idegenkedjenek annyira a müvel*
társadalomtól s megnyeressenek részére, Huny^í ;
** (Pécseit) a napokban hatással adtak egy számosabban leendnek, könyveket is vesznek.
ily czimü darabot: „Az 1848—49-iki magyar
** (A jászberényi szabó-egylet) utóbbi gyülé- Mihály leikész felhivást intézett a közoktatás' j
szabadságharcz." Daczára, hogy szerzője porosz sén azon utánzásraméltó határozatot hozta, hogy miniszterhez, terjesztené ki figyelmét a hazánk' |
(Klenze), oly rokonszenvet és lelkesültséget tanu- az eddig évenkint mulatságra forditott összeget ban elszórt és minden nevelést nélkülöző czigány
sit szabadságharczunk iránt, mely magyar ember- ezután közhasznu czélra szentelendi, s azonnal 10 gyermekek állapotjára.
— (A pesti állatkertben) mult kedden eg?.
nek is becsületére válnék. A darabot R. J . for- részvény aláirásával járult a népbank alakításál
ditotta.
hoz. Ugyanakkor Sipos Orbán s Pethes József vadmacskát fogtak meg. Idegen látogató volt, kf
** (Uj zenewiöJRózsavölgyi és társa kiadá- országgyülési képviselőket, és gr. Ráday Gedeon a galambok házában egy pár szelid állatot m»1
sában megjelent: „Pied a pied!" czimü galop, főkapitányt tiszteletbeli szabó-mester ékül válasz- elpusztított, midőn az éber felügyelők kézre ker9'
tették. Pest környékén, kivéve a gödöllői vada '
zongorára szerz. Telbisz Jenő. Ára 42 kr.
totta meg.
kertet, sehol sincs vadmacska; messziről kellé*
•* (A jan. 5-ki philharmoniai hangversenyben)
Közlekedés.
tehát
az alkalmatlan vendégnek érkeznie, s kül"3'
két klasszikus mű mellett két uj szerzemény muJi (A pest-csongrádi csatorna) épithetése nős, hogy épen az állatkertnek vette utját.
tattatott be a közönségnek. Az utóbbi zenemű** (Böszörményi László sajtóperének) esküd*' [
vek egyikét Böhm G. szerzette, s czime : „A iránt, a magyar hitelbank folyamodott a korszéki
tárgyalása e hó 22-dikére van kitüzve. A*|
dalnok átka"; másik Erkel Sándor névtelen uj mányhoz.
8
nyitánya, mely szép dallamai, mesteri hangszere/* {A tiszai vasutigazgatóság) a „teherszállít- zal egyidejüleg fog a tárgyalás folyni Heckena
,
lése által köztetszést vivott ki.
mányok rendkivüli felhalmozása, a beállott ked- Gusztáv ellenében is.

*\.

, ** (A pesti csizmadia-ezéh) a honvédelmi
miniszteriumnál kijelentette, hogy kész a hadsereg
lábbeli szükséglete egy részének elkészítését magára vállalni. A miniszterium a kérelmezőket a
pályázatra utasitotta.
** (A miniszterium) meghagyta a hazai vasuti igazgatóságoknak, hogy hirdetéseiket magyar
és német nyelven közöljék, — ugy azonban, hogy
felül a magyar minc eredeti szöveg álljon. Csak
hogy haladunk e tekintetben is !
•* (A tiszai vaspályán) is több fennakadás
történt az elmult napokban. Igy a decz. 31-diki
vonat is a hófúvások miatt kénytelen volt megállani Szoboszlónál. Az utasok nagy hidegnek é3
éhségnek voltak kitéve. Az állomásfőnök — Neumann ur — és neje egész áldozatkészséggel eíigedék át szobáikat a fázó utasoknak, sőt asztaluknál is vendégszeretettel látták el őket. Az utazók
most hálás köszönetüket nyilvánítják.
** (Gr. Mikó Imre) közlekedési miniszter
Erdélybe utazott.
9
*(A telekkönyv Erdélyben.) Az „Unio" irja:
A telekkönyvi előmunkálatok, nevezetesen a bizottmányi helyszínelések folyó hóban megkezdődnek. Folyó hó 10-kén ugyanis a helyszínelő
bizottmányok Kolozsmegye több községében pl.
Kolozs-Monostoron, Sárváron (B.-Hunyad mellett) hozzá fognak a munkálatokhoz,
** (A postakocsit) Szomolnok és Remete
BZA' k i 5 z b i z t 0 " 8 á g i állomás közelében kirabolták,
s 800 frt készpénzt és 2000 frt értékpapírt vittek
el belőle.
** (Prottmann az egykori hirhedt pesti rendőrfőnök) „titkos jelentései" azon csodálatra méltó
sorsban részesültek, hogy az itteni sajtkereskedőknek szolgálnak boríték-papiros gyanánt. Hogyan juthattak ez okmányok ily „profán" kezekbe,
még eddig kitudni nem sikerült.
** (A nemzeti szinház) decz. 22-iki „Lohengrin" előadásából az irói segélyegylet 340 frtot
kapott, a szinházi segély pénztar szintén ugyanap-yu, a Kisfaludy-társaság 100 frtot Kisfaludi
TVaroly airjünak kijavítására, tu jótékony előadáshoz Marczibányi Antal 13 forintot, Fáy Gusztáv
>-.C2ye
!4 frtot, dr. Mizsey 2 ft. 20 krt, Gyulai
1
"''•... i <>. io krt fizettek felül.
" .

— (A japáni sárkány-sereg) a jeddói GreatDragon szinházból, mely bámulatos mutatványaival az Egyesült-Államok és Dél-Amerikában —
valamint Európának London, Páris, Berlin és
legközelebb Bécs székvárosaiban nagy feltünést
okozott, jelenleg a budai népszínházban előadásait megkezdte, s azokat f. hó 9., 10. és 11-én
folytatja. Annál inkább meglepő a fővárosi közönségnek e látványosság, minthogy a japánok
mutatványaiknál nemzeti jelmezben lépnek fel.
Ez az elsö társulat, mely valaha Japánt elhagyá.
~ (Öngyilkosság.) A soroksári ut melletti
földeken f. hó 7-kén egy fiatal ember holttetemét
fialták; bevitték a Rókus-kórházba törvényes
bonczolás végett. Öltözete jómóduságot árult e!
s zsebében U. G. jegyű pecsét alatt ily czimü
levél volt: „T. cz. Ujfalusy György urnak fiui
tisztelettel. Máté-Szalkán." A szerencsétlen —
mint kiderült Ujfalusy Géza, egy művelt fiatal
ember, ki külföldi egyetemeken tanult s a pesti
e
gyetemen mint rendkivüli joghallgató volt bejegyezve. A mióta hazatért külföldről,kedélye megla8
onlását lehete észrevenni, s mint gyanítják
amerikai párbajnak esett áldozatul, melynek ereüete ép e t l külföldön tartózkodása idejére vihető
vissza.

