Lóluiajdonosok s gaztlászoknak.

Hangok a K.wizda-féle állatgyógyászati készitmények felett.
Min* már annak idejében emlitettük, a new-yorki s bostoni állatvédő-egyletek a Kwizda-féle állatgyógyászati szerekből próbaküldeméket kaptak; ma már
azon helyzetben vagyunk, hogy a new-yorki egylet elnökétől a próbaküldemékre vonatkozó elismerő levelét mutatjuk be a t. cz. közönségnek, — mely kivonatban a
következőleg' hangzik:
Tisztelt ur!
New-York, junius 8. 1869.
Folyó évi márczius 31-ki levelét az állatgyógyszerekkel együtt megkaptam. —
A mezeigazdának háziállataik megbetegedése s elöjöhető betegség eseteiben e hathatós szer nyújtása által a czél el van érve, s annyival is inkább elismerést érdemel,
minthogy az azzal tett kísérletek máris kielégitö eredményekhez vezettek. — Fentartván magamnak, hogy tett tapasztalataim után készitményei használatát illetőleg
— bövebben értesitendem önt, 8 csak azt kivánom, hogy további üzlet-összeköttetéseink
tartóssak maradjanak.
Hcrni Bergli, praesidens.
Kwizda Ferencz János urnak K o r n r u b n r g b a n !
Minthogy korneuburgi inarliapor a környékünkön kiütött száj- s patavész
ellen kitünö óvszernek bizonyult be, melyről magamnak teljes meggyőződést szerezni
alkalmam volt, — kérem önt, küldjön számomra marhaporából egy ládával.
Dauba, szept. 7. 1869.
'
Tisztelettel
Zwicker Wendel.

.'»1

Cs. kir.

korneuburgi marhapor

Bebizonyításul, hogy a Kwizda-féle flditö-nedv lovak számára az egyedüli szer,
mely 1. F e r e n c z J ó z s e f császár és kir-íly ő Felsége által egy kizárólagos szabadalommal tüntettetett ki, álljon itt kivonatban a szabadalmi okirat:
üli Els<"> F e r e n c z J ó z s e f isten kegyelméből ausztriai császár, Magyar- s Csehországok királya, Lombard és Velencze, Dalmat, Kroáczia, Slavonia, Gács, Lodomér s
Illiria királya, ausztriai főherczeg stb. — Miután Kwizdn Ferencit János korneuburgi
gyógyszerész » legalázatosabban elénk terjesztő, hogy ó, lovak számává mosdóvizet,
úgynevezett iidiló-iedvct találván fel, s mely találmányért ö. egy kizárólagos szabadalomért esedezik; s minthogy e tekintetben,-minden az 1852-diki aug. 15-ki pátensben
előirt formalitásoknak elégtétetvén, — inditutva éreztük magunkat, Kwigda Ferencz
Jánost, annak örököseit s cessionariii8a.it, fentebb érintett találmányért, birodalmam
összes országaira i ézve egy kizárólagos szabadalommal felruházni, melynek hiteléül
jelen okirarot sajátkezűnk aláirásával megerősítve s császári pecsétünkkel ellátatni parancsoltuk. Ugy történvén: császári fő-és székvárosunkban Bécsben, februárhó huszonharmadik napján az urnak ezer nyolczszáz hatvanharmadik, — s uralkodásunk tizenötödik
évében.
(L. S >
l-Vrencz József.
C3°" Kaktárak: lásd a mai számban közhirré tett hirdetményben.
i)69](l)

Naptár! Ara 40 kr.
Minden könyvárusnál és könyvkötőnél az
kapható:

Pest, január 16-án 1870.

lovak, szarvasmarhák és juhok számára,
1 nagy csomag 4ra 84 kr., 1 kis csomagé 42 kr.'

Elöfizetési f ö l t é t e l e k : a V a s á r n a p i UjsaR és Politikai Újdonságok e g y ü t t : Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
Csupán V a s á r n a p i U j s á g : Egész évre 6 ft. Fől évre 3 ft. — Csupán P o l i t i k a i Ú j d o n s á g o k : Egész évre ő ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

i i e d V lOVak SZáinára Kwizda Ferencz J.-tól Konieu-

bargban. Az egyetlen szer, mely a magas cs. kir. egészségügyi hatóság által megvizsgáltatván, ő Felsége I. Ferencz József császár s király által egy kizárólagos
szabadalommal tüntettetett ki. — Egy üveg ára 1 ft. 40 kr.

kénres, törékeny
tására. 1 szelencze ára 1 ft. 25 kr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi l.j««s és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszor- vagy
' sznémára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasenstrin é» Vogler, Wollzeile Nro. 9.—
többszöri igtatásnál csak 1 krajezárba számittatik. — Kiado-hivatalunk
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 uj krajczár

s üreges paták gyógyí-

Ollivier

Pata-SU£árpOI\ sugárrothadás ellen, lovaknál.
1 üveg ára 10 krajczár.

a kntyák közönséges betegségei, í*(jf'C8, VÍdntancz és esuzos fájdalmak ellen. — Biztos óvszer az cbdüh Hleii.
1 skatulya ára 80 kr.

Gyógypor házi szárnyasállatok számára, azok hniiása
s a ludak, kacsák, tyúkok, gyöngytyúkok,pávák stb.közönséges betegségei ellen.
Egy csomag áru 5<* kr.
A Kwizda-féle állatgyógyászati szerek valódi minőségben kaphatók -.
PESTEN Török József ur gyógyszerésznél, király-utcza 7. szám; Tbalmayer A. s társa;,IIalbaner testvérek; Glatz J . ; Kindcl Rakodczay A. gyógyszerészeknél. HTJDAN az udvari gyógyszertárban; ezenkivül Magyarország majdnem
minden v;iro.<a- >ís mezővárosában léteznek raktárak, melyek oMzesun az olvasottabb
lapokban időnként közzétételnek,
nfífi (1)
Figyelmeztetés. A t. cz. muzeigazdák s ^azdászok, kik a Kwizda-féle állát-ll
gyógyászati készitményeket valódi minőségben birni óhajtják. — arra terjeszszék
figyelmüket, hogy minden csomag, vagy üveg ,.t>anz ,!<>!i. Kwizda in Korneu- •*';
huYg" czéggel s pecsétjével van ellátva.

Legszebb és legérdekesebb magyar nagy naptár!
Heckenast (itisztávnál Pesten jelent meg és mindm könyvárusnál kapható

JO BARÁT

nagy kópés naptár
Szépirodalmi és ismeretterjesztő tartalommal, férji (Idmts és ponlos tiszti
névtárral.

(.'Számos képpel!)
Szerkeszti R É T IU

LAJOK

Aranyzott boritékban csnk 1 lt.
Megrendelhet/) a kiadónál utánvét mellett.

Tizenhetedik évfolyam.

3-ik szám.

Pest, Heckenast Gusztávnál, i

Heckenast CSnszfáv künyvkiadó-hivatrtlííbíin l'fsten(e<ryeti'm--i?czíi 4. sz,)
nii'jljelent <!s mimien könyvárusnál kapható:

Magyarország történetének
kézikönyve.

l*rai, Katona, Engel, l'essler, Horváth,Szalay, Hartai. Szabó Károly,
A „Jo Barát*' naptárt, illetőleg arra figyelmeztetjük a közönséget,
Ipolyi Arnold, ttrúf Telfki József stb. nagy müvei nyomán
hogy az nem gyülevész, egyebünnen kihányt czikkek rendetlen halmaza; haKERÉKGYÁRTÓ ÁRPÁD,
nem jol megfontolt terv szerint szerkesztett évkönyv, melybon a legniüjvar királyi egyetemi tanár által.
korszerűbb tárgyakról irt alapos értekezések válogatott szépirodalmi
nánd király haláláig. 1526 —
I. r e s z . .'« ÍS•:i;; v a r o k !»i
olvasmányokkal váltakoznak. Itt csak a nagy gonddal irt „Egy év tör1057. ((VIlI., 22 i IMI-, á-rét,)
t ó i S1L KÍMÍÍ'Í- l i í r á ' y h a l á l á i g .
ténetét,*' „Pest-Buda emelkedését az utóbbi években" és a folyvást naH H [ ) - I 3 i > l . ( V i l . .';-. l f i s !.••{),
füzve H
kr.
HÖÖ kr.
gyobb fontosságra jutó Keletet ismertető czikkeket omlitjuk, a melyek
< -rét. i'íízvo
SO k r .
!V. resz. I. Leopold kir. székfog,
bizonynyal külön-külön is elég érdekesek volnának, teljes és méltó részvé- II. rész. EH. Kndre király halálától
lulásától a saatmári békéig
a inohác-.M csHtáts;. l;íí!I - 1520.
tet ébreszteni emez évkönyv iránt. A tiszti cziintár sokknl teljesebb az
ÍCtól — ÍUi. ( 8 " r é t 1 1 ) 2 1- f'űzvo
s
(VII. é.i li»< lap, nyolezadrút
80 kr.
előbbi évinél; pontossága iránt sem hagy fel kivánni valót.
füzve . . . . . .
80 kr.
V. resz. A szalhinári békétől lI.
fl^* Az egész naptár értokét számos, részben egészen uj III. rész. A mohácsi csatától a LinJozsef császár Iialáli>ig.l711 —
kép emeli.
(3—s)
czi hcia'kötési« s III. Ferdi1790. (8-rót 215 1.) füzve 80 kr.
s

Kiadó-tulajdonos Hrrkenabt Gusztáv. — Nyomatott saját nyomil.ijábau

(oa)••:••• u-!i;cza 4-ik szám alatt;.

Emil.

A meglepetések korát éljük minden te- lalt az egész miniszteriumért az uralkodóval
kintetben. Ma a tudomány lep meg valamely és nemzettel szemben.
Ollivier Emil 1825. julius 2-án született
ujabb igazság felfedezésével, s dönt halomra
egy csomó téveszmét, holnap meg a korszel- j Marseilleben. Még most is élő atyja Demoslem tesz meglepő hóditásokat az államok és thenes kereskedő volt, de élénk részt vett a
népek életében, és pedig gyakran minden politikai mozgalmakban, s mint népszónok
erősebb rázkódások nélkül. A szabad eszmék szerepelt a köztársasági eszmék érdekében.
kezdik bebizonyítani erejök ellenállhatlansá- Egyszer meg is bukott vagyonában, de nem
gát s győzelmet aratnak fegyver nélkül is. csüggedt el, hanem dolgozott ujra s kielégiA mit ma még lehetetlennek
tartottak azok, kik a hályogot
nem akarják szemeikről levenni,
Ü~ ~~"
holnap már valósággá lesz.
|
Az uj-év azzal lepett meg,
(|
hogy Francziaország ismét par|í
lamentáris állam lett, még pel
dig ez egyszer forradalom, s az
t|
uralkodó elűzése nélkül. III.
Il
Napoleon császár maradt, de a
s&
személyes uralom megbukott.
|
Az ál-parlamentarismus hősei
|
alatt már a mult év tavaszán
i
ingott a talap, de csak részben
|§
akartak engedni, s azt hitték,
Jt
hogy nehány odadobott mor|P
zsával megmentik állásukat. A
f§
szereplők ugyan változtak, de
p
a súgók ugyanazok maradtak.
Ü?

Eletök azonban rövid volt, s
pusztulniok kellett egytől egy ig.
A mult év vége felé Napo-

IÍÍÍlJiÍÍÍlt
^^^»

IIÍIIIÍÍÍ!

leon császár Ollivier Emil középpárti képviselőt bizta meg
uj miniszterium alakításával,
a
nii neki nehány napi küzdelem után sikerült is. Még mindig szerettek volna ugyanis a
régi emberek közül néhányan
Megmaradni, s igy megmenteni
* lehetőt, de utoljára is Ollivier
győzött, s a had- és tengerészetügyi tárczák kivételével, mind
Pártjabeliekkel töltötte be a
miniszteri állásokat. Ö maga
az
igazság- és kultuszminiszteri
tárczákat választotta, s bár abi egyeztek meg, hogy tulajO L L I V I E R E M I L.
íp egyikük sem lesz a kafönöke, hanem mindig a
»b elnököl — s ez most Rigault de I tette minden hitelezőjét. Fiát Emilt a leg^noiuijy tengerészeti miniszter, — azért jobb nevelésben részesitteté. s ez már 1847_ mészetszerüleg mégis ö lesz annak lelke, ben Párisban ügyvédi oklevelet nyert. Atyját
miután ö alakította, s ezzel felelősséget vál- ez idö alatt Marseille a nem zet-gyülésre kül-

dötte, s legkivált e körülménynek, s az atyja
által nyert befolyásnak köszönheté, hogy a
köztársasági kormány 1848-ban az alig 23
éves ifjut a Rhone-departementba vagy
megyébe küldötte kormánybiztosul. Még
ugyanazon évben Haute-Marne főnöke lett,
de mindez állásaiban nem volt megelégedve,
s már 1849. január havában visszatért Párisba s ujból ügyvéd lett. A politikától
tökéletesen visszavonult, mert
a viszonyok változtak, s atyja,
Napoleon Lajos által proseribáltatván, kivándorlóit.
Mint ügyvéd, csakhamar feltünt szónoklati tehetsége s következtetéseinek szigoru logikája által. Első nagyobb szereplése volt, midőn valami Guerry
asszonyt védett a piepusi apáczák ellen, kik amannak vagyonát ragadták magukhoz. Az
apáczákat a legitimista Berryer
védte, de Ollivier megnyerte
a pert.
1857-ben ismét a politikai
térre lépett. A párisi ellenzék
ez évben képviselőnek választotta a törvényhozó-testületbe.
Francziaországban hat évre választják a képviselöket, s hat
éven át 1863-ig ö, Jules Favre,
Picard, Henon és Darimon képviselők, összesen öten, képezték
az ellenzéket, s kezdtek rést
lőni a személyes uralom bástyáin. Ez idő alatt többször
szólalt fel, s különösen nagy
hatást idézett elö a sajtó szaTbadságát korlátozó törvények
ellen intézett támadásaival. A
közvélemény — ugymond, —
ha a lapok elnyomatnak is,
utat fog törni magának, s azok,
kik a közvéleményt sajtótörvények által vélik elnyomhatónak, hasonlitanak azon esztelenhez, ki kertje kapuit bezárta,
hogy a madarak ki ne repülhessenek. — 1863-ban Páris
egyik választó-kerülete ujból megválasztotta, s ekkor már az ellenzék tagjainak
száma 17-re szaporodott fel. Ollivier azonban kezdett már akkor a kérlelhetlen ellen-

ol.

