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19-ik szám

Gazdasági könyvek,

Tizenhetedik évfolyam.

melyek H e c k e n a s t G u s z t á v könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-ik szám) megjelentek és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:
pmann A. A valódi szakácsmüvészet vagyis
r
Pacziff G. C. Korunk igényei szerinti gyakorlati ;Hüpp
mezöitazdatis/.t. Egyuttal czélszerü s tanulságos kézikönyv a földbirtokosok, bér- i
nókök, mezőgazdaságintc'zók, kezdögazdák s tanonczok, szóval mindazok számára,
kiket érdekel a gyakorlati mezei gazdaság. Az ötödik kiadás nyomán, hazánk viszonyaihoz alkalmazva átdolgozta Keischer Endre. (432 lap,8-rét) füzve 2 ft. 60kr.

rendszeres útmutatás afinome's legfinomabb főzésben, legjobb magyar, franczia és
ren
német mód szerint; különös tekintettel uri és főúri konyhákra, nagyobbszerü lakomák, és házi vende'glésekre. Harmadik bővített kiadás. (8-r., 316 1.) füzve 1 ft. 50 kr.

JXérneth Susanna. A legujabb és megpróbált ma-

gyár szakácskönyv. Biztos utmutató, mint kelljen 1044 különféle, legjobb izü
ételt, süteményt, krémet és kocsonyát, tortát, csemegét s fagylaltokat, legizletesb
meleg és hideg italokat," hideg étkeket, gyümölcs-csemegét stb. legügyesebben és a
legujabb izlés szerint késziteni. Egy toldalékkal, mely magában foglalja a gazdasszonytárt, vagy mindennemü ház-, konyha-, éléskamra s pinczetartási útmutatásokat, stb. 7-ik bövitett s javított kiadás. (312 lap, 8-rét) füzve
80 kr.

Mezei gazda népszerü vezérkönyve, a mostani viszonyokhoz alkalmazva. Földbirtokosok, gazdatisztek és földmivesek használatára.
Irta Galgóczi Károly. Harmadik kiadás után negyedik kiadásban javította és bövitette Reischer Endre. 1865.
I. Földmivelés. (320 lap. 8-rét) füzve 80 kr. — II. Állattenyésztés. (264 lap, 8-rét)
füzve
80 kr.

Koppé J. G. A földmivelés

és állattenyésztés.

Pest, május 8-án 1870.

Útmutatás a mezeigazdaság sikeres és minél több haszonnali üzésére. A hetedik kiadás után forditotta Galgóczi Károly. Negyedik kiadás. (620 lap, nagy 8-rét) kötve 2 ft.

nisse des österreichisehen Kaiserstaates. Dritte, nachdem gegenwa'rtigen Stande der
Naturwissenschaft verbesserte und mit Zusatzen bereicherte Auflage. Herausgegeben von Dr. Fernand Stamm. Mit vielen eingedruckten Abbildungen. Zwei Bande.
(452, 454 S. gr. 8 ) Geheftet in Einen Bánd
2 ti. 50 kr.

Falusi gazda. Vezérlapok a kisebb birtokosok és
4 ft
ft.

földmivesek számára. Két folyam. (:!8O és 364 lap. 4-rét) füzve

Wágner László. Gazdasági müszaki vegytan. Ké- Innfeld, Franz Ritter v. Die Ackergeráthe und landzikönyv felsőbb gazdasági tanintézetek hallgatói, gazdák és iparosok számára. 114
a szövegbe nyomott fametszettel. (8-rét, 4"23 lap) füzve
4ft.

wirthschaftlichen Maschinen der herzogl. August von Sachseu-Coburg-Gotha'schen
Ackergerathe-Fabrik zu Rima-Szécs in Über-Ungarn. Kurzgefasste Anleitung zur
praktischen Anwendung derselben, nebst einem Anhange, betreffend die Grundzüge
zur Einführung eines Bewirthschaftungs-, beziehungsweise Fruchtwechsel-Systems.
Zweite. mit Abbildungen von Geráthen vermehrte Auflage. (32 S. Imp.-Oetav und
sechs lithographirten Ta fel n Quer-Folio.) Geh.
80 kr.

;

Wágner László. A természettan elvei alkalmazá-j
sukban a gazdászatra, különös tekintettel Magyarország gazdasági viszonyaira. A
legujabb német és franczia gazdasági és természettani munkák felhasználása mellett.
(8-rét, VIII, 340 lap) füzve
- 60
- - kr.
1 ft.

Mittheilungen, landwirthschaftliche. Centralorgan
iberi
für den landwirthschaftlichen Fortschritt im österreichischenStaate. Herausgegebei
Gyürky Antal. Gyakorlati útmutatás miként kell j
3fl.
von Dr. Gustav Karafiat. (480 S. gr. 8.)
eljárni a szölödezstnavaltsag keresztülvitelénél. (8-rét, 95 lap) füzve

80 kr.

Schopf, F. J. Die Verwaltung der Landgüter in

Falusi könyvtár.

I. Magyar Illéllészkönyv, vagyis útmutatás a sikeres méhtenyésztésre, tekintettel a
különböző tenyésztési módokra. Irta dr. Farkas Mihály.(8-rét, 180 lap) füzveöOkr.
II. Ügyes Mari a kis konyhakertészné, vagyis alapos oktatás a zöldségtermesztésben. Metzger műve után magyaritá István bác^i. (1"26 lap, 8-rét) füzve
50 kr.
III. Takarmánynövények ismertetése és tenyésztése, rétmivelési és takarmányozási naptárral és számos fametsz vénynyel föl világosítva irta dr. Farkas Mihály.
(8-rét, 104 lap) füzve
"
'
50 kr.'
IV. Kereskedési növények művelése. Nevezetesen az olajmagu-. tbnalbeli-, festő- s
egyéb gyáraknak való, végre a közhasznu fűszeres-növények miképeni termesztéséről szoló kézikönyv. Irta Reiseher ICndro (—
' "ap) füzve
50 kr.
V. Juhtenyésztés é<» s;y;ipjnisnier«'', •
> )uhi>c^.„ _ .v ^meretével és gyógyitásmódjával. Irta Reischer Endre. (8-rét) fűzve
50 kr.
VI. Gyakorlati s elméleti sertéstenyésztés. A magyar gazdaközönség használatára.
Saját tapasztalataik nyomán szerkesztették Dely Mátyás, sz. k. Debreczen város
állatorvosa stb. és Dely József, Szabolcsmegye állatorvosa (72lap,8-rét) füzveöOkr.
VII. Apró majorság, vagyis: A baromfi tenyésztés foglalatja. Sajtó alatt.

den Kronlandern des österr. Kaiserstaates, mit Rüeksicht auf die gegenwartigen.
Verhaltnisse der Dominieal-Güter. (162 S. Lex.-8.) Geh.
1 fl.

Schlosser, Alexander. Kontrolirende Buch- und

Rechnungsfulirung bei der Landwirthschaft, als Mittel zur Sicherung des.
wahren Ertrá'gmsses landwirthschaftlicher Güter und zur Hebutag des Credits der
Grundbesitzer. Fasslich dargestellt. Zweite, mit einem Anhange vermehrte Auflage.
(230, 32 S. gr. 8.) Geh.
1fl.40 kr.

Schopf, F. J. Pflanzet Holz! Aufruf an die Grund-

besitzer, Geineindcn und Volkslehrer zur schleunigen Pflanzung Schnell wachsender
Holzarten, und Unterricht, wie solche Ptlanzungen in allén Kronlandern angelegt
werden können. Zur Abhilfe der Holznoth. (56 S. gr. 8.) Geh.
35 kr.

Stamm, Dr. Fernand. Das goldene Buch von der

Landwirthschaft. Ein Kathgeber fúr die aus der Schule in die Landwirthschaft
eintretenden Jünglinge. Mit 45 Abbildungen. Zweite Auflage. (400 S. 8.) Geh. 1 fl.

Kenessey Kálmán. Miként gazdálkodjunk? vagyis Goldgrube, die, oder der erprobte Rathgeber für

Hausviiter und Hausmütter in der Stadt und auf dem Lande. Enthslt einevollstandige Sammlung gemeinnütziger und erprobter Ratlischlage, Recepté, Anweisungen
und Mittel, wie man mit Ehren und Vortheil die Geschüfte der Küche, des Keller?,
des Garten's, der Speisekammer, des Stalles, auf deui Felde, beim Waschen, Biegeln.
Bleichen, Fürben u. s. w. verrichten soll, um eine Haus- und Landwirthschaft in allén
ihren Zweigen im erwünschten Zustande zu erhalten. Vi érte Auflage. Zwei Theile.
(468, 379 S. gr. 8.) Geh. f
2 fl.

a kis birtokosok jóllétének előmozdításáról. Koszoruzott pályamunka. 88 lap, 8-rét)
füzve
35 kr.

Kovács József. Kalauz a gyümölcsfaültetés, nyesés

és a bátorkeszi faiskolában találtató s csemetékben vagy oltó-vesszőkben megrendelhető gyümölcsfajok körül (232 lap, 8-rét) füzve
1 ft.

Magyarország gyümölcsészete színezett rajzokban. Kirchhof, Emil. Die Mais- oder Kukuruz-Brenne6 ft.

Szerk. Girókuti P. F. Hat füzet

rei Praktischen Anleitung zur Gewinnung des reichlichsten Spiritus-Ertrages aus
Mais- oder Kukuruz bei bedeutender Malzersparniss. Mit besonderer Berücksichti„ u n o . der zweckmassigsten Anwendung des Saccharometers und Alkoholometers.
(44 S. gr. 8.) Geh.
40 kr.

Gaál Alajos. A hasznos szölömivelés gyakorlati
módja. Öntapasztaláson épült észrevételek. (100 lap, 8 rét) füzve

70 kr.

Emil. Die Neben- oder Hilfsdüngemittel,
Szontágh Gusztáv. A szenvedelmes dinnyész. üt- Kirchhof,
derén Gewinnung, Anwendung und Werthschatzung.Beitrage zum Fortschritte der
mutatás okszerű dinnyetermesztésre. A második kiadást ujból átnézte, s annak megjelenése óta a dinnyetermesztésben történt uj tapasztalatok összeszedésével megbővitette Galgóczi Károly. Harmadik kiadás. (200 lap, 8-rét) füzve
80 kr.

heutigen Landwirthschaftdurch das Düngerwesen. Nach den neuesten Erfahrungen.
2 fl
(VI 336 S. 8.) Geheftet
-

Johann. Praktische Anleitung zur Hebung
Galgóczy Károly. Kertészeti kézikönyve. Tüzetes Müller,Weinproduction,
mit besonderer Rüeksicht auf die Kronlander des österr
utasitás a konyhakertészet, virágmivelés és gyümölcstenyésztés körében. Átnézte és
jegyzetekkel bővítette dr. Farkas Mihály. 1865. (288 lap, 8-rét) füzve
80 kr.

d e r

Kaiserstaates. Zweite Auflage. Mit 91 Abbildungen auf l l Tafeln. 1866. (Vil 160
2fl 4 0 k r
S gr. 8.) Geheftet. .
-

Bartosságh József. Emlékeztetések a birkaispány. Schams, F. Ungarns Weinbau in seinem ganzen
vagy más czimü al-gazdatiszt számára, kire egy vagy több birkamajor felügyelése
bizatott. Több évi gyakorlati tapasztalásból. Füzve
50 kr.

Eisenmayer Sándor és Göbel Celesztin. Allatgyógvászat avagy hasznos házi állataink betegségeinek megismere'se s gyógyítása. MáILAW,
«,u<T (836
fssfi lap,
lán. 8-rét) füzve
80 kr.
l
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Umfange, oder vollstandige Beschreibung sammtlicher berühmten Weingebirge
de" ungarisehen Reiches, in stetistisch-topographisch-naturhistonscher und okonomiseher Hinsicht. Zwei Bande, mit 20 lithogr. Abbildungen (186, 292 S. gr. 8.)
4fl.
Brosch

Dorner, Joseph. Die Traubenkrankheit nach den
neuesten Erfahrungen und Ergebnissen dargestellt. (48 SJSQJJjglL-

Gondos és tapasztalt juh-orvos, vagyis leirása a

40 kr.

1

.-iHoftnánM . W. Das Obstbuch. Kurze Anleitung,

juhok nyavalyáinak és azok gyógyitásmódjának, tekintettel a merino- és nemesitett juhokra, Schrader és Schmalz szerint. (98 lap, kis 8-rét) füzve
20 kr.

Zlamál Vilmos dr. A marhavész s annak oltása,

mint az egyedül biztos szer a marhavész szeliditésére s végképeni kiirtására. (140 {
lap, 8-rét) füzve
'
80 kr.

ObstbSume zu ziehen, zuveredeln und zu pflegen, wie auch dasObit zu verwahren,
__....™wio„ „-.i
..'./• das
.i..,. Vortheilhafteste
-tr—tu..:ii,«ftoft» zu
zu verwerthen.
(84 S. 8.) Mit emgezu verwenden
und auf
verw
35 kr.
druckten Holzschnitten. In Umschlag geh.

Leibitzer,.Joh. Der Gartenbau nach den neuesten

Ansichten und Bedürfnissen. Ein Taschenbuch für Gartenfreunde, welche Nutzen
und Vergnügen suchen. Nach vieljahrigen Beobachtungen verfasst und mit G-artenanlagen
közéletben, házban és konyhában. Kézi- és segédkönyv nök és hajadonok számára.
lagen erlautert, in vier BBnden. Zweite wohlfeilere Ausgabe. (1502 S. 8.) und;8
4fl.
lithogr. Tafeln. Brosch.
(332 lap, nagy 8-rét) füzve
2ft.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gnsztáv. - Nyomatott saját nyomdájába^ Pesten 1870. (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Medve Imre. A magyar gazdasszony teendői a

Elöfizetési föltételek : a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.

F" Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
___
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politika! újdonságokat illetőleg: Egy négyszer has&bzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszor- vagy
tSbbszBri igtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasengtcin és Vogler, Wollzeile Nro. 9. —
Bélyeg- ij, külön minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Salamon
Az egyház és iskola körében, mind kettő
díszére s javára közel fél századig munkás,
a papi és tanári pályán sokoldalú tudományos műveltséggel, példás buzgósággal,
őszinte jó akarattal kitünö, átalában közbecsülést érdemelt férfiu képére s életrajzára
hivjuk fel e lap olvasóinak figyelmét.
Salamon József ez, hittani tudor és nyugalmazott iskolatanácsos, ki Zilahon 1790.
augusztus 30-án született.
Miután a helybeli reform, latin kis iskolában az alsóbb osztályokat kitanulta, 1806ban a felsőbb tudományokat
hallgatni a nagyenyedi virágzó
reform, főiskolába átment, hol
hat év alatt a bölcsészeti, jogi
s hittani tanfolyamot szép előmenetellel végezte. Egy esztendeig, a reform, főiskolákban
bevett szokás szerint, az alsóbb
osztályok egyikét vezette. Isx.
kolai pályáját ezzel bevégez%- ^
vén, az akkor gyakorlatban
ÍJT 5 ^
volt akadémiai szigorlat kiál"^
lása után, az 1814-dik évben
"^0
három iskolatársával, köztük
^ ^
a későbbi keleti utazó Körösi
t ^^
Csorna Sándorral külföldre, je. ^
lesen a göttingai egyetemre
-^
utazott, hol akkor Erdélyből
^
egyszerre kilencz ifju volt, egyszersmind
Magyarországból
Péczeli Józsefet és Somossi
Jánost ott találta.
Az 1815-ik év tavaszán Salamon Erdélybe visszatért, s
nehány hónapig mint udvari
Pap szolgált özv. b. Daniel
Istvánné, szül. gr. Mikes Anna
fellett, ki II. József császár
idejében a róm. kath. egyházból a reform, egyház keblébe
áttért.
A mondott esztendő szép^
temberében a zilahi iskolának
"*^
ürességbe jött tanári állomására Salamon választatott meg,
ki azon hivatalába november
elején köszöntött be. Mivel kevéssel azelött
az iskola megrepedezett emeletét le kellett
szedni, az uj tanár székfoglaló beszédében
szentül fogadta, hogy mindent elkövet, hogy
egy uj s tágasabb iskola épülhessen. Hogy

József.

