Tizenötödik évfolyam.

4-ik szám.

Gyeiinek-vászonnemück és keresztelő készletek.

Ingei. Fökötök. Felöltök. Hosszu vánkosok. Keresztelő készletek: 14,18, 24, 36 ítig és fölebb, bármely színben.
T Ü R S C H F.-néí Pesten, váczi-utcza 19-ik szám, a „nagy Kj<stff*fc mellett.
árjegyzék hérmentve
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ELÖFIZETÉSI FELHIVÁS

Heckenast Gusztav kbnyvkiadó-hivataláb.m Pesten, (egyetem utcza -i. az.) megjelent,
és minden könyváiusnál kapható:

„MAGTAR
POLGÁR"
UJABB TORVÉNYEI,
A magyar alkotmány

Il-dik évi folyamára.

s az 1848-ki törvények módosítása.

Midőn lapunkat inegalapijjpttuk, nem éltünk egy pillanatra sem abban a boldog
csalódásban, hogy valami rózsaszinü pályára léptünk, mert éreztük, hogy a kezdet nehézségei mellett olyan elemekkel is harczra kell hogy szálljunk, melyek ellen nem
Kiegészitő jegyzetekkel.
lesz szabad fegyvereinket használni, s mégis harczolni kell. Utat kellett törnünk
olyan helyeken is, honnét szándékosan szorítottak ki a multban minden szabadelvü
Nyolczadrét. — Fiiive 30 krajczár.
eszmét, a munka annál terhesebb volt, mert olyan sajtótörvények között kellett hogy
haladjunk, melyek a véleményszabadságról tudni sem akarnak, melyek az alkotmánynak
még csak csiráját sem hordják magukban, s homlokegyenest ellenkezésben vannak 48-ki
törvényeinkkel.
ötödik kiadás,
Azonban volt egy hang, mely igy szólott felénk: közel a virradat, haladjunk
(magyar nyelven második.}
közvetlen Holland, Francziaországi odább 1 Mi követtük lelkünk erős meggyőződésével az intő szót, azon biztos tudatban,
ÍN a Iraiu-iirt gyarmatokból behozott f hogy ha lastan is, de a czél felé közeledünk.
liqaear«k : Chartrtnse, Crem» de \
Küzdelemteljes munkánkban akadtunk s oksj.or nem várt, támadókra; de akadA nemi élet
the, Creine de Moc«, bacas et de tunk munkás baráti kezekre is, melyek önzéstelen buzgalommal támogatták törekvéVanille. — Legfinomabb ó Jamaica
síiiket, s ezekről hálával emlékezünk meg.
Ham, Arrac, Cognac; közvetlen AnA jövö év is együtt fog minket találni, s igy bátran nézünk szembe a teendők
golországon át behozott uJNZfdésÜ
h
i
mázával.
Értekezések nemzés ,terhecség-, önchinaitheak, ezek közt a legjobb s
Programmunkat isinerik olvasóink,mert egy azaz országgyülés szabdt'lvüballegerősebb keverékek, bécsi fontja 2
fertőzés-, magómlé3-, sápkór-, fehérohialáéval, mely jövöre is irányadónk lesi.
fttól
10
ítig.
—
Vörös
B«rdeanxfolyás-, közösülést tehetetlenség-, női
A „Magyar polgár" tehát a királyhágóninneni részekben egyetlen közege lesz
Pnnsch, legfinomabb düsseldorfi
magtalanságról stb., ez utóbbi betegezután is azon szabadelvü ellenieknek, mely törhetlen erélylyel küzd alaptörvépunschessentia. - Raktára a legfinonyeink msllett, s valahányszor szükség van reá, a hatalom tulkapásai ellen.
mabb s legerősb tisztaizlésfi pörköletségek óv- és gyógymódjaival.
Visszahódított alkotmányunkat mindig olyan közvagyonnak tekintjük,
len kávénak bécsi fontja: 60, 65, 70,
Függelékkel a bujakóri ragályssásról
melynek rendezése körül e haza minden polgárának egyenlő rész kell jusson jog96 krig. — Ceylon kávé fontja 75, 85
ésDr.Rodet, lyoni orvos
kr., különösen ajánlható. — Befőés kötelességekben.
zött gyümölcs, mely a párisi világtárTárczarovatunkra kiváló gondot forditunk, s az első évi folyamban tőlünk nem
ragályellesii legbiztosb óvlaton tiszteletteljes megemlítésben réfüggő akadályok miatt elmaradt „Okmány tár"-t olyan önálló .korrajzokkal pótoljuk ki,
szesittetett.
—
Árjegyzék,
ingyen
és
melyek nem csak érdekesek, de tanulságosak is lesznek azok számára, kik hazánk törszeréről,
bérmentve. — Megrendelések utánvét
ténetét előszeretettel tanulmányozzák.
a férfi és nöi ivarszerek boncztani ábráival.
mellett gyorsan és pontosan teljesittetAra : i ujforint.
nek. — UO font kávé vagy másegyéb
im ar
tárgyak megrendelésénél 10 ft. értékig
Postán megküldve 10 krral több
czimü korrajzunk közölhetésének ma már megszüntek akadályai, s lapunk U-ik évi
és feljebb az áruezikVek az illetőkhöz
utóvétellel 4« kr. több.
legközelebb esö vasuti vagy gőahajózási folyamának legelsöbb számában okvetlenül megkezdjük. E korrajzban adjuk
állomáshoz bérmentve küldetnek meg. Kossuth Lajosnak egy vádiratát is, mely énemben mais páratlan szépséufl. — Adni
Megrendelhető szerzőtől következö
fogjuk tovább*:
Ciim: Simon Graniehstfidten's
czim alatt:
Thee- and Hum-Depot, am Graben,
Dr Biber V P.
Trattnerhof im Dnrchgange rechts.
E ritka becsü okmányokat a feledhetlen hős vezér eredeti és sajátkezű iratai
Pesten Jozstíf-utcza 66-ik számu
- Wien.
2339 (6-12)
után közöljük.
2818(9-12)
aját házában.
A királyhágóotuli munkatársaink Jókai MOT, b. Podmaniczky Frigyes, Várady Gábor, Jámbor Pál, s több mások igéretét birjuk, hogy közreműködéseikkel táDie in Wien 1866 pramiirte SAMENHANDLUNG
mogatni fogják lapunkat.
Rendes heti szemlét fog vezetni lapunk állandó munkatársa Jónás, ki krónikájában minden érdekes társadalmi mozzanatot, vagy belpolitikai eseményt feljegyzend.
A megyei élet pontos és gyors eredeti tudósításokat hozunk.
Schülingsgasse (Poric) 1074-11, Hotel „Englischer Hof"
kauft und verkauft
Újévtől kezdve ismét eredeti távirati sürgönyöket " S J I
Kiefern-, Fichíen-, Timothee-, Klee-Sanien, Wechselweizen, Staudeu- fog közölni a „Magyar posta," melyek ha rendkivüli időben érkeznének, külön melroggen (Kom), schwarzen Hafer etc. etc.
lékletben is kiadjuk, s postai uton szétküldjük előfizetőinknek
Auftrage auf die vorzüglich bewiihrten,
empfiehlt sich zum Bezuge von
Meg fog jelenni lapunk minden Vasárnap, Szerdán és Pénteken.
echten Magdeburger und Quedlinburger 25- bis 3öfaches Ertragniss lifernden
Előfizetési feltételek:
1867er Probsteier
Zucker- und Futterrüben-Samen, rothen
Saatgerste and Saatbafer,
(Brabanter und steieúschen), weissen KleeEgész évre
12 ft.
l
samen, franz. Luzernar, Pernauer und Ri- in plombirten Originalsacken von circa 2/»
Félévre
6 „
Mtzn.,
gaer Kron-SSe-Leinsamen, amerikanischen
Negyedévre
3 „
Pferdezahn-Mais, Kukurutz, Lupinen, Wi- engllsch. Saatgetreide, (Gerste, Hafer,
Havonkénti előnzetést csupán helybeli előfizetőinktől fogadhatunk el 1 forintWinter- and Sommer weizen)
cken, Buchweizen, Esparsette, Raigrasarn,
in Siicken aungefáhr 23/* n. ö. Mtzn., jával. Vidékről csak azon esetben fogadjuk el, ha legalább félévre kötelezi magát laHoniggras, Wiesenfuchsschwanz, Ceratochpunkat megtartani, mert különben nyomtatott czimszalaggal nem láthatjuk el.
lea australis, Acker- u. Riesen-Spörgel, Sefranz. Sotuiuerweizen
Az előfizetési összegeket e czim alatt: „Elöfizetést pén* a „Magyar Polgár"-ra
radella, chines. Oelrettig, engl. Turnipssain Sacken á 180 Pfd.,
Kolozsvártt, szentegyház-uteza 487. sz.'" legkésőbb január hó elsejéig kérjük bemen, Klee- und Gras-Mischungen,
u. andere bewahrte Saatgetreide,
küldeni a czim, lakás és utolsó posta pontos megjelölésével, hogy teljes számu
überhaupt von allén Arten
welche mit il. 10 Angabe per 1 Sack verse- példányokkal szolgálhassunk, mert fölösleges példányokat nem nyomathatunk.
Klee-, Gros-, Futterpflanzen, Futter- und hen sind, werden von Febr. an, von jenen
Tisztelt előfizetőinkaek a legmelegebb pártfogásukba ajánljuk lapunkat. Ha minauf echte OriginalRunkelrüben-, Futterivurzeln-, Futterm'óhren-,
den régi előfizetőnk hoz magával egy ujat, képesek
lapunkat^ többször
p aleszünk
R
p p
amerik., HeiligenstUdten und andere
Oekonomie-, Handels-, Wald- und Oemüae-engl.,
is megjelentetni.
-. ». - «• i
mr
i ..
m
a „M. P." felelős szerkesztője és kiadó tulajdonosa.
Saat-KarioíTeln,
Neuseeíander
(3-3)
Samen,
Nyolcz egyszerre beküldött előfizető után tiszteletpéldánynyal kedveskedünk.
Soinmerraps,
sö wie auch von
Kolozsvártt, decz. 12-én 1867.
p
HIJJU^
Portland-Cement, Steinkohlen-Theer, bel- welche mit il 5 Angabe per Zentner versehen
sind,
werden
im
Frühjahre
bei
frostgischemWagenfett,Braupech,Fichtenpech,; ucu omu, ..~.
...
Hosszu időt igénybe vett szorgos tanulmányozásomnak sikerült a gilisztabetegségFutterwicken, Raps-Kuchen, Peru-Guano,j freiemWetterdieKartofTelordres,innerhalb nek, niely a gyermekek sorából oly tömérdek áldozatot ad a sirnak, az általam feltalált
Knochenmehl,DüngeTgyps.Superphosphate. I 14 Tagén stets die Rapsordres effektuirt. „Giliszta-csokoládémban" tökéletes gyógyszert állitni elő. Használati módja a szelnlitndische Saatgetreide besorgt dieselbe auch.
letek göngyölén olvasható.
Für die Echtheit sünomtlicher Original-Saaten wird garantirt u. Samenkataloge werden
Kapható Pesten: Török József gyógytára és A. Thallmayer és társa kereskedéauf Verlangen gratis u. franko zugesendet.
Dieselbe hat für Oesterreich die General-Agentur der wiederholt mit den ersten Preisen, sében, s ezenkivül számos bizonylatokat tartalmazó könyvecskémben jegyzett t. bizományosimnál. Ara egy dbnak 20 kr., nálam helyben 6 db. egy ft. — Megrendelhető postazuletzt auf der Pariser Weltausstellung betheilten
utánvétellel az egész birodalomban. K r ö c z e p Á g O S t 8. k. gydgysz. Tokatban

Tárgy ismerőknek: •

titkai s veszélyei

r- Lovassy László pöre, elitéltetése és fogsága " ^ S

Bem József eredeti levelezését és hadi terveit 1848—49-böl.

Bruder Frankl in Prag,

A SZÜLÉKET ÉRDEKLŐ.

k. preass. pat. Kali-Fabrik v. Dr. A. Frank in Stassfurth

übernommen und eiupfiehlt die feingemahlenen K a l i d ü n g e r m i t t e l derselben unter
Garantie der angegebenen Gehalte an reinem Káli und unter Controle der lobi. agricultur-chean. Versuchsstation in Prag, vorzugsweise für Zuekerrüben, Hackfrilchte, Futteikrauter, Wiesen, Oelsaaten und Handelsgewüchse. Preis-Courante, Berichte über
Anwendung und Resultate dieser Dünger, Frachtangaben etc. werden auf Verlangen
gratis und franco versendet. Diese Kalidünger fúhren dieselben Zollfrei ein.
2372 (1-8)

Nyilatkozat.

Alulirt cs. kir. birodalmi vegyész, támaszkodva a találmány pontos gyógyszerészeti bonczolásának eredményére. Véleményét ezennel kinyilatkoztatja miszerint Kröczer
Ágoston tokai gyógyszerész ur által „tiiliszta-csokoládé" név alatt feltalált és készitett giliszta ellenes szeletek erős hatásuk daczára is, az azt használók egészségére nézve
— a meghatározott adagon belől — hosszabb használat mellett is, minden tekintetben
teljesen ártalmatlanok. — Bécs, márcz, hó 15. 1867.
Kletzinsky V. s. k.,
2255 (7—12)
cs. kir. birodalmi vegyész
Nyomatott saját nyomdájában Pesten !868 (egyetem-utoza 4-dik Bzám alatt).

Bruder Frankl in Prag.

Pest, január 26-án 1868.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Ujdoii-assok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán-Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft. - í^iipaíi Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.
ig: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
9 ^
Hirdetési dijak, a Vasárnapi I j s á g és Politikai ljilonsás;okat illetőleg
«C8ben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasrustriii ó» Voglfr, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bétminden igtatta után 30 ujkrajezár.

Szontagh
Szontágh Pál, a képviselőházi balközép
egyik kiváló tagja, Balassa-gyarmat kerületi képviselő, Nógrádmegye Szécsény mezővárosában született 1820-ban szeptemper 12-kén Atyja a gróf Forgács és herczeg
Koburg-Koháry családok jogügyi igazgatója
volt s élete utolsó szakában azon kitüntetésben részesült, hogy az uralkodó Koburg
herczeg által tanácsosi czim- s ranggal ruháztatott fel.
A kis Pál otthon az atyai háznál korán
kezdte tanulmányait s az elsö tanéveket
magán-nevelő vezetése mellett végezte. Nyilvános iskolába először Ib32-ben
ment Eperjesre, hol már a rhetorikába lépett. A következő
évben Losonczra adta atyja, a poézisba, Homokay Pál vezérlete alá s itt végezte a gymnáziumot. 1834-től 39-ig már Pesten az egyetemi tanfolyamok
hallgatója volt, és pedig két
évig a bölcsészeti, háromig a
J°gi tanfolyamon. Kitünő sikerrel végezte tanulmányait, miben
ép annyi része volt szorgalmána
k , mint természettől nyert
éles és gyors esze kitünő tehetségeinek. Iskolai éveiben kezdődött már ismeretsége a szintén nógrádmegyei Madách ImC
révei, ki azonban három évvel
natalabb, annyival utóbb is tanult s késöbbi barátságuk, mely
csak Madách utolsó lehelletével
szakadt meg, az utóbbi megyei
élet éveiben gyökerezett.
Végezve a jogot, az épen
183
%o-diki országgyü•'-ss^aKonaira, mint patvarista, Szabolcs érdemeskövete,
Bónis Samuel mellé jött, kivel
némi rokonsági kapcsolatban is
állt s kinek oldala mellett a
szabadelvü
reform-eszmékben
folytonosan erösbült. Tanulni
szerető, lelkes ifju volt s társai
és az öregebbek szeretetét nagy mértékben
birta. 1840 februárjában már jurátusnak
esküdt föl, és pedig kiváltságos engedély
mellett a kiszabott időnél korábban és ott
Pozsonyban.
Az országgyülés véget érvén, további

P á 1.

joggyakorlatra Pestre jött vissza s itt Lisovényi Lászlónál, az osztatlan Földvárynemzetség ügyvédénél jurátuskodott, hová
az is vonta, mert ama messze elágazott
nemzetség birtokához családja is részjoggal
birt. Ez időközben, mint Nógrádmegye tiszteletbeli aljegyzője már a megyei életet is
megizelitette, melyben utóbb oly tevékeny
részt vett. Sréter János nógrádi alispán
mellett s töle nyerte első beavatását a megyei ügyekbe.
A gyakorlat mellett azonban eddigi
elméleti tanulmányaival|sem elégedett meg.

SZONTAGH

PÁL.

