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.
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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.

1848.

JÓ BARÁT
Képes ujság,

félévre 1 forint, egészévre 2 forint.

HONVÉD
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 „

REGÉLŐ

reffény- és beszélyfolyóiraí, félév

6

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY
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
Ui régiben vendégszerepelt fiatal pap még
régen
nem
tapasztalt
erőben nyilatkozott.
a S h l é Ö 1
Í
8
mindnyájuk fris emlékezetében volt:megjött
!
<**\ -~~"^ÍI^&J^V
utazván
hogy ott a választás, napja s a Felső-Ausztriában Az Isten háza ismét megtelt vasárnapokon,
v íz tiltottjával házasságifrigyre&J
másfél évet töltött Pákh Mihály 1822. nya- söt hétköznapokon is hivőkkel, kik örömmel
n Ve
e ü t t e na
sereglének össze, a mindig jobban kedvelt
Cl^Z f ] ^i számos
^ ismerősei
^ P°tkörében.
öltött rán, mint közakarattal megválasztott lelkész jeles
egyházi szónok beszédeit hallgatni. A
Rozsnyóra költözött.
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
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ritka szónoki tehetséget itt is teljesen mél- megbénítván testének egész balfelét és nyeltányolta az egyházi közönség. Ünnepélye- vét, — az ékesszóló ajkak örökre elnémultak,
sebb alkalmakkor tartott szónoklatai közül s csak egyes töredezett hangokat voltak ké(magyar és német nyelven) több megjelent pesek előhozni. E kínos állapotban töltött a
nyomtatásban is; egyéb egyházi beszédeit szenvedések iskolájában edzett férfiu egy
igen sokszor ugy kérték el hivei s irták le évnél többet. Végre 1858. deczember 24-én,
életének 63 éves korában bevégezte földi
maguknak számos példányban.
Pákh Mihály fényes tehetsége s buzgalma szenvedéseit.
nemcsak az általa vezetett egyházak kebeléTemetésének népessége és nagyszerűben, hanem távolabb, szélesebb körökben is sége tanusitá az ö nagy népszerüségét, s a
méltánylásra talált. Igy 1841-ben a Rozs- közfájdalom és részvét nyilatkozatai azon
nyón tartott tiszai egyházkerületi gyülésen átalános tiszteletet és szeretetet, melyben a
a kerület jegyzőjévé választatott s ezután boldogult közelben és távolban részesült.
gyorsan emelkedett a legrnagasb prot. egyházi hivatalokra, mert már 1842 ben a szepi-si városok esperességének alesperesévé,
A szökevények.
1847-ben ugyanott föesperessé, 1848-ban
pedig az Eperjesen tartott egyházkerületi
(Huszár-tréfa.)
gyülésen roppant szótöbbséggel a tiszai
egyházkerület superintendeiK-évé választa- — Felolvastatott a Kisfaludy-társaság 1868. febr. 5-ki
közgyülésén. —
tott, s mint olyan az ugyanazon évben Pesten
tartott generaleonvent ülésében, 3 superinIfju hadnagy, huszár hadnagy
tendens társával együtt részt vett.
Csehországban tépelődik,
Azonban fájdalom, csakhamar bekövetHa honából néha hozzá
Egy-egy uj hir elvetődik.
kezének a zivataros idök; az egymást felHir, hogy otthon, az áldott hon
váltó világi hatóságok ellenében az egyházi
Ifjui, uj életre pezsdül:
kormányzók állása is megnehezülés a vihar
Szükség volna férfi karra,
elsodrotta az erőset ugy, mint az erőtlent.
S ime ő itt tesped restül.
Négy evangelikus superintendens (köztök
Pákh Mihály is) 1850-ben hivatalától fe Jár alá s fel lesni jó hirt,
függesztetett. Pákh súlyos börtönre itélteDe a hirnek tépve SEárnya:
Ha levél jő, durva censor
tett s még kiszabadulása után, 1854-ben sem
Szétmetéli, megkuezálja;
léphetett be ismét, az iglói egyház papi hivaHírlapoknak
hire sincsen,
talába. Mennyire birta itteni hivei szeretetét
S élő szó ily messze nem hat,
és ragaszkodását, tanúsítja azon kegyeletes
Bármi dörgö, szózatos honn,
tény is, hogy az iglói egyház mindaddig,
Nem jut eddig, szélyelolvad.
míg a kormány engedélyéből ujra hivatalt
Am hiába zár s tilalmak.
vállalhatott, molsó fillérig megadta egész
A vágy, az f'ölébred mégis ;
papi fizetését.
Azt susogja minden szellő, 185Í5-ban, miután a felsőbb engedély
Terhes tőle még a lég is;
megadatott, Rimaszombat evang, községe
S bárcsak sejtve, ködbe rejtve,
választá meg a hirtelen megöregedett, ronMint álom homályos e vágy:
A huszárt izgatja, gyötri
csolt egészségű férfiut lelkészének, ki ismét
És nyugalmat néki nem hagy.
szokott munkakörébe kerülvén vissza, napról napra érzé itt testi erejének s meg nem
S egyszer im' kap egy kiáltványt,
tört lelke rugalmasságának visszatértét. VaMelynek ennyi foglalatja:
lódi megilletödéssel látta a volt főpap a
,,Valamennyi magyar ezred
számra csekély, de buzgalomban erős rimaCsehországot oda hagyja;
szombati egyház ragjainak iránta tanusitott
Térjtn vissza a hazába,
gyöngédségét, megelőző szivességet. De a
Nagy itt a szükség reájok,
Igy kivánja nemzetök s igy
viszontagságokkal küzdő férfiura még sze' b
Szentesité azt királyok."
s nagyobb vigasztalás várt. Kevéssel ezután,
1857-ben Nyíregyháza városának evang,
Mindez igy van, nyomtatásban;
községe, mely a legtekintélyesebbek egyike
Nem fér hozzá semmi kétely.
az országban, egyik megürült papi székére,
Rajta évszám, hónap és nap,
a volt főpap érdemeiről megemlékezvén, s
És az L. S. a pecséthely;
annak agg napjaira életgondoktól menr
Alatta az aláirás5
Mint a törvény szabja, páros:
helyzetet biztositani akarván, Pákh Mihályt
„Ötödik Ferdinánd király,
választá meg. Ez a meghivást megilletődve
S
hadügy-miniszter : Mészáros"."
„
fogadá, s már-már indulandó volr uj állomási helyére, a tiszai síkság gyorsan emelAz ifjú nem hisz szemének,
kedő városába. Még az utolsó perczben érte
Nézi, s megáll mint a bálvány.
Rimaszombaton egy uj papi meghívás szüAh, a helyzet éjjelére
Mily derűt vet e kiáltvány!
szülőhelyére Dobsinára, nem oly kedvezö
Hisz' igy az ő ezredese
föltételek alatt, mint Nyíregyházára, de
Az egész főbb tisztikarral
haza, eltünt ifjuságának szép színhelyére,
Hütelen lett a királyhoz,
a lombos erdők, regényes hegyek, fakadó
Hitszegést, árulást forral.
források, csörgő patakok honába. Meghatá
lelkét a honvágy s megkérni sietett a nyír„Ezért tilos hát az új hir!
egyházi egyházközséget, mely már keblébe
Ha parancs jő, félredobják,
S tervök az, hogy ezredünkbe
várta, hogy adott szavától oldja fel. A közIgy
a lázadást belopják.
ség derék tagjai, méltányolván az ősz férfiu
Hohó!
ebből semmi sem lesz,
inditó okait, sajnálkozva bár, de készséggel
Kotyvaléktok meg nem erjed,
menték fel kötelezettségétől.
Fölkavarjuk, megzavarjuk."
1857. tavaszán Pákh Mihály tehát RimaSzól az ifju s tettre gerjed.
szombatról Dobsinára költözött át; visszaösszejárja a tanyákat,
tért oda, honnan kiindult — szülővároBeszél minden közlegénynyel;
sába. Nagy volt az öröm, hogy az ünnepelt
Lelkesitni
ily fiúkat
férfiut, a város gyermekét, végre ismét
Sok ékes szot nem igényel.
magukénak mondhatják, s a fogadtatás va„Igy meg igy van; itt az irás,
lódi megható ünnepélylyé változott. De alig
Hogy hazánkba visszatérjünk, —
töltött 7 hónapot az egyház körében, egy
S ezt előttünk eltitkolta
szélhüdé8Í roham örökre ágyba fekteté,
A mi áruló vezérünk. ,

„Ugy-e fiúk, ez gyalázat!
E rút lázadást ne hagyjuk.
A király szavát, ha nyiltan
Nem lehet, titkon fogadjuk;
Szökjünk vissza a hazába,
Induljunk el még ez éjjen."
S a ki hallja, rárivallja:
„Megyünk mind, mind, ugy segéljen!"-

,,Azt se' bánom." — Szól az ifju,
S kapja, ledől a divánon.
,,Brávó! ez nagyon dicső lesz,
Fogjon el, szivből kivánom;
Az éjet nyeregbe' töltém,
Mennyivel jobb itt heverni, —
A paraszt hadd dúljon, öljön,
ön fog érte megfelelni!"

Esthajnallal útra kelnek,
Kétszáz huszár, kétszáz lóval,
S melyre a hitet letették,
Az ezredbeli zászlóval.
Egész éjjel meg sem állnak,
Mennek folyvást és kitartón,
S víradat felé elérik
Nimburgot az El be-parton.

Nagyot néz amaz, tűnődik:
Mit tegyen? Hopp! végre megvan.
Hát velök megy; ő vezényel;
Mindenütt ott lesz nyomukban;
Igy szabály8zerűleg jár el,
Minthogy őket ellenőrzi,
Sőt övé lesz minden érdem,
Hogyha a zavart legyőzi.

Hanem most hogy jutnak itt át?
A folyam mély, gyors, kiáradt,
Lehetetlen általúszni,
S lovuk, maguk már kifáradt.
Hid ugyan vau a városban,
De azt nyolczszáz német őrzi,
S három ágyú rászegezve, —
Itt erö nem birna győzni.

»>Oh reám ez nagy szerencse," —
Szól az ifjú: ,,e szerint csak
^«éna, és" . . . „Lesz," mond az őrnagyr
És leül, ir. „Ime, vidd Jack!
„S most, mon cher, legyünk te ée tu,
Bgykorúak közt megy ez még, —
Rangkülönbséggel ne gondolj,
Túlhaladták már az eszmék.

,,Ejh, hol a kard nem segit ki,
Majd kivág ott szép beszéd, csel."
Mond az ifjú, s bevonulnak
A városba csörtetéssel.
Trombitájuk harsan, a ló
Toporzékol, i.yí alattok;
A patkó a csendes utczán
Kétszerezve csetteg-pattog.

»>Mert demokrát minden izem.
Jack! theát, hanem sietve.
El ne ejtsd. Jaj, e paraszt faj
Y^y szamár, valódi medve. —
-^ propos! édes barátom,
Névjegyed' még el se' kértem.
Ah, magyar nemes — nagyon szép —
•®gy ilyen név mindig érdem.

S a város, kivált a szép nem,
Agyából sietve ugrál;
Úrnők rejtve, függönyön át,
Szobalyányok a kapuknál,
Nézik a mint elvonulnak
Kettenként e daljás párok, —
S itt is, ott is, fél sóhaj közt
El-ellebben: „Ah, huszárok!"

'jAz enyim, tudod, rövid név,
De az anyám volt barónesz,
* én is kaptam volna grófnőt,
—- Még egy csésze, ugy-e jó leaz? —
•Mondom grófnőt, nemcsak egyet,
De nem teszek oly bolondot,
Kedvesebb a garcon-élet,
Űzni kalandra kalandot."

ök fölérve a főtérre,
Ott megállnak körbe, szépen;
A német parancsnok-őrnagy
Háza ott áll a középen.
A hadnagy most rendbe hozza
öltönyét az úti portul,
S hivatalos lépdeléssel
A boltos kapun befordul.

Igy fecseg soká, dicsekszik,
•Nő-erényből gúnyot űzvén.
Hanem néha közbe-sziszszen,
Gyötri a csúz, rheuma, köszvény.
Végre a huszár megunja;
Fölkel és készül: „No, menjünk,
burget a czél, nincs időnk rá,
Hogy sokáig itt pihenjünk."

A parókás nyalka őrnagy
Hajnal-álmát most aluszsza.
Hallja a hirt: kelne is már,
De az ágy csak visszahúzza,
Dörzsöli szemét, birokba
Áll előbb a rest álommal,
Aztán, öltöződni kezdve,
Minden apró-cseprő lommal.

t

Minden lommal, minden gombbal,
Minden csattal, a kraváttal,
Az inggel, mi úgy ingerii,
Mert elülre fordul háttal;
öltönyét is szidja váltig,
Egyik ujját nem találja,
S a czipője oly gonosz-szűk,
— A kicsi láb ideálja. —
Van keféknek dolga rajta,
S bécsi és egyéb koromnak,
Mig ifjú szint tudnak adni
E lerokkant ócska romnak. —
Végre mégis csak Zci-készűl,
S pamlagán hintázni kezdve,
Szól negélylyel az inasnak:
,,Jack! mehetsz most már, ereszd be."
Jön a hadnagy; a küszöbtől
Négy vagy öt lépést előlép:
„Őrnagy úr, a hegyvidéken
Itt meg itt fölzendűlt a nép.
Én vagyok kiküldve rájok,
Utam itt visz az Elbén át,
És szeretnék századomnak
Kapni bort, húst, zabot, szénát.
„Hol van út-parancsa?" „Az nincs,
Mert siettünk, a veszély nagy."
„Nincs-e? hát ön azt se' tudja
Mi a rend?" rikolt az őrnagy.
„Jaj de kérem" . . . „Semmi mentség!
Foglyom ön; tegyen, mi tetszik,
De mig nincs parancsa, innen
Egy tapodtat sem menekszik."

, hámol — s immel-ámmal
Most az őrnagy útra készül.
^°ra ül, kiáll, vezérli
A
huszárokat vitézül.
"Jobbra át! Indulj!" kiáltja,
j t a folyón igy álta\ érnek.
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S most, hu
Űzik őket,
esőn, festett bajusza
csatázva s ázva, fázva
%re a hazába jutnak.
j * t ü z e s bor és tüzes csók
^ett jutalma a nagy útnak,
^rnagy úr is csak kibékül,
S r h a d u z z « g néha titkon;
a hu8zárok á l d y a m o n d : á k .
"Mindenütt jó, legjobb itthonn.

Egy nap egy iiistructor életéből.
PÁKH ALBERT-töl.
Quem dii odere.