ez igéretét teljesithesse, több diszes és jövedelmesebb tanári állomásra lett meghivást
visszautasitva, Zilahon megmaradt; nem
fogadta el 1817-ben a szászvárosi tanárságot, hol a helybeli gazdag papságra kinézése
lett volna, s nem ment el sem Bécsbe, az
1820-ban ott felállított protestáns theologiai
intézetbe, sem Debreczenbe az exegetica tanszékére, sem Nagy-Enyedre, hol az elöregedett Nemegyei mellett segédtanár lett volna.
Már akadémiai utjában, Bécsben mulatása alatt szerencsés volt, erdélyi udv. kan-

tanári laknak is épitéséhez Salamon szilárd
akarattal, de annál kevesebb pénzerövel
hozzá is fogott. E közben, egy alkalommal
meglátogatá KissLajos ottani jeles ügyvédet,
s a lassan haladó építkezés is szóba jővén,
Kiss azon kérdésére: mennyi pénzök van?
Salamon azt felelte: kő, tégla és mész elég
van, de pénz csak 60 forint, mire az öreg
ügyvéd felkiáltott, „ez már, professor u r !
valóságos isten-kisértés!" Azon perczben
lépett be a szobába Kiss Lajos régi barátja
és tanulótársa Szabó László bukovinai nyugalmazott tisztviselő, ki szülőföldjét Krasznamegyét s ottani
rokonait még egyszer meg
akarván látogatni, ez utjában
Zilahon Kiss Lajost is felkereste. Beszédközben az iskola
épitése felhozatván, Salamon a
többi közt megjegyzé: a kálvinisták nem követhetik Lukács
evangyélista tanácsát, hogy „a
ki tornyot akar épitni, számlálja meg előbb a pénzét," hanem biznak az istenben, a ki
minden „jó dologban segítségül van a jó emberek által is."
Igaza van a professor urnak,
mondá Szabó László, — én bár
utazó vagyok, mégis szakasztok valamit a czélba vett építésre, s kivevén pénztárczáját,
Salamonnak 200 forintot adott.
Nem sokára járult ez összeghez még, s az épitésre fordittatott 1000 forint, mit egy
uradalmi tiszt végrendeletileg
hagyományozott. Az isten-kisértés igy hozta meg az isten
áldását!
A tanári lak már a következő 1821-ben készen, s legelébbabuzgó és erős hitű épitő
szállása lőn, valamint az iskolára is mind több segélypénz
gyűlvén, annak épitése is gyaSALAMON JÓZSEF.
rapodott, s már 1830-ik tavaszán a fedelet rá tenni lehetett.
Salamon 1819-ben Széken az ott tartott
czellár gr. Teleki Sámueltől megnyerni, hogy
a zilahi iskolának épen iskolai telek vásár- köz-zsinaton a felszentelendő papi jelöltek
lására 1000 forintot ajándékozott, melyen az censora volt, s maga is fölszenteltetett. Már
akkor a szilágyi reform, egyházmegye rendes
uj épület alapját már 1816-ban letették.
Az iskolának, söt reá 1820-ban egy ujülnöke és aljegyzője volt, Közép-Szolnok-
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megye pedig már elöbb táblabirájává, s mánynyal irt tartalmáért, de főkép korszerű A XVI.századi magyar nyomdászatról
azután a partialis vagy alsószék ülnökévé voltáért is érdemel emlitést. Salamon a szer- s különösen Heltai Gáspár kolozsvári nyomválasztotta meg, és igy mind az egyházi, zője az egyházi jog körébe tartozó, ily
dájáról.
mind a polgári törvénykezés gyakorlására czimü kis, de tartalomdús értekezésnek is:
(Folytatás.)
„Successio és képviselet az erdélyi evang,
ösztönt és alkalmat nyert.
Legelső magyar könyveink,hazai nyomda
1830-ban a kolozsvári főiskolába a theo- reform, superintendentiában." (Pest 1861.),
hijányában, külföldön, különösen Krakkóban
logia s egyháztörténelem tanszékére hivatott bár neve a czimen nincs kitéve.
Az 1848-ki s Erdély államéletét is átala- láttak világot, melynek hires egyetemét a
meg, minek következtében Zilahtól bucsukító
események után Salamonról megemli- magyar ifjak nagy számmal látogatták. Krakvétele a már fedél alatt levö uj iskolának,
tendönek
tartjuk még, hogy 1850. májusban kóban adta ki Komjáthi Benedek Szent Pál
ha szinte még nem egészen kész tantermében történt. Az épités tovább folytatását Nagy-Szebenben a protestáns egyház igaz- apostol leveleinek fordítását 15 33-ban, ugyanazonban biztosítottnak lehetett tekinteni, s gatásának ujból rendezése felett tartott ott jelent meg 1535-ben a wittenbergi és
miután az iskola buzgó s lelkes fogond- tanácskozásban ö is részt vett, valamint krakkai egyetemen tanult Ozorai Imre békési
noka, b Wesselényi Miklós példát adott, s ugyanazon évi juliusban az erdélyi minden prédikátornak aKisztusról és Antikrisztusról
áldozatot hozott, pár év alatt az uj iskola református iskolák ügyében, a bécsi közok- irt terjedelmes munkája, s a következő évtatási miniszterium egy hivatalnoka jelen- ben, 1536-ban a hasonlóan Wittenbergben
épitése be is végeztetett.
Salamon kolozsvári tanári székét 1830. létében ugyancsak N.-Szebenbe összehivott tanult Gálszécsi István magyar énekes köny ve,
szept. 7-én foglalta el. Hivataloskodása Ko- bizottmányban Salamon öszinte jó akarattal, Perényi Péternek ajánlva; mely könyvnek
lozsvártt több tekintetben hasznos és siker- s az akkori nehéz viszonyok között mél- fájdalom csak emlékezetét találjuk följedus volt. Mint széles ismeretekkel biró tanár, tánylást érdemlő buzgósággal és bátorság- gyezve a Debreczenben 1602-ben nyomtatott
s egyszersmind felvilágosodott, s az idővel gal védte a mondott tanodák, főkép a nagy református énekes könyv élőbeszédében.
haladó theológus, derék és jó papokat kép- mértékben gyanusitott nagyenyedi főiskola Ugyancsak 1536-ban külföldön, Bécsben,
zett, a mellett több iskolai mellékhivata- jogait, s arra nézve sikerült is neki a gyü- adta ki Pesti Gábor is két nevezetes munkálokban az oktatás és nevelés czéljait, átalában lést jobb s helyesebb fölfogásra s meggyő- ját, az uj testamentom fordítását és Aesopus
általa forditott meséit, melyeket 1538-ban,
a közjót elömozditni lelkiismeretesen töre- ződésre birni.
ugyancsak Bécsben nyomtatott hat-nyelvü
kedett, például mint paedagogus vagy
Az 1856-dik évben ö Felsége Salamont
tanvezető az alsóbb osztályokban, továbbá iskolai tanácsossá, egyszersmind az erdélyi (latin, olasz, franczia, cseh, magyar és német)
mint igazgató tanár, nem kevésbbé az ö ide- reform, és unitárius iskolák felügyelőjévé szótára követett. *)
A legelső magyar nyomdászt is Krakkó
jében megujitott könyv- s akkor felállított j nevezte ki, mely állást ő, bár ugy Erdély
könyomda felügyelőjének minőségében is 'alkotmányával, mint a protestáns autonó- képezte hazánknak. Ez Abádi Benedek volt,
sok buzgósággal járt el, s az iskolának lé- miával ellenkező voltát ismerte, csupán az ki 1534-ben iratta be magát hét magyar
nyeges szolgálatokat tett. Mint az erdélyi iskolaügy iránti buzgóságból s az ez iránt társával a krakkai egyetemen tanult magyarok társulatának jegyzökönyvébe. Igen hireform, fökonsistorium egyik rendes tagja, érdeklődök fölkérésére fogadta el.
hető, hogy iAbádit a Melanchthonnal leveleannak tanácskozásaiban szorgalmatosán részt
1862-ben nyugalmaztatván, a magánzésben állott gróf Nádasdy Tamás képeztette
vett, s azt, hogy egyháza érdekeit valóban sziéletbevonult vissza s 1866-ban Zilahra, szülő
Krakkóban; annyi bizonyos, hogy öt néhány
vén hordozta, midőn arra alkalma nyilt,
városába költözött, hogy élte végnapjait
év mulva mint Nádasdy pártfogoltját látjuk
félreismerhetlenül bebizonyitotta.
ott töltse. A fökonsistorium által azon évTeljes méltánylással kell Salamon ko- ben még a zilahi tanoda algondnokává ne- müködni az ennek költségén Vasvármegyélozsvári tanárságából egy nagy mértékben veztetvén ki, igy alkalma lett késő vénsé- ben Sárvárit, illetőleg a Sárvár vára alatt
érezhető hiányt pótló azon érdemét is em- gében is azon iskola javára szentelni mun- terülő Uj-Sziget nevü mezővárosban, fölállílitni, mit azzal vivott ki magának, hogy fel- kásságát, melynek egykor buzgó tanára tott legelső magyar nyomdában.
Nem hallgathatom ugyan el, hogy az
sőbb jóváhagyással az 1836-ik évben maga volt, s mostani virágzásának alapját meg1756-ban
elhalt Szebeni evangelikus lelkész
tantárgyai közé a protestáns egyházi jog i vetette.
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volt, hol ma azt hasztalan keresnők: azonban
tingai egyetem — a hires Georgia Augusta
ha ez áll is, és igy hazánkban a XVI-dik
— 1837-ben alapításának százados ünnepét
Ha kinyilik nem lesz árva,
században Szebenben keletkezett is a legelső
megülte, öt mint egykori növendékét a hitTövén, szárán nem vesz kárba,
nyomda,
ezt számitásba alig vehetjük, minttani tudori czimmel és ranggal tisztelte meg.
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ressé vált müvé, melyben az akkor sokat
müködött; azonban a brassai nyomdában a
vitatott püspöki successio eltörlése s az azzal
Nem núot mások könyes szemekkel,
XVI-dik században magyar nyelvü könyv
kapcsolatban levö kérdések és események
Búsulni ide nem jövök;
nem jelent meg, és igy elsö magyar nyomtárgyaltattak, meg nem érdemelt kedvetNekem itt virul a boldogság,
dának a sárvárit mégis méltán nevezhetjük.
len következéseket idézett elö a szerzőre
Itt fakadnak az örömök.
A sárvári nyomda müködése csak néhány
Másnak nehéz, fojtó teher csak,
nézve.
évig tartott. Termékeiből csak kettő ismeNekem édes balzsam e lég;
Ezenkivül Salamon az „Erdélyi PrédikáA nagyság hogy megvérzé lelkom,
retes előttünk, ugymint Sylvester, magyar
tori Tár" szerkesztője és kiadója volt, melyVigasztalóm a semmiség.
nevén Erdősi János, magyar grammatikája
ből 1833 —1839-ig kilencz füzet jelent meg. E
1539-ből, és ugyanannak 1541-ben nyomta
Leülök a zöld puha fűbe
gyűjteményben többek között maradandó
tött Uj-Testamentoma. Ezen nyomda keletS oly olégülten dalolok;
becsesei birnak Salamontól irt életrajzai
kezését igen hihetőleg tehetjük 1537-re;
A dal után el-elmerengek
Bod Péternek, Benkö Józsefnek és püspök
erre
utal ugyanis bennünket az Erdősi Uj. . . S állnak a hideg oszlopok . . .
Bodola Jánosnak, s szintén tőle a következő
Testamentomának
legutolsó lapján álló faAz elhaló nap végső csókja
értekezés: „A. prot. egyház igazgatásáról
metszet, melyen Nádasdy Tamás és neje
Ég márványhomlokuk felett;
átalában, s különösen az erdélyi evang. ref.
Oh a világ hideg szivébe
egyház igazgatásáról."Bár csak hirlapi czikk:
Vet-é ily fényt a szeretet?!
•) Az itt emlitett magyar nyomtatványokból 1 krak„Az elegyes házasságok kérdése, különösen!
kait és 1 bécsit, késöbb 1 sárvárit, ismét2krakkait és Heltai
Darmay Viktor.
nvigyar nyomtatványaiból 7 darabot, mind válogatott szép
az erdélyi törvények szempontjából'-, mely I
példányt, mutattam be az erdélyi Muzeum könyvtárából a
Salamontól a „Mult és Jt-iei," melléklapjá-1
fololvasás alkalmával a közönségnek, mely e valódi könyvtári kincseket kézről kézre adva élénk érdeklödéssel nézeban a „Hon és Külföldiben 1841-ben meg- j
geue
Sz. K.
jelent, az nemcsak igen alapos és sok tudó-!
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Kanizsai Dorottya családi czimerei 1537.; Ízléséről és szakavatottságáról tanuskodik, nyomtatott, t. i. Batizi András kátéját 1555évszámmal láthatók; mi azt bizonyitja, Ugyanezen évben, 1550-ben, nyomatta lati- böl, mely azonban nem egyéb mint e könyv
hogy ez a fametszet ezen nyomda számára nul „Ritus explorandae veritatis" czim alatt krakkai 1550-diki első kiadásának hibátla(Vége kov.)
ezen évben készült, és igy a nyomdának már a nagy-váradi tüzes vaspróbák alkalmával nabb utánnyomata.
ez évben kellett müködni. 1541 után a a XHI-dik század elején hozott Ítéletek jegySzabó Károly.
sárvári nyomdának többé emléke nincs, s zökönyvét, a régi magyar jogtörténelem és
nyomdászát Abádi Benedeket 1543. tavaszán földrajz egyik nevezetes forrását. 1551-ben
Heltai Gáspárral s több magyar társaival a | jelent meg egy vastag 4-rét kötetben a biblia
Egy franczia utazó déli Magyarwittenbergi egyetem tanulói közt találjuk. ! fordításának, melyben vele együtt Gyulai
országról.
A sárvári nyomda elenyészte után 1542- i István kolozsvári magyar pap, Vízaknai GerA. következő vázlatokat egy szellemdús frantöl 1550-ig ismét nincs magyar nyomda a ! gely kolozsvári iskolatanitó,Ozorai István es
czia tourista uti jegyzeteiből állítottuk össze.
magyar hazában, s azért a magyar refor-| mások munkálkodtak, I-ső része. Ugyancsak
gy
Perrot György 1868-ban utazta be hazánk déli
mátíó bajnokai, mint Benczédi Székely Ist- 1551-ben kezdte s 1552-ben fejezte be Jesua vidékeit s az aldunai tartományokat, és olvasóink
ván, Gálszécsi István, Dévai Biró Mátyás, Sirah és Bölcs Salamon könyvei Tolnáról ki- látni fogják, hogy a franczia szellem, a mely alaOzorai Imre és Batizi András 1550-ig foly- adás végett hozzáküldött s Gyulai István pos ismereteket és tanulmányozást kellemes és
vást Krakkóban nyomtatják munkáikat, me- által kiigazitgatott fordításának nyomtatá- vonzó élénkséggel tud párosítani, Perrotnál sem talyek közül a Székely István év nélkül, de sát, kis 8-rétben *). 1552-ben látott világot gadta meg magát. Leirááai vonzók, képei élénkek
bizonyosan 1538 elött kiadott első magyar a bibla IV-dik része, valamint a „Részeg- és előadása mindig érdekfeszitő. Uti naplóját,
nöm régen tött közzé, nagyban élénkítik és
kalendáriuma s a Dévai Mátyás év nélkül ségről és tobzódásról" szóló s már föntebb melyet
emelik Valerio Tivadar franczia festő sikerült
1541 körül nyomtatott hittani magyar mun- emlitett munkája, mely azon kor erkölcsi rajzai, melyekből néhányat szintén be fogunk mukája az erdélyi Muzeum legbecsesebb ritka- állapotainak, a magyar társadalmi osztá- tatni olvasóinknak. Valorio jól ismeri a Duna regéságai közé tartozik.
lyokban akkor dívott szokásoknak és vise- nyes völgyét; 1851 —52-ben Magyar- és Bosnyák1550-ben keletkezik uj magyar nyomda, leteknek ismeretére összes irodalmunkban országot s a Határőrvidéket beutazta, 1854—55melyet Heltai Gáspár protestáns lelkész ál- a legérdekesebb adatokat szolgáltatja * * ) . ben pedig, a krimi hadjárat alatt, Szerbiát ésaDunafojedelemségaket járta be keresztül-kasul^ végre
litott föl Kolozsvártt. Ez a nyomda az, mely Ugyanez idö tájban (1550— 1552 közt) adta 1863-ban Dalmácziát és Montenegrót. Érdekes
a XVI. és XVII-dik századon át nemzeti iro- ki Heltai egyházi használatra szánt „Evan- képgyűjteményt hozott Valorio magával minden
dalmunk fejlesztésére és emelésére annyit géliumok és Epistolák" czimü munkájának egyes kirándulásából és vizfestményei, melyek a
tett, hogy e tekintetben egyetlen régi nyom- elsö kiadását, melynek egyetlen czimlaptalan Duna-völgy különböző nemzetiségü lakóinak
dánk sem múlja felül, s vele megközelitőleg példánya a kolozsvári róm. kath. lyceum typusait és viseletét tükrözik vissza, csakhamar
jó hirnévre tettek szórt Európában.
is csak az 1561-ben keletkezett debreczeni könyvtárában maradt fön.
nyomda versenyezhet.
Valamint e legutóbbi könyv legutolsó
I.
Heltai Gáspár, ki magát latin müveiben lapján, ugy átalában minden 1550 — 1552-ig
Utazás a Dunán. Eszék és környéke.
Caspar Heltus-nak, németül Caspar Helth- megjelent kolozsvári nyomtatványon, melyek
„1868 szept, l-jén — irja Perrot — reggeli 6
nek irta, nem magyar szülőktől származott, közül én csak a magyar nyelvüeket emelem
söt ifju koráig magyarul sem tudott, s nyel- ki, a nyomda tulajdonosaiul mindig Heltai órakor hagytam el Pestet a Dunagőzhajózási társulat egyik gőzösén. Az idő gyönyörü volt, de a
vünket csak 1536-ban, gyanithatólag Kolozs- Gáspár és vele Hoffgref György együtt van nap első sugarai a nagy folyam egész hosszában,
vártt, kezdte tanulni. Kitetszik ez 1552 ben emlitve. De már 1553-ban kiadott „Vigasz- melyen a csónakok és gőzösök épen most kozdék ol
,,A részegségnek és tobzódásnak veszedelmes taló könyvecské"-jében és nagyobb kátéjá- napi sürgölődésöket, — sürü, sötét ködhullámokat
voltáról" Kolozsvártt kiadott munkájának ban Heltai csak magát nevezi a nyomda idézett föl a csöndes víztükör felületéről. A Duna
ajánlásából, hol Kendi Antalhoz egyebek közt birtokosának, ezt tévén a könyv végére : a Nilust és azt a szép januáriusi reggelt juttatá
e szavakat intézi: ,,Kérem ez okáért te ke- „Colosvarba nyomtatot Heltai Gáspár Mü- eszembe, melyen átcsónakáztam rajta, hogy a
pyramidok tetejére fölmenjek; ámde Egyiptom
gyelmedet, hogy te kegyelmei jó nevén helyébe. 1553." Ettől az évtől fogva pedig köde
könnyedobb, ritkább, fényesebb és csillogóbb.
vegye, és ha szinte tiszta magyarsággal irva 1559-ig valamennyi Kolozsvártt nyomtatott Ott alant egy áttetsző fátyol, finom ezüst szinü
nincsen, te kegyelmei megbocsássa, mert jól munkában mint nyomdász Hoffgref György köd terült szét, mely a szem elől a legkisebb résztudja te kegyelmei, hogy nyelvem szerint egymaga szerepel. Ezen idő alatt Heltainak letet sem fedé el, hanem inkább azéles körrajzokat
szász vagyok, és ezt e keveset 16 esztendeig a nyomdában semmi része s arra semmi gyöngité s a színeket mérséklé, melyek a déli nap
tanultam." Világos ebböl, hogy Heltai erdé- befolyása nem volt; mit bizonyít az is, hogy fényében oly élénkek és oly vakitók, mintha csak
lyi szász születés, s mint nevéből következ- ö 1555-ben egy hittani latin munkáját Wit- valami nagyon finom fátyol-függöny fedozte volna
el; tisztán ki lehetett vonni a daabieh-k (nagy vitethetjük, a Szeben mellett fekvő Heltauból tenbergben nyomatta. Ezt bizonyosan nem torlás nilusi hajók) magas vitorlarudjait és alávaló volt. Hogy pedig 1536-ban, mikor a fogta tenni, ha helyben saját nyomdával csüngő nagy vitorláit, a folláhk fehér kunyhóit
magyar nyelvet tanulni kezdette, fölserdült rendelkezhetett, vagy az itt ekkor müködött és a zöld pálmalovelekot, melyokkel azok fedve
ifjunak kellett lennie, bizonyos onnan, hogy nyomdászszal Hoffgreffel jó viszonyban állott voltak; a nőket, szegényes kék ingeikben, a mint
a Nílushoz vizet meritni mentek, a gyönyörü pálőt már 1543-ban a wittenbergi egyetemen volna.
maerdőket és azokon tul, a háttérben, az óriási
találjuk, hova akkor hazánkfiai, többnyire
Az alatt a 6 év alatt, mig a Heltaival pyramisokat. Ellenben itt, a Dunán, alig fordult
mint meglett emberek, érett fövel szoktak
meghasonlott Hoffgref maga kezelte a ko- meg nehányszor gőzösünk kereke, már nem láttunk
kijárni. Ö maga egy 1570. táján kiadott munlozsvári nyomdát, több latin munka mellett a városból többé semmit, csak egy-két palota homkája élőbeszédében magáról mint vény Hellokzatát, melyekre a nap sugarai véletlenül rá essak néhány, de igen nevezetes magyar könyv tek,
mig a táj többi része teljesen eltünt és elenyétai Gáspárról emlékezik, mit tekintetbe véve,
jelent meg. Ezek: Tinódi Sebestyén ugyne- szett a sürü ködben.
öt 1536-ban, legalább is felnőtt ifjunak kell
vezett Krónikája, igazán a maga korában
tartanunk. Annál fényesebben bizonyitja hi„Alig egyórai hajózás után a Duna jobb parttörtént eseményekről irott énekei, melyeket ján előtünedeznok a Vértes-hegység utolsó ágavatását és tehetségét az, hogy nyelvünket
ö mint vándor dalnok a magyar végvárakban zatait képező halmocskák, melyek lassanként
teljesen el birta sajátitni, s azon olyan élénk,
erőteljes és népszerü modorban tudott irni, a vitézek elött maga szokott énekelni, s egészen elsimulnak. Innentől kezdve csakhamar
mindkét oldalról beláthatatlan sikság terül el,
mely bármely törzsökös magyar irónak is 1554-ben Kolozsvártt, az akkor egyetlen- inolyen át lassu méltósággal kigyódzik odább a
becsületére válnék; annál nagyobbnak tart- egy magyar nyomdában, az általa készitett nagy folyó. Itt már a szántó földek és legelők, mehatjuk érdemét irodalmunk terén, melynek némely dallamok hangjegyeivel együtt ki- lyek a Dunát szegélyezik, nem sokkal magasabbak
legbuzgóbb mivelői közt az ö neve minden adott. Érdekességben versenyez ezzel, sőt a viz felületénél, mig a jobb parton imitt-amott
azt ritkaságban fölül is múlja, az a hason- nyolez-tiz lábnyi magas, szürkés partemelkedések
esetre a legelsők sorában említendő.
lóan Hoffgref által, és igy bizonyosan 1553 — mutatkoznak. Időnként egy-egy uszóházforma
Heltai, ki már 1545-ben nyerte el a ko- 1559kÖzött, nyomtató tt magy ar énekeskönyv, teherszállító hajóval találkozunk, melyok nagyban
lozsvári plébánusságot, Hoffgref György gyel, melynek csak két csonka példányát ismerjük, hasonlitanak a mi (t. >• franczia) folyóink vizi
e
gy hihetőleg külföldről jött képzett nyom- s igy megjelenési évét pontosan meg nem ha- járműihoz. Máskor ismét száraz füvei rakott nagy
találunk, melyeket egy vagy két evoző
'iászszal együtt inditotta meg 1550-ben tározhatjuk. Ennek tartalmát, hasonlóan tutajokra
rúddal kormányoznak ide s tova, már a hogy épen
n
y°mdászi munkásságát. Legelső ismert hangjegyekkel, számos szerzőtől bibliai tár- lehetséges."
ü
yorntatványa kisded magyar kátéja, melyet gyakról irt vallásos és erkölcsi irányu kölTovább menet különösen feltüntek utazónk1
'smus Minor" czim alatt 1550-ben temények képezik. Ezen két ének-gyüjtemé- nak a Dunára épitett sajátságos vízimalmok,
kiadott, E munka irodalomtörténetünkben
nyen kivül még csak egy magyar könyvet melyekhez hasonlót csak még a Rajnán lehet látni
r a
csak a?
;óta lett ismeretes, mióta egyetlen egy, ismerek, melyet az önállóan müködő Hoffgref Mainz és Bingen környékén. „E malmok" — i J
iz
Perrot — „két hajóból állanak, melyek között egy
, -.. ®P teljes példánya a krasznai Csereyhatalmas kerék forog, keskeny, de sürün egymás
Kon
két
munka
közül,
melyek
rendesen
egybekötve
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yvtárból az erdélyi Muzeumba került. E
az elsőnek czimlapján is, végén iis 1551., az mellett álló küllőkkel. Az egyik hajó csak egyszerü
találhatók, az
betüi feltünően csinosak és utóbbinak
tóbbinak czimlapján 1551
végé azonban V>OÍ. ev- bárka, melynek szélén a kerék tengelyének egyik
1551., végén
.
- --«»«, a jó papirra tiszta, fametvége van megerősitve, a másik hajón egy házikó
**) ÍE ritka könyv általam adott ismertetését a belőle
áll, melyben a malom őrlőszerkezote és a molnár
szete^ abban a korban igenis kielégítők; egy közlött
mutatványnyal lásd: „ Vasárnapi Ujság" 1868. 41
szóval e könyv kiállítása Heltai és társai jó
lakhelye van. Egy kis csónak, mely e hajólak olszám.
SZ m
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sadalmi viszonyainak jobbra fordultát és kedvedalához van akasztva, bármikor készen áll, hogy Savoyai Jenő herczeg épitette, hogy a törökök
zőbb kifejlődését, a még mindig fennálló katonai
ellen
a
Száva
völgyét
megvédje,
de
biz
annak
még
a molnárt a szárazföldre szállítsa."
szolgálaton kivül, nagyban fogja hátráltatni az
eddig
nem
sok
hasznát
vették.
Agyúi,
miként
neEgyébiránt e malmocskák, melyek napjában
egyes városrészek szerfölött nagy távolsága is."
csak nehány mérő lisztet képesek előállítani, kem többen mondották, soha sem tüzeltek 1848-ig,
Eszék lakói nemzetiségökro nézve magyarok,
mikor
is
a
magyarok
ama
horvát
csapatok
ijesztgebármily regényeseknek és festőieknek találta is
németek, szlávok és zsidók; vallás tekintetében
téséro
sütögettek
el
néha,
melyek
a
Dráva
hidján
Őket utazónk, maholnap háttérbe szorulnak és
természetesen szintén igoti különbözők A város
teljesen eltünnek ama nagyszerü, vívmányok eiőtt, Magyarországba törni fenyegetödztek. A józan ész kapui előtt időnként egy-egy sátoros czigány-csama
már
azt
követelné,
hogy
e
haszontalan
kőtömemelyeket hazánk az utóbbi években az ipar terén
pat is meg szokott jelenni. Mind e különböző nemszerzett magának. A közelmult évek aratásai oly got lerombolják; ezáltal a három városrész, melyek zetiségek sokkal inkább össze vannak vegyülve és
mindenikét
terjedelmes
kertek
és
szántóföldek
kedvezően ütöttek ki s a magyar liszt oly kerenőve egymással, hogy
setté kezd lenni, hogy
sem egyik a másikát
ma már mindenfelé
megvethetné vagy vaóriási gőzmalmok emellamelyik
a többi fökednek,
melyeknek
lött az elnyomó szeegyike is képes volna
repét játszhatna. A
őrölni annyit,mintakár
\
szlávok azonban toregy egész csoport ilyen
mészeteson többségben
apró vizi malom.
vannak.
„Kivált az 186 7-ki
aratás" — irja Perrot
,, Mogérkezésom
— „roppant összegeután való napon" —
ket hozott az országirja tovább utazónk
nak, melyek mind »
— „elindultam bejárni
termelőket, mind a
Eszék regényes körkereskedőkot nagyszenyékét. Bármily egyrü vállalatok kezdehangunak látszik is
ményezésére birták. —
e vidék egyelőre és a
Trieszten, Brémán és
láthatáron sem folyót,
Hamburgon át Post az
sem hegyeket, semsememlitett évben igen sok
miféle más nevezetes
lisztet szolgáltatott
pontot nem vehetünk
Braziliának. Miként
észre, mely a meglánekem többen mondottogatásra érdemesnek
ták, a külföldön azt a
mutatkoznék: mindazfölfedezést tették, hogy
által első tekintetre
a magyar liszt a kefeltűnik egy átalakuló
Eszék vidékéről: Falusi lak.
nyérnek valami kitünő
félben levő társadalom
izt ad és több táporőigyekvő erőlködése, azonnal fölfedezhetjük a tüvel bir, mint a többi lisztek; — csakis a lengyel környezik, s melyek közül most mindeniknek kü- nedoző félben levö mult érdekes nyomait, és jelentlön
s
a
másikéra
féltékeny
érdekei
vannak,
apránbuza lenne olyan vagy még talán jobb izü. Annyi
kezni látjuk a szebb jövő roooényeit és Ígéreteit."
bizonyos, hogy a Duna-fejdelomségek és Orosz- ként közelebb jutnának egymáshoz, s idővel talán
Ezután Perrot igen érdekesen s a lehető leg •
egyesülnének
is.
De
a
bécsi
hadügyminiszter
nem
ország, de sőt még Amerika búzái sem érnok föl a
aprólékosabb részletességgel irja le a város egész
igy
gondolkozik;
ő
még
mindig
sajnálkozva
gonmagyar buzával."
környékét, annak termékenységét, a körül fekvő
Miután utazónk a magyar Duna déli part- dol a régi szép időkre, mikor a birodalom legtisz- pusztákat, s azt a roppant nagy változást, melyen
tább
jövedelmi
forrását
is
elnyelte
ama
vitéz
hadvidékeit is élénken és körülményesen leirja, s külöaz egész vidék 20 év óta átment. A környékbeli
nösen az alföld szépségeit üdvözli őszinte csodál- sereg fentartása, mely oly dicsőén megpaskoltatá parasztházakról következőleg ir: „Hála e vidék
magát
Solferino
és
Szadova
mellett."
kozással, igy folytatja naplóját: „Elhaladván ApaUtazónk szerint: „a mig e változás meg nem termékenységének s a lakosok szorgalmának, az
thin fostői halászkunyhói mellett, kevéssel nap- !
Eszék szomszédságálomente után a Duna
ban fekvő falvak kikellő közepén megállnézése nehány év óta
tunk, szemben a Dráteljesen megváltozott.
va torkolatával. Egy
A régi házak, melyek
kis gőzös (melyre utamég most is nagy
zónk ogész naivul rászámmal diszlenek a
fogja, hogy itt Localfalvakban, melyekon
Sch>ff-nek nevezik,
áthaladtunk, szalmafemintha bizony magyar
deleikkel é3 a falaikneve nem is lett volna!)
hoz támaszkodó diszodajött nagyhajónknóólakkal, szerfölött
hoz, moly csak a nagy
parasztos és nyomorult
Dunán tett szolgálalátványt
nyujtanak;
tot, s az Eszékre szoló
némelyiket csakis az
leveleket, küldeményeimádság tartja ugy a
ket s az oda szándéhogy; de mellettök
kozó utasokat átvové.
ma már mindenfelé
. . . . Egy negyedóra
igen tiszta és csinos
mulva, miután az átházak emelkednek tégköltözés a kis hajóra
lából épitve, szép femegtörtént, vidáman
hérre meszelve s imitthaladtunk a Dráván
amott vakolat-művekfölfelé. E folyam egész
kel diszitve; fedeleik
alsó futásában ugyanszép vörös cserépből
oly tájképeket mutat,
vannak, melyek a nap
mint a Duna, csakhogy
fényébon messzire kipersze nem oly széles.
csillognak a fák sürü
Az éj megérkezett; de
lombjai közül. Az ita hold a tiszta, derült
teni paraszt ember igen
ég csillagos boltozatájól tudja értékesiteni
ról teljes fényét árasztá
földje termékeit, s ha
szét a beláthatatlan,
pedig napszámba megy
csöndes, hallgatag tádolgozni, jól megfizetjon és oly kedves bájt,
teti magát. Ilyen vidéoly magasztos nagyken, hol az élet oly
Eszék vidékéről: Kukoricza-kas.
szerűséget öntött él
olcsó, a férfi 3 franazon, melyet fényes
kot és a nő 2 frankot könnyön megszorezhet mezei
délben bizonyára nélkülözött volna. Itt is, épen tör;énik, a mig a különböző városrészek és ezek- munkájával."
mint a Duna partjain, a fűzfák, melyeket soha sem nek most még szerte ágazó érdekei össze nem fűAz oszókvidéki lakosok nagyobb részének
nyesnek, valoságos ordőt képeznek. Éji tizenegy ződnok, addig Eszék 14,000 lakója daczára som arczán és termetén azonnal észrevehetjük, hogy
lehet
egyéb
egy
nagy
falunál.
A
felső
várost
ma
órakor szerencsésen megérkeztünk Eszékre."
már egy rakás uj épület disziti. Ugyanis aláirás melyik nemzetiséghez tartoznak. „A legtöbbnek,
„Eszék, hol négy n a p ; g m u i a t t a m i három utján közelebbről egy szinházat épitottek, melyben a kivel utamban találkoztam" — irja Perrot —
városzrészre oszlik: alső,f<>Uö és uj városra, me-télen át rendesen — persze németül — játszanak, „szőke vagy többé-kevésbbé világos gesztenye szinü
lyekot egymástól a vár szigetol és választel, mely továbbá egy kaszinót is, melyben egész éven át haja volt, és bár mennyire megbarnitotta is arezuk
maga is telő lévén lakházakkal, szintén egy külön vasárnaponként tánczmulatságok vannak. Ezeken bőrét a nap, még sem oly feketék, mind a délvidévárost képez. Egy csinos és árnyas glacis^sétány) kivül sok tekintélyes, két-három emeletes épület ki magyarok. A nagy és karcsu termetü nők többminden városrészből az erősséghez vezet. E várat emeli e városnegyed növekvő díszét. A város tár- nyire szépek és csinosak. Különösen pedig csillogó