1841-ben, a szent-istváni határnapkor már
letette ügyvédi vizsgáját a köz-, s 1842.
januárjában a váltójogból, mindkettőt kitünő sikerrel. S most már, mint kettősen
okleveles ügyvéd a megyei élet gyakorlati
terére teljes készültséggel léphetett. Csak-

ugyan még azon év májusában s/olgabiróvá
választatott Nógrádban, s a következő három
éves restauratio is helyén hagyván, e minőségben szolgált egész 1847-ig. Müveltsége,
emelkedett nézpontjai, világos feje s tiszta
jelleme, a megye fiaral erői közt neki a legszebb jövök egyikét biztositották.
A haladási eszmék hive levén, megyéjével együtt, azok terjesztésén is buzgón dolgozott. Kossuth „Pesti Hirlap"jának, mely
a megyékből átalában oly kitünő közleményeket hozott s melynek vidéki dolgozótársai sorában az ország legjobb publicistái
erőit találjuk, ö volt tudósitója
Nógrádból. A „Pesti Hirlap"-ot
Szalay és Csengery vevén át,
folytatta levelezéseit, együtt
szerkesztvén azokat barátjával
s megyei tiszttársával Madách
Imrével, ki e lap hasábjain lépett
föl először, akkor már figyelmet
ébresztöleg, az irodalom terére,
melynek egy más ágában később annyi dicsőséggel futott.
Az 1847-diki követválasztások alkalmával, egyik követre
nézve, a nógrádi szabadelvüek
megoszlottak. Egyik rész Kubinyi Ferenczet, másik Dessewffy
;
Jóbot akarta. Szontágh ez utóbbi
pártján volt s keresztül is vitték, de viszonyát több megyei
barátjával s elvtársaival e körülmény némileg feszültté tevén,
kivágyott a megyei életből s
örömmel fogadta Libetbánya
kir. város megbízását, mely őt
küldé követüí az országgyűlésre. Ismerjük a városi követek
helyzetét, a kollektiv szavazattal, a pozsonyi országgyüléseken. A városi követ, a megyeihez képest, csak igen másodrendü szerepet viselhetett; de a
tehetség e helyzetben is érvényesíthette magát. Szalay László is
csak Korpona város követe volt,
midőn többek közt épen a városi ügyben
mondott beszéde által oly mély benyomást
tőn. Szontágh Pál sem maradt figyelem
nélkül; s városi követ és ujoncz létére, az
adóügyben megválasztott országos küldöttségnek, melynek elnöke gr. Széchenyi István
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1861ben a szécsényi kerület közvélemé- j
t, ö is tagjává lőn. Az országgyülés
volt,
nye
öt jelölte ki képviselőül, az ápril 2-kára \
ábbi fejleményei,
a márcziusi események,
további
fejlemény _.,...
összehivott országgyűlésre. Ö azonban, ma- j
az adóügy gyökeres megoldása, e küldött- gasabb hazafisági tekintetből elháritá maga- '
ség munkálkodását fölöslegessé tették.
tól e megtiszteltetést. Azon nézetben volt
Uj aera következett. Az elsö magyar ugyanis, hogy az emigránsokat mind be kell
független felelős miniszterium megalakult. választani az országgyűlésbe, akár jöhetnek
S Szontágh Pál a király oldala melletti haza a képviselői mentelemjog védelme alatt,
miniszteriumba, mint udv. fogalmazó lépett akár nem. Igy a kerület, az ö ajánlatára
be Tehetségeihez s eddigi közszolgálataihoz Pulszky Ferenczet választotta, ki azonkétségkivül nem állt arányban ez alárendelt ban nem foglalhatta el helyét a képviselőhivatal, de részint az államtitkár Pulszky házban.
kérésére s iránta való barátságból, részint
A rövid alkotmányos életnek vége levén,
és főleg, mert Szontágh azon emberek közé Szontágh ismét a magánéletbe vonult visztartozott, kik semmi helyzetet nem kicsiny- sza; honnan 1865-ben mint a balassa-gyarlenek, a hol dolgozni kell, a közügynek mati kerület képviselője lépett ki. A balköhasználni s a hazát szolgálni lehet, — elfo- zépen foglalt helyet s e pártnak legjobb
gadta azt s Bécsbe költözött.
erői, legkedveltebb egyéniségei s legsziveE helyzetben maradt november 13-ikáig, sebben hallgatott szónokai közé tartozik.
— midőn elfogatott. Gyanúban volt, hogy Világos, élénk, elmés elöadása, széles olvarésze lett volna az oktober 6-kai események- sottsága s nagy miveltsége, szeplőtlen hazaben. Erre nézve nem tudtak ellene semmi fisága s kedves, megnyerő egyénisége, polibizonyitékot találni, — de kisült a vizsgálat tikai ellenfelei tiszteletét s szeretetét is
alatt, hogy igen is nagy része volt Bem len- megnyerték számára. Résztvett a képviselőgyel tábornok, szabadságharczunk későbbi ház fontosabb vitái mindenikében, a mellett
hőse, elrejtésében s Bécsböl Magyarországba a legnevezetesb bizottságokban, melyek
' szöktetésében. Bem két és fél napig Szon- közül pl. a vallás- és oktatás-ügyi öt választaghnál volt elrejtve.
totta előadóul. Előadója volt több izben a
Befolyásos emberek utján több, idegen kérvényi bizottságnak is; s legközelebb a
névre szóló utlevelet sikerülvén politikai delegáczió tagjává lön. Pártja közlönyének,
szökevények számára szerezniük, Szontágh a ,,Hazánk"-nak egyik lapvezére.
s egy pár lelkes barátja, egyet „Johann
Arcza szabatos megnyerő; vonásai renSchneider, gr. Széchenyi gazdatisztje" névre desen vidámabb tekintetüek, mint a különszólót, a hös lengyelnek adtak s öt azzal sze- ben sikerült fénykép mutatja, melyről rajrencsésen átsegítették a határon. A kapus zunk véve van. Szemeiben él, ajkain némi
azonban fölismerte a nagyon is markirozott szelid gúnyor van, mely azonban nem bánt
képü idegent, s az első vallatásnál kiadta senkit, csak földeríti a társaságot, melyet
Szontágh bünrészességét a szökésben.
adomákban s elmésségekben kifogyhatlan
Az udvari fogalmazó l l hónapig volt társalgása gyujt körébe.
vizsgálati fogságban. E hosszu haladék szerencséjére vált; mert ez alatt enyhült egy
kissé az elsö düh, a bécsi napokban resztA Mátra alján.
vettek irányában. Ferdinánd császár, még
Fehér tájék, lombtalan fák,
lemondása előtt, Olmützben kibocsátott deTéli napnak verőfénye,
krétumában elrendelte, hogy a részesek hadi
Tarajos köd a hegy ormán.
törvényszékek által itéltessenek ugyan, de
S itt a havat szél sodorván
nem a katonai törvények szigora szerint.
Arczomat behinti véle.
Igy lett, hogy Szontágh, vizsgálati idejének
is büntetésül beszámításával, azon kivül még
Milyen hideg fogadtatás!
két évi sulyos börtönre itéltetett s nem
De hiszen a táj most alszik —
Befagyott a Zagyva, és e
többre, vagy nem — az elsö dühben — épen
Kéreg alatt szívverése
főbelövetésre, ítélete idejéből négy hónapot
Az alvónak alig hallszik.
Olmützben békó-vason, 7 hetet katona-vason,
a többit vas nélkül töltötte, de csak 1850.
Máskor, midőn éberen van,
julius 31-dikéig, mikor — hátralevő ideje
Oly melegen beszél hozzám:
kegyelemből elengedtetvén, — szabadon boLombsohajjal, virágnyelven,
csáttatott.
Madárdallal, — méla lelkem
Szelid ábrándokba hozván.
Haza jött s birtokára Horpácsra vonult.
Mint bús magyar, gazdáskodott; a közélet sö
A mióta ő nem látott,
rompói zárva voltak. Az 1859-diki protestáns
A mióta én nem láttam:
pátens-mozgalmak voltak az elsők, melyekMegváltozott nagyon minden. —
ben részt vön. Addig az ekével s könyveivel
Mért is mentem én el innen?
foglalkozott. Néha a tollat is elővette s eleven,
Mit leltem a nagy világban?
szikrázó elmével és meleg kedélylyel irt egyHiu küzdés, fáradt munkás;
egy hirlapi czikket, melyek kőzül „FecsegéHol maradt a jutalom?
sek" czimü czikksorozata a „P. Napló"-ban,
És itten e kia világban,
méltó figyelmet ébresztett. Az egyházi és
A másikat mig bejártam,
iskolai ügyek iránt meleg érdekkel viseltet
Elvesztettem csillagom!
vén, mint a sztregovai és agárdi ág.-hitv.
egyházak felügyelője, egyszersmind az espeSzerelmesed szivét őrizd
Jól, miképen életed;
rességi és kerületi ügyekben is tevékeny
Drága kincs az, aranybánya,
részt vett. S egyike volt azoknak, kiknek
Lelked ékszere, gyémántja —
erélye, szilárdsága s bátor fellépése tette
S kincsvágyók az emberek! . . .
azt, hogy mig a helv. hitüek mindnégy egyházkerülete mint egy férfi állt a pátenssel
Jön a tavasz smaragd-zölden,
szemben, az ág. hitvallásuak közt pedig a
Ibolyákkal, fényben égve;
Rá mosolyg-e mély gyászomra?
szakadás jelei mutatkoztak, a bányai kerület,
Sötéc fátylát félrevonja?
melynek legtekintélyesb esperessége a nógUj életet tár elémbe?
rádi volt, nem oszlott meg, hanem az autonómiához ragaszkodva, a helvét hitvallásuak
Hold világos éjszakákon
bécsi küldöttségéhez csatlakozott. E miatt
Akkor járnak a tündérek,
is vizsgálat alá vonatott, a pátens ellen küzdő
Elátkozott lovag árnya,
többi társával együtt, de az 1860. május
Az üdvözült Tari Klára
Ea zeng túlvilági ének.
15-iki kézirat e vizsgálatoknak véget vetett.

Es e hangok átrezegnek *
Bérczen, völgyen hirtelen;
Reményt nyerve, megifjulva
Feledve a szívnek búja,
S a sebekre ir terem.
S álmait mig elbeszéli
A fölébredt, szép természet;
Lombos hársak hűs aljában,
A tavasznak halk zajában
Talán én is gyönyört érzek!

Pásztói.

Perczel Mór
lI. Az eskü.
(1823.)

Nagy izgatottság uralkodott az egész
országban, 1822—23-ban, kiváltkép a nemesség és az irók soraiban, — e k é t osztály képviselvén a magyar társadalomban kizárólag
a nemzeti érdekeket s ragaszkodván még az
ország ősi alkotmányos jogainak szegény
maradványaihoz. A nagy franczia forradalom
rendkivüli eseményeinek hosszu folyama
alatt a magyarság, mint vak eszköz elnyomói kezében, mély érzéketlenségbe sülyedve,
nem volt képes megérteni az 1809 ben Schönbrunnból hozzá intézett fölhívás horderejét.
Szomszédai s az egész világ ugy tekintették,
ugy bántak vele, mint az élö nemzetek sorából kitörült s már csak névben létezö nemzettel.
Pedig nem ugy volt, az egész világ csalódott. Magyarország csak egy mély álom
zsibbadtságának volt martaléka, de élt, sőt
a látszólagos megsemmisülés ideje alatt
szedte össze magát s nyerte vissza régi
erejét. Nem is késett megifjulásának jeleit
adni s bebizonyitni a halálát hiresztelöknek,
hogy életképes és belső erőkben gazdag.
^Ferencz császár és minisztere Metternich
a hirneves diplomata, az 1815 — 19-ki gyülöletes szerződések és a szent szövetség szer-"
zője, mihelyt sikerült Nápolyban és Spanyolországban a szabadelvü mozgalmak utolsó
kísérleteit elfojtaniuk s Európában a „rendet" visszaállítaniuk, azt hivek, eljött az
alkalmas pillanat: kegyelemdöfést adni a
magyar alkotmánynak. Különösen a megyék
helyhatósági függetlensége, a nemzeti jogok
ez utolsó s már egyetlen védbástyája s szent
bárkája, volt szálka szemeikben. S hogy egy
merész csapással egyszerre ketté vágják ez
alkotmányos biztositéknak életerét, két
pátenst vagy királyi rendeletet bocsátottak
ki, melyek egyike által az adót fölemelték,
másika által 40,000 katonát vetettek az
országra. Oly rendelet mindkettő, mit a
megyéknek csak akkor szabad az alkotmány
szerint végrehajtaniuk, ha az országgyűléstől a törvényhozás rendes utján ered, nem
pedig királyi pátens által alkotmányellenesen rendeltetik. De, hogy e törvénytelen
rendeleteknek érvényt szerezzenek, korlátlan hatalommal fölruházott királyi biztosokat küldöttek a megyékbe.
A magas aristokráczia, a mágnások, elpuhulva, eínemzetietlenedve, nagy része vacyonbukott, a külföld nagyvárosaiban élvek
után szaladozva; a nemesség a politikai dermedtség álmába merülve, s nem gondolva
egyébbel, mint saját háza és gazdaságával; a
polgárság jelentéktelen osztály még, melyet
semmi érdek a közügyekhez nem kötött; a
parasztság, a „misera plebs contribuens"
tudatlanságban, földhöz ragadva, szolgálat
igájában, nyomorban: im ez volt az ország
népének állapota. S a bécsi kormány nem
alaptalanul hihette, hogy az uj rendszabálylyal könnyen czélt érhet s vajmi hamar
elbánhat e nemzettel, mely ily elemekből
állott. I. Ferencz és Metternich a legkisebb

1 ben émlité, hogy halála után növendékének
ellentállást sem várták; de ezuttal gazda megóvattak, s Ausztria absolut irányzatu szánta azt. De szerencsétlenségre, mint Vönélkül számoltak s irtózatosan csalódniuk politikája ily kemény, de üdvös leczkét ka- rösmartyné mondja, a költő halála alkalpott, ily megaláztatást szenvedett azon perczkellé. \
mával, az akkori zavarban, vagy az azt köA haza szerelme, a jog s abban rejlő erő ben, midőn Magyarországot semminek, ha- vetett költözködésnél, a kép eltévedt s azóta
öntudata, épen nem volt kialudva, csak hall- lottnak, — magát pedig Európa leghatalma- elő sem került többé.
gatva rejtezett a magyar nemzet fiainak sabb államának tekintette.
De az esemény emlékét maga VörösS ime, az osztrák császárság, a XIX-ik
kebelében. A mi azt folytonosan táplálta és
marty
örökitette, és pedig épen azon kölélesztette, a lassanként ébredező nemzeti század e politikai szörnyszülötte, alig te- teményében, mely legelső jelent meg nyomirodalom volt, a nemzet multját visszaidéző remtve, életének még huszadik évét sem tatásban. Vörösmarty azon allegóriái költes dicsöitö tudósok és költők müvei, minők érve el, 1823-ban hanyatlásnak indul; Ma- ményében ugyanis, mely összes müvei Xll-ik
Kazinczy, a két Kisfaludy, Csokonay, Virágh, gyarország ellenben, melyet körmei közé kötetében az ifjúkori kísérletek közt e czim
Dayka, Révay, Berzsenyi, Szabó, Kis, Vit- szoritott, marczangolt, fojtogatott, kifosz- alatt áll: Volt tanítványaimhoz, de elöször
kovich, s mások, kik nem szűntek meg a gon- tott és megalázott, — fölkel, életre ébred s a Tudományom Gyüjtemény „Szépliteraturai
datlan vágj' feledkező nemzedék emlékébe oly politikai érettséget s tevékenységet és Ajándék"-mellékletében, az 1823-diki, harfölhívni a mult nagy emlékeit, sújtani és bátorságot tanusit, mely bámulatba ejti madik évfolyamában e czim alatt jelent
megbélyegezni a kéjelgő s elnemzetietlenült Európát s melynek gyümölcse a hajdani volt meg: Perczel Móricz és Miklós volt tanítés elsatnyult főurakat, s felkölteni a nem- magyar állam rehabilitatiója, az 1848-ki ra- ványaimhoz. Az erkölcs diadala, — utal
zeti szellemet és előkészíteni az ujjászületés dikál reform s az 1849-diki harczi dicső- ezen eskümre, következő sorokban:
ség lön.
óriási munkáját.
í Ez volt a politikai háttér, melyen újra ,,Kezdé nehéz álmán tanakodni. Eszébe jutának
A nemzet igy, még mély álma ideje alatt
fölveszem
elbeszélésem fonalát.
Eskei, és azokat szentül tartotta halálig.
is, a politikai reform nagyszerü müvére
Ugy élt mint fogadá, Erkölcsöt véve vezérül;
Bármennyit
mondjuk,
hogy
az
esemékészült; azon műre, mely az 1823 —1848-ig
S a mi nagy és jó volt keblében: az édes anyának
nyek
egymást
követik,
de
nem
hasonlitanak
terjedő huszonöt éve3 időszakot betölti s azt
Drága hazájának szentelte s az emberi nemnek."
*a magyar nemzet ezredéves életének valódi egymáshoz, — s bár minden hasonlat sántit,
— azért még sein lehet tagadni, hogy vanNem tartózkodom mondani, hogy ha siaranykorává varázsolja.
nak
esetek,
melyek
mintegy
ismétlődnek
a
kereim
sokkal alul maradtak is óhajtásaimon,
fA zsarnokság halálcsapást mér az alkotnemzetek
évkönyveiben.
de
azon
nyugodt öntudatom van, hogy 12
mányra. E kísérlete végzetes volt; a nemzet
Cornelius
Nepos
beszéli,
hogy
Hannibál,
éves koromban tett ünnepélyes eskümnek
mint egy varázs által fölébred s a nemesa
karthagói,
alig
tíz
éves
korában,
látván
megfelelni, teljes erőm szerint igyekeztem
ség, — akkor a nemzetet tulajdonkép csak ő
atyja
készülődéseit
a
spanyolországi
harczra,
legalább. S e tekintetben sem feledékenység,
alkotta, — visszanyerte nemzeties buzgalmát
sürgetve
kérte,
vigye
öt
is
magával.
Többsem restség, sem gonosz szándék vádoló tus politikai rugalmasságát. Mindenki a meszöri
visszautasítás
után
az
atya
végre
beledata nem gyötri lelkemet. Életem s műkögyegyülésekbe tdet, s szorosan összetartó
egyezett,
de
azon
föltétel
alatt,
ha
örök
endésem ideje alatt két mozzanatot jelölhetek,
harczsort képeznek az idegen hatalom támagesztelhetlen
gyülöletet
esküszik
Róma
ellen,
mely a hazát megmentette : az 1848-ki tördásai ellenében ; a nemzet kétségbevonhatés
hogy
egész
életét
hazája
e
legveszélyesb
vényhozási reformot, és a honvédelmi hábolanul bebizonyítja, hogy él s elég hatalmas
ellenségének
megrontására
szentelendi.
Hanrunak 1849-ik tavaszi dicsőséges hadjáramég, hogy sikerrel szegüljön ellen a dynasnibál
megesküdött,
követte
atyját
s
nemtát. Mindkettőben tevékeny, mondhatnám
tia törvénytelen czélzatainak Majd minden
sokára,
még
igen
fiatalon,
a
karthagói
hadtetemes részem volt. Amabban, éveken kemegye ellenszegült az emlitett rendeletek
sereg
fővezére
lőn;
több
izben
megverte
a
resztül lankadatlan lelkesedéssel hirdetett
végrehajtásának; tizenhárom megye annyira
rómaiakat,
meghódította
Spanyolországot
ó» vitatott eszméim jutottak diadalra, s bár
ment az ellenállásban, hogy a kormány nyers
és
Italiát
s
Rómát
a
végsőre
kényszerité.
tudom,
hogy ama nagy átalakulás nem leheerőt volt kénytelen használni ellenökben.
Megtartá
szent
fogadalmat
s
még
száműzetett
egy
ember — hanesri sok, söt az egész
Bars*), Zala, Nógrád, Komárom, Bihar, Bortésében
és
hazafiai
hálátlansága
daczára
is,
nemzet
müve,
— büszkén érzem, hogy abban
sod, Vas megyék, s a hazafiak közt Nagy
mind
halálig
hü
maradt
esküjéhez.
részem
volt.
A honvédelmi harczban sem
Pál, Balogh János, Deák Antal, Somssich,
Gyermekkori, de máig elevenen élő em- fogja részemet senki elvitatni tőlem. S hogy
Platthy, Pázmándy, Borsiczky, Marczibányi,
gróf Dessewffy Józ"sef s számosan tüntették lékeim közt a Hannibál esküjéhez hasonló honszerelmemet és a hüséget, mint Hannibál,
mozzanatot találok, 1823-ból, a magyar al- a száműzetésben is megőriztem — arról önki magokat e korszakban.
tudatom tesz tanuságot.
Az egyszer fölébredt nemzeti szellem, az kotmányos ébredés esztendejéből. S ez eseegyszer izgalomba hozott nép, nem vala el- mény, melyet a maga egyszerűségében elöaltatható többé, a mozgalom gyorsan növe- adandó vagyok, mais ugy tünik fel előttem,
Az egyiptomi nök életéből.
kedett s az ellenzék roppant hatalommá mint azon határtalan és buzgó honszerelernnőtte ki magát.jAzonban, szerencséjére úgy nek kiapadhatlan forrása, mely egész életeBármennyit irtak utazók ét) nem utazók Kelet
a
dynastiának, mint az országnak, a köz- men s későbbi összes s összefüggő cselekvő- nő-életéről, az ezt boritó rejtélyesség, mysticismus — mely még korán sincs végkép szétoszlatva
ponti kormány legfelsőbb köreiben neveze- ségemen átvonul.
s tán nem is lesz még sokáig — fenntartja azt az
Egy
szép
nap,
a
közönséges
izgatottság
tes fordulat állott be. Ferencz császár és
érdeket, melylyel e tárgy iránt az egész nyugat
közepette,
melyben
még
oly
kétségtelen
király, bár engesztelhetlen ellensége minden
viseltetik. Ez érdeknek óhajtunk hódolni mi is,
loyalitásu
hazafiak
is
osztoztak
mint
atyám,
forradalmi mozgalomnak, sőt átalában a hamidőn egy keleti utazó, Gentz után — ki a czikladásnak is, másfelől igen lelkiismeretes Vörösmarty a hazát s nemzetet lázas inge- künkhöz tartozó szép képet is készii ette — egyetember, ki sokat tartott a ,,legitim jogok vé- rültségbe hozott eseményekről beszélt ne- mást közlünk az afrikai mohamedán nőéletből.
dője" czimére, tisztelője volt az ősi állapo- kem. Magyarázta hazánk közjogának amaz
Leirhatatlannak mondja Gentz a hatást, metoknak s némi népszerűséggel is birt; Met- alapelveit, melyeken a felébb érintett kir. lyet rá Kairó, a fáraók földének e régi fővárosa
ternich maga is tartózkodott a dolgoknak rendeletek oly érzékeny sérelmet ejtenek. gyakorolt: minaretjeinek hegyes csúcsaival, kiabáló muezzineivel, ló-, szamár- és teve-karavánaivégletekig hajtásától. Amaz megemlékezett, Beszéde lázas hevületbe hozott, s rajongó val
óriási eperfáival és gyönyörű vidékével, mehogy koronázásakor esküt teit Magyaror- szellemem egészen felforrott bennem. Föl- lyens számtalan bivaly, ló, juh, szamár, kecske és
szág alkotmányának épségben tartására ugrottam a székről s a szoba azon sarkához teve legelész és csakugy hemzseg a sok pelikán,
s
törvényeinek tiszteletére; emez sem oly szaladtam, hol a falon Rákóczi Ferencz flamingó és ibis, a régieknek szent madara.
átalkodott, sem oly korlátolt eszü nem volt, képe függött, a „hazáért és szabadságért"
Mindjárt első kirándulásának alkalmával találmint utódai: a Schwarzenbergek, Bachok és fölkelt és küzdött hősök utolsójáé, legna- kozott Gentz nehány sétáló nőcsoporttal s ez alöcnmerlingek, hogy saját diplomatái jó hír- gyobbikáé. Lelkesültségemben letérdeltem kalommal ösmertetett meg bennünket Egyiptom
nevével együtt a birodalom elvesztését is ez előttem szent képek fényével sugárzó nővilága körében tett tapasztalataival.
A sétáló nők előtt rendesen méltóság-teljesen
koczkaztassa. Végre József főherczeg, Ma arczkép előtt, s ünnepélyes esküt tettem,
lépdel
egy-egy kövér, érdemes eunuch, hosszu nád„hogy
életemet
a
hazának
szentelem,
s
meggyarorszag nádor-ispánja, nem mulasztá el
botjával, melylyel a kíváncsiakat mindkét oldalon
közbevetni magát s fölhasználni befolyása mentem és megboszulom nemzetemet."
távol szokta tartani. A keleti férfiak átalában
egész sulyát, hogy eltávoztassa a végletekig
Vörösmarty mellettem állott. Mikor fel- anuyi tisztelettel viseltetnek mások feleségei
menő összeütközés veszélyét, A fejedelem, keltem, könyes szemmel tekíute ráms meg- iránt, hogy ezekre sétálás közben, ha mégoly meidején még, megszüntetett minden erőszakos ölelt. Ó szerette s megérté gyermeki rajon- lyen le volnának is fátyolozva, nem pillantanak.
rendszabályt s hogy egészen az alkotmányos gásomat, mely az igazság félreismerhetlen Nem in-y az európai, kinek kiváncsiság* gyakran
utra térjen és villámvezetöt adjon a vihar- bélyegét viselte masán. Nehány szóval biz- a'maga'hátára idézi a felügyelő eunuch nadpalnak, összehívta az 1825-diki országgyűlést, tatott, hogy eskümet soha se felejtsem el, czáját. Kelet fiainak e szemérmessége különcsak vallási tanaik, elveik határtalan tiszteleA veszély ekép elfordult, az ország jogai maradjak hü ahoz, mint Hannibál, mert a ben
tén alap.-zik.
karthagói hös hasonlatát ő idéztefölelőttem.
E vallási fanatizmus általában vérőkben van
,
*) Elsö közleményünkben is, az I-ső szám 3-dik lán
Vörösmarty élete végeig gondosan meg- már a keletieknek, nemcsak a férfiaknak, hanem »
harmadik hasábjának 7-ik sorában bácsi helyett bar*i ol«-sanclo.
őrizte e Rákóczi-képet s neje előtt több iz- nőknek is. Erre nézve Gentz több példát hoz tol
v
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Egyiptomi nök sétája, Kairóban.

