Tárgyismeröknek:
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)

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.

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

Titkos betegségek

dijak,
számittatik. —
után 30 ujkrajezár.

do-h,vatalank számára

Schillingsgasse (Porié) 1074-11, H6tel „Englischer Hof"
kauft und verkauft

Kiefern-, Fichtcn-,Timothec-, Klee-Sainrn, Wechselweizen, Staudeuroggen (Kurn), schwarzen llafer e(c. etc.

IL, III. és IV-ik hfohania,

kapható Pécsett Mendlik Ágostonnál. Ara egy évfolyamnak 3 ft.
20 kr., posta nélkül 2ft. 2875 (2-8)

PRÉDISAGZIÚK

Falusi

dr. FUX J.

meggy ópyi'tatnak

minőségre nézve

A népszerü, könnyü s rövid

Bruder Frankl in Prag,

26év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságában háborgattatnék.
Rendel : d. u. 1—4 éráig.
Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leggyorsabban eszközöltetnek.
Lakása: király-utcza, 83. sz. a. I-ső
emelet. 2.H80 (1 — 12)

Die in Wien 1866 prámiirte SAMENHANDLUNG

f»* 48 óra alatt "Wm

sárospataki könyvárus.

ujonnan keletkezettek

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 ,

PSS~ 8 nap alatt *%m

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,

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
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 .
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 Savbuschi 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)

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.

a norvéglai Bergen városból való valódi Dorsch-májhalzsirolaj is.

BETEGSÉGEK,

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

Ezen czégek alatt szintén megrendelhető :

Titkos

Tanber orvostudor

Tizenötödik évfolyam.

Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.

~ A főraktár létezik: " W l

bámulatos sebességgel alaposan gjógyittatnaSt meg,

5-ik szám.

Kitüntetve jutalom - emlékpénzzel a párisi világkiállításban 855-ik évről.

Akatulyák az itt látható és
hivatalosan letett védjegyekkel vannak ellátva.

48

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 nyu-

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 tehet!tT ?
gy
alan földi világban. Az érzés és a gondolat, a hit ségei kifejlésére. Szemere Bertalan, ki bár két
íejezhesse be nagy müvét, melyhez az anya- és a meggyőződés, a müérzék és a tudomá- ! évvel idösb, barátságára méltatta a fiatalabb
got egész eletén át gyüjtötte, s melynek nyosság ritka összhangba olvadt egyénisé- társat, épen akkor alapitá meg az ifjusági
Kiadását csak nemrég kezdette
önképző kört, mely a hazabeli
meg. Egyetemes irodalomtörhasonló körök legjelesbikévé
ténetét értjük, melynek imént
nőtte ki magát, s melyből, hogy
megjelent elsö füzetét oly örömtöbbeket ne emlitsünk, kettemel üdvözöltük vala, s mely
jökön kivül még Pap Endre,
most már, fájdalom, hihetőleg
Ormós László, Tompa Mihály
"efejezetlenül fog maradni.
keltek ki. Az ifjusági kör jobb
g de még
g
Már vártuk a beteg,
dolgozatait nemsokára nyomreményével
biró
jeles
üdülés reményével
tatásban is közrebocsátá, Partudós megérkezését a főváthenon czimü zsebkönyvben,
rosba, — midőn váratlanul s
hol Erdélyinek is elsö nyomtaKétszeresen megdöbbentőleg —
tott müve, Derse czimü költői
halála hire érkezett helyette.
elbeszélés jelent meg (1834). A
f<em
hagyhatta el Sáros-Patafiatal iró, kezdettöl fogva, az
Kot
> élete s munkálkodása
eszme és az alak müvészi összJ"olsó
t
színhelyét; ott feküdt a
hangjára törekedett. S tán sentemetőbe. Vagy mondjuk: a
kiről iróink közül nem mondhatjuk el több joggal mint róla,
eTt 1 h e l y e t t ' m e l y r e készült,
hogy soha sem irt le semmit, a
kellé mennie a hosszu utra,
miben
saját formáját kereső
»melyröl vándor nem tért még
gondolat
ne volna. Mint lyrai
költő 183%-ban lépett fel s
t"íí7íf s z a I " N e m f ° a u k l á t n i
egyszerrefigyelmetgerjesztett
y°bf becsületes, eszes, férfias
és alig pár év mulva a legjob1
többéi tVe8>
T * gyönyörködünk
é énk
Zamat 8
bak közt emlegették nevét.
tórÍUS
Í ' m u n k °á i
Bajza Aurórája 1836-tól, Garay
C s a k
maradtfk
* aZ0kbó1 m
Hajnalja 1838- ban, s ettől fogva
sokáig nWTtSgJOUJOn . ^
az Emlény minden évfolyama,
e S
tanuságot neZHe
majd az Athenaeum, Részvét
Gyöngyei, Árvizkönyv, Nemben. A t y j a P e g ; s "W t l"d yayga e a;r
zeti Almanach — melynek, kiföldmives ember volt / v y
vált a IL kötetnek, szerkesztéERDÉLYI
JÁNOS.
sében is nagy részt vett, mind
fa lamokkal birt. Szeretet T
i . • A gében. Olyannyira költöi, mint tudományos nagy számmal hoztak töle többnyire lyrai
eW népdalokat és J S S ^ S f f S ^ 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;
J á n 0 S
e
ész
Jancsi, ezt a parasztos nevet, mit otthon
Örököltl™- i
^
mértékben
sőt
néhol
meglátszanak a teremtés nehéz
MS k é s ö b b
t e r m é
G 8 e n me
hetese'
^S -többre
Í ^fejtette; tudjuk, hogy' az apai háznál vagy a falusi gyermekpajtá- küzdelmei is, bár azokat természetesség,
sok adtak neki, mikor még kis ingben,

w

y^
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egyszerüség s bensőség mérsékelik. Dalaiban vét rendezte és bocsátotta sajtó alá, 1851-ben Kornélia volt, kit rövid boldogság után koa legjelesb dalköltök, Uhland, Beranger, jelent meg, talán korábbi keltű müve: a rán vesztett el. A fiatal anyát egyetlen árHeine — mindenek fölött pedig a legjele- Velenczei nő, dráma 5 felvonásban, inkább vája csakhamar követte a sirba, s a költő
sebb: a nép volt mintaképe, melynek költé- gondolkodás s elméletek, mint drámairói mindkettőnek halálára egy-egy megható
elégiát irt, melyek közül egyiket, a kevésbbé
szetét korán kezdte tanulmányozni s iro- teremtő tehetség gyümölcse.
Munkássága azonban nemsokára ismét ismeretest, mai számunkban méltónak tardalmi életének második korszakát e tanulmegtalálta terét. 1852-ben a sárospataki tottuk föleleveniteni. Másodszor néhány év
mányai s azok eredményei j Jolik épen.
Az iskolából ugyanis nevelői pályára főiskolába hivatott meg a bölcsészet tanárá- előtt nősült Sárospatakon, nőül vevén Csorba
lépvén, Gömörbe Berzétére a Máriássy-csa- nak s itt kezdődik irodalmi munkásságának Ilonát, kit most özvegyen s három neveletládhoz ment; s itt pár évet eltöltve, növen- harmadik időszaka, valódi fénykora. Az len gyermekét árván hagyta.
Barátai, irodalmi s tanári pályájának
dékével, M. Bélával nagyobb eurcípai utat egészen megérett, megtisztult, széles tanultett, melyből visszaérkezve, Pesten települt mányokon alapuló s páratlan szépségü for- munkatársai, pótolhatlannak érzik helyét;
meg s kizárólag az irodalomnak szentelte mákban nyilatkozó eszmék korszaka ez Er- az akadémia, mely 1858 óta rendes tagjai
életét. Neve már ekkor országszerte ismere- délyi életében. A széptani téren legjelesebb közé számitja, a Kisfaludy-társaság, melytes és kedvelt volt, s az akadémia őt már értekezései e korból valók, és a mellett nek mindvégig kitünö disze volt, fájdalma1839-ben levelező tagjának választotta; bölcsészeti nagybecsü müvei. Amazok közé san érzendik az ürt, melyet hátragyott;
1842-ben a Kisfaludy-társaság is tagjai közé tartoznak: Aesthetikai előtanulmányai (Uj tanitványai, kiktől igy vagy ugy épen meg
sorozta. Itt a népköltészetről szóló elsö m.muzeum, 1854—5.) Klasszikai és regényes válandóban volt, méltán sirathatják öt. De
értekezésével foglalt széket, melylyel az (P. Napló 1855.) Arany János kisebb költe- hervadhatlan koszoruját maga az irodalom
irodalmi körök figyelmét népköltészetünk ményeinek beható birálata (P. N. 1856.) Egy s a magyar tudományosság teszi sirjára,
kincseinek gyüjtésére, e kimerithetlen bánya századnegyed a magyar szépirodalomról (P. mert annak ő egyik legfáradhatlanabb s leg— á — r—
kiaknászására forditotta. Rövid időn elöter- N. 1859) s ennek folytatása A legujabb ma- diadalmasabb bajnoka volt.
jesztette második értekezését is e tárgyról gyar lyráról, a Budapesti Szemlében, megs a Kisfaludy-társaság lelkesen fölkarolta annyi szintoly tanuságos, mint élvezhető
Családi kép.
az ügyet, — mig a kivitelt épen Erdélyi ke- terjedelmes széptani s részben irodalomtörzébe tevén le, azzal el is döntötte annak téneti tanulmány.
Erdélyi János költeményeiből.
sikerét és pedig a legszerencsésebben. A
Bölcsészeti müvei sorát azon czikksoro- _lzer sóhajtássá zokogtam lelkemet;
haza minden vidékein fö ébredt a figyelem zattal kezdette meg, melyet A. magyar böl- Mint partot a hullám, szaggatja keblemet
és ösztön a népdalok s egyéb népköltészeti csészet jelene czim alatt a P. Naplóban kezSiralmak özöne.
termékek gyűjtése, és a nagy gazdaságú s dett közrebocsátani (I—VI. 1856-ban), me- Fejem fölött im elcsapott a bánatár,
még nagyobb becsü anyag összehordása lyet azután kiegészítve, önállóan is kiadott. Mélységein szivem, mint egy vérző buvár,
Pályáját futja le.
iránt. A küldemények egymást érték. S Tanársága elsö évei alatt elkészitette filoErdélyi még a forradalom előtti években zófiai előadásai szövegét tanitványai szá- Oh én szép gyermekem! hidegre vált alak!
átadhatta a Népdalok és Mondák három kö- mára, kik különös tisztelettel s figyelemmel Nem arra jöttem én, hogy ekkép lássalak,
Fehérben, mint a hó.
tetre terjedő elsö nagy gyűjteményét a ha- csüngöttek ajakán, s megérlelődött benne
Halotti
lepledet
föl-föltakargatom,
zának, melynek folytatását most ismét a az erős eltökélés: uj lendületet adni régóta
Hol volna még meleg, lágyan tapintgatom,
Kisfaludy-társaságtól, és pedig G) ulai Pál elhanyagolt bölcsészeti irodalmunknak. Bele
De nem található.
és Arany László kezeiből várjuk.
kezdett a magyar bölcsészet s bölcsészek
Oh én szép gyermekem! tudád-e mondani,
Erdélyi e nagyszerü gyüjtemény nyel történetébe s e kitünő és terjedelmes müvet, Midőn, a mely megölt, elkezde sajgani
megbecsülhetlen hasznot tett irodalmunknak, mely alig jelenhetett volna meg önállóan,
A gyilkos fájdalom ?
' s ez egy érdeme elég volna: halhatatlan nevet részenként bocsátotta közre a Budapesti Vagy mint az ártatlan bárányka szenvedél,
Szemlében és ez annyi kitünö monográfiá- A mit mondtak, tevéd, jó szónak engedél,
biztositani neki irodalmunk történetében.
Sírtál-e angyal am?
E nagy gyüjtemény rendezése s tanul- nak léteit vagy lendületet adott, megbecsülhetlen
folyóirat
egyik
legbecsesb
adalékát
Hol
fájt
neked,
hol fájt? hadd csókolom meg ott,
mányozása azonban koránsem merítette ki
Meg
a
kinos
helyet,
hol szíved dobogott,
épen
Erdélyi
e
közleményei
képezik.
ez időszakbeli egész munkásságát. A KisfaS
ezt
a
behunyt
szemet;
A
mellett
más
uton,
közvetöleg
is
hatott
ludy-társaság számára leforditotta BoileauMeg ezt az ajkat is, hol elfogyott a szó,
az
irodalomra.
Sárospatakon,
különösen
a
nagy tankölteményét a költészetről, az ereA szépen induló, szépen nyilatkozó,
detinek rímes alexandrineiben; szerkesztette tanárok közt egész munkás irodalmi kört
Vidító engemet.
Garayval együtt a Regélőt s azt költemé- teremtett és alakított, s a derék Hegedüssel
Mert ezt a szót soha el nem felejthetem;
nyeken kivül, kivált széptani és kritikai megalapitá a Sárospataki Füzeteket, a pro- Azt mondta, hogy nincs még magában életem:
testáns
tudományosság
e
jeles
közlönyét,
e-úkkekkel gyarapította; titoknoka volt a
Van árvám, s érte én.
Kisfaludy-társaságnak s vitte ügyei nagy mely már több mint egy évtized óta, elszo- És kéztől, mostoha kéztől megóttam őt,
részét; 1844 ben kiadta jeles és közkedves- moritólag csekély olvasóközönségnek hirdeti De oh, ha anyja nincs, ki tart meg csecsemőt
Az élő föld szinen?
ségü költeményeit egy erős kötetben; csüggedetlen kitartással a tudományosságot
1847-ben pedig meginditotta a Szépirodalmi és művelődést. Erdélyi maga számos becses Meghalt ez a gyermek; fájdalma volt a lét,
Szemlét mint a Kisfaludy-társaság széptani adalékkal gazdagitá e füzeteket; a magyar Mert a virágszálat, mely sínyli gyökerét,
Harmat nem őrzi meg.
és kritikai közlönyét s abban számos jeles bölcsészek s a sárospataki főiskola tanáraiAnyjához
fájt
e szív, fájt a holtak felé,
nak
életrajzai
szintén
általa
indittattak
meg,
dolgozatot, kivált bírálatot adott.
Nem
birhatá
tovább,
és megszakadt belé
mig
a
folytatáshoz
többi
társai
is
járultak.
E roppant munkásság, hozzá téve, hogy
Az
élettől
beteg.
Nagyobb munkái mellett, melyekhez az
soha nem dolgozott gyárilag, hanem alapoutolsó
években az Egyetemes Irodalomtör- S itt fekszik gyermekem, s az édes anyja ott,
san és lelkiismeretesen mindig, jellemzi iroténet
előmunkálatai
is csatlakoztak, számos Szólítanám őket, de mindkettő halott;
dalmi müködésének e második időszakát,
Családom képe, im.
egyes
kisebb'müvet
is
kezdett meg s részint
mely 1848-ozal végződik. A mozgalmas idö
Fössétek e képet, s hagyjátok érzeni,
öt is kivette csendes működési köréből. fejezett be. Elég ezek közül Verulami Bacó- Árnyéklatul azon hagyván fől tetszeni
Bajza lemondásával egyideig a nemzeti szin- ról, az ujabb tudományosság atyjáról, a B.
Gyászom, keserveim.
ház müvezérségét is vitte; majd a politika Szemlében megkezdett kitünö tanulmányát Ott lesz egy férj, atya, sötét érzelmivel,
sodorta magába; Szabad hangok czim alatt említenünk. Mint tanár elejétől fogva azon Ki ifju volna még, de aggal érne fel,
költeményeket adott ki, s a politikai journa- magas czélt tüzte ki több társaival együtt,
Mert annyi érte ő t !
listikát is megizelit.ette. Majdnem az utolsó hogy a sárospataki főiskolát egyetemi rangra Jó sorsa ily órát ne adjon senkinek,
napokban már, Szemere miniszterelnök emeljék s e czélt, részint tanításuk modora, Utána hogy sirva nézzen szerettinek,
Mint ő, idő előtt.
Mezpublica czimmel inditotta meg saját esz- főleg a tanszabadság elvének diadalra jutméi közlönyét s régi barátját Erdélyit kérte tatása által meg is közelitették. Ebben Er- Ő ifju volna még s bánat miatt lesz agg:
föl a szerkesztésre. Az ominosus nevü lapból délyié a föérdem. Tevékeny részt vett a mel- Dalolt mint a madár, s leszen majd hallgatag,
S nyugodt minő a tél.
csak 9 szám jelent meg, bőven elég arra, lett a főiskolai, az egyházkerületi s a reform,
Ha
napja
egy
felét a gondok elveszik,
egyetemes
népiskolaügyi
dolgokban.
Ez
hogy szerkesztője (mint a Kossuth hírlapjáé,
Másikban
a
holtak
felől emlékezik,
Bajza) földönfutó legyen! Rejtőzködnie kel- utóbbinak választmányi tárgyalásaiban fogA
kedves
multban él.
lett az üldözések elöl. Menedéket az alföldi lalkozott 1865-ben, Komáromban, midőn
jó magyar nép között keresett s talált, mig egy veszélyes betegség csaknem a halál ré- Örömnek az kinos, hogy nincs mit vesztenem,
Életnek iszonyu, hogy így kell vérzenem,
a vész első dühös rohamai elvonultak. Egy vére vitte. Lassan és nehezen üdült föl s
S nem fáradnom belé. —
időre, nagyobb munkássághoz nem kezd- talán kora és váratlan halálának magva még Mutatja már egy-két bús fejfa nevemet,
hetve s meg nem állapodhatva még, régi akkorról maradt meg benne.
Szellők! sóhajtásban vigyétek lelkemet
Erdélyi János kétszer nősült. Első neje
Halottaim felé!
népköltészeti tanulmányaihoz fordult vissza,
s a meglevő anyagból a közmondások köny- a két Vahot nővére, a kedves és szellemdús

