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FONTOS HIRDETMÉNY.

Van szerencsénk a t.cz. közönséggel tisztelettel tudatni, hogy Csehs Morvaország legelőkelőbb vászongyárosaival kötvényileg szállitási
szerződésre léptünk, miáltal azon kellemes helyzetbe tétettünk, hogy
vászonáruinkból mindenkor a legkitűnőbbekkel s folyvást a legolcsóbb árért szolgálhatunk.
Feleslegesnek tartjuk itthelyt áruczikkeinket ajánlgatni 3 azok
jóeágát feldicsérétekkel elhalmczni, — mivel fenérintett gyárak mindezekért elég kezességet nyujtanak, s csak egy p r ó b a v á s á r l á s r a
vagyunk bátrak a t. cz. közönséget felkérni, melynek megtörténtével
bizonyára minden kétely el leend oszlatva. — Különös figyelmet érdemelnek : mhézféle rumburgi, kreasz-, bőr- és sziléziai vásznaink,
6,12,24,48 személyre valo rumburgi damasz-asztalkészületeink,
abroszaink, zseb- s törülközökendöiuk, valamint B/4, 9/4 és 10/4
rőfszéles ág) lepedőink. — Nagy raktárt tartunk továbbá kész férfls női vászon ingekből; a szines ingekre nézve pedig képesek vagyunk
minden kívánalomnak tökéletesen megfelelni.— Dús választékban kaphatók még raktárunkban mindennemü valódi szines kanavásznak,
csinvatok, barchetok s minden az e szakba vágó áruczikkek a
legjutnyosb áron.
A váezonáruk valódisága s minőségeért jótállás biztosittatik.
Összes vászonáruink s fentebb elősorolt áruczikkeink minden árfokozatban kaphatók s igy levélbeli megrendelések is
a pénzösszeg beküldése vagy postai utánvét mellett, könnyen
eszközolht-tök.
Tavaezi divatkelméinkből kívánatra mustrákkal szivesen szolgálacdunk.
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rumburgi vászon-raktára a „szép juhásznőhez' Pesten,
az uri- és kigyó-utcza szögletén.

A személyszállitó gőzösök

MENET

RENDÉ

márczius havában 1867.'

Lefelé.
F ö l f e l é .
Steinból Xtissdorfra : minden páros szá- Xussdorfról Steinba: minden páratlan
j ma napon 8 órakor reggel.
száma napon 8 órakor regg.
Bécsböl Pozsonyba: naponkint 8 órakor
Pozsonyból
Bécsbe: naponkint 6'/» óra] délután a helyigőzössel.
kor reggel a helyigőzössel.
Bécsböl Pestre: naponkint 6Vs órakor
regg. (Első menet márcz. 3-án )
Pestről Bécsbe: naponkint 6 órakor délEsztergámból Vácz és Pestre: naponután. (Első menet márczius l-jén).
kint 6 órakor reggel a helyigőzössel és i
Pestről
Vácz és Esztergámba: naponkint
óra felé délután a bécsi személyszállítóhajóval.
3 órakor délután a hclyigőzössel és 6 óraVáczról Pestre: naponkint 8 óra után
kor délután a Bécsbe menő személyszálreggel a helyigőzössel és 5 óra felé déllitó hajóval.
után a bécsi személyszállitó-hajóval.
; Pestről Mohácsra : hétfön, szerdán , Mohácsról Pestre: hétfön, szerdán, péni szombation 7 órakor reggel és 8-ik már- teken, 3 órakor délután, és má czius 9-től
| cziustól kezdve hétfön, szerdán, péntekezdve hétfön, szerdán, pénteken,,
! ken, szombaton 7 órakor reggel.
Pestről Ksiék és Zimonyba: hétfön, szombaton 3 órakor délután.
szerdán, szombaton 7 órakor reggel. Zimonyból Eszék és Pestre: vasárnap,
Pestről Orsova, Ginrgevo, Galacz és kedden,csütörtökön lOórakor délelőtt.
Konstantinápolyba: (hajóváltoztatással
Bazin-ról Pestre: szombaton délután.
Orsovánál) szerdán 7 órakor reggel
Zimonyból Orsova, Ginrgevo, Galacz Orsováról Pestre: szombaton reggel.
és Konstantinápolyba: (hajóváltozta- 6 a l a c z r ó l Giargevo, Orsova, Zimony
J
tással Orsovánál) pénteken reggel.
és
Pestre:
(hajóváltoztatással
OrsováHáziasról Orsova, Ginrgevo, Galacz és
Konstantinápolyba: (hajóváltoztatással i nál) kedden reggel.
Orsovánál) pénteken délelőtt a pesti K o n s t a n t i n á p o l y b ó l Galacz,Orsova, Zivasut vonat megérkezte után.
„ .
,, . •
Orsováról Giorgevo, Galacz és Kon- mony és Pestre: (hajóváltoztatássalOrstantinapolyba: szombaton dulben. ' sovánál) pénteken délelőtt.
A karlsbadi ásványvíznek nem ritkán a ceodálkoíással határos gyógyereje sokkal
isnseretesb, hogysem annak további matjiisztalása s?ükségessé válnék. Ez több század
A mohács-pécsi vasut vonatai a személyszállitó-gözöután tapasztalatilag bebizonyult tényállás. Hogy mily betegségekben vétessenek hasznásök meneteivel Mohácsra és vissza összeköttetésben állanak.
l t b a a karlsbadi ásványvizek , a?t dr. MAXXL az általa kiadott füzetében a legkisebb részletekig bőven megirja, mely kívánatra bárkinek ingyen s bérmentesen küldetik
meg.— A karlsbadi fórrá ok mind szétküldhet ők, du különösen a niöhlbruiini,,schlossbrunni és blizgárvizek szállíttatnak a legnagyobb mértékben. Mimién megrendelések Szegedről Zimonyba: szerdán reggel. | Zimonyból Szegedre: vasárnap délben.
ásványviiekre, buzgársóra vagy buzgárszappanra a legpontosabban eszközöltetnek a raktáruk által minden nagyobb városban, s közvetlen a források szállitási igazgatósága által MATTO1VI HKMIIK felügyelete alatt Karlsbadünn Csehoiszágban, s Sziszekről Zimonyba: kedden reggel. I Zimonyból Sziszekre : pénteken reggel,
Bécoben Maximilianstrasse 5. sz. alatt.
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csatlakozva a csütörtökön este Pestről
jövő személyszállító-hajóhoz.

Pest, márczius 24-én 1867
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok egyfltt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — F é l évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Uj donságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatósnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeüe Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30'ujkr.

WETZER és KUNZ

természetes ásványvizek szétküldése.

Viz által légzárolt

A szerb part hosszában.

SZOBA-ÜRSZÉKEK,

melyek által a bűz tökéletesen elzáratik, darabja 5ft.,lakkozott 8 ft., csinos szerkezetű sfinomanlakkozva 15 ft.
Készflietek, melyek minden árnyékszékhez alkalmazhatók, s mely által a légvonal és büz tökéletesen eltávolittatik , darabja 8 ft. Mindkét tárgyat illetőleg egy
kir. szabadalommal ruháztattam fel.
Egeszén teljes és diszes Anglts-ek víztartóval, porczellán-csészével erős horgany' érczből szilárd gépezettel, famunkálattal együtt, minden házi árnyékszékhez
könnyen alkalmazható, helyben általam fölállitva egyévi jótállás mellett 80 ft.
Mustrák mindenkor készen tartatnak.
Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált <?s szabadalmazott

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,

gömbölyűk vagy négyszögüek, melynek alkalmazása által a füst a konyhából s lakhelyiségekből nyomtalanul eltünik, egy darab ára 10 ft.
A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 foirnt számittatik.
Továbbá folytonosan készen kaphatók fürdő- és ülőkádak a legerősebb
horganyérczl ől.
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MIKSITS
KAROLY,
bádogos- mester

Raktár: rózsatér 2. sz. a., a városháza mögött.

GUARANA

Azon pillanatban! megI gyógyítása a fejköszvény,
1 főfájás és zsábának (Neural• gie) által, Grimault és társa
Jgyógyszerészektől Párisban.
E növényi anyagnak, mely Braziliából származik, kedvező eredményei oly biztosak, hogy az at. cz. közönségnek egész bizalommal ajánlható. — „AGrimault undComp."
pecsétje mindenkor figyelembe veendő, ki mint e szernek főimportálója a legjutányosb
árért (katulyákban 12 por) képes szállitani. Ára 1 ft. 50 kr. A főraktár egész Magyarországra nézve Török József gyógyszerész urnál Pesten, király-utcza 7 sz. a.
1933(4-12)

Belgrádról Gradischtere Baziasch érin- Gradischtéröl Belgrádra Baziasch érintésével, szerdán reggel.
tésével, a Zimonyból jövő első helyigőzös
Orsováról Hflgrádra Baziasch érintésémegérkezte után, kedden reggel.
Belgrádból Orsovára, Baziasch érintésé- vel, szombaton reggel.
vel, a Zimonyból jövő első helyigózös Belgrádról Schabaczra: vasárnap reggel az első zimonyi helyigőzös megérkezte
megérkezte után, csütörtökön reggel.
Schabaczról Belgrádra: hétfön reggel. után.

A személyszállitó-gözösök megérkezése Pestre:

Bécsböl : naponkint este.
Mohácsról: kedden, csütörtökön, szombaton és márczius 9-től kezdve kedden,
csütörtökön, szombaton, vasárnap délután.
Eszék és Zimonyból: kedden, csütörtökön, szombaton délután.
Orsováról és a Danafejedelemségekból: kedden délután.
Pest, február 24-kén 1867.
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főügyvivösége Magyarországon.

MO LER TAMÁS
kalapos-mesternél Pesten,

király-utcza 4-dik sz. a., a „fekete macskához",
női- és férfi kalapok divatozás végett elvállaltatnak s minden
tetszés szerinti formára átalakíttatnak.
É835* Ugyanott kaphatók feldíszített leányka-kalapok 1 ft.
50 krtól 4 forintig.
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Földmérési és csillagászati műszerek

kir. szabadalmazott

kukoricza-, burgonya- és répamag-vetőgépe,

mely gyakorlatban tökéletesen czélszerünek bizonyult s hasonlitlanul egyszerübb s
jutányosabb minden eddig ismert hasonló gépnél — Alólirott kizárólagosan jogositva a nevezett g^'pek gyártása s eladására, azok leirását, rajzát s árjegyzékét bérmentes tudakozásokra közli.
2037(2

Tizennegyedik évfolyam.

12-ik szám.

8)

II Á C S E K I U Ó R ,
szahadalonitulajdoiios. Irodája: Pesten, nftdor-ntczában l l . sz.

a legkitűnőbb nemben és szilárd munka,

készítő Starke é s Kammerer Bécsben,
cs. kir. polytechn. intézet.

S ajánlják magukat fentebbi műszerek, valamint terméízettani, időjárási s vegytani,
pontmérő műszerek szállítására vasútépítésekhez, föld s telekmérésekre, csillagdák s oskolák számára, mérnökök, mezei- s erdogazdak s bányatulajdonosoknak sat , nemkülönben bizományi kereskedői házaknak. — Árjegyzékek ingyen
szolgáltatnak ki
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Kiadó-tulajdonos Heckenast GustUY. — Nyomatott gaját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Lonovics

József.

(1793-1867.)

A magyar Sión ismét gyászban van. A
herczeg-primás után az egyház második föméltósága, a kalocsai érsek hanyatlott sírba.
Lonovics József azon ritka férfiak közé
tartozott, kiket nem a magas állás ékitett,
kik magok belső becsével ragyogva, fényt
kölcsönöztek a legmagasabb állásnak is. Nem
csak a tisztes és méltóságos egyháznagy
arany keresztje díszítette mellét, a hazafiság
és nemes érzelmek drága köve is fénylett
azon. Fejének nem egyedüli éke volt az
infula, a tudomány és eszmék ragyogtak
homlokáról; s ajkairól a papi
áldás mellett az ékesenszólás
édes és erős méze is áradozott.
A kalocsai érseki megyének,
mely, mielött beigtatva láthatta
volna, székes egyháza sírboltjába
fogadta uj érsekét, gyászához a
tudomány és irodalom, a törvényhozás és igazságszolgáltatás méltó gyásza is járul. A magyar akadémia igazgató és
tiszteleti tagját, a felsőház legrégibb s legkitünőbb szónokai, s
a hétszemélyes tábla bölcs birái
egyikét vesztette el benne.
Lonovics József 1793-ban született, Miskolczon, közrendü szülőktől. Alsóbb iskoláit ugyanott
végezte. 15 éves volt, midőn az
egri papnöveldébe lépett s 23,
midőn áldozárrá szenteltetett.
Éjet nappá tevő szorgalma s kitünő észtehetségei már igen fiatal korában kitüntették öt társai
közül, s a papi pályán, melyre
erős szenvedélye és buzgalma
vitte, fényes jövőt jósoltak neki.
Egészen fiatal volt még, midőn
érseke, Pyrker László, fölismerve
benne a ritka észtehetség mellett, mely még agg korában is
niegtartá fiatali friseségét, a
széles ismereteket, főleg az egyházi és jogi tudományok terén, a nagy
jövőjű fiatal papot különös figyelmére
méltatta; s Lonovics alig volt még 36 éves,
midőn egri káptalani kanonokká neveztetett ki.
Az 1830-diki országgyülésen, mint káptalani követ szerepelt, s tudománya és szó-

noki tehetsége, ugy mint mérséklete, nem után
j
a politikai küzdelem évei következtek.
csekély figyelmet ébresztett.
Az 1839/4ü-ki és 1843/4-ki pozsonyi országDe fényesb pályája ott veszi kezdetét, gyüléseken a főszerepek egyike jutott neki.
midőn 1834-ben a csanádi püspöki székre A főpapság, hagyományosan a konzervativ
emeltetett. Püspöksége három első évében (kormány) párt soraihoz tartozott. S a nagy
egyházrólegyházra bejárta megyéjét, s főleg eszü és ékes-szóló Lonovicsnak kellé e párton
a népnevelésnek addig nem ismert lendüle-1 mindig az első sorok egyikében küzdenie. E
tet adott. Ö volt, hogy egyebet ne emlit-1két országgyülés egyik fontos tárgyát a
sünk, az elsö, ki tanyai iskolákat állitott föl. j vallásügy képezte. A szabadelvü ellenzék,
Tetemesen áldozott a temesvári kisdedovo- csaknem egészen valláskülönbség nélkül, a
dákra; s ugyanazon arányban a Temesvárott vallások felekezeti kölcsönös egyenjogusága
általa felállittatott bölcsészeti és jogi tan- ;mellett harczolt, a vegyes házasságok, reversalisok stb. annyi keserü vitát
fölidézett kérdéseiben. Lonovics
itt, konzervativ és püspöki kettős
állásánál fogva előtérbe állíttatott az ellenzéki szónokok egész
ostromtüzével szemben. Egyházához s annak kiváltságos helyzetéhez szilárdul ragaszkodó lelke
az érvek és szónoklat minden
forrásait fölkereste s kimerité,
hogy érvényt szerezzen egy, a
közvélemény szemeiben már tarthatlan és túlszárnyalt álláspontnak. És ellenfelei is elismerték,
hogy soha kényesebb ügy több
észszel vitatva és higgadtabban
védve nem volt, mint általa.
Az 1848-iki év szomoru forduló pontot képez életében. A
magyar miniszterium előterjesztésére V. Ferdinánd király által
egri érsekké neveztetett ki. S bár
a forradalom eszméit soha magáévá nem tette, hivebb hazafi
volt, mintsem a veszélyben forgó
hazától megtagadta volna azon
szolgálatot, mely neki — érseki
székébe s öt évi, csaknem rabságnak tekinthető belebbezésbe
került.
Windischgratz a fővárost fenyegette. Az országgyülés, az
LONOVICS JÓZSEF.
1848-iki év utolsó éjjelén külfolyam emelésére. A jótékonyság intézeteire döttséget határozott a tábornokhoz, ki O Felis különös gondja volt. Makón leginkább az ö ségétől teljhatalommal volt felruházva. E
áldozat-készsége folytán emelkedett kórház; küldöttségnek, Batthyány Lajossal, Majláth
a koldulás megszüntetésére 1000 forintot Györgygyel és Deák Ferenczczel együtt Loadományozott; az elaggott papok nyugdij- novics is tagja volt.
alapját 10,000 forinttal növelte.
S talán nem is volt más büne, mint ez,
A. buzgó pásztori tevékenység ez évei miért oly keservesen kellé lakolnia. Oly idök
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következtek, midőn nemcsak a szabadelvü
vagy épen forradalmi politika emberei sujtattak halállal,száműzetéssel,börtönnel vagy
egyéb büntetésekkel, hanem a régi híveknek is elfeledek minden egykori jó szolgálatát csak azért, ha hazájokat a válság és
örvény szélén is szeretni s hozzá balsorsában ragaszkodni mertek. . . .
Lonovics, a szent-benedekiek mölki apátságában, hazájától távol, néma magányban
sirathatá hazáját, saját multját s legfényesebb pontján eljátszott jövőjét. De ö filozóf
volt; s nem tett szemrehányást magának:
hogy kötelességét teljesitette, bár ily nagy
árt kellett is fizetnie érette.
1854-ben a zárdából kibocsáttatván, egész
1861-ig Bécsben lakott. Ttt a tudományokkal
s irodalommal foglalkozott legtöbbnyire s
többi közt itt irta „Népszerü Archaeologia"
czimü, már három kiadást ért jeles müvét,
mely a kath. egyház ünnepeit, szertartásait
és szentségeit, s a ker. évkort, egyházi beszédek és tanitások népszerü alakjában, de a
jegyzetekben tudományos apparátussal adja
elö. A tudománytól meggazdálkodott óráit
a magyar, kivált ó-konzervativ államiérfiakkali folytonos érintkezésben töltötte. A döblingi bölcs örült, élete bús köde tisztulván,
gyakran fogadta magánál Lonovicsot s különösen szerette és becsülte társaságát.
Részint előbbi, részint ugyanitt s ez időben készült müvei, melyek által a tudományos világban föltünt: A protestáns reformatio hittor iája Angliában és írlandban.
Cobbett után angolból. Nagy-Várad. 1832. —
A Josephiuisrnus és az egyházat illető legujabb császári rendelvény. Bécs, 1851. — Az
angol türelem. {]. o. Mind ezekben kitünö
elmeéle s velős erőteljes magyarsága egyaránt tündökölnek.
1861-ben végre visszontláthatta hazáját.
A hétszemélyes tábla közbirájává s skardoniai vál. püspökké, a pápa által pedig amaziai (czimz.) érsekké neveztetvén, ismét viszszaadatott a közügyeknek. De püspöki, illetőleg érseki megyét, csak élete vég-évében
nyerhetett ismét . . . . Az 1861-ki országgyülésen több izben, s kivált a fölirat tárgyalásakor nyomatékosan fölszólalt. De
ékesszólása, ünnepélyi beszédeiben ragyogott csak régi fényében. Igy a kir. kuria
megnyitásakor 1861-ben, Majláth György
fölött tartott akadémiai, emlékbeszédében
1863-ban, az országbirák arczképeinek leleplezésekor tartott királyi kuriai ünnepélyen
1864-ben, végre a Sz.-László Társulat közgyűlésein, több izben. De hangján már
észre lehete venni a fátyolozottságot, a mind
veszélyesbbé s végre halálossá vált torokbaj elsö jeleit.
Midőn, csak nehány hóval ezelőtt kalocsai érsekké neveztetett — ez csak annyiban
okozott örömet szivének, mert elégtétel volt
szenvedéseiért s elismerés érdemeinek. Fölmentetését kérte, de az töle gyöngéden megtagad tátott. Azt azonban, hogy érseki székét
tényleg elfoglalhassa — nem érhette meg.
Mint embert, sokoldalú müveltsége,
mély tudománya, roppant emlékező tehetsége, klassikai zamatú társalgása, szívélyes
egyszerűsége s türelmes volta tették mindenki elött kedvessé és tiszteltté. Nyájas
arczát a szenvedések nyugodttá s hideggé
tették csak, nem szigorúvá vagy sötétté; s
szivéből oly nagyszerü csalódások, a szeretet szelid melegét nem irthatták ki.
Betegsége s szenvedései átalános részvétet költöttek az egész országban. S midőn
szeme lezárult, azok is kik egykor pártellenei valának, s kiket felekezeti különbség
választott el töle, komoly tisztelettel álltak
ravatala fölött s kívántak békét porainak.
—r —