s mi is megemlíthetünk egyet. Az eset következő: \ összefüggés szentesit sok oly dolgot, melyek előt- dóba s megvesztegette az eunuchot, hogy férje
Diebitsch porosz mérnök által, kit Ismael pasa, j tünk, európaiak előtt, a legvisszataszitóbbak. távollétében bocsátgassa be hozzá szeretőjét. Az
az alkirály híit Egyiptomba, épittetett magának ! Ilyenek mindenekelőttazeunuchok, a kik első sor- eunuch nagy jutalmat várt a fontos titokból s fölKairóban nemrég egy gazdag, zsidóból keresz- ban képviselik a mohamedán fanatizmust. Mintáz fedezte urának a dolgot. Ez együtt érte a szeretőtyénné lett tőzsér egy pompás, fényes palotát. Ez asszonyok védői kü önös tiszteletben állanak már, ket. A vizhordó sápadtan és remegve hurczoltakésőbb mé" egy keresztyén kézen keresztül az igaz- melyet ők méltóságos tartózkodásuk, vallásos ma- tott elő s a divánon kellett helyet foglalnia, mig a
hitű Mohamed bey birtokába került. A mint a bey guk viselete, a mosék gyakori látogatása és a hűtelen asszony arra kényszerittetett, hogy félbe akart hurczolkodni uj házába, feleségei közt va- szertartások szoros megtartása által nagyon tud- ájult kedvesének kávéscsészét, csibukot és vizet
lóságos forradalom tört ki. Ök semmi áron sem nak fokozni. Mint nálunk a papoknak, ugy ott nyujtson, a mibe ez kezét és lábát megmossa. De
akartak egy keresztyén által épitett és épittetett nekik csókolgatnak rendesen kezet az utczákon. az ünnepélyes lakomázás rettenetes véget ért. A
pasa hajánál fogva megragadta az asszonyt,egy kardcsapással levágta halovány
fejét s odadobta a vizhordó
lábaihoz. „Te feleségemet
akartad; ne, most a tiéd!"
mondá. A hulla azután a
fejjel együtt egy zsákba köttetett s a halálfélelmek közt
remegő vizhordónak hátára
vettetett, kinek azt a Nilus
hullámai közé kellett dobnia.
Ez esemény hire csakhamar elhatott a város lakosságának minden rétegébe. Lélektani tény, hogj*
efféle vérlázitó háremtörténetek szörnyü varázsa hevesebb természetekre még
Ösztönzőleg hat. A nők
azonban minden vigyázat
daczára is, kiszabadulhatnak
olykor a háremből, különösen fürdés alkalmával. A
fürdőbe ugyanis az egy
férjet uraló nők mindnyájan
együtt mennek egy ennuch
kiséretében, ki az ajtó előtt
kivül telepszik le s egyik
pipát a mísik után sziva ki,
várja az asszonyok visszatérését. Ez gyakran nagyon
sokára történik, mert a fürdőben fecsegnek, csibukoznak, kávét isznak és cziczomázzák magukat. Ilyen alkalmakkor egy-egy más öltönyt vesz magára, mint a

házban lakni -, sem majdan abba a mauzóleumba
temetkezni, melyet a bey ugyancsak Diebitsch
által kezdett emeltetni. Az asszonyok embereket
fogadtak, hogy ezek kövekkel verjék el a mauzóleumon dolgozó munkásokat.
Ezen vallásos és fanatikus iránynak alapja,
mely Kelet nőinél olyannyira elvan terjedve, kétségtelenül a keleti intézmények összeségében rejlik, melyek magukat mindeddig fenntartották, s
melyeknek egy oldala sem sérthető meg anélkül,
hogy az egész veszélyben ne forogjon. Ez a szoros

rendes, a kimegy ^s v»oo«*xjíijx-_^

I>en sokat fáradott utazónk, mig egy eunuch megengedte, hogy lerajzolhassa oly föltétellel, hogy
a rajz öt percz alatt készen lesz s a rajzoló egy
fiorinot (forint) áldoz.
Átalában ösmeretes az eunuchok hallatlan
pénzvágya és előszeretete a fényes és drága iránt.
Ezen alapszik leginkább hűségök urok iránt, mert
pénzzel minden titkot ki lehet csikarni belőlük.
Elbeszélünk egy idevonatkozó történetkét, mely
Gentznek Kairóban tartózkodása alatt esett Egy
pasa felesége beleszeretett egy fiatal, szépvizhor-

anélkül, hogy az ajtóban
pipázó czerberus ráösmerne.
Odabenn ismét magára veszi ruháit s a többiekkel
együtt hazamegy.
Közelebbről ösmerkedett
meg utazónk a keleti nőélettel egy nyugati hölgy által.
Ez Tinne Alexine, fiatal
hollandi utazónő volt, kivel
•ő ugyancsak Kairóban találkozott. E hölgy csupán
utazási szenvedélyből behatolt Afrika legbensejébe s
összejárta a Gazella folyó
legveszélyesebb
vidékeit.
Egyik kisérője, anyja, nagynénje, két szobaleánya áldozatul estek a gyilkos éghajlatnak s Ő csak másodmagával tért vissza.
E kalandos kisasszonyt,
kit utaztában a szerecsenek
mindenütt a szultán leányának tartottak — meglátogatta Gentz ó-kairói lakásán. Egy romalaku, tekervényes ház volt ez, melybe
a Harun-al-Rasid idejebeli
történeteket könnyen bele
lehetett képzelni. Az udvaron mindenfelé majmok
ugráltak, kutyák vonitottak
s szudani szolgák és szolganők sütkéreztek a napon.
A szép, magas, szőke utazónő bevezette
látogatóját, minden részében gazellabőrökkel ékesített lakásának szalonjába: egy hajdani hárem
főhelyiségébe. A szobának három oldalon volt
három nagy ablakja; de az ezeken betörő világosságot elhomályosította azon diszes fafaragvány, mely mindegyik ablakban alkalmazva volt
és azt okozá, hogy az egykor e helyen lakó asszonyok kitekintgethettek ugyan, de őket nem láthatta senki.
A hárem személyzetéhez tartoznak az úron

kivül a rabnők és szolgálók is, kiknek száma
majd több, majd kevesebb a háremtulajdonos
gazdagságához képest. Ezek a legkülönbözőbb
nemzetek tagjai. Tinne kisasszonyt is, mint valami keleti hölgyet, számos rabnő vette körül, s oly
sokféle, a milyeneket ritka egyptomi háremben
találni. Még pedig
ezeket Tinne kisasszony nem is ugy
r*
^WjSSSl
vette, hanem olyan 3Fhelyeken, a hol hosz
szasabb ideig tartózkodott, önkényt
csatlakoztak hozzá.
A naiv, fiatal szépségek egyre mutogatták nekem karjaikat és melleiket,
nogy megcsudáltassak az oda tattovirozott
kígyókat,
skorpiókat és krokodilokat. Egy csinos gallas leányka
Afrika legszebb fajából, oly magasan
nordta köztük a fejét, mint valami királynő; ez később
megbetegedettemért
a z
éghajlat még itt
« ^gen hideg % o l t
. Tinne kisasszony
js abban a véleményben van, hogy a keleti nők igen távol
tannak attól, hogysem férjeik és uraik
eiőtt reszkessenek,
'-'sszehasonlitva keJet nőinek állapotát
a
nyugatéival, kétségtelen, hogy mind
fény, mind árny ide

Képek a hazai népéletbői.

mondja is egyre: „hurkát eszünk estére, hurkát
1
eszünk estére!' ezáltal fejezi ki örömében mindazt, mit a mai naptól vár.
I. Falusi disznótor.
Éles már mind a kés, nvnd a bárd. Gazduram
Mihelyt elmult Erzsébet napja, beállottak a behozza a pálinkás butyéllát, a böllérök isznak,
hidegek: azonnal elkezdődik a disznó-ölés. — A egyet-kettőt falnak utána, avval mennek az udvarra, az ólból kieresztik a disznót.
Nemsokára van sikoltás meg sikoltás,
a gyermekek beszaladnak, 8 csak midőn lobog már rajta
a láng, merik kiütni
az orrukat. A nagyobbfiuöllel hordja
a tüzre a szalmát,
Marczi pedig, az iskolás, melegszik a
lobogó lángnál; ott
a könyv a hona alatt,
de sehogy sem akar
haladni az iskola
felé, olyan jó volna
otthon maradni, ha
megengedné az apja,
hisz ma disznót öltek náluk, — hja
most eszébe se jut,
hogy sietni kéne, pedig ha elkésik, nem
állok jót érte, hogy
reht' uram föl nem
fenekeli. A bojszí
kutya is ott sertepertél a perzselők
körül, nyalja a vért,
« az elhányt disznóköröm után csóválja
a farkát. A varjak
pedig lerakodtak a
háztetőn a kalodára,
ők is várják a konezot.
Képek a hazai népéletből: I. Disznó-perzselés. — (Greguss János rajza.)

Meg van perzselházbeliek közül apraja nagyja, három-négy órakor ve s tisztítva a disznó; az igaz, itt-ott kirepedt a
már talpon van; a férfiak köszörülik a késeket; a bőre, más helyt meg rajta maradt a szőr, hanem :
nők lótnak-futnak, a szolgáló most dugta be az
Isten néki! ha szőrös,
utolsó dugatot a kemenezébe, a gazdasszony a meMajd mögöszi a bérös.
nyecskével együtt hordja ki a kamrából a tegnap azután felszedik s behordják a házba. A férfiak
este csinált rétest, alig várják, hogy kisüljön; az egész nap a hússal, kolbászszal, szalonnával
nek
férjhez,
bajlódnak, az
mint a nyuasszonyoknak
gati nők. Vapedig a bélgyonuk nem
tisztítás és a
lesz a férj tuhurka-töltés,
lajdonává; sőt
• meg a sütés,
ellenkezőié^
főzés ad dolennek vagyogot, ugy hogy
nából egy resz,
Öreg este van,
mint kiházakivált ha kesitás, melyet
vesen vannak
nem a leány
rá, mikorára
szülői adnak,
elvégzik a dolennek birtogot.
kába jut s igy
Egésznyáa
nő majdnem
ron át a szeteljesen függény ember is
getlen állást
zsöndit, ha
nyer. Egészen
többet nem,
szabadon renlegalább egy
delkezik saját
malaczocskét,
Jagyona felett
hogy legyen
es nem kezesegy kis nyákedik férje
lazó télire; a
adósságaiért.
módosabb pe* ,férJ halála
dig tiz-tizenöt
"tán
p e d i
disznót is öl.
még ennek vaEgyik ugy
gyonából
i8
mint a másik,
jelentékeny
ha megöli,
részt kap s
disznótort
tisztelt állást
csap, meghijja
foglal. Mindrá az ösmerőezek oly kösöket, szomrülmények,
szédokat a jó
•nelyek kelet
barátot; a vi^hölgyvilágalágért sem álMakovicza várromjai. (Sárosmegyében ) — Greguss János rajza.
helyzetét
lana meg, inolyannak,
kább
elbuj—,
~" jobbnak tünapróság a meleg kemencze mellett a kuczkóban
sem / ° : ' . m i n t a nyugatiaké. Különben ők koránt- zsibolyog, mindegyik arcza oly vidám, oly mosoly- dosnék a föld hátáról, minthogy azt mondják róla:
eat? a r t J a k magukat boldogtalanoknak és nvu gó, örülnek, hisz ma disznótor lesz; a legkisebbik „azt biz a szomszéd kutyája se tudta meg!<< Kitesz mindegyik magáért; nem sajnálja, a mi szelri
gyl k S t V é r C Í k s z a b a d a b b helyzetét épen nem is, az a kis ezöszke lány, most nem a bubával éongénységétől telik.
dol, — ott heverhet ma a Dócziné ládájában (az
Délben csak egy kis keménymagos- vagy
ágy alatt), most egészen más foglalkoztatja, — de riskása-levest és a disznó fejét főzik meg papnfé ek m e
J
g0
«t"!<5gét, életöket,