30
sat, s esküszik, hogy semmit sein hiszen. Egy
zéku.skedés utjáról lelépni, s Voit bátorsága
Ha meghalok . . .
szóval a világ egyszerre felfordul.
nyiltan kimondani, hogy a kormányzati
Kétségkivül érdekes volna egy forradalHa meghalok, ne tegyetek
forma közömbös, csak lehetővé tegye a szaKoszorút a koporsómra,
mat látni, önként értetik, ha teljes biztonbad elvek uralkodását. Lemondott azon eszHogy sziliének tarka gunyja
ságban nézhetné az ember függönyei megül,
méről, hogy csak az erőszakos forradalom
A halottat no gúnyolja.
hogy erőlködnek az emberek lármát ütni; s
vezethet czélra, s vállalkozott a békés forraha kedvem volna politikába elegyedni, megdalom, a békés átalakitás nagy munkájára; |
Hiszen ott fog sötétleni
ragadnám
e kedvező alkalmat, hogy a forras mint mondják, Deák Ferenczet, kinek arcz- j
Mély gyásztól beárnyazottan,
dalmak
rugóit
tanulmányozzam; de nem
Szenvedésim
tövisből
font
képe dolgozó szobáját disziti, tartá az ö „maKoronája
a
magasban.
akarom
belemártani
tollamat, mert az ördög
gyar mintaképének." A „szabadságot forrakezdette
a
politikát,
mint egy hires iró irta
dalom nélkül" választá jelszavául, s magát i
És papot sö' hivassatok,
volt
egy
kormányzónak,
a ki teljességgel
és pártját azon elv kimondása által, hogy a
Hogy beszéljen, hogy dicsérjen;
nem
volt
politikus.
császárság a szabadsággal megegyeztethetö,
A ki egyszer visszapillant:
Este volt, körülbelől egy éve. A hold
Mindent elmond néki éltem.
kormányképessé kivánta tenni.
fénye
öntötte el a vidéket. Ah mily szép volt!
Ez idö alatt irt több jogtudományi munLesz a ki majd elénokol:
ablakomnál
állottam, pipával számban, s elkát, politikai röpiratokat, s dolgozott a laMadarai az erdőnek.
mélkedtem.
Lösz, ki sóhajt majd utánam:
pokba is.
Egy macska az átelleni ház ereszén oly
Fűszálai a mezonok.
lSöü-ben az uj választások alkalmával
panaszos hangon nyávogott, hogy gondolaPáris 8-ik választó-kerületében Bancel elleS a természet szertartása
timnak egészen méla irányt adott; a szegény
nében megbukott. A többség engesztelhetTudom föl a mennybe szárnyal.
cserkeszekre gondolok, s a nem kevésbbé
Emberi hang, sóhaj lent jár, —
l e k akart, olyant, ki a császársággal nem
sajnálatraméltó
oroszokra, és a keleti kérKedves égbon a madár-dal!
alkudozik. A törvényhozó-testületből azért
désre ; egyszóval minden kigoudolható szonem maradt ki, mert Var-departement egyik
moru dologra. Elmélkedéseimet egyszerre
S ha nem jön el az siratni,
kerületében megválasztották. Elsö dolga a
Az az egy, kitől jól esnék, —
hangos kiáltás szakította félbe, mely az utpártalakitás volt, s sikerült is egy nyilatkoNe rontsátok szemeitek,
cza másik oldaláról jött, a hol özvegy Odezat alá, mely „a császárság a szabadsággal
Megárt a nagy érzékenység.
viklérené korcsmát tartott. A lárma növekemegegyeztethetö'" elvnek hódol, 11b' képvidett, s fülem lassanként hozzá szokván, a
Ott
vannak
az
igaz
könnyek
selö aláirását megnyernie, s ezzel megdönkövetkező mondatokat különböztethettem
Az ég villamos szemében,
tötte tíouher minisztériumát, de uj kormány
Melyektől az új sirhanton
meg, melyek szaggatottan érkeztek hozzám:
alakításával csak közelebbről bízatott meg,
Pázsit fakad s zöldéi ozépen.
Egy mély hang: „Vágd a képéhez a
miután a flouhert követett miniszterium
kotyvalékát,
mázold rá az egész pintet!"
Siratgat a völgy patakja
nem volt képes többe a régi többséget öszKqij hang vhiqoih tójkiejtéssel: „Vén
Ott zokogva minden éjjel,
szetartuni.
satrantyu, nem szégyenlsz ilyen pálinkát
Görgedező könycsoppjeit
tlanuár 2-án megalakította a miniszteA kövekre szórván széjjel.
árulni ?"
riumot, s 3-án közölte a hivatalos lap a miEgy gyerek hang: „Odeviklérené asszoKözületek én miattam
niszteri névsort. Az igazságügyi tárczát, mint
nyom
nem is adott jól vissza."
Ne emészsze magát senki!
a nála tisztelkedö miniszteri személyzetnek
A mély lianq.-„Csak ontsd még:! Namée1,
Hivatástok ugy sem volt több :
mondá, azért választotta, mert egész életében
na meg, ontsd ki mind."
Mint temetni, — elfeledni.
a jogra és igazságra volt irányozva figyelme,
Most egy rikácsoló asszonyi hang halPásztói.
s kérte is hivatalnokait, hoírv tegyék valolatszott; a háziasszony hangja volt:
sággá és minden cselekvésük vezérgondolat„Brigitta! szaladj hamar a polgármester
jává az „igazság"-ot, mely szót mindennap
Egy kisvárosi forradalom.
•urhoz; rundzavarás történt. Ah! ahl"
olvashatják a házon, melyben dolgoznak. A
Ekkor egy kis leány, mezitláb, a polgárSvéd novella
törvényhozó-testületben, mint miniszter, jan.
mesterhez szaladt. Kérdésemre: „Mi történt ?"
10-én szólott először, s bizonyságot tett arVETTERBERG-tól. *)
futtában válaszolt:„Odeviklérené asszonyom
ról, hojjv ő es társai parlamentaris miniszteszokása szerint rosz italt adott a vendégeiNem tudom miért, s daezára békés vér- nek ; de nem voltak még elég részegek, hogy
rek kivánnak lenni, s igéretet tett, hogy a
kormán}' rudját! is azok maradnak, kik az- alkatomnak, gyakran óhajtottam (az iste- észre ne vegyék. Megharagudtak, s asszoelött voltak, s ha mások jutnának többségre, | nek bocsássák meg e bűnömet!) egy forra- nyom most karmol és harap, mint egy dühödt
sietni fognak azoknak a helyet átengedni, j dalomnak tanuja lenni. Egyszer már Párisba macska."
Meg kell alakitani — végzé beszédét — a ' szándékoztam menni e végből, hol a forraA lárma folyvást tartott, de Odeviklénemzeti kormányt, hogy a franczia deinokra-1 dalmak divatban vannak. Nem tudom mi rené asszony rikácsoló hangja elnyomta vaczia a haladást erőszak nélkül, és a szabad- ( vonzerő van az ilynemü látványban, a mi lamennyit. Közbe-közbe a lármás czimborák
ságot forradalom nélkül lássa megvalósulni, kíváncsiságomat ingerii, pedig a kiváncsiság hahotája hallatszott.
Jövendölgetés nem lehet feladatunk, s \ gyönge oldalam, össze is olvastam mindent,
A polgármester oly soká készülődött,
igy természetesen azt sem mondhatjuk meg a mi mindenféle forradalmakról irva van, el- hogy az alatt az ivók szétoszlottak az utczán.
elöre, hogy fog-e sikerülni Olliviernek a csá- kezdve a föld forradalmain, melyeket Cuvier
„No, no, anyókám, mondá a mély hang,
szárságot a szabadsággal összeegyeztetnie? irt le, egész a franczia forradalomig, melyet ne haragudjék, hogy magával is megkóstolHz az idö kérdése, s egyes egyedül a két fél, Thiers ur beszélt el; s meg kell vallanom, tattuk a pálinkáját!-1
az uralkodó és nemzet öszinte akaratától mindakét mü végetlenül érdekelt
A kis csoport kétségkivül szétoszlott
Nem különös-e, hogy épen a föld, miud- volna, egy rész már el is távozott, ha a csoöre legalább meg van könnyítve az által, nyájunk közös anyja, kezdette meg a íbrra- portozásra uj alkalom nem adja magát elé:
iogv az új miniszterium a kamara nagy j dalmakat, s hogy épen rajta történik, rend- a helybeli rendőrség, összesen nyolcz fö, egy
öbbségének bizalmát birja.
j szeresen, a legnagyobbszerü két változás, a rendőr-biztos által vezérelve, megjelent a
M<i" kell még említenünk némelyeket! nap körüli és saját tengelye körüli kettős hely szinen. Odeviklérené asszony felnyitotta
iviJr családi életéröl Elsö neje Liszt Fe- ' forgásánál fogva? Lehet-e aztán csodálni, ablakát s kikiáltott: „Lássatok utána, gazOllivie
leánya volt, s az ismeretség onnan ho«y az emberek is forradalmakat csinálnak ficzkók, hogy hazatakarodjatok".
A közápor, mely e szavakra a pálinkás
eredt, hogy Ollivier szereti a zenét, s barát- s oly mozgalmakat keresnek, melyek az igaz,
ságot kötött a Párisban hangversenyzö Liszt- jó és szent elébök szabott köréből kicsapnak, bolt homlokzatán csattogott, volt a nép felelete, s az ablaküvegek csörögve hullottak az
tel, ki ha Párisba jő, most is mindig Ollivier s melyeknek tengelye mindig az önzés ?
vendége. Neje azonban pár év elött gyermek- j
A forradalmak megváltoztatják a nem- utczára.
ágyban meghalt, s csak egy fia maradt töle,- zeteket és az egyéneket: a leggyávább hir,.Tüzet még egyszer!"' kiáltá a mély hang,
kinek nevelésére nagyapja, a mint irják, most t e len hőssé válik, s a legnagyobb hős néha s egy második közápor omlott a még épen
is kérlelhetlen republikánus 0. Demosthenes i gyávává lesz. Nagy emberek támadnak a maradt ablakokra.
vállalkozott. Másodszor közelebbről nősült, j társadalom legalsóbb osztályaiból, s azok,
Megrémültem. Itt vér fog folyni, gondos egy inarseillei kereskedő leányát vette el. kiket állásuknál fogva kitűnőknek tartott a lám, az ártatlan fog szenvedni a bünös heszereti az egyszerüséget, s valószinü, hogy közvélemény, elvesznek a tömegben; igy lyett, igy van az rendesen. Talán ez esemény
Szer
ovábbá is Passyban
külváro- szülnek a forradalmak uj„ nemzedékeket. Az . fog
dönteni arrar 'nézve is, hol
~ tartassék a
továbbá
Passyb,„_ — Páris egyik
_
o
sában fog lakni, — hol nem rég épittetett: álszenteskedő is megváltoztatja magatartá- ' legközelebbi országgyülés, nehogy hasonló
események akár a szabadságnak, akár az
házat magiínak, s csak a hivatalos órákat
Jeles os kedvelt svéd iró, ki „Ádám bácsi'" álnév ország képviselői biztonságának árthassanak.
t'ogja a miniszteri palotában tölteni. II. A. |í alatt,*)kivált
a középrund életéből elmés és élethű regényeA házamhoz tartozóknak megtiltottam,
I ket és beszélyeküt ir.
Szerk.

E házhoz mindazáltal nagyon veszélyes irók méltán panaszkodtak a Parnasz ez elözönlése
hogy az utczára kilépjenek, mert föltettem, '
ellen; Arany Vojtina tréfás leveleiben szórta gunyja
hogy a rendőrség bátorságát bebizonyítandó, volt közelíteni, mert tulajdonosnéja oly hö- •nyilait a csürhére; Tompa magán nyilatkozatokban
siességgel védelmezte, mint hajdan Bor- öntötte ki boszankodását. Többi közt igy ir épen
katonásan fog fellépni.
A rendőrség, vagy egyátalában minden- .garhjort Thora*), mondják, a maga várkas- Szilágyi Sándornak: „Egyébiránt is nem nagy
', öröm ezen csiirhe nép közt, állani, melylyel az
féle őrség, hasonlit azon mesebeli emberhez, a i télyát,
Alig hallotta meg a zajt, mit több egyén j ujabb időben önök (szerkesztők) az irodalmat
kinek, meglevén babonázva,bizonyos átkozott!
ellepeték. Fáj az ember lelke, ha látja, hogy minnapokon végzetszerüleg vért kellett ontania, | közelgése okozott, az egyetlen lehetséges ! den
mezítlábas kamasz otthon érzi magát a szépha más nincs, még a saját vérét is, habár az eszközhöz nyult, mely védelmére fönmaradt, j irodalom terén, s coníidens impertinentiával akar
u
jját kellett is e miatt kissé megvágnia, csak- tudniillik egy öblös dézsához, melynek tar- j ott helyet foglalni oly nyomora silányságokkal,
hogy vérfoltos kardja mindig valamely ellen- talmát az ostromlókra öntötte.
minőkot 1817-ben irtak a „magyar társaság"-okba
Gyászos tévedés! védőit öntötte nyakon. összeállóit syntaxista gyerekek. Igy teremtettek
ségen diadalmaskodónak látszassák.
A polgármester által tett intézkedések Ezek méltó haragra gyuladva, s haragjokat önök poétákat, s meggazdagitották költői irodalminden tekintetben tökéleteseknek s bizal- éreztetni is akarva, benyomultak a házba, s munkat nehány szekér verssel, olyannal hogy mind
kettőért az isten legyen, ha lehet, irgalmas kemat gerjesztőknek mutatkoztak. Mint egy uj jól elpáholták az asszonyt.
önöknek, tisztelt barátom!" (1850-ben
De ah! mily szánalomra méltólag néztek gyelmes
Leonidás az utcza Thermopylae-jában,arendoktóber 22-kén). E baj ellen szólalt fel a Röpivek
örbiztos kimért léptekkel nyomult előre ki a közrend és bátorság e szegény oltal- nyilasa is, támadását egyenesen a Hölgyfutár és
mazói, az éji őrség e tiszteletre méltó testü- poétái ellen intézve. Hangja keserü, gunyos, de
nyolcz főből álló hadserege élén.
Az ember ugy megnyugszik, ha fegyel- lete ! A mily mértékben ruháik száradtak, igazságos volt. Végül egy csomó nevet sorolt elő,
mezett hadsereget lát a fejetlenség elnyomá- valami szürkés dérforma tünt föl rajtok, összeszedve a Hölgyfutár fűzfa-poetáit. E nevek,
sára indulni; tudja, hogy annak egyedüli melyből hering - pikkelyek fénylettek ki, közt volt Rém Elek és Mikó is. Ámde Rém Elok
alatt történetesen Tompa (megforditva: Kelemér
czélja a jog és becsület, mig emez csak a nap ezüstös csillámmal; a sóshal ábáló leve volt, akkori lakhelye), Miké alatt pedig Erdélyi János
a mit a derék amazon önvédelemre és támaszeszélyének enged s vakon sújt.
lappangott. Nagy Ignácz kapott a kritikus téveEzuttal a fejetlenség az í"j szeszélyei dásra használt.
désén, mely a sok polyva közt egy pár gyöngyszeSzerencsére az eső megeredt. Erre a tö- met is szóró lapátjára talált venni, s fűzfa-poétáit
nek engedett, mert tizenegy órát elütötte
meg hangos kiáltásokkal és nevetéssel ma- azon mentséggel födözte, hogy elárulva a szervolt már.
A rendörbiztos előrelépett, s a hatóság | gától szétoszlott, de még elöbb össze-vissza kesztői titkot, fennen dicsekedett Erdélyi s Tompa
nevében fölhívta a népet a szétoszlásra, tel- hajigálta a szerencsétlen korcsmát utcza- neveivel.
Tompa, kit oly tulérzékenynek, s költöi
jes büntetlenséget ígérvén, föltéve, hogy kövekkel s egyéb lövegekkel, melyek egyike érdemére és hirére is oly hiunak tarto'tak sokan,
kétségkivül tévedésből, nekem is bezuzta jellemének valóban dicséretére szolgáló nemességsenkit be nem csípnek.
A tömeg fontolgatni látszott, s e pilla- egyik ablakomat. Ez egy frankomba került, gel fogta fel az ügyet. Nem hogy a nyilasra
natban a forradalom hydrája valószinüleg de nem sajnáltam, mert legalább tanúja megneheztelt volna, még Nagy Iíjnácz-iak is
elfojtatott volna, ha Odeviklérené asszony voltam ez áron egy forradalomnak, a nélkül könnyen megbocsátott, howy szmiltságáb-in vele
magát; nevette hoary Erdélyi is vele egy
egy törött ablakon ki nem üti az orrát, hogy Párisba kellett volna miatta utaznom. födözte
páczba esett, ki egykor a Szépirodalmi Szemlében
(Vége köv.)
s legélesebb hangján ki nem kiált:
épon Tompa egy álnevű verséről ily t'űzfa-poétásan nyilatkozott volt; a dolog érdemére nézve igy
„Biztos ur, ne prédikáljon nekik; ölje le
szól: „A rosz poéták elleni felszólalás helyén van,
a gazembereket, küldje a pokolba, s azután
okosan van; a koserű orvosság jó volt praeseriTompa
Mihályról.
tessék bejőni egy italkára."
bálva, elkészítve; csík a beadás körül történt
E nyers erőszakra valo ingerlés épen
Koszorus költőnk Tompa Mihály összegyűjtött némi vigyázatlanság. Nagy Ignácz válasza ugyan
ellenkező hatást idézett elő, mint a mit a költeményeinek épon most R4th Mórnál megjelent is azon körülményt idézte elő, hogy az igazságos
derék hölgy várt; a tömeg, fölingerelve, de uj kiadását az eddigi kiadásoktól igen előnyösen és méltó kritikából e barmok nem fognak okulni,
meg nem felemlítve, köveket ragadozott az különbözteti meg az előre bocsátott terjedelmes S'ím megtérni , sőt a mint Nagy Ignácz nekik
utczáról s a fegyelmezett hadseregre do- életrajz s a minden kötetet bozáró érdekes iro- vigaszul mondjti, menten igy fognak okoskodni :
dalmi jegyzetek.
*
„Lám! Erdélyi és Tompa is köztünk van! mint
bálta.
Izelitőül egy kis töredéket közlünk a Szász ök, ugy mi sem érdemeltük a megrovást, azok
E pillanatban a fölkelök egyike elsza- Károly által irt életrajzból, s néhányat az érdekesb nem fűzfa poéták: tehát mi sem !•' — Ez a legboladt, s csakhamar targonczával térvén jegyzetek közül.
szantóhb az egészben." — Alább még a nyilasvissza, az utczasarkon foglalt helyet. Lám,
Az életrajzból azon részletet választottuk ki, nak: „A nyilas embert köszöntöm, bár becsüljön
lám, mondám magamban, mily előrelátók! mely a forradalom utáni évek irodalmi viszonyai- engem, vagy nézzen valóban fű'.fa-poétának; kökészülnek a harczra, de készen tartják ma- ból egy érdekes kis episodot tár az olvasó elébe. szöntöm; folytassa a mit elkezdett, az egész iroda„Tompa lmtja ez évek alatt volt a legtermé- lom fűzfa-poétái ellen; s ez a kis eonfusio teljesgokat a lehető legyözetés esetére is. Azt
kenyebb s a termékenység által belerőbon is foly- séggel meg ne hökkontse." (185O-b?in nov. 6-án.)
hivém, hogy a targoncza valószinüleg a csa- vást nyerni látszott. Mikor már előbb, csakhamar
• Igy Tompa ez ő rá nézve személyes ügyben.
tapiaczon megsebesülendök tovaszállitására a katastrófa után, a Gólya T. betű alatt megjelent Jellemző és szépen jellemző mindenesetre."
van rendelteivé. A rendőrbiztos, valamint a Szilágyi Sándor által szerkesztett „Forradalmi
csapatja is, elkeseredve a békés szellemi fol- Emléklapok"-ban, nemcsak megismerte mindenki
A jegyzetekből néhányat mutatunk be olvahivás ellenséges fogadtatásán, néhány lépést a költőt, ki egy botűje alá rojtőzött, de megismerte sóinknak.
tett előre; s a parancsnok valódi gyilkos mindenki a hangot is, mely saját szive legmélyebb
A „Szemért! Miklóshoz" czimü költeményhez,
bensejéből, az egész nemzet szive közepéből van
dühtől megragadva parancsolta katonáinak, véve. Nem sokkal azután irta g küldötte szintén mely az I. köt., 66. lapján olvasható, következő
,
hogy szedjék le szuronyaikat, s töltsenek. az Emléklapok szerkosztőjéhez a ,,Pusztán" czimü, jegyzetet tálaljul- :
Tompa barátsága Szemerével azon időben
„Lőjétek le, mint a kutyát, kiáltá, öljétek le még erősebb s leplezetlenebb hangu költeményt.
mind, ki a törvénynek nem engedelmes- A költemény azonban későn érkezett. Az Emlék- vette kezdetét, midőn T. méj; a pataki főiskola
volt. A sokkal idősebb és már akkor
kedik s szét nem oszlik, mert a polgármester lapok hetedik füzete épen akkor koboztatott el, s növendéke
irodalomban és megyei életben tekintélyes Sz. M.
tiltatott
be
folytatása;
a
slorkesztő
ugyan
„Maur azt parancsolta, hogy összeapritsunk minIrók füzetei" czim alatt ismét feltámasztotta előzékeny barátsággal ölelte magúhoz a fiatal verden lázadót." Saját szónoklata által fölhe- gyar
vállalatát; de eszélyosebbnek tartá nem közölni a selő tanulót. T. gyakran emlegette, hogy Sz. őt
vítve, a rendörbiztos, a hősök hőse, egymaga „Pusztán"-t s a költemény csak kéziratban, név- mindjárt akkor a legbizalmasabb te s tu czimtorohant az ellenségre, nem tekintve annak telenül szállingózott szét az országban. A Petőfi raságra méltatta. E barátságot a két kedélyes és
tulnyomó számát, s rögtön el is érte azt; de halálát hinni nem akaró közvélemény neki tulaj gazdag szellemű költő között csík a halál szakasztottá meg. T gyakran töltötte a tanulói szünidőe gyors mozdulata által elvágva találta ma- donitá a ritka erejü költeményt, sőt egy külföldön kot,
sőt a nem szünidők jó részét is Lasztóczon
gát csapatjától, s melynek hadoszlopai csak -megjelent anthologiában Petőfi neve alatt is ada- Sz. M. családja körében, mely őt saját tagja gyatott
ki.
lassu kimért léptekkel követték. E straténánt szerette. Később is gyakran elrándult hozzáA költőé korszakából lehetetlen egy episodot jok, már mint lelkész, kivált szüretek alkalmaval,_
giai hibát, melyet gyakran a legnagyobb
hadvezérek is elkövettek, rögtön észrevette föl nem említenünk. A ,,Magvar Irók Füzetei" is 8 vig mulatozás, verseled, anekdotá/.ás között foly-"
do az életrevaló szerkesztő nem akar- tak a napok. Mindketten szerették az anekdotákat,
a targonczás lázadó, és azon pillanatban, betiltnttnk;
ván elejteni a legjobb erők által támogatott vál- temérdeket tudtak mindketten,s mostorileg tudták
midőn a rendörbiztos előtte haladt el, ö reá- lalatát, azt ezuttal hetilapul, „Pesti Röpivek" czim
elbeszélni is. Egyszer egy szüreti vidám társas
rohant, s targonczáját oly ügyességgel tolta alatt inditá ujra meg. A Röpivek önálló közlemé- körben nyilvános versenyre keltek, ki tud többet
e második Ney két lába közé, hogy egyszerre nyek mellott már tárcza-rovatokat is adtak, szini és különbeket. Sz- volt, a ki hamarabb kifogyott s
stb. Különösen feltünt bírá- megadta nn'gát.
elvesztette az egyensulyt, s beleesett a tar- s irodalmi sz"mléket
8 n
-gonczába. íly módon, mintegy hadi-fogoly- lataival a k' yilas, mely jegy alatt G .ulai irta
Találkozásuk, távoli lakásuk miatt,évek mulfkép nagy gyorsasággal szállíttatott az utcza elsö bírálatait. A s-íigornnk valóban helye volt, a tával ritkábban történt, de mindig vidám, kedénapi irodalom kinöv<'8"i s átnlános satnvulásával
*násik végére, a tömeg közt, mely lelkesült szemben. Kezdő poeták egész rája lépett föl, mint lyes volt^ Egyszer óz. jöit ol ho<zánk (irja Léva\•)
u
" rrah-kiáltásokkal üdvözölte. A rendőrség a kérész egy mipj zgongó élotro. Nagy Ignácz borsodi ismerőseihez vagy rokonaihoz. Mindnyámeglátogatott. Kazinczy Gábort, a ki szintmberei, kik nemes nyugodtsággal, kellő „Hölgy" l t á r "-j : 1 mindennap két-három költeményt junkat
tén Borsodban Bánfalván lakott, Tompával együtt
mI
tartották magukat, látván vezérök közölt, legnagyobb részint ismeretlen, — s »
kereste
K. G.
reste fel Sx
Sz A gyönge, b toges idegzetü
idg
lesetét, a csatatér felé,azaz: Odeviklérené
asszony korcsmája felé szaladtak. •