Elsö fejezet.

csak lehetett, mindenütt ezen beszélt a mi
mindenesetre jobb oldalaihoz tartozik. Most
Sulc ur egy vidéki magyar városkában tartózkodik Dorgács ügyvéd ur házánál, kinek
három gyermekét tanitja; s ezért rendes
fizetést
is húz. rendkivüli jutalmakban
is
,
• ! « / • ' /
°

Általános elmélkedések, milyenek a z életképeket rendé- |
sen megelőzik, s melyek által kiderittetik, hogy kies mi r é s z e s ü l . A fizetés 200 k o n g ó forint k e r e k
tulajdonképen az instructor. — Ki rá nem ér vagy kinek s z á m m a l ; a j u t a l m a k : n a p o n k i n t i egy-két iv
kedve nincs hozzá, az ne olvassa.
tftdvft niníís hozzá, az ne olvasan
> - » . valo
. . oklevelek,
..
_ . * replicák
_ . . _ &"
_ mii\ Ilemásolni
stb.,

Instructor, praefectus., házitanitó, nevelő,— különféle nevezetek, de mind ugyanazon egy személyről használtatnak a hely és
körülmények különfélesége szerint, kinek
életét, napi rendét most kissé megismertetni
szándékozunk.
Azon instructorok pedig, kikről mi elmélkedünk, nem annyira fővárosunkban vani nak, mint inkább vidéki városaink szük kebelében, az ott létező urak, tisztviselők, ügyvédek, mérnökök, orvosok s egyéb ily honoratiorok házainál, kik a nyilvános iskolai
oktatást, elöttök ismeretes és ismeretlen,
helyes és helytelen okoknál fogva, gyermekeikre nézve károsnak hiszik, és azért ezek
mellé házi nevelőket fogadnak. Midőn az
instructorok ezen házakhoz érnek, akkor egy
kötelezés s egy követeléssel fogadtatnak. A
kötelezés abból áll, miszerint megigértetik
nekik, hogy 100 váltó forintnál több, 100
pengő forintnál pedig kevesebb summa fog
nekik évenként kifizettetni (tápon és szálláson kivül); a követelés pedig az, hogy az
igérő tekintetes urnak rendesen egynél több,
hatnál kevesebb, de mind megannyi nagy
reményű és ritka tehetségü magzatát, némely apróbb tudományokon kivül, minden
szépben és jóban oktassák. A kötelezés néha
teljesedik, néha nem; a követelés mindig
fennmarad a maga épségében, — legfölebb
is azon változás történik néha rajta, hogy a
szerződésileg emlitett magzatokon és kötelességeken kivül egyéb személyekre és tárgyakra is kiterjesztetik.

nek ö még örül, a jámbor! De egyrészt valódi bécsi 'suszterinas-féle jellemvonás van
benne; minél több ütleg, annál több humor!
Fővonása azonban, mely egész lényén végig
huzódik az, hogy szegény legény, szegény,
mint a templom egere, ami ha nem volna, azt
szokta m«ndani, hogy talán nem is instructorkodnék, — mint bizonyost azonban nem
állithatja, minthogy még diák korában elhitette megával, hogy a nevelői pályán kitünő
sikerrel és passióval munkálkodik.
Különben Sulc ur szorgalmas, igyekező
s a nagykorúságot elért fiatal ember; esze
is van, de nem oly nagy, mint ő hiszi. A
magyar irodalom mozgalmait nagy figyelemmel kiséri; eriticusi szemöldökét is ránt
fel olykor terményei fölött, mitől azonban
nem igen ijednének vissza az illetők, s ámbár ugy vélekedik, hogy ő egy kissé competensebb biró lehet az ilyeseknél, ki a német literatura mezejét is össze-visszaturta, s
a franczia nyelvtanok pensumainak rögein
is hullatta verejték csöppeit. Henyélni
ritkán szokott; — leghaszontalanabb időtöltése az, midőn selmeczi cseréppipába
végződő szárral szájában, u. n. házisipkával
fején, romló- és bomladozó hálóköntössel
testén, vagyis, mint, a sógor költő szebben
mondja: „Hofmeisterlich prangend im Schlafrock" ölnyi léptekkel sétál fel s alá az esti
homályban és másfél ölnyi hosszu szobájában, és azt gondolja, hogy nagyokról gondolkodik, 8 hogy még fog jőni utókor, mely
mostani gondolkodásának gyümölcsét élveS ennyit tudnunk elég, hogy tüstént ki- zendi. Mi uton? mi módon? mi által? azt ő
szemelt emberünk részletesb jellemzésére még nem tudja, de hiszi, reméli, s ezen hittel
térjünk át. Neve instructorunknak Sulc Ede. és reménynyel vagyunk kénytelenek beérni
S e névre tán kissé elbámulnak nyájas olva- mi is.
sóink, gondolván, hogy annak birtokosa vaRendes, pontos ember is volna Sulc ur,
lami hazánkban üzérkedő franczia vagy ha lehetne, ő minden órának leszakasztja
angol származásu, magyar hazafiakat faragó, ugyan virágát, de nem azon virágát, melyet
egyén. És csalatkoznak, a kik igy gondolkod- ő ültetett bele. ö elgondolja ugyan, el is
nak. „A név nem teszi az embert!" — rég határozza, mit fog hat órakor, mit tiz órakor
elismert igazság, ámbár minálunk még igen cselekedni, mivel töltendi idejét, ha tanítsokat néznek arra, kinek van magyar vagy ványaival elvégzé leczkéjét, — még föl is
nem magyar hangzásu neve, — s épen ezért irja magának szegény, hogy el ne felejtse;
bukkannak elő naponkint a semmiség öléből de százszor tapasztalta jámbor kedvében, és
soha nem hallott, s nem látott uj magyar áldott birkatermészeténél fogva szászor elnevek. Sulc ur német származásu ugyan, de felejté, hogy hiábavaló minden gondolata,
azért magyar fiu, kit szinte elragadott a kor. határzata, ha a felső emeletben máskép
szellem, és azért nevét, mely keresztelésekor találnak gondolni és határozni. Instructor
még igy iratott: Schultz Eduard, átváltoz- proponit, principális (et comp.) disponit.
tatá Sulc Edére. Mondák neki, hogy ha már
Második fejezet.
változtat nevén, változtassa azt legalább
Melyben
elmondatik,
hogy az instructor, a föntebbi fejeegészen magyar értelművé, de ő családja
zet szerint, literátus ember levén, szellemi kiképeztetését
régi becsületes nevétől, melyet hajdan vala- nagyon szivén viseli. Ennélfogva hasznos könyvek olvasámelyik német háboruban egy fővezér, s is- sára adja magát, de minthogy az életben nemcsak a haszmét valamelyik német városban egy igen nos szükséges, hanem a kellemes is, annak következtében
az instructor, észt és szivet képző mulattató könyeket is
jeles polgármester viselt (a mint ezt egy vén szokott olvasni. — Azon tanuság is meríthető e fejezetből
nogy a ki korán kel, arany csapot lel.
conversations-lexiconból minden pillanatban
be tudja bizonyitni), megválni nem akart, s
Mondók fölebb, hogy Sulc ur, az instruca fönnebbi ártatlan metamorphosissal rneg- tor, meleg barátja volt az irodalomnak, küelégedék. S ez egy neme a pietásnak vala ő lönösen a magyarnak; a hírlapokat mindig
benne.
nehezen várta, s jól lehet azok elég későn
Sulc ur tehát felföldi származásu, ki 8 e l %
%gé összeszakadozottan értek hozzá, ő
még gyermekkorában hagyá el az ősi tüz- azoknak mégis minden még látható és láthelyet, s a magyar szó megtanulása végett hatlan betűit nagymohón beolvasta maegy magyarosabb magyar városba küldetett; gába. Ha valahol irodalmi ujdonságot szakésőbb ismét a felföldi felsőbb iskolákban golt meg ismerői körében, addig járt utána,
végezte a philosophia)-, just és theologiai, mig nyomára akadt; s megragadván, addig ki
hol az által különbözteté meg magát legin- nem ereszté kezeiből, mig tartalmát szinte
kább, hogy a panslavismushoz nem hajolt, egészen be nem temette magába.
németül igen jól irt és beszélt, a magyar
Történt pedig egyszer, hogy Sulc ur
nyelvet kitünő igyekezettel tanulta, s a hol véletlenül egy, a vidéken még uj irodalmi
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elenségnek, egy drámának jutván birtokába, ennek átolvasásául egy napnak korareggeli óráit tüze ki magának. A csillagok
fénye lassanként eltünt, mert a nap kitérjeszté sugarait az égnek keleti oldaláról,
és minekutána egy ideig pitymallott volna,
elkongá a toronynak harangja a reggeli öt
órát; melynek utolsó kongására Sulc barátunk, a mint a mult este lelkében elhatározá,
fölemelé fejét egyetlen párnájáról, elsimogatá homlokáról a kissé hirtelenszöke
borzas üstököt, kidörgölé ökleivel szemeit,
s egy percz mulva fentérintett hálóköntösében termett, minekutána azt elöször fonákul öltötte magára, s a másodszori felöltés
alkalmával karja más lyukon talált volna
kibújni, mintsem erröl annak szabója eredetileg álmodozott. Denique, a hálóköntös
testén volt, azon felül zenithjén egy házi-

„A tens ur hivatja, tessék felmenni."
„Mi a ménkönek, ilyen korán? még fel
sem öltöztem."
„Már én nem tehetek róla, de tessék sietni, azt izente a tens ur!" S a hanggal együtt
Jancsi is eltünt.
És Sulc ur odahagyá a drámát, és a mint
épen csekély tehetségétől telhetett, oly tüzzel és igyekezettel rohant pongyolájából
másik pongyolájába, de a mit ö nem nevezett pongyolának, hanem nyári nadrág- és
nyári kabátnak, melynek minden öltéséből
200 forint évi jövedelem nézett ki. És miután
megmosdott s fejének pelyhei is leszedettek
volna, kirontott szobájából s nyakrafőre a
felső emelet lépcsőinek tartott, s midőn az
éhez vezető keskeny folyosón végigrugtatna, az előtte hasonló irányban haladó szolgálót elébb észre nem vévé, mig füle dobját

töredékeket, s oly nemes elszántsággal lépett
asszonya tribunálja elébe most a semmivel,
mint máskor a kevéssel, midőn a sokat önmaga szörpölé ki.
Sulc ur azalatt fölért Dorgács Dávid
ügyvéd és táblabiró urhoz, különben igen
tisztelt fönökéhez, ki már akkor üldögélt
ügyszobájában kedvenczei, örökös társalgói,
penészszagu actái közt, még pedig éh gyomorral, a nélkül, hogy csak legkisebb émelygést is érzett volna. Csak hiába! szörnyü
sokat tesz az a szokás.
,Jó regg' kezdé Sulc ur s lábaival csoszogott.
„Jó reggelt, jó reggelt!" — vágott közbe
a főnök. — „Nocsak hamar, amice! már rég
hivattam önt, — tán nem volt még egészen? . . ." s egy czédulát vett fel Íróasztaláról.

ni, hogy ön még itt fogja
találhatni. Mindenesetre legyen oly szives, édes barátom, minél elébb odaérkezni, mert a dolog nagyon érdekemben állván, nagyon
nem szeretném, ha a táblabiró urat valahogy itt nem
kapnók többé."
{
,Értem, s a levelet átvévé.
„fre felejtse, az aranycsapnál."
,írtem' s az ajtót kinyitá.
,A szobát nem tudom,
de najd megmondják ott."
Értem' s az ajtót maga
u
tái betevé Sulc ur.
„Sulc barátom!" nyitá
«iaz ajtót utána a főnök.
,Méltóztassék!' szökött
vissza a lépcsőkről Sulc ur,
ftaöke elébe állott s azon
tisakodott: levegye-e kai-pját, vagy csak fején
„Azután legyen oly jó,
érem, és ne késsék sokáig,
Q
ert szeretném, ha még lelyirná hajamat, mielőtt feliltözködném."
,Szivesen, tens ur!' s lerohant a hágcsókon.
Szolgálati készség nagy
?olt instructorunkban, akarat és hüség szintén, s otthon szük szobája négy fala
közt, és ha nekiült az irás-,
rivasés- és tanitásnak: megxehetteen ember volt ő a
talpa}, — de mihelyt szobájáBl kiszabadult, egynek
szörn/ühiját érezé: az életA dobsinai uj evang, templom tervrajza.
re válságnak, a practicus
észnec. A levéllel ő elment Daraby táblabiró
És.a szabadulás percze csak akkor ütött,
,. 0:> el is ért az arany-csaphoz, még pe- midőn nagy öblü tajtpipájából reggeliét füsJ
g dyan jókor, a mikor ezt tán principali- tölve, Daraby táblabiró ur, már egészen felöl* S(m gondolta, s a mint a táblabiró után tözötten, személyesen lépett ki szobájából, s
;
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sipka, nadirján egy pár papucs, — a test
felső emelete kéményéből bodor dohányfüst kerekedvén. S mindez történt Dorgács ügyvéd ur emeletes háza földszinti
részének udvarra néző egyik szobájában,
melyet Sulc ur ideiglenesen magáénak nevezett.
És asztalhoz ülvén, olvasni akarta a drámát. De a sors ma kaján szemekkel kezdé reá
pillantani.
„Sulc u r ! " kiáltá be a félig nyitott ajtón
egy hang, melynek birtokosa még szinte
mosdatlan és keféletlen állapotban volt, s a
háznál az összes személyzet közös inasának
szerepét viselé.
„Mi kell, Jancsi?" kérdé Sulc ur, s kissé
bámészan emelé föl szemeit a dráma személyeiről a szobájába bolond-istókozó személyre.

rémületes sikoltás és csizmáit még szinte párolgó tejözön nem érinté.
„Jaj! az isten szerelmeért, Sulc u r ! mi
a gutát csinált? No'sz majd lesz nekem, ha
a ténsasszony megtudja," kiáltá a szolgáló,
ki épen a tehénfejésböl érkezett meg s épen
most vitte volna a tejes köcsögöt felsőbb
rendelkezés alá, ha Sulc ur vak hevében bele
nem ütközik.
„Már megengedjen Juczi lelkem, de látja, hogy sietnem kell", válaszolt Sulc ur
egész paedagogusi phlegmával, azután engesztelésül ugyanezen phlegmával arczon
csipé Juczit, és szinte azon phlegmával
tovább hajtott.
Juczi még ott állott egy darabig, nézve
a kárba ment tejet, csóválva fejet, összetéve
kezeket; késöbb azonban összeszedé minden lelki-testi erejét és az elszórt cserép-

,Azaz — igen

de — még'

rebe- és

hebegé Sulc ur.
„Na jó, jó. Még tán nem késtünk el. Alkalmasint szerencsénk, hogy Daraby spectabilis Bem oly igen pontos ember. Ismeri öo
Daraby táblabiró urat?"
,Igen is, láttam, midőn tegnap itt vala-'
„Helyesen, itt vala; — ismétlé Dorgács
ur hivatalos foglalkozási fontos képpel, és
ismétlé különösség okáért is, minthogy ^
soha sem szokott imperfectumban beszéln1
— ő clienseim egyike, épen tegnap tanácskoztunk ügye fölött, s én egy, a védelem 1«'
nyegéhez tartozó igen fontos véleményt s körülményt felejtettem töle kikérdezni. Ugy a 0 '
azért legyen oly szives, amice, ezen levéllé
Daraby Gergely táblabiró urat szállásán a*
arany csapnál fölkeresni. 0 ugyan ma kor*-,
reggel akart elutazni, de okaim vannak ^ i n

>v
c
eszsulc ur s tökémeg volt
ra. Többet
is kérdezkett,
m
nagy léptek. ff s alá sétált a
tornáczon, m e á .
randó, mig a táblabiró urnak fel fo~
tetszeni támadnia. Ö
^gyébre nem gondolt, mint arra, hogy
a
levelet Daraby
táblabiró urnak kell
átadnia, s ezt másRozsnyó főtere. — (Zombor}/ Gusztáv rajza )
£éP nem látta elérhetőnek mint csupán ha megvárja a feltá az ajtó előtt lézengő s a levelet még mindig
jaadást. És sétált Sulc ur a tornáczon, s unat- kezében tartó Sulc urat megpillantá. De Sulc
kozott és drámájáról sopánkodott és várt
ur is megpillantá őt, s azonnal ráismert a
Majdnem ké t órahosszaiglan a tornáczon.
tegnap látott táblabiróra

,Alászolgája! Tens Dorgács ügyvéd ur tiszteletét s
levelét van szerencsém általadni,' s átadá, s a táblabiró azonnal átolvasá.
„Igen jól van; tisztelem
a tens urat, s minthogy
csak délben fogok elutazni,
még meglátogatom ebéd
elött. — Ön talán (s itt hoszszu pauzát csinált a táblabiró, minthogy első pillanatra inasnak nézte az instructort) ön talán jurátusa
Dorgács urnak ?"
/Tulajdonkópen nevelő a
háznál.'
„Igen? nevelő?"ismétlé
a táblabiró ur oly hangon,
melyen más ember csodálkozni szokott, s végignézte
a tulajdonképeni nevelőt.
— „Tisztelem a tens urat!"
Köszönöm alázsan; magamat ajánlom!"
Főnöke azalatt nem tudá elképzelni, hová lehetett
két fiának s egy leányának
nevelője, és Sulc ur ismert
lelkiismeretességéből
következtetve, szinte azt kezdé
már hinni, hogy ő, a már
.elutazott táblabiró kocsija
után szaladt, s addig szalad, mig azt vagy utóléri
vagy lelkét kiadja,
s
im Sulc ur betoppan, oly
égő arczal, oly pirosan,
mintha legalább is a debreczeni hentesek zsupszalmája alatt perzseltetett volna.
S a mint bejött, Dorgács
ügyvéd ur azonnal egy törülközőt keritett nyaka körül, s oly formán, mintha lóháton ülne, egy
székre telepedett. Sulc urnak sem kellett
több, hogy tüstént ollót és fésűt ragadjon s
Hugli nemes foglalkozásában, az az alatt
bejött főnökné jelen._ H ._-^^^=^.
létében, amugy hugliasan elbeszélje mai
kiküldetésébeni eljárását. — A mütét
végeztével a megelégedés nagy volt,
— különben is az
ilyen sokféleképen
haszonvehető és,
quod plus, olcsó házi
bútorra ritkán szoktak neheztelni,—ak:
-í=.
kor meg épen nem,
mikor — hajat nyir!
(Folytatása következik.)

