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Kir. kizár, szalad.

Előfizetési felhívás

ELET-ITAL
MAGYAR ÚJSÁG

40-ik szám.

Tizennegyedik évfoijam

(Lebenstrank)

folyó évi október —ileczeinber folyamára.

gyógyerővel biró hatásos növényanyagokból készített, s jeles orvos urak által elemeztetve, valamint egyéb hiteles elókeiö egyének elismerése szerint kitűnő szernek bizonyult be hideglelés, emészttshiány, bél- és g y o m o r g ö r c s , epeinger, hányás
Elletfeleink rósz ikarato, miután gyanúsításaik, rágalmaik sikertelenek maradtak, *tb. ellen.
Ára egy nagjobb üregnek . . . : . .
80 kr.
legutóbb már azon aggodalom terjesztésere vetésedet*, mely szerint a kormányhatalom
„
„ kisebb
„
55 „
elóbb utóbb elfogná njomci lapunkat.
Ezen, az általuk oly szabadelvűnek magasztalt kormányra néiveéptn nem hize'gő
lépésük hiven jellemzi kétségbeesésüket, vak dühöket, melyben készebb önmagukat is
sértik, csakhogy azzal nekünk árthassanak.
E rcsz akart.tu törekvésekkel szemben az uj évnegyed küszöbén szükségesnek
tartjuk figyelmeztetni a t. ez. közönséget, miczeriit főapán tóle, az ö nagy mérvű
pártolajától ftig£, hogy a hatalom és pártjának minden erőfeszítései s még netalán alkományellenes üldözi si kísérletei is sikertelenek nitrátjának.
Mert a kárhozatos jogfeladások után uj törvényeinknek még fönmaradt s a sajtóra vonatkozó czikkelyi i — noha tulszigoruak, de lehetlenné teszik ait, hogy a hataJelesen készitve figyelmet érdemel gyógyhatásánál fogva, köszvényes, rheiltualom valamely lapot betiltson, megszüntessen, mint ezt az előbbi abeolut rendszerek tikns bajok, szaggatás, fagyás. fog-. íó- és falfájásoknál, s atalán minden btnualatt tt hete.
íások és scrfilések ellen, sőt fog-tisztisószeröl itt igen használható, mert nemcsak a
A kormány hata'ma csupán odáig terjed, hogy elletünk pöröket inditbut, — és fogak fényét elősegíti, de a foghust is erősbiti, és a száj tiszta szagtalan izt nyer a szesz
ha daczára abbeli ig} ekezetünktek. mely szeiint valamint eddig, ugy ezután is a tör1 ft.
vények korlátai között tartjuk magunkat, s nem hisszük, hogy a független polgárokból elpárolgásaután! Ára egy nagy üvegnek
„ „ kisebb
,,
4 5 kr.
alakuló esküdtszék ilyen irányú működi sünkért elítélhetne, — ha mindennek daczára
elmarasztaltafnánk, a felelős sserkesztő kész a szent ügyért fogságot szenvedni, és ez
Használati utasitások magyar vagy német fordításban jelentékeny orvosi s egyéb
esetben pótolni fogja ót második, ha kell harmadik, negyi dik stb. elvtársa, de a lap elismerő bizonyítványokkal, valamint bizományosaink névsoraival ei'átva minden üvegiránya minden ételben változatlan marad.
hez mellékeltetnek.
Viszont a kiadó fedezni fogja a biztositéki alapban pénzbüntetések által cetán
okozandó hiányokat, miután az előfizetési pénzekből kártérítést nyer.
E srerint csak azon — a közönségtől függő körülmény idézhetné elő a lap megÉletital- és fósborszesz-gyárának irodája és főraktára Pesten,
szűnését, ha az isméttlt pénzbírságokat az előfizetések nem fűdözhetnék. Ebajt azonban 2263 (1 — 2)
országút 25. sz. a múzeum átel'.enében.
a t. ez. közönség lelkes támogatása elhári hatja.
Csupán a közönség akaratától függ tehát, hogy lapunk mir.den fondorlat daczára
rendületlen fenálljon.
És mi az eddigi részvét után bitton hinni merjük, hogy a közönség támogatása
Hosszú időt igénjbe vett szorgos tanulmányozásomnak sikerülta gilisztabetegségnapról napra növekedni fog, s hogy n.int eddig, ezentúl is me^h'usulnak a kormánypárt cek. mely a gyermekek fórából oly tömérd k áldo/atot ad a sírnak, az általam leitalált
híveinek ugy lapunk tisztán nemzeti iránya,mint fennállási ellen irányzott cselszövén} ei.
„Giliezía-csokoládtinban'' tökéletes gyógys.eit állitni elő. Használati módja a szeLehetetlen, kogy ebbéli várakozásunkban csalódjunk.
letek görgyölén olvasható.
A stítbad sajtó a közönség javára, előnyére izolgál; a szolgáivá törpült sajtó
Kapható Pesten: Török József gyógytára és A. Thallniayer és társa kereskedéelárulja a közönség érdekeit. Midőn tehát a közönség nem pártolná az ő legszentebb
jogait függetlenül s áldozatkészen védő közlönyöket, — saját legfőbb érdekeit hagyná sében, s ezenkívül számos bizonylatokat tartalmazó könyvecskémben jegyzett t. bizomácserben, a mit az éitelmes és szabadságra törekvő mfgyar közönségről föltenni sér- nyosimnál. Ára egy dbnak 20 kr., nálam hel)ben 6 db. egy ft. — Megrendelhető postautánvétellel az egész bi, oda ómban. K p ö c z e p Á í ? O S t S. k. gyónsz. Tokatban.
tés volna.
Mi elmondhatjuk bizton, s a nélkül, hogy bár ellenségeink részéről ellenmondástól tartanánk: hogy lapunk hatáiozott, független, nyilt magatartása a szabad sajtó
N y i l a t k o z a t .
ujabbi megalapításában első és legfőbb tényező volt; különösen pedig lehetővé t t t t e
azon mérhetlen becsü körülményt, hogy a közönség legnagyobb hazánkfia Kossuth
Alulirt cs. kir. birodalmi vegyész, támaszkodva a találmány pontos gyógyszeréLajos messze kiható, rendkívüli hatású, s kiszámithatlan horderejű nyilatkozván;, ait szeti bonczolásának eredményére. Véleményét ezt nnel kinyilatkoztatja miszerint Kröczer
olvashatta. Átaláb&n igyekeitünk mindent megtenni az országos közszellem fölébresz- Ágoston tokai gy<5g\ szerész ur által .,t>iHszfa-c.«okoladé" név alatt feltalált és készített gilisíta ellenes szeletek trős hatásuk daczára is,az «zt használók egészségére nézve
tésére, az ország veszélyes állapotának földerítésére.
Az ösfzes nép hivatása, hogy a megismert Vajokat orvosolja; „egyes hazafi csak — a meghatározott adagon belől — hosszabb bassnálat mellett is, minden tekintetben
1
teljesen ártalmatlanok. — Becs, márcz. bó 15. 1867.
annyit teht t, a mennyi erőt neki a nemzet kö'csönöz,'
Klet i k V
t
Fölkérjük ennélfogva honfiúi tisztelettel elvbarátainkat, hogy lapunk terjesztését,
2255 (1—12)
cs.
kir.
birodalmi
vegyész.
— Í Z alkotmányos önállás biztosítékainak visszaszerzésére és a társadalmi egyenlőség,
szabadság elveinek érvényesítésére irányzóit hazafiul törekvések egyik igen fontos támogatójáultekintvén: az uj negyedévre minél számosabb előfizetők gyűjtésére közreműködni szíveskedjenek.
•-» .,
.,
•
•• • i-

SOSBORSZESZ
(Práp. Franzbrannlwein).

tfuiuvári Werther Frigyes

k SZÜLÉKET ÉRDEKLŐ.

lönyvárusi jelentés,

Böszörményi Laszlo.

ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK:
Postán küldve:

Évnegyedre (október—deczember)
Egy hóra

4ft-5 0 kr.
I „ 50 „

fPF" A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. — Gyűjtőinknek, tiz
előfizetett példányra egy tiszteletpéldánynyal szolgaluuk.
(1 — 8)

A Magyar Újság kiadó-hivatala
Pest, egyetem-uteza l. sz.

Kötelezvény.

Alóürott. tisztelettel jelentem a t. ez. közönségnek, miszerint a sárospataki reformalt féiskola könyvraktárában található könyvek kezelését a főiskolai igazgatóságtól szerződésileg magamra vállaltam. Bizalommal kérem a t. ez.
megrendelőket, hogy megrendelő leveleiket ezután hozzám, mint a főiskola egyedüli bizományosához, szíveskedjenek intézri. Ai albizományosok ezentúl velem,
nem pedig a főiskolai könyvtárnok úrral fogják számadásaikat kiegyenlíteni.

Sárospatak, május 1-én 1867.
2125 (7 — 12)
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JKSI JÓZSEF,

sárospataki könyvárus.

TÉLI IDÉNY

A BUDAI CSÁSZAB FÜRDŐBEN.

A nagy-károlyi nemes gubás ezéh alólirt tsgjai, — tudva és érezve azt, hogy a becsület minden jó érzésű s gor.dolkozásu ember előtt, egy értékű az élettel; — tudva és
Alélirt iigyviviség, a budai közúti vaspálya épitése alkalmából bátorságot vesz
szem előtt tartva Idvezitőnk ama n agasztos intését: „a mit magadnak nem kívánsz, ne
cselekedd azt másokkal," tiszta lelkiismerettel kötelezzük magunkat, hogy soha sem magának a t. közönséget, s különösen ama tisztelt földbirtokos arakat, kik a nyári
magunk személyeben, sem mesterségbeli segédeink; avagy hozzánk tartozóink által idény a!att gátolva vadának a fürdők látogatásában, figyelmeztetni a közelgő császármesterségünkben, — ócska vagy már feldolgozva volt gyapjufélét, — tehén vagy más fúrdöi téli idényre, midőn is a gyógyfürdők a legkitüEŐbb sikerrel lesznek haszféle szőrt, a tiszta jubgy»pjun kivül nem használunk, nem dolgoztatunk; — a ki pedig nálhítók.
A külföldi vendégek által is mind nagyobb mérvben látogatott gyógyhelyiség
alólirottak közül, e btcsületes szándékkal tett fogadását, kötelezettségét megszegné, az
ellen cselekednék, és ez reá, akár a rendes műhely-vizsgálatok folytán, — vagy akár dicsérgetésétól tartózkodva, csak azt említjük föl, hogy:
1-ször. E fürdőnek nagy, födött, a kedvezőtlen :dőjárástól védet sétacsarnoka
mi más utón és módon kivilágosittátik, azonnal megszűnik ezéhünk tagja lenni; sem
magamagát, sem más többé őtet annak nem farthatja, s ezt senkitől nem is követelheti; van és minden folyosóját üvegfalak védik a légvonatoktól, s a folyosók, valamint a szominélfogva a ezéh gyűléseibe részt nem vehet, oda mégsem bivatik; a gubás színbe nem bák, fűtésre is berendezvék.
' 2-szor. A császárfurdő kedvező helyzetével a világ fgy fürdője sem vetélkedárulhat, — * kallóbeli közössége megszűnik, éa peöig a czéh-társu'aton való minden
hetik, Magyarország fővárosában feküdvén ugyanis, a fürdővendég, a fürdőhelyiség
követebetés né kül.
Kötelezzük továbbá roagunktt, hogy ason gubás mesterrel, ki vagy e kötelezvényt által nyújtott szórakozások mellett még a változatosságban ga?dag fóvárotii élet élveialá nem irta, — vagy alái r V a ennek tartalma ellen cselekedett, — soha nem társalkodunk ben is részesül. Végre
8-szor. A c. ászárfürdő a téli gyógyfürdésre oly nagyszerű és a köszvény, s csúzos
mint gubás mesterrel, — vélók együtt vásárokra nem megyünk, s ott, hacsak kivihető,
egy helyen nem árulunk, s velők minden mestertárei közösséget megszüntetünk, a be- stb. bántalmakon biztos gyógyhatású gőzfürdővel rendelkezik, melynek párja nincs egész
csületes ezéhet illető mindenféle közös használatokból kirekesztjük; egyszóval: mint Európában.
Egyszersmind ajánljuk intézetünket a t. közönségnek, s különösen a t. országolyat,ki — vagy becsületbeli kötelezettsége ellen cselekedett, —vagy ily kötelezettséget'
gyűlési képviselő uraknak kényelmes, díszes hónapos szobáival és kitűnő konyélnem fogadott, társaságunkra méltónak nem tartva, megvetjük.
Mely szabados tetszésünk szerint önként tett kötelezettségek szentül és kifogás hájával; elkülönített, több szobából ál'ó családi lakások is állván rendelkezésre. A
nélkül leendő megtartására, ugy kötelezzük magunkat, hogy azok ellen, kik ezeket vagy rendelkezés alatt levő 200 szobaára: egy-egy szobáért egy hóra 7 fttól fölebb az
el nem fogadják, vagy elfogadva meg n e m tartják, törvény utján is lehessen érvényesí- igények és kényelem szerint. Naponkint társas étkezés (table d'IIote) négy tal
teni e kötelezvény pontjait; midőn ellenben, az ilyeneknek a czéhi társulat tagjain vagy étellel 5 0 k r ; gyógyétkezés- és étkekkel az intézet jónevü vendéglőse étlap szeezek ellenében semmi legkissebb kimtelésök nem lehet, a a ezéhbe leendő vissrakebe- rint méltányos olcsó árakon szolgál.
Az ügyvivőség feladatául tűzte a t. fúrdóvendégek a lakók kívánalmainak a legleztetésöket, semmiféle hatóság utján nem eszközölhetik.
nagyobb készséggel megfelelni.
Kelt NagyKárolyban, apnl 29-én 1866.
Budán, 1867. szeptember 20.
E g e y József, m. k.,
Czéhmesterek:
Cíéhjegyró.
K a j d i József, m. k.
2264 (1)
Keresztszegi Mihály, m. k.
2265 (1-3)

A budai császárfürdő ügyvivősége.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem ufcza 4-dik szám alatt.)

Pest, oktober 6-án 1867.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok egyfltt: Egész évre 10 ft. — Fél évre f> ft
Csnpán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft. - Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 6ft.- Fél évre 3 ft.
detési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit gor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori
krba számittatik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Béesben: Oppellk Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. - 1

Vandrák

András.

Az eperjesi ág. hitv. kollégiumnak minap nyert. Jogot és hittant is itt kezde tanulni; csészet tanárául. Mint a gazdagon rakott
tartott kétszázados jubileuma hazánk felső desemamagyarpositiv jog, melymég akkor méh, olyan volt már ekkor. Lelkét nem szávidékének ezen mindig fontos nemzeti mis- a kiváltságok tana volt, sem a positiv theo- rította ki a philosophia; mint maga monda,
siót teljesített tanintézetére forditá a köz- logia nem elégitek ki. A bölcsészeti jog, „Hegel dialektikai s Herbarth mathematikai
figyelmet. S csoda-e, ha a mintáknak, a köz- mely az emberi természetben gyökerező pókhálói" nem fonták be lelkét; a bölcsészet
mivelődés-, tudomány- és nemzetiség szelle- átalános igazságot tartalmazza, inkább szólt élet és igazság volt neki; s a mellett az ó
meinek szentelt ünnepély komoly óráiban, leikéhez s erős meggyőződéseket érlelt ben- és újkor remekíróiban szeretni tanulta a
a megemlékezés és érdekeltség azon férfiak ne. Mind a mellett ama tudományokból is szépet, jót, igazat; Homer, Herodot, Pindar,
mellett, kik e közintézetnek egykor alapitói, kitűnő sikerrel tette le a végszigorlatot s az Shakespeare és Göthe kedvenczei valának s
utóbb őrei és vezetői voltak a múltban, azok életbe — jó bizonyítványok mellett — ritka izlése a formák, — elméje az eszmék iránt
felé is fordult, kik a legközelebbi időkben s képzettséggel is lépett ki. Egy évig még egyaránt fogékony volt.
a jelenben is annak élén állanak s magok- nevelösködött a Máriássy házná], ez évet is,
így lépett Vandrák a tanári székre, hol
nakkörüle nagy érdemeket szereztek. Ezek növendékével együtt legnagyobbrészt Eper- 34 év óta működik sikerrel, áldásosán, közegyike a köztiszteletben álló, s a tudomá- jesen töltvén, folytonosan képezve magát.
szeretet s elismerés mellett. Eleinte a bölnyosság terén magának országos nevet szer1829-ben külföldi egyetemek látogatá- csészeti tanfolyam összes tárgyait kellett
zett Vandrák András, ki az eperjesi kollé- sára útlevelet nyervén, Jénába ment, hol a előadnia nem csupán a tisztán bölcsészetiegiumnak 34 év óta rendes tanára, a bölcsé- jnagy tudományu, ékesen szóló,szerény Fries j ket, hanem történelmet, statistikát, latin és
szeti tanszéken.
görög nyelvet is, és pedig 1840-ig latin
_ A „Vasárnapi Újság", eddigis követett
nyelven. 1842-től kezdve az igazgatói
eljárásához hiven, különös gondot szeret
hivatal terhei is járultak a tanári teenfordítani a hazai tudományosság és midőkhez s e hivatalt, kevés közbenvetésvelőd és bajnokai s azok közt a tanférsel egészen 1860-ig viselte, mig végre
fiak érdemeinek méltatására. Örömmel
ismételt kérelmére az iskolai pártfogóragadja meg annál fogva a jelen alkalság őt attól fölmenté.
mat is, hogy e férfiak egyik jelesbikéMunkás élete elfoglaltságában csönnek arczképét s munkás élete főbb vodesen, de bizton hatva, feltűnést soha
násait olvasóköre előtt bemutassa,
sem keresett. Számtalan tanítványai
Vandrák András 1807-ben született
azonban messzi vidékre elvitték hírét; s
Gömörmegye Csetnek mezővárosában s
a környék is nem egy kitüntetéssel feaz ottani elemi iskolában kezdé meg
jezte ki tiszteletét az érdemes férfiú
tanulását. Tizennégy éves korában a
iránt; 1846 ban Trencsén-, 1847-ben
rozsnyói^ gymnáziumba vitték szülői s
Árvamegye fűzte táblabirái koszorúitt a latin klasszikusokban ép oly szép
jába. De még szélesb körben lön iselőmenetelt tett, mint a magyar irálymeretes könyvei által, melyek többban s a történetben és földrajzban. Esz.
nyire bölcsészeti előadásainak vezértendö multával már magántanitóul al- ;
fonalai gyanánt kiadva, átalános eliskalmazták kisebb tanulók mellé, sőt az
merésben részesülnek s a m. tud. Akaalsóbb osztályokban is nem egyszer
démia figyelmét is magokra vonták,
pótolta a tanárt. Korán kitűnt hajlama
mely öt már 1847-ben ,.jeles philosoa tanítói pályára s ügyessége és szephiai munkái tekintetéből" tagjának
rencséje abban.
választotta.
A bölcsészeti tanfolyam hallgatására
1848. deczemberben, a kassai ütVANDRÁK ANDRÁS.
1824-ben Pozsonyba készült menni; de
közetben, mint nemzetőr vett részt,
a nyári szünidőt hazánk fölvidékeinek be- bölcsészeti előadásait hallgatta. Fries böl- miért haditörvényszék elé idéztetett.
utazásával töltvén, Eperjest is útba ejté s csészete gyakorlati s erkölcsi irányú volt s
Három évvel később, az eperjesinél jóitt a kollégium hírneves bölcsészettanárá- Vandrák e szellemet tette magáévá s tar- val tetemesb fizetésre a soproni főiskolához
nak, a derék Greguss Mihálynak ismeretsé- totta meg egész életén át. Jénából, miután igazgató tanári hivatalra hivatott. De kedgebe jutott. A Pozsonyba menetel tervével még Németország nevezetes részét beutazta, vea Eperjesét, hová a tanuló és tanár oly s
leihagyott s Eperjesen maradt. A lelkes épen az 1831-diki nagy kolera idején tért annyi drága emlékei fűzték, nem akará eltanár vezetése mellett a bölcsészet addig vissza hazájába. Másfél évig még a Szirniay hagyni világi előny kecsegtetéseiért. De ha
nem is sejtett mezei nyiltak meg lelke előtt háznál nevelösködött; s 1833 augusztusában, ő szerette férfiukora munkásságának helyét
s bölcselkedésre és öngondolkodásra haj- midőn Greguss Mihály Eperjesről Pozsonyba s ragaszkodott ahhoz, e szeretet és ragaszlandó szelleme kimerithetlen táplálékot távozott, ennek helyére hivatott meg a böl- kodás nem is maradt viszonzatlauul. S mi-
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dőn 1858-ban tanársága 25-ik évét tölté be,
a főiskolai pártfogőság indításából, százakra
menő volt tanítványai, s még több baráti és
tisztelői nagy örömmel és kegyelettel ülték
meg századriegyedes jubileumát. Tisztelői
ez alkalommal 2700 pftot tettek le, családja
biztosítására, a takarékpénztárba; megható
tanujele a rögös, de áldásos tanári pályán
szerzett érdemek elismerésének.
Legközelebbről a m. kir. vallás és közoktatási miniszter által a protestáns osztály
főnökségével lön megkínálva; de ö oly fényes állásért sem akarta elhagyni megszokott tanári székét. Ott akarja bevégezni
életét (vajha még sokára!) hol ifjú- s férfikora minden emlékei s annyi szeretet s tisztelet jelei környezik.
—á—i—