mert túl volt a hetven éven; igen jótékony szivü
s érdemes polgár vala, tanitgatta a szegényeket,
még a tűzeseteknél is mindig nagy buzgalmat
fejtett ki.
** (Arad város) jan. 2-án Atzél Péter polgármester elnöklete alatt tartott közgyülését
Deák Ferencznek a teremben felállított szobra
leleplezésével nyitották meg. Midőn Bodrogi főjegyző a leplet leemelte, az összes jelenvoltak viharos és hosszantartó éljenzésben törtek ki.
** (Halálozások.) Csáktornyáról irják, hogy
a köztiszteletben álló urodalmi ügyész Hegedüs
Jozsef neje, szül. Kanczián Anna, a vidék s különösen a csáktornyai szegények jóltevője, lelkes
honleány, szives házinő, 8 gyermek anyja rövid
egy napi roszullét után decz. 27-kén, 52 éves korában elhunyt. — Veszprémmegyéből Nemes-Szalókról most értesülünk egy derék hazafi Szedenics
György m. é. okt. 19-én történt haláláról. Az elhunyt veszprém-palotai lelkész volt, sa veszprémi
ág. hitv. evang, egyházmegyét majd egy negyed
századig mint esperes kormányozta, s a dunántuli
evang, egyház kerületben a főjegyzőséget számos
évig viselvén, két izben a superintendens! hivatalra is több szavazatot nyert. Alapos müveltségü
s tiszta jellemű férfi volt. —Rozsnyóról is gyászhírt vettünk. Szörcsey Antal honvédszázados halálát jelentik, ki 52 éves korában hunyt el és honvédtársai rendezte gyászünnepélylyel temettetett el.— Kassán jan. 5-én temették el b. Leutsch
Albert volt honvéd táborkari őrnagyot, ki decz.
28-án Grafenbergben hunyt el. Németországban
született, de igen hű volt a magyar ügyhöz. Két
évi várfogságot is szenvedett. Később TátraFüreden vizgyógyintézetet állitott föl.
** (Miksa császár holtteste) a „Novarra" fregatte-on jan. 7-kén Corfuba érkezett, s legközelebb Triesztbe érkezik.
** (Napoleon fia) számára a Tuileriák kertjében külön vasutat készitettek, mely fölött egészen ő viszi a felügyeletet. A kocsik a légpárnádul KK u<uu'.u.^i.üa!r £s különösen a gőzmozdonyt a
gépészet netovábbjának mondják. A Kis herczeg
játszva ismerkedik meg a gépezetek szerkezetével. — Ezt akarja Napoleon császár.
*"' (A Bukarestben lakó magyar zsidók,) az
egyenjogositás örömére, az országos honvédalapra
gyüjtést rendeztek.
** (Vizaikra a marhavész ellen.) Tövisen «gy
érdemes urnak egy tehene vészbe esvén, a megye
főorvosa csakugyan oda egy szép asszonyhoz egy
oka vizaikrát küldvén, a vivő nem a szép asszonyhoz, hanem a vészes tehén udvarába vitte, a hol is
a falusbiró jelen levén, kérdezősködött a vivőtől,
hogy ki küldte azon deberkét; az azt felelte: a doktor ur, s a falusbiró úr azonnal a vészes tehénnek
beadatta, mire a tehén el is hullott. Őrizkedjék
mindenki marhájának vizaikrát beadni, mivel
drága s mégsem hasznos.
** (A zürichi egyetemen) legközelebb egyNadesda Suslova nevü 24 éves orosz lyányt promoveáltak orvos, sebész és szülész tudorrá.

Nemzeti szinház.

Szerkesztői mondanivaló.
— Debreczen. Cs. S. Meghatottan olvastuk sorait,
kivánatában azonnal siettünk eljárni s az eredményt magán leyélben közlendjük.
— TUza-Ffired. M. B. A küldemény igen érdekes.
De úgy emlékszünk, egy 1848-diki Almanachban már közölve volt. Azonban összehasonlitandjuk, vajjon teljes közlés Tolt-e? s ha nem, felhasználjuk az önét.
— Sz.-Katolna. B. L. A küldeményt köszönettel vettük ; használható lesz. A kívántakat elküldöttük.
— Pest. K. G. Az ajánlat iránt személyesen kellene
szólanunk.
— K.-Vásárhely. Sz. J . A kiadóhivatal előttünk kimutatta, hogy a füzetek rendesen elküldettek. A postán
kellene tudakozni, illetőleg a szokott módon reklamálni.
— Ji.-Bajom. S. M. A Magyar Bazár él még. Kiadóhivatala: Emich, Barátok tere 7. Elöfizetési ára évnegyedre 2 fr.

SAKKJÁTÉK.
424-dik sz. f. — G o l d S a m u t ó l ,
(Kővágó-Eörsön).
(A veszprémi sakk-veteránnak ajánlva.)
Sutét.

c

d

e

Világos.

f

g

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 418-dik számu feladvány megfejtése.
(Grimshav J.-tól, Londonban.)
Világos.
Sötét.
Világos.
Sötét.
1. Fe5—c7
Fd8—c7: 1
Kdö—ctí
2. Vc3—h8
tetsz. sz. 2. He4-a5f
Kc6--d5
3. Vh8—a8 v. h l | m a t .
8. Vc3 —d4+mat.
Helyesen fejteitek m e g . Veszprémben: Fülöp Jozsef.
— Harasztiban: gr. Festetics Benno.— Pesten: Rakovszky
Aladár. — F.-Nyarádon: Górecz Károly. — Gelsén: Glesinger Zsigmond. — Kövágö-Eörsön: Gold Samu. — A pesti
sakk-kör

A 419-dik számu feladvány megfejtése.
(A nagyszombati remetétől.)

Világos.
SOtét.
Péntek, jan 3. ,,A jó falusiak." Vigjáték 5 felv. Irta j
Sardou; francziából ford Szerdahelyi
1. Fh4—f2
Fb4—c3:
Szombat, jan. 4 „Faust" Opera 5 felv. Zenéjét szerz. I
2. Ff2 -b6
Hd2—fi:
Gounod.
|
3 Fd3—f«>
tetsz. sz.
Vasárnap, jan. 5. „Manlius Sinüter." Dráma 5 felv. 1
4. H vagy F ad mattot.
Irta Jókai Mór.
i
Helyesen fejtették m e g . Veszprémben: Fülöp József.
;
Htífö, jan. 6. „Csacska nők." Vigjáték 3 felv. franczkí— Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — GelsétT: Glesinger
ból ford. Feleki.
j
Zsigmond. — Kővágó-E'úrs'ón: Gold Samu. — Jásxkiséven
Kedd, jan. 7. „Zampa." Opera 3 felv. Zenéjét szerz. Galambos István. — Pesten: Rakovszky Aladár. - A rév(Öngyilkos kereskedő.) Zágrábban Lenzen- Herold.
; komáromi aggastyán. — A pesti sakk-kör.
Szerda, jan. 8. Először: ,,Reggeli elött.'1 Dramo'et 1
dorf szállitó kereskedőt ujév napján az irgalmasok
:
Rfivid értesítések. Kővágó-Eőrs: G. S. Köszönet a
sorházának udvarán átlőve találták. Maga végezte felv. Irta Éííkosy Jenö. — és „Apát keres." Vigjáték 2
felv. Scribetril.
szép küldeményért. — Sarkad: N. S. Közölni fogjuk. '"agát, megrongált anyagi viszonyai miatt,
Ü.iiltörtök, jan. 9. ..Tévdt nö." Opera 4 felv. Zenéjét Veszprém: F. J . A 421-ik feladványban a második húzást
annál nagyobb megindulást kelte't,
rz. Verdi.
ajánljuk figyelműbe.