2. Áll a levéltár azon Erdődy-féle okmányokból és eredeti levelezésekből, a melyek
1Hfi5.
e grófi család egyik horvátországi ó-kastélyában találtatván, csak nem rég hozattak
Vörösvárra,
s mely irományok leginkább a
I.
régi
Zrinyiék,
Pálffyak, Erdödyek, FrangeSzövetnek.
pánok, Draskovichok stb. viszonyait és törFejed fölött ha függ nehéz borulat,
ténetét érdeklik.
Mint láthatárod, lelked is sötét;
8. fi. Rákóczi Ferencz hadi és politikai
Mely szétoszlassa fellegét, ködét:
levéltárából.
Hiába várod a fényt, hogy kigyúlad!
Az első és harmadik rész pár évvel ezS a gyász-éjnek — melyben harmat se hullhat — elött még Gyepü-Füzesen — szintén VasMagad' megadni vagy már eltökélt:
megyében — őriztetett, oda pedig 1843—
Eszmélj! Szövétneket tarthatsz föléd,
44-ben hozták volt le a trencsényvármegyei
Mely fényével bevilágítja utad!
rovnye-i várkastélyból, az utolsó Aspermont
Az ige e szövetnek, égi lánggal,
gróf kedvencz lakóhelyéből. De ide is csak
Nappallá lesz az éj hatalma által,
e gondos főur vitette vala eredeti helyéről
Köd- s rémalak szétfoszlik, elsuhan . . .
a Rákócziak régi hires ónodi várából, hol a
Csak buzgalom s hő áhitattal égesd:
hagyomány szerint a mult században sokáig
Előtted felderít homályost, kétest . . .
egy torony rejtekébe volt befalazva. A vár
S a földi pályán futhatsz biztosan!
azonban idővel mindinkább elhagyatván és
pusztulni kezdvén: Aspermont gróf kibonII.
tatta
a levéltárt, s ugy szállittatta Rovnyeba.
Nyugalom réve.
Itt azután két levéltárnokot tartott egymásJárván az élet tengerén , — ha rongált
után, a kikkel lajstromoztatta az elsö részt,
Hajód' forgatják örvény, szélveszek;
S a hab, mit a kormány nagy küzdve szeg, t. i. a Rákóczi ház családi levéltárát. S ez
olyan gazdag, hogy majd félszázad kellett a
Fel-f'elcsap és tajtékozón omol rád:
rendezés nagy munkájának végrehajtására.
Forditsd a part felé roncsolt vitorlád',
A levéltárnak csak tárgymutatója hat igen
Hol köd s rémképek nem kisértenek;
terjedelmes
és sürün irott kötetet képez. De
Ott megpihensz; ki fáradt vagy s beteg,
hogyis
ne,
midőn
itt vannak az ős BáthoryA vészes ut terhét, gondját ki hordád!
és Rákóczi-ház ugyszólván minden régi okIgy hátra-hagyva tengert, szirtéit
levelei, Bátor Opostól a Báthoryak, — s a
S gyöngyét, mely annyi lelket el vészit:
IL Endre korában élt lengyel eredetü BagoSzebb öröm vár, a békés öblöt érve,
mér
lovagtól — a Rákócziak ősétől kezdve, a
Lá<>"van rengő hullámin a mit ad
kinek
fia „Chyzkérih-' főispán kapja IV. Béla
Elmélkedés és buzgó áhitat . . .
királytól
1264-ben örök adományul a zem— Befogadván a nyugalomnak véve.
plénmegyei
Borsit, a melyet mind e mai
Tompa Mihály.
napig — immár több mint hatszáz év óta —
Bagomér utódai birnak, s a mely II. Rákóczi
Ferencznek ott történt születéséért a honfiúi
II. Rákóczi Ferencz levéltára.
kegyelet által a haza emlékezetes helyei
Thaly Kálmántól. ")
közé igtattatott. /
Nemcsak Vasvármegyének, hanem az orNagyszámu Árpád- és vegyes-házbeli kiszágnak is egyik legnevezetesebb levéltára, rályok idejéből való eredeti okmányt lelünk
nemzetünk történetének gazdag kútfeje: a e dús irattárban, csak függőpecsétes van
dicsőemlékezetü Rákóczi fejedelmiház archí- nehány száz. Azon századokból pedig, a mevuma. E nagy szellemi kincstár jelenleg a lyekben a Báthoryak és Rákócziak már fejegr. Erdődy-család tulajdona, s a lelkes gróf delmi méltóságra emelkedtek: természetesen
Erdődy István vörösvári pompás uj kasté- annál több és annál fontosabb tartalmu,
lyának gyönyörü tornyában tartatik, bolto- mondhatni, sok világtörténelmi becsü államzatos, vasajtós, biztos helyiségben. Vörösvár irat létezik. Ilyen például Báthory István
Vasvármegyének nyugoti részén, regényes lengyel királylyá választatási diplomája,
vidéken fekszik, közel a stájer szélekhez.
eredetiben, a legünnepéiyesebb, s óriási alakA Rákóczi-levéltár tulajdonképen három ban kiállítva, és a lengyel országnagyoknak
részből áll, ugymint:
mintegy nynlczvanig való függő-pecsétjével
1. Mindazon roppant terjedelmü jószá- ellátva, Talán ez az egyetlenegy még fenngokra vonatkozó irományok tárából, a melye- lévö eredeti királyválasztási diploma hazánkket II. Rákóczi Ferencz és Rákóczi Juliána, ban. Itt őriztetnek még Bethlen Gábornak
— gróf Aspermont-né — mint a Rákóczi, több titkos és nyilt utasításai a késöbb erZrinyi, Báthory, Lórántffy, Frangepán, Ge- délyi fejedelemmé lett I. Rákóczi Györgyrendy stb. fényes nemzetségek utódai — höz, midőn Berlinben járt követségbe; ez
örökül birtanak; inert habár Rákóczi Juliána utóbbi fejedelemnek a franczia udvarral és
ivadékai — a gr. Erdödyek ifjabb ága — a Krisztina svéd királynővel kötött véd- és
Rákóczi-jószágoknak csak a leányágot illető daczszövetségi szerződései, szinten eredetinegyedrészét kapták is: mindazáltal a kibuj- ben, ugy Torstensonnal való levelezései, vadosott Rákóczi Ferencz javait lefoglalt ki- lamint IL Rákóczi Györgyéi is a svédekkel
rályi fiskus az összes irományokat meghagyd és lengyelekkel, s a Báthoryak, Rákócziak,
az ö birtokukban, — csupán a sáros-pataki, Zrínyiek történetére vonatkozó igen sok
ecsedi és regéczi uradalmak késöbbi tulaj- fontos adatok. — Szóval hihetetlen mennyidonosai kérték ki tölök az ezen három jó- sége oly nagybecsü históriai okmányoknak,
szágra vonatkozókat.
melyeknek legnagyobb részt még létezéséről "sem volt eddig tudomásunk.
*) A ,,V. TJ." legrégibb munkatársainak egyike Thaly
De lássuk immár a harmadik részt, t. i.
Kálmán ur, kinek ugy költői mint történelmi munkásságát
e lapok közönsége jól ismeri, a Rákóczi-kor megirása te- lI. Rákóczi Ferencz hadi és politikai levélkintetéből évek óta, búvárkodván, hazánknak már mintegy
130 köz- ói magánlevéltárát áttanulmányozta; közelebbről tárát.
a magyar tudományos akadémiában a dunántuli levéltárakEnnek irományai szorosabb rend nélkül,
ról s «zek között különösen II. Rákóczi Ferencz országos
csak
ugy nagyjában vannak összecsomagolbecsü levéltáráról tartott élénk tetszést aratott értékelést.
T. munkatársunk szívességéből közlünk e jeles értekezés- va, a mint azokat még 1709-ben a fejedelem
ből nehány olyan részt, melyek nemcsak a szaktudományok magántitkára Beniczky Gáspár Munkácson
emberei, hanem általában a nagy közönség előtt is érdekkel birnak, s különösen lapunk t olvasói előtt, mint a összekötözgette; mert az iratcsomagok boríkikkel a nevezett nagy fejedelem arczképét és életét lap- tékain legtöbbnyire Beniczky jól ismert
jaink ez évi első számában épen Thaly ismertette.
kezeirását látom, és sokan e megjegyzését:
Szerk.
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gyökeres magyar, s egyéni erős vonásokban
„Regestratum per rne, Munkácsíni, Annol az mint lineákban *) vagyon. — Csak a kiváló alakját csak Rákóczihoz s Károlyihoz
1709.'• *) Némely csomagot azonban kék patak vagyon köztünk; a patakon tul lévén irt magánleveleiből ismerhetni meg voitavagy piros selyemszalagokkal maga a feje- a strázsáim: **) még eddig által nem hajt- képen. Másrészről az is bizonyos, hogy a kudelem kötözgetett össze, — talán mikor hatták öket: noha szüntelen ropog a puska ruczok fötábornoka mint levélíró is egyike
1711-ben bujdosásra készülvén, Munkácson mindkét részrül . . . Többet nem irhatok, kora legelsőinek.
(Ví következik.)
a magával viendő becsesebb leveleket kivá- mert ihol jön az német, dobol erössen . . . .
logatta. Az ilyenekre ö maga sajátkezüleg Mihelyt vége lesz a históriának: tudósítom
irta rá a czimiratokat, igy péld. a „Nemesi Fölségedet."
Vásárról hazatérő oláhok.
Ilyen levél feles számmal akad.
Társaság-- — Rákóczi nemes testörserege —
Rég volt az a kor, melyben az ember képes
Kibontogatva e részint ünnepélyes, réirományaira. Megjegyzendő, hogy Rákóczi e
volt
minden szükségleteit beszerezni, minden
szint
bizalmas,
részint
hazai,részint
külföldi,
hadi és politikai levéltárát csakugyan el is
igényeinek eleget tenni. Képes volt akkor, mert
részint
hadi,
részint
diplomatiai
—
de
egyvivé Lengyelországba száműzetésébe, s csak
igériyei, szükségletei kevesek, egyszerüek valának.
késöbb találtak módot a gr. Aspermontok aránt történelmi fontosságu leveleket: tökéMost már nincs ember, ki ezzel törné fejét,
azt a hazába titkon visszaszerezni, és az ónodi letesen elöttünk áll Rákóczi sokoldalú te- ki visszautasitaná azt, mit könnyebben, kevesebb
várba a Rákóczi-ház többi iratai mellé elrej- vékenysége ; közvetlenül megtanuljuk az idő és erőpazarlással megszerezhet, habár megteni. A levéltár még külföldön is szaporo- egyes szereplök jellemét, szenvedélyeit is- teremtésére maga sem volna képtelen.
Az emberi élet annyira végtelenül elágazó
merni, behatolunk az ügyek tömkelegébe, s
dott, a menekültek érdekes levelezéseivel.
megleljük a legtitkosabb mozgató rugókat. részleteiben, hogy egész körét felölelni lehetetlen.
A Rákóczi-kor tüzetes történetét ezen és Egy szakhoz kell szegődnünk, egy irányt szükség
A maga szent érintetlenségében van még a gr. Károlyi-levéltár használata nélkül követnünk. De a részletek, a szakok ismét annyi
ez irattárban minden. Sok levélen a régi ara- lehetetlen volna csak megközelitőleg is meg- érintkezési ponttal birnak egymás körében, hogy
teljesen el nem szakithatók, el nem künyos porzó is rajt csillámlik, sőt olyanokra irni. De hadd ismertessek meg nehány irat- egymástól
löníthetők. Egyik szükségkép feltételezi a másik
is akadtam — a Szatmárnál megbékéllett csomagot, mintegy mutatványképen.
ismeretét is. S egyik segéde, kiegészitője a mákuruczoknak a tovább is fegyverkező mun
A Rákóczi-archívum főkincsei közé tar- siknak. —Azt, minek theoriáját ide vetettem, csak a
kácsiakhoz irt, de ezek által hüségök jeléül toznak a fejedelem titkos és magánlevelezé- mindennapi, gyakorlati élettől vonatkoztattam el.
Képünk is, egy ily példát nyujt.
felbontatlanul Rákóczihoz küldött levelei seinek jegyzökönyvei. Ilyent szám szerint
Az oláh paraszt, ki most Marjuczájával és
között, — amelyeknek pecsétjét nekem jutott hét darabot leltem mind:; a háboru eseményprunkujával
— oldalbordája és porontyával haza
a szerencse fölszakasztanom, másfélszázad dús éveiből valók (1705-1710), s Rákóczi- felé ballag, hódolt
a társadalmi összlét eszméjének.
mulva, hogy belölök a történelem számára nak leginkább Bercsényihez, továbbá KáO az izzasztó munkának embere, a szántóvakitanuljam — régen porrá lett szivek titkait. rolyihoz, Eszterházy Antalhoz s Dánielhez, sat forgatja kezében: földmivelő. Szegény szelleA csomagok legnagyobb részét is, mióta Rá- Pekryhez, Bottyánhoz, Andrássyhoz, Vayhoz, I mileg és anyagilag, és mint ilyen nem sok igénykóczi és titkára összekötözték, soha senki Ottlikhoz, Mikeshez, Berthótihoz, a nándor- j nyel biró. Es mégis vannak egyes czikkek, melyek
föl nem bontotta még. A kegyelet bizonyos fehérvári és temesvári basákhoz, külföldön beszerzésében mások segédére szorul.
Hetenként, midőn a szomszéd városban váihletett, részvétteljes érzetével oldozgattam levö követeihez, megbizottaihoz stb. küldött
sár
van,
berándul a környék faluinak népsége.
azért fel egymásután a tragikus sorsú feje- legtitkosabb tudósításainak, utasításainak, s
Az apa előszőr viszi a' kis Gavrillát a városba.
delem kezeivel összekötött, s ki tudja, tán rendeleteinek egykoru másolatait, vagy oly- Hajadon fővel van, meg meztelen lábbal. Nagy
könyeivel is áztatott régi szalagokat, s kor fogalmazványait tartalmazzák. Részint örömnap virradt most reá. A tata báránykucsmát
midőn egy-egy halmaz irat élőmbe hullott magának a fejedelemnek, de nagyobb rész- vesz neki — noha nyár közepe van, — felkunkomásfél százados bilincseiből: a meglepetés ben titkárainak: Beniczky Gáspárnak, Asza- ritott orru csizmát, melynek felül piros szegélye
édes érzetével nyúltam majdnem minden lay Ferencznek, Kántor Istvánnak, Pongrácz van. A gyerkőeznek csak megmutatják, nem
darab után, nem tudván: az épen kezembe Györgynek stb. kezével vannak irva. Mily szabad felhúznia, vasárnapig — akkor a beszerivett levél, melyik szabadságharczos sorsát nagy históriai fontosságúak e gazdag leve- kába (templomba) megy majd vele.Keskeny szijat
is vészen neki az anyja, hogy ingét derekához
deritendi föl előttem, vagy melyik nevezetes lestart képező jegyzőkönyvek:fölösleges vol- szorítsa.
történelmi szereplő tetteire, jellemére vetend na bizonyitgatni.
Ezzel még nincs vége a vásárlásnak. Otthon
világot?
sokan
vannak még, kik az öregek visszaérkeztét alig
Nem kisebb érdeküek ezeknél a fejedeEurópa akkori legelső uralkodóinak tit- lem legmeghittebb barátjának : gr. .Ber- várják. Van férjhez adható leány, kinek dregucája
kos levelei — gyakran számokkal vagy rej- csényi Miklósnak Rákóczihoz irott s nagy (kedvese) is van már. Pántlikát kell neki vinni,
telmes jegyekkel írottak, de a szintén meg- számban meglévő bizalmas levelei, mind szép czifrát, hogy vasárnap délután a templom
lévő kulcsok segélyével megfejthetök — Bercsényi sajátkezű írása. A maga teljes előtt a falu tánczában szégyent ne váljon. S vannak már derék, szálas ficsorok, négygyei áldá meg
tárulnak itt ki előttünk; egész Európát át- eredetiségében domborodik ki elöttünk e őket eddig az isten, s Sz.-György napja van, mialakitni akaró, ravaszul szőtt, s az esemé- levelekből a kurucz fővezér alakja; ez a tör- kor mindenkinek uj kalapja szokott lenni. Viszi a
nyek sulya alatt mégis elbukott merész ter- hetetlen jellemű, vasakaratu, szilaj kedélyü, nő fején azokat, a körülbelül, egyenkint 5 — 5 fonvek; diplomatiai működések, alkudozások szikrázó szellemü, s szenvedélyes ember, a tot nyomó palariákat. Nehezek az igaz, hanem ez
ügyiratai; XIV. Lajosnak, Nagy-Péter czár- ki ha örül: zabolátlan örömének lángja az a divat e vidéken s tőle eltérni nem szabad annak,
nak s más fejedelmeknek Rákóczihoz irott bi- egeket csapkodja, és ha búsul — kivált a ki nem akarja guny tárgyává kitenni magát. Es
oh az a gúny egy faluban! . . . Igaz, hogy nem
zalmas, sajátkezű levelei: ,.MonC'ousin!" **) szabadságharcz hanyatlásának sulyos évei- nagyon czélszerüek sem akkor, ha a nap az egén
megszólítással; a versaillesi, berlini, londoni, ben — keserü humorral, metsző gunynyal van, sem akkor, ha nincs ott, •— de hisz arravaló
stockholmi, konstantinápolyi, varsói, az orosz, verdesi a 3orsot, a szereplőket, s tehetetlen, a keze, hogy abba vegye a kalapját, ha melege
a bajor stb. udvarok minisztereinek, s Rákó- sülyedő nemzetét — a melyért pedig csak- van, — aztán ha eső esik, igaz, hogy mind a kaczi ezen udvaroknál levö követeinek vagy nem a szive szakad meg szerető fájdalmában. rima köré gyül a viz 8 pár fonttal nehezebb lesz,
ügyvivőinek értesítései, jelentései; a bécsi Majd a véréből gyülölt németet ostorozza de ezt el lehet türni azért a jó oldaláért, hogy
hőségben, ha fris patakhoz ér, kényelmeudvarral folytatott békealkudozásokra, fegy- éles gúnyja: „. . . . Verjük agyon az ördög- izzasztó
sen meríthet kalapja karimájával. Aztán nem is
verszünetekre vonatkozó levelezések; a főbb teremtettét legalább satyrával: hisz a ha- oly gyenge az oláh parasztnak a feje, meg a nyakurucz tábornokok hadi tudósításai, olykor dunk ugysem vágja karddal! . . . . Egyko- kacsigája, mint az uraké . . . nem nehéz a neki.
franczia hadmérnökök készitette csata- és ron tizenkét generálissal, válogatott hires
Hátha még a tarisznya beszélni tudna, hogy
erőditési tervrajzokkal is mellékletképen el- armadával maga Eugenius***) jött ellenem: miket rejt kövér keblében. Pár szál 3 kros gyerlátva, — s gyakran annyira az épen folyó mégsem tudott semmire se menni; és most tya, egy kis dohány, melyet majd a mosa (nagyharczok közvetlenségében, az események ez a szivevesztett, kóborló had a sokkal hit- anya) otthon midenf ele füvekkel elegyitend, szappan, s tán egy csomó kénköves gyufa van ott egyazon fris benyomása alatt irva, hogy az ványabb németnek csak a zászlója lebbenését másmellett békés társadalmi összhangban. A
ember olvastukkor szinte látja a működés- ha látja: szintugy árad a berekre, — meg gyufát nem tudom hogy kérhette a mosu (nagy
ben lévő harczvonalakat, szinte hallja az nem mér állani . . . Hajh, szegény magyar! apa) a zsidótól; fulminetor, preszlucs, ketrán,
ágyuk dörgését, rohanó seregek riadását. . . libertatémfugiendo quaeris.f) Néma német, gyufe, aprindetor, másine, fok, pálizsne, lemnuse
„Én az haddal az patakon innend vagyok nem a német: az Isten vert meg minket!" stb. ezeken kivül még vagy két tuczat név alatt
ismeretes.
— irja pl. 1708-ban Morvaországból Pekry
Ilyenkor aztán lelke elborul, látnoki meA kozsok (ködmön) meg tüsző-vásárlás csak
Lőrincz — rendelt***) seregekkel, az német rengésekbe esik, és Dante-i képeit festi a söritkán történik, jó terméskor, jó időkben.
penig túl, az akasztófa és Strázsnicza között tét jövőnek.
Es honnan telik mindez. Két véka tengeri
mind a ló hátán ül. Már annyira vagyunk,
árából, nehány tojásból, s a primitív mezei gazda
no
Bercsényit,
a
magyar
históriáé
kétségkig y ágyukból lövöldöztetem; elválik, kinek
termesztményeiből.
adja Isten a szerencsét?! Kedve telik Ber- vül egyik legérdekesebb, legsajátszerübb, tősRendesen azonban a tüsző valamelyik zugácsényi urnak: mert látja az hadat egészlen,
ban mindig elfeledtetik pár garas, oda ül aztán a
, , *), "Lajstromoztatott általam, Munkácson, 1709-dik
évben."
'
'
*•) Testvérem!
•*•) Értsd: rendezett, elrendezett.