Rákos felé még folyvást pattogott az apró fegyver. mint a chinai porczellán. Végre ritkább a három
— Az Olt itt bevág a hegyek közé. Magas rétegűnél a négy vagy több rétegű.
(1848. decz. 13.)
mészkő sziklák közt vájt utat magának; — csak
A görög és római kőmetszők, kik az Onyxba
magának, mert oly szük a szoros, oly meredekek többnyire kidomborodó, vagy is dombormű képA köpeczi csata hire még a futók előtt átfu- a sziklák, hogy csak nagy erőfeszitéssel lehetett
totta Háromszéket. A hideg, ködös éjben hegy- egy keskeny, ösvényszerű utat vágni a szirt-ol- leteket véstek, a különszinü rétegeket ugy használül hegyre lobogott fel a lármafák veres világa s dalba. Ezen ut magaslatán állt meg a két század ták fel, hogy a kétrétegűben az egész fejet vagy
Háromszék száz tornyában megkondult a vészha- oláh határőr és oly sürüen tüzelt az ut kezdetén alak-csoportozatot képező képletet kivésték a felső
ra
ng. E jelre indulni kellett minden férfiunak, ki levő kanyarodóra, hogy lehetlen volt azon meg- világos rétegből, s asötétebbet alapul hagyták,
£gy fegyvert elbirt. A nők feltarisznyálták övei- állani. A Kossuth és székely huszárok, a honvéd melyen a rajz tárgya kiemelkedik ; ha a kŐ háromrétegű volt, a felső barnásba kivésték főknél a
ket három napra és bucsut vettek.
és székely gyalogság hasztalan kísérlettek meg hajat, szakált, ruhát, a középső világosba a mez, Zalánál és Hidvégnél nyomultak át Erdővi- előnyomulni. Most Gábor Áron jelent meg ágyu6
kre a székelyek, s kiket Szentgyörgyön találtak jával. Vágtatva siettek előre, de a vészes helyen telen testrészeket, az arczot, s meghagyták alapul
~~ a honvédek és Kossuth-huszárok. Másnap de- oly golyózápor fogadta, hogy a fogat megszila- az alsó sötét réteget.
Az itt másolt onyxnak négy rétege levén, a
~"L 12-én (1848.) már Baróthon és Köpeczen jodva kanyarodott vissza.
kimetsző
azt eszélyesen használta fel két fej ábráálltak.
Megálltak. Gábor Áron egyedül bement, s zolására, s igy ekődombormű „Cameo," mely, valaa
i , - ' luban még füstölögtek a felgyújtott épü- megszemlélte a helyet és az ellenség állását. mint az érmek, mindkét oldalán mutat egy-egy
»etek s a füstölgő romok közt, az utczákon, a há- Visszatérve az ágyút kartácsra töltette, felszerelte főt; mert a mi rajzunkban két elkülönözött főként
gy
n"lr 5° ^ P* ncz ékben ^O köpeczi lakos, férfiak,
á l
i l i
l
jelenik meg, az az eredetiben csak egyetlen dara^OK ts gyermekek hullái fetrengtek elundokitva, a gyucsával s indulni parancsolt.
bot képez.
A
fiatal
tüzérek
ellenvetéseket
tettek.
. "telenül. — Még azon borzalmas időkben is
n
Az egyik Hercules-íő, mel nek szakáin s baj„A ki fél, itt maradhat," volt Gábor Áron
yu volt e látvány s az egész sereg egy boszua8
szának
nehány szála a legfelsőbb barna rétegben
rövid válasza, és kezébe ragadva a mozdony-ruho pan tört ki. Alig lehetett visszatartani, dat és kanóczot felugrott az ágyura, vissza sem van kivésve, valamint a szőlőlevél is, mely koszoy rögtön meg ne támadják az ellenséget,
délután oszlott a köd. A tisztek kilqvagoltak pillantva többé tüzéreire. Parancsára az ágyu rúvá fűzve körülveszi koponyája hátsó részét,
Maróth vize hidjához, hol Gábor Áron két zörögve megindult, vágtatva felkanyarult a kis végre a nyaka körül látható oroszlánbőr, melyre
mesgyére ; Gábor Áron leugrott és
csak a nyak körül látható lábujjhegyekről ismerünk.
zet ? ° kizegeszve egy előőrsi csapat fede- Jusztinka *) állt meilette.
E barna rétegen alól van egy kékfehéres; ebbe
mintázta a művész a fő és nyak húsos részét,
a
an
Fejők
fölött,
körültök
a
golyók
egész
zápora
T>at t * ® dor százados, az ott levő Összes csaezen kívül a koszoru szalagát, végre azon igen
süvöltött.
N
fezére távcsövével vizsgálgatta
a vidéket.
gg
Egy percz alatt óriási erővel, egyedül moz- finom körvonalat, mely az egész képet körülveszi.
^ m ' n < ^^e n - AA háborított
hábrí
Eik
i
Eika,
mint
donyzá
le az ágyút, egy lökéssel a kellő irányba Melyebben ezen rétegnél látjuk a sötétebbet, mely
em
fh
elkedett
előttök,
melyre
száz
ármozditá s a kanóczot Jusztinkának átadva, teljes példányunkban csaknem fekete szinü, ez szolgál
a
t ö v é b e n
elterülő Felső-Rákos komolysággal vezénylé: „Hat fontos ágyu, tüz!" mind a két főnek közös alapjául, melyen a kő hátfüstje; csupán a baróthi ut fölött
Jusztinka a kanóczot kifogástalan tempóval oldalán kiemelkedik az előlap világosánál valaUj
11
dombon állt egy könnyü lovas, egyedül, közelíti a gyucsához; az ágyu dörren, az 50 kar- mivel sötétebb, kék szinü réteg, s ebbe van vésve
a másik fő és az azt körülvevő szelesebb körA tisztikar inár vissza akart térni, midőn egy- tács-golyó pusztitva csap a határőrök közé, kik szalasr.
sze
zavartan
tisztulnak
le
a
magaslatról.
óm]'f
— ^ lovasból álló csapat bukkant ki az
Művészünk azon szerencsés helyzetben volt,'
Még egy pár lövést tettek, inkább csak ijeszlem
domb mögött. Oda irányult minden figye^ s
kevés idő mulva itt ott hallani lehetett, tésből, mert egy határőr sem mutatkozott többé. hogy köve rétegei mindenütt egyenlő vastagságGál Sándor épen most értesült a sajátságos gal birván, mindenütt természetszerűleg volt
jj J I n i r 'd átalánosabb lett a székelyek kiáltása:
O t t V a n
jelenetről
s nehány tisztjével érdekelten sietett a képes mintázni, azaz ama részeket, melyek a terlov l
Heydte kapitány! Ött van fehér
^.va, homlokán fekete csillaggal! — Körülvették hely színére. Ott állt Gábor Áron füstösen, kor- mészetben inkább kiállanak, kidomborodnak, szinmosán, mint egy Vulkán, ágyujára támaszkodva, tén jobban kiállóknak, az alsóbbak fölött kidomÁront és kérték, sürgették,
hogy
g ,
gy lőjön
j
borodóknak képezni. De sokszor a réteg nem
kérdőleí tekintett Gál Sán- kezében a tömőfával,- és vidáman enyelgett Jusz- vonul keresztül oly szabályosan, hanem mintegy
j a , ez mosolyogva intett fejével. Percz alatt tinkával, ki a fris hóban lemosva arczárólés kezeihabmódra, majd kidomborodik, majd bemélyed, s
ágyu irányozva volt: villámlott és megdördült ről a lőpor kormát, kis kötényével törülközött.
ekkor
a feladat sokkal nehezebb; itt tetszik ki
a golyó szorosan a csapat feje felett süvöltött
A mint a parancsnok érkezését észrevette,
aztáu
a
mester, ki anyagát mógis művészileg birja
^- JNem esett ugyan senki el belőle, de a hatás hirtelen kezébe kapta a kanóczot s katonásan
felhasználni. Néha a réteg szabályos ugyan, hanem
n»egis megvolt: összezavarodva, szélsebesen nyar- egyenesedve, Gábor Áron mellé állt.
az egyes tárgyak szin általi megkülönböztetése
galtak vissza Rákosra.
Ez röviden jelenté:
mégis azt kivánja, hogy a vésés ereszkedjék le az
ajn aIban 13
án)
„Százados ur! az ellenség el van űzve."
A inK? ,
J ~
megindultak a csapatok.
alsó rétegbe oly tárgy előadásánál, melynek tulajDe Gál Sándor Jusztinkához sietett s a leg* jobb szárny Gál
Sándor vezérlete alatt Köpeczi
tett p -, ? , ^ u t y k a őrnagy alatt, Baróthról sie- nagyobb érdekeltséggel végig tekintve rajta, donképeni helye a felső volna. Igy látunk Pulszky
gyüjteményében is egy három rétegű női fejet,
« Kakos télé. A jobb szárny Hild százados alatt nyájasan kérdé: ki vagy kis leányom?
melynek felső, barnás rétege szolgált a hájazat, a
- «ien átvonult Vargyasra; rendeltetése volt az
,,Az Áron bácsi húga vagyok, Jusztinka.
középső,
fehéres, az arcz képzésére, a harmadik
háta megé kerülni.
,,És nem féltél e vészes helyre jőni ?"
sötétes pedig megmaradt alapnak. De ezen fő
an
r
,,Hol Áron bácsi van, nem félek semmitől
szá^nj i i ® d° a Szentgyörgyi és Csernátoni
Bcrenike egyptomi királyné arczképe: a királyouton
ff a k a d á l y nélkül haladt a jó ország- Ha ő elesik, jobb, ha én is vele veszek."
sz
A parancsnok lehajolt hozzá s melegen szö kat, királynékat s herosokat pedig, görög szokás
v e r e " ^§y erre megdördült az előcsapatok fegy-'
szerint, meg kellett különböztetni diadema, StéCsatarlanczDa
lettek
osztott rendes katonák előre ritá meg kezét. A nép egyszerü leánya boldoj phane, azaz a hajat összetartó szalaggal; ha már
volt
e
jutalommal.
a fagyos havon s a tüz hosszu vonalban
Gábor Áron még ott a csatatéren főhadnagy most a müvész e szalagot felső barnás rétegébe
fel. A Butyka őrnagy csapatja hátrább
vési, a diadema nem válik el kellőleg a barna
u
am n t a t u z e
s t
* «ant- a 't a z- '
^
meghallotta, előre nak neveztetett ki.
roha
hajazattól, 8 ezért, bár a szalag a haj fölött fekszik,
És
most
visszaindult
tűzhelyéhez
a
diadall
ol(i„ii
' g o l t a kormos langos zajló vizén és
a miivész azt mégis mélyebbre bevéste az alsóbb,
öíár M gmtea a z e l l e n s é g e t - Reggeli 8 óra volt mas nép, rosz szokása szerint kipuffogtatva meg- világosabb rétegbe, hogy igy világos szinével
maradt
töltényeit,
széles
jó
kedvében,
s
nagyszerü
''Elöbb
P- gdördült
a Gábor Áron ágyuja
is
g
bb P§
áldomást tartva majd minden faluban, melyen megkülönböztesse a barnás hajazattól.
T' s*ika vakkantott egyet
gy
aztán neki mor- átvonult.
Kövünkre visszatérve, megjegyezzük, hogy
an bá
es
»" *)) és az ellen
ellenállásnak az ellenrj, ?'
felső részének több mint fele hiányzik; a hiányos
V éé g e vvool lt t AA zz ool lááhh hhaat táár r
És
három
nap
mulva
kerek
Háromszéken
és
ftfko ' í
**
őőrröökk AlsóAlsó- Erdővidék minden fonójában vidáman zengett részt arany lemezzel pótolták, a Hercules-főnél a
si8au• . c s "a k hvonultak;
a
könnyü
lovasok
csillogó
szemtől felfelé, a másik főnél a koponya hátsó
a
mé a r Ra iRika
oldalánd tüntek fel, az a dal:
áá
részén.
ppee dd ii
Hires Heydte kapitány
.*-.:és a R i kka a l l a n áá ll ll
d
b megtell
a ,
S8
J
° °mb
Mondám, hogy az egyik fő Hercules-fő. Hogy
Általugrott a Hikán.
rw,
í^
szász
láncsások
kavargó
tömegeia művész ilyet akart ábrázolni, a nyakat körülvevő
A r
n k z
88z k
° ö éjök röpiti pusztitó golyóit; vagy:
oroszlán bőrből tünik ki, de kitünik azon módból
Három alma meg egy fél,
"'J.'"
l á l r ua rb ^*áu zfcdákat nyitnak azok az összeverődött,
is, melylyel a koponya hátsó része a nyakhoz
Ugy fut Heydte, mint a szél.
tás . B lk é népben,
mely mint a juh-nyáj, már
satlakozik, ugy hogy e csatlakozás csaknem egyeDemeter Sándor.
- \ U n s z P t e l o n - 30—40 könnyü lovas kardlanes, folytonos vonallal történik, s a fő nem fél—. ^ * .
°lja,
hogy a dombról letakarodjanak.
k nn
gömb alakban domborodik ki, mint rendesen. Ezen
Székely T**
•
*
^
y& lovasokat megpillantja, —
a Os
erős',
vastag nyak s az alacsony homlok, a rövid
s á l v km e^r í' Kossuth-huszár hadnagy n4gy tárPulszky Ferencz régiség-gyűjtemé- öndör haj az, mit Winckelmann nézete szerint, a
',
ő
e
n
közéjök
vág.
A
könnyű,
veres
sipk
aförög művészek Herculesre átvittek a bikától, a
i b^a n*i reJ8ebtőllesz pirosabb az ifju hadnagy
nyéből.
fj
mely állatot, szint' ugy mint Herculest, az erő jel? , e s cheveaux-legers-ek vágtatva szaPulszky jeles régészeti gyüjteményének egyik képének tekintettek. Az eredeti homlok kövünkön
k el a Rika mély
mély utján.
drágakövét
mutatjuk be olvasóinknak. E drága kő hiányzik; itt ez, az arany lemezben csak vázlatiiag
a
csapatjai
í Sfelbuknak
a p j is a Rika hazája Kelet-India. A rómaiak, kik nagyra becsül- /an adva, s azért a göndör rövid hájazat nem latk
k elé
k l i nem birbi
*
» sebesen menekülni
ték, „Onyx"-nak nevezték. Sajátsága e kő-nem,k n aa kh éAs 8 z a 8 Z e 8 Í k áldozatául a feldühödt nek, hogy különszinü fekirányos rétegek vonulnak iató, sőt a homlok is inkább Silenusé mint Herulesé; de a rövid göndör haj a koponya megHeydte
5000-nyi
estö, e g y ú t t y
y serege,
ege, vezévezé keresztül egész testén, s képezik vastagságát. maradf hátsó részén elég világosan ásjellemzoleg
az
egyútt
k f ő ffutott
t
áát a Rikán ; csak Rendesen az Onyx két külön rétegből áll, felső
elK ,
nyakra-főre
van kifejezve, úgy hogy már ezen jelből is ra lehet
8
!«{„ i y t o l a h szárikák (gubák), szász kalapok, világosabb s alsó sötétből, s ekkor kétrétegűnek Herculesre ismernünk.
,.
"inüennemü fegyverek jelölték utjokat.
nevezik; de a világosabb réteg gyakran két sötéMint szintén emlitettük, a <* koszoruja venyj_^_ ^ harcznak ezen oldalon vége volt; de Alsó- tebb közt fekszik, s ekkor a felsőbb réteg több- géből áll, itt tehát bacchikai Ileraklessel van dola(
H'it p- .sz^^e'yek saját szavai. Az ágyuknak neveket nyire barnás, a középső fehér, tejfehér vagy kékes |unk, az az Bacchus társával k, ezen utóbbit
diadalmeneteiben kiséri. E kíséret és társaság
frntoa 1St a v o l t a z J'/»fontosKáinokiféle, Jánosba a 6
•) 17 éves, kis béna leányka, Gábor Áron kedvese.
vas-ágyu.
azonban nem annyira azt jelenti, mintha a bor az