T A R T A L O M.

HETI-NAPTÁR.
és protestáns
naptar

Január"

Gftrög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Decztmb. (ó) Teb.Ros.
121 Vasár.
Ernest pt
31 A Melánia 17 Hebson
13: Hétfő
1 Január18«8 18
141 Kedd
g
Mór
19
15: Szerda | Remete Pál, Mór j ltomét e P41 2 Silvester
20 Eliaczim
•
".> Malachias
16'Csőt. {Marczel, Géza j Győző
4 70 tanítvány 21
171 Péntek Remete Antal j Rein. Antal
22
i> Theophant
'IS Szóm. Péter rom. széke'Piroska
2 3 S. Vajer.
Epiphnnia
Ilohl változá-ai. <J Utolsó'negyed 16-án, 4 ór* 38

Nap
hossza

Hold

kél 'nyug.j hjssia I " k é l i nyüg.

f. P- <5. P- ó. P- f. P- ó. P34 7 46 4 30 146 47 8 4 9 15!
36 7 46 4 32 161 22 9 18 9 50
37 7 45 4 33 175 53 10 31 ,10 24:
38 7 45 A 34 189 13 U 41 i 10 51;
39 7 44 4 35 202 28 rej??• ' l l 19
40 7 43 j 4 37 215 22 0 49 l l 32 :
41 7 43 4 38 227 56 1 53 este Í
perczkor délután.

291
292
293
294
295
296
297

László Kíir.iy (arczkép). - Két névnap. —Percze
Mór emlékirataiból (folyt.). — A pápa sétája (ke'ppel). —
Nagy-Rócze (képpel). — Vihar az Antillákon (képpel). —
Igazító véltsmény a dérről. — Az ingyenes halott. — A hiípe^
hely (képpel). — Egyveleg. — Tárhasd: Irodalom és müvészet. - Egyház és iskola. — Közintézetek egyletek. —
Közlekedés.
Balesetek, elemi csapások. Mi ujság ? —
Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Hűti-naptár.
Felelős szerkesztő: Magy Mik os.

mt*

HIRDETÉSEI*.

legolcsóbb szabadelvü politikai néplap!

KOVA-MALOMKÖVEKNEK.

irásbeli jótállás,

Í862

felülmulhatlanul joes legjutányosabb érákért, melyek ugyanazon árakon máshelyröl,
ajánlatoknál legalább is 25 százalékkal értékesebbek, minthogy azok nemcsak tökéletesen lehuzvák, hanem a zsebórák minden
helyzetben és rázkódtatásban arányosan s
megbízhatóan járnak — csakis egye tul
a 2 2 évi országszerte hires üzletbeli

&0ND1NI
HONOBABIÜ
MENTION

melyek

Láczay Szabó Károly

Szegeden

sárospataki gyárában

BRAUSWETTER JÁNOSNÁL,

H^gT f r a n c z i a m ó d r a k é s z ü l n e k ,
Ezek a kova-malomkövek mindazon iparkiállitásokon,
melyeken megjelentek első kitüntetésben részesültek, és
hogy belbecsökre nézve is kitűnők bizonyság arra ezen üzletnek kilenczedik évi virágzó fennállása, és a kövek folytonos kelendősége.

A kövek két osztályban eorozaiidók u. m.

I-ső osztályúak, a keményebb fajúak, melyek fehér őrlésre és
balra
csupán gőz- és műmalmokra valók.
jobbra
Il-ik osztályúak, az engedelmesebb ritkás és sejtes kovából készültek, melyek sima vagy parasztos őrlésre és
pitiélésre a közönséges malomköveket tökéletesebb minőségben helyettesitik; mindenféle malmokra alkalmatosak; szesz-gyárakban pedig kipo^ólhatatlanak.

A kövek ára. helyben Sárospatakon, par számra.

hí\i

I-ső osztályunké:

Átmérő 36"
38"
40"
ára
Ibi) ft. i7u ft.
lso ft.

42"
44"
46" 48"
19uft.2üo ft. 21U ft. 220 ft.

Átmérő 36" 3 8 "
ára 120 ft. 130 ft.

42" 44" 46"
48"
150 ft. löO ft. 170 ft. 180 ft.

Il-ik osztályuaké:

40"
140 ft.

A kövek rendes magassága: a forgóé 12", az alykőé 10 hüvelyk, ezenfelül minden hüvelyk 2 ft. 70 krral
fizettetik, alacsonyabbság nem vétetik tekintetbe.
Megrendelések minden pár kőre 50 ft. előpénz megküldésével, és hat héttel előbb, mint a kőre szükség
van, tétessenek; midőn a kő nagysága, lyuk-bősége a kőnek jobbra vagy balra forgása, hogy a kő miféle malomra,
őrlésr emre és melyik osztálybeli legyen, tud<vt»ndóA megrendelések levél által is megtétethetnek. A kiszolgáltatás pontos.
Pesten a köztelken kéaz kövek vannak lerakva, melyeknek eladása, mint szintén mások megrendelése felől
is értekezhetni Robbei és társai irodájában, Üllői-ut 1. sz. a.

Láczay Szabó Károly, a gyártulajdonosa.

2872(1-3)

I

ki 12 évig a frank-, svei- | M ü n c h e n b e n
czi óragyárakban, min- |
kitüntetéssel
den Óramüvé8zetnek titmegvizsgáltatott
kait és gépezeteit tulajóra-müvész.
dona tette.
Órák arak számara.
forint.
Ezüst henger-órák 4 rubinra . . . . 10 — 12
»
»
arany-foglalvánnyal
rugóra
18—14
»
»
8 rubinra
15—17
v
» kettős-födéllel . . . . 15—17
»
»
kristály-üveggel . . 15—17
v
horgony órák 15 rubinra . . 16—19
v
» finomabbak ezüst-köpennyel .
. . . 20—2S
»
» kettős-födéllel. . . . 1 8 - 2 2
»
»
» finomabbak 24—28
»
angol horgony-órák kristály üveggei
19—24
»
horgony tábori órák kettősfódéllel
24-26
valódi horgony-remontoirórak (kengyelénél fölhozandó)
28-SO
ugyanazok kettős-födéllel. . 35 —40
remontoir-órák kristály-üveg. 80 — $6
horgony tábori remontoir-ór. 88 46
Arany horgony-órák 15 rubinra (8
számu arany)
40—44
horgony-órák finomabbak
arany-köpennyel
50—60
horgony-órák kettős födéll. 55 68
ugyanazok arany-köpennyel
65, 70, 80, 90, 100 — 120
horgony-órák kristály-üveg
és arany-köpennyel . . . o a — 75
1 cm u .,.>,..-„. —x 1, , „ v -*. u p. 10O — l SO
ugvanazok kettős-födéllel 180—181)
Órák hdlgyek szamara.
Ezüst henger-órák arany-foglalv. 1 8 - 1 8
Arany-órák hölgyeknek t éo O . u t . an »•>
*
ugyanazok zománczczal . 34—36
v
hölgyeknek arany-köp.. . 86—40
»
ugyanazok zománcz ét
gyémánttal
42—48
» hölgyeknek kristály-üveg. 42—46
» kettős-födéllel 8 rubinra . 45—48
»
zománcz és gyémánttal. . 58—6*
Arany horgony-órák hölgyeknek . 45—48
»
ugyanazok kristá.y-üv. . . . 66—60
»
azok kettői-födéllel
64—56
Azonfelül mindennemü órák.
Ébresztők 5 ft., órával 7 és 8 napos 14 ft.
Inga-érák.
Naponkinti felhúzásra
9, 10, l l
Hetenkinti felhúzásra . . 16, 18, 20, 22, 24
Ugyanazok óra- és félóránkinti
ütéssel
SO, 33, 85
Ugyanazok negyed- s óraismétlőre 00, 56, 60
Havi regulatorok
28, 80, 82
Inga-órák pakolásáért 1 ft. 50 kr. számittatik.
StF' Kijavítások a legjobban eszközöltetnek. 5 évi jótállás mellet.
g(T* Vidéki megrendelések a pénzí>97-'
szeg előleges beküldése vagy utánvét, mellett gyorsan és pontosan teljesittetnek.
§J^T* Órák melyek nem tetszenének,
kicseréltetnek. J P ^ " Órák, arany g ezmit
a legmagasb árig cserébe elfogadtatnak.
Ezüst óralánezok 3, 4, 5, 6 ft., hosszuk
fehéren és aranyozva is . . . 7, 8, 9, 10 ft.
S-m»s számu aranylánczok 20. 25, SO,
Sö, 40 ft., hosszuk 40, 45, 60, 60, 100 ft.
$)V* Az órák, arany- s ezüst lánczok bo«zirozvá vannak.
2360(4—6)
iffT* Órássegédek, az óramüvészetbeni
I kiképzésre elvállaliatnak.