A Ságh Maris anyja.
(Ballada.)
Merre a daru kél, merre a fecske kél:
Szép Pünkösd szombatján onnan jön egy levél.
„Keseredve vettem gyászos levelüket,
Kedves kis angyalom hogy halálos beteg.
Én is csak ugy kezdem, csak akkép iratom:
Nekem is, ugy fordul, ez a végső napom.
Ma vágták lábomat, holnap a kezemet,
Kivel szerzettem szép katona nevemet.
Idáig módomban nem volt megmutatnom,
Hogy ki és mi voltam tehozzád galambom.
Most — tán holtod után teszem, de jó szivvel;
Neked szerezgettem, takargattam; vidd el.
Ezüst pénzeimet írom a papoknak,
Kik érted, angyalom, misét szolgáltatnak;
Arany pénzeimet szép szemboritóra,
Diófából készült drága koporsóra ;
Köves gyűrűmön az árvák jussoljanak,
Virággal rakják be érte sirhalmodat.
Ha már nem lehetett ölelő karomban :
így nyugodj csöndesen pihenő sírodban."
Hogy im olvassa a kántor a levelet:
Ságh Péterné vele csak összenevetett;
Egyet gondolkoznak, éjfélig elvárnak,
S a szép hervadt leány halva fekszik másnap.
Ünnep másodnapján a koporsót hozzák;
Ajtóból, kapuból toldozták, foldozták.
öltöztetik szegényt rongy viselt ruhába,
Egy kis szemfödelet ugy vetnek reája.
Anyjának a drága selyem szoknyát mérik,
Ugy borul lányára, ugy siratja végig:
,,Jaj nekem, jaj nekem, jaj egyetlen lányom,
Fehér kis báránykám, szép rozmarinszálom!"
Utczáról utczára fön-szóval siratja,
Sokaknak a szive hogy megesik rajta.
S ehol alig borul, csak hogy alkonyodik:
Ságh Péterné már is hova kívánkozik ;
Csinozgatja haját, illetgeti magát,
Kántor galambjának ugy meg izenget át.
Mikor elindulna: nem fordul ajtaja;
Kerül a sövénynek, ugy ugrik át rajta,
A templom udvarán dehogy átal lépne:
Hát csak oda áll ám Szent János elébe.
,>Hej asszony —szól a szent — felelj nekem, felelj,
Te egyetlen lányod rongyban temetted el ?
Mondd, mért fekszik ócska deszka-koporsóban?
A drága diófa-koporsó hát hol van?
Még halmocska sincsen nyugvó helye felett:
Hát fris virágot, szólj, mely árva ültetett?"
Ságh Péterné nosza fut ám, merre futhat,
Kis köznek, nagy köznek, vermes gödrös útnak,
Most a templom felül, meg a korcsma felül:
Hanem a szent mindig csak elébe kerül.
„Hej asszony, hej asszony felelj nekem, felelj !"
.Jézusom, Jézusom!' de csak ezzel felel.
Hosszú volt az éjjel, sokáig futhatott,
Uzdi bozótságban mig összerogyhatott.
Omlott hidak alatt, szép gömbölyű testét
Járó kelő ebek régen széllyelszedték ;
Ezüst főkötőjét, selyem ringye-rongyát
Kóborló czigányok régen í=zéllyelhordták.
De Ságh Maris nyugszik patyolatban, gyolcsban,
Diófából készült drága koporsóban,
S nem drága aranyér, nem köves gyűrüér —
De dombos szép sírján fris virág friset ér.
Tolnai Lajos.

Egy nap Fiumeban.
Hajnal tájban volt, hogy Fiume vidékét
elértük. A hajnalpirt czikázó villámok halványiták meg, melyek a várost környező kopár sziklaormokat éles világításban emelték ki. Minden orom
egy-egy óriásfő tar koponyájának látszott, melyből az élet üdesége rég kiaszott. Csodálatos ez
ormok magaslatáról körűitünk mindenütt e meztelen göröngyös hegységet s alattunk az éj homályában, mintha elszunnyadt volna, a tengert csendes nyugtában látni. Ép a sziklák tetején álltunk,
midőn a villám utolsó erős lobbanása után, a távolból hallatszott görgeteged mennydörgés elnémult s a nap kissé halványan, de tiszta fényben a
láthatáron föltűnt s Cherso és Veglia szigeteit
megvilágította. Érzett a levegő kellemes hűvösségén, hogy tőlünk talán nem messze, valamely szigeten jótevő lanyha eső kisérte a villámlást s égzengést, — körültünk azonban még csak egy harmatcsepp sem volt. Mintha e hegyek egykor a
tenger mélyében feküdtek volna s napvilágra sovárogtukban, midőn valamely mesebeli tündér által segitve a tengerből kiemelkedtek, a tenger istennőinek átkaörök meddőségre kárhoztatta volna,
hogy még völgyeikben se akadjon meg egy-egy maroknyi föld, o mi egyebütt az ég áldása, itt az eső
is csak arra legyen, hogy az itt-ott árván tengődő
egyes fűszálakat se hagyja meg, hanem elmossa,
és ha mitsem talál rontani: még csak harmat se
nedvesitse e kiszáradt, szomjas köveket.
A mint a városhoz közeledtünk, bámulnunk
kellé az emberi szorgalom szivósságán, a véres
verejtékkel járó munkán, mely e sziklákat több
helyt szétszórva, kisebb-nagyobb sík tereket teremtett s a marok számra összeszedett földdel betöltve, szőlős kertekké, gyümölcsösökké varázsolta. Mielőtt a 8z.-péteri úton Fiúméba értünk,
jobbra és balra ily kertek között haladtunk. Az
öböl oly otthonosnak tetszett, mintha csak a Balatont láttuk volna, midőn B.-Sz.-György felől Tihanynak nézünk át rajta.
Reggeli öt óra lehetett, hogy a városba értünk. A szomszéd falvak asszonyai fejen-háton hozták a zöldséget, tejet, gyümölcsöt. Menés, beszélgetés közben ki kötögetett, ki fondogált. Majd a
dohánygyár száz meg száz munkásával, nagyobbára serdülő leánykákkal találkozánk, kik otthon
elkésve az evéssel, még útjokban eddegéltek.
Utóbb az ácsnépséget találtuk, kik a hajó-épitőhelyekre siettek. Hat órakor minden munkatéren
megkezdődött a sürgés-forgás, a mi közben legélénkebb lármát okozott a hajóácsok szekerczéinek hatalmas csattogása.
Mondák, hogy délelőtt a halpiacz közelében
egy kész hajót bocsátnak vizre. E helyre siettünk.
Láttuk azonban, hogy a dologból csak pár óra
múlva lesz valami. E^ykis fürdő állt közelünkben,
ezt látogattuk tehát meg. Egy-zerű kis fúrdőház.
Sok van nálánál nagyobb is s jobban fölszerelt is a
Duna mentén; de mulatságosabb alig egy i*. — A
mint a fürdőszobába léptünk, ijjedten szökik szét
a kis halsereg, egymást törve a fürdőkosár léczközein ki. Ha zajtalan várunk, ismét jő egy más
csoport, melyet meg egy más falka követ, mig
vízbe lépésünk mindannyiát elriasztja. Ha azonban
itt is nyugodtan maradunk, ismét jő más virgoncz
csapat, hogy a fenékig átlátszó viz mélye mély
gondolatakba ne vonja elménket s ne jusson
eszünkbe a tenger mélyének titkai után fürkészni.
Majd elmentünk a haltérre, illetőleg a halvásárra, mely a tengerparton csinos kis épületben
van. Belől az épület tetejéről kitömött ritkább
fajta halak csüngnek alá. — Szegény fiumeiak,
mennyire igyekeznek nemcsak magokat, hanem
tengeröket, a tenger lakóit is magyarrá tenni!
Még e kitömött halak szájába is magyar lobogócskákat tűztek, vagy azokat magyar szinekre festették be. Ily rajongás mellett kételkedhetni-e,
hogy az egész épület tele magyar színekkel, magyar czimerekkel s Deák és a magyar miniszterek
képeivel. Szegény fiumeiak! mily sovárogva várják
a visszacsatoltatás nagy napját, az alföld-fiumei
vasúthoz az első kapavágást, hogy összekösse velök az Ígéret földét, mely kikötőjük jövőjének
egyetlen reménye. Itt áll a tenger. Minden kedvező szél lebbenése uj-uj vágyat költ a partlakóban, hogy vitorlát eresztve, büszkén lobogtassa
zászlóját s a magyar föld kincsein más világrész
kincsét véve cserébe, boldogítsa kedves övéit s
ezek jólléte által gazdagítsa a magyar hazát. De,
ha nincs mit vinni cserébe?
A halak között hallgatva, csendesen igy gondolkozánk s a csupa porczogóból nőtt tintahal a
különböző márna, tok, szemling, ponty és számos
más hal és a nagy rákok s a tengeri pókok (Meer-

spinnen), teknős-békák nézgélésében gyönyörködénk, midőn egyszer csak azt vettük észre, hogy
kiki a hajó vizrebocsátása előmunkálataira figyel.
Mi is oda tartottunk.
Egy hajó yizrebocsátása, bármily gyakran
történik is, mindig nagy érdeket ébreszt a kikötővárosokban. Nálunk hány hajót bocsátnak a vizre,
hogy tán még az sincs jelen, kinek ott kellene
lennie. Minden népnek meg van a maga saját eleme.
A tengerparti város lakója alig fogná gazdáink
örömét oszthatni, melyet ezek a vetések időnkintí
megszemlélésénél élveznek, midőn látják, hogy
azok mint bokrosodnak, mily szépen indultak virágzásnak s mint hányja a fejét a búza. Mi ismét
igen közönyös dolognak találjuk , hogy miként
száll a hajó a vízre s talán inkább csak akkor érdekel, ha az némi akadályokkal, akár veszélylyel
is jár, — nem pedig midőn a hajó, a hogy a tengerpart lakó mondja: mint jegyes a jegyes ölébe vidám könynyeden siet a tengerbe.
A mint a vizre bocsátandó hajóhoz értünk,
még azon a helyen állt, a hol épült, elejével, mely
a száraz felé nézett meglehetős magasan. Arboczain
s elején és hátulján uj szép zászlók lengtek, mellképe virágokkal volt gazdagon díszítve. Oldalait
erős dúczok támogatták, hátulját, mely az elejénél jóval alantabb állott, erős kötél tartóztatta,
hogy ideje előtt meg ne csuszszék. Apránkint az
oldalt támogató fákat elszedték, fönt a födélzeten
a hajóslegénység a köteleket s horgonyt készítette el, melyek segítségével a vizre szállt hajót
kézen tarthassák s utóbb megállíthassák s midőn
minden kellő rendben volt, e szóra „vágd el1',
a farkötés szétpattant s a látványban részt vett
összes közönség hurrah kiáltásai között „a jegyes
jegyese ölébe szállt." A köz örömöt, az átalános
meghatottságot, melynek itt tanúi valánk, nemtengerpartiak osztani sem tudjuk; azonban lehetlen, hogy mindenki ne gyönyörködjék a pillanatban, midőn a hajó a tengerbe érve, az általa
föltolt hullámok közt a hattyú járásának kecsével
siklik el előlünk s a haboktól megingatva méltóságosan hajlong, mint egy társas körből távozó
udvarias ember szokott. — Ő is el fog távozni, ő
is búcsúzik, az élénk hurrah-kat köszöni.
Déltájon volt, hogy az egész véget ért. Meleg volt, nemcsak ott, hova a nap sütött, hanem
át volt melegedve a levegő, a házak falai, a föld
— minden — minden. A városba vonultunk, árnyékot keresni. A főutczán is kevés élénkség. Az
itt-ott járó-kelők örege, apraja napernyővel védte
magát, bár az is keveset segített. Nőt épen nem
lehetett látni. A kit láttunk, az mind tengerész
volt, kik Fiúméban hajóik elkészülésére várnak,
mert a városnak ez egyetlen jelentékeny keresete
van; kereskedelmét azóta foglyának tartja az idő,
mióta a háromszinü lobogót csak szentelt ereklyekép őrizhette Fiume.
A „Casino patriotico" legtöbb enyhet nyújtó
boltozatai alá vonultunk. Ez a város legélénkebb
pontján van s legérdekesebb, mert Fiume legelőkelőbbjei és a tengerészek gyülhelye. Innen is
alig látszott valamicske élet; benn azonban annál
élénkebb társalgás folyt. Az egyik épen most
jött Konstantinápolyból, a másik nem rég érkezett Algírból, a harmadik most jött meg Amerikából, hol huszonhárom évet töltött. Emez holnap indul Francziaországba, amaz nemsokára
Angliába, egy harmadik a magyarországi ügyek
iránt érdeklődik s Budára készül. Most egy napbarnította deli férfi lép be, ki az egész társaság
figyelmét magára vonja, mert ez azon kereskedelmi tengerész kapitány, kit amerikai polgárok
élete megmentéseért Lincoln remekmüvű chronometerrel tisztelt meg. Majd egy más kemény férfi
felé fordul mindenki, ki második hajótörésének
zordonságait beszéli, mig egy-két könnyebb vérü
nem akarva pályája rémképeivel foglalkozni, provencei élményeiről, a spanyol föld szépeiről s
Palermo narancs-erdőjéről nagy elevenséggel
mond el sok érdekeset.
Könnyen itt feledhctők magunkat egész éjfélig, ha a társaság, már érezve, hogy a hőség engedett, oszolni nem kezd. Mi is a tengerpartra
mentünk, hol még olykor-olykor egy-egy kis lebbenését érzők a nyugat-északi szélnek, mely ide
délután többnyire megtér, hogy a rekkenő meleget enyhítse. A Fiumara partján a gyermekek
erősen ostromiák a gyümölcsárusnőket 8 nagy
élelmességgel alkudoztak, hogy — ha a fehér
figéből is kapnak hármat egy krajezáron, a barnából mindig adhatnának ötöt, mert hisz az nem
is oly édes, mint a másik, aztán a héja is izetlenebb, durvább, mint a másiknak, s a barna fige
úgy sem oly nagy soha, mint a fehér.
Odább a tengerparton a kőgát építését nézők,

melylyel a kikötő egy részét a hullámok önkénye
elől akarják biztosítani. Két ily kőgát védi eddig
Fiúmét s most az egyik meghosszabbításán működnek. Miután a munkálat santorinói földdel,
vagyis márga-mészszel történik, igen pontosan
megosztott működést kivan, hogy egy oldalról
elégséges követ, más oldalról a szükséges kőragaszt idején hozzák, mert, a kettő egyesülése a
vizben csakhamar megszilárdulván, a maradt hézagok nehezen lennének betölthetők. Az a rész, hol
most dolgoznak, mintegy 150 ölnyire nyúlik be a
parttól, hol a víz mintegy 60 láb mély. Naponkint egypár száz ember foglalkozik e munka
körül.
De ime, azt mondják, egy kis gőzös jő. Odahagytuk tehát a kőgátépitést, mert a kőgát tenger felé eső részének ember magasságnyi falazata
van, a kirakodó hely védelmére, hogy oda ne
csapjon fel a hullám sigy innen a tengerre szabadon nem látni ki. Csakugyan jött a kis gőzös; de
mily kis gőzös ? — Csak fiagőzösnek mondaná
akárki is, ha csak a mi dunai gőzőseinket ismeri
is. Csak alig valamivel nagyobb, mint az a kis
„Dráva" hajó, melyet Pesten gyakran látunk valamely fahajó ránczigálásával vesződni. Láttára
bárkinek is a nagy konczczal vesződő ebecske jut
eszébe. De a most érkező kis gőzös egészen máskép tűnik föl. Olyan mint a Goliathtal harezoló
Dávid, vagy a nádas sűrűjében elsurranó kigyó,
mely ott is átbuvik, hol mi át sem látunk. A térképező tengerésztisztek gőzsajkája ez.
Amott pedig mit látunk? Egy kis lánycsapat
lépeget a part széléhez. Mindössze ötön vannak,
velük egy koros hadi tengerésztiszt. A lánykák
mind egyformán öltözvék. Eövid fehér szoknyájuk világos kék selyemmel van diszitve s hasonló
selyem a ruhaderék. Csónakba lépnek, könnyedén, gyorsan s oly biztos lépéssel, hogy bármely
hajósnak becsületére válnék. A csónak csak meg
sem ing alattuk. A legkisebb a csónak elején
foglal helyet, a többi párosával ül egymás mellé,
— a kormányt az öreg tiszt tartja. Az első vezényszóra mindenik fogja evezőjét s a másodikra
az öt evező-csapással egyerővel indult meg a kis
csónak, mely a kikötőnek a kőgát által védett
részében, a sima vizszinen nyugodt meg és sebes,
de még sem röppenő sikamlással szállt tova.
— A mint a szép csónak a kőgáton tul ért,
a kőgáttól fedett oldalon egy más hasonlón kékbe
és fehérbe öltözött, — csakhogy itt a ruhaderék
volt fehér s a ruha kék, — szintén ifjú hölgyektől
vezetett csónak került elébük. Mindkét csónak a
habok között tánczolva járt. A találkozók tisztelegtek, az evezőket mindkét csónakon lapátjukkal
föl a rúd talpára álliták. Az evezők csapkodása
nem zavarta a beszédet s a két kis csapat élénken
csevegett és gyönyörködött a habokban, a mint
azok csónakaikkal játszva, őket oly lágyan rengetgették.
Sötétülni kezdett, a mint a két csónak versenyre támadva, vissza a part felé egy nagy kanyarulót vetve, megindult.
Ekkor már az egész város az utczákon, a
sétányokon volt. Kik az olasz nők égő szemeiben,
fekete hajában, könnyű lépteikben, szógazdag
csevegésökben méltán gyönyört találnak :ilyenkor
a corsora siessenek, nehogy a gyorsán repülő idő
után, ha az óra tizenegyet ütött, mint kárvallott
sohajtozzanak.
Kenessey Albert.

Nagy-Enyed, régészeti és történelmi
tekintetben.
Mao-yarország erdélyi részét nyugatról keletnek két, csaknem párhuzamos útvonal metszi
át: a várad-beszterczei s az aradbrassai, melyeket éjszakról délnek újra két párhuzamos vonal
vág: a Maros-Vásárhelyen átmenő beszterczebrassai s a kolozsvár-szász-sebesi.
Ezen utóbbi útvonalnak mintegy középpontján fekszik Nagy-Enyed (a szászok Strassburgnak,
az oláhok Ajudnak hivják); az egykori Erdélyország első megyéjének Alsó-Fehérnek fővárosa.
Némelyek római gyarmatot, mások egész nagyobb várost keresnek e helyen s valóban az enyedi
patak mentén római temetkezés nyomai láthatók;
az ut Apulumtól (Gyula-Fehérvár) Salinae (Thorda) felé itt ment keresztül; sőt egy pár római
iratos követ is találtak itt, melyek e nézetet igazolják.
Mindezen hozzávetésekkel itt nem foglalkozva,
azon adatokra szorítkozunk, melyek Nagy-Enyedet régészeti ugy, mint történeti tekintetben érdekessé teszik.