kék vagy igen gyakran sötét szürke szemeik
valóban kedvesek. Arezuk többi része nem kevésbbé csinos; álluk átalában kiálló, ajkaik egy kissé
vastagok."
„Divatos öltönyeik nagyon emlékeztetnek a
keletre. A férfiak paszomántos fekete szőrszokmányt, durva vászon inget s bokáig érő, lobogó
bő gatyát hordanak; mikor meleg van s munkában
vannak, ennyiből áll egész öltözetük. De nehány
lézengő, ki hozzánk csatlakozott, kissé jobban volt
öltözve mint a többi. Lábaikon vastag bőrből varrt
nagy csizmákat s ingökön felül csillogó érezgombokkal kipitykézett kék posztó mellényt s hátukon sárga vagy fehér felöltönyt viseltek. Télen ez öltöny darabokra jó meleg bárány bőr-bundát vagy pedig bő köpönyeget, gubát vagy szurt
vesznek."
„A mi a nőkot illeti, ők Attikának albániai
származásu nőit juttatták eszembe. Az ilyen szép
szoptembori délutánokon (a mint fentebb emlitettük, Perrot szeptemberben járt o vidékeken) egész
öltözetük csinosan, csipke-módra himezett szegélyű

magukra, mely a nálunk szokásos uti köpönyeghez
hasonlit."
. ,
Mindazon öltönyök, molyokot a nök viselnek, saját iparuk művei és ügyes ujjaik munkái,
melyeket a hosszu téli estéken készitenek. Az
útfélen több nőt vettünk észre, a mint a kendert
tilolták, még pedig a mily egyszerü^ épen oly
sajátságos gép segélyével. Mozogható vágókés
alaku készülék az, csak hogy fából, mely egy kis
állvány közepére van megerősitve. A tiloló no
mellett egy kis gyermek tolja egyenlő aranyban
a kender kévéket a fa-vágókés alá, melylyel azoknak megszáradt szárait a nő pozdorjává tori.
Hogy pedig a tiloló nő nagyon hamar el ne fáradíonf egy vízszintes fakaróhoz támaszkodik, mely
füo-'o-éíyesen álló karókra van keresztbe fektetve.
Vaíerio mellékelt rajza világosabban fogja feltüntetni e helyzetet."
Perrot e leírására csak annyit jegyzünk mög,
hogy a tiló a franczia guillotine-ok ez ősapja,
Erdélyben s Magyarországban is majd mindonütt
használatban van. Itt is fából van készitve és

Képek a hazai népéletbőt.
Vidéki oláhok.
Az oláh nép viseletébon sok festői van. A
gazdagság és fény hiányzik ugyan e nép viseletébon; hiányzik az a pompa, melyet minden keleti
nép kifejt külső mezében, és mely annál nagyobb,
annál látványosabb, minél tovább vándorolunk
kelet felé.
De hiányzik az oláh népviseletben az a művészettel párosult izlés is, mely igen sok keleti
népnél otthonos, s moly némely kelméket világszerte valóságos divatezikké emelt.
Az oláh népet öltözetében egyszerüség és
szegénység jellemzi ép ugy a magyar korona
országaiban, mint az aldunai fejedelemségekben.
Izlést, csinosságot hiában keresünk benne, s egy
tourista, ki a maga állitása szerint sokat járt, sok
országot látott, sok népet megismert — az egész
oláh népviseletben csakis a tagokat, s az alak töké-

Vidéki oláhok.
falábakon áll az egész, s ennélfogva nem szükséges
és tarkán csíkozott ingből állott; ez ing, mely a
nyákot és kebelt igen is szabadon hagyja, egészen vele a munkásnőnek lehajolni, hanem egyik kezéa bokáig érne, de hogy a mezőn gyorsabban jár- ben a tiló fogantyúját, a másikban a kendorkéve
hassanak s otthon is könnyebben mozoghassanak, vé^ét fogja és ugy töri vele össze a száraz kenderegy szines övhöz, mely háromszorosan is körül kó- szálakat.
Egyébiránt e vidéken épen ugy mint az erriti derekukat, az ing széleit fölakgatják; ugy
aztán azing redői symmetrikus és festői egészet ké- délyi oláhoknál, nem csak a házi, mezei és kenpeznek ; elől egészen a bokáig ér, hátul pedig a dormunkákat végzi az asszony, hanem a kukoricza
lábikra közepe tájáig csüng lo. Fejeiken egy fejtést is, a mi pedig meglehetős kemény kezeknek
^árom szögletü kendő, mely hétköznap egyszerű valo foglalkozás. A leszedett és meghántott kukofehér, ünnepnapokon pedig ezüsttel és arany- riczát mogyorófa-vesszőkből font és faállványokra
^yal van kivarrva, kölönböző módon, de min- helyezett hatalmas kasokba rakják, melyeket Erügyesen van oda kötözve; a kendő vég, délyben és a Szilágyságban góréhnak neveznek, s
a
hátra, hol a mellre fityegnek alá; kiki a miután ezekben a kukoricza jól kiszáradt, kihord*a ízlése szerint viseli azt. Mikor diszbe akar- iák azt belőlök és csöveikről a szemeket lefejtik.
z
ni, térdig érő csinos kötényt kötnek fel, E kukoricza-kasok szalma- vagy kukoricza-zsup
j , • szine és festése hasonlit azokhoz a sző- fedéllel vannak fedve, s a mint Valerio rajzából is
n
száJb
,' melyeket Szerbiában és Bozsnyákor- látható, épen olyanok, mint a magyar- & e r t « y
Sarui Lajos.
szer" "? - H t t a m ; az ing fölé egy ujjatlan mellény- országi górék.
nvt
ig °
vesznek, moly aranynyal és ezüsttel
g
3,
,° n k i van varrva. Télen, hogy a hideg
eaen védve legyenek, báránybőr-kozsókot vesznek