Titkos

2346 (7 -12)

betegségeket

még makacs és üdült bajokat is ugy
károdéban, mint magán gyakorlat folytén tftbh ezer betegen legjobbnak
bizonyult mod szerint, sokszor a nélkfil, hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gátoltatnék, gyokere«en, biatoaan és gyorsan gyógyit

Med. dr. Helfer Vilmos

Pe«t, király-utcza 27. sz. Medetzhizban, 1-só emelet, délelött 7—9-ig,
délután 1—4 óráig.
g V » Díjazott levelekre azonnal
valasEOltatik, s kívánatra a gyögyRierek ts megkflldetnek.

FISCHER GUSZTAV
színháztér, kereskedelmi banképület Pesten,

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

NÖI-OLTONY-DISZITMENYEKET MINDEN ÉVSZAKRA

mindennemü szalagok, gombok, kötő- és varró angol ezérnák,
kfltó, himzö, fénylő és berlini pántotok, varró és tráma selymek, Ispahan
harras, nemkülönben fehér és szines organtin, monsseline,
mouls, battist-clair, perkail, tüllanglais, gyapot és ceérna-csipkéket,
továbbá gazdag raktárát

függönytartóknak, tükörbojtoknak, csöngetyühuzóknak,
csillárzainórok, függönyén, léoni arany és ezüst-csipkék, bojtok,
továbbá mindennemü bátor-, kocsi- és katonai paszomány-árakat,

valamint minden ezen ágat illető tárgyakat nagyban és kicsinyben.
Szintugy található itt egy bő raktár mindennemü bélés és balcsont.
* Megrendeléseket — a pánz előleges felküldése vagy utánvétel mellett
gyorsan és pontosan teljesítünk.
2286 (12 - 20)

jóféle s tisztajzlésü

Külsö és titkos

kávé csak 2 ft. 80 kr.

betegségek és gyengeségeket,
katonai ét polgári kórházakban sikerrel használt egyszerü módszerrel bámulatos gyorsan és alaposan gyógyit Weisz
J. gyak. orTOS és szülész, az itteni cs.
kir. garnlsonfokérházban kiszolgált
oiztályorvos, minden alkalmatossággal
ugy a titoktartás, mint a gyógyczélokhoz jól beosztott rendelő-Intézetében
Pest, kis mező-uteza 88. sz- 1. emelet,
bemenet a lépcsőn, naponkint reggeli
7 órától 10-ig és délután 1 - 4 óráig.
F é r l a k és hfilgyek részére külön
bemea** és külön Társzoba.
Díjjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, és kívánatra gyógyszerről ia
gomdoskodik.
2384 (11 - 1 2 )

Portorico kávé
Arany-Java-kávé
Laguayra-kávé .

5 fon t

. 3 ft. 40 kr. Plant-Ceylon kávé

. 4 ft. 25 kr.

. 3 „ 80 ,, Cuba-kávé egész finom . 4 „ 5 0 ,,
•*»
» Gyöngy-kávéegészfinom4 „ 75 „

Dr. Pattison könzvény-vattájn
enyhíti azoanals gyorían gyógyítja

Brasiliai rhum, egy pint 1 ft., legfinomabb jamaikai-rhum, Pecco-virág- a köszvény- s csúzofc
kaphatók Pesten,

n

.

n

•

•* <

rí

minden nemeit u. m.

arcz-, mell-, torok- és fogfájdalnakat.
fej-, kéz- és térdkflszvényt, gyomor é*
a két szerecsen- és Laudon-utcza szögletén, 11-dik szám alatt altesti fájdalmakat stb. Egy kis osomtff
B^"" Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett a leg- ára 50 kr., nagyobb csomagé 1 ft. — K»P'
gyorsabban eszközöltetnek.
2288 (12 — 12) ható Pesten, Török József gyógyizeré*'
! • * Bemenet a két szerecsen-utezába: a váczi-utról a marokkói nél, király-mtcza 7. w. «.
282Í («-<>

bázzal szemközt.

ÜT"

Baahofer e» Jarinay-nal,

dicséretesen ismert

ÓRA-ÜZLETE
PESTEM,

czimü

politikai, szépirodalmi és ismeretterjesztő hetilapra.
Kiadói

Hogy e nemes irányu vállalat mennél szélesebb körökben elterjedhessen, a következö jutányos előfizetési föltételeket szabtuk:
1. A lap hetenként egyszer nagy másfél iven jelenik meg szombaton, hogy vasárnap mmdenkmek kezéhez jusson.
2. Hozni fog arczképeket, csataképeket, rajzokat beszélyek és költeményekhez s
más időszerű képeket.

»• Ára egész évre csak 4= ft., félévre Q fi., negyedévre 1 ft.

W példány után egy tiszteletpéldtoy jár Ki 25 ot gyfljt ezenfelől egy „Honveonaptar"t, ki 50-et Kossuth falra függeszthető nagyszerű arczképét kapja.

» - Végül a két legtöbbet gyűjtőnek egy-egy értékes ezüst ser'««gel kedveskedünk, belévésve az illető nevét, s az általa gyüjtött
«íőfizetők számát.
Az elöfizetési pénzek bérmentes levelekben a „Nép" kiadó-hivatalába (egyetemutcza 4-ik arám) ozinuendók
w
1
A. il
A. >
ök

Heckenast Gusztav.