jtöbb: egészen tehetségtelen ujonczoktól. A jobb
j

*) Valószinüleg valami svo'd Zrinyi Ilona

egyidejü volt az izmos, erőteljes Tompával: S ; Í . M .
mindkettőjüknél 10 - 1 5 évvel korosabb. Beszél-e-

tés közben a mindig humorizáló, de most elmélyedt volt megindulása annak a pályának, melyet Tompa nál végig megmaradt. Mint eperjesi háziur megSz. komolyan felsóhajt: „Hja! barátim, biz' elme- a forradalom után, egészen uj költői hanggal kez- unván az egyhangu életet, 1846-ban tett egy
gyünk lassanként egymásután. Milyen különös dett meg, s ha Albrecht főherezog magán kegye- nagyobb európai ut után Abaujmegyében földet
lesz az nekem, mikor egyszer csak hallani fogom, I lemből nem segit, tán még több is következett bérelt. Gazdálkodásbani járatlansága, majd a forhogy Kazinczy Gábor meghalt, majd azután meg, i volna. Nem is jelenhetett mög a vers, (bár kéz- : radalom dulásai nem engedték, hogy az uj foglal!
hogy Tompa Miskát is eltemették!" ,No az ugyan iratban mindenfelé elterjedt, s különböző vidéke- kozásban boldoguljon. Vagyonának csak romjai
derék — felkiált a keserün érintett T. — hát to, ken különböző dallamok szerint dalolták) egész ; maradtak. A világosi fegyverletétel után Pesten
a legvénebb, akarod eltemetni a két fiatalabbat? 1867-ig, mikor a „Tompa Mihály legujabb versei" 1 tartózkodott, de csak azért, hogy innét minélelőbb
Miklós! Miklós!' Miklós akkor vette magát észre. czimü gyüjtemény végére illesztette a szerző. kivándorolhasson. 1850. őszén végre egy bátyjának
Mentegetődzött, hogy nem értette komolyan. De Változtatás kevés történt rajta. Mindössze is azért (Sámuel) vagyonát is magához véve, kiment, azon
a tréfa állandóan megmaradt T. emlékezetében. próbálgatott egy-ogy sort idomítani, hogy a sor- igérettel hogy bátyjának megirja, hová kövesse
Beteges állapotában százszor emlegette, hogy Sz. metszet mindenütt inkább meglegyen, s igy a őt ? s hol kezdett mindkettőjük számára biztos
M.-nak igaza lesz. S valóban igazat adott noki a végről második versszak utolsó sora az 1867-diki életpályát? Jowát, Uj-Budát elérte Észak-Amerivégzet.
kiadás szerint:
: kában, de Samu bátyja 1851. tavaszán Pesten egy
A fent emlitett versot akkor irta T., midőn
i kórházban meghalt, hiában várván öcscse levelét.
Honfira honfi ki vádaskodik,
1846-ban az iskola falait elhagyván, oly czélból
mig a jelen kiadása régi és átalában elterjedt ] 1852. tavaszán pedig Uj-Budán halt meg Kerényi
költözött Pestre, hogy ügyvédi vizsgára készüljön; szöveget adja.
Frigyes, megtébolyodva. Ki tudja miért? Tán, a
azonban sulyos botegségbe osett, s betegsége alatt
Az ilyen háborgatások miatt irja egyszer mit keresett, lelke nyugalmát nem találta fel? „Az
terve is változott: elfogadta a bejei papságot Gö- (1850. szept, l-jén) Szilágyi Sándornak, több más j 1850-ki ősz egyik éjszakáján Pesten bucsúpoharamörmogyébon.
panaszai mellett, hogy nem ir, „mórt korszerű kat emelgetett egy baráti kör — irja a búcsuzásról
„A gólyához/' (IL köt., 5. lap.) A menekül- eszméket nem lehet az idők szigoru viszonyai Pákh Albert — nöm mind, kik oda tartoztak volna,
tek már futottak, ide haza a mészárlások, olitélé- miatt közönség elé vinni. Az örökös halvány hold- hanem kiket még fennhagyott a sors." Tompa sem
sek — a sok vádoskodás, feladás, árulás miatt — sugár pedig olőttem igen unalmas." Sőt 1851-ben | volt ott, pedig a poharazás befejezte után a ki
csaknem végtelenre nyultak, s ekkor megjelent a i (január 27.) egyenesen azt kéri, hogy nála levő I elindult, a magas fiatal ember, ki mindenkivel

tékeit, mint a vonalat, hol e kőkoczkák összeértek.
soraikból még ma is annyit tanulhat, ki belőlök látszó lépcső-soraival s alája érve meg-megtokin- A munka lassan ment, mint a sziklák vésegetéso
tik, hogy mily magas az orom, — de bent, — oh
olvasni tud, hogy százezer brévéből se többet.
szokott, s a munkások már lázongani kezdve, épen
Ott emelkednek szépon, sorban a Nilus part- azt nem sejtek, hogy ott bent mi lőhet.
félben akarták hagyni az ásást, midőn egyszer
E gula nem temetkezési hely!
jain, magas fejeikot mogvisolte az idő, —de testök
csak zuhanást hallanak a gula belsejében.
Északi oldaláról egy főbojárás (A.) vezet
még legnagyobb részt ép, s lábaiknál állva önOtt valahol üregnek kell lenni.
kénytelen tisztelettel hajiunk meg nagyságuk ugyan igaz! a földalatti szikla-boltozatba (O.), hol
Ujult roménynyol törnek elő tehát a zaj által
a többi pyramisokban a királyi hullát szokták
előtt.
jelelt irányba, s végre csakugyan ogy nagy felfelé
S e tisztelet kit illethetne méltóbban meg, tartani, — de a Choops-gula e sír-szobájában soha futó folyosóba (D.) jutnak, melynek létéről azelőtt
mint épén azt, ki ez őskor nagyjai között is log- semmi sem volt.
senkinek sö volt sejtelme sem.
A népmondák ugyan ugy magyarázzák a
nagyobb, ki azoknak elismert fejedolmo, —a nagyE folyosón most már mohón rohant fel a
szerü gúlát, mely ott áll elől, Kairótól balra, két dolgot, hogy ennek építője egy istentelen zsarnok kincs-szomjas tömeg, azonban ennek végénél csak
más hadsegéde kiséretében — mig a többi, a nagy fejedelem volt, ki még a templomokat is bezáratva, egy másik még nagyobb folyosót (G.), s ez utóbsereg zöme tiszteletteljes távolban marad el mö- az egész ország népét o gula épitésére hajtatá, s binak felső végénél ismét csak 5 — 6 fülkeszerü
ezért félve, hogy halála után kihányja a nép testét apró mélyedéket találva, már csalódva érezték
götte hosszu sorban a Nilus partjain.
A gúlák a fejedelmo a legelői álló Cheops o sírjául szánt alkotmányból, másuvá temettoté el magukat, s boszankodva visszatérőben voltak,
vagy Cephren-féle gula, ötödfél száz láb magas • magát.
midőn átellenben egy 3% lábnyi magas nyilast
hegyével, melyhez 203 foku óriás lépcsősor vezet
E hir uralkodott e gula felől a legujabb idő- vevén észre, új roménynyel hajlottak meg, hogy
fől a tükör-simára csiszolt 13.4 holdnyi területű j kig; közbe-közbe ugyan felmorült egyes phantas- átbuvjanak e 22 láb hosszu, de igon szűk meneten
alapról. (Lásd az átmotszet rajzát a 36. lapon. B.B.^) tikusabb nézet is, — de az csakhamar letünt a (IL); a küzdelmes ut végén azonban csak ujra egy
Ennek totejéro vágynak az utazók, hogy lás- : láthatárról.
pompás terem (K.), — hajdanta fehér márványnyal
sák róla felkelni a napot, mely itt látta egykor
Igy pl. a hires Harun-al-liashid, az ezeregy-

Cheops-gula. — (Fénykép után.)
„Magy ar Irók Füzotei"-ben (szerk. Szilágyi Sándor
1850.) „A gólya." Ezt azonban a hatóság bár le
nem foglalta, do utóbb a talált példányokat elkobozta. Tompát Kassára idézték, s mint maga irja:
„több hétig hadi törvényszék eiőtt állottam „A
gólyáért." — 1852. júl. 10-ről irja Szilágyi Sándornak, hogy ő azon pillanatban van idézve, s a
kassai cs. k. hadi törvényszék elé állítva
,,Neked tán kötelességed is volna valamit munkálni, mert többnyire te adtad ki azon költeményekot, melyekért hadi törvényszék elé állittatom.
Ezek közt leginkább torhel a Gólya, mint ezt a
felsőbb parancsolatban saját szemoimmol olvastam.
Azért rajta, Sándor öcsém, most segíts, ha valaha!
Választ hiába irsz, én már akkor Iston tudja hol
és hogyan leszek?" Kassáról is igen nyugtalan
leveleket irt, s sürgeti Szilágyit, irja meg, ki engodte meg a Gólya kinyomatását, ki volt a censor,
ki irta rá az imprimaturt? Később kéri Sz.-t, hogy
vétesse ki atyja által a hadi törvényszék protokollumából azon itéletet, mely őt, mint az „Emléklapok" szerkesztőjét felmenti, ez tán segitne rajta.
Közben otthon is volt, de ismét behivták, s összesen 14 heti kassai tartózkodása 1853. ápril 3-kán
ért véget, mit még az nap tudat Szilágyival. Ez

verseiből többé egyet sö adjon ki, hanem küldje
vissza neki azon módon. „Bizonyos dolgok miatt
az irodalmi térről visszavonulok." Mik voltak e
bizonyos okok, nem tudni, de szerencsére a szándék
nem valósult.
„Levél egy kibujdosott barátom után." (II,
kötet, 119. lap.) A „Nagyonyedi album",-ban
(szerk. Szilágyi Sándor) s az 1854 és 1858-ki kiadásokban mindenütt „Levél ogy elutazott barátom
után" czim alatt jelont meg. Javitgatási példányában és jegyzeteiben azonban T. mindonütt igy
óhajtja közöltetni. Do mégis egy helyen „Kibujdosott barátom Kerényi Frigyes után." „Levél" czimet ád neki, azonban ezt kétértelműsége nem
ongodi használni, mert a költemény maga, bár
levélalakban irva, de elégia, mig ha a levél külön
iratik alá, mindenki epistolának gondolná, holott
épen nöm az. Először a Nagyonyedi albumban teljesen megjelent, de az 1854 és 1858-diki kiadásokban a 10, 12 és 15 versszakok nem voltak benne,
s ogy-egy szó, vagy sor meg van változtatva.
Kerényi (családi nevén Christmann) Frigyes
Tompa, Petőfi és Pákh Albert közös barátja volt.
Eporjosen 1845 tavaszán volt a három költő együtt,
s a kedvesen együtt töltött idő emléke mind a három-

kezet szoritott, 8 az uj világba indult, Kerényi
Frigyes volt. Tompa e levelet küldte mintegy
bucsúképen utána. Vajjon olvasta-e? Nehezen!
Ha talán olvasta volna, bizonyosan érezte volna a
fájó igazságot: „Szivet cseréljen az, a ki hazát
cserél." Beteljesült (legalább Kerényire nézve) a
jóslat: „hogy hosszu hervadás emészti azt a fát,
melyet nagy korában tesznek más földbe át."
(Vége köv.)

A gnlák lábainál.
Rómában lenni, s pápát nem látni, — Egyiptomba menni, s gúlát nöm mászni, — egyformán
nagy szerencsétlenségnek tartatik.
De mi lőhet valami oly egyaránt vonzó, a
mult idők e kövült emlékein? — m i érdok köthet
bonnünkot a múmiákhoz? Arczukon nem ragyog
többé az életpir, bolőlök rég kihalt a szellem, mely
oly éltető volt, — száraz csontváz, morevült tagok,
mi köze lehot hozzátok az élőknek ?
A pápákra nézve nöm tudunk felelni, — de a
gúlákat illetőleg, — igen!
Oh! e kőhalnaazok annyit beszélnek, roncsolt

A király a Cheops-gulán.
felkelni a Napóleonok napját — ennek tetejére
hágott fel a mi fejedelmünk is, ki nöm kövesebb ,
küzdelem után jutott fel oda, hol most áll, mint a
minővel pár hóval ezelőtt o Choops-gulát kellett
megmásznia.
Mindezt látva, ismételve morül fel a kérdés,
mi lehet o gúlán, mi annyira vonz?
Tán ogy sírtető oz, mint gula-társai közül
annyi más? — s jól esik az elhunyt dicsők sirja
felett állani?
A hiú dicsőség fiait vezetheti e vagy, de a
tudomány komoly búvárait nem, —s mégis alighanem ezek foglalkoztak legtöbbször e pyramissal.
Mennyi kérdés s mennyi felelet volt már e
rejtélyes nagy mű felett összehányva; talán százakra megy a kötetek száma, melyeket róla ezred
évek óta összeírtak.
De o köteteket rég megette a moly, mig a
pyramis zárt ajkakkal még mindig állott — állt
és nem felelt.
.
Kívülről megszokták már látni messziről a
pusztában az óriás kolosszt, távolról téglányiknak