íetes idomait vala képes bámulni, - melyeket e
nép viselete nem rejt el a kiváncsi szem elö .
A hegyek és vizek nem választjak el egyA neoyuB- co
Vallásuk, erkölcseik és
mástól az oláh népet. VjjU.
,
^ ^ ^
szokásaik, tarsadahm életü
s é

yfiz^z^ty**- bi8';tt is

ugyanazon bünök és h.bak; itt is, ott is, ugyanazon méltánylatotérdomlo jó tulajdonok; mindenütt
sok eredetiség, sok sajátságos és meglepő, sok
flpkes az idogen előtt.
A különféle vidékek oláh lakosságának életmódjában és öltözködésében kevés különbség van.
A darócz-harisnya, a báránybőr-ködmen inkább,
kevésbbé czifrán kivarrva s a ezondrának
vagy
nevezett köpeny: ezek képezik az oláh prímák
főruházkodási darabjait mindenütt a hol lakna .
Inkább változik a lábbeli s a föveg; f fST1*™'
déken a bocskort hordják tulnyomó számban, mas
vidéken a térdig érő csizmát; ^ s h o !f; n . T T
I felkunkoritott or?u s rövid száru csíz mát Joelnek
A hegyek közt tévelygő oláh hatalmas báránybőr
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kucsmával óvja magát az elemek s az idő viszontagságai ellen, — a lapály és térség lakosa pedig
több fontot nyomó irtóztató széles karimáju kalapot hord.
Az oláh nő épugy megüli a lovat mint a férfi.
Igaz, hogy lovaglásuk nem versenyfutás, — de
igen gyakran akadályverseny. Valamely város, s
az abban tartatni szokott hetivásárok nevezetes
központot képeznek a vidékre, s a körülfekvő falvak lakosaira nézve. A hetivásár napja mindig
nevezetes nap a környékbeli oláhságra nézve. A
mit hegyeik közt, szerteszétfekvő ronda falvaikban
termeszténok, azt a városba viszik eladás végett,
ez az iík piaczuk. De az eladott termékekért nyert
pénzt soha sem viszik haza; az adón kivül elmegy
az apró szükségletekre, melyeket a kis gazdaság
igényel, — 8 ha még mindezon fölül megmarad
valami — ugyan ki venné rosz néven e szegény
néptől, ha egy boldog napot csap magának, melyen a boldogság tetőpontját aztán az érte el, a ki
lábainak legkacekaringósabb variatióival tartjafel
testének sulyát.
Mellékelt képünk egy ily vásárra menő oláh
csoportot ábrázol. Ha a vásárról jönnének, utban
hazafelé — valószinüleg som a férfi, sem a nő nem
ülnék meg oly jól a lovat.
L. B.

| vala és vergődései keservesebbek, mint az percz alatt az ablaknál termett s ugatni
enyém. A teher, melyet hordozott, kora sirba kezdett s épen csak annyi időm maradt, hog y
roskasztá őt, de nem távozott vele a földről. megfutamodva, a bokrok közé rejtözém, miItten maradt az, halála által még sulyosabbá dőn Márton kinyitá az ajtót s kilépett a
téve, amaz agg férfiu szivére nehézkedve, ki rástra. A kutya futva követé nyomaimat,
elmélkedésének napjaiban — kétségen kivül vigan nyihogva, a mint a nyilt mezőre csa— ujra átélte multjának eseményeit s emezt pott; Márton vizsgán tekintett körül, én
legkivált, mert mindnyája közt ez volt a leg- pedig lehetőleg összehúztam magam a legkeservesebb. Fölkelta vágy szivemben, hogy setétebb árnyban. Tudtam, hogy meg fog
még egyszer meglássam öt — öt, ki leg- lelni, mert a fris havon utmutatókul szolmélyebben, leghosszasabban gyászolá meg gáltak lábnyomaim ; a szégyen és keserüség
anyám halálát valamennyiünk között; elha- hatalmas érzete fogott el. Láttam, hogy
tároztam magamban, hogy titokban kilopóz- egyszer-kétszer eltéveszti a nyomot, de vékodom a mezőre, föl a fasoron, s ha ablaka gül meglelte az igazi irányt s félrehajlitva
— mint a kiáramló fény gyanitni engedé — az ágakat, melyek mögé rejtözém, megtalált
nincs befüggönyözve: még egyszer megné- a borostyánok között, Le valék sújtva s í>
bámulva állt fölöttem.
zem öt, anyám emlékének nevében.
Haboztam, midőn házunk küszöbét át
„Sztella van itt", szólék remegve.
akarám lépni, bár én is, anyám is nem egy„Sztella?" ismétlé gépszerüen.
szer keveredénk merész vállalatokba, — de
Fölemelt a földről, mint egy tévedt
makacs természetem lerázta a kételyt s gyermeket, kit minden órában várt már
neki indultam a fagyos estnek.
haza, s a ráston keresztül a könyvtárba
Ugy volt, a függöny nem volt leeresztve, vezetett s szivének fény körébe, melegébe
láttam már a fasor kapujánál, — és látni helyheztetett. Gyöngéd csókot nyomott a
akartam öt, kit anyám szeretett s ki egyedül, gyermek homlokára, kinek szemei bámuló
A ki a csillagát megtalálta.
gondozatlan hevert ágyán, mint hever most tekintettel ragyogtak felénk — s aztán mindis, kinos éveken keresztül, mig Fraser Lú- két kezem megfogva, fölém hajolt s merőn
— Elbeszélés. —
csia eléggé megnő arra, hogy leánya lehessen. szemembe nézett. — Remegés nélkül állot(Vége.)
S ekkor eszembe jutott még az a hir is, hogy tam ki tekintetét szemtől-szembe. Tisztán
Egész nap sürün esett a hó, a lég komor, az öreg ember unokája haldoklik, a mint a hallhattuk egymás szivének dobbanásait e
homályos volt; de akkorra már elmult a zi- dajka, pár órával elöbb, könyezve mondá, — hosszu, merő pillantás alatt. Több kétség,
vatar s a hold még föl nem kelvén: az ég ugy hogy magamon kivül futottam és ro- bizalmatlanság nem férkőzhetett közénk; e
boltozatán fényesen ragyogtak a csillagok, hantam, mignem ott allék, az ablak alatt.
pillantás után sem félreértés, sem csalódás
mig a hó-világ csillámánál eléggé kivehetém,
nem
támadhatott közöttünk.
Már nem a beteg-szoba volt az többé; a
mint egy setét tömeget, Fraser Márton há- nyugágy, az olasz-fal s mögötte Lúcsia kis
Csillagunk föltünt, teljes fényben s minzát. Szobája ablaka setét volt, mint már széke: egyik sem voit ott. Sehol a kényelem den csorba nélkül gyöngéd, ragyogó suganehány napja, de az öreg mr. Fraser ablaka, és jólét semmi eszköze, sem csín, sem fény, rakat vetett az eljövendő évekre. A hófedett
mely közelebb esett hajlékunkhoz , nagy vi- sem ragyogás: egy szorgalmas tudós könyv- vidék távolából harangok csendülése hallatlágosságot vetett a fehér sikra. A túlcsigá- tára és dolgozó-szobája volt az egész, ki a szott, mintha lelkünk templomában esküvőre
zott munka és fölizgultság teljesen kimerített, külsőre és kényelemre semmit sem ád. De harangoztak volna, fölverve mindkettőnket
s a mint ott könyököltem, kigyúlt arczomat bár ilyen volt: szivem otthonként ismeré föl. elmerülésünkböl.
a fagyos ablaktáblához nyomva, végig gon- Ott ült Márton, meggörnyedve, szokása sze„Már azt hivém, hogy egészen elveszítem
doltam mindazokat, melyek vele való isme- rént, számításaiba mélyedve s gyakran fo- önt" szólt Márton. „Reméltem, hogy talán
retségem óta történtek; és ott üzte egymást lyamodva a körülte elszórt könyvekhez.
valamikor eljő hozzánk, — de ma este azt
lelkemben kép, kép után, álom, álom után,
Lehetséges-e, hogy amaz elfoglalt férfiu haliam, elutazott, a mint Lúcsiának is csak
mind megannyi látománya boldogságomnak, egykor szenvedélyes szerelmet vallott ne- az imént mondám. Mindenként azon volt,
mely enyém lehetett — volna.
kem, s most ott ül fényben, melegben, érzé- j hogy látni akarja önt."
Igy álltam ott, könyek szivárogván át ketlenül, szinte elérhetném kezemmel, — j
Most élőmbe segité a leánykát s aztán
szemeimet fedő ujjaim között, midőn dajkám mig én, mint egy elátkozott, itt állok hideg- I egészen mellém fészkelte magát, kebléből
bejött, hogy becsukja az ablak - táblákat. ben, setétben, kétségbeesve?! Küszöbén re- j mély sóhaj tört föl, a mint fejét keblemre
Megrezzenve hökkent vissza, midőn engem megő lépteim viszhangra, arczom setét j hajtá. Ekkor hallók a mint a betlehemesek a
meglátott.
emléke nem áll-e közéje és tanulmányai fasoron feljöttek, sMártonnak alig maradt any- '
„Azt hivém: az anyját látom" — kiál- közé ? Eljátsztam jogomat, hogy mellette ül- nyi ideje, hogy a függönyöket lebocsássa az
tott föl. „Százszor láttam épen abban a hessek, elolvashassam jegyzeteit, melyeket ablakokra, mig azok odasorakoztak, hogy
nyomban."
irónja papirra vet s eloszlathassam a borút, kelet csodás csillagának történetét elzöngjék.
„Zsuzsi néni, hogyan esett, hogy anyám mely kedélyére nehézkedett; és reményem
Midőn az énekesek elvégezték s emelt
nem ment mr. Fraserhez?"
sem lehetett — m i valójában remény, vigasz hangon vetek utána mondókájukat: „Adjon
„ők is olyanok voltak, mint a többi — lett volna számomra — hogy egy más nő, Isten sok boldog karácsony napokat és szenem értették meg egymást, akár hogy is ki hívebb s méltóbb nálam, egyhamar ma- rencsés uj esztendőt!" s Márton kiment hozszerették egymást," felelt a dajka. „Mr. gáévá tehetné eljátszott jogomat.
zájuk a csarnokba, hogy beszéljen velök: én
Fraser elsö házassága pénz kedvéért esett,
a
gyermek fürtéi közé rejtem arczomat s
Egy csöngetyüt hallék megszólalni s
nem is sok szerencsét hozott, s igy mr. Fra- Márton fölkelve elhagyá a szobát, Ha időm hálát rebegtem istenemnek, hogy igy megser egykissé morgolódó természetű lett. Igy lett volna besuhanni: szerettem volna, bár változtatott.
aztán össze-össze szólalkoztak, addig s addig, egy darabka, haszontalanul eldobott papir„De mi ez, az istenért, Márton ?" sikolték
mig anyját megkérte mr. Gretton, a kisasz- kat ellopni — de a mint az üveg-ajtó kilin- föl megrémülve, a mint visszatértekor fölszony atyja. Bizony! mr. Fraser özvegyen csét remegve megfogtam: visszajött, a kis vetem szemeim ?
maradt s háza küszöbét is csak nagy ritkán Fraser Lúcsia elsoványkodott testét karján
A gyermek lesütött szemepillái le voltak
lépte át; ugy, hogy a boldogult nagyasszony emelve. Egy hosszu takaróba burkolta ked- csukod vá s kicsiny keze, melylyel az elöbb
közelről nem is látta öt soha többé — bár, venczei s most, a mint egy karszéket a tüz kezem szoritá, erőtlenül szét volt nyilva.
hej! de sokszor láttam őt — mig atyja ura elé forditott s a gyermeket beléhelyezé: Öntudatlanul, nem is pihegve feküdt karjaim
odajárt a bálokra, lóversenyekre, gyűlésekbe arczának minden merev vonása gyöngéd- között, mintegy fonnyadt virágszál.
— abban a helyben állva, hol most a kis- ségbe olvadt át. Kiterjesztem karjaimat felé,
„Csak ájulás az egész Sztella", szólt Márasszony áll. Akkor is, midőn utoljára önt mintha kértem volna, hogy fogadjon ismét ton; „mióta ön elhagyott bennünket, mindig
karjaiban tartá, midőn behoztam önt hozzá, szivébe és oszlassa szét a hideget és setétet senyvedett s fölüdüléséhez minden reméhogy jri éjszakát mondjon, ez ablaknak for- körülem, — s avval megfordultam — hogy nyemet csak az ön gondos ápolásába vetem."
dulva ^ suttogá égre vetve szemeit: „Meg- emlékembe vésve ez édes, drága képet, árva
Az egész éjet ott töltém, a kis gyermekkísértem, hogy betöltsein kötelességemet otthonomba térjek ismét...
kel ölemben, ki magához térve halott-szerű
férjem és kis gyermekem iránt!"
Ekkor valami csicsergés támadt a boros- ájulásából és nyugodtan szúnyadva karjaim
„Dada", szólék, „hagyjon magamra; ne tyánfa ágai közt, s egy kismadár, kireb- között: máris osztozkodott szivem életében,
csukja még be az ablakot/' Nem az önzés bentve fészkéből a hideg éji légbe, röpködni örömében, boldogságában. Mély csönd és
hevülete volt már, mi elfogott. Eddig pa- kezdett s a kivilágitott ablaktáblához csa- nyugalom fogott körül bennünket áldott
naszkodám, hogy kínomhoz hasonló kín pódott. A kutya a szobában, mely már az- házunkban, s csak egyszer zavartatánk meg r
nincs a világon — de anyám bukása nagyobb elött is nyugtalankodott közellétemre, egy midőn dajkám belépett, kit Márton fölke-

meg a földön, buza, árpa, zab az arató-géppel

számittatnak. E gyakorlati polgári j
resve a legnagyobb rémülés, aggódás között délvonaltól
felosztás 3zerint minden város, helység, birtok, Jlevágva hotekig marad a tarlón, s csak is a gőztalált.
parczella változhatlan viszonyos helyfekvési meg- ]csép működésűkor szednek össze annyit, mi a gép
Fölvirradt a boldog karácsony-reggel. határozással bir, s az állam által szentesített birtok folytonos táplálására megkivántatik, tudván egész
biztonsággal, hogy nem hulland eső, mi a gaboMegkértem a dadát, hogy rendezze hajam iraton részletesen leirt fekvés, a legkisebb kétér- nában kárt tehetne. Szántásvetés a november és
tolmüségnek
sem
enged
tért,
ezen
elv
szerint
épen ugy, mint anyám szokott fésülködni.
deczemberben beálló esőkkel kozdődik, és junius
Midón aztán mr. Fraser hosszu beszélgetés Sacramento városa helyzete igy iratik: fekszik a első heteiben beáll az aratás. Szőlő júliustól egész
8-ik townshipban északra, s az 5-ik sorban keletre
után Zsuzsi nénével, megindulva s szeretet- Mount-Diablot véve alap és dél vonalul. Az ily októberig érik, a faj minősége szerint. A völgyekteljesen leányául fogadott: többször szólitott townshipok 16-ika és 36-ika a közoktatás felse- ben a közép nyár délbon nyomasztó, azonban a
osték és éjek hűsek és üditők. Járványos
Marinak, mint Sztellának, s én boldognak gélésére van adományozva. A kongrosszus tekin- reggelek,
betegségek nincsenek; az alant — különösen a
érezém magam, hogy anyámmal összevétett. tetbe véve a két világtengort összekötő Central- folyók torkolatainál — eső vidékeken azonban az
Este közöttük ülve, remegés fogott el s Pacífic-vaspálya nagy fontosságát, ennek egész állati és növényi lerakodványok erjedésbe menvén
szinte szerettem volna sirni, mignem gyön- vonalhosszában jobb és balra 20 mérföldre mindon át,malaricus bajokat szülnek; — aprairie (legelő-)
páratlan számmal jegyzett soctiot neki ajándékogédségük le nem csöndesitett. Majd egy zott; a társaság a legjobb szántóföld acreját 2%, táj, a hegyes-völgyes vidék, domb oldalok, a henehány régi dalt énekeltem el nekik, me- cser és tölgyes erdő acreját 5, legelső minőségü gyek és az ezek közötti völgyek tökéletesen egészségesek.
lyeknek minden szépségük egyszerü dalla- szálas fenyő erdő acroját pedig 10 dollárjával boA mivolés alatt álló földnem természete, főmaikban rejlett; és mr. Fraser beszédes lőn csátotta áruba.
vonásokban két hely fokvés szerinti mogkülönbözte Az Egyesült-Államokba tömegesen történő
és mondott sokat az elszállott és még jötest és osztályozást hozott szokásba: s a szerint a
kivándorlás
azon nagylelkü és bőkezű politiká- mint a föld az alant eső termékeny völgyekben
vendő évekről; és Lúcsia szemei folyvást
nak tuiajdonitható, mely szerint mindenkinek sza- fekszik, hol a televény föld lerakodványai kimemosolyogtak.
bad akaratától függ birtokot foglalni, és azon
Aztán Márton hazakisért az ismerös ös- letelepedni; az örökös megvásárlás foltételei oly rithetlonek: alluvial vagy fenék földnek (bottom
vényen, melyen annyiszor haladtam végig könnyen teljesíthetők, hogy egy ép tagokkal land), vagy podig az emeltebb helyeken domboldali földeknek neveztetik. Az aliuvial vagy tele-egyedül, minden félelem nélkül; de a bol- megáldott egyén, 160 acres negyed szakaszt há- vény föld a szerint a mint dél, közép vagy észak
dogság terhe remegővé tön, s minden vá- rom év alatt minden legkisebb megerőltetés nélkül Kaliforniában fekszik, tropikus, vagy mérsékelt
ratlan zörejre szorosabban simultam hozzá, sajátjává tehet.
égalji gyümölcsöket teremhot. A Sacramento, San
„Pre-emptio" és „Homestead" törvényeknek Joaquin s egyéb völgyi fél-tropikus égalju alluboldognak érezve magam, hogy van a ki
neveztetnek azon eljárások, melyeknek foganata vial földek, a téli hónapokban évenként feldagadó
védjen.
szerint egy letelepülő birtokjogot nyerhet.
folyamok, mellékfolyók és patakok habjai által
Aztán egy tavaszi napfényes reggel, a
A ki az államtól pro-emptio szerinti birtokjog elárasztva, a hegyekből lemosott tolevény által
vidor Lúcsia és a diadalmaskodó Borbála czimet akar nyerni, kimegy a még eredeti szűzos- folytonosan kiapadhatlan terme kény ségű állapotnyoszolyó-leánysága mellett alázatosan és ségökben álló földekre, kiszemel egy sávé vágya ban tartatnak fen; a kerti vetemények minden
boldogan nyerem el áldott sorsomat s Fraser szerinti darabot, körülkeriti azt, s lakházat épit neme, gabona, dinnye, czukorrépa, hüvelyes veterajta, azután irásbeli nyilatkozatot (declaratory
Márton nejévé levék, s megemlékezve leány- statoment) intéz a legközelebbi állami földhivatal- mények, krumpli, kukoricza, stb. dásaa tenyékorom meggondolatlan könnyelműségeire: hoz, moly okmányban olősorolja az általa válasz- [ szik, sok farmor kezd dohányt is termeszteni, a
I komló minősége a világon a íegjobbnak tartatik,
azon valék, hogy jobbá lehessek, s hogy sze- | tott darab föld természetét, a letelepedés napját, \ az érés időszakában eső által nem érvo, erőtartal!
retetben, háládatosságban és alázatosságban ön életkorát, állapotát, valamint azon nyilatkoza- mából legkevessbbot sem vészit, s a bajor serfőtot, hogy az Egyesült-Államok polgára már, vagy zők hitolt érdemlő állitása szorint 10—15 százalékbetöltsem kötelességemet.
pedig törvényoson bejelenté szándokát, azzá lenni. kal hatályosabb azon komlónál, mely a nyári esők
Angolból Szász Béla.
Ezen irat benyujtása után három hónapra két ta-