Az ataiauosan jónak elismeri vaiedl • egeszén frisen érkezeti

SGHNEEBERGI NŰVÉMY-ALLOP
továbbá

Dorottya-utcza 2. sz. a., a „magyar király"-hoz czimzett
szállodával szemközt,

s z ó:

- 8 tüdőbetegek számára.

rekedtBég,
aáthaláz, ingerköhögéi, mellszorongás, elnyálkásodás,
8ok 8 n e h é z
légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható:

T6r«k József gyógyszerész urnál a király-utczaban, - dr. Wagner D.
gyógyszerésznél a váczi-uton,
Thalmayer A. és társa, — Oszetszky
F-»— Schirk J., — és Gerhardt A. uraknál.
M U ll A Ji
Sehwarzmeyer J. gyógyszerész urnál.
Aradon: Probst F. J
KörmöczAn: Draskóczy gy. S.-Sz.-Gy«rgyőn: ötvöi P.
Á s ó d o n : Sperlagh J. gy.
Károly fehérvár: Fischer E.
gyógysz.
B
*«.ian: Klenautz J.
Knbinban: Stojánovics.
Sopron : Voga és RuppBrassóban: Gyertyánfy
recht.
y y f y Fa- Kun-S7,.-Miklós: Stoitf A.
bickk é
J k l i gysz.
Lugoson: Arnold J.
S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J.
és Jekelius
Médiáson: Breiner K.
»attonyán: Bignio K.
Sasvár: Mücke A. gy.
"elgradon Nicolacovics test. Mosonban: Pranter J. gysz. Segesvár: Misselbacher J.
Miskolczon:
Spuller
J.
Beszterczén : Dietrich és
Serajevoban: GyulekaN.G.
Mitrovicz: Krestonoshics A. Sziszeken: Kubányi F.
Fleischer.
Bonyhádon: Kramolin J. gy. Mohács: Pyrker Gyula gy. Szombathelyen : MitterMarosvasárhely: Jeney gy.
mayer gyógysz.
Brasttóban : Fabick Ed.
Munkácson: Gröttier L
Székesfehérvár : Sar K.
Csáktornyán: Kárász A.
Mohácson: Kőgel I)
gyógysz.
f suton : Borsay F. gysz.
Debreczenben: GöltlN. gy. Nagybányán: Iloracsek J. Siklóson . Nyers S. gysz.
Nezsiderben: Fuchs J.
Szathmáron: Juracsko D.
Deesen: Krémer S.
Szent-Miklóson: Haluschka
Dettán: Braunmüller J. gy.BJyitran: dr. Lang E.
Nyíregyházán: HönschEde
Devecserben: HoflFmann B.
gyógysz.
Szarvason: Kéthy V.
Kszeken: Kawilowioz gysz.
líperjesen: Zsembery Ign. Nagy-Becskereken: Nedel- Szentesen: EissdorferG.gy.
Érsekujvár: ConiegnerIgn.
és Prohaszka Gyula.
kovics és Haidegger.
Egerben: Wessely gyszNagy-Kanizsán: Welisch Temesvár : Kraul és Roth
Kszéken : Thürner fiai és
és Lovack gyógysn.
gyógysz.
Dessathy gyógysz.
Nagy-Károly: Schöberl C. Tokajban: Krotzer A. gy
«y6r6tt: Brunner F.
Nagykikinda: KomkaA. J. Tordan: Welits és Wolf.
[•ynlan ; Lukács gysz
Tatán: Niertit F. gysz.
H ^ í e l d H a ^ e í o h m i d t V. Nagyváradon: Janky A.
Nagyszombatban: Pantot- Török-Szent-IHiklos: Pil-!
Mátesy
B.
gysr.
«
.
K
n
schek R. gyógysz.
lösz M,
Orosházán : Vangyel M.
Trencsénben: Simon A.gy.
: Kuna gysz.
Pancsován: Graff gysz.
an: Maletergysz.
Unghvártt: Telendy gysz.
Pécsett: Kunz Nándor.
Kaposvárit: Schröder J.gy.
és özv. Benesch P.
g
Posegán: Balogh gyógysz. Újvidéken: Schreiber F.
J ^ g e n : Strehle gysz.
Pntnokon: Szepessy gysz. Varannón: Elizár gysz.
Karolyvartt: Benich J
»'«-Martonban: Kodolányi Pozsonyban: Schneeberger Veszprém: Fremmel.
és Dussil gysz.
gysz.
és S
Spatay A.
Vaczon: Tragor A.
gysz é
Kassán: EschwigE
Varazsdon: Halter gysz.
Rosnyón : Posch J. gysz.
Késmárk: Genersich C és A. Rimaszombat : Hamaliár Verseczen: Herzog gysz.
Kecskeméten: Papp M.
gyógysz.
Zimony: Ivanovics és fia.
£ ar «nsebe8en: Weber A. gy
gy. Ruman: Milutinovitz S.
Zalatnan: Mégay Gyula.
^olyfhé
F
ih
Békáson: Boromi K. gysz. Zombor: SteinfiaMárk.
Fischer
Ed. gyógysz.
Szászváros: Sándor R. gy. Zsámbokrét: Neumann M.
svártt: Megay M. C. Szabadkán: HofbauerI.gy. Zentán: Wuits testvéreknél.
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Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár.

ajánlja legkitünőbb, j ó és olcsó órákkal gazdagon ellátott raktárát, 2 évi jótállás mellett az alább következö árjegyzék szerint.
_
Minden tőlem vásárolt óra, legyen az függő, fekvő, vagy bármely
állásban levő, — általam a legpontosabban s a legszorgalmasban van kipróbálva.
Egy általam kiadott könyvecske, melyben leirva van, miszerint miként lehet egy
zsebórát hosszu ideig rendes állapotban fentartani - kiegyenlítési tabellával együtt,
melyszerint az órák, a napórák szerint igazithatók, — tisztelt vevőimnek ingyért
adatik.
Ezüst henger-órák 4 rubinra
10—11 forint
„
„
arany-foglalvánnyal, rugóra
12—18
„
„
hölgyek számara
13-15
„
„
8 rubinra
14—15
„
„
kettős födéllel
15-16
„
„
kristály-üveggel
15—16
,,
horgony-órák 15 rubinra
16-17
„
kettős födéllel
18, 20, 22
angol horgony-órák kristály-üveggel
18, 20, 22, 24
horgony tábori órák kettős födéllel
22, 24
valódi remontoir órák (kengyelénél felhúzandó)
. . . . 28—80
ugyanazok kettős födéllel
35—88
Arány henger-órák (8 sz.) 8 rubinra
30—32
„ henger-órák arany-köpennyel
84—Si
„
órák hölgyek számára 4—8 rubinra
25—28
v
« hölgyeknek arany-köpennyel
82 — 88
„
„ hölgyeknek, zománcz és gyémánttal
40—46
„
„ hölgyeknek kristály-üveggel
42—45
n ugyanazok kettős födéllel 8 rubinra
40—45
„
ugyanazok zománez és gyémánttal
65—67
„
horgsny-órák 16 rubinra
86—40
„
ugyanazok, finom arany-köpennyel
. 46—60
„
horgony-órák kettős födéllel
65-58
„ ugyanazok arany köpennyel
66, 70, 80, 90, 96
„
„
kristály-üveg s arany köpennyel . . . . . .
60 —75
„
horgony-órák hölgyeknek
86—40
«
ugyanazok kristály-üveggel
- 48—62
„
horgony-órák hölgyeknek kettős födéllel
50-65
„
remontoir-órák
70,80,90, 100
„
ugyanazok kettős födéllel
110, 120, 130, 150, 160
Inga-órák, hetenkinti felhúzásra
16, 20, 22, 24
„
óra és félóránkinti ütőre
30—32
„
óra ea negyedőránkinti ütőre
48, 60, 55
Havi regulatorok
80—82
Ébresztők 6 forint, órával 7 forint.
SMF"" Vidék! megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése v&gy utánvét
mellett, gyorsan és pontosan teljesittetnek.
Ü 7 * Órák cserében is elfogadtatnak.
I W * Kijavítások, saját szerkezetű szerszámok és gépek segitségével, Genf,
Brüssel és Paris leghirnevesb óragyárakban 6 éven át szerzett tapasztalatok alapján 1 évi jótállás mellett, a legjobban eszközöltetnek s olcsóért számittatnak.
Örák, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek.
2367 (5—12)
Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 50 kr. számittatik.