•) Értsd: csatavonalakban.
•*) Az arczvonal előtt álló apró csapatokat
a harczot kezdeni szokták — kell érteni.
»••) Savoyai Eugent érti, ki 1703 végén jött
zsonyhoz Bercsényi és hadai ellen.
f) Futás által keresed a szabadságot.

— a kik
T. K.
volt PoT. K.

család egy rozsólisos sátorba . . . s iszsza azt az
édes szeszkeveréket. Vagy beülnek a kocsmába
. . . s aztán szük a tér a vásárból hazatérőknek.
Lukács Béla.
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Besztercze.

daczára türhetőleg szabadelvü volt még a legsö- családjának adományozá, mire Hunyadi Besztertétebb Schmerling-korszakban is. Különösen cze felett, a várostól északra eső halomra várat
(Erdélyben.)
hires arról a kis Besztercze, hogy ott teremnek a épitett. Mátyás, a mint király lett, a beszterczei
legszebb s a legkedvesebb szász leányok, habár e grófságot anyja testvérének Szilágyi Mihálynak
Erdély északi vidékén a borgói havasok kö- részben Szászváros és Brassó méltó versenytársai. ajándékozá. E hirre a beszterczeiek a fellegvárat
zelében, a Sajó völgyétől jobbra terül egy kis — Beszterczének régi német neve Nösen, azután megrohanták és szét akarták hányni, de Szilágyi
völgyes vidék, melyet, északról délre folyván, a Bistricz lett. A népmonda szerint nevét egy hadaival benn teremvén a felkelőket leverte és a
kristály hullámú Besztercze vize mos. E vidéknek Beszter nevü magyar vértanutói vette, kit a po- I várost feldulatta. Mátyás aztán, hogy a viszálynak
mintegy közepén
véget vessen, Szifekszik Besztercze
lágyitól a grófsávárosa. Besztercze
got visszavette; a
körül fekszik Sóvárat a városnak
falva, Jád,
ese6(100 forintért elnyő, Vallendorf s
adta s megengedte
még több csinos
hogy széthordják
szász és magyar
és a város körül
helység. Az egész
kőfalat építsenek
vidék meglepően
belőle. S ezzel azszép, regényes, s
tán Besztercze vibár kissé hosszu
dék szászszéki
telük van, mégis
szerkezetét teljenemcsak, hogy
sen megalapította.
Besztercze város
Első erődé fa közé
határán is szőlőt
szoritott földhámivelnek, hanem a
nyás volt. Mátyás
tőszomszédjában
alatt épült a kőfal
levö Besenyőben
1465-ben s egy
kitünő jeles asztali
századdal utóbb
bor terem. A völgy
Teutscher Mihály
terén gazdag kunevü papja kemény
koricza-vetések
erősséggé alakitá.
közt halad a pomA harezos időkpás országut Szeben sokszor sokakred falvától a vának
menhelyül
ros felé, balra szőszolgált, de ostlőkkel beültetett
rom alatt kevéshegyek, azon fölül
szer volt, mert rébokros erdők látgebben a borgói
szanak, jobbra tászorosok járatlavoli falvak kertjei,
nok lévén, nem
házikói és csillogó
igen esett utban.
tornyocskái; előtLegnevezetesebb
tünk a borgó-prunostrom
alatt volt
Vásárról hazatérő oláhok.
di havasok kékle1602-ben, mikor
nek a távolban, mig aztán Besenyőt is áthaladva, fgánvkodó nép az első királyok alatt vallásáért Basta megtámadván, husz rést lövetett rajta, de
élőnkbe tünik a tér közepén álló vén város, kor- ölt meg.
a magyar vezér Vitéz Miklós ekkor is csak szabad
mos falaival, cserepes bástyáival s felhőket verő
Besztercze a krónika szerint 1206 ban alapult mehetés feltétele alatt adá fel a kis várat, de Basta
magas tornyával.
Dobokamegyc területén. A szászok e várost alapi- vallonjai megrohanták az elvonulókat s hősi küzA várost, mint ez a szászoknál még majdnem ták utoljára. Egyelőre nem tartozott a Szász-föld- delem után maga Vitéz is elesvén, nőket és kinmindenütt előfordul, kőfal, azaz: vár veszi körül. höz. 1222-ben ispánja Vízaknai Imre. Hosszas cset rabolva diadallal vonultak a városba.
A beszterczei
18 4 %-ben
vár hosszudad
egyik fél sem
négyszögöt kétámaszkodott a
pez s 10 bástya
vár erőségérc,
volt rajta, s főde a fennebb
bejárója kettő
leirt völgyön
van, egyik nyutöbb
kisebbgatról (mely
nagyobb fonképünkön láttosságu csata
ható), a másik
történt a forkeletről. Keradalom alatt.
letről a nyugati
Urbán megugkapuval szemrasztása után
ben álló részen
első parancsis volt kapu,
nok voltRiczkó,
de ugy látszik,
ez elfogatván
ezt soha sem
Urbán által,azhasználták. A
után parancsdéli és északi
nok lett Tóth
oldalon vannak
Ágoston, utána
kisebb, ugy neDobai s végre
vezett gyalog
Damaszkin,kik
kijárok; hajdan
mind ezredesek
erős sánczok
valának a mavették körül e
gyar
hadsefalakat, meregben.
lyekbe könyBesztercze
nyen be leheországos
vátett venni a
sárai
nagyon
Besztercze viélénkek, mert a
zét; sőt kelet,
szomszédBukoészak s nyugat
vinából, Cserfelől
állandó
noviczból és
vízmocsár
Moldvából sok
övezte hajdan;
idegen szokott
ma azonban e
jönni.
mocsár naBesztercze (Erdélyben). — Keleti Gusztáv eredeti rajza.
Deák Farkas.
gyobbrészint
eltűnt, s a déü oldalon a vár belső sánczaiban időkön át a királynék birtokához tartozott; Róbert
illatos virágok buja vetemények és zamatos gyü- Károly idejében már tanácsa volt. 1334-ben DoŐ Felsége Buda-Pesten.
mölcsök teremnek, s a külső sánczokban kellemes bokamegye hatósága alól kivétetett s Nagy Lajos
sétatér terül el. A városban 6000 lélek lakik, kik alatt 1366-ban a Szebeni universitáshoz csatoltaLapjaink mult számában már jelentettük Ő
legnagyobb részint szászok, 8 leszámitva a város tott; 1452-ben V. László Beszterczét és vidékét Felségének fővárosunkba érkezését, az azon esti
kicsinységét, egyik Erdély legszabatosabb s leg- 25 helységgel Dobokamegyéből végkép kisza- átalános világítást és a harmadnapi nagyszerü
csinosabb városai közül. — Népe nagyon mivelt, kasztá, azokból a beszterczei grófságot alapitá s 8 roppant fényű fáklyás-menetet.
iparos, és mondhatni, hogy kemény ellenhatások azt örökös grófságképen Hunyadi Jánosnak és
De lelkünkben oly elevenen élnek m ; g mind
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e benyomások, hogy nem egykönnyen válhatunk s agygyuladásbau meghalt. 1844-ben egy franczia rosznál, mond a másik, reméljünk, hogy e kicsimög tülök. S midőn mai képünkben, a bevonulás katona azért volt kénytelen elhagyni szolgálatát, ből nagyobb jó is kinövi magát; bizzuk a dolgot
rajza mellett, a világítás nehány nevezetesb mert a húsételt ki nern állhatta. Dr. Prout ismert kiki belátására, jegyzé meg egy harmadik, én
részletét adjuk, Ígérjük egyszersmind, hogy e egy egyént, a ki az ürühust bármint készitve sem ugyan nem világitok; én meg világitok, s nem
nagy napok más fontos eseményeit is hasonló- ehette. Ezt azonban csak ,,szeszély"-nek gondol- tartom ellentétnek e tettet a minapi bizalomszava, többször egészen más alakban, s általa fel nem vazással, jegyzé meg éles hangjával a negyedik;
lag olvasóink elébe vezetendjük.
Ugy van! Nagy napok ezek, O Felsége Buda- ismerve etették meg vele, de az eredmény mindig mit gondolt az ötödik, hatodik, századik, nem
Pesten Időzésének napjai. A kiegyenlítés nagy ugyanaz lett: hányás és hasmenés. Es az erős ha- nyilvánitá, de annyi igaz, hogy eljővén az idő,
műve, a korona és a nemzet között, ha teljesen tásból itélve, — mely valóban a legerősebb mére- csaknem kivétel nélkül meggyujtók mécs- vagy
bevégezve nincs is még, az első legfontosabb lépés géhez volt hasonló, — alig kételkedhetünk, hogy gyertyakészletünket, megtartók a kettősen kivimegtételével biztos irányba vezettetvén, azóta ha a juhhússal fel nem hagytak volna, az nem lágított színházban a díszelőadást, s ,,A királv
gyorsan halad és a legjobb uton a teljesülés felé. sokára az illetők halálát vonta volna maga után. házasodik" czimü magyar izü darab hazafias
A helyét elfoglaló miniszterium, tudván, hogy Dr. Pereira, ki azon helyet idézi, még hozzá teszi, mondatait viharoson megtapsolok ; az összes szinnem a szók, hanem a tettek ideje van, első fellé- hogy ő is ismertegyuri embert, kit mindig emész- házi személyzet által csinosan elénekelt Szózat
pésénél már az országgyülés elébe terjesztette az tési bajok támadtak meg, ha pörkölt hust evett. nehány versét lelkesen megéljeneztük. — Azt
ismeretes négy javaslatot s az országgyülés nem
Némelyek nem ihatnak kávét a nélkül, hogy azonban nem lehet tagadni, hogy az öröm egyákésett azokat elfogadni. Különösen a javaslatok ne hánynának tőle, másoknál meg a cseresnye és talában nincs oly fokozatban, mint például 1848két elseje, az adó- és ujoncz megajánlás, teljes ribiszke átalános gyuladási idéz elő. Hahn magá- ban volt; de csoda-e, ha 19 hosszu év alatt annyi
biztositékot adott mind a birodalom tulsó részé- ról beszéli, hogy 7 vagy 8 szem földi epertől rán- hányattatást, annyi csalódást átélt magyar emnek, mind O Felségének a felől, hogy Magyaror- gásokat kapott, Tissot pedig czukrot nem ehetett bert a remény nem képes többé felvillanyozni, s
szág komolyan veszi a kiegyenlítést, áldozatokra hányás nélkül. Sokaknak természetével meg a az igéret helyett az élvezhető valóra áhítozik. A
is kész érette, s fölismeri és méltányolja az átme- tojás ellenkezik, tészta- vagy másnemü tojásos pénzügyi épületekről szép csöndesen elszálltak a
neti helyzet nagy nehézségeit.
sütemények veszélyes betegséget idéznek nálok jelvények, de a szinlapok, „Értesítő" és „HortoA nemzet ily félreismerhetlen jó indulata s elő, s ha az ilyeket megetetik is velök azon bizta- bágy" még mindig csak a császári rendőri jóáldozatkészsége ö Felsége szivében is csak meg- tással, hogy nincs bennök tojás : az elmaradhatlan váhagyás után láthatnak napvilágot,: szóval a
szabad sajtó jótékonysága Debreczenig eljutni
erősithette a bizalmat e lovagias nemzet iránt, s hatásból mihamar észreveszik a csalást.
az uralkodónak jelenleg köztünk időzése, e bizaA különböző egyének emésztési képessége mind cz ideig nem birt; de hiszen megtanultuk
lomnak valamint ujabb m-g ujabb jeleit tünteti közti ezen különbség kevésbbé feltünő alakban a tűrést, s békésen megvárhatjuk e nehány naföl, ugy folytonos táplálékot ad.
mindnyájunk előtt ismeretes. Gyakran látjuk, pot is.
Még nem tudhatni ugyan, mikor következik
Midőn Ö Felsége mult vasárnap a nemzeti hogy mások mily jóizüen s jó egészséggel esznek
oly
eledeleket,
mikről
mi
saját
keserves
tapasztael
az
idő, hogy a nép ismét önmaga választhatja
szinházban „Ilka, vagy a huszártoborzó" czimü
eredeti opera előadásán megjelent, a lelkesedés lásunk után meg vagyunk győződve, hogy nekünk elöljáróit, — de már is történnek összejövetelek;
oly félreismerhetlen jeleivel fogadtatott a roppant ártalmasak. És e tényre komolyan hivjuk fel a részünkről csak helyeselni tudjuk, ha az értelmiszámu közönségtől, mely láthatólag jól esett atyai szülők s nevelők figyelmét, hogy kerüljék azon ség sorakozik, s hazafias beszélgetések közben
szivének. Az összes szinházi énekkar által énekelt zsarnokias s helytelen eljárást, miszerint a gyer- minél többször, minél tüzetesebben vitatja meg
néphymnust, a közönséggel együtt O Felsége is mekekre erőltetnek oly ételeket, miket azok ki a magatartást, előbb ugyan egész átalánosságban,
fennállva hallgatta végig. A dalműben előforduló nem állhatnak. Rendes dolog, a gyermek valami majd, ha az idő inkább közeledik, részletesen is.
vonatkozásokat és dalokat a ,,király"-ra — a kö- 1 iránti ellenszenvét puszta „szeszély"-nek venni, Az ily hazafias beszélgetésektől távol van a pozönség hangos éljenzésekkel kisérte. — O Felsége s „makacsságnak s "gyermeki bolondság"-nak ne- hárcsengés, s igy a józanon maradó elme fontolkedden, a „Tévedt nő" előadásán ismét szeren- vezni, ha a kövéret, tojást, vagy az „egészséges hatja meg a teendők egész sorát, s ha e jelleget
karalábét" nem eszi. Pedig ily esetben még a mindvégig megtartják az íly összejövetelek, bizcséltette jelenlétével színházunkat.
Szóval, e napok öröm és lelkesülés napjai. „szeszélyt" sem kell teljesen ignorálnunk, kivált ton lehet remélni, hogy az igy eszközlendő higDe a megfontolás és szigoru hazafi-gond napjai is ha ez csak valamitől vonakodásban nyilatkozik, gadt vitatkozások után részletekben is egy néegyszersmind. . . . A képviselőház megkezdette mivel, az oly „szeszély" valószinüleg az illető zetre vergődő értelmiség, meggyőződés szülte
már a közösügyek tárgyalását. Soha a magyar szervezetének ideiglenes és rendkivüli állapotát érveivel fegyverzetten, vezethetni fogja a népet
annak idején, a nélkül hogy a szabadválasztás
törvényhozás nagyobb horderejü tárgygyal nem jelenti legalább is, a mit pedigfigyelembenem
vennünk,
nagy
hiba
volna.
Há
pedig
valamely
szép jogán csorbát ejtene; bizton remélhetni e
foglalkozott.
táplálék iránti ellenszenv állandó, az kétségkivül higgadt összejövetelektől, hogy majdan az egyéö Felsége jelenléte az ország fővárosában s annak jele, hogy azon eledel nem alkalmas szernek kitűzésénél a szeplőtlen becsületesség mellett,
e fontos tárgyalások folyama, oly találkozása az vezetünkhöz.
arravaló szakismeret, erély és képességre lesz
eseményeknek, mely a nemzetnek törvényes jogaifőfigyelem és tekintettel, s távol tartatnak a sóAz
állatvilágra
vetett
egy
tekintet
eléggé
hoz ragaszkodását s királya iránti hűségét egygorság, komaság, s pajtáskodás kinövései, mikre
mutatja
azon
feltünő
különbséget,
mely
két,
egyaránt kell hogy szilárdítsa.
máshoz közel lenni látszó szervezet közt lehet a leginkább a telt poharak közti korteskedés szokott
tápanvagot átsajátitó képességökre nézve. Az ovr- tekinteni, mitsem gondolván azzal, hogy egyik
szarvuaknak két faja van, fehér és fekete. Ez másik igen alkalmas lehet fölviditani egy vig
Valami a táplálék hatásáról.
utóbbi a szép, de halálosmérgü „Euphorbia Can- czimbora-társaságot, de alkalmas lehet ám arra
delabrium"-on táplálkozik, és azt saját testévé is, hogy egy általa meg nem birható tisztviselői
(Lewes köz-élettanából.)
hasonitja át, mig ha a fehér talál enni ebből, mul- állomáson a város lakosságának többet ártson
mint használjon. Ismételve mondjuk, hogy az ily
hatlanul
elvesz.
Gyakran látjuk, hogy némelyek egyik vagy
Nem kevésbbé érdekes ezzel összefüggőleg beszélgetéseket, minél gyakrabban, s minél namásik átalánosan kedvelt ételt nem szeretik, s
mások viszont oly eledeleket nem esznek, melyek azon két kérdés, hogy ártalmas-e a czukor a fog- gyobb terjedelemben történnek, az egész közönségre nézve jótékonyaknak, s ugy lehet, átalános
a közelismerés szerint igen táplálók és egészsé- nak, s nem ártalmas-e a gyomornak?
Az elsőre feleletül csak a négerekre kell irányt adóknak hiszszük.
gesek; s mivel ezt rendesen puszta szeszélynek
Az egyletek a mostoha idők daczára mindvagy rosz szokásnak veszszük, többször heves szó- mutatnunk, a kik több czukrot esznek mint bárváltásokra ad alkalmat, kivált a háziasszonyok mely más nép, és a kiknek fogaik mégis irigylendő egyre szaporodnak városunkban. A gazdasági és
lövész-egylet már megalakult, a tornaegylet alarészéről. De a tudomány is nem kevéssé látszott fehérségüek és erejűek.
ez állítást támogatni, hogy t. i. a táplálékok minA második kérdésre felelni már nem oly kulóban. — A kertész-egylet Simonffy Imre
den emberre egyenlő hatásuak,s mivel főleg Liebig könnyü; de ismerve azon fontos szerepet, melyet elnökkel élén, nagy tevékenységet fejt ki, s azt
munkálatai által meghatároztatott, hogy melyik a czukor teljesit a szervezetben, — biztosan hiszszük, hogy egy pár év alatt érezhető lesz jónövényi vagy állati táplálék mennyi tápanyagot mondhatjuk, hogy a czukor, ha csakugyan van tékony hatása. — A zenede, bár iránta nem
tartalmaz: azt hitték, hogy az eledelek a bennök valami káros hatással, az csak mértéktelen élve- mondhatjuk a részvétet általánosnak, a mult
levő tápanyagok arányában hatnak mindenkire zete mellett történhetik. A tejsav — mely a czu- évekhez képest számban, erőben gyarapodott; a
egyformán, annyival inkább, s mivel a tapasztalat korból képződik, — oldja fel a vilsavas mészt, a mult héten tartott viz gák jól ütöttek ki. — A
is e részen látszék állani. Lewes ez átalános véle- mi — tudjuk — főalkatrésze a csontoknak és dalárda ügyes karmgyának buzgalma mellett
ményt megtámadja, kifejtve, hogy az eledelek a fogaknak, s a mely csak ily feloldott állapotban sem birja összevarázsolni a müködő tagokat a heküllég behatásának alá vetve, minden egyénnél ki- juthat azokhoz, és minthogy a czukor eszközli e tenkint kétszeri gyakorlatokra. — A lövölde épisebb-nagyobb mérvben különböző gyomorban feloldást, annak haszna kétségtelen. De ennél tésére még 'ez évben kilátásunk van, s e férfias időnem ugy bomlanak fel s nem ugy hatnak, mint a még többet bizonyít saját ösztönünk. Ha mind- töltéssel párosult gyakorlatnak szép jövőt merünk
vegyésznek légmentesen zárható s változatlan nyájan ugy szeretjük a czukrot, ez csak onnan le- jósolni városunkban.
görebeiben. Az ebbőli következtetés tehát amarra het, mert természetes összeköttetés van közte és
Az emlékkert-társulat a nagy templom és
nem helyes, s a példabeszéd, hogy „a mi egyiknek szervezetünk között.
főiskola közti üres tért kellemes sétánynyá vaétek, a másiknak méreg,'- a szó legszorosabb érNem szükség ezért a félénk szüléknek sopán- rázslá, az egyik kertbe szánt Csokonai szobrán a
telmében igaz. Európában is elegen vannak, kikre kodni gyermeköknek a czukortartó utáni nagy tavasz nyiltával Iztó Miklós jeles szobrászunk fog
a juhhús mérges hatásu. A hires Abbé de Ville- hajlamán, hacsak nem tulságos az, s eltiltani a — reméljük — remekelni; ha nagy mintája elkédieu esete, habár ritka, de nem páratlan példa csemegeárusokkali kiskereskedésüket; miért utját szül, ugy tudjuk, hogy az ő fölügyelete alatt fog
arra, hogy a husnemü táplálék némelyeknek állani csekély örömüknek mindig azon soha nem az talán Münchenben érczbe öntetni. Egy másik
veszedelmes. Neki ugyanis már kora ifjúságá- értett ürügy alatt, hogy ez az ő javokért van. D. emlék régóta készen várja már a felállítást, vagy
tól fogva oly határozott ellenszenve volt minden
az 1849. auguszt. 2-ki csatatéren, az ugynevezett
husétel iránt, hogy sem szülőinek kérelme, sem
Nagy-Sándor halmán, vagy mint többeknek innevelőinek fenyegetése nem volt képes annak lekább tetszenék, az emlékkert közepén; megvalljuk,
Debreczeni levél.
győzésére birni. Harmincz éves korában azonban,
hogy Marsalkó szobrász e szépen kivitt emlékét
— addig mindig növényi eledellel élve, — rá vette
(egy magyar zászlón nyugvó sebzett oroszlán
Debreczpn, márcz. 19
magát, hogy megpróbálja, mily hatása van rá a
sóskúti
kőből,) mi is jobb szeretnők az emlitett
Világitsunk! — ne világítsunk! — e két szó
húslevesnek, s erről lassankint a juh- és tehénhus közt folyt az eszmecsere a közel mult napokban. kertben látni, mint a bár történeti nevezetességü
evésére ment át. Azonban a próba csakugyan Nincs minek örülni, mond az egyik, várjuk meg halmon, a szépet, nemest még kímélni nem igen
roszul ütött ki, mert vérbőség és álomkór jött rá, az eredményt, — kicsi jó is jobb az eddigi nagy értő kanász- és juhász-bojtáraink rontóvágyának