Gábor Árou Rákosnál.
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eröt növelné: hanem inkább azt. hogy e két isten szájat; látunk végre csaknem természet-fölötti nagy Sándora vonásaival igen közel áll a más műmint ,,Napisten", mint a nap l--ülönl>öző utjának erős és szerfölött kidomborodó állkapczát, a minő- veken előforduló Herculeséihez, és hogy épen
és hatásának jelképe vagy képviselője a görögnél ről Winckelmann igen helyesen jegyzi meg, hogy ezért a másik oldalon ábrázolt Hercules fő typusát,
ez főképen jellemzi a görög művészetben előfor- megkülönböztetés végett, a szokottól némileg I I
együtt való.
Kövünk másik fejenagy Sándort akarja ábrá- duló fejeket; hozzá teszi, mikép az áll az, mi leg- eltérőleg is kellett feltüntetni. S az előttünk
fekvő Hercules-fő csakszembetűnőbben megkülönbözteti az ember arczát
zolni. Nem onnan tudugyan Silenus typusáaz
állatétól,
mert
az
áll
az
utóbbiaknál
nem
forjuk ezt, mintha más.
hozközeledik. A művész
dul elő; az áll nagyságába keresték azért a görög
nagy Sándort bizonyovalószinüleg azért tette
művészek nagyrészt az emberi jelleget. Mellékesan ábrázoló régi arczezt igy, mert Silenus,
sen
megjegyezzük,
hogy
első
Napoleon
arczát
kép az előttünk f'ckvőhez
mint Bacchus nevelője,
szintén nagy állkapczája tette oly hatalmas tenagyon hasonló volna:
cz utóbbi istennek tárkintetűvé.
hanem, mert e fejen nagy
saságához tartozik, teEzekből
világos,
miként
a
görög
művészek
Sándor járulékai fordulhát külsőleg is közel áll
nagy
Sándor
korában
még
nem
igen
értettek
a
nak elő, vagyis mert, itt
tökéletes
arczképezéshez,
mert
bár
akarták,
még
Na$ySándor.(OnyxConico.)
azon Herculeshez, menagy Sándor egyuttal ^.„.„les-ro (Onyx Coraeo ) |
lyet itt a venyige-levél
mint Hercules, ea egyj eem birták e király egyéni arczképét a mai arczszersmind mint Jupiter üiympicus vagy Jupiter képezés határozott szellemében felfogni és ábrá- szintén a bacchusi körbe helyez. A szerepeknek
ezen felcserélése, midőn t. i. Herculest inkább
Ammon fia van képezve. Nagy Sándort magát | zolni.
Ugyanezt erősiti Plinius tanusága is, ki az Silen-képen ábrázolta a művész, hogy nagy Sándort
a görögök, leginkább holta után, többször He- :
I Hercules-alakkal képezhesse, s igy a kettőt egyrakless ; istenítve ábrázolták pénzeikén, vagy pe- |
má8tóimeg különböztethesse.ezen szerep-fölcsedig Herakles társaságában, ugy hogy az érem
rélés is mondom arra mutat, hogy nagy Sándor
egyik oldalán az erő istene, a másikon nagy
korában kezdődött csak a tulajdonképi határoSándor, a hatalmas makedoniai király fordul
zott arczképezés; mert ha művészünk a király
elő. Igy van ez kövünkön is, s a nagy Sándor
arczát egyéniteni birta volna, Herculesnek is
fejét körülvevő oroszlánbőrről tudhatjuk, hogy
megtarthatta volna szokott typusát, melyet
a művész őt Herakles képében akarta feltünLysippos szobrász épen ekkor alapitott meg,
tetni ; az oroszlán szája itt a homlok fölött
és mégis meg lett volna a kivánt különbség
nyílik s a nyilas folytatva van egész a fül alHerakles-nagySándor és Herakles az isten
jáig; az állit lál-ujhegye a fő alatt itt világoközt; de más részről ugyanezen szerep fölcsesabban látszik, mint a Heraklesé alatt, a bőrrélés azt is mutatja, hogy e korban már viláfej felső része el van vágva, hogy az ember
gosan törekedtek a külön böztetésre, mit a Lyhajazatát látni lehessen.
sistratos-féle gypszbe és viaszba való mintázáf Winckelmann, a hires inűismc.ő, jegyezte
soknak kell tulajdonitanunk.
meg, hogy a görög művészek közt Phidias
Kövünk tehát kettős tekintetben roppant beA olt első, ki Jupiternek, az istenek és emberek
csü: elöször már magában, mint tagadhatlanw
atyának, alakzatát, physonomiáját meghatánagy Sándor korából származó kitünö mü',
rozta hires szobrában Jupiter Olympicusában,
másodszor mint oly mü, mely két igen nevezetes
melyet t. i. Olympia város számára készitett.
müvészeti korszak határán állván, egyfelw
Az istenek nagy hatalmát az állatok királyától,
egészben még megtartja az elmult korszak typi'
\ az oroszlántól vett némely sajátsággal akarta
kai, az arczot inkább átalános nem- és nem\jellemezni, még pedig leginkább a homlokon
zetbeli vonásokban felfogó, semmint egyéni vO"
ea a hajazatban ; az előbbiben utánozta az
násokkal
jellemző módját; de másfelül mégis a%
oroszlán alsó homlokrészének nevezetes kidomujonnan megkezdett gyakorlatnak is hódol márt
borodását, az utóbbiban sörényét; valamint az
midőn nemcsak külsö vonásokban fogadja ®>
oroszlán sörénye a fő közepén, a homlok fölött
ezt, hanem másként, lényegesebben is törekszik
ketté osztva, felágaskodik és gazdag fürtök, elválasztani és megkülönböztetni a két oldala®
ben jobbra s balra leesik az arcz két oldalán:
elöadott rokon fejeket.
ugy Phidias Jupiterének is fent kétfelé oszlott
hajazata, lefelé kanyarodó gazdag fürtökkel
Az épen magyarázott kettős fővel rokoB
veszi körül nagy hatalmát kifejező arczát.
nak tartjuk az itt fametszetben másolt leány
Tudjuk, hogy nagy Sándor ázsiai fényes
főt is (1. „Márvány mellszobor" cz. rajzot); ro
győzedelmei után, Jupiter közvetlen fiának
konnak pedig azért, mert abban egy részt m&
akarta magát tekintetni; miért is Egyiptomot
nagyobb
haladást találunk az arczképezés gya
elfoglalván, hadseregével az ammoni Oasisba
korlatában, de másrészt némely alakzatnak vag?
utazott, hogy ott Jupiter Ammon papjaival
vonásnak még mindig typikai felfogását vesz*
ünnepélyesen ismertesse el magát ez istenség
szük észre.
fiának.
A fő igen fiatal leányé, a gyermekde*
Jupiter Ammon közelebb állott a naphoz,
alakzatok még küzködnek a szűzével
mint a görög olympiai Jupiter; ez inkább
előbbiek még túlnyomók az utóbbiakon.
napisten volt, amaz inkább az égnek és a földAz egész fő, a koponyának csatlakozái
nek kormányzója, ura. Ezért Jupiter Ammont
az arczhoz, s igy e két rész egygyé összeolvi
jellemezte a fejére képezett kos-szarv, melylyel
dása nem a szokott görög; nem találkozunk i
a napsugár áttörő hatalmát akarták jelenteni.
azon idombájjal, azon ugynevezett szépséj
Márvány
mellszobor.
Mint Jupiter Ammon fia, nagy Sándor
gel, mely a többnyire nagyon is szabatos, *
Pulszky
Ferencz
régiség-gyüjteményéböl
homlokán gyakran kos-szarvval jelenik meg
koponya előrészét s az arczot körvonalozó gŐa görög pénzeken; mint az olympiai Jupiter
rög oválban rejlik; ellenben az előkoponya fél'
fia pedig, a fent leirt oroszlánsörényhez hasonló arczképezési gyakorlatot a görögöknél csakis a
gömb alaku s e félgömb lefelé nagyon is szűkül
nagy
Sándor
korában
élő
sikyoni
Lysistratossal,
hájazattál.
s csaknem hegyes az áll legalsóbb pontjáö'i
Lysippos
testvérével,
kezdeti
meg;
mondván
róla,
Kövünkön a homlok fölötti haj kettéosztása
Mindez igen jól megfelel az előadott kor sajátod
hogy
ő
volt
első,
ki
az
emberi
arczot
az
eredetiről
azért nem különösen feltünő, mert nem szemben,
idomitásának, de nem felel meg másrészt a gö'
(en face), hanem oldalról, profilben, van előadva, gypszben lemintázta, s igy a hasonlatosság után
rög typusnak, mely szerint a rajzunkénál mé$
hasonlólag az érmekéhez; azonban, ha az üstököt
fiatalabb leányoknál is, a fejlettebb nők számár*!
figyelmesebben tekintjük, látni fogjuk, hogy ez
megállapitott elyptikai idomot és körvonalat sze'
nem egyes, nem tömör, hanem két, csaknem félkörrették alkalmazni.
,,
alakú fürtre oszlik, melyeknek egyikét a homlok
Itt
tehát
eltérés
van
e
régibb
typustó>>J
jobb oldalára látjuk leesni, mig a másik, inkább
ugyanily eltérést veszünk észre a szintén inkább t
távlati kurtításban ábrázolva, a homlok bal oldagyermekded
módra mintázott orron, mely eziO'1
lán kanyarodik le.
ten
nem
a
megszokott,
ugy nevezett görög, hane*j
E főt tehát az oroszlánbőr Herakles-Alexanennél vastagabb; vastagabbak a szokottnál az aj' ]
drosul, a haj különös elrendezése Zeus-Alexankak is és zártan ábrázolvák, holott a hellén pla^'i
drosul jellemzi, oly kettős typus vagy jelvényi mód,
tika rendesen nyilt ajkat szeretett képezni, »*|
mely igen gyakran fordul elő nagy Sándor ismert
ekkép létre hozott erősebb árnyék hatása véget*'!
pénzein, hol a fej mellett álló név nem hagy kétAz
áll még elég nagy, vagyis jobban mondv*s,
séget az iránt, hogy nagy Sándort ábrázolja.
elég magas, de kiszögellésében a szokott doö1'
De ha másrészt az arcz alakját kövünkön és
borúnál hegyesebb; ellenben a fül sokkal nagyok"1
az emlitett pénzeken figyelmesebben vizsgáljuk,
a rendesnél, sőt ebben szintén sajátságos, ugí,
Bronz álarcz.
látni fogjuk, hogy itt nem fordul elő oly egyéni
A
alakzat és vonás, mely azt minden más arczképtől törekedett, mig előtte az arezokat minél szebbre szólván, egyénibb alakzás mutatkozik.
Az
eddig
leirt
részek
mindnyája
egyénik
!
megkülönböztetné és egyedül nagy Sándorévá csinálni igyekezték. *)
felfogású;
de
a
szem
mindkét
gyakorlat,
a
régi"jj
tenné: ugyanis itt nem látunk egyebet a nagy
Ugyane tekintetben kiemelendő, hogy kövünk s az ujabb, mintegy összeolvasztásának szüleB^'f;
Sándor kora előtt általánosan alkalmazott görög
*) Hominis autem imaginem gypso e facie primua nye, egészben véve t. i. inkább régibb typikaio*
arcznál, — a görög orrt, mely csaknem a homlokomnium
expressit, ceraque in eam formám gypsi infusa kell tekintenünk; e nagy szemnek körvonalaik* )•
nak meg nem szakasztott folytatása, felső részén
instituit Lysistratus Sicyonius, fráter Lysippi. nyilatkozik még a régibb felfogás, hanem eltér* i
kissé kidomborodó, alján pedig vastagabb, mint- emendare
Hic et 8imilitudinem reddere instituit: ante eum, quam leg ettől a jobb szem magasabban fekszik a ^ '
egy csomó vagy gömb-alaku; látunk továbbá vas- pulcherrimas facere studebant" (facies.) Plinius in histónál és a szemöldök nincsen oly metszőleg képezv
tag ajku igen szabályosan, s ezért sem egyéni ria naturali cap. XXXV. §. 44.