Nagy-Enyed a Maros mellett igen is középponti helyen feküdvén, mindazon csapásoknak ki
volt téve, melyek az országot érték s igy teljességgel nem dicsekhetik, azon boldog vidékek sorsával, melyeknek „nincsen história'jok."
Útban fekvő helyzete korán kényszerité lakóit, hogy oltalomról gondoskodjanak és igy,
mint alább látni fogjuk, kastélya már 1241-ben
készen áll; kevesebb, mint egy századdal utóbb a
csaknem régen leontott lutheránus egyház és most
romban heverő parochía is megépül s ez egyház
szűk lévén, a következő évszázad tágasabbról
gondoskodik ; valamint erődéit is tágasabbra terjeszti, — ezt is paplakkal látván el; — és ezen
épületek kölcsönöznek Enyednek érdeket arégész
előtt.
I. R é g é s z e t i
rész.
1. Az egyház-kerite's.
Az egyház-kerités, vagy a ,,vár" rendetlen
több szöget képez, melyet hajdan az enyedi patakból vezetett vízzel tölt sáncz vett körül.
Fő bejárata valószínűleg régebben is ott volt,
hol ma van : azon épületen át t. i. melyből Bethlen
Gábor, Erdély legjelesebb fejedelme, a mindenütt
épitö, palotát, vagy inkább, mint enyedi uradalma
főhelyén, szállohelyet építtetett.
E lak földszintjén, melynek pár év előtti
rajzát mellékeljük, mielőtt az főtanodai testgyakorló-intézetté alakíttatott, még látni lehetett a
lőréseket; valamint a kapu között máig is láthatni az őrök tüzelő helyeit a falban.
Az átidomitáskor oly góth betűs cserepeket
találtak földjében, melyek XlV-dik századbeli
használatra utalnak.
Az alsó rész Bethlen s illetőleg ennek első
neje Károlyi Zsuzsanna idejében, ki férje ajándékából birta, a földszint, ugy látszik konyhául használtatott; legalább egy négyszögü üreg, melyen
az ételt csigán húzhatták fel, erre mutat. A derék
fejdelemnő, mint Báthori Gábor foglya is lakta ez
épületet.
A főbejárat felett látható a történelmi részben alább emiitett kőtábla, melyen e Capit . . .
szórész és 1541 év szám az enyedi uradalomnak
a fehérvári káptalan által történt egykori birtoklását bizonyítják.
E főépületen kivül a vár szögletein sőt oldalában is több bástya áll, melyek azon czébről veszik nevöket, mely azokat épité veszély-, és béke
idején használta s használja mai napig. Igy vannak lakatos, szabó, mészáros, szűcs, csizmadia,
fazékos stb. bástyák. Legeredetibb multu a „kalandos ezéh" vagy másképen „sz. lélek-társaság"
mely e kiválóan protestáns körben, régi időkre
mutat s szerkezet tekintetében a mai „temetkezési egyesületekkel" vág össze. Ennek is van egy
kisebb bástyája.
Az „urak vagy nemesek háza," melyről a történelmi részben van szó, alkalmasint a „Bethlenpalota" vala. Ezt kellett a belészorult nemességnek oltalmaznia.
A legrégibb bástyák a leontott luth. egyházzal egykoruak (XlV-ik század); a legújabb (szűcs
bástya) XVII-ik századi épitmény.

hogy pinezéje alatt még egy második is van
melyből kémény-forma buvóka halad fel eo-ész az
emeletig.
3. A reformátusok egyháza.

Hatalmas csúcsíves épület, oly vastatr toronynyal, mely sok lőrésével inkább óriási néo-yszögü bástyaként tűnik fel s rendetlen ablakaival
szintén átmeneti épitésmódort árul el.
Ez már tekintélyes három hajóju épület volt,
az alapban és szögleteken faragott kőből épitve.
Különös erősséggel és szabatosan vannak kiállítva
a toronyba nyíló ajtók, melyek ezen termekhez
hasonló üregekbe, méltóan voltak benyitva.
Ez egyház, ugy látszik a régi kisebb vár közép falára támaszkodott, melyhez a kis egyházat
is egy kirúgó támaszláb kapcsolta; különben mind
a torony, mind az egyház igen nagy méretű. A
szentély jóval kisebb s hálósán van boltozva.
A hármas hajó régebben boltozva lehetett;
de ez vagy az 1658-ki vagy az 1704-ki veszélykor
beszakadhatott; legalább a fedél alatti egész falmagaslatig látható czikornyák aztmutatják, hogy
1800 előtt csak padolattal (piafond) volt ellátva.
Ekkor mind az oszlopok, mind a fedélzet átidomittattak, kerek boltra s az oszlop közökben
nyert ür tágas karzatokká , nyomott boltivek
felett.
Az 1849-ki vész alkalmával az egyház fedele
nem, csak belszerelése szenvedett. A vas rácsozatok, sőt a harangütők is elvitettek, mondják, a
rablókat az óra ketyegése riasztotta vissza, hogy
a harangokat is le nem vágták.
4. A lutheránus (szász) lelkész lakása.
Egykorúnak látszik az utóbb leirt egyházzal.
Elcsapott lóher-levél ajtókkal van ellátva s a
XVI-ik század festék-cziezomái még jól kivehetők rajta. Eajzát érdekesnek látjuk közleni azért,
mivel polgári használatra szánt középkori épületeink száma országul is igen kevésre olvadt le.
5. A kápolna.
Igy ne vez a nép egy kis dombot a Miriszló-, ma
„Kollégium utcza" végén, hol még pár nagyobb
kődarab szemlélhető.
Az 1704-ki vészkor, küzdés közben elhullt
"deákok emlékére épült kápolna romjai azok, melyet a kegyeletlen utókor elhagyott porlani. Illő,
hogy egy kegyeletesebb korszak fiatalsága újra
megemlékezzék rólok

6. A közös sir.
Ez már nem régiség, de annyival emlékezetre
méltóbb tanujele az ujabb időknek.
A vár éjszaki oldalában, Bethlen Gábor palotája balján, szemben a főtanoda legnagyobb
épületével, a 48-ki harcz idejében tágas mészgödör állott.
Az 1849-ki január 8 — 9-ki véres napok után
a városon szerteszét talált polgárokat, mintegy
400-at, ide temették el.
E „közös sirt" a kegyelet gyász szinü rácsozattal s egy ide ültetett szomorú fűzzel díszítette
fel. Fülkéjébe emléklapot is akart állíttatni, de
ez a Bach kormány alatt betiltatott.
E sir évenként egyszer kivilágittatik a sze2. A lutheránusok egyháza.
rencsétlen
áldozatok emlékére.
A csak múlt évben leontott lutheránus egyház egyike volt legérdekesebb régészeti emléII. T ö r t é n e l m i r é s z .
keinknek.
Eégészeti becsét emelte, hogy az évszám
Mind rövidség, mind könnyebb átnézhetés
1333 szép barátirással meg volt rajta, s falain be- tekintetéből, jónak látom az Enyed városa s külől igen csinos mivű falfestmények voltak, melyek lönösen annak „kastélya" fölött elvonult eseményeket korszerinti rendben adni elő; hozzá füga leontás által teljesen megsemmisültek.
E nem nagy terjedelmű egyház Róbert Ká- gesztvén ez eseményekhez mindenütt a forrást,
roly idejében épült átmeneti modorban. Egy tekin- melyből adataimat merítettem.
tet rajzára elárulja, hogy egyszersmind védelemre
1239. Ez évre teszik Enyed városának épivala számítva.
tését azon krónikásaink, kik Enyedről megemléMert az egy hajóju egyház szentélye felett keznek. (Huszti. „Ö és uj Dácia" 127 lap. Haner.
két emeletü bástyázat emelkedett, mely, mig ,Das königliche Siebenbürgen" VIII. lap.)
alólról nők és gyermekek fohászt bocsátanak a
1241. A kastély építésének éve, állítólag a
mindenhatóhoz, golyóit és köveit szórta az ellen- tatárok jövetelének hirére. (Huszti előbb emiitett
műve 167-ik lapján.)
ségre.
A szentély alatt több ágra futó teljesen be1292. II. Endre királyunk helyben hagyja
telt csontkamrát (ossaricum) találtak, melyben Arnold szász Comes özvegvének, mint Enyed
mintegy 2000 enyedi polgár aludta örök álmát. biztokosának ezen jözságáról való rendelkezését,
Némely koponyán erős bezúzások nyomai.
ki, fia nem lévén, Enyémet leányának s illetőleg
A sekrestyébe díszes pálczamüvel ellátott vejének Christiánnak hagyományozta. (Fontes
ajtó nyitott; a hátulsó három ablak kerek volt s rerum austriacarum. XV. Tom. 180 lap.)
a fülkékben az evangélisták képei. Fenn a bástya
Itt azonban az a kérdés, az erről szóló oknagy része faragott kőből, kiálló fedéltartókkal. mányban nem Kis-Enyedről van-e szó ?Errs most
Ezen egyházhoz tartozott a legrégibb papi- már adatok hiányában nem felelhetünk.
lak is, mely mint reform, tanári szállás, 1849-ben |
1390. Mária királyné a fehérvári káptalannak
égett le. A felső falába berakott „agnus deit," j kilenczed-szedést enged Enyeden, mint saját birhogy az idő foga meg ne eméssze, múlt évben én j tokában. Dátum in Temesvár, proy. die Domin.
vétettemki. Nevezetes sajátsága még ez épületnek, ! post festum Epiphaniarum Domini Aejusdem
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1390. (Ant. Szerdai. „Notitia veteris et növi ca- firtént azon nevezetes egyházi gyűlés, melyben in die S. S. Trinit. Bod Szt. Polykarpusa 10—
az azelőtt egyesülve volt protestánsok végképen 11 lap.)
pituli ecclesiae Albensis" pag. 58. 59.)
1437. Ez Erdélyre nézve siralmas év elszakadtak egymástól és a mely mindazonáltal
E nagy egyházi gyűlés 1564-ben csakugyan
Enyedet a szerencsétlenség középpontjává tette. azon igaz vallási türelemnek veté meg alapját, megtörtént Enyeden, hová János Zsigmond renZsigmond császár és királynak a husziták le- mely mai napig virágzik Erdélyben.
deletet küldött, mely az előzmények után ekként
verésére kierőszakolt adói s talán a földesúri
Már az 1263-ik tordai országgyűlés kijelölte szól: „Ha pedig a mit akarnánk (e békés együtt
nyomás is Erdély pórosztályát felkölték. Ezek az itteni teendőket, ezen szavakban: „Végezetre maradás) véghez nem mehet, legyenek istenes jó
Márton és Antal vezéreik alatt fölkeltek s külö- minthogy a vallás dolgában s nevezetesen az Ur- igazitások és rendelések az eklézsiában annak
nösön a Nyirség, Szilágyság, s Szamos-mentével vacsorija iránt a magyar és szász eklézsiáknak csendességére, hogy a szász: eklézsiában, és valakik
éreztetek földesuraik s
valják a Krisztus testéa kormány elleni harag----—-=-=--=.-=-^_,——
—-- "
nek az úrvacsorájában
jokat. A nemesség Torjelen voltát, lehessen
dán gyűlést tartott, szöegy bizonyos püspök,
vetségre lépett ellenök
tisztességes kegyes éleB Csáky László erdélyi
tű tudós ember, ki az
vajda eredménytelen
Isten nyájára serényen
ütközetet vívott velők;
vigyázzon, ki az ekléennek
következtében
zsiákat a hitnek egyezApátiban ideiglenes béségében a czeremoniákkére léptek, melyben a
nak egyenlő formájok-obbágyok földesuraik
ban és a jó eklézsiai
ránti tartozásai szabáfenyitékben igazgassa;
yoztattak.
a bűnösöket pedig és az
engedetleneket méltó
De Antal a pórhad
büntetéssel megbüntesvezére nem tartván meg
se. Ellenben pedig azoka feltételeket, Kolozsnak is, a kik különböző
vár alá száll, hol maga
értelemben vágynak és
elfogatik, sergét széta Krisztus testének testi
verik.
képen való jelenlétét
A végső jelenetnek
nem hiszik, külön püsszintere az enyedi kaspökjök
legyen, kinek
tély volt. A menekülő
gondviselése és vigyápórok itt kerestek menzása által az ő szokott
helyet, de a nemesség
rendtartások és czereutánok rohant s demoniájok szerént azokczember 15-én a kasnak is eklézsiájok az
télyt bezárván, az egész
eklézsiai fenyitékben az
várost feldúlta, felégette. (Thuróczi IV. 22.
evangélium szerént
Éder. „Observat. ad
igazgattassék. — És így
Felmer" a utánok Számindenik az ő különös
lai. „Magyarország törhatárában és hivataláténete" I I . köt. 339.
Nagy-enyedi kép k: 1. A reformátusok egyháza — (Nemes Ödön rajza után.)
éban a maga alatt va400 lap.)
lókra vigyázzon, és igy
1551-ben Izabella királyné biztosítja vagy papjaik között nincsen egész megegyezés. A honn- avagy csak ezen az utón az egymás között táis inkább Balassa és társai által biztosittatja a az ezelőtt két esztendővel a Felséged (János madó veszekedések és ellenkezések csendesiteskáptalant e kastély visszaadásáról, melyet csak Zsigmond) engedelméből Medgyesre synodus senek. (Pápai Páriz Rud. Rediv." adh. an. 1564.)
bizonyos okokból, ideiglenesen foglalt el. (Ant. gyüjtetett vala, a végre, hogy a Sz.-Irásokból
Az enyedi gyűlésre három prot. superintenSzereday „Not. Capit. Alb. Trans." 170. 171. p.) megvizsgáltatván, a mennyiben még fennmaradott dens jelent meg: alángszónoklatú Dávid Ferencz
Az ezt tárgyazó fontos okmány kétségkivü- volt, ez a vetélkedés eligazittatnék. Hogy azért és Alesius Dénes a magyarok, — és Hebler Málivé teszi, hogy az enyedi kastély a fehérvári káp- az Isten dicsősége a sz. írásból minden kegyes em- tyás a szászok részéről.
talan birtokában volt. Miként jött oda, arról nincs bereknek jobban-jobban kitessék, végeztetett:
De nem egyezhettek meg s két felekezetre
eddigelő adat. Hogy itt
szakadtak. Ettől kezdve
már semKis Enyed,sem
vették fel Hebler hivei
más helység nincs szóa lutheránus-, Dávid és
ban, bizonyitja épen
Alesiuséi a református
ezen lefoglalás a kinevet. De Dávid Ferencz
rályné részére, melynek
két év múlva az unitá— csak egy fontosabb
rius dogmákat fogadta
pont s Martinuzziról
el s így Alesius lett az
lévén szó, épen egyelső ref. püspök Erdélyházi kastélylyal szemben. (Bod Péter „Sz.
ben,— van értelme. KüPolycarpus" 13. lap.)
lönben ezen birtoklást
Az egyházi gyűlések
a káptalan nevét tartalezentúl is télben Enyemazó feliratok s a nem
den, nyárban M.-Vásársokkal később bekövethelytt tartattak.
kezett világiasitás (se(Folyt. kSvetk.)
cularisatio) még kétségbevonhatlanabbul
bizonyítják.
Képek a párisi
1556. Ez évben a
kiállításról.
gyulafehérvári káptalan világiasittatik s bir(Chinai és japáni telepek.
tokai, tehát ezek között
— Joo-Oov az óriás ésMov a
törpe. — King- Foo és Ah-Jing
Enyed is fejedelmi kézasszonyságok. — Chinai és
re jut. (Gr. Kemény
japáni áruczikkek.)
József Not. Capit. alb.
T. 35. lap.) Ekkor törHa a kiállítási épüténhetett, hogy a Bethlet belsejében a gépek
len féle ház s illetőleg
dübörgése, az ezerféle
a kastély főkapuja fetermény, iparczikk, műletti 1541 évszámot
remek látása s a folytomutató kőtáblát, menosan föl-aláhullámzólyen a káptalan felirata
tömeg zsibongása elfávolt, bevagdalták s olrasztott: kilépsz az épüNagy-enyedi képek: 2. Bethlen-palota.
vashatlanná tették,mely
letet környező térre, hol
csak most, a 48—9-ki évek után történt helyre- hogy az eklézsiáknak tanítói és más istenfélő, a azon tárgyak, melyek kiterjedésök miatt az épüállításakor tűnt ki újra, fenn a Capit szó s alól sz. írásokban jártas-kőtes emberek, mindazok, a letben nem találtak helyet, a roppant körpaaz emiitett évszámmal.
kik az úrvacsorájában a Krisztus tulajdontestét lotán kivül, külön házakba, palotákba, tem1559. Enyedet BáthoriZsigmond jegyaján- testiképen jelen lenni vallják, mint azok, a kik plomokba, kertekbe, sátrakba s külön bekerídékképen nejének Mária Christiernának adta volt. sacramentariusoknak neveztetnek és az úrva- tett udvarokba kerültek, hogy ott táruljanak a
1559. ápril 8-án ez az enyedi uradalmat Báthori csoráját jegynek, jelnek tartják, tizenötöd nap- világ szeme elé. Egy óriási, a legmagasabb torEndrének, mint újonnan választott fejedelemnek pal az után, hogy Felséged isten segedelmé- nyokkal vetekedő világitó-torony, mely valamely
visszabocsátja.
vel Fehérvárra érkezik, Enyed városába gyűl- franczia kikötőbe van szánva: szintén „kiállítási
1564. Ez évben az enyedi nagy templomban jenek stb. — (In actis Dietae Torden. An. 1563 tárgy," melyet magassága zárt ki a sajátképi tár-