éjszakában szereplő Al-mammun fia azon gondolatra jővén, hogy o pyramist azért épitteté a pharaók valamelyike, hogy ebbo rejtse el kincseit, elkezdte azt áttöretni. A főbejárást természetesen
ott keroste, hol az a többi gúlán mind, az északi
oldal középpontján van; e ponton is kezdte meg
az ásatást; — azonban a pyramis épitőjo ugy látta
szik eltalál az utókor gondolkodás-módját, mert
o bejárást nem a középpontra, hanem igen ügyesen
kissé feljebb és keletfelé rézsut helyezte ol, —
tohát ép oda, hol csakugyan senki nem kereste, és
nem is kereshette, kivált akkor még, midőn fehér
márvány-laPok boriták mindonfelől a pyramis-testet. E tükörsima lemezek alatt — do a melyeket
azóta palotáik épitésére mind elhordtak a kaliffák,
_ sejtelmével som lehetett birni e kivülről berakott bejárásnak.
A Harun-al-Rashid emberei tehát a tömör
falba vágták ásóikat. E fal azonban nagyon kömény
volt. Az óriás kőkoczkák, melyekből az egész gula
épitve van, oly pontosan voltak egymáshoz illesztve,
ho<ry könnyebb észrevenni a szoba-padlózat eresz-

kirakva, de melyből már semerre sem nyilik kijárás, — hanem egyik oldalánál ogy óriás |porphyrláda (I.) áll
üresen !
Képzelhetni a kincsvágyó tömeg ingerültségét, melyet az ügyes Harun csak azon állítással tudott lecsillapítani, hogy a kincs valahol
elrejtve csakugyan ott van, s a jósok azt holnap
majd mög fogják mutatni, — a mi természetesen
meg is történt, csakhogy — különös! — a kijelölt
helyen ép annyi kincset találtak, a monnyit betörési munkájukért megérdemlettok, — s még különösebb, hogy e k i nc8 ép oly pénzben volt oda
inő a
elrejtve, m
kkor az araboknál forgalomban
me
volt: ,J
~~ m onda a bölcs vezér az elámult
tömegnek, — ez ia mutatja, hogy mily régi fajunk,
lám J már ez őskorban is a mi pénzünket használták !" —- 8 azok aztán ezt szentül el is hitték.
Pedig az egész gula-épités valódi czélja, valóban e most üres porphyr-láda biztositása volt. —
Ama torem, melyben e csalódás és csalás egymást
követték, az u. n. királyi szoba (K.), e gúlában a
szentek szontélyo, s benne az oltár a szép szürke

o-i

porphyrból óriás gonddal és pontossággal készült i társulat. X X I . évfolvam. A reggeli és esti kiadás
sarkophag, vagyis inkább üres kőszekrény volt.
i ára egész évre 22 frt, — (Keletkezett 1850 márcz.
;
De ez állításra ismét a k< rdés merül fel: hogy I 9-én.)
mindez miért?
Alföld. (Arad.) Szerk, a kiadó felelőssége alatt.
A régi egyiptomiaknál e. gúláról fenmaradt Laptulajd. és kiadó Bettelheim Vilmos. X. évfomesék közt nem kis szerepet játszott azon hagyo- lyam. Ára helyben 12, postán 14 frt. (Keletkezett
mány, hogy e gula belsejében egy nagy forrás 1861. júl. 1-én.)
van, hogy az földalatti csatornák által a Nílussal
A Hon. Kiadó-tulaj.és szerk. Jókai Mór. V I I I .
áll összeköttetésben, — tehát mindenesetre valami évfolyam. A reggeli és esti kiadás ára 22 frt.
vízről van szó,— sőt többről; azt is mondogatták, (Keletkezett 1863. jan. 1-én.)
hogy e gúlában a papok hajdan valami szent
Budapesti Közlöny. Hivatalos lap. Szerk. Salanövényt tenyésztettek.
mon Ferencz. IV. évfolyam. Ára 18 frt. helvben,20
Lássuk már most <; hagyományokhoz a leg- frt. postán küldve. (Koletkezett 1867. febr. 20-án.)
ujabb kutatók fölfedezéseit. A Col. Howard Wyse,
Magyar Ujság. Főszerkesztő Simonyi Ernő,
s Perring; ásatásai után bizonyos, hogy e pyrainis- felelős szerk. Kubinyi Lajos, kiadó-tulajd. Csanády
ban semmi forrás, s ez a Nílussal semmi összeköt- Sándor. IV. évfolyam. Ára 20 frt. (Koletkezett
tetésben nem volt s nem is lehetett. Ellenben ama 1867. ápr. 1-én.) "
kőszekrényt odafent a királyi szobában üresen
Esti Lap. Szerk. Pálffy Albert. IV. évfoljam.
találtak, s hogy ebbe soha hulla tévő nem volt, Ara 10 frt. (Keletkezett 1867. júl. 1-én.)
bizonyitja ÜZ, miszerint rajta egyetlen hierogliph
Magyar Állam. Ideigl. fel. szerk. b. Jósika
eem látható, holott e nélkül nincs Egyiptomban Kálmán, lapigazgatók és tulajdonosok Török János
egyetlen sarkophag, melyre a bont nyugvónak jel- és Lonkay Antal. I I I . évfolyam. Ára 18 frt, (Kelemzése rá ne volna irva.
letkezett 1868. decz. 13-án.)
Sőt még tovább. Azon szoba, melyben e kőEllenőr. Szork. és tulajd. Csernátony Lajos.
láda elhelyezve van, a gúlának épen középpontjába I L évfolyam. Ára 16 frt. (Keletkezett 1869.
esik, ugy hogy körülte .a tömör mészkő-koczkák- márcz. 1-én.)
ből épült gulatest sehol sem volt vékonyabb 174
Szabad Egyház. Szerk.Prileszky Tádé, Hatala
lábnál! s e felső terembe észak és délfelől két, Péter, tulajd. a lap kiadó társulata. I L évfolyam.
aránylag rendkivül vékony, alig 4 hüvelyk vastag Ára 20 frt. (Keletk. 1869. júl. ló-én.)
szollőztető-cső ( N — M ) furódik át ez óriás falakon,
Reform. Szerk. Rákosi Jenő. tulajd. Ráth
és mind o felsőrész a hozzá vezetö felső folyosóval M5r. I. évfolyam. Ára 18 frt. (Keletkezett 1869.
együtt oly ügyoson van elrejtve az alsó folyosótól, decz. 14-én.)
hogy a ki ezen befelé hatolt, sejtelme sem lehetett
Összesen = 10.
arról, miszerint, ha a feje felett levő kőkoczkák
II. Politikai hetilapok.
egyike kiesnék, az igy megnyíló s felfelé futó
folyosón hová lehetne jutni.
Politikai Újdonságok. Szerkesztő Nagy MikVégül maga ez egész gula oly mathematikai lós, kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. X V I .
pontossággal vau épitve, hogy most annyi ezred évfolyam. Ára egész évre 5 frt. (Keletkezett 1855.
evek után is több mélyen hornok alá rejtett részeit, jan. 10-én.)
pl. a szegletköveket, C. Piazzi urnak 1865-ben
Kolozsvári Közlöny. (Kolozsvár.) Szork. és
még Angliában tett elméleti számitás után sike- tulajd. Sándor József. XV. évfolyam. Megjelenik
rült csakugyan a 8 láb vastag homokréteg alatt betonként 3-szor. Ára 10 frt. (Keletkezett 1856.
itt feltalálni, s például csak azt emiitjük fel, hogy ápr. elején.)
maga a főbejárás, moly a sirszobába vezet, a látGyöri Közlöny. (Győr.) Szerk, és kiadó Merhatárral 29° 59' 59" percznyi szöget alkot, vagyis sich József. X I V . évfolyam. Megjelenik hetenként
oly pontossággal adja azon szélességi fokot, mely 2-szer. Ára 8 frt. (Keletkezett 1857. okt. 4-én.)
alatt e nagy pyramis fekszik (30"), a minővel csak
Szegedi Hiradó. (Szeged.) Szork. Nagy Sána gyakorlatban ily czél elérhető.
dor, kiadja Burger Zsigmond. X I I . évfolyam.
Az egész tehát egy mathematikai műemlék, Megjelenik hetenként 2-szer. Ára 8 frt. (Kelet— ugy mond Sir John Taylor, s utána C. Piazzi kezett 1859. máj. l-jén.)
Smith, edinburgi kir. csillagász, ki legközelebb j
Bihar. (Nagy-Várad.) Szerk. Juhász Gyula,
több mint félévig tanulmányozta a helyszinén e tulajd. Hollósy Lajos. V I . évfolyam. Megjelenik
csoda-alkotmányt; — ezt látszik mutatni minden hetenként 2-szer. Ára 10 frt. (Keletkezett 1862.
jel, — a melyek után azt a következtetést kell ki- okt. 2-án, 1864—()6 években szünetolt, ujra megmondani, hogy e gula nem temetkezési hely, hanem indult 1867. júl. 4-én.)
egy ős mérték-rendszer fentartására volt számitva,
Eger. (Egor.) Swrk. és kiadó Vida József.
— azon ős, de tökéletes mérték-rendszernek, mely- V I I I . évfolyam. Ára 5 frt. (Keletkezett 1863. júl.
nek csak rom-maradványait találhatjuk most fel 2-án.)
a keletről nyugotra vándorolt népeknél.
Máramaros. (Máramaros-Sziget.) Szerk. SziIgy pl. C Piazzi m-gmérvén a király-szobá- lágyi István, főmunkatárs Várady Gábor. VI.
ban levő nagy szekrény tartalmat, azt 70,982 an- évfolyam. Ára6 frt. (Koletkezett 1865.ápr. 5-én.)
gol köbhüvelyknek találta. Angliában pedig léteMagyar Néplap. Szerk. Pásztory Zsigmond,
zik egy régi búzamérték, az u. n. „quarter," moly kiadja Vodianer F. V. évfolyam. Megjelon a
egy „negyodrészest" jelont, de a inelynok tehát „Mulattató" czimü társlappal hetenként egyszer.
mint ilyennek egy időben kétségkivül létezett Ára 4 frt. (Keletkezett 1866-ban.)
egészet senki nem ismeri. Összeszámítva a 17,765
Somogy. (Nagy-Kanizsa.) Szerk, és tulajd.
i>ug. köbhüvolvkesquarterokből négyet, az 70,983 6 Roboz István. V. évfolyam. Ára 5 frt. (Keletkeangol köbhüvelyket tesz , tehát csak 1.2 köbhü- zett 1866. márcz. 6-án.)
velykkel többet, mint a gulabeli nagy láda, — ki
Pesti Hetilap. Szerk. Csukási József, kiadja a
no ismerné tel tohát ebben a quarterek rég kere- Deutsch-félo könyvnyomda és kiadó részvény-társett „egészét"?
saság. IV. évfolyam. Ára 4 frt. (Koletkezett 1866.
E szerint tehát ama kőláda lőtt volna a tér— decz. 16-án mint „Pásti Hiríap.")
annak hossza a hossz, — annak, vizzel megtöltve,
Pécsi Lapok. (Pécs.) Talajd. Bánfi"iy Simon,
sulya, a suly mérték-rendszer alapja, — és pedio- felelős kiadó ifj. Majlarász Endre. IV. évfolyam.
oly mértékrendszeré, melynek alap egysége a föld Megjelenik hetenként 2-szer. Ára 7 frt. (Keletkeforgási tengelyének J 1 0 . 0 l l 0 .„ 0 0 -odrésze volt.
zett i 86"?. márcz. 3l-én.)
H
l
éé1 0 0 l l 0 „ 0 0
Magyar Polgár. (Kolozsvár.) Szerk, és tulajd.
Hova lett e mértékrendszer, moly pedig talán
K.
Papp
Miklós. IV. évfolyam. Megjelenik hetenaz akkori népeknél messze elterjodt volt — ki
tudná megmondani; bármily nagyszerü volt, elte- j ként 3-szor. Ára 12 frt. (Keletkezett 1867. ápril
mette
ezt isméltó
az idő,
a népet,
melycsak
nagyszerüségébon
voltmint
ehhez,
s molyből
töre- j elején.)
Hü
Posta. Szerk. Szokoly Viktor, kiadó
dék romok vannak előttünk.
tulajd.
az
Athenaeum IV. évfolyam. Ara 4 frt.
A szellem kihalt, a váz megmaradt,— de még (Keletkezett
1867. ápr. 4-én.)
ez is méltán vonz magához, hogy bámuljuk a mult
Igazmondó. Szerk, és tulajd. Jókai Mór. IV.
nagyságát a gúlák lábainál.
D. L.
évfolyam. Ára 4 frt. (Keletkezett 1867. júl. l-jén.)
Alföldi Hiríap. (Debreczen.) Szerk, és kiadja
Tolegdi László. Megjeleni1* hetenként 3-szor. Uj
folyam. IV. évf. Ára helyben « frt. vidékre 9 frt.
(Keletkezett 1867 julius 1-én; a ré^i folyam
I. Politikai napilapok.*)
1848—49-ben jolent meg.)
Ung. (Ungvár.) Szerk, és tulajd. Bánóczy
Pesti Napló. Főszerkesztő b. Kemény Zsigmond; felelős szerk. Urváry Lajos, kiadó-tulajdonos Ferencz. IV. évfolyam. Ára 6 frt. (Keletkezett 1867
az „Athenaeum" irodalmi és nyomdai részvény- okt. 10-én.)
A N<'p Zászlója. Sr.ork. Áldor I nre, kiadja
*) Az egyes szakokban a lapok keletkezési idejök sze- Heckenast Gisztáv. III. évf. Ára 4 frt (Kjletkerint vaunak sorozva.
zett 1868. jan.)
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Nép Szava. Szerk. Mészáros Károlyné szül*
Hevesy Antonia, főmunkatárs Szopesy Ferencz,
tulajd. Mészáros Károly. I I I . évfolyam. Ára 4 frt.
(Keletkezett 1868. jan. ^-én, febr. 9.—ápr. 5-ig
szünetelt, ekkor ujra megindult az I-ső számmal.)
Hirmondó. Szerk, és tulajd. Komócsy József.
III. évfolyam. Megjelenik hetenként 2-szer. Ára
4 frt. (Keletkezett 1868 elején.)
Nagyváradi l^apok. (Nagy-Várad.) Szerk.
Sipo3 Árpád, kiadó tulajd. Gvalokay Lajos. I I I .
évfolyam. Megjelenik hetenként 2-szer. Ára helyben 8. postán 10 frt. (Keletkezett 1868. május
2-án.)
Székeli/ Hiríap. (Maros-Vásárhely.) Szerk,
és tulajd. Szász Béla. II. évfolvam. Megjelenik
hetenként 2-szer. Ára 4 frt. (Koletkezett 1869.
jan. 3-án.)
Debreczen. (D breczen.) Szerk, és tulajd.Oláh
Károly. IL évfolyam. Megjelenik hetenként 5-ször.
Ára 10 frt. (Keletkezett 1869. júl. 1-én.)
Lámpás. Szerk, és kiadja Színi Károly. IL
évfolyam. Ára 4 frt,(Keletkezett 1869. júl. 25-én.)
Békés. (Gyula.) Kiadó-tulajd. és szerk. Ha jóssy
Ottó. II. évf. Ára 4 frt. (Keletkezett 1869. okt.
2-dikán.)
Szabad Magyarország. Szerk. Bényei István.
I. évfolyam. Ára 4 frt. (Keletkezett 1870. jan.
1-én.)
Községek Újsága. Politikai és vegyes tartalmu
hetilap. S/.erk. és tulajd. Kiss (Ilméri) István. I.
évfolyam. (Koletkezett 1870. jan. 2-án.)
Szigeti Közlöny. (Máramaros-Sziget.) Politikai társadalmi és szépirodalmi hetilap. Szerk.
Jakab Péter, főmunkatárs Marikovszkv Gábor. I.
évfolyam. Ára 6 frt. (Keletkezett 1870. jan.)
Népújság. (Eger.) Szerk, és tulajd. Luga
László. Megjelenik minden 10-dik napon. I. évfolyam. Ára 2 frt. (Keletkezett 1870.)
összesen = 27.
III. Vegyes tartalmu képes lapok.
Vasárnapi Ujság. Szerk. Nagy Miklós, kiadó
Heckenast Gusztav. X V I I . évfolvam. Ára 6 frt.
A Politikai Újdonságokkal együtt 10 frt. (Keletkezett 1854. márcz. 5-én.)
Hazánk s a Külföld. Szerk. Szokoly Viktor r
kiadja az „Athenaeum" társaság. VI. évfolyam.
Ára 6 frt. (Keletkezett 1865. jan. 1-én.)
Magyarország és a nagy világ. Szerk. Vértessy Arnold (távollétében ideigl. Vadnai Károly.)
Kiadó aDeutsch-féle könyvny.társ. V I . évfolvam.
Ára 8 ft. (Keletk. 1865. okt. l-jén).
A Nép. Szerk. b. Jósika Kálmán, kiadó Ker
tesz József. I. évfolyam. Ára 4 frt. (Keletkezett
1870. jan. 2-án.)
összesen = 4.
IV. Egyházi és iskolai lapok.
Katholikus N'plap.
Szerk. Fíissy Tamás,
kiadj* a Szent-István társulat. X X I I I . évfolvam.
Ára helyben 2 frt 62 kr, vidékre 3 frt 40 kr. (Keletkerett 1848. júl. elején.)
Rdigió. Szerk. Cselka Nándor. X X I I . évfolyom. Megj. het. 2-szor. Ára vidékre 10 frt. 50 kr ,
helyben 9 frt. 80 kr. (Keletkezett 1849. jan. 23-án
s a „Religió és Nevelés"-ből alakult át.)
Tanodái Lapok. Szerk, és kiadó Lonkay Antal
XV. évfolyam. Ára 4 frt, (Keletkezett 1856-ban.)
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. Szerk, és
kiadó dr. Ballagi Mór. X I I I . évfolyam.
Ára
8 frt. (Keletkezett 1858-ban.)
Izraelita Közlöny. Tulajd. dr. Hirschlerlgnácj.,
szerk, és kiadó Deutsch Ignácz; megjelen hetenként egyszer magyar és német szöveggel. V I I . évfolyam' Ára 6 frt. (Keletk. 1864-ben.)
;:
Kalauz. (Pécs.) Szerk, és kiadó Szauter
Antal. VI. évfolyam Ára 5 frt. (Koletkezett 18^4.
okt. elején.)
Népnevelök Lapja. Szerk, és tulajd. dr. Márki
József. V. évfolyam. Ára 4 frt. (Keletkezett 1866ban, 1868. jún.—decz. szünetelt )
...;
Egyházi és Iskolai Ihtilap. (Károly Fehérv.).
Szerk, és kiadó Éltes Károly. IV. évfolyam. Ara
4 frt. (Keletk. 1867-bon.)
Ifjuság Lapja. Szerk. Fekete József. VI. évfMegjelen havonként 3-szor. Ára 4 frt (Kelotk.
1867. okt. 15-én.)
Néptanoda. A pécsi tanító-egylet közlönye.
(Pécs.) S/.ori<. Salamon József. H í . évfolyam
Megjelen minden hó l-jén és 15 én; aug. és szept,
hónapokban szünetel. Ára 2 frt. (Koletkezett
1867. okt. 1 jén.)
Néptanitók Lapja. (Buda.) Szerk. Környei
János; ki-idó a vallás- és közoktatásügyi magyar
kir. miniszterium. III.évfolyam. Ári 3 frt. (Keletkezett 1868 febr)