mint a régibb mesterek, az árnyék hatása végett, szült. Vendéghajat, sőt roppant parókákat, még
szokták vésni; egyuttal megjegyzendő, hogy a talán a XIV. Lajos koráénál is nagyobbat, már zéséhez a britisch muzeumnak egyik bronz feje
szem nem fekszik oly mélyen, mint azt, ugyan- az egyptomiak is ismertek és alkalmaztak ; neve- melyet ott „oscillum"-nak neveznek. Az oscillucsak az árnyék hatása végett, szobrunk korát zetesen ily valódi szörnyeteg paróka látható a mokat (hintázóknak mondhatjuk) bronzból vagy
más anyagból készitett, leginkább Bacchusét ábrámegelőző időben fektették.
britisch museum felső emeleti egyptomi osztályá- zoló fők voltak, melyeketVirgil szerint, a parasztok
Inkább egyénieknek mondhatjuk a nyakat és ban; további az ugyanezen museumban kiállitott a venyigével körülvett fákra akasztottak, azt tarta mell kezdetét is, ugy hogy átalán szoborkán- assyriai szobrászati művekben sem érthetni a ván, hogy azon táj, mely felé a hintázó fő fordul,
kat az inkább typikai és a kezdő egyéni felfogás hajazatát, ha csak annak vendéghajjal történt bő- legbőségesebb leend termésében, vagy még inkább
határpontjára kell helyeznünk, oly időpontra, vitését nem teszszük fel. A vendéghaj használatát azon okból, hogy a fő hintázásával a szőlőt csipdemelyben az egyéni alakzás léptenként elfoglalja he- tehát a görög könnyen eltanulhata az egyptomitól ső madarakat elriaszsza. A britisch muzeumnak
lyét a művész eszméletében és lassan-lassan belép és assyriaitól; másrészt ismerjük elég kora alkal- ezen feje leányunkéhoz hasonló font csikót mutat
jogába a művészeti gyakorlatban is.S most kérdés mazását a görög szini álarcznál, kivált a tragikai- a homlok körül s más font csikót a koponyán, de
támadt a görög szobrászat ezen ideje a görög tör- nál, sőt Phidias Jupiterének valóságos sörénye is az utóbbit egyik fültől a máshoz futva.
ténet melyik korszakának felel-e meg? mert hogy oly hajbőséget mutat, minőt igen ritkán talílni.
Van Pulszky gyüjteményében is egy érezböl
a mű valóban görög, ezt ép?n a typikai alakzásA leirt fonott hajcsikhoz egészen hasonlót a vert (getrieben) álarcz, melynek fölötte kecses
nak az inkább
és tetsző, hanem
egyéniekkel való
egyszersmind
vegyítéséből
minden egyénikell következtetséget nélkülöző
nünk; továbbá
typikai vonásai
egész technikáazt
a második
jából, végre részathenai
iskolába,
ben anyagából,
ftehát a nagy
mely görög márSándorét valavány.
mivel m9gelőző
A feltett kérjJkorba helyezi.
désre igen nehéz
Ezen álarezon,
felelni. Itt segitépen azért, mert
ségünkre jön,
, álarcz, a kopomit elébb nagy
nyának csak harSándor ugy nemad része látvezett arczképeiható; de ereszen
ről
megjegyezfordul elő két
tünk; és segítséfonott hajcsik,
günkre jöhet némely a koponya
mileg, a különközepén egymást
bözőrégikorszakeresztezve, kökokban szokásos
rülveszi a homhajrendezésnek
lokot, csakhogy
ismerete; azona| homlok és e két
ban
másrészt
esik közt még
meg kell jegyezfelfésült hajrészletek jönnek közni, hogy e külsö
be, ugy hogy a
jel sem bir hatáesik, nem közrozott döntő erővetlenül a homvel, mert a haj ellokot kereteli
rendezési divat
mint mellezobrégenten, kivált
runkon.Efőt4-ik
a római császárajzunk („Bronz
rok kora előtt,
álarcz") adja másokkal tartósabb
solatban.
volt, mint korunkban.
Végre van
Mellszobrunk
ugyancsakPulszhajazata két részky gyüjteményéből áll, a kopoben
futó fiatal
nyához simuló
gyermek; homegyszerüen leféloka közepén kis
sültből és fonott
üstök
emelkedik,
hajcsikból(Zopf);
melyből,
elején
az előbbbi nemvastag, fonott
csak nőiméi, de
esik fut hátra 8
fiatal korban
mintegy a kopoábrázolt férfi isnya közepe táján
teneknél is elővégződik. Ezen
fordul s ennélbronz szoborka
fogva nem hais igen jeles, s
tározó.
alkalmasint szinA másik rész
tén a második
áll három fonott
attikai, azaz Skohajcsikből; ketpas iskolájából
teje képezi a
került ki.
homlok keretét,
A felhozott
a harmadik a
példák mellszobhomlok közepérunk eredeti kotől fut a koporát I szigoruan
nya háta felé,
nem határozhathol a nyak táján
ják ugyan meg:
kis kontytyal
mindamellett
v
an elfödve, a
Maria Terézia a koldusgyermekkel. — (Litzenmayer Sándor festménye után.)
még a fölhozott
; a
régiek corómai érem is
c o I r u s n a k
ghetó\
neveztek. E konty a fenmaradt régi emlékeken nem igen ismerek; elég régi, s igy megállapodhatunk némi valószinűséggel nagy Sándor kora táján.
lönös gazdaeT'á 7 ' n 6 m m u t a t t e h a t a h a J a z a t kü- Legközelebb áll ahoz átalánosan Diana, Artemis,
Megvallom, hogy azelött, még P^dig
ig elég
eg
hajának
elrendezése,
kivált
midőn
az
mint
szűz
A háro ?
sokáig márvány mellszobrunkat nagy] Sándor
tafraV>f> a hn~",l \ u u o u "; hajcsik mindenike legvas- ábrázoltatik, p. o.
Stymphalos városának azon ezüst érmén, előttinek tartottam, főképen fonott hajcsikja miáfán elvész k ^ íP 0 ^ 6 ^hátfelé
^ ' k é t -élseje°afül
melynek
egyik oldalán Hercules viaskodik a stym- att, mely az ugynevezett archai, azaz ős-régi göktyedvéí ésfek u^rn,
^e l a ^
^
A
phali
madarakkal,
másikán Artemis feje látszik; rög művészeti korra emlékeztetett; fazonban e
három esik legnagyobb V
kö- homlokát fiatal leányunkéhoz némileg hasonló csikót közelebbről vizsgálván, feltünt, hogy ez az
zepén mutatkozván, azt
archai kor hasonló haj elrendezésétói lényegesen
hinnünk,
esik veszi körül.
mind hármának eredete itt vvan
J„ n
i —
különbözik, midőn az utóbbi eleme nem a fonott,
an
d e
Előfordul
továbbá
a
homlokot
körülkeretelő
i„i
. i i," i •• ,
>
ekkor a homhanem
a fürtös, melyet a görög művészet leginfonott hajcsik Flóra fején, Servilia római családnak
lokcsont kellő közepén a csikók elosztás
nak kellene látszani, de itt ' - 1 0 8 z t a s egyik pénzén, mely annak emlékére veretett, hogy kább az assyriaiaktól vett és alkalmazott különlátu '
_ ., -o» i Cajus Servilius volt első a rómaiak közül, ki Flóra böző istensége fejein. A főt legfelebb jobban sikei e m m i n d a
fel
rült arczkép-kisérletnek mondhatni nagy Sándor
a uu
xi *"/ i /
.
három, leg- ünnepét szokásba hozta.
korából.
Henszlmann Imre.
a két szélsó fonott csík vendéghajból ké- j
Közelebb áll még leányunk hajcsik elrende•i
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nek, jeléül annak, hogy már az ő szivének lakat- a fűszálak mily ismerősen bólingatnak feléje; miMaria Terézia a koldnsgycrmekkcl. jához is meglelte valaki a kulcsot. „Hahaha!" lyen suttogva, csevegve folydogál a patakocska a
kaczagott fel csufondárosan a pásztorlányka, réten keresztül s milyen boldogság mindezt látni,
(Litzenmayer Sándor képe.)
„hahaha! ugyan ki? talán a piszkos Jancsi? vagy hallani. Zummogva röpkedett előtte egy kis méEgy gyönyörü képet mutatunk be olvasóink- a goromba Miska ? vagy talán épen a részeges hecske, s ő arra gondolt, hogy a méz, mit ez gyűjtönak, mely a párisi világkiállitáson átalános feltü- Péter? Tartsátok meg őket magatoknak; fitog- get, kevésbbé lesz édes, mint az az édesség rnely
nést okozott s mind a nagy közönség, mind a tassátok szerelmöket, inkább ti, mint én; nekem most egész valóját eltölti. Szerelem volt ez; önkénylegilletékesb műitészek által első rangúként üdvö- ugyan sem ők maguk, sem gyürüjök nem kell!" telen, igaz, önzéstelen szerelem. Pásztorlányka és
zöltetett. Annál örömestebb teszszük ezt, mert a Persze, hogy az ilyen beszédre aztán elfordultak királyfi! és mégis egy láthatlan, egy eltéphetlen szál
kép hazánkfiától származik, s festője nevében a tőle, ott hagyták a faképnél; az ilyen beszéddel füzte őket össze, mely a királyfi tekintetéből szármagyar névnek szerzett a mivelt külföldön dicső- ugyan nem kötelez le az ember senkit, s nem is mazva a pásztorlányka szivében vert gyökeret, oly
Béget. Litzenmayer Sándor, győri születésü hazánk- igen álltak vele szóba többet. „Maradjon magá- erőset, hogy onnan sem az idő, sem távolság nem
fia, a müncheni magyar festésztelep egyik kiváló nak", mondogatták egymás közt, „ugyan mit téphette ki többé, bár a királyfi magas helyzetétagja, Piloty iskolájában képezte s képezi folyvást akar, talán bizony á királyfit várja; majd el is jön ben nem is sejté, hogy az az ismeretlen tündér, ki
magát, másik jeles földink Wagner Sándor társa- az érte holnapután kis kedden", stb. Bánta Í3 ő. néha álmaiban meg-meglátogatja, reáhajol s kebságában, kivel évek óta szoros barátságban áll. Kihajtotta bárányait a mezőre; ott a szikla alatt, lét valami megmagyarázhatlan édes, titkos érzésMost már azon ponton van, hogy egészen kinőve hol a tiszta, átlátszó patak csörgedez , leült a sel tölti el, ama szegény, durva külsejü leányka
az iskolából, saját műtermet nyisson.
puszta gyepre, lehajtotta fejét, és sem a viruló szerető szelleme, azé, kinek ő ott az utszélen alaKépe, melyet sikerült fametszetben mutatunk természetre maga körül, sem legelésző nyájára mizsnát dobott. Mit tudta ő, hogy ez alamizsnát
be, a mult évben a világkiállitáson szerepelt. Nem nem vetett egy nyájas, egy barátságos tekintetet. ereklyévé szentesité szemének egy pillantása, egy
csak különös, pikánt tárgya, hanem az alakítás A patakban virgoncz halacskák ficzkándoztak, a szórakozott, eltévedt, és mégis örökké feledhetlen
ritka bája s nemessége, és a kivitel finomsága s part hosszában csillagszerű nefelejtsek kandikál- pillantása. Ha valaki ezt megmondta volna neki,
ingere által oly hatást vivott ki, minőt a kizárólag tak feléje, egy kis gyönge bárányka oda feküdt bizonyára felkaczagott volna rá.
Es a hír ujra a királyfiról beszélt, de ezuttal
magokat bálványozó francziáknál az idegen csak lábaihoz, de őt mindez nem érdekelte. Hideg voigen ritkán nyerhet. Mazade Károly, a kényes násai nem melegedtek föl, borus tekintete nem igen szomoru, igen megható dolgot. Nagy beteg
izlésü s emelkedett ítéletű müitész, a „Revue des derült ki, nem örült semminek, nem szeretett lett, — mondák — halálán volt, irtóztató himlő
deux Mondes"-ban, a világ ez egyik legtekinté- semmit. Kevesebb élet volt benne, mint ama szik- lepte el egész testét, s minthogy ezen betegség
lyesebb folyóiratában másfél lapot szentelt ez egy lában ott mögötte, melynek rideg kövei közt oly igen ragályos, mindenki odahagyta, legelőször
festvénynek, tele a dicsérő elismerés és buzditás egy-egy fűszál, sőt egy-egy kis virágocska is ta- is hiu, fiatal neje; ámde az Isten nem hagyta őt
nyilatkozataival; oly szerencse, minőben Mazade lálhatott tápláló földre; kevesebb érzés volt szi- elveszni, más volt az ő akarata, az ő szándéka vele;
részéről Litzenmayeren kivül, a külföldnek csak vében, mint ama kis bogárkáéban, mely döngi- betegsége jobbra fordult, s ekkor ágyát ismét
egy-két Kaulbach-rangu művésze részesült.
csélve örült a fényes, a meleg napsugárnak. Kö- udvaronczok serege állta körül, kik minden mozS ha a képre, igy, szinei eleven pompájától zönbösen nézett mindenre, idegenen, egyedül dulatát, minden intését szolgálatkészen lesték. De
megfosztva tekintünk is, azonnal megértjük e ha- állt az emberek közt, a természetben. Igy ő többé nem látta, kik állnak körülte, mert bár
tást. Valami elbájoló, üde, ragyogó szellem lebeg mult, bár lassan, az idő; körülte az emberek bol- arczán csak pár csekély forradást hagyott hátra a
még a színtelen metszeten is.
dogak vagy boldogtalanok voltak, sirtak vagy himlő, de szeme világától örökre megfosztá őt.
Mondanunk sem kell, hogy a tárgy alig áll- kaczagtak, házasodtak, meghaltak, mindez őt Igen, örökre lezáródtak e szemek és fekete szemhatná ki a történeti kritikát. — Mária Terézia nem érdeklé; némán, szótlanul töltötte életét, pillái, sötét árnyékként borultak szép halvány
császár-királyné egy napon kertjébe ment s azt mintha már nem is élőlény, hanem egy sirjában arczára. Sekkor nehéz, keserves napok következtek mind ő rá, mind környezetére. Senki sem birta
rendelte, hogy oda hozzák majd utána a kis József fekvő halott volna.
trónörököst, kit épen szoptatott. Mig igy magában
Egyszer csak hire futamodott, hogy a királyfi kiállani mellette, mindenki belefáradt,' kimerült a
járkált egy elalélt koldusnőt talált a kertbe házasodik, hogy menyasszonyáért megy, kit az or- sikertelen iparkodásban: őt földeríteni, vigasztatévedve, k:t erőtlenség s kimerültség annyira vitt, szág választott noki, kit ő még nem ismer, kiről lan levertségét enyhiteni. Még vezetni sem tudták
hogy nyomorult gyermekét nem birta szoptatni; még azt sem tudja, szép-e, jó-e, fogják-e egymást őt kedve szerint. Senkinek az érintését nem találta
az éhes gyermek nyöszörgve sirt, mig a szeren- szerethetni? De a királyfiaknak erre nem is sza- elég gyöngédnek, elég finomnak, hogy magát
csétlen anya elalélva, egy kőoszlophoz dűlve el- bad gondolni, ők nem magoknak, ők az országért vezetni hagyta volna általa. Csakhamar ellökte
aludt. Az uralkodóné megszánta a nyomorult házasodnak, s bizony ha annyi ember boldogtalan magától az őt gyámolitani akaró kezeket, s
férget s leülve egy kőlépcsőre, kibontá gazdag a világon, miért ne lehetne épen a királyfi is az ? napokig, hetekig ült mozdulatlanul, mindenkit •
ruháját s tele emlőjét az éhen vesző koldus gyerek Épen ott kellett neki keresztül utazni, hol a pász- eltiltván még közeléből is. Az egész országban
szájába adta; nagy megbotránkozására kétségki- torlányka őrizte nyájat. Még ez sem érdekelte őt, kihirdették, jutalmat tűztek ki, ha valaki ápolóul
vül, a háttéi ben a császári gyermekkel épen érkező még oaak félre se terelte nyájat az útból, mikor a ajánlkoznék a királyfi melló s az őt mojjtürnó e
fííudvarmesternőnek.
fényes fogatok közeledtek. Ott maradt ülve az ut általa vezetni engedné magát. Képzelhetni, menyNem keressük a kis adoma történeti alapos- szélén, barna, fölcserepesedett lábai az ut porá- nyien vállalkoztak. A nők hetekig tejben áztatták
ságát; az eszme mindenesetre szép, — költői, több: ban nyugodtak; hideg, mogorva arczát durva, kezeiket, hogy tapintásuk elég finom legyen, s a
emberi; mindenesetre méltó a müvész ecsetére s kemény tenyerébe hajtá. A kocsik csak lassan, szülék minden más tudomány helyett vakvezetni
látszik,hogy a művész igazán lelkesedést is meri- lépésben közeledtek, mert a felszálló por bántotta tanittaták gyermekeiket, azon remény fejében,
tett tőle. A képen minden a művész teljes átha- a fényes, ragyogó öltözetü urakat. A legelső ko- hogy ezáltal az udvar legmagosabb polezaira juttottságáról s fölmelegüléséről tanuskodik. A cso- csiban üle a királyfi; egyedül ő volt egyszerüen tathatják azokat. De minden hiában volt; minportozat s berendezés nem lehetne szerencsésebb. öltözve, és mégis meglátszott rajta, hogy ő a leg- denki megszégyenülve és csalatkozva volt kényA nyomor képe setét árnyéklatban maradt, bár első, a legnagyobb ur köztük, ur mindenek fölött. telen a királyfi mellől távozni. Utoljára bizony
csaknem az előtérben. Az udvari nyomoruságra Igy tetszett legalább a pásztorlánykának, midőn már senki sem találkozott, kinek kedve lett volna
halvány ködös világ van vetve, a mint a háttérben megpillantá öt. Többé le nem vehette róla szemét. annyi kudarcz után vállalkozni. Magára hagyva
előbujik. Az egész festői fény a főalakra, a gyö- Egyszerre az egész világ megváltozott előtte; ült, némán, panasz nélkül, s lelkére is vak sötétség
nyörü fejedelemnőre van föntartva. Nézzétek e szive feltárult, életre ébredt. Karjait kitárva állt szállott, miként szemeire.
szép arczot, mely oly nőies, csaknem anyai gyön- ott, midőn a kocsi lassan elhaladt mellette. A kiDe már alig-alig említette valaki e dolgot,
gédséggel tekint le a szegény gyermekre, ki e rályfi rátekintett nagy fekete szemeivel, és ala- mire a hír a szegény pásztorleánykához is eljupillanatban az ő gyermekévé vált; ez utánozhat- mizsnáért könyörgő koldusnak gondolván őt, fé- tott. Akkor is épen ott ült a susogó patak mellett
lan bájra, melylyel balkezével az emlőt a picziny nyes ezüst pénzt dobott feléje; aztán nem gondolt báránykái között, akkor is azokra a fekete szeszájába adja. Szintoly gyönyörü a ruházat: a ne- többé reá. Ismét elmerült saját gondolatjaiba; mekre gondolva, melyekről gondolkozni azóta nem
héz selyem-brokat köntös sulyos hosszu uszályá- az ismeretlen jegyesre gondolt, kit nemsokára szünt meg soha! A szörnyű hir hallatára összeval, a gazdag, könnyü, finom csipkézet, a divatos szivére kell ölelnie, kivel meg kellend osztani csapá kezeit, térdre rogyott és istenhez fohászkofejékitmény, a hajporzott fürtök s a kis főkötő, egész életét, s ki tudja, lesz-e áldás e frigyen