Chinai csecsebecsékkel, elefántcsontból bámu- vérből. De nini, élnek, sőt az egyik el is tüsszenlatból. Iskolák, munkás-lakok, kórházi és ápolJatninták, török, tunisi és marokkói kioszkok s latos művészettel faragott tornyocskákkal s esz- tette magát, s ha m^g most is kétkednénk, megmindazon dolgok, melyek, mint mondók, tömeges közökkel, gyönyörű porczellán csészékkel, drága bántanók őket, mert amaz legyezi most magát,
vagy számos voltuknil fogva nem fértek acivili- legyezőkkel, szögletes érmekkel, ragyogó szöve- mialatt néhány szót ásitva, fordul társához. Ásitva
«atio templomába, az ezt környező téren csalják tekkel, theával, czukorkákkal, „mennyei" süte- mondom, jóllehet nem ásított; de torokhangon s
magukhoz és magukba a tudnivágyók és kíván- ményekkel stb-stbbivel ellepett asztalkák s áll- tátott szájjal beszélt, s igy a mi európai ásitásunkra emlékeztetett.
csiak zarándok-seregét.
-^=r--===_
E két nőben van szeE „kiállitmányok"
^ ^ ^ ^ í J ^ L
= Tr
~ ~ig^
rencsém önöknek Kingközt alig van valami, a
^^-jm^~_^%= J^~—
j£V_
Foo asszonyt és Ah-Jing
mi nagyobb vonzerővel
-:K:3§&5^~ ^ - - í
'"-""kisasszonyt bemutatni.
bírna ránk nézve, mint
- ~-~-~^__~- ~ -—
r"=~r_ "
"King-Foo nem volna éra népismére vonatkozó
dektelen , ha Ah-Jing
telepek, melyek közt
nem ülne mellette, ki,
legérdekesebbek a chinoha nem több 12 évesnai és japánilakházak.
nél, tökéletesen ki van
Mindnyájan, mióta emfejlődve s oly csinos
lékezni tudunk, sováarcza van, hogy nálunk
rogtunk a „mennyei biMagyarországon is, hol
rodalom" félig leleplebővében vagyunk a szép
zett vagy félig födött
nőknek, számot tenne.
titkai után, s mig szeAz európai nő előtt
recsent, arabot nagy
legelőbb is frizurájuk
néha jutott alkalmunk
tűnik föl. Csodálatos
látni: eleven chinaihoz
architektúrája ez a hajsohasem volt szerennak, melyet valami tacsénk, legkevésbbé
paszszal vagy péppel
azonban chinai nőhöz,
meggyúrnak s lemezekkinek mesés picziségü
ké, rózsákká, tölcséreklábai példaszóvá válké lapitva, gömbölyítve
tak.
s vájva, néhány fa ruHa a kiállítási épüdacskára ugy fölcsavalet magyarországi osz'ritanak, hogy onnan
tályából kilépve, balhetek múlva sem fejlik
ról a Szajna iránya felé
le, mert az igazi chinai
tartunk: apró csöngefrizura oly tökéletes,
tyűkkel és sárkányokoly művészi, hogy ankal, szalmából és gyénak fölépítéséhez nem
kényből művészien folehetne hozzáfogni minnott ernyőkkel díszített
den reggel, mint itthon;
házcsoportot látunk,
ahoz sok idő kell s igy
melynek szellős csarsokáig el is tart.
nokai halmon épültek.
E csarnokok oszlopai- '
Ah-Jing arcza inkább
Nagy-enyedi képek: 3. A lutheránus egyház (északi oldalról.) — Nemes Ödön rajza után.
aiak karcsú derekát iskerek és piros mint a
meretlen folyondárok futják körül, melyeknek ványok mögött, két chinai nő ül emelvényes rózsa; homloka fehér, szeme, noha rézsut, mégis,
•aláfüggő virágharangjai egy kÍ3 tóban tükröződ- pamlagfélén, kiknek egyikén meglátszik, hogy szép s oly hosszú pillái vannak, hogy— mert épen
Bek. É fölé egy szintén szokatlan szerkezetű hi- ,,Csin"-országból való, mart igazán „csinos" s melege van — tán szellőt is hajt velők a kissé
dat vontak, mely kapocs gyanánt szolgál egy annál is inkább az, miután ily kiadásban nem lát- megeresztett kebelkendők mögé. Lábát, ha meg"nagyobb és kisebb ház között.
tunk még nőt, legkevésbbé pedig csinosát.
kérik, kitolja aranyhimes szoknyájának széle alól
Ott ültek és meg sem moczezantak. Az ember 8 aztán van mit bámulni ezen a piczi pityókán,
A chinai telepben vagyunk. A mi az idegenre
•nézve legérdekesebb
mely csakugyan nem
•volna:
sajátképeni
,
való a járásra, a mint
hogy egész járása
-chinai lakház, olyan,
nem is egyéb mint neminőt Kon-fu-cse hahézkes biczegés, mely
zájában láttak irigysokat von el az egész
lésre méltó utazók:
alakocska bájából.De
nem nyitja meg száhát chinai atyámfiai
munkra a chinai emelőtt ez igy van jól 8
'bernek otthonát. Ezigy van szépen.
zel a kiállítási bizottKing-Foo, a másik
ság magát a chinai
nő, már asszony, kis
•császár ő felségét
felesége Joo-Gov urvádolja, ki nem szinák, kivel nem tavesen bocsátá népét a
nácsos összetűzni. Ez
barbár francziák ála chinai kamasz csak
tal rendezett
nyolez láb magas s
nép-bucsúra. nagy
kontya vastagabb az
Már mikor az ereelefánt ormányánál.
deti alakú és szerkeJaj annak, ki nejét
zetű kapuhoz érünk,
megsérti! Lábának
hogy egy fél frankért
kis újjával, minden
bemeneti szabadsáerőlködés nélkül, a
got váltsunk: egy tőházakon, a kiállítási
ről metszett, telivér
palotán, a Szajnán, s
•chinézerrel esik örtán még magán Parivendetes találkozáson is keresztül tudsunk, kinek leborotná röpiteni a vakme-vált koponyája közerőt. Rátartó is roppéről oly hosszú, sűpant termetére, mely
rű, fényes fekete és
annál nagyobbnak
eelyem-lágy
konty
látszik, mert uszályos
függ alá, melyért mélruhát visel, tarkát
tán megirigyelhetné
mint a szivárvány.
•őt bármely nő. Épen
Nyakában nagy arany
sarkát verte a béresláncz, kezében leostor formára sodorigyező. És mellette
tott haj, melyet, ha
ott tipeg csöpp fetatul alkalmatlankoKépek a párisi világkiállításról: A chinai óriás és törpe.
lesége, kinél szófodott, karjára fűzött
* igy lógatá le elől. Igazi tatár-mongol arcz volt, szinte porczellán alakoknak tarthatta volna őket, gadóbb és hívebb tán nincs is a föld keretelik ki szerelméből, " azt
puha olajszin bőrrel, kiálló pofacsontokkal, apró, mint azokat, miket árultak, ha néha-néha pilláju- kén. S
a mi nem
aczélfényü, fekete, rézsút metszett szemmel, mely- kat nem mozgatták volna. Vagy tán ez is valami pótolja félelme.
S nincs-e oka a félelemre, ha ez
nek külső sarka magasabban áll a belsőnél. De e gépezet folytán történt? De mégsem; az „eredeti" a roppant chinai torony gyöngéden lebocsátkovonások mégis szelidséget és értelmet mutattak. chinai czikkek közt sok volt ugyan, a mi Paris- zik hozzá, hogy egy nagy üregnek szélével', mit
Alig várjuk, hogy beléphessünk az egyik ban készült, de e két nő mindenesetre chinai más embernél ajknak nevezünk, illesse nejének
házba.
termés, akár porczellánból van, akár húsból és arczát?
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De a menyecske még korántsem illő ellen- csak egy zárizma van, másoknak kettő, mint péld.
téte az óriás Joo-Gov-nak. Van ott még egy másik a selymőcznek és gyöngyikének.
óriás is, neve Mov. Óriás, igen — de a törpeségA tiszta viz homokos fenekén gyakran találni
ben az. Azt mondják, egy városból való ama nyomokat, melyek kerékvágáshoz hasonlítanak.
Gog-ma Goggal, vagy Amalekkel, vagy Góliát- Ha ezeknek egyikét követjük, a nyom végén valatal vagy minek tiszteljem; sőt, a kik szeretik a mely kagylót látunk egyenesen állani. A vágás
túlzást, azt is hirlt-lik, hogy egy anyának gyer- nem egyéb, mint az állat által tett útnak a nyoma.
mekei. Milyen piczike, milyen rút s milyen tet- Ily utat a szörbencs, mint már mondtuk, nem
szelgő és kevéíy ez a chinai Babszem Jankó! Az tehet. Egy helyen kell annak maradni, mig csak
ember nem is hiszi, hogy nem valami kandalló külső erőszak által onnan ki nem mozdittatik.
párkányáról szabadult ide, mely párkányon eddig Egész életén keresztül nem tehet egyebet, mint
mint fejét hajtogató, nyelvét őtögető pagódli sze- héját kinyitni és bezárni. Ha a szörbencs valarepelt. Joo-Gov és Mov nagy barátságban élnek s mely külső oknál fogva felfordittatik, ugy, hogy
ha beszélgetnek egymással, Joo-Gov Mov barátját mélyebben fekvő tekenye felülre esik, tekenyeit
a tenyerére ülteti; s ha Mov elfárad, belebújik mindaddig tátva tartja, mig a hullámok ismét
Joo-Gov zsebébe, ott aztán elalszik, mint valami visszafordítják. A veszteglésnek ezen szomorú
mormotér.
képét a szörbencsen kivül még sok kagyló muA chinai telepen nemzeti színház is van, tatja, melyeknél a mozgásszerv — a láb —
melyen a chinai jongleurök igazán bámulatos dol- hiányzik.
gokat követnek el. Legérdekesebbek ránk nézve
Ha a vizből egy épen menésben levő kagylót
azonban azon népjelenetek, miket játéksoroza- kikapunk, a tekenyek közül egy vastag izmot
tukba szintén fölvettek; ezekből némi fogalmat látunk kiállni. Ezen vastag izom nem egyéb, mint
nyerünk a chinai utezai életről. Zenéjök, melyben a kagyló lába, mely a fajokhoz képest nagyon
szintén van részünk, nem oly barbár mint gon- különböző; a gyöngyikf'nél péld. épen olyan, mint
dolná az ember,— hanem még sokkal barbárabb. egy szekercze, melynek éle lefelé áll, másoknál
örültek és mulyák tagolatlan zörgése ez! A szita, horogalaku, ismét másoknál kinyújtott nyelvhez
rosta, a reszelő és kapanyél szebben szólnak mi- hasonlit stb. Ha a lábat a kagyló összehúzta és
nálunk, mint a chinai császár ,,udvari zenészei" ismét kinyújtja, lassacskán tova mászik, épen ugy
által elkövetett döngetése és csipkedése a legfur- mint a csiga a szárazon; némelyek ugorhatnak is,
csább hangszereknek, melyeknek nyekkenéseit midőn a meghajtott lábat hirtelen egyenes állásba
irtózatos bőgéssel és csuklás^al kisérik.
hozzák.
Folyamainkban csak a nagyobb kagylók vánSzabaduljunk e rabvallató élvezettől s szökjünk át a szomszédos jaj áni telepbe, mely külö- dorolnak, ellenben a kisebbek vagy egymáshoz,
nös érdeket nyer három japáni nő által, kik ott vagy más tárgyakhoz tapadtak. Ha egy ilyen
pipáznak, kaczagnak s kergetődznek. Igazán ked- kagylót elválasztunk, ugy találjuk, hogy az a
ves teremtések és határozott ellentétei feszes és héjából kinyúló szakálnál fogva ragadt oda. Ezen
ceremoniás chinai véreiknek. YJ japáni lányok a
mi fogalmaink szerint nem ülnek ugyan „tiszte ségesen," de annál nagyobb grácziával. Különösen a legfiatalabbik egyaránt hóditja meg a civilisált urakat és asszonyságokat; mozdulatainak
keresetlen bája, hamiskás mosolya és bárányszerü
,,kezessége" megnyerő. A látogatók szívesen
veszik meg e nők fényképeit, miket e triasnak
élelmes apái és férjei vesztegetnek az ajtóban —
drága pénzért. Tudvalevőleg a japáni nők nem
nyomorítják el lábukat, de furcsa benyomást tesz
a liszttel beporozott nyak, inig az arcz nincs
kifestve.
Forgó János.

Az osztriga vagy szörbencs.

'II

Ezen állat a puhányok seregéből, s jelesül a
kagylók vagy lemezkopoltyusok osztályából való.
Osztriga nevét a németből vette; szörbencsnek
pedig azért mondatik, mert fel szokták szörbölni.
Az állat egy derékból áll, fej és végtagok
nélkül, s jobbról és balról tetemesen össze van
nyomva. Ha közelebbről megvizsgáljuk azonban,
ugy találjuk, hogy a derek három egymásban
fekvő dobozból áll. Kivül fekszik az ismeretes
héj, mely két darabból (tekenyből) áll. Ha ezen
tekcnyeket egymástól a szörbencsnyitóval eltávolítjuk, midőn a zárizom kettévágatik, előttünk
van az eleven állat, valami formátlan, hártyás
tömeg, mely minden állati szervet magában foglal.
Jelen ábránkon a felső vagy jobb tekeny el
van hárítva, s az állat az alsóban (a) fekszik, mint
egy kis tálban. A második dobosz (c), melynek
felső oldala szinte le van vágva, egy hártyás
tömlő, mely a zár (b) felé a héjjal össze van nőve
és köpenynek mondatik. Ez a szörbencsnél, mint
sok más kagylónál egészen nyitva van, széle czafrangos, belseje pedig pillaszőrökkel van megrakva.
Sok kagylónak hasonló forsa van, mint a
szörbencsnek; életfogytig egy helyhez van bilincselve s nem nyilváníthat egyéb mozgást, mint a
felső tekenynek fölbillenését és lecsapódását.
Mások ellenben mozoghatnak.
A köpenyben találtatik a szív (g), mely két
pitvarból és egy gyomorból áll. Itt látjuk továbbá
a négy lemezt (k), melyek egy tömlőalaku részhez (i) feszülnek. Ezen hártyás lemezek a kopoltyuk, honnan az osztály nevét is kölcsönözte.
A kömény üresén tul még a harmadik doboszszal van dolgunk. Ez a d-nél kezdődik, hol négy
karéjt különböztetünk meg, melyek egy csatornává egyesülve a szájba vezetnek. A testnek azon
részén, melyet a h betű jelel, fekszik a zárizom.
A zárizom egyi'í tekenytríl a testen keresztül a
másikhoz fut, és arra való, hogy a héjat bezárja.
Ennek ellentörője a ruganyos zárszalag, m e i v
többnyire a héjon kivül fekszik. Feladata a tekenyeket egymástól eltávolitni és igy a héjat kinyitni. Az osztrigának, mint sok más kagylónak

Közönséges osztriga.

szakái hiányzik a szörbencsnél, minthogy lába
sincs, de azoknál sem láthatni mindig, melyek szakállal birnak. Ha a lábon szakái foglal helyet,
akkor a láb tövén egy gödröt láthatni, melyben
apró lemezkák állnak, miáltal a gödör feneke csatornanemü lesz. Ezen csatornában erednek a szakálnak egyes szálai.
A berlini múzeumban van egy pár keztyü,
mely a selmó'cz szakállából készült. Hajdanta ilyeket a nápolyi király szokott uj évi ajándokul kiosztogatni kedvesebb emberei között. Az óriási
góroncz(tridacna gigas) szakálla oly vastag, mint
a zsineg.
Valamennyi szakállas kagyló szakállánál
fogva más testekhez tapad, s helyét nem képes
odahagyni.
A héjat a köpeny választja ki, olyformán,
mint a magasabb szervezetü állatoknál képezi a
bőr a körmöt, pikkelyt stb. A köpenyből valami
tejforma nedv izzad ki, mely héjjá keményül; ezen
sajátsággal azonban csak a köpeny széle van felruházva.
A mi az osztrigák szaporodását illeti, már
Leuwenhock megfigyelte, hogy azok eikülönzött
nemüek. Nyárban ugyanis oly szörbencsekre tett
szert, melyek számtalan apró szörbencset tartalmaztak, s ezek oly kicsinyek voltak, hogy 120
egymás mellé fektetve csupán egy vonal hosszát
foglalt el; vigan úszkáltak ezen állatkák a
köpenyüregben, s mindnyája nőstény volt. Másokban tejnemü higságot fedezett föl, melyben az
ondóállatkák légiója csillámlott; ezek voltak a
hímek. Ezen nagy természetbúvár tehát bebizonyitotta, hogy a szörbenesek szaporodása rendesen történik s nem az iszapból származnak, mint
sokan állítják, kik nem akarnak egyebét tudni,
mint a mit látnak.
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Es ezen állitmányt minden kagyló igazolja.
A nemzőszervek teszik a zsigerüreg (i) főtartalmát, és minthogy annak fala igen vékony, a szerveket kívülről is láthatni; a nősténynél sárgák, a
hímnél tejfehérek azok. Érettség idején tömegesek hagyják el a peték a petefészket, s a kopoltyúk redői közé rejteznek, hol a viz hullámzása
következtében odahatolt ondóállatkák által terinékenyíttetnek. Darab idő múlva kibúnak a fiák,
magokkal hozván a héj durványát, s élénken
mozognak egy hosszú pillákkal megrakott karéjka
segélyével az anya keblében, mig eléggé erősnek
érezvén magokat, odahagyják szülhelyöket s önkényesen bolyongnak a vízben. Ezen örömük azonban nem soká tart, a pillák összezsugorodnak,
uszképességok elvesz, s az állatkák a viz fenekére
sülyednek, hol állandó tábort ütnek. A kis kagylók az anyai testben különböző alakállapotokon
mennek keresztül, ugy hogy a szülékhez egészen
hasonlatlanok, s ez okból a folyami kagylók ivadékát is sok ideig idegen állatokul nézték, melyek
a nagyobb kagylókban élősködők szerepét vinnék.
De térjünk már az életműködések vizsgálásához. A héjnak kinyílása által a viz annak belsejébe nyomul s egykorulag táplálkozást, légzést éa
szaporodást eszközöl.
A mely természeti tárgyat az ember saját
hasznára szokott forditni, azt utánlátás és ápolás
által nemesitni törekszik. Az alsóbb állatok közöl
főleg a szörbencs részesül ezen szerencsében.
Ha az evésről van szó, ebben a tekintetben a
régi rómaiakhoz képest igénytelen proletariusok
vagyunk: mi eszünk, hogy éljünk, holott a rómaiak az evésért magáért ettek. A mi legpompásabb lakomáink is micsodák a Lucull, Heliogobal
és Vitellius vendégségeihez képest, kiket a történelem kéjencz és tobzódó nevekkel becstelenit
meg? A szörbencs, melyet az inyenczek az izek
ors?ágában királynéként magasztalnak, a rómaiaknál az első falatozásnak csak egy részét képezte,
hogy az étvágyat a zenérnyelvekre, lángályagyra,
papagájmájra stb. ingerelje. Krisztus előtt mintegy 100 évvel Sergius Orata épitett szörbencstavakat, melyekben azokat mészárszék hulladékkal és más ilyekkel táplálta.
A vasutak fölmentettek bennünket a szörbenesek szétküldése iránti gondtól. A rómaiak
jobban értették ezt, mint mi, mert Apicius, a hires
haspók Traján császárnak Itáliából Persiába küldött szörbencseket, melyeket ez ott elevenen
költött el. A negyedik században kiment divatból
a szörbencs, mialatt most ismét nyalánkságul
szolgál.
A szörbencsek társaságban élnek: száz meg
száz fekszik egymás mellett és egymáson, s az úgynevezett szörbencsponkokat alkotják, melyek sokszor jelentékeny terjedelműek. 1809-ben Zéland
szigete mellett egy ilyen fölfedezett ponk egész
éven át ellátta Hollandiát szörbencsekkel. Legörömestebb tenyésznek köves vagy homokos fenéken s ezek is legjobb ízűek, mialatt azok, melyek
agyagos talajról vétetnek, roszak.
Európában minden állam üzi a szörbencshalászatot, ha fekvése arra való, mely a kormányok szigorú ellenőrködése alatt áll. Aszörbencsfogás októbertől áprilisig tart. A sajkának mindenik oldalán egy kengyellel ellátott huzóháló
függ, melylyel a szörbencs-ponkokon ide s tova
eveznek, s midőn felhúzzák, sokszor 200 szőrbeneset is tartalmaz. Ha az osztriga még nincs négy
éves, azt ismét visszavetik, a többi a szörbencstartóba vitetik. A szörbencstartók 300 láb hosszú
s néhány lábnyi mély tavak, melyek deszkával
vannak kibélelve és közvetlen a tenger mellett
fekszenek, ugy hogy ár idején fris vizzel megtelhetnek, mely aztán apálykor ismét lefoly.
Ezen tavakban tápláltatnak az osztrigák. A
fiatal ivadék, mely itt világot lát, gondosan kifogatik, s alkalmas helyen a sík tengerbe vettetik,
hogy uj ponkokat képezzenek: ezt hivják szb'rbencsvetésnek. A chinaiak az osztrigákat porrá
zúzzák, mint a gabonát elvetik ég aztán a tengervizet rábocsátják. Ez ugyan hihetlennek látszik,
hacsak azt nem fogadjuk el, hogy pusztán a
porondokkal megtöltött kopoltyukat vágják ki az
osztrigákból és azokat vetik el, midőn még azon
előnyben is részesülnek, hogy a megmaradt szörbencsrészeket megehetik.
A kétéves osztrigák már termékenyek, de
enni csak akkor jók, ha már négy-, ötévesek.
Habár szörbencs ponkok egész Európa körül,
sommás világrészekben is találtatnak, mindazáltal
az inyenczek minden oszágban ki tudták választani azokat, melyeket másoknál fölebb becsülnek;
igy péld. Angolországban a colchesteri, Francziaországban a cancalei, Németországban a holsteini,

Hollandiában a zélandi, Amerikában a baltimoreí
tartatik legizletesebbnek. Velenczében azok hiresek, melyeket a lagunákban fognak.
Mennyi roppant szörbencs fogyasztatik el,
kitűnik a következő adatokból. A kis angol sziget Jersey 200 angol vékát küldöz szét évenként. Baltimoreben az osztrigák héj nélkül küldöztetnek szét, s az utóbbiak — mint trágyaszer — 12 ezer font sterlinget hoznak be. Es mily
roppant öszveg állana elő, ha minden üzletül
szolgáló szörbenc3ponkok állatait összevennök?
Valóban bámulásba ejti az embert, hogy egy
puszta nyalánkság ily roppant kereskedelmi
czikket képez, mely ezer meg ezer családnak biztosítja lételét.
Dű a szörbencsevők azt állítják, hogy az
osztriga nem puszta nyalánkság, hanem hogy a
gyenge gyomrot semmi nem állítja ugy helyre,
mint ha néhány szörbencset dél előtt elfogyaszt
az ember, mire a jó bor igen izlik és délutáni erő,
álom következik. A honnan a szörbencs nemcsak
a gy en g e > hanem a nyugalmat szerető egyéneknek is igen ajánlatos.
De mit mondanának a szörbencsevők, ha
megolvasnák egy sidneyi orvos hírlapi czikkét
1855-ből, melyben azt állítja, hogy az osztrigák
íblany és bürenytartalmuk által mérgeznek? Szerinte minden tengeri növény és állat magában
foglalja ezen mérges anyagokat. Ezen előtétek
után következik a szörbencsek általi megmérgezés irtózatos kórjeleneteinek előszámlálása : elsőben tulizgatott emésztés, későbben fogyó étvágy,
nyálfolyás, szaporodott izzadás, hasfájás, álomtalanság, fejfájdalom, a látás és hallás zavarai, reszketés, szédülés, bódultság, elszáradás — hal ál.
Es mit fognak mondani csakugyan a szörbencskedvelők az enyészetnek ezen fokozatos bekövetkeztére? „Humbug" „az orvosnak legkisebb
ismerete sincs, s ezt üres nyegléskedés által
akarja magának megszerezni!" és megkell őszintén vallanunk, hogy azon embereknek, kik a
nyugalmat és osztrigát szeretik, e tekintetben
talán igazuk van.
Dr. S. J.