mögé visszahúzódni kényszerültek. Az erre aug.
martalékául kitenni. Azt hiszszük, hogy ez ügyben gyeniskolák tanítói fizetésére 300; és igy együtt 31-én következett belvestiei csatának szerencsés
1440 ftot rendelt kifizettetni; ezenkivül helyben- kimenetelére nézve Vájnának elhatározott műköaz illetők nem sok idő alatt határozni fognak.
.Kaszinó-társulatunk nagy részvétnek s láto- hagyta a választmány azon határozatát, hogy a dése lényeges befolyással volt, miért is kivételes
gatásnak örvend, örömmel látjuk ott több iparos pestbudai zenedének 10, a Betlu-sdának 20, a ma- uton őrnagyságra ajánltatott, és azt a 3-ik számu
polgártársunkat, főkép a fiatalok kőzül, a mint gyar orsz. ipar-egyletnek 100 ft. kifizettessék, s a (Eszterházy Imre-féle) huszár-ezredben meg is
érdekkel olvassák a lapokat, vagy hallgatják a választmány rendelkezésre 101 ft. 88 kr. marad- nyerte. A következő évb-n (1789. júl. 15-kén) a
közfelolvasást. — A polgári körről, mely az „arany jon. — Igazgató elnökül Komlóssy Imre, s a ve'e tötnösi csatában a M. Terézia lovagi keresztjét
bika" vendéglő helyiségeibe huzódott, szintén sok kilépett 30 választmányi tag is ujolag mind meg- vívta ki magának. Ugyanis a nevezett napon a
dicsérni valót hallottunk, azt az egyet azonban jválasztattak.
Predial melletti sánezokat, melyek csak három
Időjárásunk rosz; a minap már meleg tavaszi század által voltak megszállva és védve, kilencz
nem dicsérhetjük, hogy tagjai közé izraelita lakos- '
társainkat föl nem veszik; — az igaz, hogy még napjaink voltak, sokan kinyittatták szőlőiket, ezer török rohanta meg oly szándokkal, hogy
ezek nem polgárok, de e szabályt a szabadelvűség- most már aligha meg nem bánták a nagy sietsé- onnan Brassóra törhessenek. Vajna felismerte a
gel nem birjuk összeegyeztetni. — Temetkező get; — javában szántottik, savárosban nagy sár veszélyt, saját felelősségére hirtelenében egy szavolt, — holott évek óta nem jártunk sáros csizmá- bad csapatot szed össze és rohamot intéz az ellenegyletünk is több van városunkban.
Az „István" gőzmalom-társulat, mely nevét ban. A napokban ismét keményre fagyott, a fák ségre; jól kiszámított intézkedéseit vitéz bátorIstván nem rég elhunyt nádorunkról vette, elfe- rügyek megrongálja a fagy: a jó időben a Ilorto- sággal párosítva, az ellenség homlokzatát és oldalejté a kegyelet adóját a megboldogult emléke bágyra kihajtott sertések és juhoknak sem lesz lait oly tűzzel támadja meg, hogy az, daczára tuliránt,
temetése napján
legalább egy, , ^gyászlobogó inyökre e tavaszból ily hirtelen muszkás télre nyomó erejének, megzavarodva, jelentékeny vesziránt, ictiicttet
nc^jjjL*.* * - - változott idő; a szegény embernek elfogyott a
kitűzésével leróni; e feledékenységet azonban tüzelője, csak a szinházban fűtenek irgalmatlanul. teséggel visszaveretett. E bátor támadás által a
sánczok megvédettek, és az ellenség terve megfelejteti velünk f. hó 10-én tartott közgyülésének
hiusult. — Vajna a franczia háborúkban szintén
emberbaráti nemes határozata, — melynél fogva
kitüntette magát, nevezetesen 1793. okt. 22-kén
1400 ftot, a száztóliban nem részesülő tisztviselői
részére ugy nevezett mérlegjutalomkint kifizet- Magyar hadvezérek az osztrák had- Cysoingnál és okt. 28-kán Lannoy bevételénél.
tetni, azontul a magyar orsz. reform, segélyegyMeghalt 1793. decz. 10-én.
seregbeli.
letnek 300, Csokonai-szoborra 500, a „Hortobágy"
czimü lap kiadására 100, kertészegyletnek 200,
'll. Horváth Kázmér.
szinpadi bútorzatra 200, lövölde-épitésre 200,
Egyveleg.
Petrichevich Horváth Kázmér, vezérőrnagy,
keresk, ifjak kórházára 200, katholikusok sírkertje
—
(Egy
napszámos
költeménye.) Egy egyrendezésére 200, zenedéi alapítványul 200, gaz- erdélyi régi nemes családból származott és atyai
szerü
napszámos,
liácz
Bálint,
Biharmegye Kába
dasági egylet alapítványául 50, torna-egyletnek birtokán Széplakon született 1735-ben. Katonai
nevü
mezővárosából
O
Felsége
nevenapjára
verset
pályáját
1763-ban
az
51.
számu
gyalog-ezredben
50, moldvai éhséggel küzdőknek 100, polgári
kórház alapjára 100, az utczánként felállítandó kezdette, és a következő év ápril havában az első küldött be Deák Ferenczhez átszolgáltatás végett,
elemi iskolák tanitói fizetése alapjára 1000, malom- székely határőr-ezredben főhadnagy lőn. Horváth melyet Deák sajátkezüleg letisztázva nyujtott át
beli munkások kórházának 200 frtot, s igy együtt kedvező szerencsével birt. Tartós béte idejében Ö Felségének, ki azt kegyesen fogadni méltóz5000 forintot kiadatni rendelt a mult 1866-ik évi alig két tized alatt ezredességre és parancsnok- tatott. A verset a „Budapesti Közlöny" vasárnyereményéből. — A közgyülés elhatározta azt is, ságra emelkedett, és a török háboru kitörésekor napi száma közli. E verses népnapi köszöntő
hogy egy-egy 105 frtos részvény után kamat és azon elégtételt élvezheté, hogy ezrede, melyet egyik versszaka igy hangzik:
Te pedig emberi nemzet dicsősége,
osztalékul 50 frt fizettessék ki. — Az ülés Komlóssy több éven át erélyesen vezényelt, minden várakoHiveid s a széles világ reménysége!
Imrének elnökké, s a négy lemondott választm. zásoknak megfelelt. A nevezett háboru elején
Kire a mult bámul sírjának verméből,
parancsot
kapott,
hogy
az
első
székely
határőrtag ujra megválasztásával végződött. — MegemS a jövendő nevet pólyakötőjéből,
líthető, hogy a mult évben ugyanannyi kővel, erő- ezreddel , székely-huszárokkal, és mintegy 500
József! születésed legelső jutalmát,
osszetoborzott
önkénytessel,
összesen
négy
ezer
vel és költséggel, felényivel több liszt gyártatott,
Vedd el örökségül e föld birodalmát.
emberrel
a
gímesi
szoroson
Moldvába
törjön.
Az
mint a megelőzött években, mit leginkább az uj
Azután éleszd meg hiveid szivöket,
kőpad tapintatos fölszerelésével megbizott műtani első megszállás a gazdag sóbányát, Okna városát
Mossad örömkönyek árjával szemöket.
érte,
melyet
1788.
feor.
19-kén
minden
készlettel
vezető s gépész-mérnök, Pekár Imrének, s igazKivül légy a szomszéd koronák birája,
gató, Szepessy Gusztáv, óvatos eljárásának tulaj- együtt elfoglalt. Márcz. 15-kén meglepte Piatrát
Hon az igazságnak eleven példája(Moldvában) és 30i) lovat nyert; nehány nap
doníthatni.
Ítéld el a kardrakelt nemzetek baját,
A színügy-egylet mult julius óta 10 évre mulva Bakóra nyomult, és ott dús magtárak estek
Zárd be a véres Mars temploma ajtaját.
vette át a szinházat a várostól; nem rég tartott kezébe. Foksánnál május 29-én 70 törököt ejtett
Vesd a mély tengerbe az inség kulcsait,
közgyülése Csanak Józsefet ismét megválasztá el, huszonkettőt elfogott, és 14 zászlót elfoglalt.
Nyisd ki a boldogság gyepesült útjait.
elnökéül; az intendáns Kiss Sándor; a mellé vá- Nehány nap mulva Adgjudról az ellenség tulnyomó
A bőség Istene tele kosarakkal
Hintse köztünk künn-benn áldását marokkal. '
lasztott igazgató bizottság jelentéséből kiderült, erejét Petruskára visszaverte: azonban jún. 20-án
Kalászpaplanával terítse mezőnket,
hogy a szinház ügye e rövid idő alatt is oly sze- Vulkán helységnél 3000 török által meg-támadta13 s must-tömlőjével aggassa szőlőnket.
rencsés eredménynyel kezeltetett, hogy a 14000 frt tött, és ámbár négy óra hosszat a legvitézebbül
Töltse be elepedt torkát az éhségnek,
kölcsönnek egy hetede még ez év folytán vissza- ellentállott, mégis sok emberét és podgyászát
Törje el pálezáját az aczél szükségnek!
fizethető, azonkivül, körülbelül 13,000 frtot érő elveszte. Innen a grohostei hegységben foglalt
— (Idöjóslat.) Egy mezei gazda, rég! tapaszkönyv- és ruhatár s díszletek birtokában van; állást, megszállotta Oknát és Kumanirstct, és bizpedig egyes darabok fényes jövedelmét leszá- tositá az ojtozi és gímesi szorost. Júl. 13 an Hor- talt gazdák észleletéi nyomán a folyó évi termésre
mítva, épen nem mondhatni, hogy a látogatás váthotGrohostnál 5000 török támadta meg, 16-án nézve a következő jövendöléseket mond: 1-ször
folytonosan kielégitő lenne; keresettebb darabok- ugyanazok a támadást megujiták, Horváth azon- „Ha fénylik Vincze (január 22-dike), megtelik a
nál, kivált országos vásár alkalmával pedig a ban őkct'inindannyiszor jelentékeny veszteséggel pincze," az idén Vincze napján szép, tiszta, napos
idő volt egész délutáni 3 óráig; tehát renézőtér igen kicsinek bizonyult be, mit leginkább visszaverte; midőn azonban az ojtozi szorosba meleg
mélhetünk sok jó bort, ha csak előre le nem szüvisszahúzódni
akart,
a
törökök
ismét
megtámadigazol az, hogy rendes árak mellett 500 frt brutto
reteli Orbán (május 25-ke). — 2-or. „Ha fénylik
jövedelmet egyetlen előadás sem volt képos adni. ták, ekkor is visszaverte őket. A következő évben Szt. Pál (jan. 25-ke), minden termés szépen áll,"
ismét
Moldvában
állott
ezredével,
és
a
foksáni
Megmondá ezt egy vén szinházi festesz és gépész
de most Pál fordulása napján reggeltől fogva
Skalniczky urnak még idejében, de ő csak azt fe- ütközetben első volt, ki az ellenség táborára egész estig ki nem sütött a nap, hanem mindig
rohant;
Martinestnél
ezredével
oly
ügyes
állást
lelte rá, hogy nem ért on ahoz; — mostmár az inhomályos és borult idő volt; a mi tehát silány,
tendanturafuijaa taluját.— Szinésztársulatunkra foglalt, hogy ágyúi nem csak azon oldalon kény- rosz gabnatermésre mutat. — 3-szor. „Maria punézve bátran merjük állitani, hogy nála jobb szeriték az ellenséget visszavonulni, de egy átalá- rificante (Gyertyaszentelő, febr. 2-ka), Sole mividéki társulat nincs, ezt a pesti, bécsi s más ille- ban azon hatást gyakorolták az ellenségre, hogy cante, május érit frigus quam ante," vagyis: „ha
tékes vendégeink is elismerik. — A színücry-egy- az a llimna vizét és az egész vidéket feladta. Gyertyaszentelő napja fényes volt, — nagyobb lesz
letnek daczára, hogy egy évre 1, mondd: egy fo- Horváthnak ezen szolgálataival a fővezér Cobvirg a hideg, mint azelőtt volt," már pedig az idei
rint a tagsági díj — nem sok tagja van, pedig hej herczeg annyira meg volt elégedve, hogy őt ve- Gyertyaszentelő napja szép, fényes, tiszta napos
be sok ember tud és szeret beleszólni a színügy- zérőrnagynak kincveztetni kérte, a mi 1789. okt. volt; tehát még nagyobb hidegek várhatók. —
vezetés dolgába, csak aztán legalább lefizetnék 9-én meg is történt. Azon ügyes körültekintés és 4-szer. „Mátyás napja (febr. 24-ke), hajeget talál
azt az egy forintot; a minap is egy kis claqueur- vitézség, melyet Horváth ezen alkalmaknál tanu- ront, de ha nem talál, csinál," és ha Mátyás napján
ovatiót rögtönözve, egy hervadt virágszálat akar- sitott, meghozta neki a M.Terézia-rend keresztjét enyhe idő van, utánna 40 napi fagyás fog lenni.
tak ráoktroyálni az intendánsra, de nem pedzette. is, azonban jól kiérdemelt kitüntetéseinek nem Igy történt, hogy tavai sem talált Mátyás fagyot,
A takarékpénztár tegnapelőtt tartá közgyü- sokáig örülhetett, mert 1794. febr. 18-án a halál ki is jött utána a 40 napi íagyás, még pedig ugy,
hogy a szegény mezei gazdák szerencsétlenségére
lését. Az igazgató tüzetes jelentéséből azt értők serény igyekezeteinek véget vetett.
május 22-ére maradt az utolsó, mely is országmeg, miszerint mindamellett, hogy mult évben
szerte nagy pusztitást vitt végbe, s melynek követhónapokig tetemes pénzösszeg hevert a pénztárkezése most a sok inséges ember. A folyó évi
28. Vajna Gábor.
ban, minden üzletiág erősebb volt az előbbieknél, s
Mátyás napja szintén nem talált jeget; tehát máigy a tiszta jövedelem is. Ezen egylet is dicséreVajna Gábor őrnagy, Markusfalván Erdély- jusban ujra fagytól lehet tartani. A 100 éves
tesen szokott áldozni a közjóra, —részvényenkint, ben született 1747-beo. Tizenhét éves korában naptár is deret jósol május 26-ára. Mindezek után
melyekre 50 ezüst ft. volt befizetve, kamat és osz- mint kadét a 37. számu m. gyalogezredben lépett a tapasztalt gazda azt óhajtja: bár az Isten ezen
talék fejében 26ftot rendelt a közgyülés kiadatni; a katonai pályára, 1768-ben átment a m. kir.nemes rosz jövendölő jeleket és rosz jövendöléseket megezen felül moldvai inséges magyar véreinknek 70, testőr-seregbe, és öt évi szolgálata után mint czáfolni!. De mindazoaáltals jó lesz, ha óvatosak
torna-egyletnek 50; reform, szegény ápoldának alhadnagy a székely-huszár-ezredbe lett beosztva. leszneka mezeigazdák, és nem sietnek elveszteget. , katholikusok szegény ápoldajának 20; izrae- Itt lett 1787-ben kapitánynyá és század-parancs- ni, ugyis csekély mennyiségü gabonáikat. (H.-n.)
liták iskolájára 15; a főiskolában tanuló szolga- nokká.
** (Mexikói provisoriumok.) Kgy statistikus
gytrmekeknek 65; felállittatni remélt dologház
Vajna a török háboruban 1788. maj. 29-kén kiszámitá, hogy Mexikóban 1821-től mostanáig
alapjára 100 ; kertész-egyletnek 100 ; szinpadi hi a vaslui csatában századával az ellenség jobb volt 23 praesidens, 1 diktátor, 2 császár, 1 vicerzatra
?A£Z°V- ,
200; a „Hortobágy" cz. hetilapra szárnyát, mely két ezerből állott, oly vitézséggel praesidens és 1 generalissimus. Átlag uralkodott
100; lovolde-épitésre 100; a verseczi evang, iskola és elhatározottsággal rohadta meg, hogy a törö- mindegyik tehát 16 hónapig.
s imaházra 20; Csokonai érezszobrára 200; in- kök megveretve az egész vonalon a vasiul patak
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A „Vasárnapi Ujság" és „Politikai Újdonságok"
tisztelt közönségéhez.
Emléket akarunk állitani Pákh Albert sírjára.
E végből nem hivjuk föl adakozásra, mint szokás, az összes közönséget; hanem csak azon
közönséghez fordulunk, melyet ö támasztott s melynek 1854 óta munkásságát szinte kizárólag
szentelte: a „Vasárnapi Ujság" és ,,Politikai Újdonságok" olvasóihoz.
Óhajtjuk, hogy emléke azok filléreiből kerüljön, kiknek annyi éven át tudósitója, oktatója,
valóságos házibarátja volt; és meg vagyunk győződve, hogy az ö olvasói büszkeségüknek fogják
tartani, .söt meg is kivánják, hogy irányában e kegyelet kötelességét ök róhassak le.
Óhajtjuk, hogy síremléke legyen egyszerü és igénytelen, de egyszersmind tiszta és nemes
izlésü; legyen szerény, de tisztességes: épen mint az ö jelleme és élete volt.
Eltérnénk elveitől, — melyekhez pedig ezen ügyben főképen szükségesnek hiszszük ragaszkodni — eltérnénk elveitől, ha bárkit is erötetni akarnánk, vagy csak azoktól is, kik készek az
adakozásra, nagy áldozatot kívánnánk. Mi egy-egy aláírótól csak is tiz ujkrajczárt kérünk: mert
bizonyosak vagyunk benne, hogy tisztelői száma akkora, hogy íly adakozás utján is tisztességes
emléket állithatunk; és érezzük, hogy a boldogultnak szelleme az ezrek meg ezrek hozzájárultával
létesitendő emlékben inkább meg lesz dicsőítve, mint egyesek bőkezüsége által.