Vásárhelyi Közlöny. (Holdmező-Vásárhely.)
Gyorsirászati Lapok. Szerk. Szombathy IgS/.erk.
Ábrai Károly; kiadó Vörös S. és társa. I I .
nácz; kiadó a buda-pesti Gabelsberger gyorsirótársulat, V I I I . évfoly. Megj. hav. 2-szer. Ara évf. Ára 3 frt. (Koletk. 1869. jan 3-án.)
Sznmos. (Szathmár-Németi.) Szerk, és kiadó
4 frt, (Keletkezett 1863. jan. 10-én. „GyorsiráBihari Péter. I I . évf. Ára 4 frt. (Keletkezett 1869.
szat" czimmel.)
Nemzeti Férfi-divat Közlöny. Kiadó és tulajd. jan. 3-kán.)
Tiszavid^k.(Nyíregyháza.) Fel. szerk, és kiadó
szerk. Hoffmann és Török. VII. évfolyam. Megj.
tulajd.
Börkey Imre. IV. Uj folyam. Ára helyben
hav.l-szer. Ára 6 frt. (Koletkezett 1864-ben.)
Kertészgazda. Szerk, és tulajd. Girókuti P. 5 frt 50 kr., postán 6 frt. (Kcletk. 1869. jan. 4-én
Ferencz. VI. évf. Ára 6 frt. (Keletkezett 1865. 1868-ban „Nvir" czimet viselt.)
Tiszavidéki Ujság. (Szeged.) Szerk. Bakay
januárban.)
Egészségi Tanácsadó. Szerk, és tulajd. ,dr. Nándor, kiadó-tulajdonos a lapbizottmnny. I I . évf.
Pethe Zsigmond. V. évf. Megj. hav. 2-szer. Ára Megjolen hetenk. 2-szer. Ara 8 frt. (Keletkezett
4 frt. (Keletkezett 1864. jan l-jén. 1867—68-ban 1869. okt, 3-kán.)
Gömöri Lapok. (Rozsnyó.) Szerk. Gothárd
V. Szépirodalmi s divatlapok.
szünetelt, 1869. jan.-ban ujra megindult.)
Endre,
kiadja Kovács Mihály. I L évf. Ara 5 frt
Jogtudományi
Közlöny.
Szerk.
dr.
Dárdai
Nefelejts. Szerk, és kiadó tulajd. Friebeisz
Ferencz, társtulajd. Bulyovszky Gyula. X I I . évf. Sándor. Kiadja Heckenast G. V. évf. Megjelen a 60 kr. (Keletk. 1869. nov. 7-kén.)
NyiriKözlöny.(Nyíregyháza.)
Szerk, és kiadja
Am 12 frt; a „Szépirodalmi Csarnok" rendes (24 magyar kir. „Curiai határozatok"-kal együtt hetenk. 1-szer. Ára 6 frt. (Keletk. 1866. jan. 3-án.) Dobay Sándor. I. évf. Ára 4ft. (Keletk. 1870. jan.)
ives) folyamával 16 frt. (Kelotk. 1859-ben.)
Hegyalja- (Sátoralja-Ujhely.) Szerk, és tulajd.
Hasonszenvi Lapok. Szerk. dr. Argenti Döme,
Családi Kör. Szerk, és kiadó Emilia. X I . évBorúth
Elemér. I. évf. Ára 6 frt. (Koletk. 1870.
kiadó
a
magyar
hasonszeuvi
orv.
egy.
V.
évf.
Megj.
folyam. Ára 12 frt. (Keletk. 1860. okt. 14-én.)
jan.
4-kén.)
hav.
1-szcr.
Ára
6
frt.
(Keletk.
1866.
jan.
15-én.)
Pesti Hölgydivatlap.
Kiadó tulaj, és szerk.
Pécsi Közlöny. (Pécs.) Szork. és kiadó RamaPosta Közlöny. Szerk, és kiadó Joanovich
Király János, főmunkatárs Komócsy József. X I .
G-yörgy.
IV.
Ára
6
ft.
(Keletk.
1867.
máj.
20-án.)
zetter
Károly I. évf. Ara 4 frt. (Kelotk 1870. jan.)
évfolyam. Megjelen havonként 2-szor. Ára 8 frt.
A
Tisza. (M.-Sziget.) Szerk. Dobay János,
Rendelvények
a
magyar
pósta-hivatalok
szá(Keletk. 1860-ban.)
Fövárosi Lapok.Tulajd. Tóth Kálmán. Szerk. mára. Kibocsátja a kereskedelmi miniszterium. tulajd. Markos István. I. évf. Ára 6 frt. (Keletk.
1870. jan. 2-án.)
Vadnai Károly. Megj. het. 6-szor. VIL évfolyam. IV. évf. Ára 2 frt. (Keletk. 1867. máj. hóban.)
összesen = 14.
A Honvéd. Szerk. gr. Bethlen Olivér, kiadó
Ara 14 frt. (Keletk. 1864. jan. l-jén.)
Képes Világ. Szerk. Vértessy Arnold: kiadja Heckenast G. IV. évf. Ára 6 frt. (Keletk. 1867.
IX. Hirdetési lapok.
a Deutsch-féle nyomdai részvénytársulat. V. évf.. aug. 5-én.)
Kassa-Eperjesi-Értesítő. Kaschau-Eperjese.rAra 6 frt. (Keletk, 1866. ápr. 10-én mint félhavi
Bányászatié^ Kohászati Lapok. (Buda.) Szerk.
folyóirat.)
és kiadó tulajd. Péch Antal. I I I . évf. Megj. hav. Kundschaftsblatt. (Kassa.) X X X I I . évf. Megjelon
het. 2-szor, magyar és német nyelven. Ára 4 frt.
Magyar Bazár. Szerk. Szabó Richárd, kiadó 2-szer. Ára 6 frt. (Keletk. 1868. jan. 15-én.)
(Keletk. 1839-ben.)
az „Athenaeum". V. évfolyam.Megjel. hav. 2-szer.
Magyar Fortuna. Tőzsde és sorsjogylap.
Debreczen-Nagyváradi Értesítő. (Debreczen.)
Ara 8 frt. (Keletk. 1866. jan. l-jén.)
Szerk. Fischer M. L. Megj. minden huzás után.
Kiadó-szerk. Balla Károly. X X V I I I . évf. Ára
A Divat. Szerk. Csukássi József, kiadja a Ára 2 frt. (Keletk. 1868. júl. 2-án.)
Deutsch-féle nyomdai részvénytársaság. V. évf.
Természet. Szerk, és kiadó Berecz Antal. IL helyben 5 frt, vidéken 6 > t . (Keletk. 1843-ban.)
Erdélyi Hivatalos Értesítő. (Kolozsvár.) Szerk.
Ara 8 frt. (Keletk. 1866. jan. l-jén.)
évf. Megj. hav. 2-szer. Ára 4 frt. (Keletk. 1868.
és kiadó Gámán Zsigmond. I X . évfolyam. Megj.
Uj Világ. Szerk, és kiadó Benedek Aladár. okt. l-jén.)
hetenk. 3-szor. Ára 5 frt, (Keletk. 1862-ben.)
IL évfolyam. Ára 10 frt. (Keletk. 1869. jan.
Anyagi Érdekeink. Az orsz. m. iparegyesület
Szepesi Értesítő. Zipser Anzeiger. Spissky
l-jén: júl.decz.-ben szun.;ujra megind. 1870-ben.) közlönye. Szerk. Mudrony Se ma, kiadók SteinÖsszesen = 8.
acker Ödön és Mudrony Soma. III. évf. Mogjelen Oznamovatol. (Lőcse.) Szerk, és kiadó Sceliger
hetonk. 1-szer: melléklapja „Az országos magyar Károly. V I I I . évf. Ára 4 frt. (Kolotk. 1863-ban.)
VI. Iluiuorisztikus-Iapok.
Nógrádmegyei Hivatalos Hirlelö. (B.-GyarIparegyesület Közleményei" évnegyedenként egyÜstökös. Tulajd. és szerk. Jókai Mór. X I I I . szer. Ára tagok részére 4, nem tagoknak 6 frt. mat.) V I I I . évf. (Keletk. 1863-ban.)
Közértesitö. (Buda.) Hivatalos rendeletek és
évfolyam. Ára 6 frt. (Keletk. 1858. aug. 2L-én.) (Kelotk. 1868. okt. 3-án.)
hirdetések
közlönye. Szork. és tulajd. Bauszner
Bolond Miska. Szerk. Toth Kálmán, kiadja
Archaeologiai Értesítő. A m. tud. Akadémia
az „Athenaeum". X I . évfolyam. Ára 6 írt. (Keletk. archaeol. bizottságának közlönye. Szerk. dr. Rómer József. I I I . évfolyam. Ára 4 frt. (Koletk. 1868.
1860. jún. 4-én.)
Flóris. HL évf. Ára 20 ives kötetnek 3 ft. (Kelet. júl. l-jén.)
Társulati Ertesitö. (Pest.) Kiadó Kubinszky
Ludas Matyi. Főszerk. és tulajd. Mészáros 1868. nov. 15-kén.)
Károly, szerk. Karakán Marczi (Szopesy Ferencz).
Typographia. Szerk, Sauervein Géza. Az Mihály. I I I . évf. Megjelen hav. 2-szor. Ára 1 frt.
IV. évfolyam. Ára 6 frt. (Keletkezett 1867. önképző egylet tulajdona. l I . évf. Megj. havonk. (Keletk. 18b8. jan. l-jén.)
Zempléni Értesítő. (S.-a.-Ujhely.) Szerk.
ápr. 7-én.)
3-szor. Ára helyben 2 frt 40 kr, vidékre 3 forint.
Schwarcz Jórsef. I L évf. Megj. hav. 2-szer. Ára
Borsszem Jankó. Szerk, és tulajd. Csicseri (Keletk. 1869. máj. l-jén.)
Bors (dr.Ágai Adolf). I I I . évfolyam. Ára 6 frt.
Magyar Jegyző. Szerk, és tul. Kiss(Ilméri) 2 frt 40 kr. (Keletk. 1869. márcz. 15-kén.)
Buda-Pesti Kalauz. Fremdenführer für Post(Keletkezett 1868. jan. 5-én.)
István. II. évf. Megj. hetenk. 1-szer. Ára 6 frt.
Ofen. Tulajd. és kiadó Tettau Lázár. IL évf.
Darázs (Szeged.) Szerk. Lévay Ferencz. I L (Keletk. 1869. ápr. 5-én.)
évfolyam. Megjelon havonként 3-szor. Ára 5 frt.
Erdélyi Gazda. (Kolozsvár.) Az erdélyi gaz- Időhöz nem kötött számokban jolon meg magyar
(Keletkezett 1869. júl. l-jén.)
dasági egylot közlönye. l I . évf. Szerk. Timár és német szöveggel s ingyeu osztogattatik. (Koletk.
Revisio. Szerk. Angyal Gyula, kiadó Sógor Károly és S'.abó Sámuel. Megjelen minden hónap 1869. szept. 12-én.)
Összesen — 9.
György. I L évfolyam. Megjelen minden hó l-jén közepén és végén. Ara egyleti tagoknak 1 frt, nem
és 15-én. Ára 3 frt. (Koletk. 1869. szept, l-jén.) tagoknak 1 forint 60 kr. (Keletkezett 1869. ápril
X. Folyóiratok.
Kormos Ferkó. Szerk, és kiadó Bényei Gá- 15-kén.)
Erdészeti Lapok. (Selmecz.) A z orsz. erdészeti
bor. I. évfolyam. Ára 6 frt. (Keletkezett 1870.
Katonai Közlöny. Szerk, és kiadja Kápolnai
egylet közlönye. Szerk, és kiadó Wágner Károly,
jan. l-jén.)
István. IL évf. Ára 8 frt. (Keletkezett 1869. aug.
főmunkatárs Diwald Adolf. I X . évf. Megj. hav.
Papagáj. Szerk. Szőke Keselyű (Benedek 15-kén.)
1-szer. Ára 5 frt. (Keletkezett 1862. jan. hóban
Aladár.) Kiadó és tulajd. Noséda Gyula. I. évfoKözbiztonság. Szerk. Forster József, kiadóPesten, a 3-dik füzet már Selmeczen nyomatott;
lyam. Ára 6 frt. (Keletkezett 1870. jan. 2-á
•an.)
tulaj. Kanda és Frohna. Ára 4 frt. (Koletkezett 1865-ben Pozsonyban, 1866 — 67-ben Pesten,
összesen = 8.
1869. aug. 15-én.)
1868-tól Selmeczen.)
A Szinpad. Tulaj. Lenhardt E. Szerk. Virágh
VU. Szaklapok.
Magyar Sión. (Esztergom.) Szerk. Frankl
Gyula. Ára 5 frt. IL évi folyam. (Keletk. 1869.
Vilmos és Zíídori János. V I I I . évf. Megj. havi
Gazdasági Lapok. Szerk. Korizmics László uov. 29-kén.)
füzetokben. Ára 6 frt. (Keletk. 1863. jan^)
•vozérlete mellett Morócz István; kiadó az orszáKözgazdászait, Hetilap. Kiadják Bernát Dezső
A Magyar 'Tudományos Akadémia Értesítője.
gos magyar gazdasági egyesület. X X I I - i k évfo- és Máday Izidor. 1. évf. Megj. hetenk. 1-szer. Ára
Kiadja a m. tud. akadémia. Szerk. Rónay Jáczint
lyam. Ára 10 frt. (Keletkezett 1849. jan. elején.) 8 frt. (Keletk. 1870. j . 3-án.)
a n
akadémiai jegyző. IV. évfolyam. (Keletkezett
Vadász és Versenylap. Szerk. Köve JóÖsszesen — 28.
1867. elején.)
zsef kiadó tulwjuonos az Athenaeum. X I V . évAz Országos Erdészeti-Egyesület ű-oztemenyei.
folyam. Megjeien havonként 3-szor. Ára 6 frt. VIII. Vidéki lapok (nem politikai vagy szaktartalommal.)
Szerk. Bedő 'Albert. IV. évf. Az ogyleti tagok
(Keletkezett 1857. jan. 15-én.)
Zala-Somogyi Közlöny. (Nagy-Kanizsa.) Sz. kapják ingyen. (Kelotk. 18«7. elején.)
Orvosi Hetilap. Szerk. Markusovszky Lajos.
Századok. A magyar történelmi társulat köz«XIV. évfolyam. Ára helyben 9 frt., vidékre 1() ft. és kiadó Wajdits József, segédszerk. Bátori! Lajos.
tí (
lönye.
Szerk. Thaly Kálmán. IV. évf. Évenként 10
IX.
évf.
Ám
rt.
(Keletkezett
1862.
júl.
l-jén.)
Melléklapjai a „Szemészet" és „Közegészség
Borzod- (Miskolczi Értesitő.) Szork. és kiadó füzet. Ára nöm tagoknak 6 frt, társulat tagjai
es törvényszéki Orvostau. 1 ' (Keletkezett 1857.
jún. 4-én.)
Rácz Ádám- IV. évf. Ára 6 frt. (Keletkezett 1868 tagdíj (5 frt) fejében kapják. (Keletkezett 1867.
juliusban.)
Törvényszéki Csarnok. Szerk, és tulajd. Szo- jan. 3-kán.)
Az országos középtanodai tanáregylet Közlökolay István. X I I . évfolyam. Ára 8 frt. (KeletVasmegyei Lapok. (Szombathely.) Szerk, és
kezett 1859-ben.)
kiadó-társ Balogh Gyula; kiadó és segédszerk. nye. Szerk. Szamosi János. I I I . évfolyam. Megj.
p , gyógyászat. fBuda.) Szerk, és tulajd. dr. Karnits Lajos- IV. évf. Ára 5 frt. (Keletkezett havonként 1-szer. Ára nem tagok számára 3 frt; »
1
tagok tagdij fejében kapják. (Keletk. 1868. elején.)
2° r I m r e X. évfolyam. Megjelen hetenk. 1-szer. 1867. okt-)
A Magyar Mérnökegylet
Közlönye. Szerk.
"AUa
félhavi melléklappal. Ára Pesten 8,
Jász-Kunság. (Jászberény.) Szerk. Pásztor
Ambrozovics
Béla.
I
L
évf.
Évenként
6 füzet, Ara
9 frt- (Keletkezett 1861. jan. 5-én.)
Forencz, kiadó Polgári Foroncz. I I I . évf. Ára 4
8 frt; a tagok tagdíj (5 frt) fejében kapják. (KeletLa ok
P Szerk. Ábrányi Kornél. X. frt. (Keletk. 18ti8. jan. 5-én.)
kezett 1868. máj. végén.)
A r a
Kecsk
apok. (Kecskemét.,)
Pesten 10, vidékre 10 frt. 50 kr.
Kecskeméti Lapok.
(Kecskemét.,)SSzerk HorBorászati füzetek. Szerk, és kiadó Somssich
nyik János, kiadja a „Kecskeméti
1861-ben.))
K k é i Lapok"
L k " részPál
és
dr. Entz Ferencz. I L évf. Megjelen havon0
SZeré>sz
-M
.'i' H
Hetilap. Szerk. éstulajd.Schédy vény-társulata. I U . évf. Ára 5 frt. (Keletkezett
Sáüd
lX
é
ként
1-szer,
Ára 3 frt, (Keletk. 1869. januárban.)
- vf. Ára 10 ft. (Keletkezett 1862-ben.) 1868. okt. 3-ám)