Az elefántcsont.

agyarakból, csontokból s más állati részekből
képződött. — Figyelmet érdemel, hogy ez állati
maradványok déltől északra mind súlyra, mind
terjedelemre nézve veszítenek, mintha jelenlegi
helyzetükbe valami erős árviz által sodortattak,
s a könnyebbek vitettek volna legtávolabb.
Legismertebb s leggyakoribb az úgynevezett
mammuth ősállat. E név azt ielenti „a föld állatja." Ez elnevezés valószinüleg azon balfogalomból eredt, hogy az emberek azt hitték, „ez
állat nem viselhetvén el a nap világosságát, folytonosan a föld alatt tartózkodott, mint a vakond."
Az együgyü lakosok közt még más hiedelem is
kering. Félelmes jajgatás közt tördelik kezeiket,
ha az érzéketlen idegenek ez állatcsontokat a fagyos föld kérge alól fölássák. „Vedd el", így
jajveszékeltek az első orosz kutató előtt, „vedd
el aranyainkat, nőinket, gyermekeinket, csak dicső
őseink csontjait hadd békében pihenni." Ily balvélemény folytán Pontoppidán azzal ámitotta a
tudós világot, hogy ő a norvégiai óriások csontjait fölfedezte, holott az általa talált csontok kétségbevonhatlanul ősállatok maradványai voltak, s
csaknem minnenütt találhatók ily óriás csontok
Európában. De a legépebb állapotban maradnak
meg e csontok Szibéria hideg tájain, hol a földtalaj néhány láb mélységre mindig fagyosan marad. E kövesült csontok minőségre nem versenyezhetnek az elefántcsonttal; durvák, kemények
s törékenyek. Oroszországban azonban bizonyos
fagyalékoldatban megfőzetvén, lágyabbá válnak.
A mammuth az az egyetlen őskori kövesült
állat, melyet az ember teljes alakjában ismerhet.
Még e mai napig ez óriás állatból is csak két teljes példány létezik. Az egyiket a múlt század
végén találta egy tunguziai halász. — A Jegestenger partjánál Léna völgy mellett valami sajátságos alakú fagyott földhalmaz vonta magára
figyelmét, mi az 1801-ik év nyarán a földre dőlt le,
s lassankint olvadni kezdett; ekkor látszott világosan, hogy az egy roppant állat hullája. Adams
természettudós vizsgálta meg először; de már
ekkorára a vadászok kutyáikkal etették meg
húsát, s e mellett jeges medvék és farkasok is
lakmároztak belőle. A csontváz azonban épen
maradt meg, s Sz.-Pétervár ritkaságai közé tartozik. Magassága 9 láb 4 hüvelyk, hoszsza 16 láb
4 hüvelyk. Agyara 9 láb s 4 hüvelyknyi hosszú.
Hosszú sörényü, bőre tömött vöröses gyapjúval
volt fedezve. Nem régiben egy szamojéd is fedezett volna föl egy sértetlen példányt az obi-i öböl
melletti fagyos földben; remélhető, hogy szorgosabb kutatások szerencsésb sikerre vezetnek.
Az elefántcsont az őshajdantól mai napig
diszitési eszköz gyanánt alkalmaztatott. Az egyiptomi paloták és sirok falain kihatok a fekete
göndörhaju ázsiai szerecsen rabszolgák faragott
alakjai, a mint más egyéb nagybecsü ajándékok
közt az elefánt-agyarokat a fejedelmek elébe viszik. A fenicziaiaic oly gazdagon el voltak látva
elefántcsonttal, hogy még hajóikat is azzal díszítették. Acháb király, mint az írásokból olvashatjuk, elefánttetemből készíttetett házat. Salamon
hajói bekalandozták az ind. tengereket, elefántcsontért, és csinála a király elefánttetemböl egy
nagy királyi széket. A rómaiak, görögök is nagyra
becsülték e fényüzési czikket. Emlitést tesz erről
Homér is, midőn Menelausz palotájáról ir. Elefántcsontból véste Fidiász azt a gyönyörű Jupiter-szobrot, melyről azt tartották, hogy az az
előtti imádkozás szerencsét hoz az ember életére.
A 16-ik században Akbár a nagy mogul nyolczszögletü vadásztanyát épittetett elefántcsontból.
Az elefántcsont hiányát pótolja Délamerika
egy bizonyos pálmájának gyümölcse. Készitnek
belőle különféle fogantyúkat, gombot, játékszert:
de ez hamar elveszti fényét, s nagyon törékeny.
Ujabban igen ügyesen utánozzák a francziák az
elefántcsontot, az úgynevezett párisi márvány
gyártása által. De még ez ideig nem találták fői
oly anyagot, mely a természetes elefántcsontot
igazin helyettesithetné. Hiszszük, hogy e találékony emberi értelem, ha majd az elefánt kipusztul,
s a mammuth-esontok fölhasználtatnak, kénytelenittetik leleményessége által kárpótolni s helyreütni az általa okozott veszteséget.
Közli Könyves T. K.

Számtalan elefántot öldösnek le évenkint, részint azért, hogy megszabaduljanak a rizs és gabonavetések eme kellemetlen szomszédjától, de különösen azért vadászszák, hogy agyarának fehér
csontja kedvelt kereskedési czikk. — Jóllehet erős
és nagy állat, mégis könnyen hálóba keríthető, s a
vadász fegyvere hamar leteriti. Élettelenül zuhan
le, ha a golyót ügyesen röpítik szemébe, hasa alá,
vagy a füle mögé. Ceylon szigetén a hatóság néhány
forintnyi jutalmat tűzött ki ;sabenszülöttek három
év alatt 3500 elefántot öldöstek le. Pár évre kiszámították, hogy a sheffieldi gyárakban 22,000 elefánt agyara használtatott már eddig föl. Minden
mivelt ország szükségli az elefántcsontot, mint
hasznos és diszitési czikket, Mivel pedig az elefánt
nem igen szaporodik, nagyon valószinű, hogy
idővel a kihalt állatok sorába fog tartozni.
Az elefántagyar sajátságos alakú nagy terjelmü fog. Ez a tulajdonképeni elefántcsont. Hason czélokra elég alkalmas nagyságú fogakkal,
szarvakkal, agyarakkal vannak ellátva a vizílovak,
czethalak, úgy hogy ezek is a kereskedésben
többnyire elefántcsont név alatt szerepelnek. Az
afrikai elefántnak nagyobb agyara van, mint az
indiainak, ezenfelül fehérebb, tömörebb s könynyebben esztergálható. Az agyar 12 hüvelyktől 8
lábnyi hosszú lehet. —Az 1851-ik világtárlatban
kiállított egypár elefántagyar súlya 325 fontot
nyomott, mindegyik agyar 8 láb s 6 hüvelyk
hosszúságú, alapjuknak kerülete 22 hüvelyknyi
széles volt.
Hideg tájakon, hol az állati hullák évszázadokon keresztül sem rothadnak el, már régen kihalt állatok agyarai helyettesítik az elefántcsontot. A fagyos földben találnak néha oly állatokat,
melyeknek nemcsak csontjaik maradtak meg épségben, hanem húsok s szőrük is kevés változáson
ment keresztül. Szibéria északi részein s a jeges
tenger néhány szigetein bő mennyiségben fedezhetők fel ily ősállatok maradványai. — Az 1770dik évben Liachow nevű prémkereskedő a Jegestenger partja mellett utazván, látta, hogy északról a jégszigeteken egy falka iramszarvas kóborol.
A nyomok által kalauzoltatva, szánkán követte a
Egyveleg.
falkát a jégsikságon; s körülbelől 50 angol mértföldnyi utazás után elérte a ma uj Szibériának
** (Egy beszéd hatása.) Wade, new-yorki
nevezett szigetcsoportot. Kövesült fákból s növé- senator, egyike Amerika legelső szónokainak. Benyi részekből alakult dombok és halmok szegé- szédjét minden időben óhajtja a nép, és lelkesül
lyezik ott a partokat, mig másfelől jók.ira térség rajta. Ha valahol keresztül utazik, addig a város-

ból ki nem bocsátják, mig szónoklatát nem hallották. S a hires sena'or rendesen teljesiti a nép
óhaját. Beszél és hirdeti az uj eszméket Leo-közelebb Wiandottban volt dolga. A nép alig, hogy
megtudta ottlétét, seregesen tódult ama ablak alá,
mely szobájából nyilt. A senator nem sokat tétovázott, kilépett az erkélyre, mialatt a nép alól
visszafojtotta lélekzetét. A senator pedig villogó
szemekkel, haragos arczczil csak e szavakat
mondta: .,Wiandotta férfiai! én pirulok, ha rátok
tekintek. Egy olyan városban, hol a halálbüntetés
gyökeresen kiirtva nincs, egy olyan városban sohasem beszélhet egy szabad ember, a ki szabadon
akar beszélni, a nélkül, hogy életét ne félthetné
a bitófától. Menjetek haza, és tegyetek erről.
Mossátok meg kezeiteket, és tiszta kézzel tépjétek össze azt a törvényt, mely az isten és a természet ellen lázit. És akkor majd beszélek!" S
ezzel megfordult, bement, s maga után bezárta az
ajtót A nép meg volt illetőd ve. Egy hangot sem
szólt, szinte szegyeitek egymás előtt magukat.
Megjegyzendő, hogy a senator szavai nem minden
ok nélkül voltak mondva, mert Wiandott lakói
csak nem régiben hajtottak végre egy ilyen vérlázitó Ítéletet. A városban ugyanis egy Macmann
nevű kézműves meggyilkoltatott. A gyanú két
négerre esett, kit a fóldúhödt nép még azon éjjel
megragadott, a város végére hurczolt s ott irgalmatlanul összetépett. A törvényszék, melynek ez
följelentetett, azt irta a jegyzőkönyvbe : hung by
a mob, (fölakasztatott a nép által.) Pedig a két
kiszenvedt néger nem volt bünÖ3, a gyilkos az
volt, ki a két négert gyanúba keverte. A gyilkost
elfogták. S ez alatt történt a senator e rövid beszédje. Mikor a bűnöst el akarták Ítélni, nem volt
egy sem, ki a halálitéletet alá merte volna irni, s
ezentúl meglehet nem is lesz soha senki. Akkor
aztán Wade ur valóban örvendhet rövid, de sokat mondó beszéde hatásának.
— (Egy varrónő felszólalása.) E lapok egyik
közelebbi Siámábm „A varróselyem mint méregkeverő ' czim alatt olvasám, mily ártalmasán hat
ez a festéknél használt ólom által a varrónőkre.
Egy éve áldott meg a sors varrónői keserű kenyérrel, s azóta, addig oly erős idegeim folyton
gyengültek, kivált jobb karom idegei a középujjnál kezdődve többször összehuzódtak s napokig
nem varrhaték; soká gondolkodtam az emiitett
czikk olvasása után, mi okozhatja nálam e bajt,
holott én fehérvarrás- és himzéssel foglalkozom;
egyszerre azonban villámként tűnt föl előttem
jobb kezem középujján nyugvó gyűszüm, mely
reggeltől estig ott büszkélkedik, méregkeverői
minőségben. A gyűsza ugyanis rendesen aczélból
van, ólommal vastagon kibélelve. En gyűszümet
pár év előtt kaptam, de minthogy vastag ólombéllése miatt igen szűk volt, keveset használtam,
most rászorulva, egy ideig azt hivém, hogy ujjam
sorvad; de csalódtam, mert késsel kiszedve az
azelőtt oly vastag ólombéllést, csak vékonynak
találtam, igy az eltűnt ólom a gyűszü alatt izzadásban levő ujj-pórusain valószinüleg beszivárgott; e mellett a varrónők szokása a gyűszüs ujjat
szájokon át húzni, hogy a gyűszü is jobban csúszszon. így hát a gyűszü szintoly méregkeverő
lehet mint a selyem, e tapasztalás után — annyi
ezer varrónő iránti kötelességemnek tartam e
néhány sor figyelmeztetést e lapok hasábjain. —
B. Emma.
** (Egy bécsi polgár) 1730-ban végrendeletében 100Ó "forintot hagyományozott, hogy annak
tőkéje és kamatjával egy netáni ragályos betegség
esetén a ragálynak áldozatul esett szülők hátrahagyott gyermekei segélyeztessenek. Ezen tőke
folyvást gyarapult, sem 1773-ban, sem 1830-ban,
1849- vagy 1866-ban nem vétetett igénybe és igy
mai napig 136,000 forintra növekedett. Bécs városának pénz- és jogügyi bizottsága most elhatározta, a helytartótanácsot e tőke folyóvátételére
megkérni.
** (Az észak-német szövetség hadereje.) Ha
Poroszország búbomba akar menni, azonnal rendelkezésére áll 20,965 tiszt, 843,483 közlegény
178,814 ló, 1504 ágyú és 12,873 szekér. Éhez járulhat még a helyőrség létszámának kiegészítésére 1688 tiszt, 57,058 közlegény, 30,141 ló és
150 ágyú. Összesen 22,663 tiszt, 892,141 közlegény, 209,055 Jó, 1654 ágyú és 12,873 szekér. —
Ha éhez még a Poroszországgal véd- és daczszovetség által egyesitett badeni, würtembergi és bajor csapatokat s/.ámitjuk, úgy .az észak-német
szövetség 1.101,241 emberrel és 28,000 tiszttel
rendelkezik.
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TÁRHÁZ.