ta

nejeik-

szettanárok egy más, de bizonyos tekintetben hakasnak; hanem este, no akkor van leves, szárma Olnodi Zudar nemzetség birta, elég tanuság erre sonló jelenség!ől kölcsönöztek szót reá, s a sütést
(töltött káposzta), kicsinált, becsinált, sült hús, az, hogy 1412-ben Zudar Benedek már mint or- „sugárzásnak" nevezik.*)
sütemény, meg még kitudná hogy mi, aztán az a szágzászlós , Zsigmond király egy oklevelében
A sütés, vagyis a meleg test sugárzása —
jó kerti karczos! — Ugy hat óra tájt mennek a magát „de Makovicza" irta alá. (Fejér, Cod. X. röviden csak a „melegség" sugárzásának nevezik.
vendégekért; a meghívottak közül, ha csak halá- 5. 301.) A Zudar nemzetség ivadéka birta Mako- — abban áll tehát, hogy a meleg test e melegétlán nincs, nem maradotthon egy sem; a volna még viczát magvaszakadtáig. E nemzetség 1470-ben más, vele nem érintkező testekkel távolra is közli.
csak a szép, ha megvetné az ember szives barát- Zudar Jakabban kihalván, utána a makoviczai Azt mondhatná valaki, hogy p. o. a kályha sütését.
ságit! Az ugyan várhatná, mig ő hozzá valami urodalmat királyi adomány mellett a Rozgonyi a kályha érintkezésével melegített levegő eszközli.
alkalmatosságba elmenne aztán más! Körülülik a család, Ónodot pedig a Tárkői v. Tarczay család De ezt az ellenvetést megczáfolja mindjárt az,
megrakott asztalokat, hozzá látnak amúgy isten örökölte. A Rozgonyiak kimultával Makovicza is hogy egy szobában még hüvös lehet a levegő, s
igazában. Vacsora után elbeszélgetnek, dalolgat- a Tárczay-aké lőn 1522 ben. De 26 év mulva ha szembe állunk egy azelőtt kevéssel fűtött kenak, közbe-közbe járja a kulacs meg a nagy zöld Tarczay Györgyöt, ki János király pártját követte, menczével vagy kandallóval, elől érezzük a meleI. Ferdinánd király hűtlennek bélyegezve, javaitól gét, hátul fázunk; háttal fordulva megint az ellenmihók.
— Igyál szó'gám Miska, — biztatja a gazda megfosztá és Makovicza várával és urodalmával kezőt tapasztaljuk. A nyársra huzott pecsenyét is
1548-ban saját hivét, az élelmes Serédy Györgyöt azért forgatják, hogy minden oldalát süsse a tüz.
a bérest, — mit búsulsz, tán valami bajod van?
boldogitá. Utóbb a Tarczay örökösök megperlet- Arra se volt példa, hogy a szelet kenyér külső
— Nincs nekem gazduram, semmi, csak a
ték Serédyt, meg is nyerték a pert, de az itéletet
kezem rándúlt meg egy kicsit, mikor reggel a végre nem hajthatták, mert Makovicza várnagya lapja megpirult volna, még ha megszenesedett is
a bolső. A természettanárok még egyenes kisértszalonnát hordtuk befelé.
kivont karddal szegült ellene, és a végrehajtókat vénynyel is megbizonyitják. Egy hevített érczgo— Talán bizony nehéz volt ?
elűzte.
lyót beakasztanak egy üvegharangba, s azt aztán
— Meghiszem azt, hogy az volt!
Serédy György magtalanul halván el, utána a légszivattyúra alkalmazván, kiszítatják belőle a
— Ejnye kutya-foganású! hát aztán ki mered unokaöcscse Gáspár Örökösödött. De ennek csak levegőt. A golyó körül támadott üresség azonban
a szádon ereszteni fiatal ember létedre, hisz az leányai maradtak életben. Ezek egyike Zsuzsána legkevésbbé sem gátolja, sőt még valamennyire
ilyen korásunak mint te vagy, birni kell, csak a Janusius osztrogi lengyel herczeghez menvén elősegiti a golyó sütését és abból következő megföld birja. En fiatalabb koromban nem azt a fél, férjhez, ez neje után, és mint hajadon sógornéi hűlését.
de az egész szalonnát, még ha te a tetejébe ültél gyámja, volt ura Makoviczának; mig 1601-ben
Van, az igaz, egy kis különbség a sütés és a
volna is, elvittem volna, ha nem tovább, a tizedik f.-vadászi Rákóczy Zsigmondnak (utóbb erdélyi „melegség sugárzása" közt, de a mely a dolog
fejedelemnek) 80 ezer aranyért a szepesi káptalan valóságát nem illeti. A természettanárok ugyanis
ház ellen!
— Szerettem volna látni, — mondja rá a előtt örökösen eladta. Utóbb 1611-ben a Rákóczy ott is lelnek sugárzást, a hol testi érzékeink megörökösök felfizetés mellett a Tarczay család tagadják a szolgálatot. Erre persze nekik ismét
béres.
hévmérő kell, sőt ez sem elég a közönséges szer— Már pedig azt, fiam, megláthattad volna. leányágával is kiegyeztek.
Igy jutott a Makoviczai vár és urodalom kezetében, hanem egy, e czélra sajátosan módosí— Nem azt mondom én, gazduram, van itt az
átelleni háznál tizenkét pár malomkő, próbáljon a hires Rákóczyak birtokába, kik közül Zsig- tott úgynevezett „különbségi hévmérő" szükséges
meg belőlük vagy egy párt az utczán átguritani. mondnak fia I. György mint Sáros vármegye reá. Ennél még sokkal érzékenyebb szerszámot
— Haj, fiam, a hetven felé ballagok én már, főispánja, Makovicza várát lakásul választotta. találtak az ujabb időben, melyet hosszas leírásból
hanem azért fogadjunk tiz itcze borban, hogy egy Időjártával pedig a Rákóczyak a várról és uroda- sem lehetne megérteni, azért csak nevét: „villaóra alatt nem egy párt, de mind a tizenkettőt ide lomról makoviczai herczeg czimet viseltek. 1683- nyos hévmérő" mondom meg, és azt, hogy egy
ban Rákóczy I. Ferencz özvegye Zrinyi Ilona foknyi melegségnek ezered részét is nyomozhajtom az ablak alá.
korában a makoviczai vár is hősi ostrom után,
— Jó, nem bánom, fogadjunk, itt a kezem feladás mellett a császáriak kezébe esett, és ekkor hatni vele.
Mindezekkel a szerszámokkal aztán szépen
nem disznólúb!
felgyujtatott, leromboltatott; azóta küzdnek rom- kitanulták a sütés természetét. Az ezt tárgyaló
Fogadtak. Hogy is ne mert volna Miska jai az idők emésztő fogával.
tudomány főbb igazságai a következők:
fogadni, hisz a mult vasárnap egy jó markos
II. Rákóczy Ferencz, a rodostói számüzött,
1. Minden test, akár mily csekély melegség
czimborájával esíyütt ketten sem birtak egy követ még birta e nagy urodalmat, és szebb napjaiban
legyen
benne, folytonosan gut, azaz sugároz ki
talpra állitani. Iszunk, gondolta magában, a gazd- gyakran időzött a makoviczai urodalom székuram rovására. Nagyon veti az öreg, hanem majd helyén, a zborói kastélyban, mely most örökösödés belőle a melegség. Annálfogva hát, ha magára
megválik, hány zsákkal telik. — De a gazda is utján az'Erdődy grófoké, és melynek udvarán hagyják, nem melegítik, folytonosan hűl.
2. A kisugárzó meleg, p. o. egy kályhából,
tudta, hogy mit csinál; fiatal korán nem volt az a magasodnak fel két sorban ama szép hársfák,
szilaj ló, a melyik, ha megmarkolta a két fülét, a számszerint száz , melyek miatt Rákóczy I. minél messzebb távozik a sütő testtől, annál nakörme közt megmozdult volna, megszelidült az György egykoru levélírásoknál azon ismert kité- gyobb helyet tölt be, tehát szétoazolv** kisebb
mint a bárány, s ugy tették rá a nyerget. — Egy- telt használt: „Dátum Zboroviae sub centum hatásu. Ezt mindennapi tapasztalásból tudhatni.
3. A sütő melegség, ha utjában valamely
szer a többi közt rút sáros tavasz volt, az utczán tiliis."
Gy. N. J.
testbe
ütközik, háromfelé válik. Egy része az
egy szegény ember két girhes gebén vitt volna
utjában
álló test felszínéről visszapattan, szintugy
valahova öt vagy hat köböl buzát a kocsi derékmint a világosság sugarai, teszem, egy üvegtábban, aztán az ut közepén elakadt egy kopolyában
igazító vélemény
láról. Más része behat a testbe, és benne reked(kátyú), ő megszánta szegényt, hogy ott küzkövén, megmelegiti. Egy harmadik része keresztül
a
d
é
r
r
ó
l
.
dött s nem tudott menni se ti, se tova, neki vehatol a testen, mint a világosság a levegőn, vizen,
tette a hátát a kocsi farának. „Na t-zólitsd őket!"
(Folytatás.)
üvegen, s tovább folytatja utját, mintha semmi se
— mondta a kocsisnak, avval ugy kilökte az egész
lett volna előtte. De ez a msgoszlás igen különIL A melegség sugárzása.
kocsit a kátyúból, hogy á két szegény szénvonó
böző mértékben történik, kivált a két utolsó részé
majd az orrán támaszkodott.
s
a különbséget az utban álló test természete
Egy
edényben
vizet
forralunk
fel,
s
aztán
A vendégek az alatt ittak 8 daloltak; az öreg
gazda pedig nem szólt semmit, csak felöltötte elvevén a tűztől, jól bedugjuk az edényt, hogy a okozza. A levegő p. o. igen parányi részt tart
magára a bekecset s kiment. Miska sem ügyitett gőz ki ne jöhessen belőle. Ekkor egy lehető leg- meff a sütő melegségből s emez c«aknem akadályoda se, ő is ivott, dalolt a többiekkel. A világos- vékonyabb 3 lábú kis állványra helyezzük, hogy talanul halad át rajta. Azért neaa is, vagy észre
alig vehetőleg melegül fel tőle, s ez az oka, hogy
ságra és a zajra oda bötönt négy czigány, talán a körülte levő tárgyaktól minél inkább elkülömagas helyeken mindig hidegebb a levegő, mert
nözve
legyen.
íly
helyzetében
a
mi
vizünk
mégis
épen a korcsmából jöttek, — rárántották kinn a
csak a meleg földdel való érintkezése melegiti, a
nemsokára
kihűl,
holott
a
gőzölgés
nem
segiti,
s
pitvarban; a fiatalság nosza felkerekedik, roppták
nap meleg sugarai ellenben majdnem hatástalanul
az
állványnyal
s
a
levegővel
az
érintkezés
által
ugyancsak a csárdást. Aztán kihordtak a házból
haladnak át rajta. — Másfelől a fa, gyolcs, papiközlött
melegség
is
csekélyebb,
mintsem
hogy
a
asztalt, ágyat s egyetmást, rakták ugyancsak.
ros a sütő melegség legnagyobb részét elfogják,
sok
veszteséget
megmagyarázhatnék
vele.
ToFél óra mulva bejön az Öreg, azt mondja a
vábbá felfüggesztettek egy jól (teszem a pirulásig) magukba rekesztik, megmelegednek tőle s alig
béresnek:
fölhevitett vasgolyót vékony érezdróton egy nagy sejthető parányi részét bocsátják át. Valamint hát
— Na szó'gám a lelke fijájét, ide át van már terem közepébe s ellesték a kihűlését, mi megint a világosságra nézve vannak átlátszó és át nem
mind!
rövidebb idő alatt történt, mintsem a vékony látszó testek, ugy a melegség tekintetében is léMiska nem akarta hinni a dolgot, kiment, dróton eloszolhatott volna a melegség s a levegő teznek átsüthető és át nem süthető testek. A levegő
hogy megnézi, a vendégek is kicsődültek utánn. is magába átvehette volna. Tegyük hozzá, hogy átsüthető, utána kevés különbséggel a kősó (daHát ott volt az egytől egyig, pedig ugyan- csak egy 3 lábnyi hosszu vasrúdnak egyik végét rabban levő konyhasó)7 következik, mint a mely a
csak ormótlan nagy kövek voltak. A béres meg- akár megtüzesithetjük, a a másikat bátran foghat- reásütő melegségnek /8 -adát átbocsátja magán.
hozatta a tiz itcze bort, aztán mulattak hajnal juk a kezünkkel. A mig hát a kezünkig érkezett Egykősó-tábía tehát nagyon czélszerütlen eszköz
volna a hőség, valami úton-módon el kellett volna a kemencze gyakran alkalmatlan sütése
feléig.
felfogására, holott rámára egy rétben húzott paMásnap hat ember egész nap küszködött oszlania.
El is oszlott biz az, de nem enyészett el piros, mint át nem süthető test, jó szolgálatot
?ele, mig visszahordták a malomköveket.
teszen. De csak addig, mig a megrekesztett meT-k
K-ly. nyomtalanul. Még pedig nem is kellett természet- legtől maga is föl nem hevül s aztán maga is kezd
vizsgáló reá, hogy fölfedezze a nyomát. Kitalálta
sütni. Hogy hát ez későbbre történjék, ernvónek
A zborúi vagy niakoviczai vár.
azt minden ember, a ki valaha érezte és kimondta,
Sáros vármegye északi részében Galiczia hogy „süt a nap," „süt a tűz," „süt a kályha" vagy sütésellenzőnek vastag vagy több rétü pafelé, Bártfához V,., mértföldre fekszik Zboró, (kemencze, fűtő stb.). Tudniillik minden, a minek pirt használnak. Az érez-, például vastáblák is,
mezőváros, fője a makoviczai hires uradalom- távolról — érintkezés nélkül érezzük a melegét, azt elállitják ugyan a sütő meleg h-iladásá', de miveli
nak, mely történelmünkben birtokosai által sze- mondjuk róla, hogy süt.") Bs nevezetes az, hogy a mint tudjuk, igen csekély melegség elég a fől"
repelt. Zboró átellenében magas hegyen düle- valamennyi előttem ismeretes nyelv közt csak a hevitésökre, hamar is kezdenek ők maguk sütnideznek a hires Makoviczai vár romjai, me- magyarban lelem népszerü kifejezését ennek a Az üveg jórendin középfokot tart az átsüthető és
lyet képünkön láthatni, és mely régi okmányok jelenségnek. Kitetszik ez abból is, hogy a termé**) Hibásan mondj ík tehát, a kik mondják, hogy „sü1
tanusága szerint Zemelnve (v. Smilno) helység
a hold,"' vagy „kisütött a hold"; mórt a hold oly parányi*
*) Ajánlom ez észrevételt a Magyar Nyelv Szótár* süt, hogy csak a legujabb időben tökélyesitett szerszí"
határában feküdt. Eredetét a tatárjárásig fölvihetni; sőt némelyek szerint nevét is Makó-tói szerkesztője figyelmébe. A magyar-német szótárak irói is mokkái iehet észrevenni
B. S.
B. S.
n^ ere, ki állitólag 1241-ben Kapta volna IV, számba vehetnék. .
Bcla i-irálvtól. A XIV. száradban már a kihalt