dott, adjon neki erőt és segitse őt szándéka kiviminden tökéletes.
lesz-e boldogság ez összeköttetésben ? Mert még telében. Aztán báránykáit egyenként megcsókolá,
Alig birjuk szemünket levenni e képről: a olyan fiatal volt, nem tudott oly bölcs higadtság- pásztorbotját kezébe vévé s elindult a nagy hosszu
gondolatban az emberi, a felfogásban a költői, a gal gondolkozni e fölött, mint bölcseségben meg- utra, -a királyfi udvarába. Midőn odaérkezett és
kivitelben a művészi, versenyeznek egymással s őszült országnagyjai. Ezt a komoly, merengő ar- ápolónak ajánlkozott gunyosan tekintettek a hosznem tudjuk, melyik múlja felül a másikat.
czot, ezt a búfátyolozott tekintetet látta a pász- szu úttól vérző lábaira, s elsült, barna kezeire, és
torlányka s nem tudta többé elfeledni soha. Ott lenézőleg elutasiták őt. De ő nem szünt meg
élt örökké emlékében az a halvány, nemes arcz, a könyörgeni; végre oda vezeték őt a királyfi elé, s
széles, hófejér homlok sötét fürtéivel, s azoknak a gunymosolylyal adtak neki utasitásokat, hogy az
A pásztorlcáiiyka és a királyfi.
nagy fekete szemeknek elborult, fátyolozott tekin- udvari illem szabályai szerint miként fogja meg a .
(Eredeti mese.)
tete. Fölvette az alamizsnát a porból, megcsókolta királyfi kezét, hogy azt jobbágyhoz illő hódolatteljes modorban vezetni próbálja. De az utasitás
Volt egyszer egy pásztorlányka, — de nem s aztán kebelébe rejtette, oda honnan egy uj éle- kárba ment, mert a pásztorleányka csak oda borult
olyan selyem ruhás, magas sarkú czipős, félretett tet érzett szétszivárogni egész lényébe, oda tette lábaihoz s a királyfi elsoványodott kezeire hajolva,
kalapos pásztorlányka volt ám ez, minőket képes szivére, melynek melegétől egyszerre felolvadni könyeivel és csókjaival boritá azokat. Bámulva
könyvekben is és szinpadon láthatni, — ez egy érezte fásult érzékeit, melynek fényétől kiderülni látták, hogy a királyfi nem rántja vissza kezeit,
olyan igazi pásztorlányka volt, s hozzá még sem látta maga körül az egész világot. Báránykáihoz hogy elborult, bánatos arcza lassanként szelid,
szép, sem kedves nem volt; arczát mogorva, ba- ment, szelid szavakkal terelgette őket a mező leg- nyájas mosolylyal derül fel. Csodát kiáltottak
rátságtalan kifejezése kellemetlenné tévé, ruhája szebb, legkövérebb pontjára, a legkisebbnek, leg- mindnyájan, kivált midőn még azt is látták, mint
pedig mindig hanyagul, rendetlenül állt rajta, fejérebbnek piros szalagra füzött csöngettyüt kötött hagyja magát általa vezetni, mint lesi a pásztorhaja bozontos, fénytelen fonadékokban csüngött nyakába, aztán megsimogatta és oda ült közéjök, leányka szavait, és ellentállás nélkül, egész odakörülte, azt sem tudta az ember, hosszu e, puha-e? s érezte, hogy szereti őket, hogy ragaszkodik hoz- engedéssel követi annak lépteit. Csak lesték
Törődött is vele; csúful kaczagott fel, midőn egy zájok. Széttekintett. Elöször látta mily szép a kék meddig fog ez tartani, mikor fog majd ettől is
vasárnap társnői azt kérdek tőle, miért nem fon égboltozat, mily szépek az ezüstös fellegek, melyek elfordulni, mikor utasitja vissza ennek érintését
ő is szalagot hajába? mért nincs neki is olyan ott felette elvonulnak. Meghatottan vette észre, is. De ezt hiába várták.
ezüst gyűrűje, molyen sziv, lakat és kulcs függ- mily édesen illatoznak a kicsinyke virágok körülte,
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• •'• Az a láthatlan szál, melynél fogva a leánykátnos, Balogh Gyula, Brandt Simon, Braun József, hasonlítjuk: Ausztria a vonalhossznak viszonya
magához vonzá, eltéphetleo, örök kötelékké vált Biró Sándor, Büchler Gyula, Györgyi József, szerint a területhez a kilenczedik, a népességhez
köztük, milyet a szerolem font, a szerencsétlenség Györgyi Imre, Gelenczei Kálmán, Handler Miksa, pedig épen a tizenhetedik helyet tölti be.
megerősitett s a hŰ3ég örökké tartóvá tett. — Herb Ferencz, Horn Ede, Horn Emil, Hönigs** (Az udvari kanczellária gobelinjei.) A néSoha sem tudta meg a királyfi, hogy az, kinek berg Mór, Hicz János, Heinlein János, Irányi hai udvari kanczellária épületének azon szobáját,
oldalán most olyan boldognak érzi magát, kit egy Dániel, Jelly Károly, Kun János, Kövi Zsig- mely most a delegácziók üléstermének előszobája,
perczig sem birt nélkülözni, az a szegény, meg- mond, Kardos Kálmán, Kleisz Ede, Krisztinko- három gobelin diszesiti, melyek történetét igy
vetett pásztorleányka, kinek egykor koldusként vics Ede, Lang Károly, Lipták József, L'mbek adja elő a „P. Corr.": Maria Terézia a magyar
alamizsnát dobott. S nem is választották el őket János, Leitner Károly, Metykő István, Makay udvari kanczellária elfogadó terme számára
soha: mert a pásztorleányka nem esengett oly László, Medgyessy Gábor, Müller Lajos, Pollák
1749-ben rendelte volt meg Francziaországból
javak után, melyekért irigye akadt volna. Csók- Salamon, Eeich Károly, Kapay Mihály, Rajcsányi
ezen szép szőnyeg festményeket, melyek egész
jaival, könyeivel borithatni e lecsukott szemhé- Béla, Rudnay Imre, Simonyi Ernő, Sinkovics
frisseségökben maradtak meg 1852-ig. Ekkor
jakat, melyek örökre eltakarták ama csodás két Lázár, Stampfer Zsigmond, Stein Gábor, Stoln
Welden tábornok, kinek szemet szurt a magyar
e
kete szem fényét, ajkaival érinthetni az alig ész- Andor, Suták Kálmán, Szabados Géza, Szekulics czimer, s ki talán nem értette ama szőnyegek műrevehető pár himlőhelyet fejér homlokán, arczán: Bazil, Thék András, Tálas Ferencz, Weiser becsét, — az egész szobát piros szőnyegekkel voen
nyiből állt az ő nagyravágyása. Nem kellett György, Záhorszky József.
natta be. Igy maradt a szoba gr. Forgách Antal
eki sem fény, sem pompa, sem magas állás, az
Az egylet össze* bevétele volt a havi dijak- kanczellárságáig, ki ama szép diszitményekre
•Isten megadta neki a legfőbb jót, mi nőt érhet a ból 740 frank 20 cent. A világkiállításban gyüj- emlékezvén, a piros boriték leválasztása által
világon; annak áldozhatni életét, azt ápolhatni, tött összeg 360 frank. A többi adakozó urak által ujra napfényre hozta. De por és penész miatt
szüntelen közelében lehetni annak, kit mindenek 83 fr. 50 cent. Összes bevétel 1185 frank 70 cent. már alig lehetett rájok ismerni. Sikerült ugyan
o l o t t
szeret.
Szendrey Julia.
Ez összegből részesittetett 22 tag teljes- és gondos tisztítás s kenyérbéllel való dörzsölés álkÖlcsönsegélyben 264 frank 70 cent. erejéig. Az tat megtisztitni őket, de a szinek egykori frisseösszes kiadás volt 706 frank 20 cent., s ezt kivonva ségöket vissza nem nyerhették. Midőn azután
párisi magyar egylet évi működé- a bevételből, maradt 477 frank 50 cent. Ez ösz- nemsokára Schmerling államminiszter meglátoszegből az alaptőkéhez csatoltatott 360 frank, s gatta a kanczelláriát, a gobelinek magokra vonsének kimutatása.
igy maradt a pénztárban 117 frank 50 cent. és 1 ták figyelmét, annyival inkább, mivel korábban
osztrák arany.
nem látta ott. A kanczellár elbeszélte történetö(1867-dik évről.)
Az egylet három évi fennállása után van a ket, s hozzátette: „Sokszor el voltak már temetve
t a hazai lapok hasábjain már többször bankban a hozzájárult kamatokkal együtt 843 ezek, de mindig föltámadtak,ugy lesz ez most is."
volt, ez egylet czélja a Párisban levő frank 45 cent. mint alaptőke.
Az államminiszter, mint mondják, nagyon fölösillefJ*1" ' * J u s a § között ismeretséget, barátságot és
Az egylet lapjai voltak r ,,Vasárnapi Ujs.", legesnek találta ezt a megjegyzést.
ar
ak
iobh /P ág ban kiképezhetésöket a lehető leg- „Magyar Ujs.", „Üstökös," „Hon," „Magyaror** (A legjobb gyermekápoló Pesten.) Rapos
té
L ^ e g°l c s °bb módon előmozdítani, ugyszin- szág," e két utóbbi Horn Ede ur szívessége által. József, ki az elhagyott gyermekek köznevelésbe
, * nazai eseményeket — melyek épen ez időben ,,Budapesti Közlöny," „Heti Posta," „Pester vétele iránt buzgólkodik, egy Pest város közgyüv
lr
ányadók mind a haza jövö boldogságára, Lloyd," „Ludas Matyi," ez utóbbi lapokat dij
léséhez intézett föliratában egyebek közt a követml? i - a z * P a r emelésére — folytonosan figyelem- nélkül kapta az egylet, miért is őszinte köszönekezőt irja: A lapok jelenben Páris gyermekeinek
1
be kísérni.
tünket nyilvánitjuk az illető kiadó uraknak.
nagy
halandóságát, miszerint 20,OOO-ből 15,000
^\ z e gylet három évi fennállása óta igyekeA januárius 5-kén tartott évnegyedes nagy elhal, a falukra adásnak tulajdonitják, és méltán;
2
^ \ minden lehető módon — meddig csak anyagi gyűlésünkben szeretett elnökünk Horn Ede ur — én a Pesten kiadott gyermekek ápolói közt özv.
e
je engedé — e czélt elérni s ennek megfelelni. leköszönvén, a gyülés osztatlan közakarattal meg- Buchnornét ismertem föl olyannak, mint a ki az
Két évi működés után már is egy kisded választotta elnökül Irányi Dániel urat, s az egylet illető hivatal kimutatása szerint is legtöbb gyer0
f V d r e n d e l k e z e t t > több lapot járatott és jelenlegi hivatalnokaiul választattak e gyülésben: meket és legjobban gondvisel. E nőnél találtam
ala
PPi t o t t>
> mm ee ll yy ugyan
nem
Elnök: Irányi Dániel. Jegyző: Biró Sándor. tavalj 14 különböző körü gyermeket egyetlen
ugyan még
még most
most ne
£r
:
a hh aa zz aa bb a n
l k ö l b b — kegyes
k
d
Pénztárnok: Kardos Kálmán.
kofa í
.
legközelebb
ada
nyirkos pinczeszobában, a hol nappali tisztátalan
f j T n t j á n ~ gyüjtött könyvekkel, melyek
Bizottmányi tagokul választattak: Suták gúnyáikban hevernek éjjel is; póttápul szolgál
Kálmán, Limbek János, Argauer Károly, Györ- nekik minden kiöntés a csatornákba; s pótjárud
l é i
i
%
^
gyi Imre, Rapay Mihály, Tálas Ferencz. Könyv- lékul naponkint 15 krt szerez az asszony mindetők4
1
-fi ?.*
J e tetemesen emelkedett a mult tárnok : Medgyessy Gábor.
nik munkája után, mely 1000 db gyufatáskának
h ^ e 0 8 . 6 ? a P á r i 8 i világkiállítást meglátoKelt Párisban a jan. 5-én tartott gyűlésünk- elkészítéséből áll. Ezen legjobb gondviselés elehazánkfiai kegyes adományai által.
ben, Boul. Beaumarchais 33. Caffé Pillon.
gendő arra, hogy a többitől borzadással fordulkiálli7/l S ! ^a f é r d , e m k ü l önösen a magyar kir.
Az egylet nevében: Biró Sándor, jegyző. junk el, mert e helyeken azon, a jelen idő szerint
. * I i t > bizottmány
t. Térey
Térey Pál
Pál urat
urat
y biztosát,, t.
igen is csekély bérért, melylyel a gyermekek
a
**&** 0 8 zz tt áá ll y eiőtt
iőt letelepedett
l l
árugondviselése fejenkint dijaztatik, csak a nyavalyá^ . fSéjyvénzt
az egylet számára.
sok és az ugynevezett csirkefogók, az állam fekéEgyveleg.
uy
Hindy Árpád, Jálics Géza és Fábián
lyei szaporittatnak.
t
' k l k a k i a ] I i t á s t meglátogató ha—d. (Uszó vasutat) állitanak fel a Konstan*áVkfí
** (Chinai kölcsönkönyvtárak,) mint a „Glóg y U j t Ö t t e k
8zé
czi
tavon
Romanshorn és Fridrickshafen között, bus" irja, már régóta léteznek, sa mennyei birodaP
összeget
a
!
egylet
é
oly formán, hogy az előbbi vasut végéhez egy lom lakosai sokkal elébb ismerték ez intézményt,
A
gyűjtési eredmény kimutatása következö- 230 láb hosszú hajó csatlakozik a fedélzetére ramint Európa. A chinaiak n kölcsönkönyvt:írakat
1
1
1
Tére
ü
kir. biztos
r r e fm f n^1 ^ ,^^ 8 8^^ iT é r e y
yP
P áá ll ,, kir.
biztos kott sinekkel, s felvéve a 12—14 vagont, szépen igen igénybe veszik, s hasonlítanak is egy kissé a
Z e 8 e
fo]
tán
mif
eiőtt l ? i
y >
i t a magyar osztály átlapátol velök a fridrickshafeni vasuthoz s ott mi kölcsönkönyvtáraink olvasóihoz, miután külöá r U 8 o k t Ó 1
besz
120
frank"
e d e t t helypénzzel ismét gépkocsihoz csatolják azokat.
nös előszeretettel viseltetnek a regények iránt.
—d. (Csodaszülöttek.) Hogy a megcsudálá- Minden könyv a kölcsönkönyvtár bélyegével van
á: Mítterdorfer László 5 frank, Fábián sokról elterjedt vélemény nem mese, ujabban is
ellátva, s a zálogra kölcsönző üzleti emberek külöfrank, Testory Antal 10 frank, N. N. két példa bizonyitja. Az egyiknél dr. Broughton nösen figyelmeztetnek, hogy e könyvekre ne köla
ai A d o l f
1 f r a n k
Já
fraiik "iu T ?
'
lics Géza 20 szerint egy nőnek, ki a szomszéd gyümölcseit csönözzenek. Chinában vándor-kölcsönkönyvtárak
lopta, gyermeke 40 gyümölcsforma kinövéssel is léteznek, melyek falukon is terjesztik az'olvasási
•ank M ^1 S á n d o r 1 0 f r a n k ' V a s v á r i L i PÓt 5
K
< Mendi István 3 frank, Kramer Sámuel 5 született. — A másik esetet pedig dr. Warring kedvet. Házalók járnak-kelnek a vidéken könyvB
}azini Domokos 5 frank, Králik S. 5 frank, Curran említi, mely szerint egy fiatal nő London- táraikkal; itt kölcsönözve könyveket, amott viszs n í r a n k > H i n d y A r P á d 10 frank, Max. ban, kinek férje a mezőn tréfálódzva, egy békát szavéve a már olvasottakat, s egész évben igy
k
Hei
uh AIa
s
nyomott kezébe, tudván hogy az mennyire fél látják el a kerületet, melyet üzletök terévé válaszmán
/T
i íR 'ó im e r F™
J frank
° 10yfrank,
man ó
frank;
l ó r i g 2 Q
i d a c s
et'USl, — most egy szörnyet szült, mely inkább tottak, olvasmánynyal.
A) frank, Tisza Lajos 20 frank,
békához, mint gyermekhez hasonlit.
** (Derék párbaj.) Földváron a napokban
ye9
2 0 frank
Pa
l ?Á
'
P P Miklós
** (Európa összes vasutai) 1860-tól 1865-ig egy különös eset fordult elő. Ugyenis egy dzsien 360 frank.
6955-ről 10,000 geographiaí mértfóldre szaporod- dás-káplár összeveszett egy paraszttal, ki jelenleg
adakoztak:
tak, mig azon időben 19,051 millió frank tőkét kukoriczicsősz s kiszolgált huszár; ezt a dzsi" " i v a r v Al
on
emésztettek fel, a tőkebefektetés 1865 végén már dás kihitta párbajra, ki azt el is fogadta oly fölfrank Ta - i r 8 , 3 f r a n k 5 0 c e n t - . Lang Lajos 20
S
^bó' JózZf JtUT 2 f r a n k ' b. Bánffy Ede 5 frank, 31,414 millió frankot tett, E szerint ezen rövid tétellel, hogy engedjenek neki a-katonalovákból
k
Tedesco S i
' K á r m á n y József 3 frank, ötévi időközben Európa 12,363 millió, tehát egyet ez esetre választani s lovon vivjanak. A doS
k aran
20 frank, Lint°a fpu
y o t > Richzeit Zsigmond évenkint mintegy 1000 millió frtot forditott a vas- log a kapitány elé került, ki a vivást és a lóvá5 fr ank
utháló kiépitésére. De hogy ezzel nem sokat, sőt lasztást is megengedte. — Meg levén határozva
Csurgó Ferencz í r , '- N u S 8 L a J o s 5 f r a n k '
0
keveset tett a forgalmi szükségletre nézve, a nap, többek jelenlétében történt a mérkőzés,
• és egy osztrák ar
°SSZeaen 8 5 f r a n k 5inkább
7
kitetszik abból, hogy a legfontosabb nyolcz euro- a mi nagyon rövid ideig tartott, mert a volt huMely összegekért^ ' J-/,
pai vonalon, melyekről forrásunk tüzetes kimu- szár úgy vágta nyakszirten kard fokával a dzsitőurakleííőszintéhV, g a d ] a t > C Z > a d a k o z o é s
v n 9 k ö s z ö n e t ü n k e t
Ezen összegek b e f l 7 l f °
- tatásokkal bir, a vonal hosszának 31.5 százalék- dást, hogy az azonnal lebukott lováról. A kapir
° Ede ur által a , SocK£ , G g y l e t i e l n ö k *• kal növekedése mellett, az áruforgalom 59 ea a tány 5 frttal ajándékozta meg a vitéz csőszt, a
[
személyforgalom 57.4 százalékkal emelkedett, káplárt pedig 24 órai kurtavasra tétette.
" czimü pénztárba a ^ t t U C r e d i t a u T™'
e n n
e v ő
k
tehát
sokkal előbb haladt. A legujabb adatok sze** (Angol könyvstatistika.) A múltévben csak
^atozni, 8 ez mindaddig ott ^
i
tő éhez
b d ö l e
rint
a
vasutak
hossza
Európában
83,154,
Ameriegészen
uj könyv — nem számitva régibb müvek
,">« g gyűjtendő és a r f n d e s T ^ f ' ^
kában 66.160, Ázsiában 5,893, Afrikában 1054, uj kiadását — 4144 darab jelent meg! Ezek közt
az egylet « o n
Ausztráliában 885 kilometer. Vagyis az egész legnagyobb részt foglalnak el a vallásos tartalföld vaspálya vonalainak hossza 157,143 kilome- múak és röpiratok, t. i. 849 darabot; regény 410
ter azaz 21.178 geogr. mértföld. A vasutak álta- jelent meg. Legkevesebb a vers, mert ezekből —
5
at
* -„des lános hossza szerint Ausztria Európában a negye- hozzá számitva a színmüveket és dramaturgiai
dik helyet foglalja el. De ha a vasutak viszony- munkákat is — csak 150 kötet hagyta el a sajtót.
Albert, Argauer Károly, Argauer J á .
lagos állását Európa különböző államaiban összeE