Magyar-Zaido.Szerk.es
tulajd. a „ H i t ő r " cz.
egylet. III. évfolyam; magyar és némot szöveggel.
Ara 6 frt. (Keletk. 1868. nov. 10-én.)
Egyházmegyei Közlöny. (Eger.) Szerk, Debreczeni János. IL évfolyam. Megjelen havonként
egyszer. Előf. ára2 frt. (Keletk. 1869. jan. 15-én.)
Remény. (Győr.) Szerk. Schemiz Károly. I I .
évfolyam. Megjelon minden hó végén. Á r a i frt.
30 kr. (Keletkezett 1869-ben.)
Tanulók Közlönye. Szerk. Dolinái Gyula,
kiadó Vodianer F. I. évfolyam. Ára 2 frt. (Keletkezett 1870. jan. 1-én.)
Összesen = 15.
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Ellenőr. (Rozsnyó.) Havi közlöny. Szerk. letkezett és megszünt 1869. január l-jén az I-ső
Természettudományi Közlöny. Szerk. Szily.
Kálmán, kiadó a m. k. természettudományi társu- Gothard Endre. I. évf. (Keletk. 1869. jan. 28-án, füzettel.)
Politikai Népújság. Szerk, és tulajd. Kisa
lat. II. évf. Havonk. 1-szer. Ara nem tagok részére megszünt márcz.-ban a 3-dik számmal.)
Franczia leczkék levelekben. Szork. ea tulajd. filmén) István. II. évf. (Kelotk. 1868-ban, megsz.
5 frt, tagok tagdij (5 frt) fejében kapják. (Keletk.
Günther Antal. I. évf. Megj. hav. 2-szer. (Keletk. 1869. végén, lett bolőle „Községek Újsága.")
1869. januárban.)
Sárospataki füzetek. (Sárospatak.) Szerk.
Protestáns Tudományos Szemle. Szerk, és 1869. jan. 15-én, megsz. máj. hóban.)
Gazdasági Utasítások. Szerk.Lukácsy Sándor. Bihari Imre. XIIÍ. évf. (Keletk. 1857-ben, megsz.
tulajd. dr. Ballagi Mór. II. évf. Megj. havonként
2-szer, mint a Protest. Egyh. és isk. lap mellék- II. évf. Megj. mint a „Néptanitók Lapjá"-nak 1869. jun.-ban.)
mellékleto hav. 1-szer. (Koletk. 1868. febr.-ban,
lete. (Kelotk. 1869. jan. 3-án.)
Szabad Sajtó. Politikai és közgazdászati napilap. Szerk. Tóvölgyi Titusz. (Koletk. 1869.
Gazdászati Közlöny. Szerk. Wagner László, megsz. 1869. febr. 23-án.)
Györi történelmi és régészeti füzetek. (Győr.) jan. l-jén, megszünt jan. 6-án.)
kiadó tulajd. Heckenast G. Havonk. 1-szer. Ára
Kiadta és szerk. dr. Rómer Flóris. IV. évf. (KeSzatmári Közlöny. (Szatmár.) Vegyes tar6 frt. (Keletk. 1869. jan. 15-én.)
talmu hetilap. Szerk és kiadó Kovács Márton. I I L
Egyházmegyei Közlöny. (Egor.) Szerk. Deb- letk. 1861-ben, megsz. 1869. elején.)
reczeni János, kiadja Zsendoyics József. II. évf.
Hazánk. A balközép közlönye. Politikai, köz- évf. (Keletk. 1867. febr. 2-án, megsz. 1869. juMcgjol. minden hó 15-én. Ára 2 frt. (Kelotk. gazdászati és, társadalmi napilap. Szerk. P. Szath- niusban.)
máry Károly. IL évf. (Keletk. 1868. jan. 12-én,
Századunk. Politikai napilap. Lapvezér Klapka
1869. jan. 15-én.)
György. Szerk. Urváry Lajo^. II. évf. (Keletk.
Havi Szemle. Egyházi Lapok (Nagy-Szombat.) megsz. 1869. jún. 29-én.)
Honvédelmi Lapok. Szerk, gróf Pongrácz Ká- 1868. jan. l-jén, mogsz. 1869. nov. végén.)
Szerk. Bodnár Zsigmond. II. évf. Ára 5 frt. (Keroly. I I . évf. Megj. hetenk. 1-szer. (Kelotk. 1868.
letk. 1869. jan. 31.)
Szinházi Lapok. Szerk. Bársonyossy Sz. Gyula.
I.évf. Megj. mindonnap (Keletk. 1869. szept. 30-án,
Csanád. Egyházmegyei Közlöny. (Temesvár). okt. 18-án, megsz. 1869. márcz, végén.)
Izraelita Néplap. Szerk, és kiadta Roth F. I. megsz. okt. 22-én a 22-ik számmal.)
Szerk, és tulajd. dr. Kun László. II. évf. Megj.
hav. 1-szer. Ára 2 frt. (Keletk. 1869. márcz.-ban.) évf. (Keletk. 1869. elején, megszünt pár szám
Tanügyi füzetek. Szerk. dr. Császár Károly és
dr. Heinrich Gusztáv. IL évf. (Koletk. 1867. okt.
Magyar Protestáns egyházi és iskolai Figyel- megjel. után.)
mező. (Dobreczon.) Szerk, és kiadja Révész Imre.
Kandi Klári. Hölgyélczlap (Nagy-Kanizsa.) megsz. 1869-ben.)
I. évf. Megj. havi füzetekben. Ára 4 frt. (Keletk. Szerk, és tulajd. Bátorfi Lajos. II. évf. (Keletk.
Tarka világ s Képes regélő. Szork. Áldor
1868. okt. l-jén, megsz. 1869-ben.)
1870. jan.-ban.)
Imre. I. évf. Megj. félhavonként. (Keletk. 1869.
Keszthelyi Hangok. (Nagy-Kanizsa.) Szerk, és jan. 15-én, megsz. az év végén.)
Alapnevelők és Szülők Lapja. (Debreczen.)
Szerk. Szabó Endre, kiadja az alapnevelők orszá- tulajd. Bajcsai Mihály. I. évf. Megj. hav. 3-szor
Ungvári Közlöny. (Ungvár.) Vegyes tartalmu
gos egylete. I. évf. Megjelon havonk. 1-szer. Ára (Keletk. 1869. szept, l-jén, megsa. az év végén.) hetilap. Tulajd. Weinberger Albert. Szerk. Joksch2 frt. (Keletk.
mann Jenő.
1870 elején.)
III. évf. (Koletk.1867.jun.
Uj Regélő.
20-án, mogsz.
Szerk. K. Be1869. junius
niczky Irma.
végén.)
KiadjaHeckenast G. I. évf.
Vendéglős
Mogjelen minés
Kávésok
den hó 15-én
Lapja. Szerk.
s 30-án. Ára 6
SzabadiFrank
frt. (KeletkeIgnácz. I. évf.
zik 1870. jan.(Kelotk. 1869.
ban.)
szept, hóban,
megsz. néhány
Ö8SZ.= 17.
szám megjele1869-ben
nése után.)
megszünt
Veszprém
lapok és fovm. Közlöny.
lyóiratok.
(Veszprém.)
Altiszt. Sz.
Vegyes tarPongrácz Kátalmu hetilap.
roly. A KatoSzerk, és kinai és honv.
adta RamazotLapok melter Károly. I.
léklapja. II.
évf. (Kelotk.
évf. (Keletke1869.jan.3-án
zett 1868. okt.
csak néhány
18-án, megsz.
száma jelent
1869. márcz,
meg.)
végén.)
Zászló. PoAradi Lalitikai köznepok. (Arad.)
velési, mezőPolitikai naés ipargazdapilap. Szerk.
sági néplap. I.
Tabajdi Kár.
évf. (Keletk.
IL évf. (Ke1869. jan. 10.,
letk.1868.jan.
átmetszete.
megsz. márcz,
l-jén, megsz.
ban.)
1869. jún. 29-én s beolvadt az „Alföld"-be.)
Lámpás. Vörös könyvtár. Irta Szini Károly.
Megszünt összesen = 42 hirlap és folyóirat.
Arany Trombita. Politikai, ipar és gazdász, Megj. 16-drét füzetekben. Ára 6 frt. (Koletk.
A jelen év elején megjelenik összesen
hetilap. Tulajd. Táncsics Mihály. Szork. Sassy 1869. febr., megszünt pár hó mulva.)
141
hirlap és folyóirat, ebböl a fővárosra
Árpád. I. évf. (Keletk. 1869. jan. 2-án, megsz.
Magyar Könyvészet. Szork. és kiadta Aigner
esik
89,
a vidékre 52. (1869 elején megjelent
decz. végén.)
Lajos. Megj. minden hó végén. I. évf. (Keletk.
a fővárosban 87, a vidéken 47, összesen 134
Autonomia. Politikai napilap. Szerk, és kiadó 1869. jan.-ban, mogsz. az év végén.)
Zoványi J . Mihály. I. évf. (Keletk. 1869. jan. 1.,
Magy ar-Magy ar. (Mailand.) Irta és kiadta időszaki lap.)
megszünt jún. végén lett belőle „Szabad Egyház.") Helfy Ignácz félhavi füzetokben. I. évf. Ára 4 frt.
Közli Szinnyei József.
Békésmegyei Értesítő. (Gyula). Vegyes tar- (Keletk. 1869. jan 6-án, megsz. az év végén.)
talmu hetilap. Szerk, és kiadó Greiner Antal. I-ső
Méhecske. Szerk, és tulajd. M. Kalocsa Róza.
évf. (Keletk. 1869. jan. 3-án, megsz. szept, végén, IL évf. (Kelotk. 1868-ban, megsz. 1869. okt.-ben.)
lett belőle „Békés.")
Műcsarnok. Szork. Maszák Hugo. Megj. hav.
Egyveleg.
A Boldogság Hegye. Folyóirat keresztyén 2-szer. IL évf. (Koletk. 1868. márcz. 3-án, megsz.
— (Krözus-statisztika.) Peabody Westmins- •
családok számára. Szerk. Kovács • József. I. évf. 1869. jan. 16-án.)
ter
marquis
és Derby gróf hagyatéki illetéke fe(Koletk. 1869. jan.-ban, megszünt decz.-ben.)
Napi Közlöny- (Tiume) Szerk., dr. Bódogh
Budapesti Szemle. Szerk, és kiadta Csengery Albert, dr. Poór Imre és Radics Ákos. (Megj. jében egy millió font sterling, tehát tiz millió
forint folyt be az angol állampénztárba. Derby
Antal. XII. évf. (Keletk. 1858. aug-ban, megsz. 1869. szept. 6—11-ig 6 szám.)
1869. végén.)
Negyvennyolczas Balpárt. (Pécs.) Szerk, és grófnak 190,000 font sterling évi jövedelme volt,
Debreczeni Lapok. Heti közlöny. (Debreczen). tulajd. Dietrich Ignácz. (Megj. egyszer 1869. vagyis naponkint 3500 tallér, óránként pedig 146
tallér, az alvás óráit is beszámítva.
Szerk, és tulajd. Szabó Antal. I I I . évf. (Keletk. márcz. 13-án.)
© (Francziaország népesedése) érdekes moz1867. júl. l-jén., megsz. 1869. jún. 27-én, beolvadt
Népkönyvtár (5-kros.J Kiadó tulajd. Tettau
a ,,Debreczon"-be.)
Lázár. (Megj. 1869. decz. 1, és 10-én két füzet.) galmakat mutat az ujabb időkben. Ugyanis 1861
Az Olló. A Honvéd havi melléklete. (Keletk. —65-ig a házasságok számaránya mindig nőtt, s
Denevér. (Ungvár). Humorisstikuslap. Szerk.
ezzel a házasságok termékenysége is növekedett,
Nostradamus (Turner Ferencz). III. évf. (Keletk. 1869. jan. 12-én. a pár szám jelent meg belőle.)
1867. nov., megszünt 1869. jún. hó folytán.)
Országgyülési Levelek. (Esztergám.,) Szerk. a nélkül, hogy ezzel együtt a faj is korcsosult
Egyházi Lapok. Katholikus tudományos és Kövy Zsigmond. (Megj. belőle 2 szám 1869. máj. volna; mert mig 1824-ben 276 hadköteles ifju
közül, 1866-ban már 203 közül telt ki 100 besoroltársadalmi havi folyóirat. Szerk, és kiadtak dr. és jún.-ban.)
Hatala Péter és Bodnár Zsigmond. IL évf. (KeÖrdögborda. Havonként megjelenő satyrikus ható, a házasulok életkora hátrált 27 évről 31-re.
letk. 1867. május, megsz. 1869. elején.)
képes füzet. Szerk. Sánta ördög (Ugron G.) (Ko-

Melléklet a Vasárnapi Ujság 3-ik számához 1870. jan. 16.
TÁRHÁZ.