át nem süthető testek közt. Ugyanis csaknem
felét (pontosabban V,0-dét) bocsátja át a meleg
sugaraknak. A többit részint visszaveri, részint
megrekeszti.
4. A sütő testek ismét nagyon különbözőkép
viselik magukat. Némelyek gyorsabban kisütik a
melegöket, tehát kevesebb idő alatt több meleget
adva, erősebben sütnek; de hamarább is kihűlnek.
Mások ellenkezőleg. Ezt a különbséget nemcsak
az anyag különbsége okozza, hanem a felszín minősége, olykor még a szine is. Tapasztalt dolog,
hogy a vaskemenezék erősebben sütnek, mint a
cserépkályhák; nemcsak azért, hogy az vas és ez
cserép, hanem azért is, hogy amannak a felszíne
durvsi, ezé pedig,minthogy mázos,sima és fényes.
Tapasztalták azt is, hogy a fényesre csiszolt ezüst
ibrikben a forró kávé nem hűl meg oly hamar,
mint a homályosra súroltban. Meg keil mondanom
végre azt is, hogy két test, ha csak szinében
különbözik, már nem egyenlő idő alatt hűl ki,
hanem a sötét szinü hamarább, a világos szinü
lassabban.
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Mint minden chinai nyomtatványnak, ugy az I állásáról, a hivatalos értesítéseket császári engeujságnak is egyik lapja tiszta, hosszukás alaku, dély folytán Pekkingben kinyomtatják, egy szó
9 —10 hüvelyk hosszu, három-négy hüvelyk szé- változtatása nélkül.
les s fölülről van összefűzve tiz vagy tizenöt lap.
Némely füzetnek boritékja is van; chinai
Jobbról balra olvassák. — A mellékelt minta egy betükkel áll rajta „fővárosi hiradó;" másikoi.
chinai újságról van másolva.
csigák és sárkányok, a chinai birodalom jelvényei
láthatók; egy öreg ember csigát tart kezében e
fölül van rajta „sok mondani valóm van," azután
a megjelenés napja. A hitvány alaku lapnak tartalmát a császári s miniszteri és kerületi rendeletek, továbbá kinevezések képezik; olvkor-olykor
előfordulnak benne a császárhoz beadott kérvények is, az azokra adott válasz kiséretében. Minthogy a chinai császárság jelenlegi ura 14 éves
kiskoru, a kormányzás élén édes anyja, s az előbbi
császár első neje állanak, kik mindenben a csáA chinai legkisebb értékü pénzdarab sin-wanszár nagybátyjára, a külügyi miniszterre hallgatche; s ezért ez ujságot is igy nevezték el.Ezenkivül
nak. A császári belső titkos tanácsosok s a fentvan még egy másik lap is, az ugynevezett yuenemlitettek minden reggel összegyülnek a fejedelmi
moon paou, jelentése: városi hirek. Terjedelmesb
palota elfogadó nagy termében. — A kérvényelévén a sin-wan-che-nél, ára is magasabb; ez is
ket ilyenkor szokták benyujtani a kérelmezők.
hosszukás papírszelet. E lap naponkint jelen meg;
A kérvények többnyire már előlegesen elolvastat5. Minthogy a sütés az utjában álló testeket s a kerületi kormányzók székhelyén adatván ki, nak s a válasz reájok készen van; ha a kérvényező
melegíti, erre nézve azt tapasztalták, hogy a mely az ottani hireket közli, azonban a kormányzók a kedvező választ nyer, a folyamodványt vörös
testek a sugárzás által hamarább hűlnek, azokat lap tartalmára nincsenek közvetlen fölügyelettel; vonallal huzzák keresztül, azt irva rája: „Kin
a sugárzó melegség gyorsabban, tehát inkább me- az egyedül a nyomdásztól vagy kiadótól függ. A tsze" = tekintetbe veendő. Ezen kifejezést egyelegíti. Tehát egyéb körülmények egyeztével a kormányzók és nevezetesb hivatalnokok háza dül a császár használhatja.
durvább felszinü ea sötétebb szinü testeket a sütés meliett folytonosan egy irnok tartózkodik, ki a
A chinai fővárosi hiradó legérdekesb rovatát
jobban melegiti. Köztapasztalás, hogy a fekete látogatókat jegyzi föl; egy másiknak az elfogadó
teremben
van
helye,
hogy
az
itt
fölmerülő
táraz
egyházi,
közigazgatási, büntető törvényszéki
ruha nyárban melegebb. Megkísértették ezt olyformán is, hogy nappal, derült hideg időben a gyakról adhasson kimeritő tudósitást. Például hatóságok, továbbá a tudományos egyetem föl"°ra különböző szinü posztódarabkákat teritettek, ,,Yang kormányzó ő méltósága reggeli 8 órakor terjesztvényei képezik. — Mutatványul közöljük
8 az
t vették észre, hogy minél sötétebb szinü volt ágyudörgés mellett nyitván ki szobája ajtaját, a itt a tudományos egyetemnek a mult évben beaa posztó, annál több hó olvadt el alatta, mit abból nagy elfogadó-terembe lépett, s a császár palotája dott fölterjesztvényét, melyben kérelmeztetik,
következtettek, hogy annál mélyebben sülyedt felé forditván arczát, az iránt hódolatát fejezte hogy a császár ő felsége engedné meg, miszerint
"ele a hótömegbe. Tudjuk közönségesen, mily ki. Ezután fölbontván „kinevezési okmányát" a a chinai nyelvben jártas idegen tanárok tanithaskevés ereje van a napnak derült hideg időben a hivatalnokok, s a jelenlévők egymásután előjővén: sák az egyetemi tanulókat az európai művészetre
hó olvasztására, minek egyik oka a fehérsége a előtte leborultak, s őt üdvözölték. Az ajtókat s tudományokra. E fölterjesztvénynél érdekesb
ezután bezárták s ő méltósága hivatalos teendői-, jelenség aligha fordult elő a chinai irodalom terén ;
hónak.
hez fogott." Ez, egy uj év első napján közzétett világosan igazolja az idegen befolyás nagy hatal6. A sütő melegség fölötte gyorsan halad.
tudósitás; a következő kivonatban pedig a bün- mát; s ha kedvező választ nyer az egyetem, a
Egy fölhevitett vasgolyó elébe egy ellenzőt tettető törvényszéki eljárás eredménye foglaltatik: chinai birodalom valószinüleg rövid idő mulva
tek, mely a sugarait felfogja. Aztán jókora, távol„Yang ő méltósága a Foo-yuen-nel (hivataltársa) ujjászületik, s a gyönge óriás megerősödik.
ságra töle egy igen érzékeny hévmérőt helyeztek.
Összeült egy bünös ügyének vizsgálata végett.
A mint aztán az ellenzőt elkapták, azon pillanat„Midőn egyetemünk felségedhez az iránt
Nyolcz órakor ágyuüdvözlet mellett nyilt meg a
o n kimutatá a hévmérő, hogy éri a sugárzás.
bátorkodik
esedezni, hogy a mértani tudományok
nagy elfogadó-terem ajtaja; ő méltóságaik az ezen
7. A sugárzás a szabadon álló testből min- alkalomra egybegyült hivatalos személyzet kisé- terjesztését előmozdítani kegyeskednék: azt nem
denfelé, de minden pontjából egyenes irányban retében, elfoglalák székeiket. A rendőrök f'ölszó- az emlitett tudományok bálványozása, vagy ujihalad. Ki lehet ezt mutatni a következő kisért- littattak a vádlott föl kisérésére; az itélet kimon- tdsi viszketeg ösztönzi, hanem egyedül azon ok,
vénynyel. Befütött kemencze eleibe egy ellenzőt datván, azt ujra visszavezették, azután az elitélt a hogy ugy a hadászati, mint a gazdasági eszközök
teszpek, ettől kisebb-nagyobb távofságra egy városon kivül eső vásártérre vezettetvén, lefejez- fölállithatása ezen tudományokon alapszik. China
másikat. Mind a kettőn egy-egy krajczárnyi lyuk tetett. A tisztek azután ismét visszamentek 8 óhajtaná, hogy gőzhajóit maga építhetné,de hogy
van. Ha már ugy helyzik az ellenzőket, hogy a két tudósították a Foo-yeen-t az itélet végrehajtása ezt kivihesse, szükséges, hogy a mértani tudomá*.
jyukon át a kemencze oldalát látni lehessen, a felől."
nyokat európai mesterektől sajátítsa el. Eredkülsö lyukhoz tartott hévmérő legott kimutatja,
ménytelen munka és pénzpazarlás lenne még csak
ho
Az ily törvényszéki eseteken kivül a kerületi remélni is, hogy bennünket erre saját ismeretünk
gy éri a sugár. -Ha pedig félrébb toljuk valamelyik ellenzőt, ugy hogy a két lyuk s a kemencze lapok az ipar előmozdítására czélzó értesítéseket elvezérelhet. Mind e mai napig China igyekezett
°_Jdala ne legyenek egyenes vonalban (t. i. ha a is közölnek; igazolja ezt a 1866. deczemberben saját erejéből hatalmas állammá vergődni; de az
ét
lyukon át nem látszik a kemencze), azonnal megjelent Foochowi ujság: ,,Chow, a fokhieni is igaz, hogy a chinai szellem már előteremtette
me
kerület jelenlegi számtartója, hogy bizonyos fon- azt, mire képes volt; az értelmes egyének nem
gszünik a sütés hatása a hévmérőre.
tos tárgyakban szabatos ismertetést nyujtson, a titkolják el, hogy országunk jövőjének bizt >sitáEzen
törvények
szerint
hatnak
egymásra
a
t
következő értesitést közli: a mint a földmivelés sára nélkülözhetlen az európai müvészet és tudok^tek kölcsönösen, és cserélik ki egymással
és mesterség a jóllét főforrásai, épen oly szük- mány honosítása. Tévedne az is, a ki azt hinné,
Tla
l távolságra is a melegöket. Ennélfogva ha séges a ruházat és élelem a nép számára. Mintel
&y felhevitett vastáblával szembe egy más, bár hogy pedig a fokhieni kerület sziklás s épen a hogy China mindent az idegeneknek köszönhet,
hiszen magok az európaiak elismerik, hogy az
hoff° n 8 ( ^ e s mérséklecü vastáblát helyzünk, ugy tenger mellett fekszik, a fold nagyon sovány, s a ismereteket, melyeken tudományuk alapszik, nagygy Japjokkal legyenek egymásnak fordulva, — lakosság igen nehezen keresheti élelmét: hacsak részben Chinának köszönhetik. Vizsgálódó szellevite
t t vastábla jóval későbbre hűl ki, mintsem be nem hozzák a selyembogár-tenyésztést és gya- lemök, kitartó munkásságuk gyarapitá ez ismeh
tabi
- Z e n s z a ' : ) a u o n állana. Mert a másik vas- pottermelést, félő, hogy a nép nagyon elszegénye- reteket, s ezekből kimondhatlan nyereség hárult
a
visszasugározva, mindig pótolja egy részét dik. Lipa, Fo-chow régebbi kormányzója az eper reájok. . . Azoknak, kik azt állítanák, hogy China
^vesztett melegének. Leghamarabb kihűl pedig, plántálásról s gyapot termesztésről irott czikké- lealacsonyítja magát, ha az idegenektől tanu],
felé U p h e l v e z z ü k ' n ° g y e g v i k lapjával derült ég ben azt mondja: ,,a fokhieni kerületben tartózko- csak azt feleljük: egy nemzet méltán pirulhat el,
dásom alatt én erre kiterjesztettem figyelmemet, ha nem járatos abban, mit a másik tud. Mily
ériek e ^ V - e ne nf°ardulva,
csakhogy
a nap sugarai ne s székhelyemen a selyembogarak igen finom sely- nagyszerü haladást tettek az európaiak a legköz
e s e t
e n
öleb
b tehát a szó teljes értelzelebbi 50 év alatt — hogy csak egy esetet emliten elenyészik a melegség és igazán el vesztjük met termeltek, mi világosan bizonyitja, hogy azokatitt könnyen lehetne tenyészteni; agyapotültetés sünk fől — a gőzhajók készítésében, egymással
•nyomát.
Brassai Samu,
sem ütött ki roszul . . . " Mióta a számtartó ur folyvást versenyezve jobb szerkezetű gépek előhivatalos állását elfoglalta, kiterjeszté figyelmét a állításában! Lám, még Japán is katonatiszteket
nép nyomasztó helyzetére, megkereste az alkirályt, küldött Európába tanulmányozás végett, az sem
Chinai ujságok.
hogy küldene Chekingba egy tisztet eperf'a, akar elmaradni a miveltségtől, még az is az erős
A kr
ték mint°E y v , n y, O m t a t ást Chinában elébb ismer- selyembogártojás és gyapotmag vásárlása végett, nemzetek sorában akar állni, s csak China az
an> a
terjedelmes ^- P
hírlapirodalom azonban e a katonáknak megrendeltetett, hogy a kerület egyedül, mely belerögzőiíve közönyösségébe s
lábon áll. A keví a ' o m b a n még most is igen gyönge pusztás helyein s a város falain kivül eperfákat ódon szokásaiba,önmaga sietteti végelbukását...'•
csak száraz hirdet Z á ; m r n a ' m e & Í e ' e n ° l a P o k inkább ültessenek." — Jelen kivonat is eléggé mutatja a
E nevezetes fölterjesztvény, melyből a közitalában nem t o l " g y e k e t tartalmaznak, s egy- chinai kormányzat ősi rendszerét. A számtartó azzal lött mutatvány csak rövid kivonat, kifejti hosszasajtó még S p a n y o l o r 0 8 ^ *S kn öC zS v Ué lgeym émen v t -az A rekeszti be, hogy szivökre köti mindenik néposz- san, hogy miként kellene az emlitett ügyben
ri
tva, mint itt; mindent,
'
% °- tálynak a selyem- és gyapottermelés nagy fontos- eljárni, s mellé van csatolva egy szabályozási törtól vagy a pekkingi - • a m i t u d Ó 8 Í t á s a császár- ságát, bátorítsák egymást, mily szép jövedelmet vényjavaslat is. A pekkingi ujságban közölt emlékirat alatt ott áll a császár kézirata, „Toong chee,"
huzhatnak majd abból" stb.
lányzóktól tétetik _,,
8ajt a
mely azt jelenti: „Törvényben és rendben egyek
1
A
legnevezetesebb
ujság
a
mennyei
birodarendőri fölvigyázat
legyünk;"
kijött Pekkingben 1867 január _28-kán
.„
,
"'
•—•ti, ni
lomban a „King Pax" vagy fővárosig hiradó;
, Időnként fölmerülő hirek**
I-M- « I Pekkingben jön ki; tartalmazza a pekkingi köz- ezen fejedelmi jegyzék kiséretében „tekintetbe
>°" — •
•
" i c K e t , s különféle ponti kormány rendeleteinek kivonatát; ez a kor- veendő." — S hozzátehetjük még. hogy a buzgó
mányzat évkönyve s az eredeti a levéltárban őriz- egyetem közbenjárása folytán, a chinai szolgálattetik. A lenyomatokat a kerületekbe arra rendelt bau lévő európai ügynökök szakértő tanároknak
futárok hordják szét. Hogy pedig minden polgár Chinába leendő kaldésével bízattak meg.
némi ismeretet szerezhessen magának a közügy
K. T. K.
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Irodalom és művészet.
— (Pákh Albert mellszobrának) kis mintáját
Izsó Miklós jeles szobrászunk már elkészitette.
Bátran mondhatjuk, hogy mind hasonlóság, mind
művészi kivitel tekintetében sikerült mű. Izsó jelenleg már a nagy mellszobron dolgozik, mely
lapunk egykori feledhetlen szerkesztőjének sirját
fogja diszitni. Mihelyt a szobor készen lesz,
sietni fogunk azt rajzban bemutatni olvasóinknak,
kik közt tán egy sincs, ki adományával ez emlékszobor létesitéséhez ne járult volna. A müvész kis
mintájáról több gypsz-öntvényt küldött Pestre,
melyre megrendeléseket 5 frtjával Eggenberger
könyvkereskedése, ugy szintén lapunk szerkesztősége is elfogad.
** (A népiskolai könyvtár) első füzete megjelent „Téli Esték" czimmel, tartalmazva elbeszéléseket, verseket, tanulságos közleményeket.
Vannak benne közlemények Szalay László, Arany
János, Gyulai Pál, Szász Károly, Kerekes József,
Szilágyi Sándor, Arany'László, Réthi Lajos, Vas
Gereben, Girókuti P. Ferencz stb. íróinktól. E
vállalat évenkint 60 ivet fog adni 2 frt. előfizetési
árért. A jelenlegi vegyes olvasmányokat természettani olvasmányok fogják követni, — azokat egy harmadik füzetben magyar törLénelmi képek a legkiválóbb iróktól, — a többi füzeiben is mind érdekes és tanulságos dolgok.

** (Megjelent) „Gyászvirágok, Miksa mexi- gyökeres reformokat igényelnek. Nemsokára ez
kói császár gyászos kimultának emlékére," szerzé osztály szervezésére is sor kerül.
** (A budai papirgyár-társaság,)mí\itin azon
Maczánek Amália. Pest, Kertész József nyomása,
nehézségek, melyek a gyártáshoz szükségelt viz1868.
— (Lapunk mult számában) az „1849-ből" mennyiség előállitására nézve fennforogtak — el
czimü költemény alól kimaradt a szerző Szász lőnnek oszlatva, véglegesen megalakult s a részvényesek már 250,000 f'tot alá is irtak. E kedvező
Károly neve.
— (Majthényi Flórától) ,,Elégiák kis fiam- eredmény leginkább azon körülménynek köszönhoz" cz. versfűzet jelent meg és küldetett be szer- hető, hogy a társaság rendelkezésre álló viz, a
mult napokban eszközölt vegytani müvelet folykesztőségünkhöz.
— (Az uj drámabiráló bizottmány) — Szig- tán, alkalmasnak bizonyult a legjobb minőségü
ligeti dramaturg elnöklete alatt : Gyulai Pál, papir előállitására is. Az alapszabályok kidolgoVadnai Károly, Szigeti József és Toth József — zása s a szükséges technikai előmunkálatok megf. hó 20- an tartá alakuló gyülését a nemzeti szin- tétele végett választmány küldetett ki. A budai
háznál. Állandó elnökül Szigligetit, jegyaőül Vad- dunaparton fekvő Brunner-féle telket szándékoznak megvásárolni, mi ha megtörtént, — az építnait kérték föl.
kezést azonnal megkezdik.

Egyház és iskola.

** (A budapesti lánczhid) jövedelmezett:
dacz. 1865-ben 46,224.18, 1866-ban 41,499.75'/3,
— (Egy családos pesti altanitó évi kimutatása.) 1867-ben 42,963.14%. jan.~nov.-ben 1865-ben
Bevétel: Evi dij 300 ft., lakbér 50 ft. Összesen 414,773.38, 1866. 441,268.82, 1867. 489.621.70
350 ft. és egy öl fa.
Összesen: 1865. 460,997.56, 1866. 482,768.57%
Kiadások: Egy pincze-szoba 100 ft., lábbeli 1867-ben. 532,584.84%.
saját számára 10 ft., ruhafoltozás 10 ft., adó s
különféle hivatalos adakozások 15 ft., kivilágítás
Ipar, gazdaság, kereskedés.
a téli havakban 5 ft., szappaii s vizhordás 10 ft.
Összesen 150 ft. — (Mosás-dijt nem fizet az alta** (Pest-város) megkötötte a szerződést Zsignitó, mivel neje maga mossa a fehérnemüt.
mondi Vilmos mérnökkel egy artézi kút készítéMaradék: 200 ft. egész évre; tehát 16 ft. sére a városligetben. Jutalomul Zsigmondinak
9
** („Kereskedelmi levelező'1) czim alatt még 33 V3 kr. egy hóra; tehát 54 /49 kr. egy napra. Rész- 20000 fr. van igérve. Két év alatt köteles egészen
1866-ban indult meg Machik József müegyetemi letes felhasználása: Reggeli: kenyér 10 kr.; dél- elkósziteni.
tanár hasznos munkájának kiadása, s egypár hét ebéd: kenyér 10 kr., burgonya 10 kr.; esteli:
** (A kölcsönös biztositás) eszméje örvendealatt be lesz fejezve. Eddig három füzet jelent kenyér 10 kr. Összeg: 40 kr. az egész család táp- tes haladást tesz nálunk is. Január 19-én a városmeg belőle, hátra van még az utolsó, negyedik. A lálására.
ház nagy teremében egy kölcsönös városi biztoMarad napontai 144/99 kr. a család ruházatára, sitó-egylet alakítása érdekében értekezlet tartamunka 35 lapon az elméleti szabályokat foglalja
magában, azután következik — a mi fő- és leg- a gyermekek oktatására, nevelésére, a tanitó saját tott, mely az alapszabályok kidolgozása, a biztohasznosabb tartalma — a kereskedelmi müszótár művelődésére, mulatságára, rendkivüli esemé- sitási föltételek és egyéb számtételi munkálatok
és phraseologia, német-magyar nyelven. Figyel- nyekre, tinta, toll, papir megszerzésére stb. stb. elkészítése végett egy 7 tagu bizottságot külA marhahús rendes ára 26 kr.; érthető, hogy dött ki.
meztetjük e munkára különösen tanulni vágyó
kereskedő s iparos ifjúságunkat. Az egész munka az altanitó családja a jó leves luxusát nem ismeri.
** (Temesvárott) a húsárszabást eltörölték;
Rendkivüli körülmények nem léteznek, tehát a húsmérés ezután teljesen át lesz adva a szabad
ára 2 frt. Kiadója Kugler.
— (A „Regélő") czimü folyóirat ez évi első drágaság-pótlékra nem számithatnak az altanitók. versenynek. A minőség tekintetében ellenőrködni
füzete megjelent. Ez alkalommal megemlitjük, Pénz a városi pénztárakban nincs, tehát az évi dij fog a hatóság.
** (Vásár-engedély.) Somogymegyebeli Bahogy ez ügyesen összeállitott folyóirat a külföld fölebbemelésére nem számithatni. — Egyéb kilátás
legérdekesb, u. n. sensation-regényeit közli élvez- nincs az altanitónak, tehát jó kedvére nem számit- bocsa mezővárosának csütörtök napon tartandó
hető fordításokban. A mult év végén pl. Collins hatni. Könnyü szíve az altanitónak nincs, tehát heti vásár engedélyeztetett.
Wilkie érdekfeszitő regényét a Névtelent (No tetterőa működésre nem számithatni. Tetterős
Mi ujság?
name) közölte. Egy évi folyam, 24 füzet ára 6 ft. működés nincs, tehát jó népnevelésre nem számitA szövegen kivül évenkint egy értékes műmel- hatni. — (Beküldetett.)
** (A lipótvárosi bazilika) kupolája f. hó
** (Tanodái értesítés.) A pesti ágost. hitv.
lékletet is ad; a mult évre pl. Than Mór jeles fesevang, gymnasiumban az első félévi szigorlatok f. 22-kén délután összeomlott. Az Összeomlásnak fő
tészünk eredetije után egy honvédjelenetet.
jan. 25-kén kezdődnek, s febr. l-jével végződnek, oka valószinüleg azon pilléreknek gyengesége
— („Kossuth a magyar nép szivében és költé- mindenkor d. e. 9 —12, d. u. 2—4 óráig. — A volt, melyeken az egész kupola terhe nyugodott,
szetében") czim alatt 140 lapra terjedő csinos magántanulók febr. 3-án (hétfőn) d. e. 8. s d. u. és melyek Cciak kívülről épittettek szilárd anyagkiállitásu füzet jelent meg, mely a Kossuthra vo- 2 órakor kötelesek megvizsgálás végett jelentkezni. ból, belsejök mindenféle lim-lommal tömetett tele.
natkozó részint irodalmi, részint népi költemé** (Az erdélyi kath. gyülés) febr. 9-kén fog Már deczember hóban mutatkoztak repedések, de
nyeket lehető teljességgel állitja össze. A népiesek
a megvizsgálására kiküldött bizottmány oda nyimegnyilni
K.-Fehérvárott.
közül legsikerültebb azon ismeretes kis dal, mely
latkozott, hogy ezek az épitményt nem veszélyezmég 1848-ban keletkezett Bars vidékén s igy
tetik. Január 7-kén azonban már igen veszélyes
Köziutézetek,
egyletek.
hangzik:
repedések mutatkoztak, — elháritására azonban
Kossuth Lajos azt izente:
**
(A
m.
t.
akadémia
uj
alapszabályai
tersemmi lépések sem tétettek. Igy előre volt várElfogyott a regimentje,
vezésével) megbizott bizottság, munkálatával el- ható e szerencsétlenség, melyet az e napokban
Ha még egyszer azt izeni,
készült s az a legközelebbi összes ülésben elő fog uralkodott nagy szelek végre meg is hoztak. EmMindnyájunknak el kell menni
Éljen a haza!
terjesztetni. E munkálat megváltoztatja az igaz- berélet nem esett áldozatul.
gató tanács mostani szerkezetét (a mi az akadéEsik esö karikára,
•
** (A magyar delegáczió) elnökévé Somssich
Kossuth Lajos kalapjára,
miának egyik fő baja); de az igazgató tanács jePál, jegyzőül Horváth Lajos választatott. HivaValahány csép esik rája,
lenlegi tagjaihoz hozzá nem nyul s illetetlenül
talos irataiban a delegáczió igy fogja nevezni
Annyi áldás szálljon rája!
meghagyja őket hatáskörükben. A rendes tagok
Éljen a haza!
évi fizetését eltörli, s e helyett ülés-pénzeket hoz magát. ,,A közösügyek elintézésére kiküldött bi— (Az Eggenlerger-féle könyvkereskedést) be; de azon rendes tagoknak, kik jelenleg fize- zottság."
** (A magyar delegáczió) tisztelgése alkalmájövő február hótól kezdve Hoffmann A. és Molnár tésben állanak, csonkitatlanul meghagyja fizetéJ. urak fogják vezetni. Hoffmann A. ur ugyanis, söket. A reformok, melyeket javasol, mind csak val, a király Perczel Mórt, kitüntető figyelemre
ki már 1865 óta tulajdonosa e kereskedésnek, az akadémiai czélok biztosabb elérhetésére irá- méltatá. „örülök, hogy láthatom!" — mondá a
most Molnár urat társul fogadta, hogy ezen 14 nyozvák, az akadémiát közvetlenebb érintkezésbe király. — „Fogadja Felséged hódolatomat és köév óta a magyar könyvkereskedés mezején mű- hozzák az élettel s egyéb tudományos intézeteink- szönetemet!" — válaszolt a megszólított. —
ködő férfiuval egyesülve annál sikeresebben foly- kel, s átalában szabadelvüek. Az osztályok száma „Remélem" — folytatá a király — szerencsésen
tassa a hires czég üzletét, mely ez idén fennállása háromban van megállapitva, s minden osztálynak fognak munkálódni!" „Iparkodni fogunk Felséged
száz éves jubileumát fogja ünnepelni.
lesz külön osztály-elnöke s osztály-titkára; ezek kegyes intentióinak eleget tenni!" felelt Perczel.
** (Kossuthot és Perczeit) a szolnoki kaszinó
** („Kóbor vadkan a kert alatt") e sajátságos felett, az összes akadémia élén az elnök és másodczimmel egy füzetke küldetett be hozzánk, a mely- elnök, s a központi összes ügyek intézésére a fő- tiszteletbeli tagokká választotta.
** (Gr. Teleki Miksa,) a lelkes főur, kinek
nek törekvése a polgári házasság behozása ellen titkár. A levelező tagoknak az osztályokban szaizgatni. „Hiu szándék, vesztett erő." — A mit az vazatuk is lesz. A pénztárnok helyébe az igazgató nevét gyakran olvashatjuk, még pedig tekintélyes
európai emberiség irányadó része feltétlenül he- lép, s az akadémia pénzeinek kezelése valamelyik összegek kiséretében, a közügyekre áldozok között,
lyesnek itél, az ellen bizony hasztalan irkái N. U. hazai pénzintézetre lesz bizva stb. Igy irja a „ P . közelebbről 1000 forintot küldött a „Hon" szerNapló."
Dr. S. M. p- k. ur.
kesztőségéhez, kiosztani szűkölködő honvédek
közt.
**
(Az
erdélyi
múzeum-egylet)
rendes
évi
köz— (A „Népnevelök Lapja") Márki József
** (Erdélyi János,) mint a „Főv. L . " irja,
szerkesztése mellett ismét megindult. E lap he- gyülése febr. 17-ik és 18-ik napjain fog megtarleköszönt a s.-pataki tanári pályáról s fővárotenkint egyszer, szerdán jelenik meg, s nem tatni.
** (A hazai fegyintézetek)
megvizsgálására sunkba fog jőni. A pataki anyaiskola sokat veszt
tévesztendő össze a kormány által kiadandó
„Néptanitók Lapjá"-\&\, mely februártól kezdve kiküldött tanácsos utjából vissza érkezett. Ez ut- ugyan ez által, de az irodalmi körök a központazombatonkint fog megjelenni. Márki lapjának ban a m.-no8trai s a váczi fegyintézeteket vizs- ban épen annyit nyernek.
*• (Követválasztás.) Nagy-Váradon Tokody
előfizetési ára félévre 1 ft. 50 kr., évnegyedre gálta meg, s mint értesültünk számoa viszaélés és
Ágoston,
a balközép hive választatott képviselővé.
hiánynak
jött
nyomába.
Általában
fegyintézeteink
80 kr.
í
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TARHÁZ.