J) o b s i n a.
A ki Pákh Mihály
életrajzát
részvéttel
olvasta, azt érdekelni
fogja,ha megismerkedhetik néhány főbb vonásával azon városnak,
melyben e jeles férfiu
bölcsője rengett s a hol
eírhantja domborodik.
Dobsina a Tisza folyam mellékének egyik
legszélső zugában rej, ,
tezkedik: a hatalmas
hegységek ugyanis, melj ik tövébe verte magát,
részben vízválasztói a Duna meg a Tisza mellékének, — keleti lejtőjükön fakad a Sajó, Hernád,
Göllnitz vize s ezek Gömör, Szepes, Ábauj, Borsod megyéken át a Tiaza felé sietnek; nyugati
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sebb közlekedés elmossa az egyéni jellemvonálejtőjükön ered a Garam s tovább északra a Vág, tak, ugy rémlik, mintha lelköknek egy részét bir- ! sokat.
nak
ezek
a
fák,
ezek
a
falak;
kegyelettel
szemléljük
a Duna két legjelentékenyebb mellékfolyója. E
A város vidéke kies 8 ugy látszik régebben
termetes bérczekkel körülövedzett szurdok a a házat, a hol valamely nagy emberünk született, még kiesebb volt a részben, hogy szőlőkertekkel
növekedett;
érdeklődve
járjuk
meg
a
helyet,
mely
félrehuzódó, szerénykedő férfiura emlékeztet, a
is diszeskedett, melyek most végkép eltüntek.
kinek szigoru, csaknem mogorva arcza alig árulja egy nagy elme, egy szép lélek munkálkodásának Közelében, a réteken a Sajó vize kígyózik, mely
volt
tanúja;
bensőleg
meghatva
merengünk
el,
és
a
el lelke gazdagságát. E komor bérezek dúsak
itt még nagyon gyerekes, alig három mérföldnyi
nemcsak fában, vizben, — méhök oly kincseket hol egykor egy rokon szív dobogása hallatszott. életü; észak-nyugatról huzódó völgye itt kiöblöAzért,
ugy
hiszszük,
Rozsnyó
felé
érdekléssel
rejt, melyek kiaknázása s feldolgozása hazai ipasödik, a'tán szűk torokban kanyarodik dél-nyurunkban fontos ezerepre van hivatva, Dobsina pillant a „V. U." minden olvasója, a kiben e lap gatnak. Északfelé a magas határ-hegység gerincze
rokonszenvet
fejlesztett
egykori
szerkesztője
iránt,
régi bányaváros; vasipara már Mátyás király
a közel 4000 lábnyi magas Pozsárlóval, honnan
korában virágzott; e mellett fókincse a kobalt, ha nem is volt alkalma e gazdag lélekkel színről belátni az alföldi rónákig; délfelé meredek sánczmelyet a mult század vége felé kezdtek kiaknázni. szinre megismerkedhetni.
A mellékelt képen különben semmi sincs, a ként emelkedve amaz érdekes mészhegység, melyDe épen e kincsünkben nincs okunk büszkélkedni,
mi
közvetlen
reá emlékeztetne. Egy részét ábrá- nek odvas belsejében nyilik a sziliczei meg aggmert szomoruan jellemzi hátramaradásunkat az
teleki barlang. A természettudósok s orvosok, kik
iparban; a kobaltot leginkább angolok hordják zolja ez a tágas, négyszögü piacznak — melyre mult nyáron ott jártak, bizonyosan nem sajiálják
ki s értékes iparczikket gyártanak belőle, melyet nézve kevés vidéki város mérkőzhetik Rozsnyó- a táradságot, melynek árán e csinos városkávalés
aztán drága pénzen ismét visszavásárlunk. De val — kilátással a nagy püspöki templomra, mely érdekes környezetével megismerkedtek. Óhajtom,
máris nyilnak kilátások, hogy ez éreznek értéke- elfödi a mögötte épült kath. gymnasiumotés pap- ugyanazt érezze az olvasó, a ki ez ismeitetés
sítését nem sokáig fogják idegen kézre hagyni. növeldét. Idébb a sz. ferencziek zárdája emelke- végigbötüzésébe belefáradott.
Dobsina természeti nevezetességei közé tartozik dik, s e házsor mentében a sarkon a püspök laka határában levö periodikus forrás is, mely bizo- helye — de ez már nem látszik. A helyett látszik
egy csurgó — ugy nevezett koszt — a milyen a
nyos időközökben elapad s meg ujra megered.
piacz mind a négy sarkát, ha nem is disziti, legMiksa császár temetése.
Maga a város nem sok nevezetességet mutat- alább élénkíti. Az emeletes épületekkel szegélyhat fel, annál többet a lakossága. Munkás, szor- zett és boltokban épen nem szegény piacz kellő
Sokáig bizonytalan volt: kiadja-e Mexikc a
galmas nép ez, leginkább a bánya-mi veléssel és közepén nyulakodik a harmadik kath. templom. szerencsétlen Miksa császár holttestét? megenge}vasiparral foglalkozó. Dobsina német sziget a A megkezdett faültetvények még fokozzák a kel- tetik-e a gyász véget ért fejedelemnek, hogy Ossi
tótság közepette — de oly nyelvet beszél, mely a lemes benyomást, melyet e tágas, szabályos tér közt nyugodjék a bécsi kapuczinus sírboltban? sa
közönséges halandót kétségbe ejtheti, hanem a
tengeren túl bevégzett élet tragédiájának engec
nyelvész fülét bizonyosan annál ingerlőbben csik- gyakorol.
tetik-e egy ünnepélyes utó-játék, az ünnepélye
Az evangelikusok egyházi épületeikkel sze- eltemettetés?
landozza. Két jelenség különösen megérdemli
figyelmünket, melylyel bárha minél több magyar mérmesen a főtérről félre, de kedélyes helyre
Megengedtetett. A barbarizmus nem terjed
városunkban találkozhatnánk: az egyik a sok huzódtak, egy zúgó hegyi patak partjára, mely a hetett még a vesztőhelyen is túl; vagy legalábl
gyerek, a másik a sok gyereknek gondos nevelte- várost mély medrében végig futja, s néha jó ked- hosszas alkudozásokkal sikerült végre elháritan
tése. Messze határon nem hemzseg annyi apróság, vében végig is söpri; ott emelkedik a protestáns az akadályokat s a szerencsétlen uralkodó, min
mint e hegyi fészekben, de messze határon is kell gymnasium és szemközt vele a templom. Mult főherczeg — bár halva — térhetett ismét őseihei
keresnünk oly várost, mely a'inyi gondot fordí- századokban, midőn még oly kényes urnak tartot- vissza, a trón alatt elnyúló setét sirboltba.
tana a népnevelésre, annyi költséget szánna a ták a teremtőt, a ki csak egy bizonyos módját
Tegethoff admiral, ki az utóbbi olasz-osztrák
népiskolákra, mint Dobsina. íly várostól meg szenvedheti az imádásnak, a protestánsok itt is,
háboruban
is nevezetes győzelemről tette nevét
mint
országszerte,
sok
üldözést
szenvedtek;
volt
nem irigyeljük a kincseket, melyekkel a gondviemlékezetessé,
szomoru küldetésében is sikerrel
idő,
midőn
a
város
határában
nem
tarthatták
meg
selés megáldotta, és szivünkből óhajthatjuk gyajárt
el;
mit
kevesen
reméltek, sikerült kinyernie
isteni
tiszteletüket
s
a
szomszéd
faluba
Berzétére
rapodását.
kellett zarándokolniuk — mig végre József csá- a kivégzett mexikói császár holttestét, a mexikói
A gondos népnevelésen kivül van még egy szár, a ki kőrútjában Rozsnyót is érinté, meghall- köztársaság fejétől. Az utat, melyet az élő pár
vonás, mely Dobsináról szóltunkban Svájczot gatta panaszukat és megorvosolta sérelmöket.
évvel elöbb magas reményekkel s nagy feltételekjuttatja eszünkbe. Nem a bérezés határt értem,
Rozsnyó nemcsak püspöki, hanem bányavá- kel tett vala meg, most leeresztett gyászlológokhanem azt a körülményt, hogy valamint a Svájcz ros is ; legnevezetesebbek határában a piskolt kal tette meg vissza felé a — hulla.
a maga „bonne"-jaival elárasztja Európát, ugy bányák. Egyébiránt jelenleg már a lakosságnak
Bécsben, hova január 17-kén esti 8 óakor,
Dobsina is a maga asszonyaival — kiket műnyel- főfoglalkozása nem a bányamüvelés; e szorgalmas külön vonat hozta meg a koporsót Trieatből,
vén ,,bábáknak" neveznek — a környező vidéket, nép az iparnak több ágában próbált szerencsét s 18-kán volt az ünnepélyes, bár csendes tenetés.
kivált a közel esö fővárost, Rozsnyót. E nők pedig jó giikerrel; igy például az alföldön nagyon A holttest reggeli 7 órakor egész csendbenvitejóravalósága, gondossága, a gyermek - ápolás jól ismerik a rozsnyói vászonfehéritőket, a kik tett az udvari plébánia-templomba, hol ravstalra
iránti hajlama bizon vosannagymértékben táplálta, összegyűjtik a vásznat, s otthon megfehéritve a deb- tétetett s beszenteltetett. A közönségnek 8 <rától
ha nem is támasztotta arozsnyói honoratiorokban reczeni vásár alkalmával ismét leszállítják ; igy kezdve engedtetett meg a belépés az egyHzba.
azt a szerencsétlen előítéletet, hogy hasznosabb, gyűjtögetik a mézet is, mely, valamint a rozsnyói A koporsó mellett fekete bársonyvánkosokm a
ha a magyar szüle német dajkára bizza gyerme- viasz is, nagyon keresett kereskedelmi czikk; bőr- mexikói császárkorona, az osztrák főherczeg, kokét, 8 ez mindjárt két nyelven kezd dadogni egy- gyára messze földre szállitja jóhirü készítményét; rona és kalap, továbbá az arany-gyapjasrenl,ss.
szerre. Két legyet egy csapásra. Nem veszik van azokivül jeles szöggyára is. Körös-körül vas- István-rend, mexikói sas- és Guadelupe-renc jelszámba, hogy a gyermek gondolkodása egy nyo- gyárak kopognak, — ezt nem a város érdeméül, vényei feküdtek. Papok, cs. kir. komornokol,
mon fejlik a beszéddel: ha ezt kétfelé irányzód, hanem annak jeléül hozom fel, hogy itt sok kellék ajtónállók és udvari szolgák folytonosan imádmegháboritod elméjét is egységes kifejlődésében. egyesül, mely Rozsnyót arra képesiti, hogy egy koztak a holttest mellett; 8 órától 12-ig mindéi
Egyébiránt ez előítélet mai nap már-már veszen- iparos, gyáros terület virágzó központjává váljék. oltárnál gyászmisék tartattak. Tiz órakor as
dőben van.
E czélt egy nagy lépéssel megközelíti, mihelyt udvari zenekar elénekelte a Miserere-t, s 12-td
Még néhány szót a rajzról, melyhez e soraink elkészül az annyira óhajtott vasut, mely Pesttel l-ig minden templom harangjai zúgtak. A közörtartoznak. A templom, melyet az olvasó szemlél, két uton fogja összefűzni: a Sajóvölgyön végig ség roppant számban tódult a ravatalhoz. 2 órát«l
tervben él csak, az még nincs jelen. Tervrajzát Miskolcz-Hatvanon át, meg a Rima s Ipoly folyók kezdve a közönség előtt a bemenet el volt zárvi.
ugyanaz a derék építészünk készitette, a ki az mellékén Salgó-Tarjánon át, hol az ugynevezett A temetés 3 órakor ment végbe. Harangok zúgáia
eperjesi kollegium átépítését, a győri izr. tem- losonczi pályába szakad. Fekvésénél fogva — a közt indult meg a gyászmenet. A halotti kociit
plomot, afóthi ref.templomot stb.tervezte: Benkö Seepességtől elválasztó határhegyek tövében és a hat szürke vonta; az utczákon két sorjában minKároly, A templom a főtéren, 5000 emberre van a Sajóvölgyén, mely délnek nyilik — eddig is denütt katonaság volt felállítva. A kapuczinusok
tervezve, költségvetése 200,000 frt. Ha fölépül, élénk forgalomnak örvendett piacza; itt találkozik temploma előtt beláthatlan nagy néptömeg állt,
valoságos disze lesz a városnak, és szép emléke névszerint a Szepesség szorgalmas népe a gíibona- ott volt az összes tisztikar teljes parádéban. A
templomban a császári ház tagjai, a miniszterek,
az ottani evangelikusok buzgóságának. S ez a vidékek lakóival.
kivánatos sorrend: elébb a szükségesre, a népisRozsnyó határszéli város a tótság meg a magyar miniszterium részéről Andrássy és Feskolákra, aztán ha jut — szép templomokra, hogy magyarság között, elannyira, hogy felső részében tetics és az európai hatalmak képviselői. A holta buzgóság mellett az izlés is nemesedjék. De még most is képviselve van, bár nem nagy szám- test a kapuczinusok templomának sírboltjában
hány helyen teszik megforditva: czifra torony, mal, a tót elem (leginkább a bányászok között); elhelyeztetvén, a koporsó-kulcsot a csász, kincsoltárkép, s mellette ronda iskola elnyomorodott a vagyonosabb, müveltebb osztály tiszta magyar. tárba vitték.
tanítóval, — s azt hiszik, ezzel kedves szolgálatot Ezalatt a világért sem akarom azt érteni, hogy
Képünk a temetési menetből ábrázol egy
tettek az Úristennek.
tisztán beszél magyarul, mert a rozsnyai tájszólás részletet. A matrózok, kiket az előtérben látunk
— egyetlen a maga nemében — ugyancsak feltünő, állani, Miksára mint az ausztriai tengerészet
névszerint az által, hogy a rövid a-t terpedten, a egykori fejére emlékeztetnek.
hosszút o-val föleresztve ejti, a kettős mássalRozsnyó.
hangzókat pedig nem pattogtatja. Igy a vontatottA mai szám elsö lapján az olvasó Pákh Mihály ság és sietősség sajátságos vegyülete jellemzi e
A Kisfaludy-társaság közgyülése.
arczképével találkozik, a ki tiszteletes volt nem- kiejtést; a beszélésre nézve mindenesetre nagyon
kényelmes,
legalább
egy
régi
példabeszéd
azt
tarcsak nevére, de jellemére nézve is. Több ideig
A Kisfaludy-társaság ez évi közgyülése a
volt ő evang, lelkész Rozsnyón, Gömörmegyében, totta: „ha Rozsnyón meg nem szólnak, Szent- közönség nagy részvéte mellett s e részvétet valós ott született Albert fia is, e lapok feledhetlen Péteren meg nem lopnak, bátran elmehetsz az ban meg is érdemlő érdekességgel ment végbe.
emlékü megalapitója. A mint egyrészt a környe- egész világon." Sz.-Péterre nézve a közmondásB. Kemény Zsigmond elnöki beszéde, olvasva
zet, a természet hol gyöngébb, hol mélyebb nyo- nak már letört az éle, lehet hát, hogy Rozsnyóra bizonyosan nagy hatást teend a közönségre. Az
nézve
is.
Egyébiránt
figyelemre
méltó,
hogy
e
mokat vés lelkűnkbe, de érintetlen nem hagy, ugy
eszme-gazdagság és tömörség, a költői tárgyalás
viszont az ember nyoma is megérzik a környeze- tájbeszédben oly nyelvsajátságok fordulnak elő, és mély igazság, mely az egészen elömlik, az ünnemelyek
a
székely
szólásmódra
emlékeztetnek.
—
• ebeli dolgokon. E kölcsönös kapcsolat érzete oly
pélyi beszédek egyik legjelesbikévé teszik e rövid
élénk bennünk, hogy ha e nyomot nem is vesz- Mindenesetre megérdemli, hogy nyelvészeink reá megnyitót. Rövidnek mondhatjuk, szépségeihez
irányozzák
figyelmöket,
mielőtt
a
vasut
könnyebb
szük észre, oda képzeljük. Innen van hogy ha oly
képest, de lapunk terjedelmét mégis túlhaladná
helyt járunk, a hol elköltözött kedveseink is mulat- utat nyit az alföldről felható hangoknak s az erő-
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az egésznek közlése. Csak első felét közöljük a