léte első évei alatt, ép oly sulyos és méltó „Magyar köztársasági bank" czimmel (a köztárpanaszok keletkeztek ellene az utóbbi években saság szót szerző itt „állam ' értelemben veszi);
— (Monographiák.) Magyarország egyes vár- nagyravágyása, elszakadási törekvései, s az általa másik: „A socialis kérdésekről" szól, irta Lugossy
mogyéi s városai monographiája körül következő az ottani magyarok közt, s különösen Buka- B. Ára ugy az elsőnek, mint a másodiknak 1 frt.
** (Uj zenemüvek.) Rózsavölgyi és társa kiamozgalmakról van tudomásunk:
restben támasztott és szított zavarok miatt. Fel1. A székelyföldről b. Orbán Balázs, Udvar- mondotta az engedelmességet az erdélyi ^ su- dásában megjelent: 1. Szigetvári emlék. Ábránd
hely, Csik, Háromszék leirását már kiadta; Maros- perintendentiának, összeveszitette a romániai Székely Imrétől. Ára 1 frt 50 kr. — 2. Hazai hanszéké ugyancsak tőle, valamint külön, Benkő Ká- magyarokat, nem számolt kellőleg a missiói pénzek- gok. Magyar eszmék feletti keringő, szerzé Szük
rolytól, sajtó alatt van.— 2. Békésmegye rajzából ről, s a magyar kormány ellenében a romániainak Mátyás. Ára 1 frt
Haan Lajos az I. kötetet most adta ki. — 3. A védelme alá vetette magát. — A jelen röpirat
Jász-Kun kerületekről Gyárfás István művénok okmányokból összeállitva, teljes hitelességű tények
Köz intézetek, egyletek.
I. kötető sajtó alatt van. Békésmegye Haan, a alapján ügyesen és nagy világossággal terjeszti elő
** (Magyar tud. akadémia.) A III-dik oszJászkun községek Gyárfá3 művébőí 200—200 az ügy egész történeti fejlődését az első romániai
tálynak
(mathem. és természettudományi) január
példányt rendeltek meg. — 4. Ungmegye mono- magyar egyház (a bukaresti) alapitása óta egészen
10-én
Kubinyi
Ágoston elnöklete alatt tartott
graphiájára a megye pártfogása alatt ketten is a legujabb fejleményekig. — Ugy értesültünk,
hirdettek elöfizetést; Horvát János megyei levél- hogy a derék röpirat Szász Domokos kolozsvári ülését Lenhossék József nyitotta meg. „Aférfi-metárnok, és dorogi Mészáros Károly. — ő. Árva- lelkész tollából folyt. Mindenesetre nagybecsü, dencze visz-eres torlatáróí" tartva előadást. Utána
megye monographiája, néhai Szontag Dánieltől, a bár szomoru adalék a magyar protestáns egyház Szily Kálmán olvasta fel Greguss Gyula hátramagyar akadémia levéltárába tétetett le. — 6. ujabb történetéhez, melyben a romániai missió-ügy hagyott értekezését „A hő- és nehézkedés"-ről.
(Ez érdekes dolgozatot legközelebb külön czikkBarsmegye tüzetes leirásával: Botka Tivadar, — jelentékeny epizódot képez.
ben
fogjuk ismertetni.) Szily Kálmán ezuttal egy
7. Beregével: Lehoczky Tivadar, — 8. Mosonéval:
** (A „Természettudományi Közlöny") ez évi nevezetes chemiai találmányt mutatott be dr.
Sztahovics Remig, — 9. Sopi-on- és Vaséval: első füzete következő tartalommal jelent meg:
tanártól, a „szilárd szénkéNagy Imre, — l l . Veszprémével: Véghelyi Dezső „Nézetek és kilátások" Dietz Henrik a magyar Wartha1 műegyetemi
1
negről.
A
szénkéneget
eddig csak csepp-folyó
foglalkozik. — 12. Győrmegyének Ráth" Károly mezőgazdaságról szóló könyvéből az a fejezet, melyállapotban
sikerült
előállítani,
s megfagyasztása
halálával árván maradt leirása reméljük, párto- bea hazánk nemzetgazdasági jövőjéről mond el
még
90
C.
fok
hidegben
sem
sikerült.
A tanár ur
lóra és folytatóra talál. — 13. Hontmegye törté- figyelemre méltó nézeteket; „A talaj és az éghajlat
netét Hőké Lajos, azon vármegye levéltárába befolyása az ember művelődésére" Balogh Kál- igen egyszerü módon érte ol ez eredményt, t. i. a
tette le. Ifjabb Kubinyi Ferencz ugyancsak Hont- mántól ; „A külföldi vegykisérleti állomások" szénkéneget lapos üveg-edénybe téve, felette erős
megye Árpád s Anjou-kori történetéhez gyüjti Scheneh Istvántól; Vogt előadásai Pesten; Petzval légvonatot csinált egy fujtatóval. — Ez értekeaz okmain okát. — 14. Székes-Fehérvármegye: gépészeti kézikönyvének birálata, s végül sok ér- zéseket a titkár jelentései követték a jan. 17-ki
tisztújitó nagygyűlésről. — Itt. megemlítjük az
1000 forintot, — 15. Temes: 240 aranyat, — 16. dekes apróbb közlemény.
akadémiai tisztválasztásról szállongó hireket is. A
Zalamegye: 3000ibrint jutalmat tüzött ki a megye
** (A nemzeti szinházi zsebkönyv 1870. év- két elnököt (b. Eötvös és Lónyay) kétségkivül
okmányokkal támogatott története megírására. —
re) Csepreghi Lajos titkár által szerkesztve, ujra megválasztják. Az I-ső nyelv- és széptudoA királyi városok közül:
j megjelent. Hatvankét lapra terjedő, kemény bori- mányi osztály elnökségére Pulszky és Toldy
1. Kecskemét történetét, Hornyik János, már téku füzet, ára 50 kr.,s tiszta jövedelme a szinházi Ferencz, titkárságára Gyulai Pál és Hunfalvy
az V-ik kötetben adja. — 2. Budáét: Rupp János nyugdíjintézetet illeti. A szinház nagyobb statisz- Pál a jelöltek; a Il-ik. történelmi és társadalmi
adta. — 3. Korpondét: néhai Nisnyánszki latinul, tikai adatai 1868. decz. 16-kától 1869. deczember osztály elnökségére Horváth Mihály, — titkára a
az élő Libertini Kálmán magyarul irta mög; néhai 16-dikáig vannak benne. A előadó szeméivzot mostani akad. jegyző Rónay Jáczint lesz; a Ill-ik
Cseri József, a, Tudományos Értekezőben, és a névsorából latjuk, hogy a drámánál van 17 férfi s természettud, osztály elnökéül Stoczoket, titkárául
Győri Régészeti füzetekbon, 1660-ig adta ki. — 14 nő, az operánál van 9 férfi s 8 nő. Van még két Szabó Józsefet vagy Vész J. Ármint emlegetik.
4. Kolozsvár történetét, ezer forinttal jutalmazva, közös, drámában és operában egyaránt müködő Az igazgatótanácsban ürességben levő egy helyre
Jakab Elek irta meg. — 5. Szeged városa törté- férfi. A kardainokok száma 21, a karűalnoknőké Csengery Antal van kijelölve.
nete leirása, melyre két év előtt ezor forint dij vala 27, a zenekari tagoké 58, tánezszemélvzeté 27, a
** (A magyar kir. természettudományi társukitüzve, a napokban adatott bírálat alá. — 6. Deb- némaszemélyeké 5, diszitményi személyzeté 8, a
reczen története megírásához Szücs István fogott. gépészoké 12, stb. Nyugdíjazott tag van 25, köz- lat) a közelebbi napokban tartott közgyülése is
— A fentebbiekben nöm érintett megyei és városi tük hatan (Jókainé, id. Lendvainé,Benza,Hubenai bizonyságot tett arról, hogy a buzgó vezetés melmonographiák körüli mozgalmaknak utólagos pót- Jánosné, K—né-Komlóssy Ida, László) 840 frttal. lett mily virágzó állapotnak örvend most o társulását az illetőktől kérjük. — H. L.
Segélyezett özvegy kettő: Egressy és Fáncsy öz- lat. E társulatnak a mult év elején 804, végén
— (Tompa Mihály összegyűjtött költeményei- vegyei. A szini képezdében 45 növendék tanult, pedig 1658 tagja volt, egy év alatt tehát a növeből) Ráth Mór kiadásában megjelent a három első 19 drámai s 26 operai. — A szinház bevett ez kedés nagyobb, mint az eredeti létszám. E növekötet, mely a lyrai költeményeket tartalmazza, évben 272,911 frt 40 krt, s kiadott 272,779 frt 94 kedés pedig főkép annak tulajdonitható, hogy a 3
Arany János összes költeményeinek alakjában. krt, s igy a készpénz-maradvány 131 frt 46 kr. Az frtnyi tagdíjért a „Természettudományi Közlöny"
Magokról a költeményekről felesleges szoknunk; j intézet fizetetlen tőketartozása 69,941 frt 44 kr, tartalmas füzeteit kapják. Egy év előtt e „KözTompa Mihály elsőrangu költőink-, irodalmunk j követelése 1712 frt; A Radnótfáy segélypénstára lönyét 1500, most pedig 2500 példányban nyomkoszorúsai egyikének van elismerve. Csak a jelen I mult évben 4728 frt 13 krral növekedett, s segé- ják. A mult évi bevétel 13,614 frt, a kiadás pedig
kiadást akarjuk pár szóval bemutatva jelenteni. 1 lyeztek belőle 12 özvegyet s árvát, 620 frttal. Uj 12,909 frt ,s igy a pénztári maradvány 1430 frt.
Ezt, teljességén kivül, a költő életrajza s a jegy- j eredeti színművet hármat adtak elŐ(„Aminisztor- Az utóbbi két évben többet költöttek a könyvtárra,
zetek teszi'.; igen becsessé. Az életrajz, Szász Ká- I elnök bálja," „Fráter György" és „Kedv és hiva- mint azelőtt 28 éven át. A pénztárnok és másodroly tollából, 51 lapot foglal al. A jegyzeteli, i tás"-t), forditott uj színmüvet 12-tőt, új dalművet titkár (Wartha Vincze) leköszönvén, pénztárnokmelyoK az egyes költemények variánsain s az kettőt („A boldogság első napja" és „Akegyencz- nak Egressy Rezsőt, titkárnak Berecz Antalt
elsőbb kiadásokban megjelent, de az utóbbiakból nő"); uj betanulással előadtak hat művet: kettőt választák.
** (A természetvizsgálók és orvosok idei vána költő által kihagyott számos darab teljes szöve- Shakespearetőí. Vendégszerepeltek (az olaszokkal
gén kivül, igen érdekes irodalmi s életrajzi adato- együtt) 20-an. Jótékony előadás volt öt, mely dorgyűlése) Aradon, és pedig szeptember 2—7.
napja közt fog megtartatni. Az előmunkálatok eszkat tartalmaznak, az első kötetben 56, a második- különböző czélokra 4229 frt 37 krt juttatott.
ban 30, a harmadikban 16 lapra, s igy o három
_ („A szabadelvüek") Szász Béla szatírája, közlése végett szükséges rendező bizottságok
első kötetben majdnem neíedfél ivre terjednek. melylyel a Kisfaludy-társaságban a deczemberi Aradon már meg is alakultak. Arad ea vidéke
Mondanunk sem kell, mennyire ^meli ez adalék a ülésen széket foglalt, s mely ott és a lapokban I csakugyan alkalmas hely érdekos kirándulásokra.
kiadás becsét, moly ezekkel azon kritikai kiadá- bizonyos oldalról élesen megtámadtatott, most j Ott van például Világos és Kovaszincz regésokhoz sorakozik, melyek legjdesbikét nálunk külön is megjelent igen csinos kiadásban. Ára 20 I nyes környéke, és a természeti szépségokben
Gyulai adta, Vörösmarty munkaiból. Ha még i kr. Mondanunk som köll, hogy nem a szabadelvü- annyira gazdag hladovai völgy- A bizottság a terarra emlékeztetjük irodalmunk barátait s a költő ség, hanem azon álszabadelvüség ellen van intézve, mészetvtzsgálok gyülését azáltal^ is érdekositi,
tisztelőit, hogy e kiadás, melyben Tompa barátai mely bizony méltó az ostorozásra. S hogy itt-ott hogy ipar-, mezőgazdasági és régészeti kiállitást
(Arany, Gyulai, Lévay, Szász K.) szellemi emlé- elevenre is talált, mutatja azon inditvány, melyet rendez ez alkalomra.
•f (A Nemzeti biztositó társaság) választmánya
ket állitanak az elhunytnak, egyszersmind özve- a Kisfaludy-társaság agy tagja, a szabadelvüek
gyére maradt hagyománya is a földi vagyont nem közül, tött azon alkalomból, s mely ha elfogadta- f. hó 10-én tartott ülésében Hermán József aradi
gyüjtött költőnek; — azt hiszszük, eleget mondot- tott volna, ismét a censura egy nemét honositotta születésü hazánkfiát, s az intézet volt bécsi vezértunk a nagybecsü műnek nem ajánlására, mire volna nieg> s e szegény szatírát talán az — Indexbe titkárát végleges minőségbon a fentebbi társulat
szükség nincs, hanem minél szélesebb körben való is juttatta volna l"
igazgatójául megválasztá. — Miután az uj igazgató
terjesztésére.
jo
forrásból nyert értesülésünk szerint, valamint
** („Ungarischer Schulbote") czim alatt a
beható
szakismerete, ugy ernyedetlen szorgalma
s-% (Az erdélyi reformátusok egyházi főtaná- I jelén év kezdetétől fogva Aigner Lajosnál Posten
által
eddig
is kiérdemlé a közönség bizalmát 6
ba) közelebbről egy nagyérdekü röpiratot bo- ' egy nevelésügyi szaklap jelenik meg, melyet a
elismerését,
bizton
várhatjuk, miszerint működését
^átott közre, Czelder Márton működéséről Ro- német ajku tanügybarátok figyelmébe ajánlhatunk,
nem
önérdek,
hanem
az intézet felvirágzása és a
^aniában 1861 — 69. Czelder missionáriusi mű- miután két évi folyama még a külföld elismerését
közjó elismerése fogják vezérelni.
is
kivívta
magának.
Szerkesztői:
Schwicker
János
° méltán országos figyelmet ébresztett, mert
ng
**' (A „Corvina") könyvkiadó-társulat igaztos 2 e t ' s e ,§i s vallási szempontból egyaránt fon- és Bill József. Előfizetési ára egész évro 3, félévre
az
gatóságát
Vadnai K., nagy elfoglaltsága miatt,
Erdélyből Oláh- és Moldvaországba ki- 1 frt 60 kr. Előfizethetni Aignernél (váczi-utcza
V{jncj
nem
fogadta
el; helyébe, igazgatóul, Szabó Riksio nao^ " ^ á r s a i n k ; iH a p O ta, melyet e mis- 18. nemzeti szálloda.)
éa (1" ^ z tev ékenységgel karolt föl. A mily buzgón
** (Két nemzetgazdasági röpirat) jelent meg hárd választatott, ki irodalmi működése mellett
eseret o s e n működött Czelder Romániában Aigner Lajos kiadásában. Egyik: Mudrony Páltól pár év óta a „Haza" biztositóbank tisztvise-

Irodalom és művészet.
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lője volt. A „Corvina" első igazgatója, Ormódi
előbb szintén egy biztositó-társulat hivatalnoka
volt.
— (A pesti önkéntea tűzoltó-egylet) vasárnap
megkezdette müködését, s ezentul a színházakban
is rendesen őrködni fog. Ugyancsak a tűzoltó-egylet
a városi összos tüzoltó raktárakat átvette.

Egyház és iskola.
** (A hadtudományi tanfolyam) hétfőn nyilt
meg az egyetemen. Eddjg 76 hallgatója van. Az
olső előadásokat Tóth Ágoston (a hadtanból) és
Kiss Ferencz (a hadi földrajzból) tartották.
** (Örmény püspökség, i A SzamosujvárLt fölállítandó örmény püspökség eszméje meleg párt-fogásra talál a külföldön élő örmények között. E^v
bukaresti tudósitás szerint, Moldva és Oláhországban az ott nagyszámmal élő örmény lakosok gyüjtést inditottak maguk közt az Erdélyben fölállítandó örmény püspökség javára, melyhez ők a
Dunafejedolemségekben levő hitközségeiket akarják csatolni. A gyűjtés eredménye máris több ezer
aranyra megy.

Balesetek, elemi csapások.

teletbeli tagjjy í választotta smost megküldte neki
SAKKJATEK.
a választási oklevelet.
529-ik sz. f. - Cook E. B.-tól.
** (Bonaparte Péter herczeg) — párisi tudósitások szerint — gyilkosságot kövotott el. Az ügy
(Amerikai sakk-dió.)
részleteiről ezeket irják: A herczeg levelet intézett
SSlét.
liocheforthoz, a ,,Marseillaise" szerkesztőjéhez,
melybon szemére vetette, hogy őt bérenczeinek
egyike tolla-.-al megsértette. Jan. 10-kén Noir és
Foavielle, mint az érintett czikk Írójának tanúi, a
herczeghez mentek. A herczeg kérdésére, hogy
Rocheforttól küldött bérenczek-e? Noir a herczegnek arczulcsapással fjleJt, Foavielle pedig revolvert
vett elő öltönye alól. A herczeg gyorsan pisztoly
után nyult, Noir-ra lőtt, s ez a lépcső alján sebe
következtében összerogvot.t. Ollivier rögtöii elrendelte a herczeg elfogatását és a császár helybenhagyta intézkedését. — Rochefort Lipja ez esetről
ugy tudósít, hogy a herczeg üté arczul Noirt s
azután rálőtt. — Bonaparte Péter maga jelenté
föl magát, mire fogházba kisértetett, s a legfőbb
törvényszék vádló kamrája egybehivato:t, íiogy a
Bonaparte Péter ellen emelendő emberölési vád
tárgyában intézkedjék. — Bonaparte Péter harmadik fia Bonaparte Lucziánnak, I. Napoleon
testvérének, s unokatestvére Bonaparte Luczián
bibornoknak; most 55 éves. Nagybátyjával, I I I .
»
b
c
d
e
Napoleon császárral, soha sem állott nagyon jó
Világos.
lábon; 1849-ben a hegypárt tagja volt, s az államVilágos indul s a 2-dik lépésre mattot mond
csíny után teljesen szakított nagybátyjával és a
magánéletbe vonult. Megkapta ugyan a herAz 524-ik számu feladvány megfejtése.
czegi czimot, de testvéreihez hasonlólag nem emel(Drakon Rabytól, Olmützben.)
tetett császári herczeggé, mint Napoleon herVilágos..
Sdteí. | Világos.
a)
Sötét.
czeg. Mint szenvedélyes vadász részint Corsi1. c6—c5
kában, részint visszavonulva egy kis házban élt 1. Fc3—b4 1. c6—b5:(a) 1.
Auteuilben Páris mellett. A Tuileriákban csak 2. V g 2 - a 8 2. tetszés sz. 2. Fb5-c4t 2. Ke6—d6
ritkán és nem örömest fordult meg ; egy polgári 3. Va8—g8t vagy Va2: v. 3. Vg2—g3 matt.
Bc7 -e7 matt v. H.
|
születésü leánynyal való házassága az udvari köHelyesen fejtették Weg : Veszprémben: Fülöp József.
röktől őt teljesen olidegenité. — A megölt hirlapiró — Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — Miskolczon: Czenthe
(Noir) valódi neve Salamon, izraelita volt. Temetése József. — Jászkiséren: Galambos István és László. — Hojan. 12-én roppant néptömeg jelenlétében mont monnán : Farkas Bertalan. — A pesti sakk-kör.
végbe, de forradalmi tüntetés nöm történt.
Rftvid értesítés. Homonna. F. B. A feladványok

** (Tisza-Ujlakon) az árviz oly nagymérvü
alakot öltött, milyenre a legöregebb emborok sem
emlékeznek. A városból csak a piacz és két magasabban fekvő utc?a maradt szabadon, a város többi
része viz alatt volt. Negyven ház összeomlott, mint*
egy husz beomlásához közel áll.— Emberélet nem
esett áldozatul, bár az árviz éjjel lepte meg a lakosságot és több helyütt a házból menekülést
annak rögtöni b :omlása kövotte.
** (Tissa-Ujlakról) fölszólal Doby Antal ottani
polgár, hogy miután a deczemberi árviz nemcsak
házát, de 1438 kötetből álló magyar könyvtárát
is romba dönté: egyesok és egyletek sziveskedjenok könyvek és pénz-küldése által segiteni e
könyvtár kiegészítését, miután ez a közönségé
megérkeztek, s a használhatókat közölni fogjuk.
volt, s a módosabbak csekély dijért, a szegények
** (Névváltoztatások.) Péter Gyula a budai
— (A pesti sakk-kör) vasárnap f. hó 16-kán
pedig ingyen nyertek belőle olvasmányt.
kir. palota kapusa Halmai-ra változtatta nevét.
délután
4 órakor helyiségében közgyülést tart.
•f (A zákány-zágrábi vasuton) c hó 6-án
Nemzeti
szinház.
már megtörtént az első „baleset" egy vágány
Péntek, jan. 7. „Howard Katalin.''' Szomorujáték 5 felv.
lesiklása folytán. E miatt a vonatok csak Zákány
Irta Gottschall R.; ford. Szigligeti.
és Lepavina közt közlekedhettek.

Szombat, jan.8. „Lohengrin." Opera 3 felv. Szövegét és
zenéjét szerz. Wagner R.
Vasárnap, jan. 9. „Aesopus." Vigjáték 5 fely. Irta
Rákosi Jenö.
** (A képviselőház) az újévben jan. 14-én
Hétfő, jan. 10. „Tévedések játéka." Vigj. 3 felv. Irta
tartá első üléséi. A főrendi ház január 20-án tart Shakespeare; ford. Arany László.
Kedd, jan. l l . „Afrikai nő." Opera 5 felv. Zenéjét
ülést.
Meyerbeer.—(Toperczer Ilka k.a. utolsó föllépteül.)
** (Népszámlálás.) Post belvárosának lakos- szerz.Szerda,
jan. 12. A honvéd-rokkantak menháza javára:
ságát 25,000 főre teszik. — Budavár lakossága „Az üldözött honvéd." Dráma 5 felv. Irta Szigligeti.
5243 főre megy. A népszámlálási ivek legelsőjén
Csütörtök, jan. 13. „A fehér nö.1' Opera 3 felv. Zenéjét
szerz. Boildieu.
Mária Valéria főherczegnő neve olvasható.

Mi ujság?

** (Honvédestély.) A farsang első napját a
honvédek „István" főhorczegnél barátságos ismerkedési estélylyel nyitották meg, jelen voltak a
kerületi parancsnok Pongrácz ezredes, Tersánszky,
Horváth, Tóth ozrodesek, Ghiczyalezredöts mintegy 60 tiszt, kik között mint igon szivesen látott
vendégek, Henneberg és Kukovics horvát lovas
tisztek. Mintegy jelen volt tudósít, a társalkodás
kissé nehézkesen indult meg a különféle elemek
közt, de csakhamar barátságossá vált. Több honvéd tiszt polgári öltözetben jelent meg. Helyesen! a hon védnök ide haza polgárnak kell lennie
maradnia.
# % (Jótékony adomány.) 0 Felsége, Lozorno
pozsonymegyei község tűzkárosult lakosai részére
1500 ftot adományozott magánpénztárából.
** (Rudolf koronaherczeg) mellé hir szerint
egy magyar tanárt fognak kinevezni, s e helyre dr.
Wenczel Gusztáv egyetemi tanár van kiszemelve.
** (Strossmayer püspök) ellen gyilkossági
merénylet kisértetett meg Rómában. Csütörtök
eate, két ismeretlen egyén megtámadta az utczán,
azonban többen odasietvén, sikerült a püspököt
megmenteni. A két gyilkos megszökött.
** (Jókai Mórt) a turini nyelvészeti kör tisz-

Katholikus es protecttana
naptár

Január

—• Henczida. Sárréti. A „Halottak estéje," egészben
véve is, egyszerüen igaz s mégis költöi hangulata által meglepett ; egyes versszakai közt is sikerültek vannak. A kijelölt versszak, bár kissé tul-erös, nem tartóztatna vissza
annak közlésétől. De mégis, nehány részlet, mely gyakorlatlanságra mutat, pl. az ily szók „kinzalmait," az ily rimek
„foszlottak — ábrándokat" azt tanácsolják, hogy tegyük
félre a költeményt s várjunk szerzőjétől jobbakat.
— Sopron. H Olyanok, minőket minden I. éves bölcsész ir, minden valódi költöi tehetség nélkül.
— Kisújszállás. M. F. Nem olvasta ön Tompát: „Sik
a puszta se halma, se erdeje" — hogy mégis a róna
bérczei és halmairól beszél? — Kisújszálláson aligha lát
belólök egyet is.
— Kolozsvár. J . E. Mindkét küldeményt megkaptuk
s közlésöket nem soká fogjuk halasztani. A kivánatot teljesitni fogjuk.
— Ungvár. B. P. A mennyi cserepéldánynyal rendelkezhettünk, már mind le van foglalva, s igy kivánatát nem
teljesithetjük.
— Dunaföldvár. H. L. Az érdekes adatokat köszönettel vettük, s egyik részét jelen, a többit közelebbi számainkban adjuk.
— Nagy-Szombat, St. G. Nem czélszerü a reclamatiókat lepecsételt levélben küldeni, mert ugy itt kettós postabért fizettetnek érte.
'
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18 7O-dik évi folyamára.