** (Névváltoztatások.) Grosch György Hárx* (Pulszky Ferencz régiség-kiállitása) a naBudai népszinház.
pokban nyittatott meg az akadémiai palota egyik mas-ra, Schlattauer István Kálnoki-ra változtatAjapániak hajmeresztő mutatványai után a népszinház
termében. E ritka becsü műremek- és régiség- ták neveiket.
ujból visszazökkent rendes kerékvágásába. A fölemelt
gyüjteményről Henszlmann Imre részletes ismer** (Szász-Régenben) a piaczon egy disznó árak, bérletszunetes előadások után végre ismét a szokott
tetést adván, elmondja, hogy azt Fejérváry Gábor fölhasitott egy öt éves fiucskát és soká hurczolta. árak és bérletek léptek előtérbe. A japáni.sok tekintetben
érdekes, és a mint mondani szokták, „itt még soha sem láalapitotta mintegy negyven év előtt, s Böhm D. A fiu szörnyet halt.
jeles régészszel karöltve szaporitá hosszu időn át,
** (Boszuból eredt gyilkosság.) Tarján község- tott és hallott" produkezióknak, a mellett hogy a népszinpénztárát gyarapították, még az hasznuk is volt, hogy
1851-ben bekövetkezett haláláig; ekkor örökösé- ben f. hó 6-án egy ittas román tért be az ottani ház
a szinházi személyzet azalatt nehány uj darabot betanulhez Pulszkyhoz Angliába került a gyüjtemény, a korcsmároshoz és bort kért tőle. A korcsmáros hatott. Ezek kőzül „Kié a 40,000 forintflí czimü vigjáték
melyet aztán Pulszky is sok nevezetes darabbal látván a jöttnek ittas állapotát — nem adott bort f. hó 20-án k-rült szinre. A darab elég érdekes és élénk,
gyarapitott. Henszlmann 1853-bau, Pulszkynak neki, hanem oda utasitá, hol az előtt iddogált. Erre sok benne a komikus jelenet és a szereplők: Timár, Császár
Amerikában muíatása alatt, e műkincseket Lon- a jött látszólagos belenyugvással távozott a szobá- és Várhidi valódi kedvvel játszottak.
donban kiállította, s ez ott átalános feltünés tár- ból, de a konyha sarkában lesbe állt, s midőn a
Szerkesztői mondanivaló.
gya lett, miután minden ismert magángyűjtemé- korcsmáros semmit nem sejtve a konyhán keresz— Páris. B. L. A párisi magyar egylet mult évi münyek közt bronzokban és metszett kövekben leg- tül ment — a román bőszülten előugrott s egy
gazdagabb. Még most is 15 év után óhajukat késsel a korcsmáros gyomrát ketté hasitá ugy, ködésének kimutatásátjövő számunkban közlendjük.
— A—n. B-nek. Az érdekes kis czikket adni fogjuk.
nyilvánítják az angolok e műkincsek birtokába i hogy belrésze rögtön kifordult s a gyorsan meg- A régibb ismertetést az öreg templom rajzával kikeressük,
juthatni; de az ismertetővel együtt mi is azt ki- ! érkezett orvos már semmi segélyére sem lehetett, talán még megtalálható lesz.
vánjuk, hogy nemzeti muzeumunkban foglaljanak mert pár percz mulva megszünt élni.
— Tisza-Fíired. M. B. Előbbi mondanivalónk nem
a dalra, hanem a naplóra szólt. Ennek közrebocsátásával
azok helyet. — Ez érdekes kiállitás megtekintését
** (Gyilkosságok.) Medgyesről kapott-tudó- nem késünk sokáig, de néhány képpel akarjuk illustrálni, s
annál inkább ajánlhatjuk, mert a bevétel jótékony sitása szerint ott a napokban kettős gyilkosság
ez némi időt vesz igénybe.
Czélra: az irói segélyegylet javára van felajánlva. folyt le; egy öreg asszony szolgálójával esett
— Sárosi. A felsőház rendezése nem oly könnyü szerLátható: naponta d. e. 10—3 óráig. Csütörtökön áldozatul. Továbbá csaknem ez esettel egyidőben, rel eldönthető dolog. Egyébiránt ily kérdések tüzetesb megegyelőre a nagyobb politikai lapokra s magára
Henszlmann tart magyarázó felolvasást.
midőn a nagy hó miatt a közlekedés teljesen fenn- avitatását
törvényhozásra kell bíznunk.
akadt,
rohantak
meg
a
rablók
egy
Szászváros
és
** (Kolozsvártt) rendkivüli érdekeltség uralkodott folyvást a követválasztás iránt. Mindhárom Szászsebes közt levö vendéglőt, hol csak a nő leSAKKJÁTÉK.
P^t konferencziázik, szónokol, buzdít. A balközép vén otthon, ettől pénze előadását követelték;
é
ftekezletét Tisza László vezette; tele volt a segitségért kezdett kiáltozni, a rablók gyermekei
426-dik sz. £ — S c h u r n ő ff t ó l .
V1
gadó-terem. A jobb oldal értekezletén is tele megölésével fenyegették, a szegény asszony azon(PetroíF Sándor emlékére.)
J°lt« A szélső bal értekezletén is számosan voltak ban ezt csak puszta fenyegetésaek vélvén, tovább
08
elhatározták, hogy a Ghiczy-Tisza-párt csak- is sikoltozott; mire egyik gyermekének fejét látá
u
lábai elé gördülni. — E perczben hajtatott el a
gy nem kell nekik, mint a többség.
fogadó előtt egy Varsay nevü földbirtokos, ki a
Sötét.
— (Zombory Gusztáv) urtól, a nagy-rőczei lármára szekerét megállitá, s kocsisát a zaj okáharangra vonatkozólag nyilatkozatot vettünk, nak kipuhatolására küldé,, kit a zsiványok, a mint
melyben köszönetét nyilvánitja Rómer Flóris jeles a szobába lépett agyonütöttek; erre maga a gazda
archaeologunk helyreigazításáért; de maga igazo- szállott le kétcsővü puskájával szekeréről, s sielására kijelenti, hogy ama téves adatokat nem tett a mészárlás színhelyére; a rablók őt is megsaját észleletéből, hanem az 1783-ban Windisch támadták, hanem végül is egyiket lelővén, sikerült
8
zerkesztése alatt megjelint ,,Ungarisohes Maga- a többit megszalasztania.
zin" III. kötetének 271 s következő lapjairól
— (Felszólítás.) A jelen országgyülésnek
vette; melyek, tudtára, mindeddig megczáfolva
nem levén, nem tartotta helytelennek azok közlé- 1865-ben történt megnyitása után annak minden
sét, avagy csak azon ötletből sem, hogy ha neta- tagja tudvalevőleg, az irói segélyegylet elnökei
által tisztelettel felkéretett: magukat aSchreckerlán tévesek, megczáfoltassanak.
** (Ajándék külföldre.) Magyar hölgyek ér- féle műteremben lefényképeztetni; mely felkéréstékes billikomot küldtek Reitzenstein szász tbnok- nek engedve, nagyobbrészt azonnal le is vétették
nak, ki 1866-ban a sebesült magyar katonákat magukat. Miután pedig ez albumnak, mely az orápolásban és vigasztalásban részesitette. A szász szág történetének egyik legérdekesebb pontjára
tbnok meleg sorokban köszönte megaszives meg- vonatkozik, még a most folyó országgyülés berekesztése előtt meg kell jelennie: óhajtandó, hogy
emlékezést.
ezen albumban mind a két ház tisztelt tagjai le** (A selmeczbányai tanuló-ifjúság) a honvédhetőleg teljes szánmai megjelenjenek. Ezért a
alap javára bált rendezett, a melynek tiszta jövefelső- és alsóház mindazon tagjai, a kik a nevedelme 229 fr. 27 krra ment.
\,
b
e
d
e
f
g
zett albumban még levéve nincsenek, tisztelettel
Világos.
** (Zalamegyéböl) azt irták egyik pesti napi- felkéretnek, hogy mihelyt lehetséges, magukat a
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.
lapnak, hogy Puszta-Szent-Lászlón Deák Ferencz nevezett műteremben (bálvány-uteza 3 dik szám)
8o
gora, Oázterhueber József udvarára f. hó 5-kén lefényképeztetni méltóztassanak.
sste öt fegyveres rabló tört be s garázdálkodott.
A 420-dik számu feladvány megfejtése.
** (A párisi zongorákészitok) 10,000 frank
E tudósitás helyreigazítására a ,,P. Napló" Osz- értékü zongorát küldtek ajándékba Lisztnek. E
(Zagyva Imrétől, Debreczenben.)
terhueber Józsefnek Deák Ferenczhez intézett zongora a világtárlaton is közfigyelmet ébresztett.
Világos.
Sötét.
Világos.
Sötét.
következö levelét közli: „Folyó hó 5-kén este be** (Halálozás.) B. Apor Lázár, b. Apor Ká- . Hd4-b5
1. Hd4—bö
Vb3-b5:
Ff6—g5
jzentek hozzám Tarabó nevezetü juhászom által, roly, erdélyi kir. táblai e!nök atyja, meghalt 2. Vd2-f4t
Keö—«:
2. Ff2—d4f
cö—d4:
3
nogy heten vannak, küldjék nekik pénzt. Tarabó- Bécsben, jan. 16-kán.
3. Hcl-d3tmat.
- Vd2—d4fmat.
noz csak egy ment be, s annak azon kérdésére:
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
üo
— Kővágó-Börsön: Gold Samu. — Pesten: Rakovszky Alag y a többi hol van? az az egy azt felelte: Itt
Nemzeti
szinház.
dár. — A rév-komáromi aggastyán. — Jászkiséren: Galamszanaszét! Én tizenöt forintot küldöttem ki, ezt
bos István. — A pesti sakk-kor
Péntek,
jan.
17.
„Reggeli
eiőtt."
Vigjáték
1
felv.
Irta
künn a z akolnál az az egy Tarabótól átvette,
Rákosi Jt;nő — és „Robin orvon.'''
Franczia vigjáték 1 felv.
megköszönte és eltünt. Másnap azonban elfogták
Sombat, jan. 18. „Faust.11 Opera 5 felv. Zanéjót szerz.
A 421-dik számu feladvány megfejtése.
ot Zala-Egerszegen, s mint vallomásából kitünt, Gounod,
!
no
(Bayer Konrádtól, Olmützben.)
Vasárnap,
jan.
19.
„Halottak
emléke."
Szinmű
3
felv.
j
g y pusztai gazdám, kit jövőre nem fogadtam
m
Világos.
gőtét.
e g élhetetlensége miatt, volt ez egynek nemcsak Irta Szigligeti.
//e'/ö. jan. 20. ,.Londoni anzlánok." Vigjáték 5 felv.
1. Fe2—f3t
kontatója, hanem utmutatója is. Ezt azért irom Angolhói ford. Csepregi.
g4-f3:
me
2. Heő—g4
Bc6—c7:
g neked, hogy ha valami vakhirt hallanál, ne
Kedd, jan. 21. „Linda.1' Opera 3 felv. Zenéjét szerz.
a
Donizetti
3
Hg4-f6f
Kd5-c6
i
Sgodjál rajtam; mert több nem történt."
Szerda, jan 22. „A tiindérujjak." Szinmú 5 felv. Irta
4. Bel— e6:fmat.
kat) t ^ katonatisztek,) mint hallani, engedélyt
Seribe és Legouve ; ford. Feleki.
Helyesen fejtették me*. Veszprémben: Fülöp József.
kivül**
P°lgári ruha viselhetésére szolgálaton
Csütörtök, jan. 23. „Zampa." Vig opera 3 felv. Zenéjét — Kövágó-Eörsön: Gold Samu. — Pesten: Rakovszky Alaszerz. Herold.
dár. — A pesti sakk-kör.

HETI-NAPTÁR.
K

6| Vasár.
27! Hétfő
28 Kedd
29 Szerda
30, Csőt.
311 Péntek
1! Szóm.

»th°Ilka s és protestáns

p- 6. P ó. PP- ó. p. t
Január (ó) Sebát, R. f.P .
E 3 Polikárpp pk
pk. R 33 Polikárp
37
8 18 6 39
4
50,823
36
305 49
Polikár 14 6 Sabbas
2
A
J
Aranysz.
János Krizosztom
35 4 52p325 34 8 47 7 40
306 50
K r i t
15 Thebai Pál
3
Nagy Károly
Si 4 53, 347 37 9 15 8 42
307 51
Margit
16 Péter székf. 4
57 9 40 9 45
Szaléz Ferencz Valér
32
308
5217
a
í | , 541359
17 N.Antal
5
8
l
U
66j
12
17 10 7 10 60
Martina szűz
309
63j7
Ad«lgunda
18 Athanáz
6 Gedeon 310 54 29 !4 ö8j 25 0 10 33
Nolosk. Pé'er
11 58
Virg'1, Gilla 19 Ma kár apát
7
29,4 59|Í 38 4 regg. reggIgnácz püsp.
311 55
120 Euthym
Brigitta
Besd.
Hold változásai. 3 Elsö negyed 1-én,8 5S.óra
45 perczkor délután

TARTALOM.
Szontágh Pál (arczkép). — A Mátra alján. — Perczel
Mór emlékirataiból. — Az egyiptomi nők életéből (képpel). - Falusi disznótor (képpel). — A zborói vagy makoviczai vár (képpel). — Igazitó vélemény a dérről (folyt.).
-Chinai ujságok (ábrával).- Tárhas: Irodalom és müvészet. - Egyház és iskola. - Közíntézetek, egyletek. kereskedés. - Mi ujság? -Nemzeti szinIpar, gazdaság
Szerkesztői mondanivaló. —
ház. — Budai népszinház.
Sakkjáték. — Heti-naptár.
Felelős szerkesztő: NaRy Miklós.

•4 fi

HIRDETÉSEK.
FÜRST EDE

bank-, pénzváltó- és sorsjáték-üzlete

Fehérneműik, csipke, himzetek.