d

e 1

0

f r a n k

57

56

TÁRHÁZ.
Irodalom és művészet.

Közintézetek, egyletek.

Melléklet a Vasárnapi Djság 5-ik számához 1868.
* Ipar, gazdaság, kereskedés.

** (A löpor-egyedáruság eltörlése) iránt a kor— („A római jog külszerü történelme és a
= (A Kisfaludy-társaság) jan. 29-iki üléséi•római perjog") czimü terjedelmes munka jelent ben a tagok szokatlan nagy számmal jelentek mány — hirszerint — rövid idő mulva javaslatot
meg közelebb Hoffmann Pál akad. 1. tag és pesti meg. Közönség is fölösen volt, de nem részesült fog a törvényhozások elé terjeszteni. Ez egyedegyetemi tanártól. A derék szerző, ki egyete- semmi élvezetben, mert felolvasás nem levén, áruság eltörlését ő Felsége elvben már körülbelől
münkön ép a római jogot adja elő, kimeritő a a némely folyó ügyek előterjesztése után az ülés, a egy év előtt jóváhagyta.
** (Két uj gőzmalom) van alakulóban, egyik
tudomány mai állásának megfelelő művet nyujt e tagválasztás és a pályaművek elitélése végett
könyvében, ugy hogy a jogtanuló ifjuság nem zárttá változott. A zárt ülés eredménye a követ- Kalocsán 80,000 ftnyi, a másik Ungvárott 200,000
lesz többé kénytelen e nevezetes és egyik első, kező: Uj tagoknak választák: Horváth Mihályt, a •ftnyi vrészvénytőkével.
* (A cs. kir. katonai ruházó bizottmánynál)
alap-tantárgyat képező tudományt illetőleg, mint kitünő történetírót, mint müvészi prózánk egyik :
eddig, az e tárgyu német irodalomhoz fordulni. legkiválóbb mivelőjét, ki a társaságnak kétségki- munkások hiányában a posztó-készletek igen felMidőn e hiánytpótlómunkára az illetők figyelmét vül díszére váland; Sz'ísz Bélát jeles lyrai költe- halmozódtak. Ennek következtében a cs.kir. hadfölhivjuk, még csak azt jegyezzük meg, hogy ményeiért, műfordításaiért és aesthetikai tanulmá- parancsnokság a miniszterium utján felszólította
Hoffmann a legjelesebb külföldi munkákat hasz- nyaiért, melyek egyike (Göthe Faustjáról) a a városi hatóságot, hogy mindazon iparosok és
nálta segédeszközül könyve dolgozásánál. A 42 Budapesti Szemlében jelent meg; végre Györy vállalkozók, kik katonai ruhanemüek elkészítését
ivre terjedő kötet ára 4 frt 50 kr. Kiadta Vilmos kedvelt beszélyirónkat. Szavazatokat kap- kétszeres dij mellett fölvállalni akarják, magukat
Heckenast Gusztáv.
tak még Éjszaki Károly, Szelestey László, Szath- a nevezett commissiónál jelentsék.
— (Két jeles franczia regény) jelent meg a máry Károly, Rákosy Jenö. A pályázatok követMi ujság?
mult év végén Ráth Mór kiadásában, melyekre kezőleg dőltek el: A 40 aranyas pályajutalmat a
utólagosan most hivjuk föl olvasóink figyelmét. beszély elméletére a három biráló egyhangulag
** (A magyer vasuti kölcsönre) az aláírásra
Egyik „Camors gróf" Feuillet Octávtól, kinek a ,,Mindennek van határa" jeligéjű értekezésnek
szánt első napon, Magyarországban hirszerint
„Szegény ifju története", regényben is, drámában itélte. Ezt sok tekintetben jeles munkának nyiltöbb mint 30,000 frankot irtak alá. Egy bécsi
is ismerős a magyar közönségelőtt. Jelen regénye vániták a birálók. A műforditások közt a hires
távirat szerint pedig Svájczban, hol a kölcsönre
sokkal jelesebb amannál; végig érdekfeszitő mese, Fritjof-Saga fordításának itélte két biráló (a
aláirás nem is nyittatott, 50,000 kötvényt nem csak
eredeti erőteljes jellemzés, a társadalom mély harmadik, a vidékről nem küldte be itéletét, de a
rendeltek, hanem az illető összeget táviratilag
elmű bonczolata s emelkedett morál a fényoldalai. kettő egyező itélete döntőnek tekintetett) a 20
utalványozták is. — Párisból távirat érkezett,
A fordítás Huszár Imrétől, élvezhető. — A másik aranyos jutalmat és ezt mint különösen sikerültet
hogy az aláírást 29 én be lehet zárni, mert a
Cherbulier Viktor meginditó szépségü regénye: a pártolói könyvilletménybe is fölvétetni ajánlotkölcsön már fedezve van. A „Société generale"
„Egy becsületes asszony története" melyet Tolnai ták. Moore Tamás „Lalla-Rouk"-jának fordítását,
háromszázezer megrendelő levelet kapott viLajos ültetett át irodalmunkba. Annyi sok frivol a két biráló dicsérettel leendő kitüntetésre itélte
dékről.
és sikamlós erkölcsiségü regény után szinte jól méltónak. Az ez évi pályázatok tárgyai a követ** (Berger János, legujabban kinevezett kasesik e nemes irányzatu müvet olvasni, melyet bár- kezők lesznek: 40 aranyra ,,A bohózati színmü
mely gondos anya bizvást adhat leánya kezébe; a elmélete;" 20 aranyra egy kötött nyelvü szatyra. sai püspök) életrajzát következőleg irja le az
mellett érdekes olvasmány, mely egy perczig sem — A közgyülés febr. 5-kén leend s tárgyai most „Eger": Perger János született Csertéren, Zemhagyja lankadni a figyelmet.
végleg megállapittattak. Az elnöki, titkári s pá- plénben, 1819. márcz. 7-én, tehát most 49-dik
évében van. Atya Ádám, kincstári tiszt, anyja
— (Beküldetett: Mindszenty Gedeon „Ujabb lyázati jelentéseken kivül, Zichy Antal emlékbe- Molnár Erzsébet volt. 1836-ban növendék pappá
költeményei.'') Mindszenty költészete tulnyomóan szédét Bérczy fölött, olvassa Szigligeti. Dux a lőn, s 1842-ben felszenteltetvén, nagy-kállói sevallásos irányzatu s a kath. egyház most élő val- népszinműről olvas. Greguss-naM. egy Szózata leszgédlelkész lett. Innen másfél év mulva az egri
lásos költői közt őt mindenesetre az első helyek a tudósokhoz. Gyulai Pál szatyrát ,,A népszerű- papnöveldébe felügyelőül neveztetett ki, s ezen
egyike illeti; emelkedettség, tisztult kedély, ben- ségről;" Arany László költői elbeszélést huszá- állásában mint az egyházi jog tanára is működött
sőség az érzelmekben, jellemzik költészetét. Ujabb raink hazatértéről (Csehországból 1848-ban), az érseki lyceumban. 1845. júl. 11-én nyíregyházi
költeményei, bár haladást az előbbiekhez képest melyet közlés végett lapunknak engedett át; és plébánossá, 1852. júl. 1-én szabolcsi főesperessé,
alig jelölnek, kétség kivül figyelemre méltó ada- Dalmady egy lyrai költeményt.
1858-ban hunfalvi prépostá, 1859-ben egri kanolék e nemben épen nem gazdag költői irodalmunknokká s 1868. jan. 10-én kassai püspökké nevez**
(Magyar
tud.
akadémia.)
A
január
20-kán
hoz. A diszes kiállitásu kötet ára 2 ft.
tetett ki. Irodalmi működéséről csak annyit emlí— (Pulszky érdekes régiségtárlata) febr. báró Eötvös József elnöklete alatt tartott philos., tünk meg, hogy különféle lapokban számos figyeltörv. és történettudományi ülésében Kőnek Sán18-ik lesz nyitva az akadémiai palota egyik tedor mint rendes tag székfoglaló értekezéséttar- met ébresztett czikkei jelentek meg. Megjegyezremében. Minden csütörtökön délben 12 — 2-ig
totta „a magyar korona országainak leg^pbjj zük, hogy 1851. óta, midőn Roskoványi váczi
Henszlmann magyarul tart magyarázatot, 2—4-ig
népesedési mozgalmairól." Nehány átalános meg- püspökké lett, tehát 16 év óta nem neveztek mepedig németül. A belépti dij rendes napokon 30 jegyzés után részletekre térvén át, legelőször az gyés püspököt az egri főkáptalanból.
kr., csütörtökön a magyarázó napon pedig 1 frt. esketésekről szól, mi egy ország erkölcsi és
** (A farsang) nagyban beállott Pesten. A
A bevétel, mint mir emlitettük, jótékony czélra, anyagi állapotának legbiztosabb mérve. Legked- mult vasárnap Frohner adta első álarezos bálját
az irói segélyegyletnek van szánva.
vezőbb viszony volt 1865-ben, midőn 105 lélekre a vigadóban, melyet jókedvü és számos közönség
** („A magyar birodalom iskolai faltér- esett egy esketés; átalában kedvezőbb viszony tett élénkké. Szerdán pedig a minden évben érdeképét",) melyet Toth Antal mérnök tervezett és létezik nálunk, mint Lajtán túl, bár nálunk sem kes jogászbál tartatott meg oly nagy közönségKugler Adolf adott ki, — már egyszer emlitet- maradt hatás nélkül az 1858-iki ujonczozási tör- gel, hogy eleinte tánczolni sein igen lehetett.
tük. Most gondosabb átnézés után, őszintén ajánl- vény, mely óta különösen a fiatal körü vőlegények Utóbb azonban ritkulván a tömeg, nagy kedvvel
juk a hivatalok, oskolák és minden müvelt olva- száma csökken s ezzel együtt a fiatal menyasszo- és szép rendben folyt le az egész mulatság. Dasó figyelmébe. Nagy ritkaság még minálunk, nyoké is. Végül a születési ea halálozási arányla- czára a jogászok előleges f ölszólitásának, néháhogy ily terjedelmes és minden részletében pontos tokat mutatja föl. Horváth Cyrill bölcsészeti nyan frakkban jelentek meg. A többség azonban
utánjárással készitett térkép, magyar szöveggel értekezést tartott „Aphilojophiai módszerek aka- rugaszkodik még nemzeti öltözetünkhez. Nem is
jelenjék meg. Bizonynyal nyereségnek fogják tar- dályairól." Végül Toldy tett jelentést a történelmi tudjuk, miért kellene eldobni.
tani ezt mindazok, a kiket hazai földiratunk tanul- osztály m. évi működéséről.— Az arch. bizottság** (Kolozsvártt a farsang) nem igen vigan
mányozása, fejlődése érdekel. — Ara e térkép- tól javaslott intézkedéseket a régiségek gyűjtése
folyhat,
ha a polgári társalkodó báljáról Ítélünk.
nek: szinezve 6 frt, szinetlenül 4 frt.
iránt az osztály elfogadta, valamint Henszlmann
— (Göndöcs Benedek) uj kigyósi lelkész „Sir- Imre inditványát, hogy a franczia oktatásügyi Összesen három hölgy jelent meg, azok is asszovirágok" czimü imakönyvre bocsátott ki elöfizetési miniszterium által ajándékozott 5000 frt értékü nyok; hajadon egy sem.
** (Kolozsvárról) azt irják, hogy a hatóság
felhivást, melynek tiszta jövedelmét a honvédse- könyveket az akadémia kiadványai által viszogélyző alap javára ajánlta fel. A mű 10—12 ivet nozza. — Jan. 26-kán a nyelv- és széptudományi a választás után kiütött zavargásokkal szemben
teend finom velin papiron nyomtatva, előfizetési osztály tartott ülést. Mindenekelőtt a titkár kiválólag erélytelenül viselte magát. Erre mutat
ára 1 frt. Megrendelhetni szerzőnél (Pest, fürdő- gyászjelentést tőn Erdélyi János tag haláláról és azon körülmény is, hogy a baloldal népszerübb
utcza 3. sz.) vagy Hartleben könyvkereskedé- a szokásos emlékbeszéd iránt rendelkezésre szó- emberei kényszerülve látták magokat a következő
fólaivás kibocsájtására : „Polgártársak ! A követsében.
litja fel az akadémiát. — Hunfalvy Pál r. t. „A választás a legszebb rendben lefolyt; az eredmény
= (Uj zenemüvek.) Beküldetettek. 1. „Ború nyelvtudományi közlemények két utolsó füzetébebizonyította, hogy városunkban létezik erős
után derű." Csárdások. Szerzé Faji Fáy Pál. nek ismertetését olvasta fel. — Fogarassy János
független baloldal. Ne engedjük ez eredményt a
Megjelent Debreczenben ifj. Csáthy Károlynál. a „pedig, penig és kedig" szavakról értekezett,
vasárnap déli és éjjeli fájdalmas nyugtalan jelene— 2. „Fesche Wienerin," gyors polka, zongorára fejtegetve azoknak idomulási processusát és érteltekhez hasonlókkal bemocskoltatni. Tudjuk, hogy
azerzé Fopper J . ára 40 kr. Kiadta Rózsavölgyi mét. — Hunfalvy Pál könyvtárnok az akadémiai ezekben a baloldalhoz tartozó komoly választó
és társa.
könyvtár állapotáról tesz jelentést. Az alapsza- polgár nem vett részt. Az ilyen zavargások csak
bályok átdolgozásával megbizott választmány is árthatnak pártunk becsületének. Midőn minden
Egyház és iskola.
beadta munkálatát, mely a jövő heti zárt ülésben ilyen mozgalmat a leghatározottabban kárhozta•* (A primás) hirszerint körlevelet intézett a fog tárgyaltatni—Balogh Pál elhunyt tag fölött tunk, mint ezt nemcsak mindig nyilt üléseinkbeft
főpapsághoz, hogy a lipótvárosi templom f ölépité- Toldy F. fog emlékbeszédet tartani.
de a vasárnap déli zavargás helyen is egyenesen
l9
eét adományaikkal tegyék gyorsan lehetségessé.
** (A budai kaszinó) jan. 25-én tartátisztuji- kimondottuk, kötelességünknek tartjuk most a Z
** (Az izraelita hitközséghez) a vallás- és
figyelmeztetni párthiveinket, hogy minden ig
közoktatáoi ra. k. miniszteriumtól érkezett leirat tási gyülését, melyben elnökké Berde, alelnökké baloldali embernek első kötelessége az ilyen éretReviczky,
pénztárnokká
pedig
Oetl
urak
válaszközli, miszerint ezentul az izraelita elemi iskolák
len fellépéseket, csoportosulásokat, éjjeli zava?'
nem fognak katholikus igazgatók felügyelete alatt tattak meg. Ez alkalommal Deák Ferencz-et gás és kártételeket megakadályozni. Az igaz 82*'
állani, hanem izraelita igazgatók fognak a tano- disztagnak választák meg.
** (Az erdélyi gazdasági egylet) közgyülését badelvüség türelmes az ellenkező nézet irányába".l
dákra figyelni, miért fel van a pesti izraelita hitis. A törvény gondoskodott a választás körü
község hiva, hogy jeleljen ki az igazgatói állo- február 15-kén fogja megtartani, akkor választ panaszok orvoslása módjáról. Éljen a rend
titkárt is.
jnásra alkalmas egyént s azt terjeszsze fel.

i

csend, mely nélkül a szabadság lehetlen! Kolozs- ! meghalt. Érdekes művei Heckenastnál jelentek is biztositnak számára. Már jóelőre hirdették ölös falravár, jan. 27. 1868. Tisza László, K. Papp Miklós, í meg a tartalomhoz illő kiállítással. „Költői vázla- gaszok a „Jégpalota" előadását, melyet Molnár teljes
joggal ajánlhatott ugy, mint „nagy látványosság"-ot, mert
Sámi László." — Valóban szomoru állapot, midőn tok" czimmel magyar fordításban is jelent meg csakis az, egyéb semmi Dumas-nak egy regénye után van
a megválasztott köztiszteletben álló képviselőt tőle egy gyüjtemény. Vonzó irályu s gondolatdús szinre alkalmazva, de korántsem dramatizálva. Van benne
rendőröknek kell orozni a csőcselék bántalma- munkái megannyi tanuság, hogy vele egy gyön- sok czifra diszitmény, táncz, korcsolyázás és ki tudná még,
géd, költői lélek tünt el a német irodalomból. hány mindenféle látványosság.
zása ellen!
Beke
poraira!
** (A delegáczióról.) A magyar delegáczió
Szerkesztői mondanivaló.
— (Végszavam a nagy-röczei harang ügyében.)
jan. 29-diki ülésében az elnök hirül adja, hogy
Tisza és Klapka delegácziói tagok betegség miatt Zombory Gusztáv ur azzal igazolja magát, hogy
—
Debreczeo.
B. Sz. L. Az ujévi vers amugy is ele
gy időre távol maradnak. Póttagok Wodianer és téves állítását az „Ungarisches Magazin" III-dik késve jött kezünkhöz. Egy pár strófát mégis érdemesnek
Pap Lajos. Ghiczy s társai a közös miniszteriumot kötetének 271 és következő lapjairól vette; ennyi- tartunk belőle, ízelítőül, közleni:
Az ezernyolezszáz negyvenyólez
interpellálják, miért nevezi magát törvényellene- ben Zombory urnak igaza van. De hogy eddig e
Után itt van a hatvannyolcz!
sen birodalmi miniszteriumnak; miért nem tar- tévállitás megczáfolva nem lenne, ez uj tévedésen
Két évtized megmutatta
tatik meg ebben a paritás; miért foglaltatott be a alapszik; mert ugyanazon „Ungarisches Magazin"
— Ebugatta! —
hadügy m i n i 8 Z ter, ki a törvényekben bennfoglalva IV-dik kötet 224-dik és következő lapokon St.
Hogy mit tud a diplomata.
wncs. Az interpellálok azon véleményben vannak, Sch-től (Schönvisner István dicső elődömtől) áll
Beh sok történt meg idáig
ho
gy adott felelet előtt a költségvetési előterjesz- a kimeritő és valóban alapos czáfolat. — Rómer
Világos-tói Szadovaigl
8
Flóris.
ti elő ne vétessék. Kerkápolyi s társai és átaláAzóta nemzetek vesztek,
b
an a Deák-párt interpellálják a közös miniszteKeletkeztek,
r
Bomlottak vagy szövetkeztek.
Adakozások Pákh Albert síremjUDaot a birodalmi miniszterium törvényellenes
^nevezése fölött; s tovább, mikép szándékszik ez
Sebastopoly feldúlatott,
lékére.
Szolferinó megvivatott,
•Jdelegáczióval parlamentáris érintkezésbe lépni.
XXVI. közlés. A „Vasárnapi Ujság" szerkeszKontraktus szétszaggattatott,
•Mindkét interpelláczió a jegyzőkönyvbe fog foglalMás iratott,
tatni s a közös minisztériummal közöltetni. tőségéhez beküldettek:
Gyutüs puska találtatott. . .
Hatzfeldről Tullics Gizella 50 kr. — Nagy-Vátyró
•Alelnöknek gr. Csáky László, jegyzőknek Rajner
Báthory István 20 kr. — Csépán András 20 kr. — Apáczá—
Páké.
G. Gy A jeles mondásoknak, melyek több* Kerkápolyi választattak. — Ghiczy kijelenti, ról Gortve Endre és Csóti Pál 40 kr. — N.-Szalontáról
külön rovatot nem nyithatunk.
k°gy a költségvetés fölötti tanácskozásban részt Balog Imre 1 ft. — Almakerékről Zagyva Mihály és Grúz nyire—ismeretesek,
E—ben. Tihamér. Okos dolgok; de nem azon mottem vehet, ha az interpellatiora adandó válasz Károly által többen: (Benkö József 20 kr. neje Csulak Ju- dorban vannak irva, hogy mi használhatnék. Készen tarte
lőtt nyittatik meg. Andrássy ezt incorrectnek liana 20 kr, háromfia30 kr., három leánya 30 kr., a. V. U. juk a visszaszolgáltatásra.
— T.-Verseny. P. I. Más vállalatba talán alkalmasb
Nyilvánitja, a közös miniszteriumnak a válaszra több olvasója együtt 1 ft.) ossz. 2 ft. — Miskolczról Faragó Samu 2 ft. — Laskóról Papp Károly 15 kr. — Simonidőt kellvén engedni. Perczel Ghiczy inditványa tornyáról Márkus János 1 ft.— Temesvárról Dr Szmolay volna az az életrajz. Nekünk érdekesb egyéniségek bemukell törekednünk. Ki érdeklődnék ma már a leofellett van, minthogy az interpelláczió a minisz- Vilmos által: (P —y Józsefi ft. R —y Kornél 1 ft. Szmolaj tatására
ninus versek hősei s vitái iránt?
Vilmos 3 ft.) ossz. 5 ft. — Chisnyoviczról Máté János 1 ft
terium törvényességét teszi kérdésessé.
— G. K. A pórmenyecske, a mint az ,,ólba" ad esti
találkozót Jancsi bácsijának, talán kissé mégis igen pórias!
A XXVI-ik közlés összege 13 ft. 45 kr.
** (A német delegátusok) elfogadási lakomát
— Hanva. A leveleket pontosan kézhez szolgáltattuk
Az I—XXV-ik közléssel együtt begyült edakartak rendezni a magyarok tiszteletére. Ez
A könyv elküldésével sem fogunk késni.
azonban elmaradt, mivel Somssich Pál azon nyi- dig összesen 1266 ft. 55 kr. 7 db. ezüst huszas és
— M.-Vásárhely. „Kezdő poétának." íly kebelverlatkozatot tette, hogy az ily lakoma most nem egy db. bajor tallér.
seményeket nem használhatunk. Forduljon máshova. A
többire nézve „vederemo."
volna időszerű, s máris kifogást tesznek sokan az
e
llen, hogy a delegátusok ugyancsak mulatnak.
Nemzeti szinház.
** (Vas Gereben haláláról) a következő részPéntek, jan. 24. Thern testvérek elsö hangversenye é:
SAKKJÁTÉK.
eteket halljuk : Vasárnap délben roszullétét érez- „Egy szellemdús hölgy."' Vigjáték 1 felv Irta Berczik Ár
pád.
—Az
érdekes
zongorahangverseny
egészen
megtöltéa
427-dik sz. f. — P a v i t t S. W.-töl,
ve az udvari gyógyszertárba ment, hogy magászinházat; s a közönséget oly élvezetben részesité, milyennak orvosságot készíttessen. Egy székre ült, hogy ben
(Londonban).
ritkán van alkalma gyönyörködni. Helyesen jegyezte
bevárja a mig elkészül. Egyszerre azonban heves meg egyik lapunk a Thern testvérekről, hogy mindegyik
Sötét.
szivgorcsök rohanták meg, eszméletlenül esett a külön külön müvész, és mindkettő együtt szintén egy mütőidre, s mire az orvosi segély megérkezett, már vész. Atyjuk szép szerzeményét a D-moll hangversenyt,
fialva volt. A „Concordia" irói egylet igen nemes ugyszintén magyar dallamok felett irt ábrándját szép előadással, mély érzéssel adták elö, de a közönség bámulata
részvéttel gondoskodott eltemetéséről. Fölhívása legnagyobb
fokra hágott Chopin Etude cz. müvének előelfcnint-: 8 z o m o r u kötelességének tartá a Bécsben adásánál. Mintha egyetlen zongora hangjait hallottuk vol^nalt irótársnak megadni az utolsó tisztességet, na : egy érzés, egy gondolat volt az mindig és egy hang sem
« s szerdán d. u. 3 órakor az egylet minden tagját árulta el, hogy kettő a zongora. Ezt és Beethoven török
indulóját ismételniök kellett a közönség zajos kivánatára.
Meghívta a közkórházba.
dák 7 (GydszJelentésO
Magyar-bényei báró Rakok TT m' m a S a > n e J e gr(^f Lázár Olga, gyermeBer f l á r a ; testvérei: báró Radák Mária, férje
rnath Albert, gyermekeik: Anna, Mária, Berta,
° e r t ; h&„ó E a d á k Katalin, férje, Antos János,
:: Klára, István, János, György, Ádám,
nna,i, néhai báró Radák Anna férje: közTeleki Domokos, gyermekei: Anna,
méü ^.f01'; ugyszintén minden rokonok nevében
an
yjok
! o m m a ^ tudatja, hogy szeretett édes jó
rhédei 'fíi *^ et °k napája, nagyanyja, rokona: kisó't ti 8 2 * ] „ dey Klára özvegy b. Radák Istvánné az
tátott l fü ^ 8 szeretők köréből végkép kiszakasza nPív. F °lyó hó 14-én d. e. l l órakor aludt ki az

let
jujlt ^

lom

Szombat, jan. 25. „Fekete dominó." Vig opera 8 felv.
Zenéjét szerz. Auber.
Vasárnap, jan. 26. „Aesopus." Vigjáték 5 felv. Irta
Rákosy Jenö.
Hetfö, jan. 27. Thern testvérek 2-ik hangversenye; továbbá: „A toll hatalma." Dramolet 1 felv. és „Elkényeztetettférj.'1 Vigjáték 1 felv.
Kedd, jan. 28. „Lohengrin." Opera 3 felv. Wagner
Rikhárdtól.
Szerda, jan. 29. „Benoüon család." Vigjáték 5 felv.
Irta Sardon; ford. Csepregi.
Csütörtök, jan. 30. „Rigoletto."' Opera 4 felir. Zenéjét
szerz. Verdi.