! által látogatott országokban terem. Az eperfa gyornúval kell az állami földhivatalnál megjelennie, : san nő fel, s a levelein élő selyem bogár eddig
hol ügye megvizsgáltatván, a két tanu esküvel
betegségnek sem volt alávetve. A gyümölcsEredeti közlemények Kaliforniából. vállal kezességet, hogy a letelepülő minden, a pre- i! semmi
fák gazdagsága bámulatos, alma, körte, szilva,
emptio törvény szerinti kikötés pontjait teljositen- baraczk, cseresznyefák gyorsan nőnok, s óriási
v.
di. Ha igy a törvény értelmének elég tétetett, l'/ 4 nagyságu gyümölcsöket teremnek.
dollárt fizet az általa lefoglalt föld acrojáért, s a
Kalifornia, gazdasági tekintetben.
Dél Kalifornia sik földoi átalában száraz terfizetési
összegről nyugtát kap; két-három év mulKalifornia gazdasági rendszere, a sajátságos
mészetüek, a hegyhátakról lesiető folyókat azonban
va
leérkezik
a
birtok
jogot
szentesítő
„patent"
éghajlat, különös helyi viszonyok és egyéb esetelőnyösen lehet Öntözésre alkalmazni, s mesterséleges befolyásoknak korszerű irányt követelő ujj- (engedély-okmány) Washingtonból, midőn a nyug- ges csatornázás által a legmostohább a^yagtalaj
mutatása íolytán, oly nagyszerü minta kezeléssé tát visszaadva a birtokot igazoló patentet kapja nemcsak hogy haszonnal mivelhetővé, sőt nehány
nőtte ki magát, mire kissé részletesb figyelmet kezébe.
Van azonban még egy más ut-mód, mely sze- évi gondos kezelés után egyiptomi tormékenységüvé
fordítni, vagy némi csekély tanulmányozási fáraváltozik át; ez örök tavaszt mosolygó vidékeken
dalmat fordítni legkevésbbé sem lesz hálátlan rint még előnyÖ3obben szerezhetni birtokot az narancs, czitrom, figo, olaj, datolya, gránátalma s
föladat; különösön érdokelhet ez bennünket ma- Egyosült-Áilamoktól, s ez a 80 acronyi birtokra minden nemű pálmafák a legszebb tropicus égalji
gyarokat, kiknek kiváló érdekkel kell kisérnünk igényt adó Homostead (háztüzhely alapítási) jog gyümölcsöket termik. A szőlőtőke annyit terem,
a korszerű gazdasági vivmányok gyakorlati alkal- igénybevétele. Az Egyesült-Államok politikája: hogy azidén a kisebb birtokos, kinek sajtója nincs,
mazásának eredményeit. Mielőtt Kalifornia gazda- szabad, független, önálló, jó módú, nevelt egyének alig tudta fél dollárjával eladni a szőlő mázsáját.
sági állapotának leirását kezdoném, érdekesnek polgári testületéből állani; s hogy ezen az alkotA dombháti földek, a völgyek fölött uralgó
látom az Egyesült-Államokban megállapitott föld- mány által kitüzött czélt minél hathatósabban '• kisebb-nagyobb magaslatokon terülnek el, és ezek
felmérési, illetőleg birtoktagositási rendszert, vala- előmozdítsák, minden amerikai polgárrá lenni az államnak kiválóan gabona, fű és gyümölcstermő
mint a művelet alatt álló földnomek természetét akaró letelepülőnek jogot adnak egy háztüzhely részei. Ha ozen dombháti legelőket marha vagy
alapítására megkivántató 80 acrenyi földmonnyielőre bocsátani.
ség birtokba vételére. Épen ugy mint a pre-emptio juhnyáj nem járja, alogjobb széna-füvet nyujtják;
Az Egyesült-Államok az áruba bocsátandó
esetébon, a települőnek lakházat kell épiteni, a az amerikaiakat meglopto ezen gazdag természetes
nyilvános földök felmérése, a felmért tagok térkébirtokon kell lakni, s azt mivelni, azután háztüz- fű és vadzab tenyészet, mely ozen prairieket a birpezése, eladása és kijelölésére saját földhivatalt
hely alapítási nyilatkozatot intézni az állami föld- tokba vételkor mindenütt takarta. A csoportokban
{Land-Office) tartanak fönn. Ezen hivatal mérnöhivatalhoz, elősorolva a pre-emptio esetében kitett még fenálló cser és tölgy, az annyira óhajtott déli árkei a szükséghez képest fölvenni szándékolt földtényálladékokat. Már a folyamodás napján meg- nyon kivül, meglehetősen födözi az épitési és tüzelő
területet 36 négyszög angol mérföldet magában
kapja a homestoadi bizonyitványt, s ha öt évig anyag szükségletét. E földön csekélyebb mennyifoglaió — tehát minden egyes oldalon hat-hat
lakott a birtokon, mivelto azt, s épon ugy mint a ségben ugyan, de ép oly minőségben megterem minangol mérföldöt számoló — négyszögekre O3ztják,
pro-emptio esetében, két tanúval pecsételi a tör- dennemü gabonanem és gyümölcs, mint az alantas
mely terület Township (város terület) nevet visel.
vényszerinti eljárását, visszaadva a homestoad- alluvial földön, — és ez képezvén a nagyobb terüEzen township 36 szakaszra (Sectio) oszlik, ezok
bizonyitványt, birtokát szentesítő patentet kap, letet, ennek évi tormése szolgál a piaczi árszamindegyike egy-egy négyszög mérföldet —vagyis
— a hivatalos csekély költségeken kivül — minden bályzat mérvéül. A legterjodelmosebb szőlőkertek
^40 acret — foglalván magában. Minden szakasz
az ily dombhátakat koszoruzzák, itt virágoznak a
egyéb dij nélkül.
fiégy negyed szakaszra — ezek mindegyike 160
gyárüzleti nagyvárosokat vajjal és sajttal ellátó
Kalifornia egálja Spanyol — vasry Olaszor- tejgazdászatok; a marhatonyésztés a legszebb jöacre-ra osztatik; a negyed szakasz pedig ujra 40
acrós tizenhatod szakaszokra tagoztatik, ez lévén szág, szóval Del-Hiuropa egáljához hasonló, s a vedelmet hajtó iparágat képezi.
a
legkisebb mennyiségü, áruba bocsátandó földbir- terület nagyobb része a passat szelek befolyásának
A Sierrák magasabb helyein, a termékeny
to
k, kivévo a szabálytalan alaku folyók, tavak, határai között esik. Nyárban, májustól novemberig, talaj mindig meredekebbé válván, a földmivelésre
mi eső sem hull, a novembertől májusig tartó időföldszakadások stb. partjait.
nem alkalmas. A szőlőtő, moly alant oly hálásan
1^ Az ily felmérések foganatosításánál Észak köz „esős időszak"-nak neveztetik, mivel ugy a jutalmazá a gazda fáradozását, e magasban meddő
tágas
völgyekben,
mint
a
Sicrra
Novada
hegység
.T^Üforniában a Sacramento és San Joaquin folyók
cserjévé lesz, s a terebélyes cserfa, karcsu czédrus,
^ o f u t á s a közelében esö Mount-Diablo hegy- lankás oldalain csak is eső esik, mig a magasabb veres és fehér fonyőnemnek enged helyet. E hegy8
i d " ' Dél-Kaliforniában pedig a Siorra Nevada hegyek hóval fedvék. A völgyekben az évi átlagos lánczolatok kollemos völgyeiben számos kisebb
egv
Knczolat eo-y kiváló magaslata Mount-San- osőhullás 25 hüvelyk, ezen' mennyiség egész 60 farmok, tojgazdászatok és juhtenyészdék alakultak,
Q
di n o választatott kezdeményozési vagy ki- hüvelykig növekszik, arányban a hegyhát emelke- a mérsékelt égalj gyümölcsei a legdusabban teu!.Pontul. Ezen helyeken a délvonal (meri- désével. A Sacraiionto völgy 20 évi amerikai bir- nyésznek; ezen régiók terményei főleg árpa, répa
jk'jog • eztotvén, erre kelet és nyugoti irány- toklás alatt csak kétszer volt hóval fedve, és akkor krumpli, zab és szénából állanak; a bányászati
é
Pzelt ffüggélyes
alapvonal (base linó) huza- is a hó a déli napsugár hatása alatt alkonyati? telepek élelmezése is föltünő pénzforgalmat idéz
Dan képz
elt
ü g g é i v e 8 alapvonal (base linó) huzaegészen elenyészett. Ezon esőtlen nyár a gazdának
; ozen
egymást vágó vonalakra jelöltetnek ki kibeszólhetlen előnyöket nyujt a fontos aratási elő. Az északamorikai száraz föld legkitünőbb
a z
egymásra következő townshipok, s 1, 2, 3, 4 időszakban, a kaszálógép ollói által lenyirt fűrend fenyő erdői ezon magaslatokon diszlenek, a gőzstb. szamokat viselnek; és podig a dél- vagy északra minden legkisobb mogforgatás nélkül ott szárad erővel hajtott fürészmalmok több ezer embernek
az alapvonaltól, — a kelet- és nyugotra esők. a

|i;
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adnak foglalkozást, s az alanti vidékek épités- és
kerités-anyaga mind itt készül.
Mind e roppant előnyök mellett csodálatos,
hogy az ily megbecsülhetlen segédforrásokkal biró
állam csak alig egy pár év óta kezdi az önállóság
életjelét adni. A mult évtizedi aranyláz, s az ezt
követő kaliforniai roham, egyes egyedül kincsszomj által volt indokolva, és sajátságos korszakot
képez századunk népéletében. Kaliforniának évszázadok óta aranyporral halmozott völgyeit egyszerre elözönlő nehány százezer ember egyike
sem gondolt arra, hogy véglegesen ott telepedjék
le, hol a zsákmány gazdagsága tulhaladta legvérmesebb reményoi álomképeit; mint pillangó völgyből völgybe röpkedett az aranyszomjtól gyötrött
vándor, a nélkül, hogy az aranykalászokat keblében hordó földnek sokkal állandóbb gazdagságot
és nemesebb örömöket nyujtó kiaknázására gondolt volna. Azon, a világot bámulatra ragadó
aranykorban, a legszükségesebb élelmi czikkek,
butorok, kelmék, mind a keleti testvér államokból
inportáltattak; a mi legjobban virágzott, az a
bányász-gépészeti ipar volt. A mint azonban a
kimerült bányák több izzadtságot kezdtek igényelni, s csak nagyobb tőkével lőhetett a rendszeres kiaknázást eszközölni, egyes elkeseredett bányászok figyelme a folytonosan jó árakat nyerő
gazdasági czikkek termelése felé irányult, kikhez
később a foles számu bevándorolt gépészek nagyobb részo is szegődött, kik amerikai ügyességgel
és szakképzettséggel birva, az eddig hiányos szerkezetű gazdasági gépekot tökélyesitették, a körülményekhez és a helyi viszonyokhoz módosították. — A
munkadíj akkoriban hallatlan
nagy volt, s máig is a föld hátán legmagasabb lévén, százak
észtörése járt azon, mint lehetne a drága emberi munka
helyett a természeti vagy állati erőt a lehető legtorjedtebb
mérvben alkalmazni, hogy a
keleti bevitel olcsóbb terményeivel előnyösen lehessen kiállni a versenyt.

találhattak, az egész vidéken nagy szárazság levén. Mindig hallottam a régiektől — kiket e táj legMig jobbra-balra futkostak, Humayum egy grá- okosabb öregoinek tartottak — hogy ha a király
adó alá veti a gyümölcsfákat, özek bármily ternát-gyümölcscsel gazdag korthoz ért.
— Szomjazom — szólt a kertészhez — van-e mékenyek és nemesek voltak is azelőtt, elvesznek,
kiszáradnak, gyümölcseik elvesztik nedvöket és
vized?
izöket, a fa kivesz idő nap előtt s a kert pusztává
— Nincs •—• válaszolt a kertész — de gránátlesz. Ki sokat követel, kevesot nyer, ki köveset
gyümölcsöm bőven van. Ha kivánsz belőle néháóhajt, sokat nyer! . .
nyat, tégy ugy mintha otthon volnál, jőj be, s
Humayum király megérté, hogy az öreg kerpihenj meg e lugasban; s ha kissé várakozol, gyütésznek
igaza van. Az alatt mig ő a kertben időzött
mölcseim nedvéből üditő italt készítek számodra.
A király a lugas alá ment és leült; a kertész és ki ivá a gránátgyümölcs nedvével telt három
leszakita egy gránát-gyümölcsöt, kisajtolá azt, s csészét, környezete megtudta hol van, s azonnal a
belőle üditő, tiszta nedv csörgött ki, melylyel majd- lugas előtt termett, a hol a király pihent.
A sokaságról, fenyőkről, eljárásaik- és tisztenom megtelt a csésze, s azt vendégének nyujtá.
letűkből
megérté a szegény kertész, hogy a fejedeA fejedelem egész fenékig örömmel ürité ki,
lem volt, a ki előtt feltárá csekély gazdászati
azután kérdé:
— Barátom! adó alá vannak-e vetve gránát elméletét, s elhalványodott, de a fejedelem bátoritá,
kárpótlást s adómentességet nyujtá neki, s őt azon
fáid?
— Nincsenek — válaszolt emez — adót soha táj felügyelőjévé tévé, a melyben kertje vala.
Humayum királyi palotájába visszatérvén,
sem fizettem rólok.
ügyéreit
következő rendelet készitésével bizta
Humayum kérdezősködék azután, hogy menymeg :
nyit jövedelmezhet szép kertje?
— Mind azon tárgyak, melyek e napig nem
— A mult évben — válaszolt a kertész —
voltak
adó alá vetve, jövőre is szabadok leendenek;
körülbelől 300 szalung *) aranyat jövedelmezett,
azonkivül még elég gyümölcs maradt saját hasz- a létező adók, vámok s hagyományok, szelídebb
módon mérsékeltessenek. Ez az én törvényem, menálatomra.
— Lám — gondolá a király — ime ez egyik lyet ügyéroim és szolgáim életbe fognak léptetni.
Ettől fogva az állam jövedelme növekedést
első rangu kertészt adóztassuk mög, adjon jövedelmet az államnak. S azzal a csészét a kertésznek von, a nép pedig boldog és elégedett volt nagy
királya uralkodása alatt.
*
nyujtá, kérvén hogy még egyszer töltse meg.
Közli Vincze Dániel.
A kertész ujolag egy gránát-gyümölcsöt szakita s nedvét kisajtolá, de az nem tölté meg ugy

Az óriási polgárháború után,
több tábornok, ezredes, s nehány száz kisebb tiszt, jutaimi
illetékoiket kaliforniai földben
vevén ki, a már virágzásnak
indult gazdaságnak egészen uj
lendületet adtak, több ozer acre
tulajdonosaivá lóvén, s a berendezésre szükséges tőkével rondelkezvén a természeti és állati,
g minél kevesebb emberi erő
alkalmazásának elvét nagy mértékben kezdték alkalmazni.
Más fő elv volt és marad minden, legkivált pedig a kaliforniai gazdálkodásban minél ko-_
_
vesobb épületet emelni; őzen
Eszék vidékéről: Kendertilolás.
szabály kiviteléhez maga az
anyatermészet nyujtja a sajátságos égalji viszonyokban a legelőzékenyebb a csészét, mint az előbbi, még kellett kettő, három,
segédkezet; ogy 10,000 holdas gazdának nincs sőt tiz is, s a csészo még a tizedikkol sem volt töle.
sem csűrre, som gabonásra, sem pajtára, sem
— Mily különös — szóla a király -- alig
istállóra szüksége; tél nem lóvén, marhája sza- pár percze egy gránát-gyümölcs elég volt, s most
kadatlanul a szabadban legel, s mivel tagosi- tiz sem elég.
tott birtoka koritett, kárt senkinek sem teAz öreg kertész fejét csóválá: — Barátom
het, sem el nöm tévelyedhet, a kicsépelt gabonát — szóla — én tudom mi az oka; az^hogy ő felazonnal hajóra, gőzkocsira, vagy a városi raktárba sége a nagy király, ki e vidéken kormányoz, most
szállitja, a lakházat és virágos kertet magában elhatározá adó alá vetni e kert fáit; töle a puszta
foglaló külön udvar hátterében hosszu és széles elhatározás elég volt, hogy a gyümölcsök kiszáeresz áll, melynek fedele a gazdasági gépeket védi radjanak, és semmit se lehessen bolőlök kisajtolni.
az időjárás káros befolyása ollen. A fő épület oly
— Valóban — gondolá Humayum — tervbe
tágas, -hogy abban a különböző emeletekben egy
vettem
adó alá vetni e kertet s a gyümölcsök
fedél alatt mindennemü belgazdasági teendőt, a
azonnal
elveszitek nedvességöket. Mi fog történni,
legszebb rendben elvégezhet.
ha az ellenkezőt hatáwzom, hogy azt adómontesen
íly csekély épület- és személyzeti rendszerrel és szabadon hagyjam?!
bámulatos eredményeket lehet fölmutatni, s mind
Azonnal magában kezdé mondani: nem akaez a kiváló tökélyre vitt gazdasági gépok alkalma- rom adó alá vetni e derék ember gránát-fáit; s
zása, a föld rendkivüli termékenysége, s a gazda kérto a kertészt, hogy harmadszor is töltené meg
erélye és fáradhatlan munkaszeretetének tuiajdo- a csészét.
nitható.
(Vége köv.)
Sarlay Pál.
Az öreg engedelmeskedett: alig kezdé sajtolni a gránát-gyümölcsöt, a csésze színig telt, a
nedv kicsapott, sőt még a gyümölcsben is maradt
belőle.
Az adómentes kert.
— En tudom, hogy ez mit jolont — szóla a
— Keleti mondá. —
kertész mosolyogva — bizonyosan ő felsége a király, ki o tájon kormányoz, most e pillanatban
Élt egykor egy hatalmas király, Humayum
elhatározá, hogy szegény fáimat nöm veti adó alá.
nevü, kit dicsősége, fénye, hatalma híressé tőn
Batharath tartományban, melynek fejedelme volt.
8chan
*) Egy szalung = 31 és '/» °- é- k r - A Thai
Egykor, hadcsapatja^ élén, rettendő szomjuság vagyis sémi pénz nemben 4 szalung, 2 fuang, 800 bia vagy
szállá meg; vizet mindenütt kerestek, de nem kauri oszt. é. szerint = 1 frt és 23 kr.
V. D.