VASZONNEMÜEK ÉS MENYASSZONYI

Az aíalaiiosan jónak elismert valódi s egeszén irisen érkezett

ÍGHNEEBSRSI NÖVÉNY-ALLOP

készletek.

tnHl- s tüdőbetegek számára.

ajánlja közbenjárását állampapírok, zálogleve'ek, földtehermentesitési és elsőbbségi I
J továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás,
kötelezvények mindennemü részvények, bel ? külföldi sorsjegyek bevásárlása s elndá|
sára, arany- s ezüstpénzek beváltására, valamint minden a bank s értékpapírok i torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható:
üzletére vonatkozó megbízások teljesítésére, különös figyelmet érdemelnek az altalaj 'PESTEN: Törftk József gyógyszerész urnál a király-utezában, -- dr. Waitner D.
gyógyszerésznél a váczi-uton,
Thalmayer A. és társa, — Oszetszky
életbeléptetett ^ ^ ^
F., — Schlrk J., — és Gerhardt A. uraknál
BUDÁN: Sehwarzmeyer J. gyógyszerész urnál.
Aradon: Probst F. J
| Kormdczön : Draskóczy gy.: S.-Sz.-Gyórgyön: Ötvös P.
18 részvevő közt évnegyedenkinti részletfizetés mellett 1 8 ftjával a legnagyobb-i ' Aszódon: Sperlagh J- gy. Karolyfebérvár: FischerÉ
gyógysz.
szerű játékelőnyökkel gazdag választékban; e társasjátékot illetőleg vagy az összes! | Baján : Klenautz J.
Sopron : Voga
RuppKabinban: Stojánovics.
bel- s külföldi sorsjegyek vagy 18 egynemű soisjegy esoportozatban lehet résztvenni. | j Brassóban : Gyertyánfy Fa- Knn-Sz.-Miklós Stoits
recht.
Ln£ONttn: Arnoid J.
A lefizetés tartama alatt közösen ját? 2atik s annak bevégeztével, az eredeti sorsjegy ! bick és Jekt-lius gysz.
S.-A.-U,jhelyen: Deutsch J.
Médiáson : Breiner K.
vagy annak 18-dik része a napi árfolyam szerint kiszolgáltatik. Azokro nézve ped g. ; Battonyai): Bignio K.
Sasvár: Müeke A gy.
kik inkább magánosan akarnak játszani s a mellett maguknak csekély költséggel egy j Belgrádon Nicolacovics test. Mosonban: Pranter J. gysz. Segesvár: Misselbacher J.
! Beszterczén : Dietrich és Miskolczon: Spuller J.
bizonyos tökét megtakaritani akarnak
Serajevoban: Gyuleka N.G.
Mitrovics: Krestonoshics A. Sziszeken: Kubányi F.
Fleischer.
Bonyhádon: Kramolin J. gy. Mohács: Pyrker Gyula gy. Szombathelyen : MitterMarosvásárhely: Jeney gy.
mayer gyógysz.
ajánla'raméltó részletfizetésekre. — Mindgyárt az első részlet bt*fiíetéséncl s mind- Brassóban : Fabick Ed.
Munkácson: Gröttier L
Székesfehérvár : Say R.
Csáktornyán: Karász A.
addig mig a befizetés pontosan folytattatik. az egész nyeremény a részletlevélbirMohácson: Kógel D.
gyógysz.
Csíiton : Bórsav F. gysz.
tokosának tulajdona leend. A sorsjegyek választása a vevőre bizatik, s a dijak a haDebreczenben: Göltl N. gy NaKybanyán: Horacsek J. Siklóson : Nyers S. gysz
vonkint vagy éínepyendekinti fizetések magassága szerint számíttatnak igy például:
JVezsiderben: Fuchs J.
S&ufhmáron: Juracsko D.
Deesen: iCrémer S.
í 50 ft. havi részletfizetésre 47») ft.
Nyltran: dr. Láng E.
Szent-Miklóson: Haluschka
Dettán:
Braunmüller
J.
gy.
1 500 ftos 1860-ki állumsorsjegy 25 „ „
„
510
Devecserben: Hoffmann B. Nyíregyházán :HönschEde
gygy
30 „ negyedévi „
625
gyógysz.
Eszeken: Kawilowkz gysz
Szarvason: Réthy V.
10 ft. havi részletfizetésre 104
Eperjesen: Zsembery Ign. IVagy-Becskereken: Nedel- Szentesen: EissdorferG.gy.
1 100 ftos 1860 ki államsorsjegy
j Érsekujvár: ConlegnerIgn.
5 ,
„
„
IU
kovics és Haidegger.
és Prohaszka Gyula.
i Egerben: Wessely gysz
Nagy-Kanizsán : Welisch Temesvár : Kraul és Roth
5 „ negyedévi ,,
150
I Eszéken : Thürner fiai és
és Lovack gyógysz.
10 ft. havi részletfizetésre 85
gyógysz.
| Desííthy gyógysz.
Nagy-Károly: Schöborl C. Tokajban: Krotzer A. gy.
5 „ ..
„
91
1 100 ftos 1864 ki államsorsjegy
• Győrött:'Brunner F.
Kngykikinda: KomkaA. J Tordnu: Welits es Wolf.
10 „ negyedévi „
97
Gyulán : Lukács gysz
Tatán: Niertit F. gysz.
Nagyváradon: Janky A.
l 4 „
"„
„
H6
Haczl'eld: Hasrelschmidt V. Nagyszombaiban: Pantot- Török-Szent-Miklos: PilAz 50 ftos 1864-ki sorsjegyek ára a fentebbi áraknak felét teszi.
Hátszegen: Mátesy B. gysz.
losz M.
schek R. gyógysz.
Ipolyságon: Miftulási T.
Trencsénben: Simon A.gy.
Orosházán : Vang-yel M
100 ftos 1860-ki jegy huzás február 1-én főnyeremény 80,000 ft.
Jánosházán: Kuna gysz.
Pancsován: Graffgysz.
Unghvartt: Telendy gysz.
Jolsván: Maleter gysz.
100 ftos 1864-ki jegy huzás márcz. 1-én
„
SOO,0«iO „
és özv. Benesch P.
100 ftos 1 860 ki jegy huzás február 1-én főnyeremény 60,000 ftKaposvárit: Schröder J. gy. Pécsett: Kunz Nándor.
Poscgán: Balogh gyógysz. Újvidéken: Schreiber F.
Genois-jegy
„ február 1-én
,,
52,000 ,,
Kőszegen : íkrehle gysz.
Pntnokon: Szepessy gysz. Varaimon: Elizárgysz.
Clary jegv
„ január 30-án
„
26.000 .,
Károly vártt: Benich J
20 évnegyedi részletfizetésre t 5 ftjával vagy egy elsö fizetésnél 15 fttal, s továbbá
Kis-KIart»nban: Kodolányi Pozsonyban: Schneeberger Veszprém: Fremmel.
és Duf>sil gysz.
Vaczon : Tragor A.
gysz. és Spatay A.
23 havi résíletSiítésset 10 ftjával.
Rosnyón : Pesch J. gysz.
Varazsdon: Halter gysz.
Kassán: Eschwig E
Nagy kiterjedésü forgalma mindennemü sorsjegyek s értékpapírokat illetőleg
Késmárk: Genersicb C és A Riui«»zombat : Hamaliár Verseczen: Herzog gysz.
alulirt bankház folyvást a?on helyzetben van, hogy
gyogys.-,.
Zimony : Ivanovics és fia.
Kecnkeiiieteii: Papp M.
Karanssbesen: Weber A. gy. Rnnian: Milutinovitz S.
Zalatnan: Mégay Gyula.
Károíyffhérvártt: Fischer H ékáson : Boromi K gysz Zombor: Stein fia Márk
a legjutányi sb feltételek mellett adhat. Igy adja el most a
Szászváros: Sándor R. gy. Zsambokrét: Neumann M.
Ed. gyógysz.
600 ftos 1860-ki ígérvényeket, huzás február 1-én 7 ít. 50 kr. és 50 kr. bélyeg.
Kolozsvártt
:
Megay
M
C
Sr.abadkáíi: Hofbauer I. gy. j Zentán : Wuits testvéreknél.
100 ftos 1860-ki '
„
„
„
1-én 2 „ 50 „ „ 50 „
„
—6)
iivfS n r a 1 f o r i n t 2 6 k r a j c z á r .
IU darab vételnél 1 darab ingyért adatik.
Hogy a nyerészkedni vágyó közönségnek börsei miveletékre alkalom nyujtatUgyanezen bizományos uraknál kapható:
hassék azaz: hogy a különnemü állnm- és ipsrpapirok fluktuativ emelkedése és]
, ™lódi gyógyszeri
Legjobbféle
csökkenéséből magának hasznot hajthasson a nélkül, hogy érzékeny veszteséget
ssenvedne és tetemes pénzösszeg kiadására lenne kénytelen, elvállal alulirt ezégj
Lobry és Parton-tólUtrechtben, a skrofulák
s bőrkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg
ára 1 ft.
j Schmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya
teljesitését csekély befiu-tések melle't készpénz vagy értékpapirokban.
ára 23 kr.
Társasjátékokat s börzti üzletek tervezeteit tartalmazóprogrammok ingyért si I
Stíriai Stnb-liavasi-iiövénybérmentesítve küldetnek meg. Társasjátékok s részletfizetési levelek gyűjtői illendő
nedv
jutalékban ré: zesittetnek.Nemcsak egyes részle*j< gyík, hanem egész társasági játémell- s tüdőbetegek számára.
kok állana* a t. cz közönség rendelkezésére.
2385 (2—3)
az idegek erösitésére s a test edzésére ára
Egy üveg ára 87 kr.
70 kr.
Die „Zeitschrift für gcrichtliche Viedicin, öífentliche Gesundmindennemü értékpapírokra a legkisebb összegtől a legnagyobb összegik, adatnakJ
p s í e und Medicinal-Úesetzsebung" bringt in Nr. 48 vom 27.
November 18fi6 über „ischneebergs Krauter-AIIop" Folgendes:
,,Der aus AlpenkrSutern bereitete ,.Schneebergs Krauter-Allop" des Herrn
j Apothekers Bittner in Glogsrnitz, und Franz Wilhelm, Apotheker in Neiinkirchen, ist
bei allén satanhalischen und entzündlichen Krackheiten der Respirations-Organe ein
vorzüglicbes Unterstützüngsmittel Er mikért bes^er als allé and>jren Syruparten jeden
Reiz im Kehlkopfe und wird bei acuter und chronischer Heiserkeit, bei empfindlichen
Affectionen der SchÜiifjwerkzeuge, b.im Lungen-Katarrh, dem Keucahusten u. s. w.
wegen seiner vorzügüohen einhüllmiden, besanftigenden und reizmildernden Eigenschaften mit günstigem Resultate angewendet."

Rumburgi vászon. Gyermek vászonnemüek. Keresztelő vánkosok. Bármely ruha készités.
Zsebkendők. Fátyolok. Függönyök.

UF" társasjátékok

MT.Mnél Pesten, váczi-utcza a „nagy Kristóf4 mellett.
Részletes árjegyzék bérmeiitve,

Titkos

sorsjegyek bevásárlása

i

!Ü? 8 .T? k a o s é s ü d U l t bajokat »s ugy
ti *«^ a n ' m i n t m ^ á n gyakorlat folyezer betegen legjobbnak
b»n több
k1fi°1?'U^t m ód szerint, sokszor a nél•Bi hogy „ beteg hivatásában va«y
•etmodjaban gátoltatnék, gyfike***«•», biztosan és gyorsan gyógyit

Meü. dr. Helfer Vilmos

'•> király-utcza 27. sz. Medefct-1
' a n ' I-ső emelet, délelőtt? 9-ig,]
délután 1-4
óráig azonnal i
. •-.- ~
Dijazott
levelekre
ir«üSf °, l t a t i k > 8 kívánatra a gyógy-'
megkűldetnek

r

legujabb párisi és bécsi készitményü báli legyezőket 1 ft. 50 krtól 30
ftig. Bokrétatartókat 80 krtól 10 ftig, cotillon-érmeket, bársony-, selyem-, torz- és jellem-álarczokat, a jelenleg annyira divatos bronce
öveket, óvkarikákat, hajdiszeket és boglárokat, válogatott izlésü melltűket, fülfüggőket, ékszerkészleteket, nyakékeket, karpereczeket, ingujés ingelő-gombokat, nyakkendő-tüket, medaillonokat, óralánezokat,
chignon-fésűket, övcsatokat, kalap-és ruhadiszeket, ölcsó és legfinomabb
utánzott viaszk-gyöngyöket,különnemü diszitő aczél, ezüst, arany-gyöngyöket és csillámokat, mellényekre és női ruhákra való gombokat; legfinomabb angol és franczia szappanokat, illatszereket, hajkenőcsöket és olajokat, viaszhajkenőcsöket, arany-, ezüst- és gyémánt-hajport, zsebbeli
üvegcséket, mosdó szivacsokat, mindennemü fésűket, haj, ruha és zsebbeli kefécskéket, keztyűgombolókat, keztyűtágitókat, s a pipereasztal
többi ilyes kellékeit dús választékban s a legujabb nemekben ajánlják

Kertész és Eisert Pesten,

Dorottya-utcza 2. sz., a „Magyar Király szálloda .átellenében.
Irásbeli megrendelések
gyorsan eszközöltetnek.
g
gy
Díszen tánezrendek
készen levő vagy saját minta szerint
á
rövid idö alatt elkészíttetnek.
2382 (1—2)

A SZÜLÉKET

ÉRDEKLŐ.

Hosszu időt igénybe vett szorgos tanulmányozásomnak sikerült a gilisztabetegségnek, mely a gyermekek sorából oly tömérdek áldozatot ad a sirnak, az általam feltalált'
„Giliszta-csokoládémban" tökéletes gyógys?eit állitni elő. Használati módja a szeletek göngyöién olvasható.
Kapható Pesten: Török Jozsef gyógytára és A. Thallmayer és társa kereskedésében, s ezenkivül számos bizonylatokat tartalmazó könyvecskémben jegyzett t. bizományosimnál. Ára egy dbnak 20 kr., nálam helyben 6 db. egy ft. — Megrendülhető postautánvétellel az egész birodalomban. w r .,
Í
,
,
K r Ő C Z e r A g O S t S. K. gyógysz. Tokajban.
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Nyilatkozat.
Alulirt cs. kir. birodalmi vegyész, támaszkodva a találmány pontos gyógyszerészeti bonczolásának eredményére. Véleményét ezennel kinyilatkoztatja miszerint Kröczer
Ágoston tokai gyógyszerész ur által „Giliszta-csokoládé" név alatt feltalált és készitett giliszta ellenes szeletek erős hatásuk daczára is, az azt használók egészségére nézve
| — a meghatározott adagon belől — hosszabb használat mellett is, minden tekintetben
| teljesen ártalmatlanok. — Bécs, márcz, hó 15. 1867.
Kletzinsky V. s. k.,
j 2255 (8—12)
cs. kir. birodalmi vegyész
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évf S n Ö b b ' J'» é f 4 0 l c s o órákkal gazdagon ellátott raktaevi jótállás mellett az alább következö árjegyzék szerint.

Fürst Eduard bankár által Wien, Stephansplatz.

Főraktár: BITTIVKiR GYULA gyógyszerésznél Gloggnitzban.

dicséretesen ismert

P E S T E N,
, Dorottya-utcza 2. sz. a., a „magyar királyihoz czimzett
szállód tval szemközt,

Előlegezések

nevezetesen:

ilexander Floch.

in Wien, Ober-Dóbling Nr. 28

ORA-ÜZLETE

tynkszeni-tapasz,

OQ

t:

2367

Foríy orvos-féle ataláoos

SEB-TAPASZ,

mely rendkivüli gyógyereje, elválasztó, érlelő s fájdalmat csillapító hatása által
leggyo^abb. l»gb'ztogabb, » eg> iszersmiud g\okeres gyo. \ulá&t eszközöl különnemü

CSES;

nn kés, barnaság,
'"yágiMC
mindennemü megsértések, harapas, szúrás, vágás
v»gy égés által támadható s e b e k ,
i tgfoi-rózások, da/•>• vagy méhszura.^ok, konok-fekéi) i'ií, zúzátok (contu-iók) — meglepő
gjors fájdalomcsilljp'tással — rögnött
daganatok, gümők,
,
,
"——— táiogoir, pokolvar
(.carbunculus. pustu a maligni). m 'gkeményedések fienvedések, vérkelések, minden mirigybetegségek, gorvélyes fekélyek, fagydaganat, ujj féreg, korömméreg,
vadhús, tagsjivacs, csontszú, kificzamitás és megrándulások, helvi csúz, továbbá a
szülés folyt áni lábfelfakadások és sebek, fájós fekély'ezett vagy már genyes női mell
Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkeriilheHen, éietv.szélvessebé*zi
műtétnek mellőzésével - egyedül ezen jeles sebtapasz használat iáita! menekü't meg
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méh
fulánkja c?upán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik'
hogy azután a testből közömége-en szabad kézzel, sebészi mütét és fájdalom nélkül, könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
üzen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyéneknek
számos g különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már réeeu a
AhtuX < e l l s m e r t e t e t t . ~ rendkivüli, s legkülönnemiihb esetekben meg^ proDait Hatásánál és feltünő sikerdus eredményeinél fogva, melyek használata által
í "onhatllnul i T ^ l T " e l é r e t e k ' J 0 1 «»eg»lapitott és elterjedett hirét kétségbeA csomagok ára 50 kr. és 1 frt, haszna ati utasítással együtt.
Központi küldeményező raktár: Pesten TORAK JÓ'SEF
gyógyszerén
uraá], király-utcza 7. 8 z a Scholtz János városi gysztírés Jezovit* M. a-ysz. urnál
Kolo«varott:BINDKRK.,gyógyBZerészDe'i
Kngrabban: HEGEDÜS GY., a „fekete sashoi" czimzett városi gyógyszert.
á
kaptató Pesten: Pieífer J.-nál, az uri-utezában a „két matrózhoz"'
es Mészáros B. nál, a Kristóf-téren 5 sz. a. - B u d á n : az udvari gyógyszertárban'
; es a Krisztina-városban Wlaschek E gysz. — Ar»don : S aika J."— B.-Csabán •
iBiener B. - Brallán: Dr. C. C. Hepitesnél. — Czernowitzban; Schnirch J Uebreezenben : dr. Róthscbnek V. E. — Dnna-FAÍdvaron : Nádhera P. — E K " e rIben: Plank Gy -- Eperjesen: Isépy Gy
Érsekújvárott: Conlegner J _"
hiurgevóban: Fabiiii E. L. - Gyönicyosön: Kocianovich J. — G y ő r ö n : Lehner
F. — JahNyhan: Jassir.szky A. — Kasxfln: Koregtkó A. — Kecskemétén- Milhoffer I. — Késmárkon: Genersich C. A.
Komaromban: Grötschel Zs — Kör
moczon: Nemtsek J . — Léván: BolemanEle. - Makón: WtilM. — Mohárson"
Kreitl G. - Miskolczon: Dr. Csáthi S abó J.— Mitrnwltzon- Kerstonoschitz A
fiainál.
Nagyváradon: HusellaM. — Nfiííybecskereken: Klesrky J _ Rf-ka"
rolyon: Jelinek J. — Nagyszombaton: PántotsekR. — Nyitran • Dr Láno- P n«si
- Pakson: Malatinsiky S. — P Í C M I I : Sipőcz J - Pozsonyban- Pi-ztórv B —
Rimaszombatban: Hamaliár K. — Rozsnyón: Hirsch J N. — Selmiczen-Vitko
vics János.-Szabadkan: Szentiványi Joó J. - Szathmnron: JuracskóDaniel. Sjtegeden: Aigner K. - Sz.-Fehérvárott: Braun J,- n él. — Sz -fivőrirvön
Mersits J. — Szombathelyen: PillúhF. - T, inesvarott Pecher J E és jaro
miss M . - TétHOn: Karácsonyi A. - ÜB|rh»árt: Münster Gv. és társánál. - Versehetzen: Guist, M. — Veszprémben: Ferenczy K.
A t. cz. gyógyszeres* és_ kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók
lennének, felszólit tatnak, miszerint e ree.zb..>ni ajánlataiké ezen gyó>yszer készítőjéhez czimezve: Budára a Krisztinavárosban, János-utcsa 40 ez a beküldeni szivesoek, ki megrendeléseket is pontosan teljesit
C~f- Vidéki .bérmentes levelek általi megrendelések bármelyik raktár által az *
árnak késrpenzbeni beküldése, vagy postai utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesittetnek
2SHb (4 6)

nn

llík"*"8U"""IU!' • • / l n t l t i t o r e
48,50,55
ébresztők 5 forint, ó r á v a l 7 f ; á0-32
Jmellett^yorsan és pZtosTn tel;?-/ P é n z ö S 8 z e g előleges beküldése vagy utánvét
etnek
^ ~ " Órák cserében igíif'
i^
Kijavításo
gépek segitségével, Genf,

j M...1T, rí ÜKÜSS-JÜ? ""SS""

Mindenkinek különös figyelmébe aiánltatik a

közvetlen Francziaországból behozva, I
vámmentesitve, ládákban épalaezkjáva] |
s felj«bb a Champagne Jeghirnevesb
gyáraiból, u m.
líoSt *Chandon a Epernay crémant
rosé
í f t 50 kr.
Napoleon grand vin á Ay crétsant
rosé
2ft.50 kr. |
A fentebbi fajokból Vi palaczkokban
1ft.50 kr
A pénzösszeg beküldése vagy utánvét
mellett alulirottnál megrendelhető.!
A pakolás ingyen. 20 palaczk vételnél 5\ enged étik.
2289 (13 -50)

PHILIPPE KOHN

Dr. Belír ideg-extractusa.