Budai népszinház.

* Több ujdonság került szinre. A „Giboyerfia"már
b
o
d
e
f
g
nem épen ujdonság, de nem is nagyon régi, s az az érdeme
Világos.
van a többi felett, hogy mindeniknél többet ér. Bátran elVilágos indul, 8 3-ik lépésre matot mond.
mondhatjuk, hogy e darab előadása még eddigelé legjobban sikerült a budai szinpadon. Giboyer Molnárnak valóban kitünő szerepe, s a sok tapsot és elismerést, melyet
— (A pesti sakk-kör) a bécsi sakk-kört
) Lumniczer József köztisz- abban aratni szokott, méltán megérdemli. Várhidi és Boér verseny-játszmára szólitotta föl, a mely levelezés
aza<
g a, a magy. gazdasági egyesü- Emma játéka is teljesen és méltán megnyerte a meglehető- utján menne véghez. A bécsi sakk-kör egyelőre
sen számos közönség tetszését. Az utóbbira, megjelenéseigazgatója, kinek különösen a hazai kor, csak ugy ömlött a sok virág — de meg is érdemelte. nem fogadta el a fölhívást.
körül nagy érdemei vannak, mun- Szombaton ismét egy uj vigjáték. „A rabló vezér", került
— (A „Nyugati német sakk-szövetség") felszinre. Szerzője nincs megnevezve, de könnyed, vidám és advány-tornájában az első dijat Minkovitz János,
é b
leleményes tartalma franczia eredetről tanuskodik. Valami
nagyszerü, tartalomdus meséje nincs és compositiója sem a másodikat Bayer Konrád, a harmadikat Brauné
daliert
a z
Sr i 0
ujabb német iroda- igen erős. de a szereplök, különösen a Timár ügyessége és Róbert nyerte meg. Az érdekesebb feladványokat
J ele «sége, f. hó 28-án reggeli 8 órakor
meglepő, mulattató jelenetek élénksége némi jövőt még- mi is közölni fogjuk.

TARTALOM.

HETI-NAPTÁR.
E4Gy.sz.B.A.

Balázs püsp.
Izidor, András
Ágota sz. vért.
Dorottya szűz
Romuald apát
Máthai János

Január (ó)

Balázs
Izidor
Modest
Dorottya
Rikárd
Salamon

SlGTriod.kez.
25 Gergely hitv.
27 Ján. Chrisos.

Hold változna.. © Holdtölte 8-án, 9 óra 3 perczkor reggel.

f. P^

51
65
79
94
109
124
139

SO
23
40
22
21
30
40

Erdélyi János (arczkép). — Családi kép. — < ? á b o r
Áron Rákosnál. — Pulszky Ferencz régi$ég-gyü}teményéböl (négy képpel). — Mária Terézia a koldusgyermekkel
(képpel). — A pásztorleányka és a királyfi. - A párisi magy.
egylet évi müködésének kimutatása. - Egyveleg. — Tárház : Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. — Közintézetek, egyletek. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Mi
ujság? —Adakozások Pákh Albert síremlékére. — Nemzeti
szinház. — Budai népszinház. — Szerkesztői mondanivaló.
— Sakkjáték. — Heti-naptár.
Felelői szerkesztő: Nagy Miklós.

*-

58

59

HIRDETÉSEK.

f ih

Pezsgöbor

közvetlen Francziaországból behozvit.
v6mment.e.sitve, ládákban Ópaiaozkjávai
s feljebb a Champagne ieghiruevesh
gyáraiból, u. m.
MoSt itOhandon a Epernay cr<"mant
rosé
2 ft. 50 kr
Napoleon grand vin á Ay c-C'^art
rosé
J& ft. 50 kr.
A fentebbi fajokból '/> palaczkokban
1 fc. 50 kr
A pénzösszeg beküldése vagy utánvét
mellett alulírottnál megrendelhető.
A pakolás ingyen. 20 palaczk vételnél 5% engedsetik.
2289 (H-50>

Alexander Floch,

in Wien, Ober-Döbling Nr. 28.

En gros.

Bt'*C'S»

* ' n detail.

legnagyobb kiállítása

a bel- s külföld elsö s leghirnevesb
gyáraiból,

am Graben, im Inneni des
Trattnerhofes.

A legujabb s legnagyobbszerüraktár

a r a n y r a inás-tiikrökbö 1
5-150 ftig,

csillárok, érez- arany és farámákbol, arany- és kárpit-léezekbAl minden térimében és nagyságban.
Legnagyobb raktára a legnemesb s
legfinomabb

illatszereknek
Hűmmel Eugen-töl London cs Párisban.
Kitttnó finom s valódi kölnivíz Johann
Maria Farinától Kölnben. Raktára
közvetlen importált chinai

nyers kender-szőnyegeknek,

legczélszerübbek irodák, intézetek, fürdők és háztartások számára, rőfje 86
kr. — 1 ft. 10 krig.

Valódi an^'Ol thea-és csemege
terítékek és saríiovárok,

oj-ezüst és brítlania érczból, 1 ft.
50 kr. és feljebb egy thea kanna, itt
még soha nem látott u.intában.
Újdonságok a legkitünőbb gyárakból
ugymint:

bőr-, fa-, bronce- és diszmü'
tárgyak

PHILIPPE KOHN

(Patek, Philippe és társa hirneves óragyárosok tanítványa Genfben)

dicséretesen ismert

ÓRA-ÜZLETE
PESTEM,

Dorottya-utcza 2. sz. a., a „magyar király"-hoz czimzett;
szállodával szemközt,
ajánlja legkitünőbb, jó és olcsó órákkal gazdagon ellátott rakta-;
rat, 2 évi jótállás mellett az alább következö árjegyzék szerint.
_-_
Minden tőlem vásárolt óra, legyen az függő, fekvő, vagy bármely
állásban levő, — általam a legpontosabban s a legszorgalmasban van kipróbálva.
Egy általam kiadott könyvecske, melyben leirva van, miszerint miként, lehet egy
zsebórát hosszu ideig rendes állapotban fentartani — kiegyenlítési tabellával együtt,
melyszerint az orak, a napórák szerint igazithatók, — tisztelt vevóimcek ingyért
adatik.
Ezüst henger-órák 4 rubinra
10 — 11 forint,
„
arany-foglalvánnyal, rugóra
12—13
„
hölgyek rzamara
18-15
,,
8 rubinra
14—15
.,
kettős födéllel
15 — 16
„
kristály-üveggel
15—16
horgony-órák 15 rubinra
16-17
„
kettős födéllel *
18, 20, 22
angol horgony-órák kristály-üveggel
18, 20, 22, 24
horgony tábori órák kettős födéllel
22, 24
valódi remontoir órák (kengyelénél felhúzandó)
. . . .
28—30
ugyanazok kettős födéllel
35—88
Arany henger-órák (3 sz.) 8 rubinra
30—32
henger-órák arany-köpennyel
84—36
órák hölgyek számára 4—8 rubinra
. . . . . . . .
25—28
,, hölgyeknek arany-köpennyel
32—38
„ hölgyeknek, zománcz és gyémánttal
40—45
„ hölgyeknek kristály-üveggel
42—45
ugyanazok kettős födéllel 8 rubinra
40—45
ugyanazok zománcz és gyémánttal
55—57
horgony-órák 16 rubinra
36—40
ugyanazok, finom arany-köpennyel
. 45—50
horgony-órák kettős födéllel
55-58
ugyanazok arany köpennyel
65, 70, 80, 90, 96
„
kristály-üveg 8 arany köpennyel
60 — 75
horgony-órák hölgyeknek
36 — 40
ugyanazok kristáiy-üveggel
48 — 52
horgony-órák hölgyeknek kettős födéllel
50-55
remontoir-órák
70, 80, 90, 100
ugyanazok kettős födéllel
110, 120, 130, 150, 160
Inga-órák, hetenkint! felhúzásra
16, 20, 22, 24
„ óra és félóránkinti ütőre
80—32
„
óra és negyedóránkitti ütőre
48, 50, 55
Havi regulatorok
80-32
Ébresztők 5 forint, órával 7 forint.
{PJ^- Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét
mellett, gyorsan és pontosan teljesittetnek.
SÜT" Órák cserében is elfogadtatnak.
fPV^1 Kijavítások, saját szerkezetű szerszámok és gépek segitségével, Genf,
Brfissel és Paris leghirnevesb óragyárakban 6 éven át szerzett tapasztalatok alapján 1 évi jótállás mellett, a legjobban eszközöltetnek s olcsóért számittatnak.
Órák, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek.
2367 (10 — 12)
Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 50 kr. számittatik.

s még több ezerre menő a raktárban
található áruezikkek.

50,000 groszheinhaui és angol
Iró-aczéltollak,

egyedüli főügynökség Ausztriában, melyek valódiságuk bebizonyitása miatt a
gyári-jegyekkel ellátva vannak, 1 grosz
ára 30 krtól — 2 ftig, l tuczat ára 3
krtól - 1 ftig.

Iró- és rajzoló-eszközök.

s minden az e tárgyban vágó áruezikkek eredeti gyári áron. Mindennemü
nyomtatvinyféiiek, u. m. kőnyomata
látogatási jegyek, monogramotok,
tb. elvállaltatnak és eszközöltetnek.
s

Vizszflrö-készületek.

50 krtól 10 ftig, melyen a legtisztátla
nabb s legroszabb viz néhány percz
alatt kristálytisztává tétetik, egyedüli
raktár az ausztriai államokra nézve nálam, Bfihring C. és társától Hamburgban.
A megrendelt tárgyak általam minden irányban a pénzösszeg beküldése
vagy postai utánvét mellett megküldetnek, az árak a legolcsóbbért fognak
számitlatni.
2364(6-12)
Iparinü-bazároni részletes árjegyzékeit bérmentesen küldöm meg.
Nagybani vásárlókat levél által tudósitandom. Minden nálam fel nem található
áruezikkuk provisio nélkül megszereztetnek. A megrendeld leveleket kérem
ekép czimezni:

Simon (íraiiichstadten,

am Graben, im Innern desTrattnerhofes, Wien.
I V A levelezés s értekezés, magyar,
tót, franczia és angol nyelven történhet.

HIRDETMÉNY.

Alólirott bátorkodik a t. cz. Gombos Bertalan ur által feltalált

„erösítö

i t a l tU

a tisztelt közönség becses figyelmébe ajánlani. Ezen erösi ital előmozdítja a jó
étvágyat, könnyíti a jó emésztést és meghűtés elien megóv, és átalában az egész
idegrendszerre Kielégitőleg és erősitöleg hit. Ugyszinte ajánltatik mindazoknak,
kik hideg lég befolyásának ki vannak téve ; továbbá a lábadozóknak, kik a kiállott
betegségek után erejüket visszanyerni nem képesek; végre a tengerre utazóknak,
miután a tengeri ut ismert kellemetlenségeitől megóvja az utazót.
Ezen erösítö ital megbízás utjáni eladását következő urak voltak szívesek
átvenni.
Pesten: Mészáros Miklós nádor-utcza. — Mészáros Béla Kristóftér. —
Luzsa M. kerepesi ut. — Prohaszka Ignácz üllői ut. — Gartner K bodza-utcza.
— Hollósy Gyula Wurm-utcza. — Salzer L. régi színház-épületben. — Lappert
György gránátos-utcza. - Horváth János Uri-utcza. — Etzmandorfer J. alsó
Duna-sor 5. sz. — Weisz Flórián zöldfa-utcza. — Mervay A. váezi ut 5. sz.
Budán: Mauks J . Tabán. — Keller E. Budavár. - Múlbacber L. viziváros. — Miké J . viziváros. — Kassán: Hegedüs L. gyógyszerész. — Dettán: Frey
A. fia. — Sz.-Endrén: Weisz Simon. — Duna-Földváron: Spitzer Lipót. — Tatában: Fischer Károly — Versetzen: Blum József. — P á r k á n y : Gans Mór. —
Székesfehérvárott: Karl Jozsef. — Veszprémben: Tuszkán M. — Oraviczán:
Schnabel J . — Szathmár: Kesztenbaum A. — Czirczen: Hoffman Mór. — Mo
hács: Auber János. — Marczali: Henig Mór. — Keszthely: Breuer d r , —
Nyíregyháza: Orbán K. — Rimn-Szonibath: Zwicker Otto. — SátorallyaUjhely: Reichard testvérek.— Gyoma: Weidinger György. — Békés-Csaba: Biener B. — Enying: Münczer. — Léva: Klein József. — Kis-Uj Szállás: Heller
Jónos. — Uj-Ffhértó: Szarka Jánosné. - Tokaj: Weisz Márton. — Török-Be
cse: Weliacher J. — Szegeden: Oblat Antal. — Komarom: Koczor Ferencz. —
Nagy-Körös: Hausinger Ferencz. — Kecskemét: Gyenes J . — Szolnok: Brau
J. — Kalocsa: Béczó M. örökösök — Baja: Herzfeld é< fia. — Török Sz.-Miklós : Pilzer S. — Debreczen: Silberman Izsák. — Miskolc*: Herz J. — HajduNanás: Farkas és Grünbaum.

2386 (1 — 3)

Fischer J.,

főbizománvos Pesten, két szerecsen-utcza 4. sz.

Dietrich és Gotóschlig

Nagybani
eladás.
Ötödik kiadás,

•%. **•«

RőszietbenS
eladás.

pesti különleges

thea éS rum-raktára

(magyar nyelven második.)

A neiui élet

titkai s veszélyei.

A „THEA NÖVÉNYHEZ"

Értekezések nemzés-,terhessdg-,önfertőzés-, magömlés-, sápkór-, fehérfolyás-, közösülési tehetetlenség-, nöi
magtalanadról stb., ez utóbbi betegségek óv- és gyógymódjaival.
Függelákkal a bujakóri ragályzásról
és Dr. R o d e t , lyoni orvos

Post. belváros kígyótér. gróf Tetaki-féta házban.

ajánlja mindennemü chinai és ehinai-orosz-theával ellátott legnagyobb raktárát; finom
és iegmomabbm.nosegü fehér és barna Jamaica rumot, cognac é3 arrakot; finom frantzia, belifa ea hol an.i likőröket, spanyolbor ée peasgöborokat; franczia, sel,weiozi s
nusztnaa ciiocholadet, yalodi angol thea-süteményeket stb., azon biztositás mellett- miszennt azon bizalmat, melyet eddig a nagyérdemű közönség részéröl kiérdemelni szerencsés
volt, - a jövöre nézve is tantonthatlan szilárdsággal megőrizni főfeladata leend

ragályellesii legbiztosb óvszeréről,

1 pint brasiliai rum ára üveggel együtt 1 forint.

a férfi és nöi ivarszerek boncztani ábráival.
Ára : 1 uj forint.

^

Az áruezikkek tiszta Ízléséért jótállás biztosittatik, - mert a theák nincsenek kitéve a különféle füsz^k, sajt,
bering, petroleum stb. ártalmas kipárolgásainak, mint a csemegekereskedésekben
Levélbcli megrendelések, az áruezikkek értékével felérő összegig postai vagy vasuti utánvét melMt
pontosan eszközöltetnek. - Telje, árjegyzékek, kívánatra b é L l t J ^ l / ^ Z

Postán megküldve 10 krral több
utóvétellel 40 kr. több.
Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Eiber V. P

FISCHER GUSZTÁV

Pesten József-utcza 66-ik számu
2318 (11 - 12)
saját házában.