Egyveleg.

** (A szegedi bünpör ök)
egyike szörnyü világot vetett
egy 21 év előtt elkövetett embertolen gyilkosságra. Komáromból menekült két honvédtisztet Kis-Kőrös mellett az
uton gyilkoltak le aranyaikért
ép azok, kiknél egy napra menhelyet kerestek. A hullákat juhászok temetek el, föléjük négy
nyárfát ültetve, melyeket a nép
most is „halottak fájá"-nak nevez. A bűntettet négy béres
ember követé el, kikből a zsákmány után jómódu halasi földosemberek lettek. Bűnök rejtve
maradt husz évig. Közülök most
három a szegedi vár rabja; a
negyedik meghalt.—Ül most a
szegedi várban egy T. Antal nevü vagyonos ember is, ki vagy
30—40 ezer ftnyi értékkel bir
s elemi nevelésben részesült.
Becsületes ember volt mindaddig, mig a Kufsteinből kiszabadult Rózsa Sándorral meg nem
ismerkedett. E hires „szegény
legény" nimbusza azonban őt ia
megrontotta s beállt a kompániába, mely 1865-ben a nagy
vasuti rablások tervét kifőzte. Merész terv volt ez.
Először Mokrin és Perjámos közt próbálták meg,
de siker nélkül. Másodszor 1868-ban Pétori és
Kistelek közt egy akáczfát lánczoltak a sinro,,
hogy az a vonatot kizökkentse. A mozdony azonban átgázolta a fát és semmi baj sem történt —
a rabló urak fölsültek. De harmadszor is megpróbálták a vállalatot, s Péteri és Félegyháza közt a
sínek szögeit Kalocsán készitett csavarhuzó segélyével kiszedték s az erdőben ugy várakoztak az
éjjeli vonatra, mely csakugyan kizökkent. Mihelyt
kizökkent: a fegyveres rablók előugrottak, vad
lármát ütöttek s a kocsik ablakait betördolve elrémiték az utasokat. Ezalatt kettő beugrott a
postakocsiba, hogy azt kirabolja. De elhibázták s
közönséges málhakocsiba törtek, s mig e hibát
helyre akarták hozni: azalatt a bátrabb utasok,
köztük több katonatiszt, kiugráltak s karddal
támadák meg a rablókat, kik ismét zsákmány nélkül kotródtak el. A bűnrészesek rojtve maradtak
mindaddig, mig ifjabb gróf Ráday Gedeon föl
nem fedezte őket. — Ül a várban egy oly fogoly
is, ki egykor Kanizsa város csondbiztosa volt. Egy
nap Rózsa Sándor találkozott vele s mint emberismerő csakhamar sejteni kezdé, hogy ezzel az
emberrel üzletbe lehet bocsátkozni. És csakugyan
e közbiztonsági tisztviselő volt az, ki a rablókat
H. Miklós kanizsai földbirtokos házára utasitá,
hol azok egy éjjel ,,nagy fogást" tettek, sok aranyat, bankjogyet és értékpapírt vivén el onnan.
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öreg, szürke obsitos figyel, ki előtt már a harcz szintén a sorshuzás egyik legfőbb nyereménye
semmi esélye sem ujság. A háttért is női alakok lesz, miután megvásárlására már megtörténtek a
= (Révész Imre „Protestáns egyházi és isko- töltik be. Balról a háttérben egy haldokló katona kellő lépések. Telepy Károly titkár bemutatott
lai Figyelmezö"-jéből) megjelent az V. (májusi) fü- ágyát látjuk, kit női kozek ápolnak. — E kép az idei albumlapoi? kőzül kettőt: Wagner Sándor
zet. A magyar iskolatörvény birálata be levén fe- Müller Farkas itélete szerint méltó lesz az „El- „Nőrablását", és Than Mór „Sz. Czecziliáját."
jezve, a szerkesztő most az osztrák hasonló iskola- itélt utolsó napjai"-hoz, s már vázlata arra mutat, Az ülés tudomásul vette a pénzügyminiszterium
engedélyét az idei sorshúzásra, mely mulhatlanul
törvényt támadja meg az ottani protestáns iskolák hogy Munkácsy tárgyát mélyen átérezte.
szempontjából, melyeknek létele van általa fenye*• (A „Magyar Állam") szerkesztőségében decz. 26-án történik meg. Szóba jött, hogy lépégetve. Do midőn a protestánsok s iskoláik ottani változás történt, Török János az egyik lapigaz- sek történjenek, mikép az Eazterházy-képtárból a
és itteni állását s a két iskolai törvény várható gató és b. Jósika Kálmán felelős szerkesztő visz- társulat kiállitási helyiségébe vezető folyosó oly
hatását reájok, egymással azonosnak állitja, ugy szaléptek, most már Lonkay Antal maga a lap- napokon, midőn az Eszterházy-képtár nyitva van,
szintén kinyittassák, hogy igy a közönséget a nagy
látszik, egészen feledi az óriási különbséget, mely igazgató is, szerkesztő is.
az ausztriai és a magyarországi protestánsok hely** (Vidéki hírlapirodalom.) A „Debreczen" korülő no riaszsza ol a kiállitás megszemlélésétől
zetében van. Amazok aránytalan kisebbség, mely társszerkesztőt nyert e hó elején a Pestről leköl- akkor, midőn már ugyis csak egy ajtó választja el..
mint csöpp a tengerben, elenyészik a tulnyomó tözött Borostyáin Nándorban. — A „Tiszavidék" Végül a titkár jelentette, hogy Munkácsy Mihály
katholikusok mellett; emezek, ha kisebbség is, te- czimü nyiregyházai hetilap szerkesztését Szabó megígérte, miszerint „A siralomházban" czimü
kintélyes mind száma, mind szellemi ereje, mind Antal, az egykori „Debreczeni Lapok" volt szer- festményét, (mely külföldön oly nagy figyelmet
gerjesztett) elküldi kiállitás végett.
. történelmi multja által, a mellett tömegesen van kosztője veszi át.
egész nagy vidékeken s elveszéstől épen nem fél** (A debreczeni nb'egylet) e napokban név** (Megszünt szaklap.) Az alig egy negyed
het. A tudós szerzö azonban benne van a rémeket év eiőtt megindult „Közgazdászati Hetilap" ki- telen levelet kapott, ezer forinttal az árvaházra,
látás sodrában, s abból nem igen bir kivergődni. adói, Bernát Dezsö és Máday Izidor lapjuk utolsó „egy nem rég kialudt nemes sziv végakaratából";
Még egy czikk után, mely az egyház és iskola számában jelentik, hogy e számmal a lapot „tőlük s mindenki részvéttol sejté, hogy ez a nemes sziv
szoros összefüggéséről szól, apró bibliográfiai s ve- nem függő akadályok" miatt megszüntetik.
az áldozatkész Csanak József elhalt leányáé volt.
gyes rovatok következnek. Óhajtanók, ha a szer** (Kassay Adolftól) mogjelent: „A közigaz** (A honvédmenház javára) Temesvártt
kesztő, nagy tudományát s éles kritikai erejét a gatási törvények, miniszt. rendeletek és közigaz- rendezett bazár fényes-n sikerült. Kedden délkönyvismertetési rovatban is érvényesítené, s nem gatási ügyekboni eljárás" irománypéldákkal, köz- után zárták be azon fontos ok miatt, mert már
adna egyes könyvekről csak nehány sornyi igaz, tisztviselők, ügyvédek, községi jegyzők sat. nem volt mit eladni. A tiszta jövedelem 4092 frt.
jelentést. Van azonban a tárczában két igen számára, tartalmát az adóügyre, az összes rendnagy érdekü közlemény. Egyik Szabó Károly tól, őrség, szegény ügy kezelésére; továbbá a piaczi,
Egyház és iskola.
az erdélyi Muzeum nagy érdemű s tudós könyv- mezei, hegyi, vásári, épitészeti, közegészségi rendtárnokától „Szikszai Hellopoeus Bálint (XVI. őrség kezelésére, árva ügyökre, iparüzletre vonat** (Az egyetemen) Greguss Ágost tanár a jövő
századbeli) kátéiról"; a másik szorgalmasfiataltör- kozó törvények, rendeletek és szabályok képezik. héton fogja megkezdeni széptani előadásait. Legténeti régiségbuvárunk Eötvös Lajostól „Szántai Ezekhez az eljárás és alkalmazás könnyítése és először is „A rút elméletéről" fog értekezni, s
István (hittani) vitatkozása 1538-ban", mely Zápo- felvilágosítása végett irománypéldák is vannak aztán Arany János kisebb elbeszélő költeményeit
lya János korára s jellemére érdekes világot vet. mellékelve. A 25 ivnyi kötet ára 2 ft; kapható fejtegeti.
** (A vallás- és közoktatásügyi miniszter) a
— Mi nagy reménységgel várjuk, hogy ez egyhá- Fekete Bernát könyvkereskedésében.
pesti
egyetemi bölcsészeti kar és egyetemi tanács
zi és iskolai folyóirat, mely oly illetékes kézben
** (Uj zenemüvek.) Rózsavölgyi és társnál a
van, még ezután találja mög valódi kerékvágását, következő uj zeneművek jelentek meg: „Angyalok feltérj osztéso folytán dr. Krenner József nemz.
melyben haladva — feledtetni fogja a derék „Sá- nótája," andalgó palotás és 3 fris, szorzé Németh muzeumi őrt, az őslénytanból és földtanból marospataki Füzetek"-et s méltó versenyre kél az János. Ára t>0 kr. Továbbá: „Vert-Vert nftgyos" gántanári minőségben megerősitette, — a hadi
unitáriusok nagy becsü „Magvotő"-jével, melyről Offenbach „Kakadu" cz. operettje után zongorára tanfolyam egyik tanárává pedig gr. Pongrácz Károly helyébe, a honvédelemügyi miniszterrel
maga is elismeri, hogy „példányul szolgálhat a Leibold C.-től; ára 60 kr.
egyetértőleg, Paxy Károly honvéds?ázadost nereformátusoknak."
vezte ki.
** (Csengery Antaltól) két kötet munka fog
Kttzintézetek, egyletek.
** (Római távirat.) Róma, május 3. Több
közelebb megjelenni Ráth Mórnál, a jeles szerző
— (A magyar tud. akadémia) f. május év 2-ki püspök azt inditványozá, hogy a zsinat ama kérarczképével. Tanulmányok lesznek benne a magyarok ősvallásáról, ékiratokról, scythák nemzeti- rendes heti ülésében Szilágyi Ferencz 1. tag érto- dés felett vitatkozzék: „adott-e Krisztus Péterségéről, Khina, India s Egyptom műveltségéről, s kezett a IL József császár korában 1781-bon tar- nek és utódainak hatalmat az uralkodók felett
jellemrajzok Nagy Pálról, Bezerédj Istvánról stb. tott legnagyobb részben eddig ismeretlen ország- Ítélhetni ?"
** (Német bírálat Munkácsy ról.) Düsseldorf- gyűlésről, mi nemcsak azért emlékezetes, hogy
Ipar, gazdaság, kereskedés.
ban tartózkodó derék fiatal festészünknek, Mun- azon monarcha idejében átalában több országgyükácsy Mihálynak ogész tárczaczikket szentel a„N. lés nem volt, de főkép azért is, mert bár hódolati** (A „Haza" életbiztositó banknál) a mult
Fr. Pr." egyik közelebbi száma. — E czikk irója nak neveztetik, a sérelmes czimet inkább megér- ápril hóban benyujtatott 528 db. bevallás 610,715
Mül er Farkas, szépen méltányolja Munkácsy demelné. Értekező a felvett tárgyat hat pont frt tőkére. A bank működésének kezdete óta, t. i.
tehetségét. A hosszu tárczában leirja Munkácsy alatt adta elő. 1. II. József császár kormányrendsze- 1867. szeptember l-töl 1870. április hó végeig az
viharos multját, nélkülözéseit, végre a kormány rének a főbb vonásokban jellemzése, ki a vallásos összes benyujtott bevallások összege 28 millió
segélye által külföldre jutását; szól régibb vázla- és polgári szabadság eszméjét a trónon legelébb 941,287 frt.
tairól, pályaműveiről, de különösen kiemeli „Az hirdetto. 2. E császárnak trónra lépése, s a bizto*• (Vásár.) Baranyamegyei Hosszuhetény
elitélt utolsó napjai" czimü festményét, melyről sitó kir. leirat. 3. Az udv. kanczellária az ország- községnek megengedtetett, hogy eddig máj. 2-ra
pár hét előtt hazai lapjainkban is többször volt gyülésnek csupán a homagium végett összehívását és deczomb. 4-kére engedélyezett orsz. vásárait
azó. E kompositióról Müller a legnagyobb elis- ajánlja. 4. Azt véleményezi a gubermum is, mi a csá- jövőben mindig május 4-dike és deczemb. 6-a
meréssel emlékezik meg. „Oly tiszta és világos az szár által jóváhagyatik. 5. Az országgyülés Nagy- előtti hétfőn tarthassa. — E község egyuttal eu— irja — hogy azonnal meg lehet érteni. A cso- Szebenbe 1781-ban auguszt. 21-re összehivatik. A gedélyt nyert, hogy minden pénteken hetivásárt
portok kitünőleg vannak összeállitva, s a vona- kir. hivatalosok ügye. 6. Az országgyülés folyama, tarthasson.
lokban tökéletes öszhang uralkodik. Különösen eredménye, s a haza sérelmei. Ezek között főheM njság?
ki kell azonban emelnünk az alakok és arczok lyen állott az országgyülésnek oly módon s oly
eredeti kivitelét. A legsajátságosabb jollemf'őkkel czélból történt egybehivása, hogy csupán fVjodelem
— (Sarlay Pál hazánkfia,) a lapunk mult 8
találkozunk mindenütt. A festészeti kezelés szin- iránti hűséghitét togye l 0 , de maga ügyeivel és jelen évi folyamában mogjelent érdekes kaliforniai
tén nagy elismerést érdemel, mórt a művész szinek sérelmeivel no foglalkozhassék. — Ez érdekes tör- képek és levelek irója, több évi távollét után a
és világítás tekintetében oly hatást fejt ki, mely- téneti rajz után Toldy Ferencz nehány észrevételt föld tulsó oldaláról ismét visszaérkezett körünkbe,
hez hasonló csak Knaus legjobb művein látható. adott elő Ipolyi Arnold: „Béla király névtelen hogy tanulmányait és tapasztalatait szeretett haMindent összevéve: Munkácsy ban oly költővel jegyzője" czimü legutóbbi értekezésére. E felolva- zája szolgálatára szentelje. Sarlay Losonczon 8 Z Ü_
találkozunk, ki, ha a megkezdett uton halad tovább, sás után a főtitkár az elnök nevében bejelenté, letett s 1859-ben Bécsben végezvén technikai
a legnagyobb reményekre jogosit; hogy azonban hogy az idei közgyülés május 24-töl május 28-ig tanulmányait, először az államvasut társaság szolnem lép félre, azt előre megjósolhatom." Müller fog megtartatni. Az ünnepélyes közgyülés 28-án gálatába lépett; ott azonban, mint magyar emazt mondja, hogy Munkácsy e képével a legelső IGSZ
bernek, az akkori viszonyok közt nem levén kiláfestészek között foglalt helyet. A fiatal festesz
_ (A képzőmüvészeti társulat) máj. 2-kán tása előhaladást, Erdélybe ment, hol előbb
képét Araerikába viszik, s ő jelonleg — megbízás tartott ülésében a biráló bizottság jolentése alap- tagositási munkálatokat vezetett, majd a gróf
folytán — egy, hasonlólag a magyar nép életből ján tudomásul vette, hogy a folyó évi sorsolásra Telekieknél urodalmi mérnök volt, egész 1864-ig.
vett képen dolgozik. A jelenet a magyar szabad- következő müvek vannak megvásárolva: Than Kégi vágya volt utazni s külföldi tapasztalásokat
8
ágharcz korában játszik s nőket ábrázol, kik té- Mórtól „Humor és Mogor;" Székely Bertalantól szerezni; engedett az akkoriban Mexikó felé sürgő
P&5 készitésével foglalkoznak. A háborut csak a „Az apácza;'1 Munkácsy Mihálytól „Száraz ma- áramlatnak; oda ment s a chapultopeki császári
Szi
nfalak mögött látjuk, de a néző a legközvetle- lom;" Pál Lászlótól tájkép; Markó Ferencztől udvarban mint hadmérnök az épitészeti ügyek
nebb közelben éli át szörnyű jeleneteit. Balról „Száraz malom;" Markó Károlytól tájkép; Schaf- vezetésével volt megbízva. A császárságra rosz
egy megsebzett fiatal katona ül, testileg, lelkileg fer Bélától csendélet; Brodszkytól „Balatoni táj;" idők s bukás következvén, mint magán-mérnök
s nve< 0
ff * '- Oldalt jobbfelől egy öreg nőt láiunk, Mészöly Gézától „Hintersee;" Böhm Páltól „Szé- telepedett le Mexikóban s mexikói, franczia és
angol mérnökökkel társaságban működött. A beledi e J á 8 z b a n ? z é P i f J u leánykát, a kettő között nagyüjtés;" Maisch-tól „Tanulmányfő;" Grimmtől
„Kecskeméti puszta." Keleti Gusztáv nagy táj- zavarok azonban nem engedtek csöndes munkáslom, hogy hónáért nem harczolhat. Hátrább egy í festménye, a „Számüzött parkja" valószinüleg ságot s átköltözött Kaliforniába. Itt előbb a Yuba_
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megyei, marysviilei gépgyárban a rajzosztályt ajtót, a bivaly azonban borontotta azt, s egészen
Nemzeti szinház.
vehette; de a hideglázas égalj egészségtelen megvadulva rohant az udvarra, hol Szabó KárolyPéntek, ápr. 29. „Egy millió.'' Vigjáték 4 felv. Irták
volta miatt a fővárosba, San-Franciskoba tette át nak egyik kedves leánykája játszott. A kétségbelakását. Legutóbb a tengerparti mérnöktestnél esett anya a szobába menekülve, csak az ablakból Labiche és Delacour; ford. Szerdahelyi.
ápr. 30. .,L>on Juan.'1 Opera 2 felv. Zenéjét
kinálták meg igen előnyös állással, — de ugy kiálthatott leánykájára, hogy az udvaron levö szerz.Szombat,
Mozart..— (C'arina A. k. a..utolsó föllépteül.)
érezte: elég volt már az idegen levegőből és ide- hátulsó lépcsőzeten szaladjon fel a bősz állat olől.
Vasárnap, máj. 1. „Egy jó madár.". Eredeti vigjáték
gen kenyérből s hazajött. Nem kétkedünk, hogy A gyermek azonban nem hallva a kiáltást, csak 3 felv. Irta Szigeti József.
Hétfő, máj. 2. „Stuart Maria." Szomorujáték 5 felv.
itthon jó szolgálatokat tehet alapos szakképzettsé- akkor veszi magát észre, midőn a bivaly már neIrta Schiller; ford. Kelmenfi. — (Némethy Irma k. a. fölhány
lépésre
van
tőlo,
neki
szegezve
szarvait.
A
gével és világíátott8ágával, s tehetségeit a kormány
lépteül.)
vagv magántársulatok kétségkivül igénybe fogják gyermek ösztönszerüleg fut a lépcsőzetnok, szerenKedd, máj._ 3. „Az alvajáró.11 Opera 3 felv. Zenéjét
csésen eléri, de nyomában volt a bivaly is, s az szerzette Bellini.
venni.
Szerda, máj. 4. „A nyelvtan.1' Vigjáték 1 felv. Labiche
** (A honvédzászlók szalagjai,) melyeket a aggódó anya előtt még iszonyúbb jelenet fejlett
és
Jolly
után ford. Feleki. Es Blau Gyula hegedümüvész
keresztanyák Pesten rendeltek mög, nagyobbrészt ki, a bivaly rohant a lépcsőnek, s eltünt a gyerhangversenye.
mek
után
.
.
.
.
Pár
percz
mulva
szarvain
a
gyerelkészültek. Igy a budai és jászsági zászlóaljak
Csütörtök, máj. 5. „Lohengrin." Opera 3 felv. Szövegét
szalagai, melyeket Klotildé főherczegnő készítte- mekruha rongyaival tért meg, s az eközben oda és zenéjét szerzette Wagner Kichárd. — (Toperczer Ilka
tett. Az első vörös bársonyból van, gazdag arany siető embereknek sikerült lefogni. És a gyermek? k. a. szerződött tag föllépteül.)
hímzéssel s rajta e szavak: „Lobogj diadalmasan A gondviselés is nyomában volt. A bivaly a nyolhazánk dicsőségére. Klotildé föherczegnö a budai czadik lépcsőfokon utolérte, szarvát már ruhái közé
Szerkesztői mondanivaló.
63. zászlóaljnak 1869." —A jászsági kék, ezüsttel furta, de a ruha engedett, s csomókkal szakadt ki,
s
a
lépcsőfordulat
megmenté
a
második
rohamtól,
kiverve. Jeligéje: ,,örök diadal kisérje dicső pá— M.-Vásárhely Sz. D. Messze állanak még a kölyádat." — A gr. Andrássy Gyuláné által a ko-mert a bősz állat nem tudott a fordulatnál tovább zölhetéi színvonalától. Legjobb a pápa és szultán dicsérete; de
meg forditás, s az eszme jó benne, mi a ízerzöé, a küllozsvári 50. zászlóalj számára készíttetett szalag hatolni. A kis leánynak, ki a Muzeum könyvtár- ez
alak, mi a fordítóé, annál gyarlóbb. Az „Emlékkönyvbe"
látogatóinak
átalános
kedvencze,
hála
az
égnek,
piros bársonyból való s arany cserlevelekkel van
nehány szép sort ad, de csak néhányat. A többi még a
beszegve. Jelszava: „Vezessen bátorság, kövessen semmi sérülése nem történt, csupán ruhája volt verselésben is kezdetleges, annál kevésbbé gazdag eszmei
dicsőség!" — Gr. Szapáry Gézáné kettőt is készít- összetépve. — Egy magánlevélből annyit tehetünk tartalom s kifejezésben. Még igen sok küzdelem, gyakorlat
tetett. Az egyik a zalai 77. zászlóalj számára: ,.A e közleményhez, hogy Szabó Károlynak legidősebb, s kitartás kell a sikerig.
— Pest. V. Schiller ismert költeménye, „Az alpesi
hősé és erőse a győzedelem" szavakkal, a másik 13 éves leányával történt o baj, a kit nem játék,
(sic!) vadász" forditása nagyon gyermekes; a hang az iskohanem
ház
körüli
teendői
közben
lepett
mög
a
a muraközi 78. zászlóalj számára: „Harczban
lai rigmusok csengését adja vissza, s mindegyre más meg
kalauzunk a dicsőség, békében a törvény!" jel- bősz állat és utána a lépcsőkön anyira felhatolt, másba zökken át, ugy hogy élvezhetlenné teszi a csinos
hogy sz\r vá vál még a 11-dik grádics irányában is románezot.
igével.
— Ilidvég. R. L Az életképet mielőbb közölni fog** (József főherczeg) Alcsuthon megbetege- lezuzta a falat.
juk. A levélből látjuk, hogy félreértések vannak, magándett, s házi orvosát, Novák Antal honvédelmi
— (Halálozások.) Pécsett a jótékonyságáról levélben nemsokára ezekről is.
törzsorvost szerdán Alcsuthra ki vitték hozzá. — ismert Jónás József székesegyházi kanonok, pécsi
— Il uri v;i S. M. A Miramare egyes szép részleteit
A főherczeg csak jövő szeptemberben költözhetik apát életének 73. évében elhunyt. — Baksányi Jó- annyira szerettük, hogy némely más versszakok módositábe budai palotájába, mert az ott folvó épitkezések szef, Kis-Kőrös főjegyzője ápr. 25-én 77 éves korá- sára vagy kihagyására fölkérni mindig készültünk. Halmozott teendőink addig késleltettek, mig most uj küldeménye
csak akkor lesznek befejezve.
ban meghalt. — Pdrtényiné a vidéki szinészet egyik is megjött. Nem fogunk oly soká késni felhasználásával."
= (Gróf Batthyány Lajos temetése.) A törekvő és tehetségesebb tagja, a napokban halt
Batthyány gyászünnepély rendezésére kiküldött meg Kaposvárit szélhűdésben. — Jachimek Ferencz
pestvárosi bizottság vasárnapi ülésében tárgyalta nevű, magyarországi születésü zenész, ki PekingSAKKJÁTÉK.
a temetésre vonatkozó ajánlatokat. Ezek közül egye- ben is adott zongora hangversenyekot, egy hajódül az „Entroprise des pompes funébres" ajánlatát törés alkalmával China os Japán közt vesaté el
545-ik sz. f. — Cook E. B.-töl
találták méltónak az ünnepélyhez. E tervezet rész- életét.
— (Ghyczy Ignácz) országos képviselő, Ghyletei következők: A gyászmenetre alpaccávál diAmerikai sakkdió.
szitett kocsit készitenek, a lepel rajta ezüsttel czy Kálmán testvére május 4-én Tatán 71 éves
Sötét.
hímzett, két oldalt a család czimerével. A kocsiba korában nehány napi betegség után meghalt.
hat szép magas fekete ló lesz fogva, kocsis és fullajtár Ghyczy Ignácz ifjan a tatai nagy terjedelmü
magyar gyászöltözetben; a lovak mindegyikét Eszterházy uradalom igazgatója , s e hivatalát
egy-egy magyar ruhás szolga vezeti. A diszkocsi 1848. táján letévén, később József nádor pesti és
a legszebben lesz kiállitva. és csak juniusra ké- aradi örökének igazgatását vette át. — Mint a
szülhet ol. Ezenkivül hat gyászkocsi állittatik ki, j nyilvánosság embere, élénk részt vőn a hajdani
íekote lovakkal és gyászogyenruhás cselédséggel. I megyei küzdelmekben, — a szabadságharcz kez— A? érczkoporsó görög stylü, fehér márvány- j detén egy nemzetőri századot csatába vezetett;
zattal 8 aranyos ékitményekkel. A ravatal szintén j azután elmaradt a tiszántuli polgárküzdőktől, de
diszes lesz a gyászszőnyegekkol boritott teremben. | hű hazafi maradt a hazafiság legsulyosb üldözteA muzeum nagy lépcsője és az oszlopok gyászsző- | tései közben is. — 1865 óta most másodízben képnyeggel lesznek boritva, az oszlopok felett levő viselte az országgyülésen a komárom-tatai válaszszobor-csoportozatnak középső alakja gyászfátyolt tókerületet.
fog kezében tartani. Szintugy a be- és kijárat. A
— (Igazítás.) Lapunk f. évi 17-ik számában
költségvetést a tervező társulat még nem nyuj- j az „Itatás" czimü genrekép rajzolójául tévedésből
totta be. — A sir készitéséro Diescher épitész volt Greguss János megnevezve; e képet Irinyi
adott be tervet, a melyet ol is fogadtak; márvány- Sándor szintén Nürnbergben tartózkodófiatalfeskövekkel lesz kirakva s 1001 ftba kerül. A zene- tesz hazánkfia készitette, s nem Greguss János, a
kedvelők egylete ajánlkozott, hogy a temetés nap- kitől különben lapunk már számos sikerült genreján a ravatal mellett gyász-zenemüveket fog elő- képet közölt.
adni. — A nemz. szinház igazgatóságát felkérik,
a
b
c
d
e
f
g
h
hogy az nap oly előadást tartson, melyben a zeneAdakozás
a
honvéd-menházra.
Világos
kart nélkülözheti; ugyszintén a fővárosi dalegyVilágos indul s a második lépésre mattot mond.
letek is fel fognak szólittatni a közreműkö iésre.
A „Vasárnapi Ujság" szerkesztőségéhez beA temető bojáratánál a ferenczrendi szerzetesek küldettek :
fogadják a menetet. A temetés utáni napon (jún.
Tökölröl Kimanóczy Pal 2 frt 50 kr.
Az 540-ik számu feladvány megfejtést.
10.) ünnepélyes gyászistentisztelet lesz a belváDrávafok Somogymegyei községből Szász Já(Blumenthal üscartól Berlinben.)
rosi plébánia-templomban, mely alkalommal a ze- nos hely. ref. lelkész gyűjtése 6 frt. — Az egyes
nekedvelők egylete Mozart requiemét fogja előadni. adakozók nevei: özv. Csányi Kossá Jusztina 1 ft,
Sötét.
Világos.
Világos, a) Sötét.
S
#*« (Szabó Károlyt,)a.z erdélyi Muzeum-egylot Boncz István tanitó 50 kr, Boncz Julia 30 kr,
S ötét.
Kf3-g2
könyvtárnokát Kolozsvártt közelobb nagy veszély Krausz Lipót ispán 50 kr, Szász János hely. ref. 1. B d 7 - g 7 . . . Kfá-g4(a) 1.
2. Fg8—h7. . . K tetszés sz. 2. Be6-el
2.
stb.
fenyegette, melyet a „M. Polgár" ekként ir lo: A lelkész 90 kr, Sandó M. János 30 kr, Pap Jozsef 3. Hg6
f4 v. h4 matt.
napokban egy elszabadult bivaly több órai baran- 20 kr, Farkas Pétor 25 kr, Sandó Ad. József 30
Helyesen fejtették mejt: Veszprémben: Fülöp József.
golás után az erdélyi Múzeum-egylet könyvtár- kr. Pap Péter 15 kr, ifj. Szekeres János 10 kr, — Harasztiban:
Gr. Festetics Benno. — Miskolczon: Czenthe
helyiségeinek, a gr. Bethlen teleknek udvarára Berta József 10 kr. Győr Sámuel 25 kr, K. Hege- József. — Jászkiséren: Galambos István és László. — A
rontott, melynek kapujában Szabó Károly neje dűs János 25 kr, Nomes János 20 kr, öreg Szekeres pesti sakk-kör.
állott, épen készülőben lévén kifelé. A mint a János 20 kr, Nagy Jozsef hajdu 30 kr, Kocsis
Igazítás. A 543-ik feladványban (Bayertől) a 4-ről
bőszült állatot meglátta, becsapta előtte a kapu- József 20 kr.
egy világos gyalog kimaradt.