Farsangi czikkeket,

Pezsgőbor

= (Patek, Philippe es társa hirneves óragyárosok tanitványa Genfben)

ígérvényeket

gjBÜr borie-iizIHek ~TC

2846 (9 -12)

betegségeket

Csoportokban

•r'n

(3-3)

2381

(2 - 3)

gép.
Az eddigi közönséges istránggali harangozás helyett, az általam kitalált, az erőtani

törvényeken alapuló hajtó-mozgató, csak egy ötöd rész erőt kívánó, leginkább a nagyobb harangokra alkalmazandó vasgépemet a nemes egyházaknak ajánlom. — Az
ilyen gép már a kisujszállási ref. templom (ornyán, egy 22 mázsás harangon látható,
melyen két ember helyett, egy ember könnyen s kényeimesen harangozik. A munkát
erősen, jutányos áron, s gyorsan elvégezni igérem.
Szarvas jan. 16. 1868.
Demeter Gyönry,"épitész.
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Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ÓVÁS. Azt tapasztalván , miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasityányaimmal szóról szóra azonosok és saját nevem aláirásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen
! Ssszetéveszthetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az; általam készitett
Heldlitrporob minden egyes skatulál, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmarkkal vannak ellátva.

!

Ára eíí) bepecsételt eredeti kafuíyáiiak I ft. 25 kr. — Használati aíasitás minden nyelven.

;
E porok, rendkivüli g a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert hári-sze.rek között
I tagadhatatlanul az elsö helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből korült s kezeinknél
4
evő hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rögzöt szorulásoknál, eméMzténhiany és «yomorhévnél;
i továbbá: görcsök, vese- és ideges bajokban, szivdebogásnaS, idegesség okozta főfájásnál, vértoduiasnal, csúzos fogíájdaiomnal, végül bysteriára, bákorra és hnzamos hányasra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, a a legtartósb
1
ayógyhatást eredményezték. — Az ei értelembeni igen is kiterjedt levelesés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről,
kik, miután nálok minden, gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü házi-szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egészségüknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőir8tok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei
'g,irták, tanárok és hivatalnokok, sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek
1
ezelőtt még a leghirheatebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségük csupán csak a Saidlit*I poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

~ A főraktár létezik: " W l

JOZS15F gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt.
UHL JOZSEF ur kereskedésében, gránátos-utezában.

Titkos betegségek

bámulatos sebességgel alaposan gjógyittatnaSt meg,

Tanber orvostudor

volt tábori főorvos által,
felső-országuton, 7 dik sz. a. ,,Szeged
városához' czimzett kávéház átellenében! emeletes házban.
8W- Rendel l l órá»ól d-ílutáni 3
óráig. Jutalék díjjal terh lt levelekre
válasz adatik
2374 (2—12)

Pest, február 2-án 1868
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.
dijak,
számittatik. —
után 30 ujkrajezár.

do-h,vatalank számára

Ezen czégek alatt szintén megrendelhető :

a norvéglai Bergen városból való valódi Dorsch-májhalzsirolaj is.
Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással.
Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
eiőtt vegytanilag megvizsgáltatok és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalstsir-faj 8
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
vonatott, hanem a bepecsételt üvegekben levö folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a
természet által nynjtatott. — E valo ii Dorseh-mAjhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által miut íegjelesb gyógyszer
a mell- és tudóba jókban, scrophulus és rachitis, köszvény és csúz, idült bőrkiütés, szemgynladás,
ideg- és több más
szerész
,,zum
2345(4-60)
i»«(okban
alfealmaz'tatik
% f O I I
A
g y ó g yStorch", Tuchlauben.
Bécsben,

Alólirott, tisztelettel jelentem a t. cz. közönségnek, miszerint a sárospataki reformált féifckola könyvraktárában található könyvek koreléstít a főiskolai igazgatóságtól szerződésileg magamra vállaltam. Bizalommal kérem a t. cz.
megrendelőket, hogy megrendelő leveleiket ezután hozzám, mint a főiskola egyedüli bizományosához, sziveskedjenek intézni. As albizományosok ezentul velem,
nem pedig a főiskolai könyvtárnok urral fogják számadásaikat kiegyenlíteni.
Sárospatak, május 1-én 18G7.
JÓZSEF,
B p E R j j j g ,
sárospataki könyvárus.
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Schillingsgasse (Porié) 1074-11, H6tel „Englischer Hof"
kauft und verkauft

Kiefern-, Fichtcn-,Timothec-, Klee-Sainrn, Wechselweizen, Staudeuroggen (Kurn), schwarzen llafer e(c. etc.
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Die in Wien 1866 prámiirte SAMENHANDLUNG

Bruder Frankl in Prag,
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Cs. kir. kizár, szabad.

ELET-ITAL

empfiehlt sich zum Bezuge von
Auftiasje auf die vorzüglich bewShrten,
echten Magdehurger und Quedlinburger 25- bis 85fi»cbes ErtrSgniss iifernden
1867er Probsteier
Zucker- und FutterriibenSannen, rothen
Snainerfíe and Sanfliafer,
(Brabanter und steieiischen), weissen Kleegyógyerővel biró hatásos növényanyagokból készitett, s jeles orvos urak által elemeísamen, franz. Lu?erner, Fernauer und Ri-in plombirten Originalsa'cken von circa 2'/« tetve, valamint egyéb hiteles előkelö egyének elismerése szerint kitünő szernek bizonyult
gaer Kron-Süe-Leinsamen, amerikanischen
Mtzn.,
be hideglelés, eméeztéshiány, bél- és gyomorgörcs, epeinger, hányas stb. ellen.
Pferdezahn-Mais, Kukurutz, Lupinen, Wi- englisrh. Saatgetreide, (Gerste, llafer,
Ara egy nagyobb üvegnek
80 kr.
cken, Buchweizen, Esparsette, Riigrasírn,
Winter- Und 8ommerweizen)
„ „ kisebb _ _ _ V _ _ 1 _ _ ^ _ _ J _ J _ • • • 55 „
Honiggras, Wiesenfuchsschwanz. Ceratochin Sácken a ungefáhr 21/* n. ö. Mtzn.,
lea australis, Acker- u. Riesen-Spörgel, Sefranz. Soinmcrweizen
radella, chines. Oelrettig, engl Turnipssain Sauken a 180 Pfd.,
men, Klee- und Gra>-Mi:>cbungen,
u. andere bewahrte Saatgetreide,
überhaupt von allén Arten
welche mit fl 1.1 Angabe per 1 Sack verseKlee-, Orat-, Futlerpflanzen, Fuller- und hen sind, werden von Febr. an, von jenen
auf echte OriginalRunkelrüben-, Futterwurzeln; Futlermöhren-,
engl-, amerik., Heiligenstildten und andere
Oekonomie-, EandeU-, Wald- und GemüseJelesen készitve figyelmet érdemel gydgyhatásánál fogva, köszvényes, r e u m a '
Saat-K;iri(i!lViii. Neuseelánder tikus bajok, szaggatás, (agyas, fog-, fé- és fullajásoknál, s át alán minden bénuSamen,
lások és sérülések ellen, sőt fogtisztitószeröl is igen használható, mert nemcsak »
go wie auch von
Portland-Cement, St. ii kohlen-Thper, bel- welche mit fl 5 Angabe per Zentner versé- fogak fényét elősegiti, de a foghust is erósbiti, és a száj tiszta szagtalan izt nyer »
gischem Wagentett,Braupi'ch, Fichtenpech, b fcind, werden im Frübjahre bei frost- szesz elpárolgása után 1
Ara egy nagy üvegnek
I frt.
Futterwicken, Raps-Kuchen, Peru-Guano, frei«m WetterdieKartoffelordres,innerhalb
„
,, kisebb „
45 kr.
,
14 Tagén stets die Rapsordres effektuirt.
Knochenmehl,Düngeigyps Superphospbate.
t
Használati utasítások magyar vagy német fordításban jelentékeny orvosi s egyéb
Saatgetroide besorgt dieselbe auch.
Für die Echtheit sSinmtlicher Original Saaten wird garantirt u. Samenkataloge werden elismerő bizonyítványokkal, valamint bizományosaink névsoraival ellátva minden üveg'
aut Verlangen gratis u. franko zugesendet.
hex mellékeltetnek.
\\Wt\m CS
Ml^
Dieselbe hat fdr Oesterreich die General-Agentur der wieilerhoít mitden ersten Preisen,
Életitalés
sósborszesz-gyárának
irodája
és főraktára PesteOt
zuletzt auf der Pariser Weltauastellung b«thei)ten
ország-ut 25. sz. a muzeum átellenében.
Ez
alkalommal
E« alkalommal
Ubernommen und empfiehlt die feingemahlenen K a l i d ü n g e r m i t tel derselben unter
Garantie der angegebenen Gehalte an re;nem Káli und unter Controle der löbl. agricultur-chem. Versuehsstation in Prag, vorzugsweise für Zuckerrübei, Hackfrüchte, Fut- legfinomabb gyártmányait is ajánljuk a t. közönség figyelmébe, u.m. L q .
igfinomabb gyártmányait is ajánljuk a t. közönségfigyelmébe,u.m. Liqueur, Rosog'
teikiauter, Wiesen, Oelsaaten und Handel.'gewachse. Preis-Courante, Berichte tiber Uo,
Bum. Ponschessenz, Chartrease, Coicnar. Absynth, Genevre, Kordhaase 1 "'
Anwendung und Resultite dieger Dünger, Frachtangaben etc. werden auf Verlangen
korn, Pflmnnengeist, Kirschgelst, Slivowitz stb. h a t á r o z o t t g y á r i áron.
gratis und franco versendet. Diese Kalidúnger fuhren dieselben zolll'rei ein.
Kizárólagos főraktár Magyarország, Erdély és a Dunafejedelem
gekre: a fentebbi czég.
2373 (2_
2372(2-9)
Bruder Frankl in Prag.

SÓSBORSZESZ
(Práp. Franzbrantwein.)

Sommerraps,

k. prenss. pat. Kali-Fabrik v. Dr. A. Frank in Stassfurth

Albrecht főherczeg Saybuschi szeszes italok |

Kiadó-tulajdonos Heckenast tiusztar. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt).

illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnal 10 krba, háromszori vagv többszöri
elfogad Becsbe..: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. ea Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. - Bélyeg-dij külön

Erdélyi

Ára e«y nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek I ft. a. é.

lönyvárnsi jelentés.

2125 (12—12)

Tizenötödik évfolyam.

ünte
zzel
tásb;

;alos
kel

közvetlen Holland, Francziaország j
g a franczia nyarmitokbol behozott j
llqoeurrk: Chartr<use, Críoif de j
tné, Creme de Moc«, bacas et dej
Vanille. — Legfinomabb ó Jamaica]
Ram, Arrac. Cognac; közvetlen An- í
golországon át behozott ajszt-désűl
chinaitheak, ezek közt a legjobb si
legerősebb keverékek, bécsi fontja 2
fttól 10 ftig. — Vörös Bordeaux- j
Puiiseli. l e g f i n o m a b b düsseldorfi]
pnnschessentia. — Raktára a legfino-!
mabb s legerősb tisztalzlésű pörkölet I
len kávénak bécsi fontja : 60, 65, 70,!
96 krig. — Ceylon kávé fontja 75, 85 J
kr., különösen ajánlható. — Befózött gyümölcs, mely a párisi világtárlaton tiszteletteljes megemlítésben ré- [
szesittetett. — Árjegyzék, ingyen és 1
bérmentve. — Megrendelések utánvéij
mellett gyorsan és pontosan íeljesittetnek. — SO font kávé vagy másegyéb
tárgyak megrendelésénél 10 ft. értékig
és feljebb az áruczikkek az illetőkhöz 1
legközelebb esö vasuti vagy gőzhajózási
állomáshoz bérmentve küldetnek megj
Ciim: Simon Graniehstfídten's|
Thee- und Rum-Depoí, am Sraben, |
Tratínerhof im Durcbffnnge rvchts. j
- Wien.
23S9 (7-12)

kiál

Tárgyismeröknek:

5-ik szám.

.A

M

-o
se
J3

János.

(1814-1868.)

irodalmunkat január 23-kán csaknem
Pótolhatlan veszteség érte, Erdélyi János
halálával. Csak nehány nappal azelőtt járta
y
égig a lapokat azon hir, hogy Erdélyi
Jemondott sárospataki tanári állásáról s
lakását állandóan a fővárosba készül áttenni.
^Nehány év óta, megrongált egészségi állaPotát ismerve, de nem tudva annak ujabb
veszélyes fordulatáról, azt hittük, csak nyunvu!íejezhesse
t T ? 8 z ü k s é ,e
gy ivartalan
alan
S ' melyhez az anyaíejezhesse be nagy müvét,
got egész eletén át gyüjtötte, s melynek
Kiadását csak nemrég kezdette
meg. Egyetemes irodalomtörténetét értjük, melynek imént
megjelent elsö füzetét oly örömmel üdvözöltük vala, s mely
most már, fájdalom, hihetőleg
"efejezetlenül fog maradni.
g de még
g
Már vártuk a beteg,
reményével
biró
jeles
üdülés reményével
tudós megérkezését a fővárosba, — midőn váratlanul s
Kétszeresen megdöbbentőleg —
halála hire érkezett helyette.
f<em
hagyhatta el Sáros-PataKot
> élete s munkálkodása
t
színhelyét; ott feküdt a
temetőbe. Vagy mondjuk: a
helvett
T kell
> m e l y r e készült,
t 11
llé mennie
ennie a hosszu útra,
öl vándor
á
»melyröl
nem tért még

minden magyar népdalt tudott, szöveget és gatyácskában játszadozott, élete végeig
dallamot, s képes és kész volt, jó társaság- megtartá baráti között, — mondom, Jancsi
ban százával vagy ezrével énekelni el egy- a kaposi falusi iskolát jól végig tanulta s
másután. Nagy zsoltáros is volt, az erőteljes, kilátszott belőle, hogy még „pap is lehet,"
ódon templomi költészet erősen hatott lel- elég jómódu apja azért nem is csapta az eke
kületére s filosofusi tanulmányai és eszmél- szarva mellé, hanem S.-Patakra küldötte,hadd
kedései épen nem ingatták meg mély vallá- tanuljon tovább. Ott a legjobb tanulók s a
sos érzületét soha. Egész ember volt ő, legelső diákok egyike lett belőle.Patak különminővel csak ritkán találkozunk e felületes ben is az a hely volt, a hol elég tér nyilt tehetföldi világban. Az érzés és a gondolat, a hit ségei kifejlésére. Szemere Bertalan, ki bár két
és a meggyőződés, a müérzék és a tudomá- ! évvel idösb, barátságára méltatta a fiatalabb
nyosság ritka összhangba olvadt egyénisé- társat, épen akkor alapitá meg az ifjusági
önképző kört, mely a hazabeli
hasonló körök legjelesbikévé
nőtte ki magát, s melyből, hogy
többeket ne emlitsünk, kettejökön kivül még Pap Endre,
Ormós László, Tompa Mihály
keltek ki. Az ifjusági kör jobb
dolgozatait nemsokára nyomtatásban is közrebocsátá, Parthenon czimü zsebkönyvben,
hol Erdélyinek is elsö nyomtatott müve, Derse czimü költői
elbeszélés jelent meg (1834). A
fiatal iró, kezdettöl fogva, az
eszme és az alak müvészi összhangjára törekedett. S tán senkiről iróink közül nem mondhatjuk el több joggal mint róla,
hogy soha sem irt le semmit, a
miben
saját formáját kereső
gondolat ne volna. Mint lyrai
í í f s z a I " N e m f ° a u k látni
költő 183%-ban lépett fel s
becsületes, eszes, férfias
egyszerrefigyelmetgerjesztett
;
és alig pár év mulva a legjobbak
közt emlegették nevét.
maradtak
Bajza Aurórája 1836-tól, Garay
sokáig
Hajnalja 1838- ban, s ettől fogva
tanuságot
az Emlény minden évfolyama,
majd az Athenaeum, Részvét
Gyöngyei, Árvizkönyv, Nemben. Atyja
zeti Almanach — melynek, kiloiümives ember volt
vált a IL kötetnek, szerkesztéERDÉLYI
JÁNOS.
az
ban erős költé
t ?
»nsében is nagy részt vett, mind
Hiamokkai ^ s s e í e t í í " ^ - ^ éne. gében. Olyannyira költöi, mint tudományos nagy számmal hoztak töle többnyire lyrai
| n i n é p d a l o k a t é s ZSoltárotot a
'
természet volt, s oly erős hazafi, mint emel- darabokat, a Társalkodó pedig nehány értekezést. Szaporasága szorgalom és tanulmány,
kedett lelkületü ember.
nem
pedig túlkönnyüség eredménye volt;
Jancsi, ezt a parasztos nevet, mit otthon
egész mértékben
°rökölte
sőt
néhol
meglátszanak a teremtés nehéz
S2
s később termé- az apai háznál vagy a falusi gyermekpajtáetesen még
fejtette; tudjuk, hogy sok adtak neki, mikor még kis ingben, küzdelmei is, bár azokat természetesség,
m u n k á i