Érdekes regény- s beszély-folyóirat.
Elöfizetési felhívás

EGELO

1868-diki vagyis negyedik évfolyamára.
í's az J8fi7-ki mümelléklet tárgyában,

Mümellékletünk szétkuülését e hóban kellene megkezdenünk. Minthogy azonban
azon igyekeztünk, hogy mennéi kitünőbbel állhassunk előfizetőink elé, tőlünk nem függő
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:
akadályok miatt kissé elkéstünk. Most azonban ígérhetjük, hogy január hóban a szétküldést eszközölhetjük, s addig előözetőinket várakozásra vagyunk kénytelenek felkérni.
Legjobbféle
valódi gyógyszeri
_ . Mfimellékletflnk Than Mór eredetije után lesz, 8 egy honvéd jeleneLobry és Parton-tólUtrechtben, a skrofulák tet fog ábrázolni. Eredetijét birtokosa szívességéből kaptuk meg.
cl
»m i d t cs. kir. főorvostól, egy gkatulya s bórkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg
á 1 ft.
f
ára
ára 23 kr.

ty
tyúkszem-tapasz,

az idegek

Die

ideg-extractntfa.

sére s a test edzésére ára
k

f ö r

Stíriai Stub-havasi-növénynedv
mell- s tüdőbetegek számára.
E g y
ü v e g á r a 8 7k r
'

&er«chtliche Medicin, öffentliche Gesund-

továbbá:

és Souchong-thea, sardinák, mustár és sajt-féliek a legjutányosb áron

(Patek, Philippe és társa hirneves óragyárosok tanítványa Genfben)

NÉP ZASZLOJ

ÁRJEGYZÉKE
a niajcyar

PHILIPPE KOHN

W " Elöfizetési felhívás

„Der aus A l p e ^ f ' ' h c h n e e b e r S » Krauter-Allop" Folgendes:

ELÖFIZETÉSI FÖLTÉTELEK:

A „Regélő" czimü mulattató folyóirat minden hóbau kétszer 15-én és 30-á«
jelenik meg. — Mindegyik szám n é g y legnagyobb alaku ivből, 8-rétben 2 hasábot
lapokon, és azonkivül borítékból álland.

Elöfizetési ára postán küldve vagy Budapesten házhoz hordáivá:
1868. Januártól kezdve decz. végeig (tizenkét hónap)

6 ft.

3„
Apothekers Bittner in Glo e ™ b e r e i t e t e „Schneebergs Krauter-AUop" des Herrn 1868. Januártól kezdve junius végeig (hat hónap)
bei allén katanhalischen i n d " Z ' U " d F r a n z Wilhelm, Apotheker in Neunkirchen, ist
fPF* A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. — Gyűjtőknek miaden egyvorzügliches Unterstützungsmit^l í j , D d l l o h e n Krankheiten der Respirations-Organe ein szerre előfizetett tiz példány után egy tisztelet-példánynyal szolgálunk.
Reiz im Kehlkopfe und wird bei Lt* m i l d J e r t besser als allé anderen Syruparien jeden
» * " A . 3 e g é l ő " 1865., 1866. és 1867-ik évi folyamaiból teljes számu példányok
c h r o n
Affectionen der Schlingwerkzeuge bliTt
' ! r c h e r Heiserkeit, bei empfindhehen lévén, ujonnan belépő előfizetők a három évfolyamot, és pedig a« 1865-ikit 5 ftért, ae
*egen seiner vorzüglichen einhüllend^n L " n g e n : ? : a t a " h - d e f Keucbhusten u s. w. 1866. és 1867-ikit 6 - 6 forintjával megkaphatják.
u n d
l
m i t ü i R l t ^ ' í n f t l g e n d e n

raktár: IIITTMJH GYIJI.\ gyógyszerésznél Gloggnitzban.

A „Regéid" kiadó-hivatala

(2—*)

(P«9t»n, egyetem-utcza 4-ik izám.)

Tizenötödik évfolyam.

3-ik szám.

! Párisi báli ruhák!

gyönyörüen ékítve, a szoknya, kész derék, övei és fejvirágpl együtt 28, 32, 36, 40, 50, 60 ft. és feljebb.
Vidéki megrendeléseknél kérem a mértéket ,,Centimeter"-rel mérve, vagy egy jól álló
derekat és a ruhaalj elöhosszát beküldeni.

Fellér tárlatai!, végje: 3 ft. 75 kr., 4 ft. 50 kr., 5 ft. 75 kr., 7, 8, 10, 12 ft. és feljebb.
Franczia legyeZÓIí, darabja: 2 ft. 75 kr., 3 ft. 50 kr, 5, 7, 9, 12, 15, 20 ft. és feljebb.
SOrÜe Űe bal, darabja: 10, 14, 17, 20, 30, 40, 50 forint és feljebb.
r
Pesten, váczi-utcza 19. szám alatt, _M? MM.'m?m*2Mm. JE^-nél a nagy Kristóf mellett.
Részletes árjegyzékek bénnentve. *^WI
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Legolcsóbb ujság az összes irodalomban.

Marhabetegségek és marhavész ellen,

Elöfizetési

mint kitünő óvszer ajánltatik

JÓ BARÁT
czimü

KÉPES ÚJSÁGRA.

ft cs. kir. szabadalmazott

KORNEÜBÜRGÍ MARHAPOR

mely a m a g a s cs. kir. ausztriai, a porosz k i r á l y i és szanz királyi kormány által
engedélyezett, a hambargi, londoni, párisi, iiuinchi-rai éj bécsi é r m e k k e l "kitün
tetett, és 6 felsége az angol k i r á l y n é , valamint ö felsége a porosz kirnly fölovászmesteri hivatalaiban eredménydús alkalmazása által kipróbáltatott.
Lovaknál: jó és aggodalmas mirigyes állapotban, nátha, horony és repkedő
böglyök és férgek ellen; de különösen, hogy a lovak jó testeasége és bátorsága fentartassék.
S z a r v a § m a r h a k n á l : a beteges tejelkülönitésTcor az emésztés megakadályozása
következtébeni kevés és rosz tejelés esetében, a tehenefenéi, ugy, hogy e por alkalmazása általa tej minősége feltünOleg javittatik ; továbbá a vértejelés, felpöffedés és nadálybetegség ellen, ugyszinte a borjuzds alkalmával e por használata a teheneknél
igen hasznos, szintugy mint gyenge borjukfizáital látszólag • rösödr.eV.
J ü h o k n á l : a májnadály és duga megszüntetésére, ugymint az altéit minden
bajai eltávolítására, mik henyeségen alapulnak.