— (A „Magyarország Képekben") czimü
Egyház és iskola.
honismertető folyóirat II. folyamának 3-ik füze** (A pesti bírósági államvizsgálati bizott— (Jövő évi naptárak.) Az őszszel megérke- tében Bocskay István, Bethlen Gábor és I I . Rázett a jövő évi naptárak megjelenésének ideje is. kóczy Ferencz fejedelmek s a magyar szabadság mány) részéről ezennel közhirré tétetik: hogy
A közönség különböző rétegeinek, osztályainak 8 nagynevű bajnokainak arczképeit és életrajzát ezen bizottmánynál a vizsgálatok a folyó évi okÍzlésének kívánalmaihoz képest, nagy választék közli. A képek Marastoni művészi ónjától, a tóber havában megkezdődnek, és a jogvégzettek
van bennök most is, mint rendesen. Eddig elé még szöveg Szilágyi Sándor és Thaly Kálmán tollából számára rendszerint minden szombaton az egész
csak a Heckenast Gusztáv kiadásában megjelenők származtak. Á füzet többi czikkei rokontartal- iskolai éven át tartatnak, az utolsó hat hetet kiküldettek be, de már ebből is bátran válogathat muak többnyire: a Rákóczy-kor történelmi emlé- véve, mely a jogtanulóknak van szánva. A vizskiki kedve szerint. Ezek a következők. 1. Protes- kei közül Ónod és Szerencsvára; Bethlenre emlé- gálattétel iránti folyamodások ezen bizottmány
táns képes Naptár, szerkeszti Dr. Ballagi Mór; keztető erdélyi képek. — Kriza János, a székely elnökénél, Szabó Imre hétszemélyöknél Pesten,
ez a legrégibb mindannyi közt, mert ezúttal már népköltészet űagyérdemü gyűjtője, érdekes közle- bécsi utcza 1. szám alatt beadandók.
tizennegyedik évfolyama van kezünkben. Tarta- ményt ad e czim alatt: Mit álmodnak a székelyek?
** (A pesti ref. fögymnasiumba) három renlomdús 8 gondosan szerkesztett évkönyv, köz- mig Gergely Lajos „Egy székely népköltőt" is- des tanárt választottak: Szakács Mózest, Thaly
hasznú s a mellett prot. felekezeti tartalommal. mertet. Á tornai kastély és vár, s ,,Tátrai képek" Kálmánt és Dömötör Jánost. Ily jeles tehetségek
Állandó közönsége, ugy hiszszük, az idén is elő- (Sí kép Tátra-Füred vidékéről), Keleti ónjából, lelkiismeretes munkássága mellett remélhetni
szeretettel nyúl utána. Ára 50 kr. — 2. István zárják be a füzetet. — E havonkint megjelenő emez ifjú intézet fölvirágozását.
Bácsi Naptára, szerkeszti Májer litván, méltó folyóirat előfizetési ára évnegyedre 1 ft.
— (Fővárosunkban mulatnak) a kezdi vásártársa az előbbinek, melynél csak egy évvel ifjabb.
helyi ref. egyház küldöttei, kik az oroszfalvi leány
** (Felhívás.) Szivesen kérem mindazon t. ez. egyház templom építési költségeire segélyt gyűjLeginkább a katholikus nép számára van szerkesztve s ez irányban bir kinyomott felekezeti jel- irodalompártolókat, s barátaimat, a kik Kisebb tenek. A kezdi vásárhelyi buzgó és lelkes egyház,
lemmel; tartalma változatos, erkölcs- és elme- történelmi munkáim kiadására szétküldött felhí- erdély keleti szélén, az ojtozi szoros közelében,
képző. Ára ennek is 50 kr. — 3. Falusi Gazda vási iveken előfizetőket vagy aláírókat gyűjteni erős őrtornya a nemzetiségnek és vallásosságnak;
Naptára, szerkeszti Dr. Farkas Mihály, a jelea méltóztattak, szíveskedjenek ezen iveket a netalán s a kis oroszfalvi leány-egyház is ugyan-e czélokgazda, ki e szakirodalom terén már régóta isme- befizetett pénzekkel együtt okt. 15-ig Pestre, Ráth nak akar előőrse lenni. Ajánljuk a szentczélu seretes. Naptárát életre való, gyakorlati irányú és Mór ur könyvkereskedésébe visszaküldeni. — gélygyüjtőket, valamerre járnak, a közönség jóhasznos tudnivalókkal töltötte meg, képei is a Pesten, 1867. szept. 28-án, Horváth Mihály.
voltába.
mezei, kerti és házi gazdaság köréből vannak
** (Uj iskolai könyv.) Heckenast Gusztávnál
véve s helyesen világosítják a szöveget. Falusi megjelent és minden könyvárusnál megrendelEözintézetek, egyletek.
gazdáinknak különösen ajánlhatjuk e naptárt, hető : „A magyarok története," kézikönyvül a
** (A Szent István-Társulat) 1867. évi októmely ezúttal negyedik évfolyamát járja. Ára 80 középiskolák használatára, fűzve 224 lap, ára
ber 10-dikén reggeli 9 órakor Pesten, a társulat
kr. — Hasonnemü és czéhi, csakhogy kisebb ter- 1 ft. 40 kr.
igazgatósági helyiségében (Lipót- utcza 11. szám,
jedelmű, a 4. Kis-gasdák naptára, mely egy kis— (Benedek Aladár) (Náray Ivánj tehetsé- I. emelet) tartandó XVII. közgyűlésére a társulat
gazda szerkesztése alatt most jelen meg először.
ges fiatal költő, előfizetést hirdet ujabb költemé- t. ez. tagjai tisztelettel meg hivatnak. A közgyűCzélszerü tartalma 8 olcsó ára, 30 kr., egyiránt
nyeire. A gyűjtemény terjedelme 11 —12 nyolczad- lést az egyetemi templomban reggeli 8'/2 órakor
ajánlja. — 5. Tatár Péter is itt van a Magyar
rét iv (180—200 lap), mely finom fehér papíron, tartandó szentmise előzendi meg.
Nép Naptárával, melynek mulattató tartalmát
vastag csinos borítékba fűzve Khór és Wein nyom** (A budapesti ügyvédegylet) közgyűlése
Paprika Jancsi „Nevessünk" czimü adoma-toldadájából november elején jelenik meg. Egy fűzött szept. 28-dikán tartatott meg a piaristák épületéléka egésziti ki. A naptár czimképe Kossuth Lapéldány 1 frt. Aranyos díszkötés 2 frt. (Bolti ára ben Horváth Károly elnöklete alatt. Az aláírás
jos uj képének csinos fametszete. Ára csak 25 kr.
magasabb lesz.) Az előfizetési ivek október vé- azonban megnyittatván, mindössze csak 86 név
— 6. Lidérez-Naptár, Rémtörténetek, kalandok,
géig szerzőhöz (bástya-uteza 2. sz.) bérmentve gyűlt össze, holott az egylet csak 100 taggal lebűnesetek, tündérregék, csodás tünemények, stb.
küldendők. Kik ez uj gyűjteményre előfizetnek, endett megalakultnak nyilatkoztatható. Ennélgyűjteménye. Már hetedik évfolyamban kísért, s
azoktól szerző a tavalj megjelent 2 kötet (2 frtosj fogva határozatba ment, hogy az aláírás a jövő
ugy látszik állandó közönséget gyűjtött maga köpéldányból 1 frt 50 krajezárért fogad el megren- gyűlésig nyitva maradjon.
ré; sok ember gyönyörködik az ily rémséges
deléseket. Igy mind a három kötet ára 2 frt 50
** (A Pozsonyban alakulóban levő) m. jelzádolgokban. Ára 60 kr. —.7. Auróra, album-napkr. E három kötet 2 aranyos diszkötésben (a. két log- és váltóbank szeptember 28-án rendkívüli
tár, magyar hölgyek számára, szerkeszté Tóvölgyi
elsőt együvé kötve s a harmadikat különj 3 frt közgyűlést tartott, melyben a jelenlevők az intéTitusz; a sikerült kiállítású szépirodalmi tartalmú
50 kr. Á határidőig beérkezett előfizetők és szi- zet életbeléptetését, éa az alapszabályoknak a minaptárt Jókai Mór, legnépszerűbb írónk aczélmetves gyűjtők nevei a könyv utolsó lapjain ki fog- nisztérium által óhajtott módozatok szerinti átszetü arczképe ékiti. Ára ennek is 60 kr. — 8.
nak nyomatni. A gyűjtők 8 példány után fűzött változtatását határozták el. E szerint a részvényFelsőbb tanintézeti Tárcza-Naptár, első évfolyama,
példányt és 14 példány után díszpéldányt kapnak. tőke nem havi részletekben fog befizettetni, hanem
Hollós László szerkesztése mellett; jogászok, orvosnövendékek, technikusok stb. számára. Tar** (A „Jó Barát") első száma megjelent; rögtön az alapszabályok helyben hagyása után 30%,
talma, a rendes naptár részen kivül, a m. kir. tartalma kiválólag érdekes és népszerű. Elől 3 hó múlva ismét 30%-ét 6 hó múlva az utolsó
egyetem rövid története, az egyetemi tanárok s Kossuthról és Deákról közöl czikket, elsorolván 40%. A banknak további ingatlanok szerzése csak
tanszakaik, további könyvtári, más felsőbb inté- mindkettőnek nagy érdemeit. A két nagy hazafi- azon esetben lesz megengedve, ha az bekeblezett
zeti s akadémiai tudnivalók stb. Jegyzeteknek nak arczképei is közöltetnek. — A többi czikkek : követelései biztosítására szükségesnek mutatkoüres papir, írón van mellékelve a tárcza-alaku „Dal a bús gelicze madárról," „Falusi élet" versek, zik, de ez esetben is, mih elyt lehet, ismét tul kell
kemény kötésű csinos könyvecskéhez. Az illetők „Szerencse fia" elbeszélés, „Bölényvadászat a adni amaz ingatlanokon. Az intézet azonnal megszívesen veendik ez uj kezdeményt. Ára 1 ft. — mexikói pusztaságon," „Küzdelem a medvével" kezdi működését, mihelyt 500,000 ftvan befizetve.
** (Az állatkerti társulatnak) megengedte a
9. Uj Honvédnaptár, szerkeszti Áldor Imre, képpel. Ezután a tárczarovat, országos életünk,
melyről már emlékeztünk; az 1848-ki budai ostro- anyagi, szellemi ügyeink ismertetésével, vidéki pénzügyminisztérium, hogy az újonnan építendő
mot feltüntető szinnyomatu borítékkal, számos levéllel, vegyes hirekkel. Ez érdekes lap áranyakorjányház megfizetése czéljából sorsjátékot
rendezhessen, melyben 31 állat, és pedig szarvas,
képpel és a honvéd-világra vonatkozó érdekes egész évre csak 2 ft.
majom, aranyfáczány stb. lesz megnyerhető. Sorsszöveggel. Bizonyosan nagy közönsége lesz. Ára
*• (A hirlapirodalomravonatkozók.) A „Neuer jegy 20,000 fog kiadatni tiz-tiz krajczárjával s a
60 kr.
Lloyd" egyik nap megszűnését jelentette, másnap húzás okt. 10-én vasárnap lesz magában az állat— (Uj könyvik.) Heckenast Gusztáv kiadá- megint azt, hogy tovább Í3 járni fog. — Az „Al- kertben.
föld" szerkesztőt változtat; Tiszti Lajos e lap
sában megjelentek:
Mi njság?
eddigi főmunkatársa veszi át. A „Székely Néplap"
A magyar költészet története az ősidőktől
nem szűnik meg, hanem szerkesztőt és nyomdát
— (Egy hazatért.) László Károly hazánkfia
Kisfaludy Sándorig; irta Toldy Ferencz; másováltoztat. Ez okból keletkezett megszűnése hire,
s lapunknak is buzgó munkatársa, kinek érdekes
dik javitott (s czimképes) kiadás, egy kötetben.
melyet mi egy jó hitelű erdélyi lapból vettünk
amerikai közleményeivel olvasóink gyakran taA költészet kedvelőinél 8 átalában irodalomtörtévolt át. Ezután Száva Farkas fogja szerkeszteni.
lálkoztak, hazaérkezett Észak-Amerikából. Ugy
netünk barátinál nem szorult ajánlásra a nagyA most keletkezett ,,Jó Barát" szép pártolásnak
tudjuk, hogy a fővárosban fog letelepedni. Üdvöérdemű szerző e jeles műve, mely kellő részletesörvend. — Megjelent a „Független Lapok" 1-ső
zöljük őt a rég nem látott hazában, s reményünk
séggel s nagy alapossággal kezeli érdekes tárgyát.
(illetőleg mutatvány-) száma; a lap szelleme már
van, hogy lapunk hasábjain ezután is fogunk neÁra 2 ft., mi a csaknem 500 lapot tartalmazó csiprogrammjából ismeretes. Szerkesztése, a menyvével, nem egy érdekes közleményben találkozni.
nos kiállítású kötetnél olcsónak mondható. —
nyire egy számból ítélni lehet, ügyes és szellemA magyar nyelv teljes szótárából, Ballagi Mórtól,
** (Ő Felsége) Szabó Imre felső-iszkázi róm.
teljes. Tárczája történelmi tanulmányokat kezd,
mára 7-dikfiizet jelent meg, s ezzel be van fejezve
kath. plébános, országgyűlési képviselő, és a valmelyek elseje Széchenyi és Kossuth közt von
az első kötet, mely a Karpőfeteg szóig terjed. E
lás és közoktatási magyar minisztérium osztálypárhuzamot.
mű, mely az akadémiai Nagy-Szótárnál jóval kitanácsosának a veszprémi egyházmegyében üres** (Regény-irodalom.) Három ifjú iró fogott ségben levő „Béla-kutról" (Abbatia Belae fontis)
sebb téren s igy sokkal olcsóbban is adja a szükséges nyelvanyagot, minden művelt olvasónak most regény irásba: Asbóth János, Tóvölgyi Ti- nevezett apátság czimét díjmentesen adományozta.
különösen ajánlható. Egy-egy f u z e t ára 50 kr. — tus, s kit lapunk olvasói is ösmernek egy szép
** (Perczel Miklóst) akarják képviselővé váMagyarország történetének kézikönyve, a legjobb beszélyéről: Beőthi Zsolt. Tóvölgyiének czime: lasztani Pécsen, a meghalt Angyal Pál helyére.
források után irta Kerékgyártó Árpád. Első rész, az „Anyák bűne", Beőthi „Szomorú ház" czim
•* (Gr. Bethlen Gergely) tbnok szept. 29-én
ára 80 kr. A második már előbb jelent meg. — alatt írja.
Kolozsvárra érkezett. — Többen Szamosfalváig
Keresztény öregek gyámola_ és Uj Rózsás-kert,
•* (Izsó Miklós) e napokban végezte be mentek eléje, hol b. Huszár Sándor a honvédegykét katholikus imakönyv, mindkettő jeles ima- és Debreczenben a Csokonai-szobor nagy mintáját. let elnöke szónoklattal fogadá. Este fáklyás-zenét
énekszerzőnk, Tarkanyi Bélától, s mindkettő az A mű, mielőtt öntés végett külföldre szállíttat- rendeztek tiszteletére.
egri érseki hatóság jóváhagyásával. Mindkettőt nék, pár napon át közszemlére volt kitéve. E
** (Zágrábban) a reáliskola és gymnasium
e
gy- e gy 8 Z ^P aczélmetszet disziti. Amannak ára szobor-minta, mint Debreczenből írják, valódi azon tanárait, kik magyarellenesen izgattak, hi60 kr., ezé 1 ft.
remekmű, s teremtője büszke lehet nagy müvére. vatalukból elbocsátották.

irodalom és művészet.
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a

** (Csalás.) A pesti lipótvárosi fiók-postahi** (Pesten mulat) Wiegand O. lipcsei híres
Csütörtök, okt. 8. Ő Felsége névnapjának előestéjén &
könyvkereskedő. Üzletét Pesten kezdte volt, de vatalnál következő cselfogás adta elő magát: s zinház ünnepélyes kivilágítása mellett: „Mártha." Víg
pera 4 felv. Zenéjét szerz. Flotow.
némely szabadelvű munkák kiadásáért még 48 ugyanis egy egyén várakozott a hivatalban egy o
előtt száműzetett. 48-ban visszatért, azután me- 1000 forintos levél feladására, eközben egy másik
Szerkesztői mondanivaló.
gint távoznia kellett. Lipcsében hires névre tett egyén közeledett hozzá s elkérte tőle a levelet a
— A honnak élni. Látszik, hogy gonddal van dolbankjegyek felolvasása végett, és bement az elzárt
szert s a szabad eszméket folyvást szolgálta.
gozva, csinosan rímelve; de még sem tartjuk közlendőnek;
** (A vigadó helyiségeit) az okt. 2-án tartott hivatali helyiségbe. A fél, midőn egy ideig várt a a mit öntől máshol olvastunk, sikerültebb volt; s a föllépő
árverés alkalmával Frohner vette ki 13,200 ftért. vevényres nem kapta azt, a hivatalhelyiségbe ment költőnek őrizkednie kell, hogy elsőbb verseiben már visszaazt sürgetni; de mekkora lett csodálkozása, midőn esést ne mutasson. I t t sok helyt nagy szavak mellett
Az eddigi haszonbér 15,800 forint volt.
kevés költői tartalom van. Kérünk s várunk jobbat, bár
** (Seiler pesti órás) egy becses függő órát, a hivatalnokok közt az illetőt nem találta! sem egyszerűbbet.
tőle
a
hivatalnokok
közül
a
levelet
senki
át
nem
vilá<ntott számlappal, ajándékozott az akadémiá— P. S. Mindkét költeménynek van érdeme. „A vihanak, melyet épületének lépcsőházában már ki- vette. A vizsgálat és nyomozás a tettes nyomát ros éj", kivált kezdetén,közepéig, meglepett balladái hangja
még nem födözé fel. A csaló, ki a rászedett előtt és színezésével; bevégzése azonban nem egészen elégi tett ki.
akasztottak.
„Az országos eső" jó humorral, ügyes leirásokkal váltako** (Irtózatos gyilkosság.) Szeptember elején postahivataloknak adta ki magát, a hivatalholyi- zik, csakhogy kissé hosszura van nyújtva. Mindkettőt félségen
át
az
udvarra
nyiló
ajtón
kiment
és
ellábolt.
irtózatos bűntettet követett el egy szabadságos
reteszszük és ha időközben még jobbakat nem kapunk
katona a Kassa és Eperjes közt fekvő falvak egyi- Ilyféle esetek meggátlásában a Bach-rendszernek (mit óhajtunk és várunk is öntől) — ezekre is sort kerítkében. Igy történt: A legény ivott másokkal a volt némi előnye, amennyiben t.i. a hivatalnokok hetünk.
— S.-Patak. Z. E. Sajnáljuk; de alap technikai befalu korcsmájában; ott sem tudta becsületesen egyenruhában működtek, s igy nem voltak összerendezése lehetlenné tette kívánságának teljesitését.
téveszthetők.
viselni magát, hanem hánykolódott. kötekedett
— Beregszászra. St. A szerkesztőség nem azért kiminden igaz ok nélkül. A vele levő falusiak tűr** (Régészeti kincsek.) Mint a „Moskwa"-nak vánja a beküldött kéziratok írójának nevét, hogy azt köték egy darabig, hanem mikor nem tűrhették to- írják Orenburgból, a Dschan-Ket homok által el- zölje, hanem egyedül: hogy maga biztosítva legyen a külvább, megfogták és kidobták, ő nem egykönnyen temetett város kiásásával nagy tégla- és üveg- demény hitelessége felől. A czikkek a lapban, ha a beküldő
névtelenül jelennek meg s a név a szerkesztőség
engedett, hanem verekedésre fogta; természetes, gyárakra bukkantak, melyek annál nevezeteseb- kívánja,
titkában marad.
hogy ellenei sokan leven, őt elpáholták isteniga- bek, minthogy Közép-Ázsiában ezen ipar ismeretzában és mégis kidobták. Felbőszülve ekkor, len és az üvegáruk legnagyobb része Oroszországmint egy valóságos vadállat, tajtékozva nyargalt ból kerül oda. Arany- és ezüstpénzek is találtatSAKKJÁTÉK.
a legény keresztül a falun, nem bírva dühével. tak. A téglák, melyekből a város épült, jeles
410-dik sz. f. — B a y e r K o n r á d t ó l ,
Két nyomora zsidó-koldus az országúton vánszor- minőségűek és oly jó állapotban vannak, hogy
(Olrnützben).
gott tovább; ezeket ahogy megpillantotta, rajok mint építési anyag az orosz erődítéseknél felhasz(Az
angol
tornában
első dijat nyert feladvány.)
rohant állati dühében, épen mint a bika, mely ha náltatnak. A város átmérője három werst (orosz
Sötét.
felbőszül, neki ront a legelsőnek, a kit talál. Az mérföld).
egyik koldust földhöz sujtá s egy nagy kővel tel** (A finánczók közül) az idegeneket elbocsájes" erejéből sújtott fejére. A másik megfutamo- tani s helyöket kiszolgált katona hazafiakkal töldott ; ő utána, azt is megragadta és kővel törte teni be — szándékszik a pénzügyminiszter.
a fejét. Ezalatt az első mozogni kezdett; a katona
** (Egy vendéglőben) a minap két ember bemegint ahhoz szaladt és roncsolni kezdte fejét.
így járt mindaddig egyiktől a másikhoz, mig tüzgetett egy magyar lapban. Alig tudtak valamit
csak az életnek egy szemerkéjét sejté bennök; magyarul, de mégis meg akarták érteni. E°y sorfejőket a kővel apró darabokra törte. így hüté ban előfordult a Dalmady Győző neve is. Mi az a
dühét a gazember e nyomorultakon, kik soha meg Talmáti Giöcö? — kérdé az egyik. „Ein dalmatisches Dampfschiff"— feleié a másik teljes megnem bántották!— így írja a „Jó Barát."
győződéssel.
** (Bílbájolás.) Nagy-Kőrös törvényszéke
— (Halálozás.) Tóth József, a képviselőház
előtt egy úrnő bepanaszolt egy czigányasszonyt,
felügyelője
szept. 30-án szélhüdésben elhunyt. —
hogy az tőle 20 ftot s sok mindenféle ruhaneműt
vett föl azon határozott ígérettel, hogy elpártolt Kászon-Jakabfalvi László Józsefné, szül. Szerekedvesét visszabűvöli. Az úrnő megtett mindent, csek Anna asszonynak, az irodalom és művészet
a mit a cziganyasszony elébe szabott: vett fehér lelkes pártolójának, szept. 20-kán Lunkányban
ezérnát, piros ezérnát, mind más boltból; kötöz- történt gyászos elhunytáról értesülünk. A boldogette azzal a kedvese kapuja elől hordott s az ő gult, mély gyászban hagyta 38 évi hű férjét s
számos ismerőit és tisztelőit. Béke poraira!
ölébe rakott földet éjfélelőtt a kapuban keresztbe
** (Dickens Károly) november folytán látotett lábakkal ülve stb., és kedvese még sem
c
d
e
f
g
tért meg. — Ezért panaszolta föl az uri nő a gatást akar Amerikában tenni, hol 30 éve már,
Világos.
czigányasszonyt, mint csalót. — A czigányasz- hogy nem volt. Kétségkívül szivesen fogadják,
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.
szonyt nem büntették meg, hanem az uri nőt — mivel egy iró művei sincsenek ott annyira elterjedve,
mint
a
Dickenséi.
Felolvasásokat
fog
tarkinevették.
A 404-dik számú feladvány megfejtése.
** (A hatvani- utczában) okt. 1-én igen külö- tani s ezt New-Yorkban kezdi.
(Minkvitz J.-tól, Lipcsében.)
nös szomorú eset történt. Égy fiatal ember ment
Világos.
Nemzeti
színház.
Sötét.
Világos.
Sötét.
végigaz utczán, kit mindenki megbámult. A fiatal
1.
Vcl—al
Ff6-al
1
Bg5—eö
ember meg-megállt, csókot hintett egyes ablakok
Péntek, szept. 27. „Romeo és Júlia." Szomorujáték 5
tetsz. sz. 2. Ba7-d7f
Ba7—a6
Hf8-d7:
felé s egészben oly különösen viselte magát, hogy felv. Irta Shakespeare; ford. Gondol D. A shakespearei da- 2.
3. B, v. Huszár ad mattot.
rabokra
jó
idő
jár;
pénteken
s
hétfőn
Maebsth,
vasárnap
3. Val—a8f matt.
e magaviselete a legszomorubbat sejteté. — Sze
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
álom, pénteken Romeo! Ez utóbbinak előadása
rencsére arra hajtatott egy egyetemi tanár, ki a aSzontivánéji
legsikerültebbek közé tartozott ezúttal. Lendray Ró- — Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — Pesten: Rakovszky
fiatal embert meglátva, kocsijába ülteté s igy meója megnyerő költői alak, játéka meleg és értelmes. Aladár. — Máira- Verebélyen: Kohn Dávid— T.-Ujlakon:
megszabaditá az utczán járók-kelők kiváncsisá- Még több dicséretet érdemel Felekiné, ki Júlia nehéz Lövi Jónás. — A pesti sakk-kör
gától. A fiatal ember, mint halljuk, D—r Aurél szerepét, kivált a darab második felében nagy művészeti
pesti orvos. A szerencsétlent őrültségi rohamok erővel s hatással adta. A szabadság ideje után először felA 405-dik számú feladvány megfejtése.
lépő művésznőt, nagyszámú közönség lelkesedéssel fogadta.
lepték meg.
— A kisebb szerepek is nagyobbára jó kezekben voltak.
(Bayer Konrádtól, Olmützben.)
** (A közmunkaügy) tárgyában megkezdő- — Átalában a szinházi idény nagyban megkezdődött; a
Világos.
Sötét.
dött a bizottság működése. Miután a tagok na- a szinház többnyire tömve van, — csak a repertoire is le1.
Vf4-f5f
Kc8~d8
gyobb része délelőtt országgyűlésen van elfoglal- gyen jó, élénk s változatos!
2. Vf5-c8f
Kd8—c8:
Szombat, szept. 28. „Az afrikai nö'." Opera 5 felv. Zeva, délutánként tartják üléseiket, három órától
szerz. Meyerbeer.
3. Bg4-a4:f
Kc8-d8
néha 6-ig 8-ig is. Annyiban egyet értettek már,néjét Vasárnap,
szept. 29. „IV László." Tragoedia 5 felv.
4. Ha6-b4 . . . . . . . . t e t s z 9 z e r
hogy az országos utak fenntartását fizesse kész Irta Dobsa Lajos.
5. B vagy H ad mattot.
pénzzel az állam; a polgárok ingyen munkája csak
Hetfö, szept. 30. „Egy millió." Vígjáték 3 felv.
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
Kedd, okt. 1. „Bánk bán." Eredeti opera 8 felv. Zené- Harasztiban: Gr. iesteties Benno. — Pesten- Rakovszky
a megvei utak fenntartására vétessék igénybe.
jét szerz. Erkel F.
Aladár. - T.-Ujlakon: Lövi Jónás. - A pesti sakk-kör.
** (Wajdits Nándor) Pápán papir- és könyvSzerda, okt. 2. „Benoiton-család" Vígjáték 5 felv.
Rövid értesítés. Veszprém: F. J . A 408-dik feladkereskedést nyitott.
Irta Sardou; ford. Csepregi F.
ványban (Szirmaytól) f5-ön sötét gyalog áll.