„Béke lebegjen három dicső halottnak hamVégre a pályázatokról tétetett jelentés. Igen
beszédnek:
vai felett. Oltalmazza a nemzet kegyelete mind örvendetes eredmény ezuttal. A beszély elméletéért
azon sirt, melyben szunnyadnak, mind azon ne- 40 arany játalmat nyert jeles pályamű jeligés le„Tisztelt közönség!
Ami éltünkre soha sem volt oly kecsegtető mes befolyást, melylyel korunkra hatottak, oltal- vele P. Szathmáry Károlyt, — a műfordításért
az állam és a társadalom helyzete, hogy a vizsgáló mazza, hogy midőn nevök emlittetik, tetteik is 20 aranynyal jutalmazott 8 irodalmunkban valódi
szem a láthatáron fekete pontokat ne vett volna elsoroltassanak!"
nyereségnek mondható svéd Fritjof-monda jeligés
észre, és hogy az aggódó kebel ismeretlen veszéAz elnöki beszéd után Greguss Ágost titkári levele Györy Vilmost vallotta ozerzőül. Méltán
lyektől ne tarthatott volna, melyek egymással jelentését olvasta föl a távollevő helyett a másod- megéljen eztettek.
küzdő erők összeütközéséből fejlődhetnek.
titkár Tóth Kálmán. E jelentésből örömmel érAz elnök rövid zárt-szava rekesztette be, 12 V,
Kivált hazánkról még önmagunk is nem tesült a közönség a társaság munkálkodásainak órakor, a mind végig érdekes gyülést, mely ez útegyszer állítottuk, hogy veszélyes válság elé rohan. egyre növekedő arányairól, kivált a magyar tal is a muzsák ünnepe volt.
Azonban pessimismusunk daczára is, a Gond- Shakspere-vállalat haladásáról, valamint arról
viselés kegyteljesen reánk forditá szemeit. Anya- is, hogy a mult évben a társaság alapitóinak díszes
sora 41 uj alapitóval szaporodott.
gilag, szellemileg emelkedtünk.
A pálinka mint ellenméreg.
Dolgaink haladnak. Reményünk a szerenZichy Antal emlék beszédét Bérczy Károly
csés kibontakozás iránt — naponként növekedik. fölött Szigligeti olvassa föl. A beszéd inkább
Régtől fogva ismeretes dolog, hogy ittas emCsak ne kivánjunk a végzettől oly kegyelmet, lélektani rajz akart lenni, s igy némileg uj modort berekre nézve a mérges kigyók csípésének hatása
melyre erődús nemzet nem is vágyik, — ne kiván- hozni be emlékbeszéd-irodalmunkban.
nincs. Az ujabb idők tapasztalása azonban még
juk, hogy küzdés nélkül juthassunk dicsőséghez,
Dalmady Győző szép lyrai költeménye a sze- egy lépéssel tovább ment, a mennyiben bebizofáradság nélkül jóléthez.
relemről kedvező hatást idézett elő.
nyitotta, hogy megforditva is, a közvetlen valaA germán mesékben vannak gnomok, kik az
Dux Adolf külsö tag, a jeles német hirlapiró mely mérges kigyócsipés után előidézett részegség
ember házában és háza körül, mielőtt felébred, és műfordító, a színészetről értekezett mint köz- által a mérgezés hatását meg lehet akadályozni.
mindent elrendeznek; az arab ezer-egy-éj tündé- ügyről, különös tekintettel a népszínműre és nép- És igy a szándékosan előidézett részegség mint
rei szivesen látják el kincscsel, drágakövekkel a színházakra. Műve igen érdekes és tanuságos ol- gyógyszer lép elénk, s mint ilyen a gyógyászatban
szegény herczegeket, kik menyasszony után ván- vasmány, mely sok figyelemre méltót tartalmaz.
nem legjelentéktelenebb helyet érdemel.
doroltak; s a keresztyén hit legendáiban megtörMost következett az egész ülés fénypontja:
Kendall György tudósításai szerint, az idején
tént, hogy a harczra készülő lovag mezében Gyulai Pál szatírája a Népszerűségről. E fölolva- és kellő mennyiségben élvezett pálinka által több
Szent-György verte meg az ellenséget, s a bámuló sás nagy hatást idézett elő. A kitünő írót f Öllép- esetben, csörgő kigyótól megmart egyének Texashőst, ki tulajdonkép semmit sem tett, fényes dia- te'*:or már tapsok üdvözlék, melyek a fölolvasás ban a legmeglepőbb módon meggyógyultak, vagy
dal-ünnepek között hordozta vállain a nép.
egyes helyein megújulva, végén viharosan törtek jobban mondva, a veszélyes sebesülés következDe a valódi élet ily csodákat nem űz, s leg- ki. Gyulai szatírája egy jó szatíra minden eleme- ményei teljesen eltávolíttattak.
kevésbbé a nemzetekkel.
ivel bir: van benne hév, mely egész a szenvedélyig
Az érintett közleményből kivonatosan idéA szabadság és jólét áldozatot és erőfeszítést emelkedik, van gúny és ostor, mely talál és zünk egy esetet, mely a nagy olvasó közönség
igényel.
metsz, s van fájdalom, mely mutatja, hogy a költő előtt bizonyosan nem fog érdektelen lenni.
. Ne örvendjen az a nép, mely könnyen jut nem mulatságból, hanem nemesebb ösztönből ostoEgyik nap a legnagyobb sietséggel jön futva
az emberiség legfőbb kincseihez; mert minél ke- roz s csapásai magának is fájnak. E szatíra külön egy férfi KendaH urhoz, azon aggasztó kiáltással,
vésbbé volt saját sorsának teremtője, annál több füzetkében is megjelent Háthnál; belőle itt egy hogy ő udvarában, a háztól alig 10 lépésre csörgő
oka van aggódni, hogy a mit nyert, nem oltal- részletet közlünk:
kigyó által megsebesittetett. A sebesült egy vén
> mázhatja meg.
irlandi születésü katona, balkarját a jobbikban
Oh jó magyar nép, édes nemzetem!
Mi magyarok nem tagadhatjuk ugyan egyes
tartotta, mig egyik ujjából, a sebesülés helyén két
Könnyen talán el sem hiszed nekem,
esetekben a szerencsének reánk árasztott különövérsugár lövellt ki. A gyógykezelés abban állott,
Hogy még te sem vagy ám udvartalan,
sebb kegyét; de mindamellett évkönyveink sühogy
mig egy szarvasszarv-szeszbe mártott rongy
És udvaronczid száma számtalan,
rün szolgáltatnak példát, hogy állami létünk —
tétetett a sebre, a sebesültnek 10 percz alatt egy
Kik hízelegnek kedves gyöngéidnek;
legnagyobb erőfeszitéseinek daczára is — életegész quart pálinka a legerősebb fajtából öntetett
Mert, megbocsáss, hát néked is lehetnek,
halál közt hánykódék, s legcsekélyebb vívmátorkába.
Egy óra mulva a legszílajabb részegség
Söt vannak is; im egyet közbe vetve
nyainkra sem tekinthettünk azon gyötrő sejtelem
jelei mutatkoztak az emberen; erre 12 óráig tartó
Elmondok
itt
most
sírva,
majd
nevetve.
nélkül, hogy a mit megszereztünk, egy szerenálom következett, melyből a férfiu másnap reggel
Hős vagy csatában, nagyszerü alak,
csétlen pillanat megint koczkára veti.
egészen felüdülve ébredt fel és rendes foglalatosCsodát mivelni hányszor láttalak,
Irodalmunk sem kerülhette ki az erős válsáságai után látott. Itt tehát a pálinka erőt vett a
Füst fellegekben győzelemre szállva,
gokat.
kigyó mórgén, s előbb elérte az életműszereket,
Dicsőségedben nap fényévé válva!
Azon szellem, mely a költészetben Zrinyit, a
mint emez. Ha ez esetben sikerült az elbeszélt
Szenvedni tudsz, meg is tanulhatál,
polemieus prózában Pázmánt magasra emelte, a
módon a méregnek sikerrel ellene hatni, nem kell
Népek közt mar'yr oly sokszor valál;
vallás és polgárháborúk befejezése után megkezelfelednünk, hogy a két marási sebből vér és pedig
Arczodhoz illik az a büszke gyász,
dett törni, s ama különös — bár kimagyarázható
nem csekély mennyiségben folyt ki. Közönségesen
Rabláncz szoríthat, de meg nem gyaláz!
— jelenséggel találkozánk, hogy midőn Magyarpedig azt mondják, hogy a kigyó által megsebeAzonba' megvan az a rosz szokásod,
ország területi épségét visszanyerte, a nemzeti
sült egyéneknél a sebből csak pár igen kis csepp
Hogy a midőn már sikerülni látod,
'rodalom életmócse a tápláléktól majdnem megvér foly ki, mely esetben természetesen nagyobb
Vagy látni véled legalább csak félig,
'osztva, már-már vég-lobbot vetett.
biztosság okáért a seben műtétet, kimetszést stb.
Miért küzdöttél vészen át sok évig:
S a nélkül, hogy lenézéssel szólanak oly érkell foganatba venni.
El-elhagy néha jó természeted,
demes férfiakról, kik irodalmunk nyomasztó köEzen hitelt érdemlő forrásból eredt tapaszA többit aztán fél vállról veszed.
plményei közt is áthidaló szerepet vittek, nem
talatokból azon sürgős intés szól hozzánk, hogy a
Nagy lakzit ütsz, tivornyázol sokat;
het tagadni, hogy huzamos időköz telt el, mig
szeszes italok élvezésében mindig megtartsuk az
Koppasztod a meg nem lőtt madarat,
? n UJ &s erődús mozgalom bekövetkezett, melyillő mértéket, mert az ezen italokkal tulságosan
e
Iszol nagyot rá, nem tartasz határt,
k előharczosai a nemzetet állomkórságából felélő egyéneknél minden esetre nehezebb és hoszPedig neked kevés bor is megárt:
8 Kazinczy nyelv-reformját lehetségessé
szabb időt igényel a kellő részegség fokát gyóEmészt a vágy, remény tüzes bora,
gyitás végett előidézni, — oly körülmény, mely
Megtántorit csalálmok mámora.
Rendszerint a politikai élet felpezsdülő mozitt, hol a késedelem veszélylyel jár, igen szoros
Könnyen haragszol, dulakodni vágynál,
tait szokta kisérni az irodalom fejlődése. —figyelembe veendő.
n e e n ^ e n nálunk az irodalom hatott első sorban a
Érdekes volna bizonyára veszett-eb marás
Egész világnak gőggel fittyet hánynál,
•özet, érzelem emelésére. Majdnem egyedül és
következtében megsebesült állatokon, valamint
Es hányi-vetve jársz ide s.tova,
4
° nélkül küzdött a német olvasztási erő
átalában ellenméreg gyanánt minden mérgezés
Csetel-botol szeszélyed rosz lova.
^*^n' s majdnem egészen neki köszönhetjük, hogy
esetében szeszes folyadékok által hasonló kisérKi hizeleg, hamar kegyedbe fér,
n n
g ••^!. yelv uralkodása a törvényhozásból kikületet tenni!
Kiss Elek.
Annak hiszesz, ki mindent megigér.
j , °»teték, s azon szabadelvü irány, mely a halá81 e
Nem túrsz sza'iad szót, nem túrsz ellenmondást,
ig 8zmék által hitte Magyarország regeneratióe8
Nagy hűhóval körűled látni folyvást
Egyveleg.
zközölhetőnek, diadalmaskodott.
Uj-tij csapatban számos udvaronczok
] 0 . " midőn 1849 után az iszonyu válság beál•* (Szerencsétlenség a hajókon.) Londonból a
8
Lesvén mohón egy-egy darabka konezot; ' _, -«2;
azon elnyomatás, mely az egyéneket és
Lloyd-féle statistikai comité mindazon szerenl t ,'
Füledbe súgnak s távolról se véled,
fényeket egyaránt sujtá, még gyászosabbá
csétlenségeknek, melyek az 1867-dik év első feléHogy mennyi mindent elhitetnek véled.
°y sejtelmek miatt, mintha hazánk a vonaglás
ben hajókkal történtek s köztudomásra jutottak,
És mámorodban ott mosolygva állsz,
!Val küzdene, s létét fenntartani már alig lekimeritő sorozatát közli. E szerint 5525 vitorlás
Azt sem tudod hamar, hogy mit csinálsz;
'» és midőn a közélet még fennmaradt jeleseit, s
és 502 gőzhajó lőn különféle szerencsétlenség marKödében elméd jót-roszat feled,
S a t a tömeget is tétlenségre zsibbasztotta: irotaléka, 67 vitorlás és 7 gőzös elveszett; 228 vi«'unk, s főleg a szépirodalom volt a bátorító,
S kegyelmesen pazarlód rendjeled.
torlást és 5 gőzöst a személyzet elhagyott; s e
erélyt feltan ó, a termékenyítő elem, mely nemHány érdemetlen dolmány mellén ég,
hajók közül 190 teljesen megsemmisült. 808 vitorl t t és
l e l k e s e d é k
is t. de maradandó müveivel
Rendcsillagod magyar népszerüség!
láshajó s 147 gőzösről olvassuk, hogy «ás h ^ ° k folyvást bizonyitá, hogy a hazának élni kell,
Nem téged szóllak népem, nemzetem!
kal összeütköztek. Mindössze 85 sülyedt el. Meg§y a haza élni fog.
E gúnyszavakkal őket illetem.
feneklett 1483 vitorláshajó és 126 gőzös, s 3 hajót
Te is király vagy, gyönge es erős,
Ez oly érdem, melyet irodalmunktól senki '
a tengeri rablók foglaltak el. 65 vitorlás és 5 gőtagadhat meg."
Tanácsadód, az érted felelős.
zös megégett, összesen mintegy 1082 vitorlas171
in, egy kitünő szépségü részletben jelGreguss Ágost szózatát a tudósokhoz, mely- hajó és 37 gőzös lett teljesen haszonvehetetlenné,
forradalom utáni irodalmunk nemes ben művészi s magyaros előadást sürget, olvasta és ezek sorsában osztozott mintegy 29 hajó le1
hatásait, végül a társaság mult évi ha- Vadnay Károly.
génysége, végül mintegy 687 emberélet lőn álPákhról, Bérczyről és Erdélyiről emlée g me e
dozat.
Utána
Arany
László
olvasta
a
Szökevények
voi i ,
l gen, hozzájok méltóan s e
czimü
érdekes
költeményét,
mely
átalános
tetszavakkal végzé:
szésben részesült s melyet mai számunk közöl.
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Thaly Kálmán jelenté, hogy Olaszországból Muoni
lovag, miniszteri titkár s a királyi levéltár igaz(Erdélyi János) jeles „Egyetemes iroda- gatója, saját történelmi tartalmu müveivel kedlom történeté-'-nek második füzete is megjelent. veskedik az akadémiának; — és hogy az akadémia
Ez a hindu, persa, héber és arab irodalmat tár- elnökét, b. Eötvös József ő nmltságát a milanoi
gyalja. A „ P . Napló" ugy hallja, hogy a szerző akadémia tiszteletbeli tagjának választotta, a mi
közbejött halála nem akadályozta meg az egész annyival nagyobb kitüntetés, mert a nevezett
mű megjelenhetését. Erdélyi Sáros-Patakon ne- akadémiának alig van összesen 30 tiszteletbeli
hány év óta irodalom-történetet tanított s már tagja, s csak Európa legkiválóbb tudósai részerég megkezdte munkáját, s a befejező rész épen sülnek e kitüntetésben. — A történelmi bizottság
csak a végső simításon nem ment keresztül, mit Szilágyi Sándort rendes tagjai közé kineveztetni
kéri. Apróbb ügyek elintézése után az ülés összes
valamely baráti kéznek könnyü lesz pótolni.
üléssé
alakulván, a titkár jelenti, hogy a Vitéz— (Megjelent:) „Utazás Schweicz, Francziaés Poroszország némely vidékein. Egyház és iskola féle alapítványból kitüzött természettudományi
érdekében. Irta Szeremlei Samu. Külön lenyomat tárgyu pályázati kérdésre összesen 5 mű érkezett
a „Prot. egyh. és isk. lap" 1866 és 1867-ki évfo- be. Az alapszabályok módosítása végett kiküllyamaiból." — Irodalmunknak valódi nyeresége e dött bizottság munkálata kinyomatni határozmunka. Irója az itthoni viszonyok teljes ösmere- tatott.