°&.
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Az adakozásokról — melyek már eddig is, minden fölszólitás nélkül, többfelől megindultak —
a „Vasárnapi Ujság" folytonos, részletes kimutatásokat fog közölni; s kérjük azokat — legalkalmasabban az elöfizetési pénzekhez csatolva, vagy többekét egybegyűjtve — a „Vasárnapi Ujság"
kiadó-hivatalához intéztetni.
A beérkezendő adakozások alulirottak felügyelete alatt lesznek, s az emlék létesítéséig
takarékpénztárban fognak kamatozni. Az adakozások befejeztével ugyancsak alulirottak gondoskodnak az emlék elkészítéséről, az ügy sikeres bevégzése után pedig nyilvános számadást terjesztenek a közönség elé.
Pesten, 1867-dik évi márczius 21-kén.
Greguss Ágost.
Gyulai Pál.
Heckenast Gusztáv.
Jókai Hlór.
Kenessey Albert.

Irodalom és

Nagy Miklós.
Pálffy Albert.
Szász Károly.
Székely Bertalan.
Tompa Mihály.

gyar Ujság" czimü politikni napi lap, mely a a dinyetermesztés körül számos évek során szerszélső balodal közlönye leend. Feltétlen vallói le- zett tapasztalatok vannak összegyűjtve, s világos,
— (Tompa Mihály ,,Legujabb költeményei") _ vén a szabad vélemény-nyilvánitás s minden ol- népszerü modorban előadva. E munkát a debrenapokban jelentek meg, Heckenast Gusztáv dalról megvitatás elvének, üdvözöljük ez uj válla- czeni kertész-egylet adta ki, s ez egylet csarnokiadásában. E kötet, mely a közkedvességü latot is, melynek programmja mai számunkhoz is kában (Debreczen, czegléd-utcza 22. sz.) 50 krért
költőnek, a hat kötetes kiadás óta szétszórva mellékelve van. — Kolozsvárt K. Papp Miklós kapható.
megjelent s egyenkint is oly nagy hatást előidé- szerkesztése alatt hetenkint kétszer megjelenő po= ('György deák könyvtára.") A tavalyi
zett költeményeif, némely, a sajtóviszonyok miatt litikai lap indult meg. Az első szám vezérczikkét „Képes Ujság"-ból és nehány füzet „Verses króaz előbbi összes kiadásba föl nem vehetett dara- Tisza László irta, s a mint ebben ki van jelentve, nikádból ismeretes és különösen vidéken annyira
bokkal együtt foglalja magában, szükséges s bi- e lap az országgyülés közép baloldának közlönye kedvelt György deák rendszeresitni akarja műközonyára szivesen fogadandó kiegészitéseül szolgál lesz. E számban FK.-tól van bécsi levél, s az egész dését s a tiszta magyar eszmékben és nyelvezetaz emlitett kiadásnak. Benne van többi közt a „Gó- élénken van összeállitva.
ben gyönyörködőknek apránként egész könyvtárt
lya," melyet lapunk nem rég közölt, mint az ujon** (A „Magyarország Képekben") cz. honis- akar kezébe juttatni A mult évi füzetekből több
nan felderült (sajtószabadság legelső Noé-galamb- mertető folyóirat 3-ik füzete is (28 képpel) megje- képviselő küldött nagy mennyiséget választóinak,
ját. — A mai számunkban közölt s költői és val- lent és szétküldetett az előfizetőknek. Tartalmát s bizonyára akadnak az idén is, a kik ez egészsélásos ihlettől átlengett két gyönyörü Sonett nem azon mutatványlap közli, melyet mai számunk ges tartalmu és kellemes előadású népies füzetekfoglaltatik benn e kötetben, s talán az egyetlenek, mellett vesznek olvasóink.
kel lepik meg küldőiket. — A beküldött füzet
miket nélkülözend; bár ezek is még a költő egész= („A közös viszonyok rendezésére vonatkozó januárra szól, s a császári rendőrség miatt kellett
séges korából valók, de eddig sehol meg nem je- okmánytár.") E czim alatt korszerű segédkönyv egész máig késnie. Tartalmát a tavalyi policzia
lentek. Reméljük, hogy a rég szenvedő költőnek jelent meg, mely az épen most folyó országgyülési által lefoglalt pár vers és az 1848-diki törvények
egészsége óhajtott visszatértével ismét gyakrab- tanácskozások alatt hasznos tájékoztatóul szolgál- népszerű verses magyarázata teszi. — György
ban fogjuk hallani azon koszorus lant hangjait, hat. E könyv tartalma a következő: ,,A 15-tös deák könyvtárából havonként legalább egy füzet
mely oly mélyen meginditólag s oly magas lelke- albizottmány javaslata. — Külön vélemény. — fog megjelenni. Minden fűzet ára 10 kr. Előfizetni
sedést ébresztőleg tud szólani a nemzet szivéhez. 1866. nov. 17-ki k. leirat. — Decz. 20-ki felirat. is lehet (Sándor utcza 18. sz. 8. ajtó) 6 füzetre
— A legujabb költemények alakja az, mi az előb50 krjával, 12 füzetre 1 frtjával.
bieké; s ugy szólván hetedik kötetét képezi a — A 67-es bizottmány tanácskozmányai. — Elfogadottjavaslat.
—
1867.
febr.
17-ki
k.
leirat."
= (Cervantes) toljes „Don Quichotte"-jának
teljes kiadásnak. De külön is kapható s ára 1 ft.
— Kiadta Heckenast G. Ára 1 ft.
lefordítására Greguss Gyula, a Kisfaludy-társaság
'20 krajczár.
— („Gyakorlati útmutatás a dinyetermelés- ujabban megválasztott tagja vállalkozott.
- (Uj lapok.) Heckenast Gusztáv kiadásá- röl") czim alatt Csanády Istvántól Debreczenben
= (Szigligeti „Halottak emléke") czimü legban s Böszörményi László képviselő szerkesztése hasznos kézikönyv jelent meg, melyben a kerté- ujabb drámája márczius 24-kén fog szinre kerülni.
mellett indul meg ápril elsejétől kezdve a „Ma- szetnek hazánkban annyi előszeretettel üzött ága, i A kik olvasták, nagy hatást Ígérnek a darabnak