HIRDETÉSEK.

HETI-NA
illonapi-ésj Katholikus es protestann il Gőröjc-oroftz
| hetinap j
naptar
|j
naptar

TARTALOM

R.
Izraeliták
naptara

Május
Ijar, Ros.
Ápr. (ó)
8 | Vasár i B 3 Sz. J. v . $ B 3 Jubilate 26 D 2 Basileus 7 Böjt

N
hossaa
f.

47
48
49
50
51

!>•

36
34
32
30
28
26
53 24

Hold
kél nyüg.

hossza I kél

nyüg.

ó. p. j ó. p. i. p . ó. P-

7 20
9 í Hétfő Niz. Gergely
8
Gergely
27 Simon p.
7 21
Kedd Antonin püsp
9
Hermina
28 9 vértanu
7 22
Szerda Beatrix szűz
Berczi Asp. 29 Jázon és Sos. 10 Oziás
7
Csőt. Pongrácz vért. Nereus
30 Jakab
11 Böjt Illé s
7 25
Pént. Szerváez püsp. Muci us
1 Május
7
12
[halála
Bonifácz
Szóm. ! Bonifácz pk.
7 27
2 Nagy Athan.
36.Sabb.
Hold valtoiasnl. "$> Elsö negyed 8-án délutáni 4 óra 54 perczkor.

135 17
148 48
162 45
177 8
191 54
206 58
222 10

10 46
11 57
este
2 25
3 45
5 8
6 31

2 25
2 53
3 20
3 47
4 16

Salamon József (arczkép). — Rózsabimbó...— Temetöben. — A XVI. századi magyar nyomdászatról s különösen Heltai Gáspár kolozsvári nyomdájáról. (Folyt.) —
Egy franczia utazó déli Magyarországról (három képpel).
— Képek a hazai népéletből (képpel). — A ki a csillagát
megtalálta. (Vége.) — Eredeti közlemények Kaliforniából
V. — Az adómentes kertész. — Egyveleg. — Tárház:
Irodalom és müvészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. -- Ipar, gazdaság, kereskedés.
Mi ujság V
— Adakozás a honvéd-menházra. — Nemzeti szinház. —
Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz )

Lószőrszoknyák,

3ft.50 kr., 4 ft. 75 kr., 6 ft., 8 ft. és
feljebb.

Tournnres

1 ft. 30 kr., 1 ft. 75 kr., 2 ft. 80 kr.,
3 ft. 50 kr.
kivágott ruhákhoz,
1 ft. 20 kr., 1 ft. 75 kr., 3 ft., 5 ft. és
feljebb.

Tfirsch F.-nél
Pesten, váczi-utcza 19-dik szám.
789 ( 3 - 3 )

Csak alapos gyógyitás bizío
sit utobajok ellen.

Titkos

betegségeket
s tehetetlenséget,
elgyengült férfierői,

gyakori magömlések, söt a végképeni
tehetetlenséget katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerü
módszerrel bámulatos gyorsat) és alaposan (az ujonnan keletkezetteket 48
óra alatt) gyógyítja Weiss J . gyak.
orvos és szülész, az itteni cs. kir. garázson főkórhazbnu kiszolgált osztályorvos, minden alkalmatossággal ugy a
titoktarfás, mint a gyógyczélokhoz jól
beosztott rendelő-intézetében Pest,
Sebestyén-tér 4-dik szám I-ső emelet,
(a ,.2 huszárhoz" czimzett kávéház felett), naponkint reggel 7 órától 10-ig
és délután 1—4 óráig.

Minden áron

egjelent s már széiküldetett

PAPI TITKOK
czimü

Elöfizetési ár helyben, vagy postai szétküldéssel!

(l_3)

Heckenast GüSZlíaV hirlapkiadó-hivatala,
egyetem-uteza 4-ik szám.

Wanko D. fia

Pesten, József-tér ll. SÍ., a fürdó-atcia sarkán,
ajánlja uj nyitott

| porczellán-, kőedény- és égett agyag (Terra-1
Cottat áruk raktárát.

8250-3)

Csász, és kir. engedélyezett egyetlen patkányés féreg-kiirtó szer. Ára
egy bádog - szelenczének

TAKÁTSI A.

a „vőlegényhez
építkezés végett
Uri-utcza a párisi-uteza sarkán.
ajánl:
Vászon férfi ingeket 2,3,4,5,6.a ft.
Chiffon ingeket 175, 2, 2.50, :i ft
;,wí?Gatyákat 1.60, 1.80, 2, 2 ft. 50 kr.
INo ingeket 1.60, 2, 3, 4, 5, 6 ft.
|Háló ujjasok 1.60,1 80, 2, 3,4.0fr
1 JN6 lábravalók 1.20, 1.50, 2, ü
,, 50 kr.
Hissz szoknyák 8, 3 ft. 50 kr.
5 ft.
í] Fiu és leány initeket rendkivüli
olcsó áron.

A választmány.

Titkos

hogy a beteg hivatásában vagy élet-1
módjában gátoltatnék, gyökeresen,
biztosan és gyorsan gyógyit

Med. dr. Helfer Vilmos

Pest, király-utcza 27. szám Medetz-házban, 1-sö emelet, délelőtt 7—9-ig, délután 1—4 óráig.
^ ^ * Díjazott levelekre azonnal
valaszoltatlk, 8 kívánatra a gyógyszerek Is megküldenek
823 ( 2 - ! 2 )

764 (2 -á)

Negyedévre, ápril—junius folyamra .
1 forint.
Félévre, ápril—szeptember folyamra
2 „
Háromnegyed évre, ápril—deczemberi folyamra
3 ,,
WS/t^P* Tiz példányra egy tiszteletpéldány jár. Az elöfizetési pénzeket béryj89
mentesített levelekben kérjük az alulirt kiadóhivatalhoz intézni.

Turkeviben felállítandó zenetársaság részére karmester kerestetik. Évi fizetése: 150
ft. o. é., 10 köböl buza, szabadlak egy szobával, kamrával és konyhával; télifütö, vagy
helyette 12 ft., ezenkivül a zenetársaság keresményéből '/is rész.
Vállalkozni kivánok felhivatnak, hogy
folyó 1870-ik évi junius hó 12-ik napja délutáni 2 órára, vagy személyesen jelenjenek
meg, vagy képességöket s előéletüket igazoló
bizonyítványokkal felszerelt kérvényeiket a
fentkijelölt időre küldjék be a turkevei I-ső
tizedi kaszinó elnökségéhez.

még makacs és üdült bajokat is ugy kórodában, mint magán gyakorlat folytán tftbb ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül,

Pesten, váczi-utcza 19-dik szám.
Árjegyzék bérmentve.