Irodalom és művészet.

,1 ;!

tével bírálja és ösmerteti a czimben megnevezett
országok egyházi és iskolai viszonyait. Czél előtte
mindenütt a hazai állapotok emelése. Előadása
szabatos, egyszersmind oly vonzó, hogy a szakkal
legkevésbbé foglalkozó is gyönyörüségét találja

:i

Melléklet a Vasárnapi ujság 6-ik számához 1
** (A honvéd-segély sö alaphoz) ujabb adomá-

nyokkal járultak : Temesmegye az általa gyüjtött
3600 ft 85 krral, a marosszéki és marosvásárhelyi
honvéd-segélyző-egylet 140fttal, és az esztergomi
főkáptalan egy ezer ft névértékü és 14 szelvénynyel ellátott magyar földtehermentesitési kötelezvénynyel. Aradmegye végre 276 ft 34 krezárt
küldött be.
** (A ,,vörös könyv") képezi most a nap eseményét, s foglalja el a politikai lapok hasábjait.
Ebben a külügyérség terjeszté elő okmányait. Le
van téve a magyar delegáczió asztalára is, s ez
mindenesetre vívmány, mert mig eddig titokban
tárták az efféléket, most az osztrák diplomatia
számol a magyar országgyülés megbízóijai előtt
is. Az efféle előterjesztések Angliában kék, Francziaországban sárga, Olaszországban zöld könyvben történnek. Ama hires három szin mellé most
csatlakozott társul a vörös könyv.
** (A debreczeni daláregylet) február 2-kán,
** (Perczel Miklós) Amerikából nemrég havasárnap délutáni 3 órakor tartotta a városháza
zatért
hazánkfiát Baranyamegye Német-Ürőgh
nagytermében rendkivüli közgyülését, az ez évi
országos dalárünnepély napjának meghatározása választó-kerülete küldöttségileg szólitá föl, hogy
és az ünnepélyt elékészitő rendelkezések, a nagy- a nevezett kerületnek az országgyülésen valobizottmány s 4 albizottmány megválasztása végett. kép viselését elvállalja. Perczel Miklós elfogadta a
A nagybizottmány elnökségére: a polgármester képviselőjelöltséget.
** (Erdélyi Jánosnak) közadakozás utján'
és a dalegylet elnöke kérettek fel; a nagybizottmány s albizottmányok tagjai felkiáltással meg- szobrot akarnak emelni a sárospataki sírkertben,
választattak. Határidőül szept. 18., 19., 20 és ő bizonynyal méltó arra.
** (A Petőfi-szobor) alaptőkéjének növelésére
21-dik napjai tüzettek ki, olymódon hogy az első
a megérkezés, a második a nagy próba, a harmadik Ungmegye bizottmánya a bírságokból befolyó
az ünnepély, a negyedik a daláregyletek képvise- pénzeket ajánlotta föl, s megyeszerte gyüjtést
rendelt a szolgabirák által.
lőinek közgyülési napja leend.
** (B. Eötvös,) mint az irói segély egylet
** (A természettudományi társulat) fennálláelnöke,
levélben köszönte meg a bécsi Concordia
sának 25-ik évfordulóját ünnepelte f. hó elsején az
evang, tanoda nagy teremében. Az ünnepélyt egyletnek Vas Gereben eltemettetését.

benne.
— (A „Századok/') a magyar történelmi tár
sulat közlönyének januári füzete megjelent. Érdekes tartalmát a következő értekezések képezik:
,Az első esztergomi érsek," Horváth Mihály tól;
',A magyar nemzet mostohasága saját maga iránt,"
Pesty Frigyestől; „A Kendének a XIV. és XV.
században," Szabó Károlytól; könyvismertetés
Pauler Gyulától, s végre kisebb közlemények a
Tárczában.
— (Gr. Pálffy Lipót) az aradi vértanuk szobrára ajánlta fel azon allegória sokszorozási jogát,
— (Könyves Tóth Kálmán) laczházi ref. lelmelyet a Szózat fölött készitett s a muzeumnak Stoczek elnök alkalmi beszéde nyitotta meg. Azajándékozott. A „Honvéd" már előfizetést is nyit, után Kálay Gábor tartott emlékbeszédet az inté- kész s munkatársunk nyilatkoztatja általunk,
zet alapitója, Bugát Pál fölött. Végül Than Ká- hogy a „Hirmondó" czimü lapban Könyves Kálnagy képre 3 ftjával, kicsinyre 2 ft 50 krjával.
= (Régóta hallgató) tehetséges költőnk Za- roly társulati alelnök az „égi testek alkatrészei- mán név alatt megjelent czikkeket nem ő irta s
o~:i/,n,„; haragja"
Uaracr\a"czimü
n7imn12
12 énekes
énekes költői
költői ről" tartott kísérletekkel illustrált igen tanuságos átalában azon lapba valamint eddig nem irt,
lár, „Szilágyi
beszélyét vettük s szépirodalmunk ujabb termékei értekezést. Az ünnepély végeztével a társulat ezután sem szándékozik irni.
** (Goronvácz) aradmegyei községben köközt a kiválóabbak közé sorozhatjuk. Ha az alko- története, melyet a titkár nagy gonddal és kiváló
tás erejére nézve nem első rangu mű is, a mese szorgalommal állitott össze, és a Bugát fölött zelebb jegyzőválasztás volt, melyre 30-an pályázérdekessége, a jellemzés helyenkénti szerencsés tartott emlékbeszéd osztatott ki a közönség kö- tak, s ezek között egyetlen magyar, a többi mind
sikere, a költői előadás egyszerü természetessége, zött, mely azon öntudattal oszlott szét, hogy a román. Es a község ez egyetlen magyart válasza nyelv tiszta kezelése mindenesetre érdemül em- mai nap nem mindennapi és a mellett igen tanul- totta. Mind rászavaztak, csak a belső emberek nem.
líthető tulajdonok. Igen szép a szövegbe szövött ságos élvezetben részesült.
** (Egy postavezénylö) saját harezmezején** (A pozsonyi honvédegylet) jan. 27-ki ülésé- meghalt. Folyó 17-én Pekáry Antal 73 éves posballada, melyet Mátyás választásakor énekel egy
hegedűs Hunyadi Jánosnak kormányzóvá válasz- bon a visszalépett gr. Eszterházy István helyébe tavezénylő Passaunál a vaspálya-postwagonban
tásáról. A művet Szederkényi Nándor adta ki, Vetter altábornagy választatott elnökké, alelnökké — égő gyertyáját kezei közt tartva — halva taigen ízletes kiállítással, mely az egri nyomdának pedig Udvarnoky Béla. — A gyülés elhatározta, láltatott. Utközben még a küldemények kezelésédicséretére válik, s vele kétségtelenül jó szolgála- hogy Brandl nyitrai szobrász terve szerint em- vel vigan bánt el.
tot tett pangó szépirodalmunknak, mely nagyobb léket emel Pered Zsigárdnál az ott nyugvó hon** (A lipótvárosi templom) leomlása okainak
műveket mostanában alig állit elő.
védeknek. E czélra 1600 ft. van együtt. — Po- megvizsgálására kiküldött bizottság ugy találta,
— (A „Vadász- és Versenylap" szerkesztését) zsonyban febr. 11-én tánczvigalmat adnak a hon- hogy addig nem lehet határozott véleményt algr. Lázár Kálmán vette át; a tulajdonosi jog védegylet és a peredzsigárdi emlék javára.
kotni e tárgyban, mig az omladék elhordva nem
Bérczy Károly özvegyéé marad.
lesz, hogy a fennálló falakat is vizsgálat alá
— (Uj zenemüvek.) Rózsavölgyi és társa műlehessen venni. Az oktatásügyi miniszter képvisekereskedésében megjelent: „1868-diki medikus
lője kijelentette, hogy az Ö Felsége által a tem•* (Ö Felségeik) f. hó 5-kén este 7 óra felé plom befejezésére utalványozott 300,000 frtról
csárdás." Zongorára szerzé Molnár Imre, játsza
Sárközy Ferencz, ,,O Felsége a magyar király érkeztek meg. A hivatalos fogadás O Felségeik most szó sem lehet, hanem a 40,000 frt évjáruléudvari zenésze." Ára 60 kr. — Továbbá: Polka, kivánatára elmaradt. A belügyminiszter, a kul- kot továbbra is kiadandja s az omladvány elhortuszminiszter, a katonai főparancsnok és a test- dása költségéhez is járuland.
zongorára szerz. Klepsch K. Ara 50 kr.
vérvárosok polgármesterei várakoztak Ö Felsé** (A képzőmüvészeti bál) f. hó 24-én tartageikre az indóház termében. Künn azonban nagy tik meg az „Európa" termeiben. A vendégek vagy
közönség gyült össze, daczára a 6 óráig tartó jelmezben, vagy dominóban jelennek meg; az
** (A szentendrei helv. hitv. egyházközségnek) esőnek. A felséges párt megérkeztekor harsány
álarcz éjfél után levétetik. A háziasszony szere400 forintot engedélyezett ő Felsége.
„éljen" üdvözlé, a mely ismétlődött az utczákon, pét gr Károlyi Victorné, b. Orczy Irma fogadta el.
** (A nyíregyházi ág. hitv.) egyháznak 800 föl egész Budáig. Az utczák, melyeken átmentek,
(A pesti vizvezeték ügye.) Lindley mérnök
ki voltak világítva. — A király huszárattilát és jelentéséhez, melyet a pesti vizvezeték ügyében a
frtot engedélyezett ő Felsége.
** (A városi iskolai bizottság) azt inditvá- szürke nadrágot, a királyné pedig uszályos fekete főpolgármester urhoz intézett, részletes tervek s
nyozta, hogy a kath. iskolákban taníttatni szokott selyem ruhát és magyar szabásu mentét s kalpa- térképek vannak csatolva. Lindley a vizmüvek

Mi ujság?

,

Egyház és iskola.

kis- és nagy katekismus korszerűen átalakittassék és nevezetesen a tankönyvből mindazon tantételek kihúzassanak, melyeket a tanulókkal soha
sem lehetett kellőképen megértetni.
** (A pesti ref. fögymnasium) első félévi
vizsgái febr. 19-től 24-ig fognak megtartatni.
** (Egy Veszprémben felállítandó) főgymnasiumra lelkesen folynak az adakozások. Ranolder püspök adakozott 10,000 frtot, a káptalan
ugyanannyit, a lakosság egy évi adóképen 12,000
frtot vállalt el; egy „whistpartie" négy tagja
egyenkint 500 frtot, ugyanannyit az izr. község
elöljárója.

Köziiitézetek, egyletek.

** (Magyar tud. akadémia.) Február 3-kán
philosophiai, törvény- és történettudományi, s
egyszersmind összes ülés volt, Kubinyi Ágoston
elnöklete alatt. Az elsö és egyetlen felolvasást
Rómer Flóris tartotta: „A Corvina-könyvtár ügyében tett ujabb vizsgálatokról." Ez értekezés után

got viselt.
épitésére a Duna keleti oldalát ajánlja, honnan a
** (A királyné) nehány nap előtt kilencz viz vétetnék. A természetes leszürölés ellenében
magyar lapot rendeltetett meg magának.
a pesti helyi viszonyoknál fogva a mesterségest
** (A honvédek segélyezése.) Király O Felsége pártolja; a főépitkezések legczélszerübb helyéül
megengedte, hogy az átengedett koronázási aján- a régi kincstári téglakemencze helyét vagy egy
dék s az utóbb gyült adományok nem életjáradék helyet a Rákospatak felett ajánl. A szivattyúzó
alakjában, hanem egyszer mindenkorra tőkében géppel összefüggőleg egy nagy gyűjtő medencze
osztassanak szét a volt honvédek özvegyei, árvái, felállitása szüksége?, itt a nyomásnak legalább is
munkaképtelenné vált rokkantjai közt. Mi is a 105 lábnyinak kell lennie az 0 pont felett, hogy
mult évi november 25-én kelt hirdetmény kapcsá- a házak legfelsőbb emeletei is vizzel ellátassanak.
ban azon megjegyzéssel hozatik köztudomásra, E mellett szükségesnek látja, hogy egy kisebb,
hogy a segélyezési igények bejelentésére s igazo- ugy nevezett osztó medencze is épitessék, mely »
lására a folyó évi február utolsó napja tüzetett ki város középpontjához közelebb feküdnék, mintegy
zárhatáridőül, melyen túl ujabbi kérvények elfo- 50—100,000 köbláb vizet tartalmazna. Az összes
gadtatni nem fognak; valamint hogy a belügy- munkálatok mintegy 2.500,000 frtba kerülnének,
miniszterium kebelében felállított honvédsegélyző de miután azokat részletenkint legczélszerübb
alap-bizottság s hivatal egyuttal utasittatott, mi- valósítani, egyelőre 600,000 forinttal meg lehet
szerint a már bejelentett, vagy a fentebbi határ- kezdeni az épitési. Lindley e javaslatáért 20"
időig bejelentendő igények iránti tárgyalásokat font sterlinget kapott, s mint jelenti, febr. 8-án
siettetvén, a kérdéses alap kiosztása végett az e Pestről el kell utaznia.
részben kiadott utasitás értelmében intézkedjék.