= (A hivatalos lap) Tanárky Gedeon és
= (A nemzeti muzeum termei,) melyek a téli
— (Régiségtárlat.) A képzőmüvészeti társuSzabó
Miklós kineveztetését teszi közhirré, az
lat helyiségében pénteken megnyilt a mü-régé- hónapok folytán zárva voltak, a napokban ismét első a vallás- és közoktatás minisztériumában
szeti kiállitás, melyben egy pár százezer forint megnyiltak a közönség számára. D. e. 9—1 óráig államtitkárrá, az utóbbi a hétszemélyes tábla közértékü válogatott becses müczikk van kiállítva. hétfön a régiségtár, kedden és pénteken a kép- birájává neveztetett ki.
Pulszky Ferencz, gr. Zichy Jenő és gr. Hunyady L. tár, csütörtökön a természetiek tára, vasárnap
= (Képviselőválasztás.) A leköszönt Kálóczy
becses müczikkein kivül Andrássy Manó gr., Bán- pedig, az emlitett osztályok vátlogatva állnak Lajos helyett a peri választókerületben képvisenyitva.
ffyak, Bethlenek, Ráth Gy., Moser, Egger^ buzgó
lőül Rónay Jáczint választatott meg.
j
= (A nemzeti szinház) igazgatója kérvényt
hazafiak ésmüértők járultak válogatottritkaságok= (Az ujonezozás) küszöbön lévén, Andrássy
kal e kiállitás gazdagításához. A müvészet és a mü- adott be Ó Felségéhez, hogy jövőre e műintéze- Gyula gróf miniszterelnök és honvédelmi miniszvészettel párosult ipar itt fényesen van képviselve. tünk, a számára adományozott segélypénznek tel- ter Pestváros hatóságát felszólitotta, hogy az
Becses ókori régiségek, pénzek, érmek, ritka szép- jes összegét kaphassa meg. Mert tudni kell, hogy 1842 — 1846-ig született hadkötelezettek összeiségü és töténelmi érdekükön kivül nagy belső e magas segélyzé3 összege évről évre mind jobban rási lajstromát a miniszteriumhoz tegye át. .
értékü ékszerek, chinai, japáni, indiai müczjkkek, olvadt, ugy hogy utóbbi időben 10,000 frtal volt
= (A koronázásra) nézve a P. H. szerint Ó
kelyhek, serlegek, órák, szelenczék, szőnyegek, kevesebb a meghatározott 50,000 ftnál.
Felsége a régi hagyományos módon udvari bizottnyerektakarók, értékes s gazdag, történelmi becsü
ságot szándékozik nevezni, mely az actus minden
fegyverek, buzogányok, kardok, tőrök, Mátyás
részleteit az ősi szokás és törvény szellemében
Közlekedés.
sisakja, puzdrák, tegzek, nyilak, arab és török
megállapítsa. Ez udvari bizottság alkotására O
** (A „Deák" nevü hajót,) magyar nemzeti Felsége, mint hirlik, Magyarország herezeg-prilőfegyverek stb. stb. Ezeken kivül sok becses kép
nagyhirü művészektől. A bizottság ugy intézke- lobogó alatt, mozsárdurrogás, zeneszó, virágeső, mását s a magyar királyi miniszter-elnököt hivta
dett, hogy a belépti dij minden csütörtökön 1 ft. lesz, s a roppant tömeg „Éljen Deák" rivalgásai között fel, de abban valószinüleg valamennyi országzászde a kevésbbé vagyonos nagyobb közönség igényei márcz. 18. tengerre bocsátották. Francovich fiu-lós részt veend. Továbbá ez alkalommal a fejdelmi
sem maradtak figyelem nélkül, mert vasárnapon- mei polgár pedig elhozta Pestre az Eötvös nevét pár hir szerint együtt fogna megkoronáztatni, mi
viselő hajó mintáját.
ként a belépti dij csak 20 kr.
még eddig nem történt. A bécsi pénzverdében
•f (A közuti vaspálya) a f. hó első felében már rajzok készittetnek koronázási érmekre.
= (Uj operák.) Erkel Ferencz „Dózsa
György" czimü magyar dalműve, melyről már 22,321 személy szállitása után 2816 ft. 8 krajczárt
= (Horvát Boldizsár) miniszterré nevezteelőre sok szépet beszélnek, márcz. 30-kán kerül vett be.
tésének tiszteletére Szombathely város neveléselőször szinpadra. A nemzeti szinháznál továbbá
ügyi alapitványt tett, egyelőre 1000 frttal.
Mi ujság?
a következő uj dalmüvek vannak előkészületre ki= (Az ujonnan kinevezett országbíró, Majláth
tüzve: „Álmos" Mosonyitól, „Don Carlos" Verdi— (A képviselőház) márczius 20-diki ülésé- György) székfoglalása a magyar kir. kúriában
től. B. Orczy Bódog „Verbőczi' cz. dalművön ben megkezdődött végre a közösügyek érdemle- márcz. 20-kán ment végbe, s a herczeg-primás és
dolgozik.
ges tárgyalása. Azt hiszszük, a jelen országgyü- b. Sennyey Pál volt főtárnokmester szintén ez alka— (A buda-pesti zenede) közelebbi választ- lésnek ennél fontosabb tárgya még nem volt. Nem lomkor foglalták el helyeiket a hétszemélyes tábmányi ülésében Mátray Gábor azt inditványozta, csoda tehát, ha ily életbe vágó s hazánk és nemze- lánál. Az ünnepély a hétszemélyes tábla tanácshogy az intézet egy „magyar történeti hangver- tünk sorsára nézve eldöntő ügyben az eltérő né- termében tartatott, mely kuriai tagokkal és más
senyt" rendezzen. Mátray ugyanis a 15., 16. és zetek minden oldalról nyilatkozni kivánnak; ily kitűnőségekkel volt tele. Lévay püspök és hét17. századból több magyar zeneműnek jött nyo- nagy dolgot nem lehet, nem szabad könnyedén, személynök üdvözlé az uj országbírót, s ezután
mára, melyek érdekes hangversenyt fognak ké- többséggel, szavazással dönteni el: a czél, hogy a Simor J . herczeg-primás mondott rövid üdvözlő
pezni. A tiszta jövedelem fele az intézet fölsegé- nemzet is ismerje, értse az indokokat s megnyu- beszédet. Majd Melczer a kir. személynök a kir.
lésére fog fordittatni. A választmány örömmel govást találjon bennök; ezt pedig csak a sza- tábla s Kies Andor a váltófeltörvényszék nevében
fogadta az inditványt és a hangversenyt e hó bad megvitatás által lehet elérni. Ugy látszik, üdvözölték az országbírót.
** (Simor János primás) boldogult előde
hosszu és kimeritő vitának nézhetünk elébe. Ez
31-re tüzték ki.
= (Kugler szobrász,) ki Rómából nem rég első ülésben csak 8 szónok beszélt, bár az ülés '/2 megürült helyére igazgató taggá választatott a
tért vissza Pestre, Sopron városa tanácsától meg- 3-kor végződött; s föliratta magát közel száz. — magyar tud. akadémiánál.
** (Császárné O Felsége) Kecskemét város
bizást kapott, hogy számára készitse el Deák Mielőtt a közösügyekre nézve kiküldött 65-ös bizottság munkálata, s a két kisebbség ellenvéle- Ínségesei részére 500 frtot adományozott, melyet
Ferencz mellszobrát.
ményei felolvastattak volna (melyek azonban a belügyminiszter már el is küldött rendeltetése
utóbb is egyszerüen felolvasottaknak tekintettek) helyére.
Eőzintézetek, egyletek.
— Böszörményi László hosszabb beszédben indo— (Besztercze erdélyi szász városban) a makolta azon inditványát, hogy ezen ügy, illetőleg gyar miniszterium eskületételének napját fényesen
= (A magyar tud. akadémia) márcz. 18-án javaslatok, koronázás előtt ne is tárgyaltassanak. megünnepelték. Mozsárlövések, zene és éljenzések
tartott ülése, a bölcsészeti-, jogi-, és történettu- Inditványa azonban viszhangra nem találván, a mellett vonult a városi lakosság és a vidékről öszdományi osztályoké s egyszersmind összes ülés tárgyalás azonnal megkezdődött. A bizottsági szesereglett nép az utczákon át, s a menet élén
volt. Az elnökök egyike sem levén jelen, az elnöki többség javaslata ellen szóltak gróf Keglevich magyar és szász zászlókat lobogtattak. Az ünneszéken Pulszky Ferencz tiszteleti tag ült. Minde- Béla, Madarász József, Kállay Ödön és báró Si- pélyt fáklyamenet és 450 teritékü estély zárta be.
nek előtt Gyulai Pál r. tag olvasta föl a biráló monyiLajos. A javaslat mellett Bánó József, Dani
** (Mármaros hölgyei) márcz. 19-kén díszbizottság jelentését az idei Teleki-pályázásról. 13 Ferencz, Somssich Pál és Draskóczi/ Gyula. A albumot nyujtottak át Deák Ferencznek, febr.
vigjáték versenyzett, de csak 3 érdemelt kiválóbb nap koszoruja kétségkivül Somssich Pálé, ki el- 22-ki beszéde alkalmából.
figyelmet s ezek egyike sem találtatott a koszo- lenállhatlan dialektikával czáfolta főleg Mada** (Gr. Péchy Manó) felmentetett az abauji
rúra méltónak. A birálók a „Kedv és hivatás" rász és társai benyujtott elleninditványát. — A
fóispánságtól,
s titkos tanácsosi rangot nyert.
czimü vígjátéknak itélték a dijt, ha már ki kell beszéd sora Tisza Kálmánon volt, de a ház pihent
** (Bécsböl) az a távirat érkezett,"hogy f. hó
adni. Az akadémia ez esetben először alkalmazta figyelemmel kivánta hallgatni a baloldal vezérazon ügyrendi szabályt, mely szerint az illető jel- szónokát s az ülést befejezni kivánta. — A már- 20-án három dandár indult a török határok felé,
igés levélke félretótetvén, csak azon esetben fog czius 21-iki ülésben először Tisza Kálmán emelt hogy ott figyelő állást foglaljon el.** (Magyarországban) — egy ujabb statistifelbontatni, ha a szerző, a roszaló itélet daczára szót s a bizottsági többség véleménye ellen intéis föl kivánja venni a jutalmat. — Ezután Szász zett beszédében különösen nyomatékozta, hogy ő kai adat szerint — ez idő szerint két< zer ügyvéd
Károly olvasta^ föl Mihályi Károly nagyenyedi ezen munkálat áltaí, ha az életbe lépne, hazánk működik. Arra mutat ez, hogy még mindig eléggé
tanár s tavai választott levelező tag székfoglaló függetlenségét veszélyeztetve hiszi. Beszédét a „pörlekedő" nép vagyunk.
** (É dekes előadások.) Berzenczey László, ki
értekezését, melynek czime: Kisérlet, lélektan' baloldal több izben tetszésnyilatkozatokkal szaalapon megfelelni az ismerettan főkérdésére; : kitotta félbe s végül hangos éljenzéssel kisérte. 1862 óta Klagenfurtban volt belebbezve, azelőtt
tárgya a látszat és valólét közötti viszony földe A javaslat ellen szóltak még Jókai Mór szónoki pedig 14 év alatt jóformán az egész föld kerekséritése és ez utóbbinak bizonyossága. A fejtegeté- erővel és Domahidy F. csekély hatással. A bizott- gét bejárta, gazdag tapasztalatait és élményeit
seinek világossága s meggyőző volta által kitünő sági vélemény mellett először b. Eötvös Jó- nyilvános felolvasásokban szándékozik a pesti köértekezést végig nagy figyeleméi hallgatták. Utána zsef kultusz-miniszter kelt sikra, s hatásos be- zönségnek előterjeszteni.
Thaly Kálmán olvasta fől ama rendkivül érdekes szédben mutogatta, hogy hazánk sem törvényei
** (A megszünt erdélyi udvari kanczellária)
és ritka tetszéssel fogadott értekezését, melyről által, sem annál kevésbbé tényleg, különösen a kül- utolsó kinevezése Jakab Eleket érte, ki az irodaazért nem szólunk itt bővebben, mert legérdeke- és hadügyekben soha több befolyással nem birt lom terén is érdemeket szerzett. Az erdélyi fősebb részét lapunk ugy is közli. — A folyó- mint birna e munkálat alapján. Joannovics György kormányszéki levéltár igazgatójává nevezték ki.
** (A városi gazdasági bizottmány) egyik
tárgyak közül megemlítjük, az ülés elejéről a összehasonlítást tett az osztrák-magyar és a svédülésében
a mészáros-uteza végén álló jrégi soháztitkár szomoru jelentését Lonovics József igaz- norvég unió között. Tolnay Károly volt ma az
épület
és
dohányraktár leromboltatása végett tőn
ató s tiszteleti tag haláláról; továbbá Pulszky utolsó szónok, mert a miniszterek 2 órakor O Fel- lépést.
'erencz nagyszerü ajándékát, ki több mint ezer sége elnöklete alatt tartandó miniszteri tanácsra
** (B. Beust miniszterhez) Buda-város részékötetre menő s 10,000 ftra becsült archaeologiai levén menendők, az ülést 1% órakor be kellé
ről
tisztelgő
küldöttség ment, s b. Beust a hozzá
fejezni.
A
tárgyalás
folytattatni
fog.
—
A
nevezekönyvtárát ajándékozta az akadémiának. A maga
intézett
üdvözlő
beszédre következőleg válaszolt:
tesb
beszédeket
a
,
Beszéd-tár"-ban
egész
terjenemében páratlan gyüjtemény nagy köszönettel
„Köszönöm
önöknek
uraim, személyemről nyilváfogadtatott s külön „Pulszky-könyvtár"] név delmökben közlendjük.
nitott
kegyes
és
baráti
nézeteiket, s noha mint
alatt fog kezeltetni. Midőn Pulszky szerényen igy
= (A képviselőház) márcz. 20-ki ülésében a idegen jelentem meg, mégis sikerült a legröviszolt: „mindenkitudja, hogy elvesztettem vagyonomat; ez egy marad meg, s ezt ide adom" — a főrendiek karzatán mindjárt kezdetben megjelen- debb idő alatt belátnom, hogy az Ausztriában
jelenvoltak hangos éljenzésbe törtek ki. — Az tek: Becke és Wüllerstorf osztrák miniszterek, uralkodó viszonyok csak Magyarország kívánsáülés még némely kisebb fontosságu tárgyak elin- később pedig Beust b. a bécsi miniszterium gainak teljesitése által javithatók, hogy Ausztria
befelé ugy mint kifelé megerősbüljön."
tézése után eloszlott.
elnöke is.

f
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*• (A pesti állatkertnek) gr. Wenkheim Krisz- kötésben, ára 2 ft. — Lélektan az agytani rend— Kassa. J . F. Mi nem igérank, mint eddig sem
szer nyomán; irta Szárics Jenő (Szárics K á r . ur adtunk mellékletül külön mülapoka*;. de igyekszünk a
tina nyolcz fáczánt ajándékozott.
szövegbe tett illustratióink folytonos- tökélyesitése által
** (A párisi világkiállításra) több magyar ajándéka), kemény kötésben; ára 2 ft. — A nem- kárpótolni
a. gyakran nagyon is ephetaer becsü ilyes melnépzenetáráaság készül: a Patikárusok Pestről, zetiségi kérdés Magyarországon szerb szempontból; lékletek hiányát. S van egyes számunk, melynek képei
Balázs Kálmán Debreczenből, s Farkas Miska irta Popovics Milós. (Sárcsevics Ambrus ur aján- többe is kerülnek, többet is érnek némely ugynevezett
Győrből. Tüzről pattant csárdásaik bizonyosan déka); ára 1 ft. 20 kr. — Szabadság, tekintély é$ mülapnál.
— Arad. Sz. J . Hasonló tárgyakkal itt is el vagyunk
egyház; irta és ajándékozta Mennyei József, ára
tetszeni fognak az élénk francziáknak.
halmozva.
50
kr.
—
Nőtlenség;
irta
és
ajándékozta
Rapos
— (Czáfolat.) Lapunk 7-ik számában foglalt
— Buda. S—i. Köszönjük a figyelmet. Ama lap adatai
azon közleményre, miszerint Szarvason a kisdedó- József, ára 25 kr. — A köznevelés alapintézetei ha- nem épen helyesek, de az egész dolog sokkal lényegtelevoda javára a népkörben bál tartatott s annak tiszta zánkban; itta. R. J . ; ára 25 kr. — Lelencz-ház-e nebb, mintsem felszólalásra érdemes volna. Hadd teljék
jövedelme 64 o. é. frt lett volna, Pál József óvodai vagy teljes köznöveldef irta R. J . ; ára 25 kr. — kedve benne az illetőnek !
— München. Cs. F. A V. IT. és P. U.-ra az előfizetés
pénztárnok urtól azon tudósitást vettük, miszerint A szegény ember és gyermekei; irta Wargha Ist- a külföldre
postadíjjal együtt 8 ft. 12 kr., a B. M.-ra 4 ft.
az egész közlemény valótlan; mert sem ily bálván, ára 20 kr.
4 kr. A fennmaradt összeget a meghagyás szerint az adanem tartatott, sem ily czimen az óvodai pénztárba
kozások sorozatába igtattak.
semmi be nem folyt. — Sajnáljuk, hogy a hozzánk
— A Va«árnapiUjság régibb évfolyamaiból eladók:
érkezett tudósitás, melynek hitelességében kétTompa Mihály legujabb költeményei. Fest. (Heckeaz 1856-ik évi folyam második fele, s az 1857, 1858, 1859,
kedni okunk nem lehetett, ily félreértés alapjául nast.) Ára 1 ft 20
1860-ik évi folyamok. — Ard valamennyinek összesen 16
szol"ált, s meg nem foghatjuk, mi öröme telhetik
Arntiy Jánon kisebb költeményei. Harmadik kiadás frt. A megrendelő levél Szabó János urhoz Bajára intévalakinek hasonló légből kapott tudósitások be- Pest. (Ráth M ) Két kötet. Ára 2 fr. 50 kr.
zendő. A nevezett évfolyamok tiszták,hiánytalanok, s czimA kAzös viszonyok rendezésért) vonatkozó ok- lappal, tartalom-jegyzékkel ellátvák.
küldésében.
mánytár. Pest (Heckenast.) Ára 1 ft.
*• (Utazás sorshuzás utján.) Vállalkozók utaElemi sikmertan. Irta Vorzan-Avendano Gábor.
zást rendeznek a párisi világtárlatra, sorsolás ut-Pest. (Heckenast.) Ára 2 ft.
SAKKJÁTÉK.
Svada Romána. Latin nyelvben gyakorló, latin iroján. Egy sorsjegy ára csak 1 ft. 50 kr. I I I . és "i
381-dik sz. f. — Szirmay Jánostól.
ft. 50 kr. I I . osztályon utazással. Az összes sors- dalomba bevezető kézikönv. Szerkesztette Mihályi Károly.
Pest. (Heckenast.) I. folyam ára 60 kr., IL f. 50 kr.
jegyek huzása f. é. ápril 17-én lesz. Nyerő szám
Sötét.
Robinson Crusoe élete és kalandjai. Angol után
az, melyet e napon a bécsi kis lotteriai első hú- a nngyar nép számára átdolgozva. 114 képpel. Pest. (Heckezásra huzni fognak. A ki nyer, kap egy jegyet, nast.) Ára 50 kr.
Tündérmesék. A legkedveltebb gyűjteményekből
melylyel az illető osztályon Párisba utazhaiik, ott
időzhet IU napig teljes ellátással étel-, ital- és összeállitva. Pest. (Heckenast.) Ára 50 kr.
Jegyzetek a Tokaj hegyaljai borászathoz. Saját
szállásra nézve. Jegyek válthatók Hercz János tapasztalásaiból összegyűjtő Tolcsvai Nagy Ignácz. Sároskönyvnyomdász és Herzberg S. váltóüzletében.
patak. (Forster.) Ára 50 kr.
Magyarország közjoga. 1848;ig s 1848-ban. Szerk.
** (Az állatkertbe) bemeneti bérletet nyitnak
egy évre. Családi jegy 18 ft., személyes jegy 8 ft., Borosa Mihály. Pest. (Osterlamm.) Ára 1 ft.
Ünnepi szónoklatok, melyek főtiszt. Karsay Sándor
nevelői jegy 4 ft., növeldei jegy 3 ft., dajkajogy urnak, mint a dunántuli ágost. hitv. egyházkerület super •
2 ft. Bérleni bármely naptól lehet. Május elsőtől intendensének, Es t. szentmártoni Radó Ignácz urnak,
október végeig minden csütörtökön egyedül rész- mint ugyanazon egyházker. világi felügyelőjének hivatavényesek és bérlők használják a kertet, s ily na- laikba lett ünnepélyes beiktatásuk alkalmával tartattak
Győrött, nov. 28-án 1866. — Sopron. Ára 40 kr.
pokon reuniók és állatkerti fölolvusások lesznek.
Bérlőknek egész éven át szabad a bemenet, s a
mely nap bériének, úttól számítják az évi bérletet.
Péntek, márcz. 15. „A szövetségesek.*' Franczia vigjáVidékieknek egy hóra szóló jegyet is adnak. Bérletszünetet a társulat csaklO-et tarthat rendkivüli ték 3 felvonásban.
Szombat, márcz. 16. „Azsidónö." Dalmü 5 felvonásban.
alkalmakkor.
Zenéjét irta Halewy.
** (Névrnagyaritások.) Klein József aradváVasárnap, márcz. 17. Díszelőadásul Ö Felsége tiszterosi főügyész és családja ,,Kis"-re, Hartmann letére, a szinház ünnepi teljes kivilágitása mellett: „Ilka,
a
b
o
d
e
f
g
h
József cs. kir. adófelügyelő „Keményfi"-re, Flink vagy a huszártoborzó." Eredeti dalmü 3 felvonásban. ZenéVilágos.
jét szerzette Doppler Ferencz.
Károly pesti kereskedelmi ügynök „Filaki"-ra,
Hetfb\ márcz. 18. „Mátyás király lesz." Színmü 5 felVilágos indul, s 4-ik lépésre matot mond.
Unger György, pozsonymegyei szolgabiró „Ung- vonásban. Irta Szigligeti.
Kedd, márcz. 19. „A tévedt no." Opera 4 felvonásban.
vári"-ra, KreilGyörgy székeskuti lakos,,lTranny"A 374-dik számu feladvány megfejtése.
ra, Zajicsek János esztergammegyei pap pedig Verditől. A második felvonás alatt Ö Felsége is egész váratlanul megjelent. A nagy számu közönség hangos élje(Vész T. A. tanártól, Budán.)
,,Zajn;iy"-ra változtatták neveiket.
nekkel fogadta az uralkodót, ki mellett az udvari páholyf (Halálozás.)Yog'AY&w\ János hétszemély nök ban a két miniszterelnök : gróf Andrássy Gyula és b. Beust
Világos.
Sötét.
és magy. tud. akad. rendes tag neje szül. Tretter is jelen volt
1. Be6-c6
h5-h4
Szerda, márcz. 2>\ „A csapodár." Vigjáték 3 felvon.
2. Be6-c7:
h4-g3:
Erzsébet f. hó ltí-án élete 07-ik, s házasságuk
Irta Sardou, ford. Berczik Á. és Fésüs Gy.
3. Hd8—c6
tetsz. sz.
31-ik évében elhunyt.