TARTALOM:
Egy csalhatatlan ember. (Képp.) jA vatikán titkai. Egytiarás ször„Isten nagyobb dicsőségére." | nyetog.
Egy kép a jezsuitismus történe- !E s y i g t e i l f e ' i o bibornok.
téből. (Czimképpel.)
„kereszt" nyo£
Csalliatatlnn ereklyék.
*m a*n ó (Kénnen
A cölibátus (papi nőtlenség) vál; ^ ^ Zu ,
láserkölcsi, orvosi és társa- I levelek az „őrök" varosból.
dalmi szempontból tekintve, i Apróságok.

Karmester kerestetik.

betegségeket

Tftrsch F.-nél

közérdekü képes folyóirat 1-sö füzete.

Férfiak és hőlgypk részére külön
bemenet és külön várószoba.
Díjjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik.
675 (10-12)

821 (2—3)

női vászonnemü,
ingek, corsettek, szoknyák, ágynemű stb.

802

forint oszt. ért.

Csász, és kir. engedélyezett gyökeresen működő poloska-kiirtó tinktura. Bútoroknál alkalmazondó, egy üveg

ára 40 kr. oszt. ért.

Utolérhetlon poloska-kiirtó
szer kőmivesmunkákból, festés
és meszelésnél a festék vagy
mészbe öntendő. Két itczés<
uvog tartalma elégséges egy középnagyságu
-zobára. Ára egy ilyen üvegnek i ft.'o. é.

Kitünően, biztosan ép
gyökeresen müködő sváb
bogárt-kiirtó por. Ára egy
csomagnak 3 0 krajezár
V
oszt. ért.
_ „ „ A legkisebb megrendelés is rögtön
toljesitettetik akár az összeg beküldésekor.
akár utánvét mellett.
P T ' A gyógyszerész és kereskedő urak
nagyobb mennyiségek elvitelénél méltányos
levonásban részesülnek.
IPSP" Az alább nevezett gyár gondoskodik egyszersmind a már régen bejött kisebb
férgeknek tökéletes kipusztitásárdl a városházakból, államjószágokból, gyárakból, malmokból, raktárokból, kórházakból stb.
ilBP"* A számos eredmények közül, melyek
(2-3)
elérettek a mi féreg kiirtó szereink alkalmazása és használata által, szabad legyen
csak a következö helyüket, fcilemütení: a
magyar kir. elnökminiszteri palotát; a maMunkaképességre, valamint jégmeg- gyar
kir. belügyminiszteri palotát; Festetich
takaritágra nézve sokszorosan kipróbált Ágoston 2 palotáját; a Festetich Dénes pagépek, különösen
lotáját; a pesti Borzé és gatmacsarnokot; a
pesti hengermalmot; a buda-pesti gőzmalmot; a Blum-fele gőzmalmot; a királv malmalmot: a Viktoria malmot:
mot;azumó
és
az Erzsébet-malmot stb; számos vas.itt.ar.sulatoknak pályaudvarát; több mint 30" imTjánházat stb.
A megrendeléseket legszivesebben elvalamint magánosok számára minden nagy- várjuk:

Fagylalt-gép.

CZUKRÁSZOX

KÁVÉSOK

ságban kaphatók legjutányosb áron

Mayer Ferdinándnál,
rézműves,

kecskeméti-utcza. 8. sz. alatt Pesten.

Reisz VH fiai.

az elsö magyar kir. engedélyezett gyára az
apróférgek kiirtására szüksége? vegytani
készitménynek, Pesten. Istvántér 4. szám
(1-sö májustól kezdve a királj-utczában 46. s z j
800 (l-«)

!• N

240

Köszvény-thea.

SZOBA-ÜRSZÉKEK,

Kopal A. urnak (Jlaner) Bécs mellett!

vizzel légmentesen zárolva (egészen szagtalan) 1 darab ára 6 ft., párnázott s lakkal
bevonva 8 ft., esinos formáju s finoman lakkozva kettős zárral l ő ft. — Árnyékszékbetételek, melyek használatánál a légvonal s büz kipárolgása tökélletesen eltávolittatik ; e két tárgyra kizárólag szabadalommal birok.
Egészen teljes s csinosan felszerelt angol-árnyékszékek, viz-rezervoirral,
erős horgonyból, porczellán edénynyel, szilárd gépezettel, famunkálattal, minden már
fennálló árnyékszékhez alkalmazható, darabja 35 ft., keményfából fényesitve 45 ft.
(helyben a felállítás dij nélkül eszközöltetik). — Ezerszeresen megpróbálva, általam
feltalált és szabadalmazott

Több hónapon át köszvényfájdalinakban szenvedtem, s fájdalmaim már oly fokra
hágtak, hogy ágyamban megmozdulni sem valék képes, s az ételt is csak enyiméim
segitségével vehetem magamhoz. E közben Kapál A. ur gyógyszertárából (Mauer)
a köszvény-thea ajánltatott; az elsö csomag után jelentékeny könnyebbülést észlelek,
még más két csomag után most már annyira vagyok, — hogy közönséges foglalatosságaim után láthatok a ház körül s azonkivül, s reménylem, hogy rövid idö alatt
egészségem tökéletesen helyre állami. Minélfogva hasonló fájdalmakban szenvedőknek — e seert, a legmelegebben ajánlhatom.
Kai ksbui-g, decz. 28. 1869.
Koch György,
háztulajdonos és templom-atya.

négyszögüek vagy hengeralakuak, melyek használatánál, a füst, a konyhák s helyiségekből nyomtalanul eltünik, ára 10 ft.
Nagy választékban kaphatók még nálam fürdő- s fllőkádak és zuhanykészülékek.
Teljes konyha-felszerelések, minden kigondolható lemez és érezböl.
Felvállalok épitészeti munkalatokat, háztetőzéseket, továbbá ereszek, csövek, ürszék-tömlők, mosléknyelök stb. készítését bárminemű érczből, a legolcsóbb
árért s pontos szolgálat mellett.

A köszvény által legmagasb fokig sanyargathatva feküvék ágyamban iszonyu
fájdalmak közt több hónapon át ugyannyira, hogy uein valék képes testem ugy tagját is
megmozdítani. Nem használtak sem kenőcsök, bedörzsöle'sek s burogatások, s azon
meggyőződésre jutottam, — hogy ily állapotban külsö szerek mit sem használnak;
csak akkor, midőn gyógyszertárából a köszvényt-heát használtam, rövid idő alatt
azon jótéteményben részesültem, hogy fájdalmaim enyhültek, az ízdagok apadtak s a
mozdulat isme't be állt: két hét letelte után tökéletesen helyre valék állitva, s most
ismét a legjobb egészségnek örvendek, melyet egyedül csak az ön theájának köszönhetek. - Liesing, okt. 20. 1869.
Feinbfick Teréz.

T. Kopal ar!
Tisztelettel kérem önt, levelem kézbesítője által küldjön számomra ö csomag
köszvény-theát. Azon kísérletek, melyeket az ön által ajánlott theával két betegen
eszközöltem, várakozásomat felülmúlták. Theája, köszvény-fájdalmakban — valósággal megbecsülhetetlen szer.
A l t m a n n s d o r f , jan. 8. 1870.
Engel F., gyakorló orvos.

WtT KÉMÉNY-FEDÉLZETEK, ~ * |

Moderateur- s petróleumlámpák a legnagyobb választékban. Nagy készlet a legiinoiiiahb amerikai petróleumból.

Miksits Károly, bádogos-mester.

LIEBIG-féle BDSSIVOHAT

T. Kopal A. urnak Mauer!
iyógyszereért hálás köszönettel tartozom; nöm, ki több éven át köszvényben
szenvedett, s daczára minden felhasznált szernek — semmi javulás sem állott be, most
köszvény-theáját használja, s annak hathatósága tökéletesen igazolva lön. — E szert,
hasonfájdalmakban szenvedőknek, tiszta lelkiismerettel ajánlhatom.
K a m e n i t z . (Chrudim mellett) márcz. 4. 1870.
Fuchs David.

FRAY-BEflTQg-ból (Dél-Amerika.)
LIEBIG-féle HUSKIVONAT-TÁRSULAT LONDONBAN.

folyó évi május l-jétől kezdve

Kisebb részletekben! arak a magyar-osztrák birodalomra nézve:
1 angol font tégely
Vi angol font tég.
% angol font tég.
% angol font tég.
5 frt. 80 kr.,
3 frt.,
1 frt. 1 0 kr.,
9 2 kr.

Ráth Mór és társa

czéggel az uj nagyszerü csarnokban ezentul

S ji ^ í ^ J»n T X
dig minden igényt kielég.thet.
Ezen osztály veszi at az

:

Kapható: az ország minden előkelő kereskedés « gyógyszertáraiban.

THAIXMAYER A. és társánál Pesten, s Becsben: KLOGER és fia s
VOIGT JÓZSEF és társánál.
742 (6 — 22)

A könyvkiadással foglalkozó osztály

Ráth Mór könyvkiadó-hiva-

Füszerkereskedés megnyitás.

Van szerencsém ezennel a t. cz. közönségnek tudomására hozni, miszerint a Bauhofer és Jármay czég alatti fűszerkereskedést átvettem, melyet egy«^ol jövöre is tevékenységét « magyarátalában friss árukkal ellátván, ezentul is főfeladatomnak tekintendem, a t. cz.
irodalomnak nemesebb irányban valo
közönség becses bizalmát jó,olcsó és pontos kiszolgáltatás által kiérdemelni.
; J A z ü n k i v i i l k(TzJeli a z
Ennek következtében ajánlani
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oktatásügyi miniszterium
.
,
,*• . . . .. , ., i oktatásügyi miniszterium

népiskolai kiadásainak fotigynoksegét, ügyi

ry

"

a nyilvános könyvtárak, f*r^íi^Sjé^?Í5Í£SÍ!í

és közéntanodák, kaszinók.!
.
- . . . •
B
önképzőkörök és olvasó-> iS«»«***yi «»
egylelek
j delmi miniszteriumok
nagyobb mérvbeni ellátását.

Csak azon esetben valódi, hogy
)\a minden tégely az itt oldalt
f latható aláírassál van ellátva.

Nagybani raktár a társulat levelező tagjánál:

czim alatt fognak a régi épület lerombolása következtében áttétetni.
A tulajdonképeni könyvkereskedés

számára.

A nagy becsfiletdiplotna — mint legnagyobb kitüntetés — Amsterilaui 1869.

a régi német színháztér háznésjyszösének harininczad-utczai oldalára, és a Józseftéri Musch-házba
Q

„az uj vastuskóhoz"

• hivatalos kiadásait minden nyelven, végre:

a „Reform"
nagy napilap föigazgatánát.
Midőn ezen helyváltozás által a helyszűke okozta sulyos bajok orvosolva vannak, az egyesült könyvkereskedési ágak oly szerencsés helyzetbe jutnak, hogy az országszerte nyilvánuló nagy bizalom által reájuk mért feladatnak most már kőnynyebben megtudnak felelni
805 (2—3)

jóféle s tisztaizlésü

kávé csak 2 ft. 80 kr.
Portorico-kávé .
Arany-Java-kávé
Láguayra-kávé .

5 f o nt

3 ft. 40 kr. Plant-Clylon-kávé . . 4 ft. 20 kr.
Cuba-kávé egész finom 4 „ 40 „
3
80
4
Gyöngy-kávé egész fin. 4 „ 50 „
továbbá:

Ciukor, b r a s i l i a i - r h l l l l l e g y piílt 1 ft., legfinomabb jamaikairhuni, Pecco-virág- és Souchong-thea, sardinák, mustár és sajt-félék
a legjutányosb áron kaphatók Pesten,

Jármay Armin-nál

(ezelött Banhofer és Jármay*)

Több faju kotlos-íyuktojás eladása.
Alólirottnál, következő legnemesebb fajta
tyúkoktól kotlús - tojások rendelhetők meg
április hótól kezdve, l tuczat kotlós- tojás
sveirzi tyúkoktól, fehérszürke 8 fehér búbbal
12 ft.
1 tuczat kotlós tojás arany s ezüst szinvegyületü brabanti fekete tyúkoktól, fehér búbbal, Brahma Pootra szürko-fehérrel, valamint
•^-SfcL_3Wt°rP° tyúkoktól 6 ft. A pakolásért 50 kr.
A pénzösszeg beküldése bérmentve kéretik s a megrendelések
utánvét mellett ia eszközölnötök.
„ . ^
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Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai rjdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasabzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszor- vagy
többszöri igtatásnál ceak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Ur. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. —
Bélyeg- ij, külön minden igtatas után 30 ujkrajezár.

Nagy megtakarítás háztartásra nézve.

Jutalmazva két aranyéremmel, Páris 1867: Havre 1868.

könyvkereskedésének minden ágai

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
F" Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre ő ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Ghyczy

Azonnali eléállitása erőteljes húslevesnek, mely az árnak egy harmadával olcsóbba
kerül, mint a fris marhahúsból főzött. — Elkészítése s megjavitása mindennemü levesek,
mártalék s főzelékeknek stb.
Erősitő eledel gyengék * betegek

RÁTH MÓR

Pest, május 15-én 1870.

Raktár: Rózsatér 2. sz. alatt, a városháza mögött.
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(

fH
Egy csomag ára használati utasitással együtt 50 kr., két csomagnál kevesebb nem küldhető, a pakolásért 10 kr. számittatik.
809 (1)

Tizenhetedik évfolyam.

20-ik szám.

a két szerecsen- és Laudon-utcza szögletén, 11-dik szám alatt
•g/f Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett a legeyorsabban eszközöltetnek.
..
, 7 1 7 (4—12)

SÍT A t. ci. vidéki közönségnek! Üzletem könnyebb feltalálása tekintetéből szolgáljon tájékozásul az itt lenyomott tájraji,
mely a lánczhidtól veszi kiindulási pontját!

Bittner Gyula.

gyógyszerész Gloggnitz • ban.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Ignácz,

(1799—1870.)

Az ellenzék egyik átalánosan tisztelt
vezérének idősb fivére, a képviselőháznak
egyik legidösb és tiszteletreméltóbb tagja
Ghyczy Ignácz, ugy is mint a régibb magyar
világ egyik typicus alakja, valódi patriárchája, ugy is mint buzgó hazafi és kitünő
gazda méltán megérdemli, hogy lapunk
hasábjain nehány kegyeletes sort szenteljünk emlékének.
Azok, kik a közelebbi országgyűléseket
figyelemmel kisérték, mélyen emiékökbe
véshették e tiszteletre gerjesztő
alakot; kik pedig közelebbi
körébe jutottak, bizonyosan sokáig meg fogják őrizni e nyájas és sokoldalúan müvelt férfiu
emlékét.
Ghyczy Ignácz született
1799. február 13-dikán Tatán,
Komárommegyében. — Atyja
Ghyczy Ferencz, Komárommegyének elöbb föszolgabirája, késöbb (1809 —1828-ig)
elsö alispánja volt; anyja SzentIványi Thekla.
Tanulmányait Komáromban
és Győrött végezvén, az ügyvédi vizsga letétele után (1822),
a komárommegyei kir. bábolnai uradalom ügyvédévé, utóbb
id. gr. Eszterházy Miklós nagyterjedelmü tatai, gesztesi és
niezölaki uradalmainak igazgatója lett, s ezen hivataláról
csak 1848-ban az akkor bekövetkezett politikai válság folytán mondott le.
1848-ban a tatai nemzetör
°"k által századossá választatván, mint ilyen részt vett a
schwechati csatában.
, **£• Windischgratz Tatán
** Buda felé vonultában, utközben a hatóságokat czéljaihoz képest rendezni törekedvén, Ghyczy Ignáczot magához hivatta s a megye alispánságával kinálta meg ; d e Ghyczy Ignácz ezt határozottan v l s s z a u t a s i t á ) i n k á b b kitévén magát
a gogos hadvezér nem kis veszélylyel fenyegető haragjának, hogysem hazafiui kötelességét megszegje.

1804-ik évben az osztrák császári czimet
fölvette; folyvást figyelemmel kisérte azon
törekvéseket, melyek idegen, söt magyar
hirlapokban, tudományos müvekben is,
czélzatosan oda voltak irányozva, hogy Magyarország ugy tüntettessék fel, mint függetlenségét, önállását elvesztett, az osztrák
birodalomba beolvasztott tartomány. Folyton figyelmeztette e tényekre környezetét,
minden alkalommal a megyegyüléseket s
nagy részben az ő figyelmeztetéseinek tulajdonitható, hogy midőn V-dik
Ferdinánd király a trónra lépett, Komáromvármegye volt
a legelsők egyike, mely 1835ben követeinek utasításul adta,
hogy az „V-ik Ferdinánd" királyi czim ő Felsége által fölvétessék, s ezáltal az osztrák
császári czim jogérvénye és
értelme iránti közjogi kérdésnek később oly nagy fontosságra fejlődött vitatását első
megkezdette.
Köz- mint magán-nyilatkozataiban mindig szabadelvü,
alkotmányos érzületü, független s az ország önállóságának
s függetlenségének hü védője
volt.
A nagy olvasottságú férfiu
buzgó barátja volt az irodalomnak; figyelemmel kisérte a
külföldi sajtót is, mit bizonyít
hátrahagyott könyvtára, mely
mint a korában eső magyar és
német sajtó jelesebb termékeit
magábanjífoglaló, 15,000 kötetnél többet foglal magában.
Ugy a magyar gazdasági,
mint más közhasznu egyesületeknek állandó és tevékeny
tagja vala.
A megboldogult egyike volt
GHYCZY
IGNÁCZ.
a legszorgalmasabb gyülés látogatóknak, ki ugy képviselői,
1848. elött Komárom-, Fehér-és Győr- mint másnemü kötelességeit a leglelkiismemegyékben folyvást élénk részt vett a me- retesebb pontossággal teljesité még gyöngyei közéletben, s korában alig volt az or- gélkedése idején is; mig végre betegsége
szágban valaki, ki inkább belátta volna nagy sulyosbulván, szokott lakhelyére Tatára vohorderejét és káros következményeit azon nult vissza, hol ez év májusa 4-én jobblétre
uralkodói ténynek, hogy Ferencz császár az szenderült.
1849-ben néhai István fhg által a Fehér-,
Pest- és Aradmegyékben fekvő uradalmai
igazgatására hivatván meg: e meghivástelfogadta s egész az 1864-ik évig folytatta.
Élemedett korában, nem birván többé az
ezen hivatallal együttjáró fáradalmakat,
Tatára vonult vissza és itt azoktól, kiknek
szivét miíit uradalmi igazgató önzetlensége
és humanitása által annyira megnyerte,
1865-ben és 69-ben nagy szótöbbséggel orsz.
képviselővé választatott.