** (Vámbéry Armin) jeles utazónk nőül jegy- pénzes levelek vesztek el, s mindez fényes nappal
zetté magának dr. Arányi Lajos egyetemi tanár | történt.
leányát Kornéliát.
— Derecske. Gyalmossy. A tudósitás későn jött ke** (Vegyes házasság.) Egerből irják a „M.
** (Hönig Frigyes) aradi harangöntő a nem- U."-nak, hogy ott a vegyes házasságot egy 76 zünkhöz s azért ezuttal nem adhattuk. Máskor, hasonló tuzeti muzeumnak ajándékozta azon ágyufurót, me- éves tisztes aggastyán már megkezdte, vevén ma- dósításokat szivesen veendünk.
— IV.-Oroszi. Idő- és alkalomszerü közlemények milyet ő talált fel, s mely 1849-ben Temesvár ostro- i gának házastársul egy 16 éves zsidóleányt.
att még eddig sor nem kerülhetett a közleményre; remélmánál használtatott is.
** (A „Postaközlöny" irja:) „Lapunk 2-ik jük azonban, hogy alkalomszerüleg fölhasználhatjuk.
** (Miskolczon) mint az ottani lap értesit, ' évfolyamának első számából küldtünk példányo— Cs.-Somorja. Nem fogjuk soká halasztani közlését;
több betörés történt közelebb, s egy ilyen Vadnay kat mindazon honi ügytársainknak, kik eddig elő- de közelebbről hasontárgyu ezikkeink számosabbak voltak,
Lajos képviselőnél, kit ugy látszik, érzékenyen fizetőink nem valának. Többen visszaküldék a s a tárgyakban is változatosságra kell törekednünk. A tudósitást a P. U. jövö heti számában adjuk.
megkárosítottak.
a lapot — mint előfizetni nem szándékozók — s
— N.-Korös. G-. G. A tárgy maga most korszerű
** (Torontálmegyében) a másodalispán és következő megjegyzésekkel kisérték: Kann nicht volna; de a mi róla irva van, nem bir elég érdekkel.
főügyész^ egy fogolyra 50 botot verettek. Igaz- annehmen, a szolgálati bér nem enget! — Wegen
— Kis-(J8ány Az 1 ft. t. Benke Samu urnak deez.
s
%ügyminiezterünk nyomozást rendelt e kihágás der Sprache wird nicht abonirt. — Egyen pedig 12-kén a kia<!ő-hivatal által visszaküldetett.
részleteinek földerítésére.
ezt olvassuk: Nem átfogadik. — Továbbá: Be** (Debreczenböl) érdekes égi jelenetről ér- reitz auf die Reischs-Postzeitung, die Post pratesitenek. Jan. 30-kán este 7 óra után, mintegy numerirt, somit retour. — A tizenkét fr. fizetés3—4 perczczel, csendes holdvilágos és oly tiszta ből nem fizethetek a lapra, minthogy 11-ed ma428-dik sz. f. — L o y d S a m u t ó l ,
nlőben, hogy soha a csillagok szebben nem ra- gammal vagyok; defizetésemetmeg fogják javitni,
(New- Yorkban).
gyoghatnak, hirtelen nagy világosság és fény azonnal előfizetek. Der Postaközlöny ist zu rebeláramlott szét. A fény a mily rögtön jött, oly hir- lisch, somit zurück. Wird Ihr Blatt auch in deutSötét
telen eltünt, s egy másodpercznél tovább alig scher Spracheausgegeben? Neznam magyarski, ja
tartott. Ekkor már nem lehete egyebet látni, mint znam nemeczki." stb.
e
gy szép fehér, füst-szinü meglehetős tömött fel** (Karagyorgyevits Sándor,) Szerbia volt
Jeget a nyugati ég alján, mintegy 30 foknyi ma fejedelme, Pestről Zágrábba szándékozik áttelegasságig tornyosulva. Az egész különös tünemény pedni, s egyuttal jószágokat vásárol Horvátorvalószinüleg villámlás volt, mi ugyan ritka nálunk szágban.
télen, de nem példanélküli; mig némely tartomá** (Népesedési mozgalom M.-Szigeten.) 1867n
yokban, mint Norvégiának és Északamerikának
ben róm. kath. részről született 79 (köztök házas?jugati szélén s az adriai tengernek keleti partságon kivül 7), meghalt 107, házasult 27 pár; 2)
ján gyakoriabbak a téli, mint a nyári villámlások.
görög kath. részről született 76 (köztök házassá** (Vándor könyvárus.) Kugler Adolf pesti
gon kivül 6), meghalt 100, házasult 24 pár; 3)
könyvárus tudatja, hogy Poszterei- Nándor ügy- helv. hitv. részről született 62, meghalt 52, házanökét Magyarország több vidékének beutazásával sult 16 pár.
öiegbizta, s az irodalom bármily nyelvü termékei
** (A pest-városi kapitány) jelentést? tett a
«rulására, rendelmények eszközlésére, előfizetések
tanácsnál,
hogy a hazard-játék nehány kávéházban
fölvételére felhatalmazta.
terjedni kezd, s már is számos tapasztalatlan
(Rabiébandák Bulgáriában.) Táviratok fiatal ember lőn áldozatává. A hatóság minden
Jelentik, hogy a Dunafejedelemségek különböző ebbeli intézkedése kijátszatik, s az eddigi hosszafontjain fegyveres rablóbandák alakultak, melyek dalmas eljárás elégtelennek tünik fel. Inditvát\ ?, a , r i á b a betörni s ott a török helységeket felnyozza tehát, hogy a városi képviselőtestület ez
prectálm szándékoznak. A romániai kormány
i
b
c
d
e
f
g
ügyben szigoru rendszabályokat léptessen életbe.
azonban intézkedett, hogy a rablócsapatok lefegyVilágos.
A tanács ez ügyet a legközelebbi közgyülés elé i
l
b J
vereztesaenek.
Világos indul, s 2-ik lépésre matot mond.
terjesztendi.
I
** (Humbert olasz királyi herczeg) nősülósé** (Névváltoztatások.) ThüringerMátyás Türről már régebben beszél a hir. Egy év előtt azt is
A 422-dik számu feladvány megfejtése.
ve, Katselka Imre Mészáros-va,, Mayerhoffer Márbeszélték, hogy Albrecht főherczeg leányát, a
ton Mártonji-va,, Struhár Károly Bdthi-va,, Fich(Vész J. A. tanártól, Budán.)
szerencsétlen halállal kimúlt Mathild herczegnőt
lacker János Forrai-v&, Skriván István Siklaki-ra,, Világos.
Sötét.
veszi nőül. E hó 1 sej én Menabrea miniszter hivaVilágos.
Sdtét.
Schrottpauer József Srétesi-re, Kiener Mihály 1. Hc5—b3
Be8—c8
talosan közié az olasz kamarával, hogy Gualterio,
1
Bhl-h3:
Bdthori-vn, Cskovics Tamás Losonczi-va,, Najtetsz. sz.
2. Vc2—e4f
Hd6-e4: 2. Vc2-c6f
* királyi ház minisztere,, jan.
Turinj n . 2929 én
én utazott
utazott Turinmayer Viktor Beökönyi-re, Pintye Samu Bor3. Vc6-d6:fmat.
a,
ho
°a , hogy
h
hogy a
az ö
özvegy genuaii herczegnőtől
megkérje széki-ve, Szomeraner Aranyka Szigeti-ve, Roidle 3. Fh3—eöfmat.
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
lyánya kezét Humbert bg. számára. Margit hgnő Mihály éi József testvérek liaddnyi-va,, Hlavacsek
— Pesten: Rakovszky Aladár. — F.-Nyárádon: Gérecz
^ületett 1851.
1851 nov.
nov 20-án
2 0 á s Viktor
Vikt EEmánuel
á l test- Mihály Havasira, Brunner Kornél Kutasi-va Károly. — Jdszkiséren: Galambos István. — A rév-komáromi aggastyán. — A pesti sakk-kör
inek, a genuai herczegnek leánya.
változtatták neveiket.
** (Gyermekgyilkosságok.) Gyöngyösről ir** (Halálozások,) Ráth József lipót-városi
:
A 423-dik számu feladvány megfejtése.
; Városunkban a gyermek- és öngyilkosság
plébános hirtelen meghalt f. hó 4-ikén. -r- Abrud•j'dnem napirenden van. A mult év folytán kö- \ bányáról Basa István ev. ref. lelkésznek m. hó
(Szirmay Jánostól, Königgra'tzben.)
, ^belől 8 öngyilkosság fordult elő. Ez év alig 19-én történt elhunytát jelentik.
Világos.
Sötét.
e
z,dődött, 3 m á r két gyermekölés történt, egyik
1.
Hd5-c7
He4-e5
a
roson keresztülvonuló piszkos patakba öletett;
2. Ff7-d5
Hdl-f2
•* (Ajánlkozás.) Egy joghallgató ifju kis
Quőri vizsgálat folytán kiderült, hogy egy szol- gyei'mek mellé tanítóul ajánlkozik. Értekeztetni:
Bh6-g6:
3.Vgl-g6:
s
4. Hh4—f5f mat.
saio volt gyermeke gyilkosa. A másik eset a mult 5 pacsirta-uteza, 15. szám, 5 ajtó. (D. e. 9—ll
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József
ten fordult elő. A baromvásárhelyen nyájat óráig.)
— Pesten: Rakovszky Aladár.- F.-Nyarádon: Gérecz
n<
té^i
^ ^ 3 e gy ládikát vett észre, melyet a serKároly. — A pesti sakk-kör.
l,.S,e,, túrtak ki, s a mint f Ölvevé, egy gyermek1
Rövid értesítések. A jutalom-feladvány több mesfeiPéntek, jan. 31. ,,Pon Caesar de Bazan.' Vigjáték 5
et taiált benne; mig azonban a városi hatótéseérkezett be 1. IIb4-c6f első lépéssel, mely
lénés
met
felv. Francziából ford. Egressy Béni.
Y
p é s meg
""" jelentést tett, a hulla eltünt, csak az ürea
hiúsul következő védelem által:
"
Szombath, febr. 1. „A fekete dominó.'1 Vig opera 3 felv.
találták meg; bizonyosan a sertések Zenéjét szerz. Auber.
Fd7-c6:
2. Vb6-c6:
tul"* I 0 J - ^ ' v o ^ a kegyetlen anya? még nem
Vasár-nap, febr. 2. „Béldi Pál." Kredeti szomorujáték
f4-f3
5 felv. Irta. Szigligeti.
3. Fe4-f3
Hc7—d5(!)
Ihtfb\ febr. 8. „Tartuffe." Vigjáték 5 felv. Irta Molié- és nincs matt - F.-Nyárádon: G. K. Mi történik, ha
foi , (Postakocsiról elveszett pénz.) A mult hét
re ; ford. Kazinczy Gábor.
Sötét az első lépesben Hc7-e8-ra megy.
lel/f" a Nagy-Szent-Miklós és Szeged közt közKedd, febr. 4. „Zsidónö." Opera 5 felv. Zenéjét szerz.
;g a .^postakocsiról mintegy 45,000 frt elveszett, Halevy.
L a p u n k n|
a f ,.ag°s az egész dologban az, hogy a kocsis és
.
a i számához van melléSzerda, febr. 5. „Az idegesek " Vigjáték 3 felv. Irta . , t . .
!,telüg ye j ő « katona ^ k Szőreg mellett vették Sardou; ford. Feleki.
kelve
Fleischman
és
Weber 1868-iki magvak
re
g
- hö
Csütörtök, febr. 6. „Álarczos bál." Opera 5 felv. Zené- árjegyzéke, - és a „Méhecske" elöfizetési
belőle
egyedül
a
jet
szerz.
Verdi.
'
? a

Szerkesztői mondanivaló.

SAKKJÁTÉK.

i flj i

Nemzeti szinház.

n

? »Pi- és

T A R T A L O M.

HETI-NAPTÁR.

Katholikus és protestáns
napi ár

Február

K Apollónia sz.
Skolasztika szüz
Dezsér, Eufroz.
lol^erda Eulália szűz
Agáb, Barna
fentek Bálint
15
1 Szóm
Fauszt., Jovit.

Hold

K Hetven, v,
Árpád
Eufrozina
Dezsö, Eulál.
Barnika
Bálint
Fausztin
változásai. $

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Nap

Január (ó) Sebát, R~. f.
6. p ó. p.
28 Gt Hetv.v. 16 Jáfet
320
7 17 5 12 154 54
29 Ipoly
17
321
7 15 5 13 169 26
30 Nagy Vazul 18
322
7 14 5 14 183 46
31 Czirus János Í9 Jázon
323
7 13 ő 15 197 40
1 Február
20 Jeremiás 324
7 12 5 16 211 7
SKriszt.bem. 21
ípiitim 325
7 l l 5 18 ! 224 8
3 Simon, Anna t t S. Mis-326
7 8 5 21 |286 46
Utolsó negyed 15-én, 8 óra 46 perczkor reggel.

Hold
ö. P .
6 50 7 45
8 6 8 17
9 21 8 50;
10 33 9 19!
11 39 9 52Í
-_ 10 23
0 46J10 55
<S. p .

Pákh Mihály (arczkép). — A szökevények —Egynap
gy instructor életéből. — Dobsina (képpel). — Rozsnyó
(képpel). — Miksa császár temetése (képpel). — A Kisfaludy-társaság közgyülése. — A pálinka mint ellenméreg.
— Egyveleg. — T á r h á z : Irodalom és müvészet. — Egyház és iskola. — Közintézetek, egyletek. — Miujság? —
Nemzeti szinház. — népszinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-n»ptár.
e

Felelős szerkesztő: Magy Miklós.
*
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HIRDETÉSEK.
Titkos

BETEGSÉGEK,

WALSER FERENCZ

2346(11-1)

dr. FUX Jf.

nagy kereszt-utcza 3-ik szám alatt
PESTEN. *

még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat, folytán tftbb cser betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a uélkül hö icy a beteg hivatásában vaijty
életmódjabau gatoltatnék, gyökeresen, biztosan es gyorsan gyógyit

ajánlja magát a t. cz. közönság és t'-rdeines községnek tetszés
szerinti nagyságu s tiszta egész összhangzatu

Metí. dr. Helfer Vilmos

Szabadalmazott vaskalap legujabb
szerkezetű.

IPeat, király-utcza 27. si. Medeti| házban. I-ső emelet, délelött 7-9-ig,
délután 1—4 óráig
ÜV~ DiluKott levelekre azonnal
valaazoltatik, skivanatra a gyógy
szerek Is mt-gkfildetnek

valamint a legujabb szerkezetű

„ ^^.^u,

_

A fakalap vagv a régiebb szerkezetű
korona.

" - - " SS haSngokU ^ S t í S S ^ T ^ Í i í í í í S S . ' - . ^ ^ * - »«•** 6l * I e ^ > - S b ár°H-

bámulatos sebességgel alaposan gyógyittatnats meg,

Tnuber orvostndor

volt tábori főorvos áltat,
felsó-országuton, 7-dik sz. a. „Szeged
városához' czimzett kávéház átellenébeni emeletes házban.
R-ndel l l órától délutáni "
Óráig. Jutalék díjjal terh lt levelekre
S
adatik
2378(4-12)

FÜRST EDE

• (Patek, Philippe és társa hirneves óragyárosok tanítványa Genfben)

bank-, pénzváltó- és sorsjáték-üzlete

dicséretesen ismert

ajánlja közbenjárását állampapírok, záloglevelek, földtehermentesitési és elsőbbségi
kötelezvények mindennemü részvények, bel-s külföldi sorsjegyek bevá»árUsa s eladására, arany- s ezüstpénzek beváltására, valamint minden a bank s értékpapírok
üzletére vonatkozó megbízások teljesítésére, különös figyelmet érdemelnek az általa
életbeléptetett
^__.
^___

ÓRA-ÜZLETE
P E S T É K,

i

, D o r o t t y a - u t c z a 2. *z. a., a „ m a g y a r k i r á l y " - h o z c z i m z e t t !
|
szállodával szemközt,
'
ajánlja legkitünőbb, jó os olcsó órákkal üiidauoii ellátott rakta- ]
rat, £ évi jótállás mellett az alább következő árjegyzék szerint.
^ '
Minden tőlem vásárolt óra, legyen az függő, fekvó, 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 rendé* állapotban fentartani - kiegyenlítési tabellával együtt, j
zseuor •.. __ „„„í, , nanorak szerint igazithatók, — tisztelt vevőimnek ingyért
melyszerint az orak, a
1 0 - U forint
adatik.
12-13
„
Ezüst henger-órák 4 rubinra
13 15 „
aram-íoglalvánnyal, rugóra
14-1Ö „
hftlityek fezuma
15-16
„
8 rubinra
15-16
„
kettős födéllel
16 17 „
kristály-ü céggel
b
angol horgony-órák kristáh - ü v e g f 1
18, 20, 22, 24
horgony tábori órás kettős födéllel. . .
^ *
valódi remontoir órák (kengyelénei felhúzandó)
. . . . 2»-3ü
„ ugyanazok ke.ttós födéllel
on o .
Arany henger-órák (3 sz.) 8 . ubinra
30 ói
henger-órák arany-köpennyé
»K 98
órák hölgytksámára 4 - 8 rub.nra
^5-28
„ hölgyeknek arany-köpennyel
£
Aí
, hölgyeknek, zománcz ea gyé.nánttal
40-45
„ hölgyeknek kristály-üveggel
ÁT*,
ugyanazok kettős iödéliel 8 rubinra
4U 40
ugyanazok zománcz és gyémánttal
S6—40
horgany-órák 15 rubinra
as—fto
ugyanazok, finom arany-köpennyel
Vi \»

Í

u g y a n i i g " " ' - " - " - v

. v

r

. , „

r

.

lovak, szarvasmarhák és juhtk számára.

Üdítő-nedv (lestitutions-Fluid)
lovak számára,

Kwizda Ferencz Jánostól Kornciibur^ban.