HIRDETÉSEK.

Gyermek-vászonnemüek és keresztelő készletek.

Ingek. Fokotok. Felöltök. Vánkosok. Keresztelő készletek: 14,18, 24, 36 frtig és fölebb, bármely színben.
T Ü R S C I I F.-nél P e s t e n , váczi-utcza 19-ik szám, a „naary Kristóf" mellett. 2020 <I-Í>
Részletes árjegyzék bérmentve.

Megjelent uj könyvek.

4 Hc6—e7+mat.
Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
— (Adakozás.) A hazai inségesek számára
— Gelsén: Glesinger Zsigmond. — Pesten: Rakovszky AlaSzerkesztői mondanivaló.
dár. — Nagy-Körösön: A kaszinói sakk-kör. — Talpason:
Csepreghy Ferencz ur Münchenből 7 ft. 84 krt
Kabdebó Kálmán. — Török-Kanizsán: Baczó Frigyes. —
küldött be szerkesztőségünkhöz, az ottani magyar
— Debreczen. /\. Köszönet'a küldeményért. Nagyra Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — A pesti sakk-kör.
iparos ifjak által febr. 25-kén rendezett tánezvi- becsüljük az ily régi és ily jeles munkatársak megtisztelő
Bevid értesítések. SzSled. A. S. A levél igen késón
bizalmát, melylyel az uj szerkesztőség iránt is viseltetnek.
galoin tiszta jövedelméből.
Igyekezni fogunk meg is érdemelni azt. Hogy a közléssel jött. — Több oldalról érkezett felszólalásra, a 37l-ik feladsemmit sem késtünk —jele, hogy a régi jó viszony fentar- ványt illetőleg, megjegyezzük, miszerint tagadhatlan tény,
— (Adakozás.) N.-Beregről Férge József tását részünkről óhajtjuk legmelegebben. — Sz. K. is küldi hogy 12-féle inat mellett egy ellenhuzás kikerülte a nagy
mester figyelmét. Különben egy b7-re állitott világos gyaref. lelkész urtól a következő levelet vettük: ,,A szives üdvözletét.
log a feladványt tökéletesen helyreüti. Hogy ezt annak
—
Körősparti.
Prózában
megjárná
az
ily
józan
fel„Hon" czimü lapból olvastuk Márk Mózes szászidejében nem közöltük, oka, mert nem akartuk megfejtőinfogás,
de
a
költészethez
valami
egyéb
is
kell
még.
kuti lelkész levelét Czelder Mártonhoz, melyben
ket ujonnan postabélyeggel és levelek beküldésével ter— A hazához. Népdalok.. Még nem elég érettek
——— —
irja, hogy nemcsak halgatói,, hanem ő é* családja arra, hogy közrebocsáthatnék. Egy év mulva jobbat várunk. helni.
is éheznek. . . A napszámos, iparos mindennap
Utólagos figyelmeztetés. A 372-ik és 373-ik felad— Deák Ferenczliez. Oly érzelmek, melyeket mindkereshet valamit, de a lelkész nem hagyhatja el nyájan osztunk, de nem ugy kifejezve, mint óhajtanók. Ma- ványokat még helyesen fejtették meg; Harasztiban: Gr.
Festetics Benno. — Tör ök-Kanizsán: Baczó Frigyes.
az oltárt, ez okból a körünkben gyült egynehány radjon homályban.
— Kecskemét. B G. A népdal elég jó arra, hogy a
fillért, melyet ide zártan küldök, egyeneseu a nenép ajkára is átmenjen; de bocsásson meg, hogy közlését
1** Lapunk inai számához van csatolva
vezett lelkész ur részére kivánjuk által adatni." egész bizonyossággal nem Ígérhetjük. Mint költemény néla
„Magyar
Ujság" czimü politikai napilap,
N.-Beregen Márk Mózes szászkuti lelkész részére külözi az egységet, mint népdal néhol a naivságot. A ref—
a
„Vasárnapi
Ujság" és „Politikai Újdonadakoztak: Kopor István városbirája 5 ft., Te-rain hangzattalan. Telik öntől jobb is: arra várunk.
ságok"
elöfizetési
fölhívása, azok számára,
—
H.
T.
Jönatavatz
.
.
.
Acsinos
költeményre
igyeklendi Erzsébet 1 ft., Kinszler Sámuel 50 kr.,
kik
csupán
a
„Vasárnapi
Ujság"-ra vannak
szünk
mielőbb
sort
keríteni.
Terge-Beretzky Teréz 30 kr. Összesen 1 ft. 30kr.
— Bécs. Sch. Gy. A kivánt lap előf. ára évnegyedre elöűzetve.
1 ft 50 kr.
— Mező-Tur. T. E. Elkésett.
— (Könyvelad'ís). A kisedovó intézeteket
— * Melléklet: „Magyarország KépekPáris. Sz. D. A P. U.-ba szántakat hétfőre, a V.
Magyarországon terjesztő egyesület képezdéjében U.-ba —szerdára
ben"
czimü honismertt-tö folyóirat mutatkérjük.
következő könyvek adatnak el az intézet javára:
és elöfizetési felhívás a .,Divat— IV.-Várad. A „Nimphae thermalis" jobban ilvén vány-lapja,
Vadászat-tudom'íny; irta Pák Dienes, kemény a másik vállalatba, oda szolgáltattuk át.
világ'4 czimü szépirodalmi és divatlapra.
Csütörtök, márcz. 21. „Lalla-Roukh." Regényes opera
2 felv. David Feliciantól.

H E T I - N A PTÁR
Hónapi- é.s
liftinap
24
25
26
27

Katholikus és protestáns
naptár

Márczius

Görög orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Márczius (ó) Vádar R.

Vasár. F 3 Gábor föan. F !í Oruli 12 A 2 böjtben 17
18
1IHIÖ <• viiin. o. B. A. Gy. o.B. Asz. 13 Nicephor

Kedd
Szerda
28 Csötór.
29 Péntek
30 Szomb.

Jenö, Manó

TARTALOM.
•

i p

Hö

nyüg-

í.

6. P-l f.
P- ó. P6
230 50 10 43
6 17! 242 55 l l 42

P21
20
20
19
18
18
í) 17

3
4
ö
6
7
8

ó.

P58
56
53
51
49
5 48
5 45
5
5
5
5
5

hossza ! kél

6 19 254
6 211 266
Sixtus pápa
6 22| 278
E listáz, Jónás
6 23; 290
17 Elek
6 25 302
Angyula szüz
18 Cyril
23§ab.Pári
Hold változásai. # Ujhold csütörtökön, 4-én, l l óra 20 perczkor este.

Böjt közepe

Jenö
Rupert
Viránv
Jónás
Angyalka

14 Benedek
15 Agapius
16 Sa: iuus

19
20
21
22

Id

hossza i 1sel

nyüg.
ü.

Lonovics József (arczkép). — Két sonett.
I I . Rákóczi Ferencz levéltára. — Vásárról hazatérő oláhok (képpel). — Besztercze (képpel). — Ö Felsége Buda-Pesten
(képpel).^- Valami a. táplálék hatásáról. - Debreczeni

P-

8 2
8 37

52 regff. 9 17
46 0 34 9 58
39 1 23 10 46
39 2 7 i ; 38
57 3 48 este

XJJV.UA,— ö — ...„„*.,.„ „ v . - v . . u l g r , i W i — irouaiora es müvészét. — Közmtézetek, egyletek. — Közlekedés. - Mi ujság?
Adakozás.— Megjelent uj könyvek. — Nemzeti
szinház. - Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. —
Heti naptár.

Felelős szerkesztő: Xagy ."Miklós.

Tized-, valamint mindenféle mérlegek és súlyok,
minden üzlet vagy iroda számára alkalmasak a legnagyobb választékban és a legjutányosb árakon mindig kapható

43

J§

k

gyári raktárában, a király-utcza, sarkán Pesten.

m

Z Tüz és feltörés ellen ment pénz-, könyv- és oklevélszekrények, ládácskák, patentirozott biztossági * *|
|
zárak (feltörés ellen mentesen) raktára 60 krtól 9 frtig darabját.
©
RIP Másoló-gépek, gép-sodronyszegek, gépszijjak a legjobb talpbőrből.

u

5

Vizhatlan abroszok, bélyegsütö harapófogók, bélyegző ólom sat.

A legnagyobb vászonnilia-raktárbaii
váczi-utcza,

„Ypsilantihoz" Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon és legnagyobb választékban mindennemü fehérnemüek férfiak, hölgyek és gyermekek számára,

te
2061 (1-6) ©

Legnagyobb raktár

ujonan megjobbitott Ligroine-lámpákból
biztonsági csavarokkal, u. m : asztali-,
pincze-, konyha-, istálló-, fali- és iüggAjampák, valamint tüzszerszamok.

6—7 órai égetés 2 krajezárba
kerül!

s világossága 2 milly stearin-gyertyával felér 1
Kapható darabonkint: 40, 45, 50, 60, 65, 70,
80, 90 kr. lft ,1 ft. 10, Itt. 40 s 1ft50kr., tűzbiztos gazdasági ligroinlámpák, 3 ft. és 3 ft.
50 kr. az idenyomott rajz szerint különösen
ajánltatnak gazdászok, molnárok és czukorgyárak számara.

ugymint:
SOOOO darabnál több férfi-ingek rumbnrgi vagy hollandi vászonból darabja 2 ft
75 kr, 8 ft, 3 ft 60 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, ő ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 lt, 8 ft
10 ft, 12 ft.
1OOOO darabnál több szines férfi-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintája 1 ft.
Petróleum-lámpák minden nemben.
80 kr, 2 ft, legujabb minták és legdivatosabban varrva 2 ft 60 kr, 3 ft.
Legfinomabb ligroin bádog-pataczkokban vagy fontszámra,
Fehér pamut madapolan férH-ingek 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, 3 ft, 8 ft 50 kr., 4 ft.
Férfi-gatyák vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 25 kr. belföldi s amerikai petroleum a legjutányosb áron.
Szagtalan szoba ürszékek egészen érczből, be2 ft 60 kr, 8 ft, 8 ft 50 kr.
N6i ingek rnmburgi vászonból, simák 2 ft 25 kr, 2-ft 50 kr, 8 ft, 8 ft 50 kr, 4 ft, 5 ft.
téttel 8 kettős zárral, finoman lakkozva, bőrvánkosNói ingek rnmburgi és hollandi vászonból hímezve 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 50 kr,
sa! együtt 10 és 12 forintjával.
8 ft, 9 ft, 10 ft, sveiezi és franczia mellmustrával 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr,
Levélbeli megrendelések postai utánvét mellett
6 ft, 7 ft.
Fia-ingek vászonból 4 éves 1 ft 80 kr, 2 ft 10 kr, 6 éves 1 ft 85 kr, 2 ft 40 kr, 8 éves
gyorsan s pontosan teljeeittetnek.
2 ft, 2 ft 45 kr, 10 éves 2 ft 10 kr, 2 ft 65 kr, 12 éves 2 ft 40 kr, 2 ft 90 kr, 3 ft
50 kr, 14 éves 2 ft. 65 kr, 3 ft 15 kr, 4 ft 20 kr, 16 éves 8 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr
2040(2-8)
M
Ssines flu-ingek 4 éves 1 ft. 10 kr., 1 ft 25 kr. 6 éves 1 ft 25 kr., 1 ff 40 kr, 8 éves lft.
35 kr., 1 ft 65 kr, 10 éves 1 ft. 60 kr., 1 ft 75 kr, 12 éves 1 ít. 65 kr., 2 ft 10 kr.,
bádogos-mester, raktára sebestyén-tér.
14 éves 1 ft. 75 kr., 2 ft 10 kr, 16 é' es 1 ft. 75 kr, 2 ft 20 kr.
gyára borz-nteza 4 szám alatt.
Mindennemü téli alsó mellények, nadrágok, harisnyak és egyéb téli czikkei
férfiak és hölgyek számára nagy választásban.
Főraktár a legjobb amerikai krinolinnak fehér vagy bamuszin, darabja 2 ft 50 krtől
6 ftig, vörös 5 fttól 8 ftig.
Szines alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 7 ft 50 kr.
És sok egyéb kész fehérnemü czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmenAlólirottnak van szerencséje a t. cz virág- s növények minden barátival tisztesen elküldetik.
telettel tudatni, hogy legujabb s gazdason ellátott magvak 8 növények árjegyTovábbá ajánljuk nagy raktárunkat rambnrgi, hollandi, irlandi, kreasz- ée
zéke 186í-ik évre megjelent, & kívánatra bérmentesítve küldetik meg.
bArvasznakban a legolcsóbb gyári árakon.
VáH2,onzsebkendök tuczatja 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 60 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft,
7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, egész 20 ftig.
2036(3-3)
Törölközők tuczatja 6 ft 60 kr, 6 ft, 6 ft 60 kr, 7 ft, 8-16 ftig.
mag- s növénykereskedők Hietzingben Bécs mellett.
Szines agyi kanavász vége 9 ft, 10 ft, l l ft, 12 ft, 18—16 ftig.

Zellerin Mátyás,

MAGVAK S NÖVÉNYEK.
ABEL RUDOLF és TÁRSA

Valoságos vásxon-asztalnemú.
Asztalkendők tuczatja 6 ft 30 kr, 6 ft 20 kr, 6 ft 60 kr, 7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft.
Abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig. Asztali készletek ti, 12, 18 és
24 személyre. Legjobb minőségü kötft-ezérna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr
Menyasszonyi készletek bevásárlásánál ajánljuk dusan felszerelt készfehérnemü vászon és a8ztalnemüekbeni na^y raktárunkat, melyek minden áron már összeállivta
vannak, vagy kiváns-ág szerint összeállítunk.
Mindennemü megrendelések mustra szerin' gyorsan és legjobban elkészíttetnek.
Nagy választás agyterltók, piqne és tricot-pagilanokból, kávés-kendökbAI és
minden e nembe vágó czikkekböl.
Raktárunkban vett czikkeknél nagy előnyül szolgál az, hogy minden megvett, az
4 r j e gyg,, e l ellátott czikk 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
elégiteni esetben az ár vissza is adatik.
Szállitások minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
gyorsan és legjobban eszkózöltetnek,ugyszinte mindennemü megrendelések mustra sze-

i

b

b

elké8Zlttetnek

- K o l l a r i t s J o z s e f é s fiai.
A valódi

Veuve Cliquot Ponsardin pezsgő,

melynek egyedüli raktára nálam létezik, ezután is a legjelesebb minőségben, nagyban és üvegenkint kapható. — Az ismételadók illő elengedésben részesülnek.
__ - .
^
«

2062 0-4)

Malvienx C. J.

AUS LAGTAS SODAE UND M A G N E S I A l i d I

DU BüiSSON ir-

Ezen kitünő gyógyszer a leghirnevesb párisi orvosok által az emésztés háborgatása eseteiben a gyemorban s belekben, gyomorláz, gyomorlob, lassu és fájdalmas
emésztés, a gázok gyülemlése, gyomor és bél felfúvódások, az evés utáni hányás, étvágyhiány és elsovAnyodás ellen, továbbá sárgaság s más egyéb máj- és vesebetegségekben
rendeltetik. A főraktár egész Magyarországra nézve: Török József gyógysserés*
urnál Pesten, király-utcza 7. Í I I I
1935 (4—12)

Dr. DROHSLIIN MQSDOVIZH.

Ezen szépitőszer a legbiztosb er«dw,énynyel használtatik, mindennemü foltok,
szeplók, sárga vagy síürke bórszin, bóratkák s bőrfekélyek sat. ellen. A bort csillogó fehérré, gyöngéddé és simává teszi s annak bársonyszerü s nyulékony kinézést
kölcsönöz egész a legkésőbb korig.
'
o\
2 049 d
Egy üveg ára 2 ft. 50 kr., postai küldéssel 30 krral több.
U~3)
A főraktár létezik Temesvárt: VECIIKR J . E. gyógyszeresénél, és PeMen:
TOliOK JOZSEF gysz., király-utcza 7. sz. — BrasKon: Fabiek E. gysz. — Eszéken: Karojiovits M gysz. •-- fiyorfttt: Jezsy J . — Kassán: Quirsfeld K. —
Nagy-Szebenben: Zóhrer F. gysz. — Pécsett: Kunz F. — S z í n e d e n : Kovács
M. gysz. — T a t á n : Merkl A., és Zágrábban: Horacsek gysz. uraknál.

*•

ríi!
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ROCK ISTVÁN GÉPGYÁRA
Pesten, Ferenczváros soroksári-ut 20. sz. a.