H E T I - N A PTAR.
Hónapi- és
hetinap
61 Vasár.
7 Hétfő
8 Kedd
9 Szerda
10 Csőt.
11 Péntek
12 • Szom.
i

Katholikos és protestáns
naptár

Október

Görög-orosz

Izraeliták

naptár

naptára

Szept. (ó)

Tisri

TARTALOM.

hos sza
f.

F17 Olvasó (in. F 16 Brúnó 24 A 16 Thekla 7B.ar borj. 192
Justina
Juszti
25 Euphrosin
8
[im. 193

N ap
! kél

He ld
nyűg.

P- 0. P- ó. P-

43
42
194 41
9
10 Eng. n. 196 41
196 40
11 Abdiás
12[habroeha 197 39

6
6
6
6
6
6
198 39; 6

hoífsza | kél

nyűg.

f.

ó.

P-

5 28 290 10
2 71(302 4
7
9 5 25Í|314 6
10 |5 24i;326 19
11 5 21 338 49
13 5 19 351 37
14|5 18!
4 6

Brigitta özv.
Pelagia
26 János ev.
Dénes, Földes
Földes
27 Kaliszt
Borg. Ferencz
Gedő
28 Kariton
Filomilla szűz
Kálmán
29 Cyriacus
Miksa pk. vért. Miksa
30 Gergely pk. 13 S. VesosHold változásai. © Holdtölte vasárnapon, 13-án, 2 óra 40 perczkor délután.

ó.

P-

P-

1 56 11 27
2 34 ref
3 9 0 28
3 40 1 22
4 9 9, 26'
4 37 3 99
5 6 4 38

Vandrák András (arczkép.) — A Ságh Maris anyja
Egy nap Fiúméban.— Nagy-Enyed, régészeti és történelmi tekintetben (három képpel). — Képek a párisi kiállításról (képpel,) — Az osztriga vagy szörbencs (képpel.) —
Az elefántcsont. —Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. — Közintézetek, egyletek. —
Mi újság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.

i
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499

HIRDETÉSEK.

KANYAJÓZSEF

Egészségi szempontból, ba csak egy
gyógyszer megérdemli az átalános figyelmet, hogy magára vonja, az csakis a Sturzenrgger Gottlieb-féle

(előbb Bfthra és Kánya)

SÉRVKENŐCS

ajánlja

testl sérvek ellen. Megérdemli pedig azt
két oknál fogva, először mert legtöbb esetben a sérveket, melyek gyógyítása csak
műtét nélkül lehetséges a nélkül, hogy gyuladást vagy más kellemetlenséget idézne
elö tökélletesen meggyógyítja, másodszor
mert tudtunkkal az egész orvosi tudomány
altesti sérvek ellen ez óráig egy orvosszert
sem mutathat fel. S azért örvendetes dolog,
hogy az orvos urak többje a praxist a theoria fölé helyezik u melynek elismeréséül a
Sturzenegger-féle sérvkenócsöt kitűnő tulajdonságánál fogva altesti sérvek eseteiben rendelik és ajánlják.
2240 (3 -4)

Pesten, József-tér 10-ik sz. a., lehet Herisánban, Appenzell kantonban, nl-

minden évszakra
dúsan ellátott

legújabb bel- és külföldi

női-divatáru

2237 (2-6)

Újonnan megnyitott raktára

BRÜNNER TESTVÉREK
cí3. kir. szab.

LAMPA-GYARANAK

PESTEN,
uri-utcza 2-dik szám. Trattner-Károl yi-féíe házban,
ajánlja a legbővebb választékban,

mindennemű petróleum- és ligroin-1 ampáit;
legczélszerübb s legújabb díszes formákban,

!
A Theszéry-Deméndy ügy igazgató képviselője id. Szilassy György ur elhalá- ;
lozván; magában a pörben pedig a tőméit, hétszem, tábla a barátságos egyezkedés,
megkísérlésére f. évi decz 16-kát kitűzvén: a kellő intézkedések megtétele végett szűk-:
ségesnek látja alulírott a Tbesz-Dem. család fölperes tagjait október 20 án délelőtti'
óráira Vácira a „Curia" czimü fogadóba közgyűlésre meghívni.
'
Kelt Pesten, aug. 3-án 1867.
Nagy Dániel m. k.,
2208 (5 - 5)
mint a pör jogi képviselője.

FÁBIÁN LAJOS

2256

ajánlja mindennemű takarék-tüzhelyeit ugyszinte
asztal - tűzhelyeket
kályhacseréppel , valamint,
befalazandó tüzhe- ]
lyekhez minden,
megkíván tató ré- j
széket nagy választékban a legjutányosabb árakon,
j
Vidékről!
tett megrendeléseket pontosan teljesit a t. ez. közönségnek alázatos kész|
szolgája
fentebbi.
a

Gyermek vászonneiiiü-készleíek,

úgymint: ingek, vánkosok, kádkendök, ellenzők, piqué-takarók,
kötött tokotok, s a t.

Keresztelő-vánkosok és znbonykák
fonott vggy vas bölcsök, egészen felszerelve minden áron.

Finom hímzések, fehérnemüek,

egy ablakra 4 forint 50 krajczártól 15 forintig

Figyelemreméltó hirdetmény.

Minden családnak s különösen azoknak, kik köszvény s csózo* bánta 1makban szenvednek. Minden felesleges ajánlgatást. mely a Lairltzféle erdeigyapot-gyártmányokat s készítményeket megilletne feleslegesnek tartván,
tudatjuk, hogy Sigmand József főraktárában Pesten, városház-utcza 1-ső sz. a., a
„zöld koszorúhoz" egy füzetke létezik, mely a fentebbi gyártmányok keletkezését,
ezen iparágnak mibenlétét, valamint hasznos alkalmazását a fentebbi esetekben —
tárgyalja — s ingyen szolgáltatik ki. Mielőtt tehát bárki e ezikkekért pénzt adna
ki, mindenkinek alkalom nyujtatik e kitűnő termények hatuatósagáról meggyőződést szerezni. K füzetkéhez van egyszersmind csatolva, egy orvosilag hitelesített
utasítás, mely az oly jótékony erdeigyapot vagy tüfenyéía-fürdék önkészitését
foglalja magában.
2207 (3 — 12)

A Laiiitz-fcle erdeigyapot-áruk-raktára
Remdaban, a thüringi erdő mellett.

ajánl £ U B S U H F .
* 2262(1-3)
Pesten, váczi-uteza 19-dik szám alatt, a nagy Kristóf mellett.
Részletes árjegyzékek bérnientve.

Előfizetési felhívás

VASÁRNAPI ÚJSÁG
és

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK
1867. október — deczemberi folyamára.

Kiadja

Szerkeszti

Heckenast Gusztáv.

Nagy Miklós.

A közelgő évnegyedre uj előfizetésre hivjuk föl a t. olvasóközönséget, s ajánljuk
ez ikervállalatot, mely ugy tartalma, mint képei által közkedvességet vivott ki magának, politikai részével pedig nélkülözhetlen tájékoztatójává vált a naponkint hirlapot
nem olvasó közönségnek. AE országgyűlés aj ülésszakának küszöbön levő megnjitása, hol hazánk legfőbb érdekei többi közt anyagi létünk életkérdései fognak
tárgyaltatni, ismét érdekesebbé teszi a politikai lapokat; s a „Politikai Újdonságok,"
mint hetilap mindig kellő és világos áttekintést nyújt a helyzetről, ugyanazon irónk
tollából, ki e lap politikai részét már kilencz év óta kezeli.
A két lap öszhangzó tartalmánál fogva magában egyesit minden hasznos tudniland- und forstwii thschaftlicher Saiuen und Gemüse-Saineii,
valót, s olcsó áránál fogva minden osztálybeli olvasni szerető ember által könnyen
jetzt insbesondere von Stoppelrüben (Wasser-), engl. Fuiterrfiben und Tnrnips, megrendelhető.
Bacbweizen (Heidekern). amerik. Pferdezahnmais, Acker-und Riesenspftrgel,
sowie auch von engl. Portland-Cement, engl. Steinkohlentheer. bestén Chamottezlegeln, Wiener-Neustndter Binderpecb, Fiehtenpecb, feinste belg. Wagenfetten. Peru-Guano, Knochenmebl etc. e t c , sowie selbe aueh ihre Dienste beim
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve
Ein- und Verkanf landwirthschaftl. Producte und Fabrikate, fúr Landwirthschaft und
vagy Buda-Pesten házhoz hordva:
landwirthschaftl. Fabrikationszweige nöthigen Matériáién empfiehlt; auch zu Vorschnssen auf dieselben. Schliesslich theilt dieselbe mit, dass sie für Oesterreich die General. . 2 fl. 50 kr.
Agentur der wiederholt mit den ersten Preisen, zuletzt auf der gegenwártigen Welt- Évnegyedre (október — deczemberre)
ausstellnng betheilten

Előfizetési feltételek:

Csupán a Vasárnapi Újság:
Csupán a Politikai Újdonságok:
Évnegyedre (okt.—decz.) 1 ft. 50 kr. Évnegyedre (okt.—decz.) 1 ft. 50 kr.

übernommen hat. und empfiehlt zur Rapsbestellung, sowie zur Wiesen- und Kopfdüngung die Kalidöngemittel derselben unter Garantie der angegebenen Gehalte an reinem Káli und Controle der lobi. agriculturchein. VersucLsstation in Prag, namentlich:
roheNschwefelsaaresKali 1 0 - l i % , rohe schwefelsanre Kalimagnesia 16-18%,
dreifach roncentrirtes Kalisalz 30—33%, Jflnffach concentrirtes Kalisalz
50—58%, gereioigtes gchwefelsanres Kall 89-42%, rohe scbwefelsanre Magnesja. Kalkmaguesia. SSmmtliche Dünger sind eingemahlen. Preiscourante, Berichte
iíbér Anwendung und Resultate dieser Dünger, Frachtangaben etc, eowie auch unsere
Samenkataloge und Berichte über Saatgetreide gratis und franco.

A „Vasárnapi Újság" és „Politikai Újdonságok," mint legelterjed_ ..„
tebb lapok Buda-Pesten s a vidéken, a t ez. közönség, kereskedelmi
testületek, vállalkozók, gyárosok s iparüzők hirdetményeinek fölvételére 8 közlésére is ajánltatnak. Az igtatási-dijak a legolcsóbban fognak számíttatni, — többszöri
hirdetésnél az illetők különös kedvezményben részesittetnek. A forditások németből
magyarra ingyen eszközöltetnek.

ít9i (10-12)
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A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

j
Alólirt ügyvivőség, a budai köznti vaspálya építése alkalmából bátorságot vesz
I magának a t. közönséget, s különösen ama tisztelt földbirtokos urakat, kik a nyári
| idény alatt gátolva valának a fürdők látogatásában, figyelmeztetni a közelgő esászarI fürdói téli idényre, midőn is a gyógyfürdők a legkitűnőbb sikerrel lesznek haszí nálhatók.
A külföldi vendégek által is mind nagyobb mérvben látogatott gyógyhelyiség
! dicsérgetésétől tartózkodva, csak azt emiitjük föl, hogy:
1-ször. E fürdőnek nagy, födött, a kedvezőtlen időjárástól védet sétacsarnoka
van és minden folyosóját üvegfalak védik a légvonatobttól, s a folyosók, valamint a szoj bák, fűtésre is berendezvék.
í
2-szor. A császárfürdó kedvező helyzetével a világ egy fürdője sem vetélkedbetik, Magyarország fővárosában feküdvén ugyanis, a fürdővendég, a fürdőhelyiség
által nyújtott szórakozások mellett még a változatosságban gazdag fővárosi élet élveiben is részesül. Végre
3-szor. A császárfürdó a téli gyógyfürdésre oly nagyszerű és a köszvény, s csúzo«
stb. bántalmakon biztos gyógyhatású gőzfürdővel rendelkezik, melynek párja nincs egész
Európában.
Egyszersmind ajánljak intézetünket a t. közönségnek, s különösen a t. országgyűlési képviselő uraknak kényelmes, diszes hónapos szobáival é» kitűnő konyhájával; elkülönített, több szobából álló családi lakások is áílván rendelkezésre. A
rendelkezés alatt levő 200 szoba ára: egy-egy szobáért egy hóra 7 fttól fölebb az
igények és kényelem szerint. Naponkint társas étkezés (table d'Hote) négy tál
étellel 50 kr.; gyógyétkezés- és étkekkel az intézet jónerü vendéglőse étlap szerint méltányos olcsó árakon szolgál.
Az ügyvivőség feladatául tűzte a t. fúrdóvendégek s lakók kivánalmainak a legnagyobb készséggel megfelelni.
Budán, 1867. szeptember 20.
2265(2-8)

'

A budai császárfürdő ügyvivősége.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában (egyetem-uteza 4. sz. a.) megjelent, és minden könyvárusnál kaphatók:
Ujabb kori

ISMERETEK TÁRA.

POLITIKAI SZONOKLAT-TAN.
Alapos útmutatás

nyilvános beszédekben, és a parlamenti vitatkozásokban. Görög, római,
angol, frank, német és magyar minta-beszédekbőli példákkal
Tudományok s politikai társas élet encyclopaediája.
írta S z e b e r é n y i L a j o s .
Hét kötet. — (684; 666; 666; 672; 664; 628; 476 lap, nagy 8-rét) fűzve egy-egy
kötet, ára 2 ft., a hét kötet együtt, fűzve 14 ft. Vászonba kötve 20 ft.
8-rét, (392 lap.) Keményen bekötve ára 2 forint.
Titkos

(Ismeretterjesztő és politikai tartalmú két hetilap. — Az egyik eredeti
Schillingsgasse (Poric) 1074—'?. Hotel „englischer Hof",
erbittet sicb rechtzeitig, unter Beifügung von 10 fl. Ö. W. als Ang&be per Sack, Auf- képekkel dúsan illustrálva; a másik „Országgyűlési beszédtár"-ral
trHge auf nacbstehende, bewíhrte, vorzügliehste, direct bezogene Orlginal-Saatgebővítve.)

Brüder Franki, Prag.

bármely áron, menny asszony i ruhák selyemből vagy illusioból, és
bármely ruha készítés.

Ugyszinte petl'OleillII- és IÍ£l'OÍne-OlajaÍt legjobb Miiiiémiiségben, a legolcsóbb árak mellett.
2271 (1-4)

BRÜDER FRANKL IN PRAG.

kön. prenss. pat. Kali-Fabrik von Dr. A. Frank in Stassfurth

lész menyasszonyi készletek

WF" a legolcsóbb gyári árakon. "HgfF

Die in Wien 1866 prAmiirte Samenhandlung

trelde und Winterrups-Saaten unter Garantie der Echtheit:
Probsteler Saatroggen (Kom) ) 25 -35facher l in plombirten Originalsacken zu
„
Saatweizen
)
Ertrag
S 1 Tonne ungefShr 2'/i nieder„
Winterrapssaat
)
österr. Metzen.
Eifeotuirung rechtzeitiger Ordres: Raps im August; Roggen und Weizen anfangs
September; spatere so lange Vorratb, 14 Tagé nach Empfang.
Englische Saatweizen, namentlich: Fenton, Hopetown. Hnnters, WinterTalerwrea, RedlhafT, Spaldings proflllo, Kessingland, Hallets Kenealogischer,
Fern oder April und andere in Sacken von ungefahr 2'/« niederösterr. Metzen Effectuirung September; spatere Ordres vier Wochen nach Empfang.
Seel&nder Saatroggen (Korn) ) in Sacken zu l'/« niederösterr. Metzen, Effectuirung
Seelfinder Winterrapssaat
f August; spatere Ordres 14 Tagé nacb Empfang.
Femer empfiehlt sie ihr Láger sammtlicher

ágynemiiek, nappali és éjjeli insjek, nadrágok, korsettek, fésiilőköpenyek, zsebkendők, harisnyák, szoknyák s a t.

csipkék, gallérok, és kezelök, fokotok, fátyolok, szövetek, szélek
és betétek s a t.

(2-3)

lakatos mester, haltér 4-dik szám alatt Pesten,

Vői vászon-kcpletek, A BUDAI CSAS7ÍEFÜRDŐBEN.
TÉLI IDÉNY

BETEGSÉGEK,

SKRIVAN FERENCZ *
PESTEN,

űjonnan keletkezettek

8 nap alatt

minőségre nézve

48 óra alatt

vácai- és zsibárus-uteza szögletén, az „Ypsilanti" mellett.

Nagy választékú raktár, minden
nemű selyem- és nemezkalapokból,
urak és gyermekek számára, saját és
külföldi gyártmányok kelme-vadászkalapok ," bázi és vadászsipkák,
knesmák. nyakkendék, ingallérok,
Glacée-kesztyük.
Az összes formák az atanti számok
szerint kaphatók. Vidéki megrendeléseknél a mellette álló számok pontos kitétele mellett, még a kalapok árát,szinét
és a fej nagyságát megjegyezni kérjük.

szám félkemény, fekete, szürke és
drapszinben 3 ft, 3 ft. 50 kr.,
4 - 5 ftig.
„ félkemény, fekete, szürke és
drapszinben 4—5 ftig.
26 év óta fenálló rendelés; intézetében,
„ lágy kalapok, zöld és szürke
anélkül, hogy a beteg foglalatosságászinben 4 ft. 50 kr., 5—6 ftig.
ban háborgattatnék
„ hímzett fekete selyem kalaKendéi : d u. 1—4 óráig.
pok, lágy, pup és kemény kaTiszteletdíjjal ellátott levelek a legrimával 5 ft. 50 kr.
gyorsabban eszközöltetnek.
„
egész kemény, fekete, szürke
Lakása: király-utcza, 33. sz, a. 1-ső
és drap szinben 3 ft. 50 kr.,
emelet. 2192(11 — 12)
4 - 5 ftig.
„ egész lágy, közönséges gyapot
Disz-kalpagok 5 forintéi 20 fovadász-kalapok, szürke, verintig.
gyes és zöld szinben, szegély1. szám félkemény, fekete, szürke vagy
lyel 3 ft., 3 ft. 50 krig.
drap színben 3 ft. 50 kr., 4—5
„ félkemény, fekete és szürke
fátyolok, crepp rőfszámra, galftig.
szinben 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft.
2. „ egész kemény, fekete, szürke
50 krig.
lérok és hajtókák etb.
vagy drap színben 4—5 ftig.
„ félkemény és egész lágy, fe3. „ félkemény, fekete, szürke
kete és szürke szinben 3 ft. 3
TÜRSCH F.-nél
vagy drap szinben2 ft. 50 kr.,
ft. 50 kr , 4 - 5 ftig.
Pesten, váczi-utcza a nagy Kristóf
3 ft., 3 ft. 50 kr., 4—5 ftig.
„ félkemény, fekete és szürke
2260
mellett.
(1-5)
4. „ egész kemény, fekete, szürke
szinben 3 ft. 50 kr., 4—5 ftig.
vagy drap színben 4 — 5 ftig.
„ egész kemény, fekete, szürke
5
félkemény, fekete, szürke vagy
és drap szinben 3 ft. 50 kr.,
drap színben 2 ft. 50 kr., 3 ft.,
4—5 ftig.
3 ft. 50 kr., 4—5 ftig.
„ félkemény, fekete és szürke
6.
egész kemény, fekete, szürke
szinben 3 ft., 3 ft. 50 kr.,
vagy drap ssinben 4—5 ftig.
4 - 5 ftig.
bádogosmester Pesten, váczi-uteza 7.
félkemény, fekete 3 ft. 50 kr.
,i
fekete libéria-kalapok 4 ft.,
10. szám az udvarban,
4—5 ftig.
5 - 6 ftig.
bátorkodik a n. érd. közönség figyelmét az
egész lágy, széles karimával,
ii egész kemény, fekete kocsiső általa újonnan feltalált Petroleom-lámfekete, szürke vagy drap szinkalapok 4 ft. 50 kr., 5-6 ftig.
páira gömb-égövei vonni, melyek mind
ben 4 ft. 50 kr., 5—6 ftig.
„
huszársapkák, vörös és kék
az eddig létezetteket felülmúlják, a kisebb 9.
félkemény, fekete, szürke
posztóból 4—5 ftig-, valódi
8, anagyobb 12 stearingyertyával egyenlően
vagy drap szinben 3 ft., 3 ft
paszománnyal 10 ft. 50 krig.
ég; e lámpák asztali használatra vannak
50 kr, 4 - 5 ftig.
„ horgonyzott comode sapkák
alakitva csinos és kellemes kiállítással, go 10.
egész kemény, fekete, szürke
minden szinben 2 ft., 2 ft. 50
lyóval felesleges 2 üveggel és béllel ellátva,
és drap szinben, egyenes kakr., 8—5 ftiga kisebb ára 3 ft. 30 kr., a nagyobb 4 ft.
rimáju 3 ft 50 kr., 4—5 ftig
Gyermek-kalapok kaphatók, 4. szá40 kr., a két különösen figyelembe aján- 11
egész lágy, fekete, szürke és
mú egész kemény, fekete koczkás szalott petróleum-lámpán kivül mindenvegyes szinben 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ftig.
laggal, vörös, fekete vagyíehér 2 ft. 50 kr, 3 ft., 3 ft. 50 kr. 5.
nemű _már ismeretes petróleum-lámpák- 12.
egész kemény, selyemből és gyékény-nemezből, csupán számú fekete vagy szürke, selyem vagy bársonynyal felékesitve 3
kal szinte következő olcsó árakon szolgáfeketében 4 ft., 5 - 6 ftig.
fttal, vékony szalaggal 2 &•, 2 ft. 50 kr., 3 ftig. 7. s z á m u f e k e t e
lok, konyhábavaló 40 kr. — 1 ftig, asztali 13. „ félkemény, fekete, szürke és drapszinben 4—5 ftig.
vagy szürke 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ftig. Legkisebb gyermekek szá1 ftól 4 ftig golyóval értve; függő-lámpák 14 „ egész lágy, fekete, szürke és drap szinben 5 - 6 ftig.
mára felálló karimával fekete vagy szürke 2 ft. 50 kr., 3 ft szint
1 ftól 4 ftig, falravaló 60 krtól 3 ftig.
tiszta fehér 5—6 ftig.
, ,
2251(2-3)
15. „ egész kemény, fekete, szürke vagy drapszinben 4—5 ftig. olyanok
v
u
x_
S ^ * 1'etroleuinot Pesten létező legKalapok, festés, tisztítás vagy divatositás végett a legnagyobb készséggel elfogadtatnak és gyorsan elkészittetnek.
jobb forrásokból szállítási megbízásokat szivesen elvállalok.
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meggyógyittatnak

dr. FUX J.