Au. aialauosan jónak elismert valódi • egeszén Irisen érkezett

színháztér, kereskedelmi banképület Pesten,
.
iánlja a legjutáuyosb szabott árak mellett egy bőven ellátott raktárt]
a legujabb divatu

A népszerü, könnyü s rövid

Falusi

NOI-OLTONY-DISZITMENYEKET MINDEN ÉVSZAKRA |

PREDIRACZIÓK

mindennemü szalagok, gombok, kötő- és varró angol czárnak,
kfitd, himzó, fényié és berlini pamntok, varró és tráma selymek, ispahan
liarras, nemkülönben fehér és szines organtin, monsseline,
fnouls, battist clair, perkail, tüllanglais, gyapot és ezérna-csipkéket,
továbbá gazdag raktárát
függönytartóknak, tükörbojtoknak, csöngetyühuzóknak,
csillárzsinórok, függőnyen, léoni arany ás ezüst-csipkék, bojtok,
továbbá mindennemü botor-, kocsi- és katonai paszomány-árakat,
valamint minden e*on ágat illető tárgyakat nagyban és kicsinyben.
^Szintugy található itt egy bő raktár mindennemü bélés és halcsont.
' ' •"'"°-'1-'-~ ' •
felküldése vagy utánvétel mellett
2286 (16 -20)

IL, III. és iV-ik évfolyama,

kapható Pécsett Mendlik Ágostonnál. Ára egy évfolyamnak 3 ft.
20 kr.,posta nélkül 2 ft. 2379(3-4)

Tárgyismerőknek:
közvetlen Holland, Francziaország
s a franczia gyarmatokból behozott
liqaenrek: Chartreuse, Creme de
the, Créme de Moca, bacas et de
Vanille. — Legfinomabb ó Jamaica
Ram, Arrac, Cognac; közvetlen Angolországon át behozott njszedésfi
chinai theak, ezek közt a legjobb s
legerősebb keverékek, bécsi fontja 2
fttól 10 ftig. — Vörös BordeauxPunsch, l e g f i n o m a b b düsseldorfi
pnnsehessentla. — Raktára a legfinomabb s legerösb tisztaizlésfi pörköletlen kávénak bécsi fontja: 60, 65, 70,
96 krig. — Ceylon kávé fontja 75, 85
kr., különösen ajánlható. — Befőzött gyümölcs, mely a párisi világtárlaton tiszteletteljes megemlítésben részesittetett. — Árjegyzék, ingyen és
bérmentve. — Megrendelések utánvét
mellett gyorsan és pontosan teljesittetnek. — 80 font kávé vagy másegyéb
tárgyak megrendelésénél 10 ft. értékig
é« feljebb az áruezikkek az illetőkhöz
legközelebb eső vasuti vagy gőzhajózási
állomáshoz bérmentve küldetnek meg.
Ci.im: Simon Granichstadten's
Thee- und Rum-Depot, am Graben.
Tratlnerhof im Durchgange r«chts.
— Wien.
2339 (8-12)

ujonnan érkezett

ezüsttel, aranynyal vagy festményekkel.
F

-'

n é l

8 (1 - 2)

Pesten, váczi-utcza 19-ik szám alatt.

néptanítói állomásra (Tornocz vasuti állomástól V* óra mely),
in kivül 400 ft. o. é. évi jövedelemmel van ellátva. — Kivántatik a
—uigaj , né «iet nyelv alapos tudása mellett a tót nyelvben is jártasság. — Előnyül
a t a i
tött bi'
" t o valarai zene't játszik — pályázni kívánó tanitói képzettségéről elláVi
je] e
tvánvoi-.roi február 20 an a felső-jatói gazdatiszti hivatalban személyesen megnnÍf
^ivatik.

1(2-2)

Viz által
a légzárolt
légzárolt

SZOBA-ÜRSZÉKEK,
Ü

|?«lyek által
Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-uteza 4. sz. megjelent és minden könyvárusnál kapható:
_

fiV7tterel2áratÍk

dd aa rr aa bb

>> 55f ft -t '

Okozott
O
k t t 88 ft.,
ft c/noa
/ szer-

A
RÓMAI
JOG
I
történelme és institutiói*

SGBNEEBERllI NŰVÉNT-ALLOP
VÉNT
továbbá

m
e l l ss íiidéííetegek
í i d é í t k számára,
mellg
taláz,
ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás,
r e k e d t s8éng né Zá tl h
i ne gn e r k ö h ö g é s , mellszorongás, e l n y á l k á s o d á s ,
é gazl á
éz
8 ,e U
i «. .
' ~ mindenkor fm minőségben kapható!

8 n
é Z l é g z é 8 e U e n
i
° Jozsef
m i an dkirály-utezábun,
ek
f
i ő -é bdr. Wagner
k h t óD.
!
Török
gyógyszerész urnál
gyógyszerésznél
a
váczi-uton,
Thalmayer
A.
és
társa,
Oszetozky
F
- ~ S c h l « * J-, - <• Gerhard! A. araknál.
*
BUDÁN Schwarzmeyer J . gyógyszerész urnál.
Aradon: Probst F. J
KörmdczAn: Draskóczy gy.
Ötvös P.
Aszódon: Sperlagh J. gy. Karolyfehérvár: FischerÉ. §.-Sz.-Gy«rgyön:
gyógysz.
" ' in : Klenautz J
Rubinban: Stojánovics.
[Sopron : Voga és BnppBrassóban: Gyertyánfy Fa- Knn-Sz.-Miklós: Stoits A. recht.
bick és Jekelius gysz.
Lugoson: Arnold J.
S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J .
Battonyán: Bignio K.
Médiáson : Breiner K.
Sasvár: Mücke A. gy.
Belgrádon Nicolaeovios test. Mosonban: Pranter J. gysz. Segesvár: Misselbacher J .
Beszterczén
Dietrich és\Miskolczon: Spuller J .
Serajevoban; GyulekaN.G.
Fleischer.
Mitrovicz: Krestonoshics A
Bonyhádon: KramolinJ. gy. Mohács: Pyrker Gyula gy Sziszeken: Kubinyi F.
Szombathelyen : MitterBrassóban : Fabick Ed.
Marosvásárhely: Jeney gy
mayer gyógysz.
Csáktornyán: Kárász A.
Munkácson: Gröttier L
Székesfehérvár : Say R.
Csaton: Borsay F. gysz.
Mohácson: Kőgel D.
gyógysz.
Debreczenben: GöltlN. gy. Nagybányán: Horacsek J
Siklóson: Nyers S. gysz.
Deésen: Kramer S.
Nezsiderben: Fuchs J.
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Ugyanezen bizományos uraknál kapható:
F
Legjobbféle
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Dr. Beíir idef-exíracíusa,
az idegek erösitésére s a test edzésére'ára

Elsö kötet:

W

A római jog
külszerü történelme és a róni*1'
perjog.
HOFFMANN PÁL,
0

jogtudor, hites ügyvéd, magyar tudomány ?
akadémiai levelező tag 8 a magyar kirá'^1
tudomány-egyetemben a római jog ny>lT*'
nos rendes tanára által.
f>

N. 8-rét (672 lap.) Füzve 1 ft. 50 k

gyógyszeri

Lobry és Parton-tólUtrechtben, a skrofulák
S c h m i d t cs. kir. főorvostól, egy skatulya s bőrkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg
ára 1 ft.
ára 23 kr.

'
,
uruo- ea ü l ő k á d a k a legerősebb
"toderatenr es petroleum | •
k
ag
válas
legfinomabb amerikai petrolenmbó| " , /
^ é k b a n , valamint nagy
"•' » lehető legjutányosb árért.
2348 ( 5 - 6 )
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Stíriai Stiib-havasi-növénynedv
mell- s tüdőbe" te »ek számára.
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agy üveg ára 87 kr.

Die „Zeitschrift für* gerichtliche Hcdicin, öffentliclie Gesundheiíspflege und Medicinal-Gesctxgebung*' bringt in Nr. 48 vom 27.
iVovember IHbb über „Schneebergs Krauíer-AHop^ Folgendes:

«
i ' u r » ű ! A1 Penkráutern bereitete „Schneebergs KrSuter-Allop" des Herrn
Apothekers Bittner in Glo gi? nitz, und Franz WilhelmfApotheker in Neunkirchen, ist
bei allén satarrhahsehen und entzündliehen Krankheiten der Kespirations-Organe ein
vorzugliches Unterstütznngsmittel. Er miloert besser als alie anderen Syruparten jeden
Keiz im Jlehlkopfe und wird bei acuter und chronischer Heiserkeit, bei empfindlichen
Aflectionen der Schlingwerkzeuge, beim Lungen-Katarrh, dera Keuchhusten u. s. w.
wegen seiner vorztiglichen einhüllenden, besanftigenden und reizmildernden EigenBehaften mit günstigem Kesultate angewendet."

főraktár: B I T T N E R GYULA gyógyszerésznél Glo#gnitzban.

Tizenötödik évfolyam.

6-ik szám.

Az alulirt lapkiadó-hivatalban folyvást elöfizethetni - g *
következö magyar lapokra:

MAGYAR UJSÁG
nagy politikai napi lap, negyedévre 5 forint, félévre 10 forint.

VASAIM AH MAG FALUSI GAZDA
félévre 3 ft., egészévre ft. 6 ft.

külön félévre 3 ft.
t i Ili VII

IV/l^TEV/

*w

•••

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

MAGYARORSZÁG
KÉPEKBEN
félévre 2 forint.

külön félévre 2 ft. 50 kr.

Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok
együtt félévre 5 ft.

A \i:r ZÁSZLÓJA

politikai képes néplap, félévre 2 ft., egészévre 4 ft.

JÓ BARÁT
Képes ujság,

félévre 1 forint, egészévre 2 forint.

1848.

HONVÉD

REGÉLŐ

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY

katonai hetilap, félévre 3 ft.

Politikai szemle az állam és egyház köréből. OktatÓ-leVelek külön félévre
2 ft. - kr.
Félévre 4 forint.
Honvéd és Oktató-levelek együtt félévre. . 4 „ 50 „

reffény- és beszélyfolyóiraí, félév

6

negyedévre 3 ft,, félévre 6 ft.

Heckenast Gusztáv lapkiadó-hivatala
(egyetem-utcza 4-ik szám).

(1-3)

Farsangi czikkeket,

jóféle s tisztaizlésü

kávé csak 2 ft. 80 kr.

5 font
nevezetesen:
.
3
ft
40
kr. Plant-Ceylon-kávé . . 4ft.25kr.
legujabb párisi és béc8Í készitményü báli legyezőket 1 ft.50 krtól 30 Portorico-kávé .
.
3
„
80
„ Cuba-kávé egész finom . 4 „ 50 „
Arany-Java-kávé
ftig. Bokrétatartókat 80 krtól 10 ftig, cotillou-érmeket, bársony-, se. 4 „ — „ Gyöngy-kávé egészfinom4 „ 75 „
lyem-, torz- és jellem-álarczokat, a jelenleg annyira divatos bronce Laguayra-kávé .
továbbá:
öveket, óvkarikákat, hajdiszeket és boglárokat, válogatott izlésü melltűket fúlfúggÓket, ékszerkészleteket, nyakékeket, karpereczeket, inguj- Czukor, brasiliai-rhum, egy pint 1 ft., legfinomabb jamaikai-rhum?
és inéelő-eombokat, nyakkendő-tüket, medaülonokat óralánczokat
Pecco-virág- és 8ouchong-thea, sardinák, mustár és sajt-félék a legchignL-fésűket, övcsatokat, kalap-és ruhadiszeket, ölcsó és legfinomabb jutányosb áron kaphatók Pesten,
utánzott viaszk-gyöngyöket,különnemü diszitő aczél ezüst, arany-gyongyöketés csillámokat, mellényekre és női ruhákra valo gombokat; legfilomabb angol és franczia szappanokat, illatszereket, hajkenocsoket és olaa két szerecsen- és Laudon-utcza szögletén, 11-dik szám alatt
jókat, viaszhajkenőcsöket, arany-, ezüst- és gyémánt-hajport, „ebbeli
Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett a leg'
J t
üvegcséket, mosdó szivacsokat, mindennemü fésűket, haj, rúna es zseD- gyorsabban eszközöltetnek.
2374 (3 —0) f,
beli kefécskéket, keztyűgombolókat, keztyűtágitókat, 8 a pipereasztal
SW* Bemenet a két szerecsen-utczába; a váczi-utról a marokkói
többi ilyes kellékeit dús választékban s a legujabb nemekben ajánlja* házzal szemközt.
2381
(3-3)
Az eddigi közönséges istránggal!harangozás ^lyett,az általam kitalált az eró
törvénteken alapuló hajtó-mo«Kató, csak egy ötödrész eröt k,vínó, leg.ukább •
Dorottya-utcza 2. sz., a „Magyar király" szálloda átellenében. tvobb harangokra alkalmazandó vasgépemet a nemes egyházaknak ajánlom-- *,
flyen eép ma? a kisujszállási ref. templomtornyán, egy 22 mázsás harangon látb»
Irásbeli megrendelések gyorsan eszközöltetnek.
melyefkét ember helyett, egy ember könnyen s kényelmesen harangoz.k. A »»«*
W Diszes tánczrendek készen levő vagy saját minta szerint erősen, jutányos áron, s gyorsan elvégezni igérem.
rövid idö alatt elkészíttetnek.
2382 (2-2)
Szarvas jan. 16. 1868.
P « » « f r Gyttrgy, <g»gg>
~iaj«t ny«dájában Pesten 1868 (egyetem-utcza 4-dik wam alatt).

Baohofer és Jármay-nál,

,

Kertész és lisert Pesten,

Pest, február 9-én 1868.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — — — -

Harangozáei gép.

:

^V*»0 "f "

Előfizeted föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Pel évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
nál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, WoMzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
igtatás után 30 ujkrajczár.

;

Pákh

Mihály.

(179Ő—1858.)

Történt ez alkalommal, hogy a rozsnyói
Rozsnyón, hol .az ottani viszonyoknál
akkori lelkész hirtelen megbetegedett. Szom- fogva három nyelvén (magyarul, németül,
bat nap levén, nem csekély volt a zavar a | tótul) kellett hirdetnie ,az Isten igéjét, 12
másnapi istenitisztelet megtartása miatt. i évig terjeszté Isten országát, s mint a közNémelyeknek eszébe jutott a város falai tisztelet és bizalom embere, kitünő értelemközött mulató fiatal vendég pap s hozzá- mel, erélylyel és tapintattal intézé e derék
járultak kéréseikkel. Ez szivesen engedett a egyház ügyeit, sokszor válságos időkben,
felhivásnak s vasárnap reggel megtartá mit a vegyes házasságok ügyében^a kolera
rögtönözött egyh'ázi beszédét, a legkedve- alatti mozgalmak idejében fölmerült esemézőbb hatással hallgatóira. E nap meghozá nyek nehezítettek. Magyar egyházi szónoknem remény lett gyümölcsét; nemsokára latai különösen kitüntek, nemcsak a tartalom
megürült a rozsnyói lelkészi állomás, a nem gazdagsága, hanem az akkoriban nem csekély érdemü irodalmi csin s
viszonyokhoz alkalmazott nép?
szerű szónoki előadás által is.
A jeles szónok hire elhatott
távolabb egyházakba is. 1830.
táján történt, hogy a szarvasi
egyház hiva meg igen előnyös
föltételek mellett Pákh Mihályt
papjául, azonban a rozsnyói
gyülekezet külön küldöttség
által szólitván fel szeretett lelkészét a körében maradásra,
továbbra is Rozsnyón maradt.
1834. tavaszán azonban a
XVI. szepesi város fő- és székhelyének tekintélyes evang,
gyülekezete hiva meg papjának.
A szelídebb éghajlatú Gömörvégezte a hittani foya
ből Iglóra, a regényes Szepeswár 24 éves korában
ségbe költözött tehát, időközben
Meghivást kapott egy
fölnevelkedett számos családjáf. j Sc ^ a usztriai, Kematten nevü
val Pákh Mihály. Nehéz szivvel
\£™&Tig;
egyházába. A jeles
a
bucsuzott a rozsnyóiaktól, kik
"" tségü s tudományos tö" ifju elfogadta e csekély
nagy számmal kisérték a távo> azon reményben, hogy
zót. Rozsnyó város határán túl.
Ausztriában elszórva élö,
Igló fényes küldöttséggel s
valódi ünnepélylyel fogadta
nagy remények között várt uj
adhatni S
papját s reményeiben nem csaiSf
U °?mté z ö keze,
" ^ egy
^
gondviselés
latkozott. Az itteni egyház —
JjerencBés véletlen alak ában,
mióta Pákh Mihály megjelent
fozbe n e r n i e p ) a b u z g ó ^ ^
körében — mintha uj életre
ca
lán itt, szeretett hazájától
serkent volna; a vallásos és a
PÁKH MIHÁLY.
^egváiva, végezte volna be
mit nem kell felejteni most
Jmeretlenül s elfelejtve, földi
sem,
a
polgári
és egyházi erények szelleme
pályáját. Uj régiben vendégszerepelt fiatal pap még
régen
nem
tapasztalt
erőben nyilatkozott.
a S h l é Ö 1
Í
8
mindnyájuk fris emlékezetében volt:megjött
!
földére Gömörmegyébe utazván,
hogy o t t a választás, napja s a Felső-Ausztriában Az Isten háza ismét megtelt vasárnapokon,
szive választottjával házasságifrigyrekeljen, másfél évet töltött Pákh Mihály 1822. nya- söt hétköznapokon is hivőkkel, kik örömmel
vissz-utjában
nejévelegyüttegynapottöltött rán, mint közakarattal megválasztott lelkész sereglének össze, a mindig jobban kedvelt
Rozsnyón, ittem számos ismerősei körében. Rozsnyóra költözött.
jeles egyházi szónok beszédeit hallgatni. A
iigy éve lesz e hét folytán, hogy lapunk
fedhetlen szerkesztője, Pákh Albert sírba
pállott. Ez évfordulati napot emlékének
akarjuk némileg szentelni. S midőn a Kisa u
* dy-társaság által kiadandó beszélyei és
Rajzai gyűjteményéből egyet közlünk, arczképünk hadd legyen ez alkalommal az ö
derék és jeles atyjának, néhai Pákh Mihály
a
g. hitv. superintendensnek arczképe.Lapunk
e száma még két, szintén reá vonatkozó képet közöl: Rozsnyót, hol az öreg Pákh magyar lelkészi hivatalát kezdette, hol a mi
Pákhunk a napvilágot megla
*ta, és az uj templom tervW t Dobsinán, hol Pákh Minál
y született és életét bevégezte.
..^Pákh Mihály Dobsinán,
^ negyének e régi bányaan 1795. okt. 18-kán
^ polgári állásu szegény
Felsőbb tanulmáPozsonyban,
en és a bécsi egyet e Pr°t- theologiai intézetében
v'
_ 6 z é, azon időben, midőn a
geológusoknak a külföldi
látogatása tiltva