Egész

Xiz előfizető után tiszteletpéldánynyal szolgálunk.
4

%

A ...Jó barát* kiadó-hivatala
(Pest, egyetem utcza 4 az. a.).

Olajfestéknyomata nagy és kis

lovak számára
Kwízda F. J.-tól Korneuburgban,

Elsö Ferencz József ausztriai császár Ú felsége által az ausztriai államok
öíszes területeire nézve megelőzőleg annak gyakorlati használatát s a magas cs. kir.
ausztriai egészségügyi hatóság által történt megvizsgálása után, egy kizárólagos
szabadalommal láttatott el, a lovat a legnagyobb megerőltetéssel j á r ó mnnkában is a késő korig folytonosan vidám és jó erőben fenntartja, és különösen
a nagyobb megerőltetések előtt és azok után a lovak megerősítésére szolgál.
Továbbá igm jeles szegédszernek bizonyult be ezen nedv a lovak bénulása-1
nál, csúz, in-daganatok ée megrávdulásoknál stb., ami felől elismerőleg nyilatkoznak :
Auersperg herczeg; Sruónburg-Glauchau gróf: Csákó Ágost; Csákó Zenó;
Sprinzenstein; Khnn grófok; Hartmann alezredes stb ; Meyer W . főlovászmes-i
ter és L a n g w i r t h y M.. az angol királyné ó felsége főállatorvosa; dr. Knanert, *
porosz király ö felsége főlóorvoaa ; továbbá a c*. kir ausztriai lovasság több osztálya

Mindig valódilag kaphatók:
Türök J . gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám,
Thallmayer
A. és T á r s a , - H a l b a u e r testvérek, - Glatz. J.
Kindl és Fruhw i r t k és R a k o d c z a y A. uraknál. — B I D A X: az udvari gyógyszertárban
Továbbá:
Abony: Lukács A. A r a d o n : Probszt J . F., Tone<" es Preiberger. A.-Maréthon:Edinger M. fl.-fíyaruiatoii: Urn.iszta T. B.-Ujialun: Vuss Eug. Beszterczeb á n y á n : GöllnerF Breznyóbanyan : Göllner S ésfia.Brassón: L. J . és Heezheimer A. és Társa, Gyertyánffi J- és fiai. C s á k t o r n y á n : Kárász A. Deforeczieutien :l
Bignio J. ésCs-nak J. D e v a n : Lengyel G. D.-Földvaron: Nadlara P. Eperjesen:
Zsembery József. Eszéken: Deszát'hy I. E s z t e r g o m b a n : Bierbrauer C. J . Gyön-;
gyösön : Kí-czianovich. Gyórfitt: Lehrer F . és Ecker F Jol*van- Ma'eter A
K o l o z s v á r t t : Wolff J. és Karavaszy A. Kaposvárt: Kohn J . K o m a r o m b a n : Belloni A., Zieglerénfia.Hassan: Növeli A. Kőszegen: Bníndl A. I.ii^oturi : Kronetter. Mohácson: Kögl D. és Altmann. M.-Óv»rott: Anton J . Miskolczon:
Spuller Jozsef. Nnjíj-Becskereken: Nede'.kovics és Deutsch testvérek. Nagy-Kanizsan: FesselhoflerF.. Rosunfpld J., Rosenberg J. és Walisch.J. X.-Varadon: Járky
A. Nyíregyházán: Reich ét> Pawlavics. O r o s h á z á n : Gabovits ü . Pápán:Bermüíler J . Pakson: Flórián J . Pécsett: Kisá^i ésfia.Pozsonyban : Scherer, Fül., Hackenberger testv., Wanitschek J . L. és Kovács J K.-Szombatban: Haicaliár C. és
Maleter J. Hosnyón: Posch F J . Székesfehérvárul Legmann A. L. és KovácsP.
Szegeden : Aigner C. Sziszeken: Dierich. Szolnokon: Horánszky N. Sopronban: PacbhoverL., Müller B. és ílandorffer. Temesvártt: Maxer és Sailer, Babusnik A. T i s i o l c z o u : Bukowszky A. C. Trencsénben: Weisz S. L. Uj-Aradon:
Orth J . A. és Liskovies A. Varasdon : Halter F., Koterba B. V e r ő c z é n : Bész
J. K., V e s z p r é m b e n : Mayer, Tuszkau, Lang J . Zala-Egerszegen : Kubinszky A.
Z.elizen: Stcyrer araknál.
• Hogy a t.cz közönség a hamisítványok megvételétől megóvjuk, ezen• nél tudatjuk, hogy csak azon csomagok és üvegek a valódiak, a melyeken a korneubunri kerületi gyá;r- szertár pecsétjével látható
2292 (6 — 6) j
Kiaiiíí-tulaiilonos Hrr.ltKHAtit íi«*ztáy.

esztendőre 2 forint. — Félévre 1 forint

A „Jó barát" czimü képes ujság megjelenik minden hónap 1-én és
16-án. Közleményeinek tárgyát mulattató olvasmányok és ismeretterjesztő'
czikkek képezik. Tárczájában minden országos esemény és hir, a mi a népet
érdekli, két hetenkint van összefoglalva. Irálya az egésznek népies, könnyen
érthető: mindamellett szabatos, élvezhető a legmüveltebb által is. E lap
nem foglal pártállást sem politikai, sem felekezeti tekintetben; függetlenül
bírálja az eseményeket; irányadója egyedül a magyar nép igaz érdeke. B
lapnak czél a nép, nem eszköz, mint annyi előtt, az emelkedésre.
Arra törekszünk, Isten után elérni is reméljük, hogy nemzetünk legszegényebbfiais kedvet és méltó tárgyat kapjon az olvasásra.
H£^* Az előfizetési pénzek az alólirt kiadó-hivatalba küldendők. —
(2 — 3)

KÉPES KALENDÁRIUM,
ax 1808-ik évre,

magyar és német nyelven szerkesztve, melyből a mult évben 15,000
példány kelt el.
Ára egy nagy képes kalendáriumnak
50 kr.
, ,", olajfestéknyomatu kis képes kalendáriumnak • • . . 25 ,,
E naptárak béltartalma, az irodalom leghirnevesb Korypöiiusai által van szer
kesztve. Tartalmaz sok szép illnstracziókat a koronázási ünnepélyről, Ó Felség*
a királyné, Beust és Miksa császár arczképeivel s a mexikói katastropha leirásával, ezenkivül jeleneteket a honvédéletb il,s a magyar honvéd tábornokok arczképeit; továbbá a kir. magyar miniszteriumok, azok osztályai, kihallyatasí napok
s orak teljes útmutatóját. Pompás kiállításban, kapható f. évi nov. l-töl kezdve minden
könyvárusnál, s alulirt kiadó-tulaj don os
nj-.nrtg
lcrmvíir
2327 (8—8)
A»IltU» ISlfAlU,
^
kir. szab. kártyagyárosnál Pesten, 2 szerecsen-utczA 1 -só sz. alatt.
IJ8F* Ajífrilja továbbá Whist és m a g y a r dnpla k á r t y á k legujabb kiadványait
ft FelféKeik s & miniszterek j ó l talált an-zképeivtl.