Gyász chmisettek,

LAZAR MIHÁLY,

nagybani é s dara bőnk inti eladás.

«#
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Különleges hathatósága az

ANATHER1N-SZÁJVIZNEK
dr. Popp J. G. gyakorló fogorvostól Bécsben,

előadva J a n e t G y u l a gyakorló orvos stb. által. dr. professor O p p o l t e r
R e r t o r magnif. kir. szász udvari tanácsos, dr. K l e t z i n s k i , dr B r a n t s , dr
H e l l e r stb. által rendelve a cs. kir. koródában Bécsben.
A fogak tisztítására szolgai egy- az anatherin-szajviz a foghns rotha
átalában.
dása ellen, biztos szer azon fájdalrmk
Vegytani tulajdonságainál fogva fel- eltávolítására, melyek az üres fogaktól
oldja a nyálkát a fogak közt s fogakon. erednek, valamint csúzos fogfájdalmak
^
Különösen ajánlható annak használata ellen.
Az anatherin-szájvíz esiijopitja,
az evés után, mert a fogak közt visszamaradt husrészecskéket a rothadásbani könnyen, biztosan, anélkül hogy vjiíamelyjj
átmenetkor a fog anyagot veszélyezteti káros következéstől tartania H l l ^
s a szájból az oly kellemetlen bűzt ter- fájdalmat a legrövidebb idő alktt.
jeszti.
Megbecsiilhetlen legkivá;Itkép az An
Még azon esetben Is. bogyha a therin-szájvizalélekzet k e l l e s s illat
borkő a fogakon űlleperfni kezd, nagy báni tartásara, ugyszinte a-tneglevó
előnnyel alkalmazható, a megkemé- kellemetlen búzfi lélekzefcemelésére
nyedést gátolja s az ellen nagvban mú- s annak eltávolítására, melyre nézve
ködik. Még akkor is: hogy ha a fognak elégséges, hogy ha a száj e vizzel naponlegkisebb pontja csorbítva van, a szaba- kint többször kiöblittetik.
don álló fog a csontszú által megtámadNem eléggé ajánlható az, taplói
tatik, okvetlen elvész s az egészséges foghusnal. Az anatherin-szájvizet alig
4 héten át utasítás szerint használva a
fogakat is megrongálja.
A fogaknak "szép s természetes beteg foghusróla haiaványság elenyészik,
színét visszaadja, minthogy azoknak es k«llemes piros szín lép helyébe.
Épen ngy jelesnek bizonyult be
minden idegenszerü burokjait vegyésziaz anatherin-szájviz Ingón fekvő foleg szétosztja s leöblíti.
Különös haszonnal jár a mii fogak gaknál, ez oly baj, melyben számtalan
tisztántartásánál, fen tartja azokat ere- skrofulások szenvedni szoktak, valamint
deti színükben, fényükben, s a borkő le- oly esetekben, hogy ha az előrehaladott
rakodását gátolja, s az oly kellemetlen korban a foghus elenyészése kezdődik.
búztől megóvja.
Biztos szer az anatherin-szajviz
Enyhiti nemcsak azon fájdalma- könnyen vérző foghasnál, mely a fogkat, melyek az üres és üszkös fogaktól edények gyengeségében keresendő. Még
származnak, hanem azok tovább terjedé- pedig ez esetben keményebb fogkefe
használandó miután a foghust karczolja,
sét is meggátolja.
Hathatósnak bizonyult be továbbá mely által tettlegesség idéztetik elő.
Kaphatók P e s t e n : TÖRÖK 3. gyógyszeres* urnái, király-utcza 8. sz. Vér
tessy Sándor illatszerárus urnái, Unschnld Ede urnái vácziutczában, Molnár
János urnái, LneíT M. illatszerárus urnái, Thalmayer A. és társa, Hoffutann K.,
Balitzky Sándor uraknál. B u d á n : az udv. gyógyszertárban, és Ráth gyógyszerész urnái, Tabán, külvárosban.
'
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Alulírottnak van szerencséje ezennel köztudomásra juttatni,

*

hogy nyilvános

fő- és kereskedelmi iskolájában,
nevelő-intézetével egyetemben
(PEST, ország-ut 4-ik sz. a.)

Előfizetési felhívás ~*&9 *i J j T l

MAGYAR UJSAG
folyó évi október-deczember folyamára.

A szervezet, tanórák, tanfolyam valamint felvételi feltételek,
a programmból, mely kívánatra egész készséggel ingyen szolgáltatik ki
— megtudható.

a,

Röser Miklós.

A tanulók fölvétele naponkint történhető.

ÁRJEGYZÉK

POLLÁK MÓRICZ
papirkcreskedésébol

egyetem-utcza 4. sz. a., az „Album"-hoz, Heckenast G.-féle házban
Pesten.
100 levélpapír névvel
50, 80 k r , 1 ft., egészfinom 1 ft. 50 kr.
100 színes levélpapír névvel
80 „ 1 „
„
1 „ 50 „
100
,i
„
monogrammal vagy gyászfoglalványnyal lft. 50 kr ,egészfinom 2 ft.
Monogramra pecsételő-ostyák tetszésszerinti két betűvel gummirozva csinos tokban,
100 darab ára
1 f_
t
100 db. latogatásljegy dombor nyomással 80 kr., kőnyomatu 1 ft. — kr., 2 ft 50 kr.
100 „ k ő n y o m a t a látogatásijegy bristolpapirra . . . . 1 „ 50 „ 2 „ 50
100
«
«
gyászfoglalványnyal
2 „ 50
levélboriték 8-rét
40, 60, 80
100
s z i n e s
„
• •
. 80 kr., 1 ft., 1 ft. 50
100
100
pénz-vagy okiratok küldésére
1 „ 8 „ 50
1 rizma jóféle irodapa pir 2 ft., 3 ft., legünomabb mlniszterpnplr
4 ft.
Aczéltoll (12 tuczat)
40, 60, 80 kr., 1 ft., 2 ft. 50 kr.
Pecsétviasz vékony vagy vastag szálakban 1 font . . . .
40, 60, 80 kr , 1 ft., 4 ft.
W
A tisztelt tanitó urak, kik íróeszközeiket nálam vásárolják 10 % részesit tétnek.
9 V * Vidéki megrendelések utánvét mellett lelkiismeretesen, gyorsan és po ntosan
eszközöltetnek.
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Ellenfeleink rósz akarata, miután gyanúsításaik, rágalmaik sikertelenek maradtak,
l<*fnitóbb már azon aggodalom terjesztésére vetemedett, mely szerint a kormányhatalom
előbb utóbb elfogná nyomni lapunkat.
Ezen, az általuk oly szabadelvűnek magasztalt kormányra nézve épen nem hízelgő
léj és ük hiven jellemzi kétségbeesésüket, vak dühöket, melyben készebb önmagukat is
sértik, csakhogy azzal nekünk árthassanak.
E rósz akaratu törekvésekkel szemben az uj évnegyed küszöbén szükségesnek
tartjuk figyelmeztetni a t. ez. közönséget, miszerint csupán tftle, az 6 nagy mérvű
pártolajától függ, hogy a hatalom és pártjának minden erőfeszítései s még netalán alkotmányellenes üldözési kísérletei is sikertelenek maradjanak.
Mert a kárhozatos jogfeladások után uj törvényeinknek még fönmaradt s a sajtóra vonatkozó czikkelyei — noha tulszigoruak, de 1 ehetienné teszik azt, hogy a hatalom valamely lapot betiltson, megszüntessen, mint ezt az előbbi absolut rendszerek
alatt teheté.
A kormány hatalma csupán odáig terjed, hogy ellenünk pöröket inditbut, -- és
ha daezára abbeli igyekezetünknek, mely szerint valamint eddig, ugy ezután is a tör
vények korlátai között tartjuk magunkat, s nem hisszük, hogy a független polgárokból
alakuló esküdtszék ilyen irányú működésünkért elitélhetne, — ha mindennek daczára
elmarasztaltatnánk, a felelős szerkesztő kész a szent ügyért fogságot szenvedni, és ez
esetben pótolni fogja ót második, ha kell harmadik, negyedik stb. elvtársa, de a lap
iránya minden esetben változatlan marad'
Viszont a kiadó fedezni fogja a biztosítéki alapban pénzbüntetések által netán
okozandó hiányokat, miután az előfizetési pénzekból kártérítést nyer.
E szerint csak azon — a közönségtől függő körülmény idézhetné elő a lap megszűnését, ha az ismételt pénzbírságokat az előfizetések nem fodözhetnék. Ebajt azonban
a t. ez. közönség lelkes támogatása elháríthatja.
Csupán a közönség akaratától függ tehát, hogy lapunk minden fondorlat daczárs
rendületlen fenálljon.
És mi az eddigi részvét után bizton hinni merjük, hogy a közönség támogatása
napról napra növekedni fog, s hogy mint eddig, ezentúl is meghiúsulnak a kormánypárt
hiveinek ugy lapunk tisztán nemzeti iránya,mint fennállása ellen irányzott cselszövényei.
Lehetetlen, hogy ebbéli várakozásunkban csalódjunk.
A szabad sajtó a közönség javára, előnyére szolgál; a szolgáivá törpült sajtó
elárulja a közönség érdekeit. Midőn tehát a közönség nem pártolná az ő legszentebb
jogait függetlenül s áldozatkészen védő közlönyöket, — saját legfőbb érdekeit hagyná
cserben, a mit az értelmes és szabadságra törekvő msgyar közönségről föltenni sértés volna.
Mi elmondhatjuk bizton, s a nélkül, hogy bár ellenségeink részéről ellenmondástól tartanánk: hogy lapunk határozott, független, nyilt magatartása a szabad sajtó
ujabbi megalapitásában első és legfőbb tényező volt; különösen pedig lehetővé tette
azon mérhetlen becsü körülményt, hogy a közönség legnagyobb hazánkfia Kossuth
Lajos messze kiható, rendkivüli hatású, s kiszámitbatlan horderejű nyilatkozványait
olvashatta. Átalában igyekeztünk mindent megtenni az országos közszellem fölébresztésére, az ország veszélyes állapotának földerítésére.
Az összes nép hivatása hogy a megismert bajokat orvosolja; „egyes hazafi csak
aDnyit tehet, a mennyi erőt neki a nemzet kölcsönöz,"
Fölkérjük ennélfogva honfiúi tisztelettel elvbarátainkat, hogy lapunk terjesztését,
— az alkotmányos önállás biztositékainak visszaszerzésére és a társadalmi egyenlőség,
szabadság elveinek érvényesítésére irányzott hazafiui törekvések egyik igen fontos támogatójáultekintvén: az uj negyedévre minél számosabb előfizetők gyűjtésére közreműködni szíveskedjenek.
—, „
.,
.
• • •
• >

BAsztirmenyi Laszlo.

az üj tanfolyam folyó évi október 1-én
veszi kezdetét.

Tizennegyedik évfolyam.

ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK:
Postán küldve:

Évnegyedre (október—deczember)
Egy hóra

4 ft. 50 kr.
I „ 50 „

g^T" A pénzes levelek bérmentes kflldése kéretik. — Gyűjtőinknek, tiz
előfizetett példányra egy tiszteletpéldánynyal szolgálunk.

A Magyar Újság kiadó-hivatala

5.2 — 8)

P e s t , egyetem-utcza 4. sz.
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Fontos liirdetmény dohányzók számára.
Pipák, szivarpipák és szivarszipkák, különféle csinos formában agyagképlési
likacsos-faszénből (plastisch-poröser Holzkohlen), azon tulajdonsággal bírnak, hogy
a dohányzásnál a dohány rósz izü alkatrészeit: amoniak stb., de leginkább az egészségre nézve oly káros nikotin-mérget tökéiletesen fölszivják. E gyártmányok továbbá
azon rendkivüli kellemességet nyújtják, miszerint felemésztvén magában a likacsos-faszén
minden nedvességet, a pipázás kezdeténél az oly kellemetlen s felundoritó rósz iztsoha
támadni nem engedi, s így minden pipa tisztán kisziható.
Glocke Lajos gyára Hensen-Casselben bérmentes megkereső-levelekre árjegyzékekkel s mustralapokkal egész készséggel szolgál.
§ W Eladási helyiség Pesten: Horváth Ferencinél a váczi-utezában.
JPF* A lipcsei országosvásár tartama alatt a raktár létezik Lipcsében. „Tho
masgassehen Nr. 1, Ecke des Marktplatzes, 2 Treppen hoeh.
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Kiadó-tulajdonos Heckenast Gnsztav. — Nyomatott sajít nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt).

Pest, oktober 13-án 1867.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 6 ft.
Csnpan Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. —Fél évre 3 ft.
9 ^ " " Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatasnál 10 krba, háromszori vairv trthh
ígtatósnál csak 7 krba számittatik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, WoUzeile Nro. 9 - Bélvei d ; „ , !
id
i t t a után
tá 30
30 ujkr.
jk
' s y K<"on
minden
igtatas

Perczel

Miklós.

Az amerikai dandárparancsnoki egyen- reformereknek. Átalában véve Miklós hü is igyekvék ez eszmék iránt felkölteni. —
ruha, melyet olvasóink mai képünkön szem- társa volt P. Móricznak azon izgatásokban Tudomásunk van egy levélről, melyet P. M.
lélnek, egy igazi magyar embert fedez.
és küzdelmekben, melyeket ez 1837 és 1848 1837-ben irt egy barátjának, s többek közt
Bonyhádi Perczel Miklós, ki nemcsak a között Tolna-, Baranya-, Fehér- és később ily formán nyilatkozik: „Itt vagyok a puszmi szabadságharczainkban 1848/9-ben, de a Komárommegyében folytatott. Egyike volt tán, felügyelek a gazdaságra, a jobbágyok
közelebbi években az észak-amerikai nagy a tolnamegyei hires Kubinszky-párt főnö- munkáira, a robotra . . . én a robotra!? a
belháboruban is dicső katonai nevet vivott keinek, mely P. Móricz vezérlete alatt ala- feudal kor e durva maradványára!? . . . s
ki, Perczel Mór tábornoknak testvéröcscse, kult, és több éven át harczolt a Pecsovicsok-itt lankadok, ahelyett, hogy karddal kezemszületett Bonyhádon (Tolnamegyében) a nak keresztelt kormánypártiak ellen. E párt ben, századunk szabad eszméiért harczolPerczel-család ősi birtoka főhelyén, 1812-ik Bezerédyt tüze ki követül s megválasztatá- hatnékl..."
év deczember havában,s így csak egy évvel sát keresztül is vitte. P. Móricz már e korRoppant rázkódások, véres összeütközéifjabb a tábornoknál és nyolezadik azon 21 szak elején, 1839-ben, tehát még Kossuth sek, s mondhatni regényes események jeltestvér között, kiket atyjok, a nagy tekintélyű föllépése előtt a legszabadelvübb javaslato- lemzik e megyei harezokaí, melyek hire s
Bonyhádi Perczel Sándor, Kajmagoknak a pártoknak nevezete
dacsy Erzsébettel, a ritka eréaz egész országban elterjedt és
nyü és valódi magyar matroa jövő fejlődésére nagy hatást
nával nemzett.
gyakorlott; mig másfelől fegyGyermekkorát az atyai házverül és támaszul szolgált
nál töltötte s Móriczczal együtt
Deák Ferencznek, a hazafi-párt
nevekedett; tanitójok és nevelegfőbb és országosan tisztelt
lőjük Vörösmarty volt, ki
vezérének nagy tervei sikeres
1817-töl kezdve 1827 ig volt
eszközlésére.
a háznál mint magán-nevelő;
A kormány Móriczot és
hogy mily szívélyes viszony
testvéreit (Mauritius, Nikolaus
volt a nevelő és az ifjak közt,
et Alexander omnes trés fratres
bizonyítja az, hogy Vörösmarty
Perczel) lázitási perbe fogata és
első költeményét, mely nyilváelitéltetésökre külön bizottsánosan jelent meg a „Tudomágot delegált. De részint a kornyos Gyűjteményiben, Perczel
mánybiztos grófVay ÁbrahámMóricz és Miklós tanítványihoz
«a/bigazságos, pártatlan és bölcs
czimezte. E viszony köztük
jelentéséből meggyőződve, hogy
utóbb az idők forró barátsággá
itt a Kubinszky-párt volna legfejlődött.
kevésbé vádolható, részint maBölcsészeti és jogi tanulmága a Pecsovics-párt által inditnyait Miklós a pesti egyetemványozott felírás folytán a vád
ben végezvén, 1832-ben Baés per egy ujabb királyi decreranyamegyében aljegyző lett,
tum által megszüntettetek.
s aztán csakhamar szolgabiróvá
Tevékeny része volt Miklósválasztották.
nak azon működésekben is, meBaranyamegye ez időben
lyeket Móricz a védegylet megnagy változásokon ment át;
alapitása körül kifejtett, szóba
fölötte is, mint az ország néhozván azt már 1841-ben. —
hány más megyéje fölött, uj
1842. január havában pedig inkorszak hajnala kezdett dedítványt tett Fehérmegyében
rengeni. A tekintélyes és szavasutak építése, nemzeti bank,
PERCZEL
MIKLÓS.
badelvű derék Siskovich, kit
fiumei kikötő, nemzeti kereskeazon időben radikal-reformernek neveztek, [ kat tette az emiitett megyék gyűlésein, mint delmi rendszer iránt, s még azon évben
főként a Perczel-család befolyásánál fogva például az urbér eltörlését, a közterhek vise- megalakitá Tolnamegyében az első hazai
első alispánná választatván, a megyei köz- lését, és a nép bevételét az alkotmány sán- védegyletet, mit aztán vagy húsz megyében
véleménynek szabadelvűbb irányt adott. czaiba; a királyi városok szavazatjogát, az követtek; s'Kossuth vezérczikkben dicsőité
Perczel Móricz és Miklós bár ifjak még, a ország Önállóságának visszaállítását stb., sőt azelső 150 tolnait, kik a véd-egyletet aláirtak.
politikai viták sorompóiba léptek, s ugy- a tolnamegyei derék magyar és német lakos1848-diki márcziusban P. Miklóst Baraszólva vezetőivé lettek a baranyai radikál ság rokonszenvét birván, azok érdekeltségét nyamegye követévé s az 1848-dik évi első .