Beküldetett

Kizáról. szab. Ó Felsége I-ső Ferencz József császár és király által.

Lókflnlm-kenőcs

A legérezhetőbb keílemetlenségek:
okozói, mint tudva van a, patkányuk
és egerek, melyektől gyakran minden szorgaloiii daczára is aug lehet
szabadulni. Azok kiirtására egy kitünő és biztosanhatd szert ajánlunk a
t. cz. közönségnek, s ez az ugynevezett patkány-mért'íf, gyertya «ií»kban, melynek kétséget nem szenvedő
gyors eredmé iyéról alka műnk volt
meggyőződést szerezni.

kérges, törékeny cs kisszerű üreges paíaoldalak ellen

sugárpor

Valódi minőségben kaphaíó :
Pesten: TÖRÖK József gyógyszerész urnál, király-utcza 7. sz. a.; Thallmayer A. és társa; ll ilimiier testvér; Giaíz J. és Rakodczay A. uraknál.
Budán: az udvari gyógyszertárban.
Ezenkivül léteznek még raktárak
Magvarország legtöbb szab. kir. és mezővárosaiban, melyek időről-időre a lögelterjettebb hazai hírlapokban közhirré tétetnek.
12 (1—6)
r i l 7 ' í f i * Hogy a t cz. közönséget a hamisítványok megvé'elstől megv J » Ö ™ • óvjuk, ezennel tudatjuk, hogy csak azon csomagok és üvegek
a valódiak.melyek a korneuburgi kerüleii gyógyszertár pecsétjét hordják magukon.

.

.

.

„
kristály-üveg s arany köpennyel
horgony-órák hölgyeknek
ugyanazok kriátá y-üveggel
horgony-órák hölgyeknek kettős födéllel
remontoirórák
ugyanazok kettős födéllel
|lnga-óiák, hetenkint! felhúzásra
óra és félóránkinti ütőre
óra és negyedóráukinti ütőre
n
Havi regulatorok
Ébresztők 5 forint, órával 7 forint.

60-75
36—4)
48-52
5't • 55
70,80,90 100
110, 120, 18'>, i 5;), 160
16, 20, 22, 24
30 — 32
48, 50, 55
30 — 32

WfF* t á r s a s j á t é k o k "1ÖÉ

Valódi minőségben kapható Pesten: Tőrök Jozsef gyógyszerésznél
király-utcza 7-dik szá;u alatt. — Beatiterczebányan: Göllner P. — Csáktornyán: Kárász Adolf. — Eperjesen:
Zsembery Ignácz. — Eszéken: Desáthy István. - Jassenuvan: Djdovics F. — Kolozsvárit: Wolff I. —
Keszthelyen: Wünsch F. — Pozsonban: Schertz; Fülöp. — Sopronban:
Pachbofer L.— Soborsinban: Franke
A. — T.-Újlakon: Roth Ignácz. —
Veröezén: Bősz J . K. — Varazsdon:
dr. Halter A. uraknál.
17 (l 3)

BABSZEM JANKO

!

(£tf~ Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét
mellett, gyorsan és pontosan telje-ittetnek.
gST" Ornk cserében is elfogadtatnak.
ü ^ ~ Kijavítások, saját szerkezetű szerszámok és gépek segitségével, Genf, jjj
riruHsel cs Páris leghirnevesb óragyárakban 5 éven át szerzer.t tapasztaliitok alap 9
jan 1 évi jótállás mellett, a legjobban eszközöltetnek » olcsóé't számíttatnak.
«
SHT" Órák. melyek nem tetHzenének. kicseréltetnek.
2367 (12 — 1 0
B^T" Egy inga-óra piikolájáért 1 fc. 50 kr. számittatik.

teliesi'ését csekély bofwtések mellett készpénz vagy értékpapirokban.
Társasiátékokats börzei üzletek tervezeteit tartalmazó programmok ingyért•s
bérmente v f k t í S t n e k meg. Társasjátékok • részletfizetési levelek gyűjtő, .Uendó
jutalékban ré.zesittetntk. Nemcsak egyes részlel jegyek, hanem egész társaság, játékok állanai a t. cz. közönség rendelkezésére.
^ ö ö (s ó>

Előlegezések

mindennemü értékpapírokra a legkisebb összegtől a legnagyobb összegik, adatnak:

Fárst Eduard bankár által Wien, Stephansplatz.

OKMÁNYTÁR

A RÓMAI JOG

történelme és iestitiitiói.

naptárának.

A római jog

naptárának ÍN.

Elöfizetési felhívás

ast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem utcza i ik szám) megjelent és minden könyvárusnál kapható :

TÖRVÉNYEK

Ü!p°* Csoportokban ~1pi'

a legjutányosb feltételek mellett adhat. Igy adja el most a
1 Credit-sorsjegy, huzás ápril 1-én 1868 3 ft. 50 kr., bélyeg 50 kr.
1864, 100 ftos sorsjegy, huzás márczius 1-én 1868. 2 ft, bélyeg 60 kr.
lt) darab vételnél 1 darab ingyért adatik.
Hogy a nyerészkedni vágyó közönségnek borséi miveletekre alkalom nyujtathassék, azaz: hogy a különnemü állam- és ipirpapirok fluktuativ emelkedése és
csökkenéséből magának hasznot hajthasson a nélkül, hogy érzékeny veszteséget
szenvedne és tetemes pénzösszeg kiadására lenne kénytelén, elvállal aluürt czég

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-uteza 4. sz. megjelent és minden könyvárusnál kapható:

Közli
PAP DÉNES.
Es ist eine wiehtige Sorge für jeden Landwirth, seine Hausthiere gesund zu
erhalten, und etwa erkrankte Thiere sn mögiiehsí kurzer Zeit wieder herzustellen, diess
Elsö kötet.
hat jedoch auf dem Lande, wo thierarztliche Hili'e nur stílten zu finden ist, grosse
(Kétszázhuszonhét okmánnyal.)
Schwierigkeit.
N. 8-rét (424 lap) füzve 3 ft.
Es ist bekannt, welcae Bedeutung b«i eintreten den Krankheifen sohon die erste
Hilfe hat, u ;d solí jeder Landwirth darauf bi dacht sein, sich verlasslicher Mittel zu
Osterlamm Károly
könyvkereskedésében P sten, kapható még ! ediüüen. die geeignet sitid, bei riehtiger uud soigsamer Anwendung, dieHeilung selbst,
k; aftigt zu fói dern.
néhány pildsaya:
Wi^daiholt haben wir schon an gleieher Stelle, der tórzeugnifse des Apotheker
Franz Joh. Kwizda in Korneuburg, und zw^r d s von ihm erzeugten und in den
k k. öíttrrr. und kónigl. preussisclien un 1 königl. siuhs. Staaten concessionirten
KornenburKer-VielipuiverH wsent'ich wirksam i'ür Hornvieh und Pferde, sö wie
Elsö kötet:
das von Sr. Ma jes-ftt dem Kaiser Franz Joseph I. ausschliesslich privilig. RestitatioasFlu'.il für Pf»Td<i, Erwahnung gethan.
Heute füh'.en wir uns veranlasst, neuerdings da™auf zurückzukommen,und wesentÁra 90 kr.
lich den Umstand her^orzuheben, dass durch die Erricht.un^ von Ageiitien in ám mei- külszerü történelme és a római
stein Stiidten und Mackten aller Kranlamier unseres Kaiserstaate-i es jedem Herrn
perjog.
Valamint
Oekonomen und Pferdebes:tzer Jeicht ermöglicht ist, sich dieser bereits sö allgemein
HOFFMANN PÁL,
gesuchten Artike! zu bedienen.
18 ( i )
Als Ntu kann durch eben dieselben Agentien, die von Franz Joh. Kwizda jogtudor, hites ügyvéd, magyar tudományos
erzeugte Pferde-HiK-Salbe, gegen spröde, HrüchÍKe Hufe, klt-inc, holile Wünde. sö w e akadémiai levelező tag s a magyar királyi
das Ilufctrahlpulver jjegendieStrahlfáule bei Pierde.n, m>t w.-lcöen beiden I*( íiparaten tudomány-egyetemben a római jog nyilvános rendes tanára által.
überraschend gü^stige liftsult-ite bereits erzieh t wo den sind, bezogen werdtm.
N. 8-rét (672 lap.) Füzve 4 ft. 50 kr
Bezugs((uell«n sind in den im h utig«n Blatté enthaltenen Annonce angeführt.
Ára 20 kr.
18 (1)

ajánlatraméUó részletfizetésekre. — Mindgyárt az első réstlet befisetésénél s mindaddig mig a befizetés pontosan folytattatik, az egész nyeremény a részletlevélbirtokosánwk tulajdona leund. A sorsjegyek választása a vevőre bizatik, s a dijak a havonkint vagy évnegyendekinti fizetések magassága szerint számíttatnak igy például:
1 Credit-sorsjegy 10 ft. havi részletfizetésre ára
. . . . 148 ft.
1 Credit-sorsjegy 5 ft. havi részletfizetésre ára
168 „
1 Credit-sorsjegy 7 ft. negyedévi részletfizetésre ára • • • 2v 8
1 1864, 100 ftos államsorsjegy 10 fr.
havi
részletfizetésre 88
1 1864, 100 „
„
5„
„
„
96
1 1864, 100 „
„
10 „ negyedévi
„
1 >3
1 18^4,100 ..
„
6„
„
„
122
Az 50 ftos 1864-ki sorsjegyek ára a fentebbi áraknak felét teszi.

1 ^ ígérvényeket ~ W

kereskedésében Pesten.
Raktára és irodája saját házában
Terézváros, Rombach-utcza 7. szám a.

Magyarország függetlenségi harczának történetéhez 1848—1849.

SPITZIG 1CZIG

1864-ki 100 ftos sorsjegy, huzás márczius 1-én főnyerem. 200,000 ft.
Credit-sorsjegy,
„ április
1-én „
200.000 „
Rudolf sorsjegy,
„ április
1-én ,>
20,000 „
Budii sorsjegy,
,, junius 15-én
«
* 30,000 ,,
JPBT- 26 évnegyedi részletfizetésre 15 ftjával vagy 82 havi réjzletüzotéssel
10 forintjával.
Nagy kiterjedésü forgalma mindennemü sorsjegyek s értékpapírokat illetőleg
alulirt bankház folyvást a^on helyzetben van, hogy

ugymint:
Lóhere, valódi franczia és magyar
luczerna.
Lóhere, stájer vörös.
Kethi here, fehér hollandi.
Vadócz (Reigras), angol, franczia,
olasz, belföldi.
Réti csibehúr (Spörgel).
Halt.iczim (Enparcette).
t'znktr- és takarmany-czéklarépa.
Tarló-répa.
Bükköny, mohar, nyári és őszirepcz«.
Tavaszi-bnza és rozs.
Pohánka
19(1-13)
91 nzei komacsin (Timotheusgras).
Bnrnótlű (Pimpinella).
Akáezfa-maKvak és más magfajok.
Murhasó és tragyasó.
Olaj-pogácsa.
Szappaugyökér, vagdalt és őrlött.
Gaboua-zsákok és gyékények.
Cé,>-o'aj, legjobb minőségü disznózsir és háj.
AÜIÍOI patent-kocsi- és Képkeaöcs.
Fekete iabföid virágokhoz.
(£3" Jó minőségben és jutányos
áron kaphatók:

Halbauer (2. János

a s í i ^ á r r o t h a d á s a elli*n l o v a k n á l .

18 részvevő közt évnegyedenkinti réízletfizetcs ínellett 1 — 8 ftjával a legaagyobbszerü játékelőnyökkel gazdag választékban; e társasjátékot illetőleg vagy &z összes
bel- 8 külföldi sorsjegyek vagy 18 egynemű sorsjegy csoportozatban lehet résztvenni.
A lefizetés tartama alatt közösen játszatik s annak bevégeztével, az eredeti sorsjegy
vagy annak 18-dik része a napi árfolyam szerint kiszolgáltatik. Azokra nézve ped g.
kik inkább magánosan akarnak játszani, s a mellett maguknak csekély költséggel egy
bizonyos tőkét megtakaritani akarnak

sorsjegyek bevásárlása

j

„
„
„

KORNElBURfiI MARHAPOR,

Egy darab ára 50 kr.

PHILIPPE KOHN

1

A cs. kir. engedélyezett

26év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságában háborgattatnék
Kendéi : d u. 1—4 óráig.
Tiszteletdijjal ellátott levelek a leggyorsabban eszközöltetnek.
Lakása: király-utcza, 33. sz. a. I-ső
emelet. 2380 (8 — 12)

készítésére.

..
,
,
.„„ á , f ! ) i s/abadalmazott öntött-vas kalappal ellátott baranAz én találmányom módja szerint megujitott es a magas, korm*nj «tM « " a a
l v é n e k f e lüté S i helyét megváltoztattok a legnagyobb előnyt nyujtják, mert koronájuk, azaz ^ . ^ W ^ . ^ ^ ^ V ' ^ k i v ü l a z u j . U n szerkesztett és szabadalmahatvan alarang megrepedése lehetetlen s legnagyobb tarto.«.ga buto«tta»£ « ° " £ ™ s e J ; é n y e l . t o v á b b á a to szilá rdságát
zott surlodásment persely által, mely igen könnyen fordul a harangozís^ig^
^ ^ ^
^ h
o t tokéletesen
l
k
£*%*££
Sem rongálja, mert könnyü forgása által a harang abat ?« *™***^
é r i e l ; minden zavart hang és az oly ijesztő
kilóditani lehet, mely által a hang i. egében kitolul, " ^ ^ ^ ^ „ ^ 0 ^ teljesen elmarad.
7 (2-12)

Titkos betegségek

VETŐMAGVAK,

ujonnaa keletkezettek
8 nap alatt
minőségre nézve
48 óra alatt
meggyógyi' tatnak

harangöntö,

betegségeket

F

Titkos

és

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY
heti szaklap 1888. harmadik évfolyamára
kapcsolatban

hivatalos rendeletek gyüjteménye,

a oi agy ir kin curla[ ítéletekkel

a nemzeti felelős kormány vlsszaállitásától fogva.
Kiegészitő jegyzetekkel.

(1-3)

~

Siaktuiósok közreműködésével szerkesztik:

Ökröss Bálint.

Szerkeszti

Mr. Dárdai Sándor.

ELÖFIZETÉSI FELTÉTELEK:

ÖKRÖSS BÁLINT,

A Jogtudományi Közlöny a cnriai Ítéletekkel együtt hetenkint egyszer,
minden va*án»p. másfél cs két legnagyobb negyedrét iven jelenik meg.
Elsö füzet: 1 — 34. sz. 1867. február 17-től május l-ig . . 50 krajczár.
F,íö(i«Wést ar helybea házhozhordva, vagy vidékre po3t id íj mentesen: félévre
6
ft,
negyedévre
3 ft. o é.
Második füzet: 35 — 70. sz. május 5-től junius 14-ig . .
50
A
t,.
gyüjtőket
minden tiz előfkető'u'á'i egy tiszteletpéldány illeti.
Harmadik füzet: 71 —91. ez. junius 14-től julius 9-ig .
50
A:í
fc^W
e
öfizetédi
pénzt és reclamatiókat az alulirt kiadó hivatalhoz, a kézira•Negyedik füzet: 92 — 103. ez. augusztus 8-tól szept. 10-ig
50
tokat pedig bérmentve a szerkesztőséghez (iesskaméti-utcza 13. sz.) k4rjük in'éztetni.
Ölödik füzet: 104—120. szeptember 26-ig
50
Hatodik íüzet: 121 —
133.
oktober
17-ig
—133.
17-ig
50
hites ügyvéd és magyar királyi igazságügyi miniszteri titkár.

Nagy 8-rét. — B>ritékba füzve, ára egy-egy füzet 50 krajczár.

(2—3)

A „Jogtudomány! Közlöny" kiadó-liivataía
(Pest, egyetem-utcza 4, sz. a.).

Gazdaságitekerteszed heti lap.

HIBDETMÉNY.

Elöfizetési

Alólirott bátorkodik a t. cz. Gombos Bertalan ur á'tal feltalált

„erösítö

2386 (2-3)

l

nyolczadik évfolyamára. (1868.)