Fontos a tüzoltó és tornász-egyletek részére.
1868. január elsején megindul a

ll

Pest, január 19-én 1868.

felhívás

Feuerwehr-Zeitung'
iiegyediK folyama.
Tulajdonos és kiadó: Fachini Frigyes.

A ,,FeuerweLr Zeitung" feladata abban £11, hogy a tűzoltó-egyletek törekvéseit
gyámciitsa, emelje; jelesül arra is irányul feladata, hogy önkéntes tüzoltó-egyletek
alaki • tanának. A közlönyt tebát a tűzoltó- és tornász-egyleteknek és községeknek, min*
oly lapot ajánlhatjuk, mely a közönséget nem epak azon felfedezésekről, ujitásokról, ha'
ladásokról értesit], melyek a tűzoltás terén észlelteinek, hanem azon eredményekről >«>
melyeket a tú>oltó-egyletek a monarchiában és a külföldön felmutatnak. Jeles vezér
c z i k k e k , levelezések, s tűzoltási eszközök leirásait, ha szükséges szép illustratiókka'hirek a tűzoltás teréről, a nevezetesebb tűzesetek krónikáját, ezek képezik a lap tartat
mát, ir elv az olvasót bizonyára meggyőzendi arról, hogy a szerkesztőség nagy olvas*'
köre igényeinek megfelelni törekszik.
A ..Feuerwehr-Zeitung," mint a „Versicherungs-Zeitung" melléklete havonki11
kétszer jelenik meg. Ára 4 forint osztr. ért.
2870 (3— 3 /
T C l f f i h t n i a szerkesztőségnél Bécsben, belváros, Seiler-utcza 4. sz.
.

Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-nteza 4-<lik szám alutt).

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Ujdon*ágok egy fiit: E«rész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr

f

stSíH^-" —^^
Tatai
A hazai tudományosság azon érdemteljes munkásai iránt, kik részint az iskolai
tanszékeken, részint a tanirodalomban terjesztik az ismereteket, mindig kiváló figyelemmel viseltettünk. Ezek közé tartozik, és
pedig már évtizedek óta ernyedetlen munkássággal foglal köztök helyet Tatai András
kecskeméti ref. tanár s számos tudományos
és tankönyv irója.
Tatai András született 1803. november
24-én Biharmegyében, Hegyköz-Szent-Miklóson, egy kies fekvésü érmelléki faluban.
Atyja András, hét ref. pap elődeinek, kik közt Sámuel a náPolyi gályákon is szenvedett,
nagy tudományu, de túlszerény
utóda, egyszerü lelkészi helyzetében minden gondját hallgatói
i aV jf a s gyermekei nevelésére
h°/ í ? t t a > F i a András a szülei
üáznál jó irányon kezdett neve^esból s oktatásból korán Debreczenbe került, hol már gyermekuk
f . J °rában a nagy népességű
toiskola legkitünőbb tagjai közé
számíttatott. Alig 14 éves korában, közvizsgán rögtön irott
««in dolgozatát Cicero helyes
utánzásának nevezte a szigoru
itéletü Budai Ezsaiás. Már 17-ik
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Göttingában huzamosabb ideig képezte magát, hol akkor a tudós Mitscherlich, Blumenbach, Planck, Heeren, Dahlman, Ewald
stb. tanárok fénylettek, s a tudományszomjas ifju lelkét rendkivüli éldelettel tölték el.
Hazájába visszatérvén, mindjárt 2—3
lelkészi állomásra nyert meghivatást, de
sem azokat, sem a debreczeni félfizetéses
tanári állomást (rendes ezalatt ürességbe
nem jővén) nem fogadta el, hanem egy évi
segédlelkészi várakozás után, az akkor felállított kecskeméti főiskolába rendes tanárul

nemü

munkáit. Huszonegy éves korá£an már a poesisben s követakfeÖ ^ V b e n a z o r a t o r i a b a n , az
rend ri r e n d s z e r h e z képest, mint
dott M ^ y i l v á n o s o k t a t ó m ü k ö "
játitotta % ^ l l e ^ ^ elsa-

iémet, frantia SZ / rg ? lmáVal í
vet. A s z i v é r ; : s é ^ í a ^ n 7 f
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«olai pályatársai kitünően szerették s he

csülték.
Tizennégy éves k o l l e g i u m i
Pályáját semon hivatallal bevégezvén W

lett meghivatását fogadta el s 1831 tavaszán

recüy Imre akarata folytán professori hiva
jalra készülendő, Pesten és Bécsben félévi
tudományos hospitálásai után, a németoragl
e
gyetemekre ment, s Jénában rövid

melléki egyházkerület főiskolájában, — bár
később superintendens Szoboszlai három izben szólitotta fel a Debreczenben működésre,
— itt, a hol örömmel kezdette, kellőleg méltá-
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ggyobb pártolója főgondnok f L p t ^ v g abba be is lépett. Itt müködik azóta a duna-

nyoltatva folytatta és folytatja müködését.
Részt vett az egyházkerületi s iskolai ügyek
fejlődésének minden mozzanataiban s azon
szellemi küzdelmekben, melyek abban időről
időre előfordultak.
Mint kezdőnek s lépésenkint emelkedőnek különféle tudományágakkal kellett foglalkoznia. Latin, görög, német nyelvészet,
történettan, természetrajz, szám- és természettan vették eleinte mindjárt az ő működését igénybe, s nehány év alatt latin s
görög nyelvtant, szám- és természettan!
munkákat adott ki, melyek kidolgozásában a könnyü felfogás
és az átalános képzés szükségletét tartotta szem előtt. — E
mellett ifjabb éveiben költői s
szónoki tehetsége által kedvességet nyervén, sokáig majd
minden nagyobbszerü temetési
ünnepély alkalmával ő volt a
vidék legkedveltebb szónoka.
Mint ilyet kin ál ta meg öt lelkészi hivatalával a nagyjövedelmü nagy-harsányi egyház is,
de a melyet el nem fogadott,
miután az egyházkerület akaratát annak egyik legbefolyásosabb egyéne e szavakkal tolmácsolta: „mig a forgácsában tart,
addig az iskola-ügyet el ne
hagyja."
Majd a pesti prot. theologiai
intézet megnyitásának második
és harmadik évében itt, mint
egyházi s szent-történelem, exegetica és dogmatica theologia
tanára müködött, s ez alatt adta
ki Kurz „Szent-történelmé"-nek
a reformált egyház nézeteihez
idomított átdolgozását. Azonban rövid két év után, Pestről
Kecskemétre visszatérhetését,az
ottani egyház kivánata folytán
s egészsége tekintetéből is kérte
az egyházkerülettől; mit megnyervén, az 1858-diki ősz óta
ismét Kecskeméten müködik, mint bölcsészet
tanára, befolyván a bölcsészet-jogi tantárgyak tanításával az azóta ott ismét felállított jogakademiába is, melynek az 186%-ik
iskolai évre igazgatóságával is megtiszteltetett.