Ajánlom a t. cz. gazdaközönség figyelmébe, minden a tavaszi idényre szükségeltető gazdasági
gépeimet, nevezetesen mindennemü szántásra alkalmas vas ekéimet, taligával vagy anélkül, fa és vae-boronákat, rögtörő és vetőgépeket, valamint kukoriczamorzaoló, szecskavágó, zúzó gépeket.
Ajánlom továbbá elismert jelességfi RÖck-féle tisztító s zsákoló cséplőgépeimet, Hens
man és amerikai cséplőket, hajtógépeket (Göppel) kisebb és nagyobb lóerőre alkalmazott őrlőmalmokat,
különösen ajánlom a két köves 8 lóerejü güzgép vagy Locomobilhez alkalmazott őrlőmalmaimat,
bel- vagy külföldi kövekkel. Készülnek 8 nagyrészben készen is kaphatók gyáramban mindenféle nagyságu gőzgépek, kazánnal vagy anélkül, olaj- és borsajtók, vasesztergák, könyvnyomdái gépek
és kisebb vagy nagyobb szivatyúk; elvállalok bármily nagyságu gőzmalmok akár egyszerü, akár egész
finom őrlésrei berendezéiét.
A fent elösorolt gépek gyáramban többnyire készen kaphatók, s azoknak czélszerüsége
és szilárdsága, valamint czélnak megfelelő munkaképességéről kezeskedem.
Tisztelettel felkérem azon t. cz. földbirtokos urakat, kik a bekövetkező csépiési idényre, akár gőz,
akár peidg lóerejü cséplöket szándékoznak tőlem venni, avagy ha már ilyfajta gépeknek birtokukban
vannak, becses megrendeléseiket, ugy ez utóbbiaknál szükséges javítási intézkedéseiket, mielőbb megtenni
sziveskedjenek, hogy én azoknak a kellő időre megfelelhessek. Egyuttal kérem figyelembe venni, miszerint
gépjavítás végett utazó gépész-segédek közül csupán azok megbizhatók, kiknek gyáramból irásbeli meghatalmazásuk, s ez évben 1867. jegyzett a gyári pecséttel ellátott könyvecskéik vannak.

2028(6-6)

HOCK ISTVÁN s . k

Képes árjegyzékekkel bérmentve ingyen siolgálok.

gép-gyártulajdonos.

Fogfájás ellen,

Fristöltésü kescriiviz

mely a fájdalmat azon pillanatban csillapítja,

a budai Rákóczi-ásváyy-kesertisóforrásból.

Kapható Buda-Pest minden füszerkereskedésében s a nagyobb
tartományi városokban.
Ezen budai Rákóczi-ásvány-keserüviz, mely a kir. magyar orvosi egyetem
műtermében pontosan megvizsgáltatván, egy bécsi font (32 lat = 76^0 tzemer) viz
870,773 szemer szilárd alkatrészeket tartalmaz, mely kőit 154,2720 szemer kénsavas
magnesia találtatik, hogy ha tehát a kénsavas magnesia tömege jegeczesitett állapotban számitva kinyomatik, akkor egy bécsi font víznek tartalma 316,269, azaz
1% lat 16 szemer jegeczesitett kénsavas magnesia (keserüsó). — összehasonlítván
tehát ezen vizet, annak sósgazdag tartalmát tekintve, — az országban eddig ismert
s a kereskedésbe hozott hasonnemü ásványvizekkel. — mindenesetre a budai liákócziviz a legei ösb ásványvizek közé tartozik, s a betegségek mindazon nemeiben használható, melyekben a püllnai, saidschüczi s minden más egyéb hasonnemü keserűvizek hathatósnak bizonjultak be, azon különbséggel, hogy a budai Rákóczi forrástól
folűlaiulhatlan sógazdag tartalmánál fogva sokkal kevesebb adag kivántatik a
gyógytnker előidézésére.
I n a p » tf»«tVPrplí
Pest, április hóban 1865.
JjUSCI I C h l V Cl C l í ,
a budai Rákóczi-keserüforrás tulajdonosa.
2060 (1—3)
Pesten, Krz«ébet-tér 1- s «- »•

Altcsti-sérvben szenvedőknek.

Alulirott már több év óta egy hatalmas sérvkenócsnek van birtokában, melyet
környezeteben rendkivüli szerencsevei hasznait. A met:'g)ógyultak részérói történt szakadatlan felbátoritá-oknak engedve — fellépek azzal egy tágasb hatáskör elé, s ajánlom
e kitünö s egyátal&ban semmi ártalmas anyagokat magában nem foglaló szert mindazoknak, kik sérvben szenvednek. — A fájdalmas sérvrészek e kenficscsel egyszerüen reggel
és estve bedörzshltetnek, s annak alkalmazása semmiféle, kellemetlenségekkel összekötve
nincs. MeprendelheM egyedül a készítőnél magánál STURZENEtiGEK KOTTLIEBnél Ilf ri(*aaban (Helvetiában). Egy tégely ára 1 ft. 25 kr. — Postai utánvételnek
niucsheyé.
2043(2-11)

Egy
gy freyburgi 15 francos sorsjegy,

melynek évenkint 8
8 huzása
h á van s 19U-ik
19Uik évig
é i játszik,
j á i k 50,000
50000 s 40,000
40000 frank
f k nyereménynyel mindenkinek i n g y e n adatik, ki al lirottnak pénzváltóirodájában 1 db.
Í864-ki 100 ftos sorsjegyet vesz — 21 havonkinti 5 ft. részletfizetés mellett.
Az utolsó részlet befizetése után a vevőnek 1 db. 1864-ki 100 ftos, s 1 db. freiburgi eredeti sorsjegy s,olgáltatik ki.

K «^fSf}'%7I7'l%T'V|7|X"
E i t % V Tj[\ 1 L i l %

(íh

re

• * ' í' dit-sorsjegyre, huzás április 1-én,
• 2(10.000 ft. nyereménynyel 3 ft. 60 kr. »
bélyegdij 60 kr.: 5 db. 19 ft, 10 db. csak 37 ft. — 1 db 1804-ki"sorsjegy Z húzására, mely április 15. és junius 1-én történik, 5 ft., s magára az ápril 15-ki húzásra
2 lt. s bélyepdij 50 kr.

M a i 1 a n (1 i

sorsjegyek

3 huzás évenkint, 100,000, 50,000 lira főnyereménynyel. 1 eredeti sorsjegy ára 6 ft.
• ^ J I ^ V K

M*-T

^C'^m.^mA

p y

mindennemü

állani-, ipar- és s o r s j á t e k i ipar-

p a p í r o k r a , az árfolyam 85°/o-ig adatik.

Társasági játékok,

2059(1-2)

20 minden ausztriai sorsjegyre, eiry 35 fíos badeni sorsjegy hozzáadásával,
25 részlet-befizetéssel. A befizetés nem vész el, minthogy a társaság lelo-zlásával a
sorsjegyek eladatnak, s az egész bejölt összeg a 20 részvevő közt felosztatik.

KÁROLY JÓZSEF

pénzváltóirodája Pesten, harminczad-uteza 3. sz. a.

„f'oggyapotot"

ajánl Török József gyógyszerész P e s t e n :
király-utcza 7. sz. a. — Egy hüvely ára
30 és 50 kr. — Kapható még Szegeden]:
Aigner; Szolnok: Seflcsik ; Eperjes: Makovitzky; Eszék: Deszáthy; Temesvnr:
Pecher; Nyíregyháza: Matheides; Mis
kolcz : Böszörményi; Debreczen: Borsos
1893 (12-20)

A nemi élet

titkai s veszélyei

Értekezések nemzés ,terhe ség , önfertőzés-, magömlés-, sápkór-, fehérfolyás-, k>?ösülési tehetetlenség-, női
magtalans' :ról stb., ez utóbbi betegségek óv- és gyógymódjaival.
Függelekkjl a hujikőri ragályzásról
és Dr. liodet, lyoni orvos

ragályelleni leghiztosb óvszeréről,

a férfi és noi ivarszerek boncztani ábráival.
Ára: I uj torint.
Rekommandirozott keresztkötésben :
20 krral tóbb; utóvétellel 40 kr. több.
Megrendelhető szerzőtől következö
czim alatt:

Dr. Eiber V. P

Pesten József-utcza 66-ik számu
1914(11 12) eaját házában.

Haszonbérlet.

Egy, 1363 hold teljesen
tagositott
szántó-, rét- s legelőből álló földbirtok IWa; Kyar-Gencsen Vasmegyében , mely Papa
|igen élénk kereskedési várostól csak l'/«
órai távolságra fekfzik, — két rendbeli,
cserép zsindelylvel részint náddal födött
lakó s gazgasági épületekkel együtt folyó
i 1867-dik évi szt Mihály naptól kezdve
több évre akár egészben, akár felerészenkint haszonbérbe udatik. Értekezhetni a
tulajdono sal, szomszéd KemeiH-s-hőgyészi helységben Gömbös Jánossal, u.posta:
Kis-Czell.
2058 (1-3)

Titkos 2008 (,5-la)

betegségeket

még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint m-<gán gyakorlat folytán több ezer betegen legjobbnak
bi/onyult mód szerint, sokszor a nélkül hovy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gatoltatnék, gyökeresen, biztosan és gyorsan gyógyit

Med (Ir. Heller Vilmos

Pest, király-utcza 27. sz. Medetzházban, I-ső emelet, délelőtt 7 - 9 ig,
délután 1-4 óráig
J W Díjazott levelekre azomal
valaszoltatik, skivanatra a gyógynzerek is megküldetnek.

A (. szülékhez!

|

Tizennegyedik évfolyam.

13-ik szám.

A gyermekek részére megkívántaid legjobb egészségnek fentarthatása tekintetéből
figyelmeztetem a t. szüléket az e biztos
hatásu és át alán kedvelt „Giliszta-csokoládémra" és tiszta lélekkel tanácsolom a t.
szülőknek, gyermekeiknek — akár van gyanu
gilisztás ál apotra, akár nincs — minden
3-ik hónapban e giliszta elleni szert beadni;
az ok , hogy miért? azon göngyölkékea
olvasható, melyekbe a szeletkek takarvák a
használati utasítással együtt s hűn igazolja
mind ezen állításomat a könyvecskémben
körülirt 61 hiteles bizonylat.
Kapható Pesten Törek Jozsef gyógyszerész és Thallmeier és társa uraknál.
Egy darab 20 kr. és nálam Tokajban
6 darab 1 ft. o. é.
Megrendelhető posta-utánvét mellett az
egész birodalomban.

Kröezer Ágoston s. k.

1990 (6 — 12)

gyógyszerész Tokajban.

Pest, márczius 31-én 1867.

Fris

VETŐMAGVAK,

ugymint:
Lóhere, valódi franczia és magyar
luczerna.
Lóhere, stájer vörös.
Réti here, fehér hollandi.
Vadócz (Ra'gras), angol, franczia
olasz, belföldi.
Réti csibehúr (Spörgel).
Baltaczim (Esparcette).
Czukor- és takarmány-czéklarépa.
Tarló-répa.
Bükköny, m o h a r , nyári- és oszirepeze.
Tavanzi-boza és rozs.
Pohánka.
Mezei komacsin (Timotheusgras).
Burnótra (Pimpinella).
Akaczfa-magvak és más magfajok.
Marható és trágyasó.
Olaj-pogácsa.
Szappangyökér, vagdalt és őrlött.
Gabona-zsákok és gyékények.
Gép-olaj, legjobb minőségü disznózsir es háj.
Angol patent-kocsi- és gépkenöes.
Fekete labföld virágokhoz.

C7* Jó minőségben és jutányos áron kaphatók : 1977 (8-13)

Halbauer G. János

kereskedésében Pesten.
Raktára és irodája saj t házában
Terézváros, Rombaeh-utcza 7. »zám a

Régi pénzeket

és mindennemü régiséget, drágakövet,
gyöngyöt, szineskövet, aranyat, ezüstöt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb
áron.
1991 (3—4)

Régiségek és természetiek
irodája,

Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épületben, 14. sz. a.,
hol egy nagy választéku raktár mindennemü
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötókból a lególcsóbb áron, ugyszintén egy nagy raktár ásványok , lepkék, bogarak, madárbórök, tojások,
s szemüvegek is találhatók.

Ház-telek és ház

Pesten, & Terézvárosban eladandó. E tárgybani bővebb
tudósitást ad a Vasárnapi
Ujság kiadóhivatala, egyetem-uteza 4. sz. a.

Szölöyesszök.
A legjobb faj vörös, töves és sima

még folytonosan kaphatók alólirottnál E g e r b en.

IU

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-uteza 4-ik síám alatt).

Sir Antal.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre Sít.
Csnpán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 lt.
' Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujsng és Poliíikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy anaak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többször
igtatisnal csak 7 krba számittatik. Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 uj kr.

Fest

Imre.

Midőn most, 18 év sanyaruságai után, joknál fogva, hazánk jövője méltán sokat
Hazánk minden tekintetben nagy válság
hazánk,
nemzetünk ismét saját kezeibe veszi vár kétségkivül egyik Fest Imre, ki köztupontján áll. E forduló-ponton kezdődő iráérdekeinek
s ügyeinek önálló intézését, is- domás szerint, az ipar-, kereskedelem- és
nyoktól függ jövendőnk, söt fennmaradámét
helyre
kell állitania azon egyensulyt, közgazdászati miniszteriumban a fontos
sunk. Ha nemzeti érdekeinket helyesen tudmely
szellemi
és anyagi érdekei közt egyfe- államtitkári helyet fogja elfoglalni, s kinek
juk felfogni, ha mindazt mit tolunk a kor,
a változott viszonyok, a fejlődés természe- lől, s másfelől azon eszközök és intézmé- arczképét és élete s eddigi tevékenysége fötes törvényei, a nép és a külföld igényelnek nyek közt van, miktől nemzetünk jólléte, vonásait ezennel olvasóinknak bemutatjuk.
Fest Imre született 1817-ben, november
söt sürgetöleg követelnek, teljesiteni birjuk, fölvirágzása, s egész jövendőnk feltételezve
— akkor hazánk nemcsak szerencsésen át- van. S mert a lélek nem fejlődhetik szaba- 3-kán, Szepes-Váralyan, hol elemi iskoláit
esik a jelen válságon, de söt ettől számi- don, ha satnyán sindevész a test, —• azért kijárván, további képeztetését Késmárkon,
tandja szebb jövendőjének egy uj időszakát. szellemi emelkedésünk elsö követelménye, Miskolczon, Eperjesen, a mindhárom helyt
Azon szempontok között, melyeknek ma hogy visszanyerjük ismét a tért, melyet az virágzó protestáns iskolákban nyerte, s már
irányadóknak kell lenniök, egyik legfonto- anyagi jóllétben s föl virágzásban elvesztet- elsö fiatalságában kitünt ugy szorgalma
mint szelid és nyájas egyénisége
sabb az, hogy szellemi és anyagi
által.
A gymnáziumi s bölcsészeti
érdekeinket egyensúlyba hozzuk.
tanfolyamok
végeztével, jogi tanEz azon nagy elv, melyet a jelen
folyamra
elöbbDebreczenbement,
század elsö felében, a nemzeti
s azt utóbb Pesten, az egyetemen
ébredés ama korszakában, a nagy
végezte.
1839-ben ügyvédi okleSzéchenyi István oly hatalmas
velet
nyert,
mint oly szükséges
szóval, annyi tettel és példával
valamit,
a
mit
akkor tájban egy
kötött a nemzet szivére. S egész
jóravaló magyar ember sem igen
48-ig, a szellemi és anyagi érdenélkülözhetett, habár annak közkek párhuzamosan is haladtak, és
vetlen hasznát venni nem akarta
bár a kezdet nehézségeivel küzdis. S Fest épen ez utóbbiak közé
ve, a hazafi sziv a nemzeti felvitartozott.
Szepesbe visszatérverágozás reményére elég alapot
diplomáját
félretette és az ügytalált az anyagi téren tett nagyvédi
gyakorlat
helyett a bányaszerü kezdeményekben is. A foripar
terén
keresett
hatáskört
radalom legyözetését követett
magának.
Tevékenysége
e téren
években egyszerre, mint facsakhamar
közméltánylattal
tagyasztó dér nehezedek a légkör
lálkozott
s
már
a
következö
évmindenre, mi Magyarországon
ben (1840.) jegyzőjévé lett a
virágzásnak indult. S mig egyfefelső-magyarországi bánya-pollől mind arra, mi szellemi érdegárság egyesületének, s mint e
keinket illette, és első rendben
testület
küldöttje, részt vett az
politikai közéletünkre s törvény3
184
/
-dik
évi pozsonyi ország4
hozásunkra a legszorosabb korgyülésen,
az uj bányatörvénylátok lehetlenitö sulya nehezült,
könyv kidolgozásában.'
addig részint szándékosan, csakhogy megrontassunk, részint egy
Pozsonból visszatérve, ismét
eszeveszett kül- és belpolitika
előbbi gyakorlati müködését
kényszerü következményéül, minfolytatta s 1846 óta a vastermeden, a mi anyagilag elszegényitélés és gyártás óriási fontosságát
sünket vonhatta maga után, egyes azon szükséget fölismerve,
FEST IMRE.
nesen és közvetöleg elkövettetett
hogy hazánk e téren a külföld(Borsos és Doctor fényképe után.)
ellenünk. Egyenesen, a ránk rótt
del versenyezzen és pedig sikerborzasztó adók által; közvetöleg pedig az ál- tünk. Azért különös figyelmünket érdemlik rel versenyezhessen, — a vasgyári vállalatal, hogy termelő képességünkre, iparunkra, a visszanyert magyar kormányzatnak azon tokban kezdett résztvenni, s egyszersmind
kereskedelmünkre, illetőleg azok kifejtésére ágai, melyek az anyagi érdekek terét ismét az iparegylet szepesi képviselője volt.
s virágzására nemcsak semmifigyelemnem elfoglalták; különös figyelmünket azon de1848-ban mind Szepesmegye, mind a
fordittatott, de söt hátraszoritásunkra min- rék férfiak is, kik e kormányzatban |az XVI. szepesi város-kerület körében, tevéden megtörtént, s mig az adók egyre neve- anyagi érdekek terére állottak.
keny részt vett a politikai ujra ébredt életÖT1
kedtek, adófizető képességünk egyre fogyott.
' "
Azon férfiak között, kiktől e téren, mult- J ben és a közigazgatásban is. De 1849>