Előfizetési feltételek:

A Falusi Gazda 1868-ki januártól fogva minden héten jelenik meg.

Fischer J,,

főbizományos Festen, két szerecsen-utcza 4. sz.

Az előfizetési ár e szerint:

Egész évre (január—deczemberre)
Félévre (január—juniusra)
Negyedévre (január—márcziusra)

6ft.— kr.
3 ,, — „
1 „ 50 „

SW Az elöfizetés mielőbbi beküldése kéretik. — Gyfijtöknek tiz előfizetett példányra epy in^yenpéldánynyal szolgálónk. — Az elöfizetési péizek
az alalirt kiadó-hivatalhoz bérmentesen intézendök.

A „Falusi Gazda" kiadó-hivatala

»ft. 50kr.

A fentebbi fajokból V, pslaczkokban
1 ft, 50 kr
A pénzösszeg beküldése vagy utánvét
mellett alulírottnál megrendelheti!.
A pakolás ingyeu. 20 pn'aczk vételnél 5% enged'etik.
'2289 (16 — 50)

Alexander Flocta,

in Wien, Ober-Dcibling Nr. 28.

ujonnan érkezett

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Ujdonsas-ok egyfitt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

FRANCZIA BÁLI LEGYEZŐK

_
Hirdetési dijak, a Vasárnapi l.jijis és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
'gtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein ea Vogl«T, Wollzeile Nro. 9.
Bélyeg-dij külön
öünden igtatás után 30 ujkrajczár.

[darabja: 2 ft. 75 kr., — 3 ft. 75 kr., — 5 ft., — 7ft.— 50 forintig,
|i

ezüsttel, aranynyal vagy festményekkel.

8 (2-2)

TÍTRSCH F.-nél Pesten, váczi-utcza 19-ik szám alatt.

Gróf Bethlen Gergely.
(1809-1867.)

Falusi

PREDIK GZIÓK
gegen Magen-und Unterleibsbeschwerden gegen Leberleiden
Verstopfung,Hámorrhoiden,Verschleimung,Sodbrennen.
gyomor- s altesti fájdalmak, májbetegség,
dugulás, aranyér, eluyálkásodás és gyomorégetés ellen.
8ŰST Kapható Pesten: Török József gyógyszerésznél, király-utcza 7. szám alatt. 15 (1- 12)

IL, III. és iV-ik évfolyama,
kapható Pécsett Mendlik Ágostonnál. Ára egy évfolyamnak 3 ft.
20kr.,postanélkül2ft. 2379 (4-4)
M i n d e n n e m ü

takarópapiros
(üfáiiulafur)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik sz.

Biztos e* gyors megölése

Die in Wien 1866 pramiirte SAMENHANDLUNG

Frankl in Prag.
patkányok s egereknek, Bruder
Schillingsgasse (Porié) 1074-11, Hotel „Englischer Hof" °

egy cs. kir. kir. szab. patkány- és egér-irtő-szerrel
gy erty a-alakb an.

Egy darab ára 50 kr. a. é.

Valődilag kapható Pestfn: TfiRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza
7-iksz — Beszterczebányán: Göllner H. — Brassóban: Gyertyánffy ésfiai—
Csáktornyán : Kárász A. — Kperjesen: Zsembery J- — Eszéken: Deszáthy István. — Győrött: Lehcer F. — Jnssenovaban: DedovitsJ. — Kassán: Novelly A.
— Keaztbelyen : Wünsch F. — KeloíRíártt: Wolf J. — Lmtoson: Kronetter J
N.-Becskereken: Nedelko^ifs. — Orosházán: Gabovits Demeter. — P á p á n :
Bermuller — Pozsonyban. Scherz Fülöp.— Soborsinban: FrankeA. - Sopronban: Pachbofer L. - Segesvárt: Teutscb. J. B.
Tisasn-Újlakon : Roth Ign.
— Újvidéken • Schreiber F. — Vatastlon: Ur. Halter A.
Vvfócsén: Bész
1 6
J. K. uraknál.
í1"6)

HIRDETMÉNY

a „Regélő" mflmelléklete tárgyában.

kauft und verkauft

Kiefern-, Fichten-, Timothee-, Klee-Sanien, Wechselweizen, Sfamlenroggen (Korn), schwarzen Hafer etc. e t c

empfiehlt sich zum Bezuge von
Auftrage auf die vorzüglich bewahtten,
echten Magdeburger und Quedlinburger 25- bis 35faches Ertragniss lifernden
1867er Probsteier
Zucker- end Futterrüben-Samen, rothen
^Brabanter und steieiischen), weissen KleeSaatgerste nnd Saathafer,
earuen, frsnz. Luzerner, Pernauer und Ri-in plombirten Originalsacken von circa 2%
gaer Kron-Siie-Leinsamen, amerikanischen
Mtzn.,
Pferdezahn-Mais, Kukurutz, Lupinen, Wi- engliscb. Saatgetreide, (Gerste, Hafer.
cken, Buchweizen, Esparsette, Raigrasern,
Winter- und Sommerweizen)
Honiggras, Wiesenfuchssehwanz, Ceratochin Sacken a ungefáhr 2 3 í n. ö. Mtzn.,
lea australis, Acker- u. Riesen-Spörgel, Sefranz. Sommerweizen
radella, chines. Oelrettig, engl. Turnipssain Sacken á 180 Pfd.,
men, Klee- und Gras-Mischungen,
u. andere bewahrte Saatgetreide,
überhaupt von allén Arten
welche mitfl.10 Angabe per 1 Sack verseKlee-, Gros-, Futterpflanzen, Fuller- und
hen sind, werden von Febr. an, von jenen
Munlcelriiben-,FutteriDurzfln;Futtermöhren-,
auf echte Originalengl., amerik., Seiligenstildten und andere
OeTconomie-, Handels-, Wald- und GemiiseSamen,
Saat-Kartoffeln, Neaseelander
sö wie auch von
Sommerraps,
Portlantí-Cement, Steirkohlen-Theer, bel- welche mit fl 5 Angabe per Zentner versegischem Wagenfett,Braupech, Fichtenpech, hen sind, werden im Frühjahre bei frostFutterwicken, Raps-Kuchen, Peru-Guano, freiemWetterdieKartoffelordres,innerhalb
Knochenmehl,Düngergyps. Superphosphate. 14 Tagén stets die Rapsordres effektuirt.

Vonatkozólag a r Regélö" mull évi XH-dik s
folyó évi 1-sö füzetébe^ az 1867-dik .,Regélő"
Inliindische Saatgetreide besorgt dieselbe auch.
mümellékíete tárgyában közhirré tett hirdetmé- Für die Echthiit sammtlicher Original-Saaten wird garantirt u. Samenkataloge werden
auf Verlangen gratis u. franko zugesendet.
nyünkre, tisztelettel tudatjuk mindazonelöfizetöink- Dieselbe hat für Oesterreich die General-Agentur der wiederholt mit den ersten Preisen,
zuletzt auf der Pariser Weltausstellung betheilten
kel, kik e mümellékletre igényt tartanak, hogy az
már sikerült körajzban elkészülvén, nyomatása és k. prenss. pat. Kali-Fabrik v. Dr. A. Frank in Stassfurth
und empfiehlt die feingemahlenen K a l i d ü n g e r m i t t e l derselben unter
szétküldözgetése megkezdetett s 14 nap alatt t. übernommen
Garantie der angegebenen Gehalte an reinem Káli und unter Controle der löbl. agriculVersuchsstation in Prag, vorzugsweise für Zuckerrüben, Hackfrüchte, Futelőfizetőink birtokában leend. — Pest, febr. 1868. tur-chem.
teikrauter, Wiesen, Oelsaaten und HandelsgewHchse. Preis-Courante, Berichte Uber
(1)

Pest, február 16-án 1868.

(Pest, egyetem utcza 4. sz. a.)

(1-3)

Pezsgőbor
.^

»

A népszerü, könnyü a rövid

közvetlen Francziaországból behozva,
vámmentesitve, ládákban 6pa!aczkjával
s feljebb a Champagne leghirrevesb
gjáraiból, u. m.
Moít *Chandon a Epernay crémant
rosé
t ft. 50 kr.
;
Napoleon grand vin á Ay erőkart

rosé

felhívás

FALUSI GAZDA

italt

a tisztelt közönség becses figyelmébe ajánlani. Ezen erősi ital előmozdítja a jó
étvágyat, könnyíti a jó emésztést és meghútés ePen megóv, és átalában az egész
idegrendszerre melegitőleg és erősitöleg hat. 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 erósitő ital megbízás utjáni eladását következö urak voltak szívesek
átvenni.
Pesten: Mészáros Miklós nádor-utcza. — Mészáros Béla Kristóftér. —
Lozsa M. kerepesi ut. - Prohaszka Ignácz üllői ut. — Gartner K. bodza-utcza.
— Hollósy Gyula Wurm-utcza. — Salzer L. régi szinház-épületben. — Lappert
György gránátos-utcza. — Horváth János Uri-utcza. — Etzmandorfer J. alsó
Duna-sor 5. sz. — Weisz Flórián zöldfa-utcza. — Mervay A. váczi ut 5. sz.
Budán: Mauks J . Tabán. — Keller E. Budavár. - Mülbacher L. viziváros. — Miké J. viziváros. - Kassán: Hegedüs L. gyógyszerész. — DettaB: Frey
A.fia.— Sz.-Endrén: Weisz Simon. — Dnna-Foldváron: Spitzer Lipót. — Tatában: Fischer Károly. — Versetzen: Blum József. — Párkány: Gans Mór. —
Székesfehérvárott: Karl József. - Veszprémben: Tusrkán M. — Oravicián:
Schnabel J . — Szathmár: Kesztenbaum A. — Czirczen: Hoffman Mór. — Mohács: Auber János. - Marczali: Henig Mór. — Keszthely: Breuer dr.—
Nyiregyháza: Orbán K. — Hima-Szombath: Zwicker Otto. — SátorallyaUjhely: Reichard testvérek. - Gyoma : Weidinger György. - Békés-Csaba : Biener B. — EnyioR: Münezer. — Léva: Klein József. — Kis-Uj Szállás: Heller
Jónos. — Uj-Fthértó: Szarka Jánosné. — Tokaj: Weisz Márton. — Török-Be
cse: Weliacher J. — Szegeden: Oblat Antal. — Komarom: Koczor Ferencz. —
Nagy-Kőrös: Hausingrr Ferencz. — Kecskemét: Gyenes J. — Szolnok: Brau
J. — Kalocsa: Béczó M. örökösök. — Baja: Herzfeld ésfia.— Török Sz.-Mikl ó s : Pilzer S. — Debreczen: Silberman Izsák. — Miskolcz: Herz J. — Hajdu
Nánás: Farkas és Grünbaum.

A „Regélő" kiadé-hivatala.
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)

Tizenötödik évfolyam.

7-ik szám.

Anwendung und Resultate dieser Dünger, Frachtangaben etc. werden auf Verlangen
gratis und franco versendet. Diese Kalidünger führen dieselben zollfrei ein.

2372 (3-9)

Bruder Frankl in Prag.

Kiadó-tulajdonos Heckenast <ia»*taT. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

i

A ki csak felületesen pillantott is az átjött a 19 dik századba is Ferencz császár képét jelen alkalommal olvasóinknak beerdélyi viszonyok közé, vagy csak kevés alatt. De az irodalmi, politikai és nemzeti- mutatjuk.
ideig mulatozott az erdélyi társadalmi kö- ségi ébredés magával hozta a társadalmit
A testnek edzése, hideg és meleg egyrökben, azonnal észre kellett vennie, hogy is. A szalon-élet kéjelmeit, a nyájas elasz- aránt könnyen tűrése, fáradhatlanság a
az erdélyi magyarságnak sajátságos társa- szonyosodást nemcsak unni kezdek a férfiak, vadászatban, gyaloglásban, úszásban, s mindalmi fejlődése van. Erdély a 16-ik és 17-ik de be is látták, hogy mily veszedelmet rejt denekfölött a bajvivásban és a lovaglás
századot ugy élte át, mint független ország, az magában az összes nemzeti életre nézve. mesterségében a hihetetlenségig fejlesztett
és a magyar elem vivén azon időben a fő- Ez elpuhulás ellenébe állott aztán, összefo- ügyesség — voltak azon eszközök, melyek ál*
szerepet, miután magok a Souverain fejedel- gott s kétszerezett erőkifejtéssel, azon férfias tal e férfiak a puhitásnak és a szalon-élet elmek is magyarok voltak, — magyar volt a erényekben tündöklő férfiak csoportja, kiket kényeztetéseinek ellentállottak. Azonban az
társalgási és törvényhozási nyelv: természe- az erdélyi társadalmi élet utolsó lovagjainak ! ily életmódnak is megvannak a maga árnytes, hogy a kis független államban egy azlehet nevezni. Ki ne emlékeznékAVesselényi .oldalai; ezek közé tartoznak a párbajok is,
anyaországétól különálló mas nem elkerülhetlen követkegyar miveltség fejlődött ki,
zés ugyan, — de ha más okok
me
t y gyakran a politikai viszois közreműködnek: ily embenyok szerint mintegy tűzhelye
rek közt nem szokott tréfával
és menedéke volt az összes
végződni a komoly összeütköüiagyar miveltségnek is. E
zés. Fájdalom, e részben hőkülön fejlés nyomait egész a
sünknek igen komoly szerep
legutóbbi időkig határozottan
jutott.
*i lehete mutatni; s még sok
Tán senki sincs Erdélyben,
idö fog eltelni, mig az apró
ki
ne
emlékeznék azon retteneSa
játságok mind be fognak oltes párbajra, mely a 40-es
vadni az összes magyar miévekben a fenesi erdőben vívaveltség nagy tömegébe.
tott. Csak krónikási kötelesséMint minden nemzet társagünket teljesítjük, ha e helyen
dalmi viszonyainak fejlésénél,
arról pár szóval megemléke^Sy az erdélyieknél is észrezünk. Az egyik ellenfél gróf
vehetők voltak bizonyos kül
Teleki Lajos volt, a másik
hatások, melyek a körülméBethlen Gergely. A segédeket
nyekből önként következtek.
nem tudjuk pontosan, s mint*gy például néha törökösödés
hogy
valaki még életben is
v
plt észlelhető társadalmi törlehet közülök, megnevezésök^netünkben, máskor határotől ugyis tartózkodnunk kel2
°ttan ki lehet mutatni a franlene. A két férfi több éven át
ciákkal valo érintkezés befogyülölte egymást. Kihívás is
vását ruhában, szokásokban,
történt, de első alkalommal a
Vl
%nézletben, söt habár kisegédeknek sikerült elodázni
Se
bb mértékben, még az olasz
az ügyet; de hova-tovább a
Müveltség sugarainak visszarégi gyűlölködés csak növekeverődése is látható volt itt-ott.
dett. Végre ujból kihivás történt, s ezuttal meg kellé törA 18-dik század óta német
ténni
az összeütközésnek. MindKéz alá került Erdély is az
kettő jeles lövő volt. Teleki
f^yaországgal együtt. A német
G R Ó F
B E T H L E N
G E R G E L Y .
Lajos a Maros-partról (azon
kormánynak társadalmi téren
' időben Maros-Vásárhelyit la**z volt a czélzata, — melyet
következetesen vitt keresztül, — hogy fő- Miklósra, Kendeffy Ádámra, Jósika Miklósra kott) a viz fölött suhanó fecskét s a virágoUrainkat, a nemességet s velök együtt a és Samura, s ezek bajtársaira és követőikre, kon repkedő pillangót ellőtte; Bethlen GerOlajnak tartott nemzetet, melynek ugy kik közül még néhányan élnek, — m i g a gely egy szilvafa-oltoványról a szilvákat 30
Politikai, mint társadalmi téren azok voltak többiek már örök álomra dűltek, hogy kipi- lépésről lövöldözte le.
V e
^ e i l a s s a n k é n t elpuhitsa. Ment is ez henjék fáradalmaikat. Ezeknek iskolájához
A találkozás a Kolozsvártól három nekülönösen Mária Terézia korában s tartozott Bethlen Gergely is, kinek arcz- gyedórára eső fenesi erdőben volt. A segé-