P44
43
43
42
41
41
40

P37
38
39
41
41
43

t.
101
115
130
143
1í>7
171

P41
47
52
15
33
51

3 36

16
23

Elöfizetési

föltételek:

Postán küldve vagy Budapesten házhoz hordatva:

A két lap együtt:

Egész évre (január—deczember) . . 10 ft. — kr.
Félévre (január—junius)
5 „ —„

Csupán Vasárnapi Ujság:

Egész évre (január—deczember) . . 6 frt — kr.
Félévre (január—junius)
3 „ —„

Csupán Politikai Újdonságok:

Egész évre (január—deczember) . . 5 f r t — k r .
Félévre (január—junius)
2 „ 50 ,,

A Vasáru. Ujság és Pólit. Újdonságok
kiadó-hivatala.

(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)

I V Melléklet: Marc Ferencz mag- és facsemete
árjegyzéke, Pesten.

TARTALOM.

Id

Hö

P-

P11
15 Örömnap
12
16 Jáfet
13
17
14
18
15
19 Jászon
301 16
SO 2 0 . Sub. 302 17

4 D 70 tanitv. 14 Jakab

5
«
7
8

és

(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Számos
eredeti
képpel illusztrálva, s „Országgyülési
— Kisújszállás. I. B. A kiadó-hivatalban történt a
beszédtár"-ral
és más rendkivüli mellékletekkel
vétség; helyre van már hozva. További közreműködésére
bővitve.)
számítunk.

ó.

16 Vasár B t Jéz. sz. nev. B % Gyózó

A VASÁRNAPI UJSÁG

Szerkesztői mondanivaló.

H E T 1 - N A P T Á R.
Hónapi-és
hetlnap

Elöfizetési felhívás

6.
6
7
8

P35
30
18
8 58
9 33
10 2

50 10 30

Ollivier Emil (arczkép). — Ha meghalok . . . — Egy
kisvárosi forradalom. — Tompa Mihálytdl. — A gúlák lábainál (három képpel). — A magyar hírlapirodalom 1870-ben.
— Egyveleg. — Tarház: Irodalom és müvészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Balesetek, elemi
csapások. — Mi ujság? — Nemzeti szinház, — Szerkesztői
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.
Felel ős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-utci» 21. si-)

HIRDETÉS
Csak alapos gyógyitás biztosit otóbajok ellen.

Titkos

betegségeket
s tehetetlenséget,

TESTVÉREK

elgyengült férfleröt,
gyakori magömlések, sőt a végképeni
tehetetlenséget katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerü
módszerrel bámulatos gyorsan és alaposan (az ujonnan keletkezetteket 48
óra alatt) gyógyítja Weiss J . gyak.
orvos és szülész, az itteni cs. kir. garnison fökórhaaban kiszolgált osztályorvos, minden alkalmatossággal ugy a
ntoktar ás, mint a gyógyczélokhoz jól
beosztott rendelőintézetében Pest,
kis mezó-utcza 33. sz. 1. emelet,(a ,,Teréziához" czimzett gyógytár szomszédságában), bemenet a lépcsőn, naponkint
reggel 7 órától 10-ig és délután 1—4
óráig.
Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.
Díjjal ellátott, levelekre leggyorsabban válasz, és kivánatra gyógyszerről is
gondoskodik.
675 (8 - 1 2 )

bank- és pénzváltó-üzlete Pesten,
legjutányosabb áron

veszi az uj magyarországi jelzálogos

sziíHáltsági kötvényeket.
700 (1 — 3)

Heckenast Gusztáv pesti könyvkiadónál megjelent és minden könyvárusnál kapható:
liáth György Német-magyar és magyar-német mü^KÓtára az uj törvényhozásnak, Babos Kálmán. Közhasznu magyarázó szótár a magyar irodalmi művekben, magán
e's hivatalos iratokban, hírlapokban, folyóiratokban és társalgási nyelvben gyakrab(VI., 154; II. 80 lap, nagy 8 rét) a két rész egy kötetben keményen kötve 1 ft. 50 kr.
ban előforduló idegen szavak megértésére és helyes kiejtésére. (VIII. és 328 lap,
(Dautsch-ungarische und ungarischdeutsche Terminologie der neuen Gesetznagy 8-rét) füzve 1 ft 80 kr. Vászonba kötve .
2 ft. 40 kr.
gebung.)
Mólé. Uj magyar-franezia es f r a n c z i a - m i g y a r szótar. A legjobb kútfők szerint
Kelemen Mór. Latin-német m a g y a r tiszti szótar. Átnézte. Dr. Ballagi Mór, tanár.
szerkesztve. Harmadik tetemesen bővített és javított kiadás. Két kötet:
1862. 92 lap, 8-rét) füzve
50 kr.
I. kötet: Franczia-magyar rész. D'aprés les meilleurs ouvrages publées jusqu'a
ce jour et spécialement d'aprés le dictionnarie francais de Mólé (420lap 8-rét)
Német-magyar t u d o m á n y o s műszótár a gyranásiumok és reáliskolák számára
füzve
1 ft. 60 kr.
Deutsch-ungarische wissenschaftliche Terminologie. (VIII., 362 Jap, nagy 8 rét)
II. kötet: Magyar-franezia rész. Irta Babos Kálmán. (520 lap, 8-rét) füzve 1 ft. 60 kr.
füzve
2ft. 50 kr.
&QT A két rész egybe kötve fél bőrbe 4 frt. "Om

SZURMÍK J. FIAI

arany-, ezüst- és drágakő-ékszer-üzlete
Pesten, kigyó-utcza f. sz.

Kivonat a nagy árjegyzékből

Fűszerkereskedés megnyitás.
Van szerencsém ezennel a t. cz. közönségnek tudomására hozni, miszerint a B. és J . czég alatti fűszerkereskedést átvettem, melyet egyátalában
friss árukkal ellátván, ezentul is főfeladatomnak tekintendem, a t. cz. közönség becses bizalmát jó, olcsó és pontos kiszolgáltatás által kiérdemelni.
Ennek következtében ajánlani

Ajándék darabok.

Minden darab 3 próbás aranyból.

Gyermek fülbevalók 1 ft. 70 krtól és feli
Fülbevalók gömbölyűek
4 » 2ö
Fülbevalók hosszuk 6 »
Keresztek
2 » 25
Csattok
1 » 20
Ing gombok . . . . 2 » 50
Női gyürük jó kővel 2 » 50
Nöi pecsétnyomó
gyürük . . . . . . 3 » 50
Karika gyürük . . . 3
Férfi gyürük pecsét
nyomó forma . . 5
Nyakkendő tük . . 5
Nyaklánczok, kereszt
vagy metállhoz . . 6 50
Metállok
6
Melltük (Broche) . 6 » — » » »
Garniturok (Broche
és függó)
15 » — r> » »
Karpereczek . . . . 18 » — » » »
Oralánczok rövidek 24 » — » » »
Oralánczok hosszuk 38 » — » » »

3 (13) próbás ezüstből.

Gyüszük
—ft. 60 krtól és félj.
Csemegekés, és vili. — » 60 » » »
Keresztek zománczal nyakba . . . — » 60
Emlék gyürük fel
1 » 25
irással
1 » 75
Gyermek játékok
Oralánczok . . . 2 » 50
2 » 50
Karpereczek . . .
Garniturok (Broche
6 » és függő)
50
Thea szűrök . . . .
Czukor fogók . . .
Keresztelési és bérmálási emlék ké2 »50
pek
Só- és borstartók
együtt
3 50
Gyermek evőeszközök t o k b a n . . . . 5
Varrró eszközök
tokban
5
Poharak
6 50
Gyertyatartók . . . 20 » —
Iró eszközök . . . . 15 » —
Csengetyü tálczával 25 » —
Czukor edények . . 8 » —

Maria képek nyakba— ft. 15 krt. és félj.
Keresztek
— „ 30 » » »
Mataiilok fel nyi los. — » 50 » » »
m v ' Hivatalos próbával ellátva.
Nehezebb arany és ezüsttárgyak, u. m. lánczok, garniturok, evókészletek,
8
i 12, 24 személyre, a munka különfélesége szerint, gyártási áron számittatnak.
A fantasie-darabok, finom drágaköves tárgyak, Loius Laine legujahb rajzai
után vannak dolgozva.
Cserénél, az arany vagy ezüst egyenlő finomsága mellett, csupán a munka
1
avitás
°k) czimerek, betük metszése kőbe vagy aranyba gyorsan eszközöltetik _ ? J.
^aját használatunkra
tunk vásárlunk gyémántokat, gyöngyöket, szines köveket,
aranyat
at és ezüstöt.
ezüstöt
Arany-ezütpénzt, bel- és külföldit beváltunk a napi árfolyam szerint.
-». , m e grendelések a szokott módon pontosan teljesittetnek, és nem tet,.. . ,
i678 ( 8 - 0 )
V a l r m ^ - ^ - _

jóféle s tisztaizlésü

kávé csak 2 ft. 80 kr.
5

Portorico-kávé .
Arany-Java-kávé
Laguayra-kávé •

font

. 3ft.40 kr. | Plant-Clj Ion-kávé . . 4 ft. 20 kr.
. 3 „ 80 „ | Cuba-kávé egész finom 4 „ 40 „
• 4 „ — „ | Gyöngy-kávé egészfin.4 „ 50 „
továbbá:

Cilikor, brasiliai-rhUIU e g y p i n t 1 lt., legfinomabb jamaikairhuin, Pecco-virág- és Souchong-thea, sardinák, mustár és sajt-félék
a legjutányosb áron kaphatók Pesten,

Jármay Árminnál

(ezelött B a n h o f e r

é s

J

y

)

a két szerecsen- és Laudon-utcza szögletén, H-dik szám alatt.
Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett a leg7 1 7
gyorsabban eszközöltetnek.
(ö~12)

SHT A t. c*. vidéki közönségnek! Üzletem könnyebb feltalálása tekintetéből szolgáljon tájékozásul «* itt lenyomott tajrajz,
mely a lánczhidtól veszi kiindulási pontját"

Tizenhetedik évfolyam.

4-ik szám.

40

Párisi legyezők
2.50, 3,4, 5, 10, 30 ftig.

Báli ruhák
30, 35, 40, 50, ftig.

Tárlatán: véges,4,5,6,8,15^.
PF" Összes árjegyzék "•E
bérmeiitve.

Türsch F.-nél

Pesten, váczi-utcza 19. szám alatt
i3 (1—4)

nagy választékban,a legjobb rendszerszerint, szilárd puskamüves munka

p3F" Hajai készítmény

Lvukas í'ug vagy csuzbúl eredö

fo* fájást

fogdaganattal vagy fekélylyel, rögtön
eltávolítja egész évre a hirneves párisi
titkos szer

LITON

elérhetetleo! csalhatatlan!
ha m á r semmiféle ?zor nem h a s z n á l !
Főraktár Magyarországra nézve:
Tőrök József gysz. Pest. királyutcza 7. sz. a., kapható továbbá Pesten,
Sztupa gysz. szénatér. Skála Józsefváros
templomtér. Budán: Vlassek Krisztinaváros, s az udvari gyógyszertárban a
várban. Ó-Budán: Zboray és Eisdorfer,
s minden gyógyszertárban. 7(JU (1 — 2)
Egy' övegese ara 6 0 k r .

finom sodrony és damaszk csövekkel s csinos vesétekkel 60, 70. §0, 90, 1OO
120 forintig, továbbá

Lefaucheux vadászfegyverek,

a leghiresebb franczia gyárakból 42, 45, 50, 6 0 egész 115 forintig; mindennemü
Egy
Egy
Egy
Egy

csappantyus-fegyverek, mint

szimpla vadász-fegyvor vascsővel
1—10 ftig.
dupla fegyver vascsővel és patentcsavarral keményen forrasztott . . 15 —18 „
dupla fegyver drótcsővel (Rubans) lüttichi
22—28 „
dupla fegyver, zsinór vagy finom damaszk csővel
30—50 „

Ua?" Revolvereket

a szülék szamára*

Flobert pisztoly és puskák,

Gyakran felmerült eseteknél alkalmam levén sajnosan tapasztalni, miszerint ..Giliszta-csokoládé'* név alatt
ismert, kitünö hatásu szeleteim üzérkedő csalók által atánoztatnak, az álszer
sajátomról vett minta szerinti utasitás
mellett terjesztetik: van szerencséin a
tisztelt közönséget ezennel figyelmeztetni, hogy valódi általam készitett ..GiIiszta-C!»ókoladenak"esak azt ismerje
el, melynél a mellékeit utasításon nevem
nem nyomtatva, hanem sajátkezüleg aláírva van, mint itt alább látható. Egyébiránt legczélszerübb a megrendeléseket
közvetlenül nálam, v.igr a könyvecskémben megnevezett r. bizományosoknál
eszközölni.
ti99(-t-12)
Kapható Pesten: Török Jozsef és
Thallmayer és társ uraknál.

faucheux puskatöltények, franczia gyártmány, ajánlja

DNSGHULD EDE,

«.<»-..>

fegy verkészitö és kereskedő

Pesteiirváczi-utcza a „lerél"-hez.

_ k. legszilárdabb munkáért, s a fegyverek szabatos lőképességeért jótállás vállaltatik, s nem tetszés esetében
14 nap leforgása alatt kicseréltetnek.
y Vidéki mejtrendelések leggyorsabban teljesittetnek. " ^ 0 ¥•,,

x^^^*^
gyógyszerész.

A t. szülékhez!
Erdekeit bizonyitvány ..fiiliszta-csofeoladéin" tekintetébe. Szik>,:ó, január lö-an
1869. Tekintetes érdemes ur! Uraságodnak
bizonyosan iól fog •';•!'.í a tudósitás, hogy
..(iiliszta-cokolatfoja:).ik"
hatása csodálatos nagyszerü volt. ét. CMikugyan sajnálatos
volna, ha a tekintere> ^rn-.ik titka időjártával
nem kerülne nyilvánosságra, mert daczára a
vegyészet nagybani eiőhaladásának, az utánzott „Giliszta-csokolade"az önéhez képest
semmi! Most tehát ismét felkérem önt. ezen
ide mellékelt pénzért számomra ..Csokolád é t " küldeni sziveskedjék. Mely kérésem
mellett vagyok e- maradok alázatos szolgája

Sat!}' Mihály, s. k.
Kapható Pesten: Török Jozsef ésThalIUiayer éí társ uraknál.
69$ (4-12)

er. GROSSMANN,

szem- és fülorvos

PESTEN.
Józseftér ll-iksz. «laít, Ciroszféle házban
J ^ * Kendéi hétköznapokon délelőtti l l -12 és délután 2—4 óráig. —
Szegények számára ingyen minden vasárnap délelőtti órákban. 700(1 — 12)

Elöfizetési

felhívás

Hatodik kiadás

(magyar nyelven harmadik).

\ép Zászlója titkai s veszélyei.
A

-™

czimü

™

politikai képes hetilapra.
Kiadói szó:

A „Nép Zászlója" előfizetési ára a szerkesztői szózatban kifejtett sokszoros javitások és szépítések daczára a régi marad:
Postán küldve: Egész évre . . . . . . .
4 forint.
Félévre
2 „
»
„
Egy negyedévre . - . • • 1 „
Ki tizet gyujt „tisztefv'tpéldáiiyt," ki húszat ozenfölül „Balpárti
népnaptárt", ki ötvenet ezenföliil még egy „XépZászlója naptárát" is kap.
A két legtöbbet uyüjtő Kossuth Lajos nagy arczképét aranykeret-

ben kapja emlék.!.

4

j

^ zászlója" kiadó-hivatala

élet

Értekezések a nemzés és nemi betegségekről, az utóbbiak óv- és gyógymódjaival.
616 (4—12)
Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. R o d e t , lyoni orvos

ragályelleni legbiztosb óvszerérői,

a férfi ea n&i iyarazerek boncatani ábráival.
Ara: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több
utánvétellel 40 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Kiber V. P.

Pesten, József-utcza 66-ik számu
saját házában.

Pesten, egyttem-uteza 4-ik szám.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1870 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Elöfizetési föltételek : a Vasárnapi Ujság; és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
f* Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdeté8i
dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnal 10 krajezárba; háromszor- vagy
tobbsiün ígtatásnál csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad BrcHbrn: Oppelik Alajos, Wollzeile Ur. 22. és Ilnaseiistfin és Vogler, Wollzeile Nro. 9.—
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Dömötöri

N é m e t h

József.

(1790—1870.)

Lefaucheux módszer 6 lövéssel, tökéletes önfolhuzással 10, 12, gps?
15, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60 forintig.
E H s ^ f Ali/Al/ P^rJa szimpla 2 forint 50 krajczártól, dupla
1 l í S / i l U l j ' U R csővüek 4 forint 50 krajczártól fölfelé.

Különös figyelmeztetés

Pest, január 23-án 1870.

z 1825-diki országgyülés összehívását I életnél." A bünvádi kereset ez emlékemegelőző nagy nemzeti mozgalom, és az zetes nyilatkozatra elmaradt, — s a kor
alkotmányon ejtett ujabb és ujabb sérelmek mány egy nagy fordulóval az alkotmányos
által elöidézett visszahatás korszakából jól utra tért, összehiván az 1825-diki országesik visszaemlékezni egy névre, mely a Met- gyűlést.
ternich-rendszer romlott légköréből épen,
Ez apának volt becsületességre, tehetsétisztán maradt fönn s megtartotta mocsok- gekre egyiránt méltó gyermeke az a Dömötalan fényét.
töri Németh József, kinek élethű arczvonáE név birtokosa Dömötöri Németh János, sait mai számunkkal veszi az olvasó; ama
udvari tanácsos, husz éven át királyi fiskus, derék bajnok, kit pályatársai s nagyszámu
késöbb a hétszemélyes-táblának közbirája, tisztelői a mult kedden vittek ki örök nyukit kortársai a Justus" melléknévvel tisztel- galomra. Az élet, mely e koporsóba zárult,
tek meg. Nem tartjuk feleslegesnek megjegyezni, hogy ez,
és azon Németh János, szintén
kir. fiskus, ki 1795-ki gyászos
szerepléséről annyira szomoru
emlékezetet hagyott fönn, csupán névrokonok voltak s egymással semmikép össze nem
zavarandók.
Barsmegye rendéinek 1823diki határozata, s az ennek következtében herczeg Koháry
Ferencz rendeletére ellenök
meginditott felségsértési pör
sokkal ismeretesebb, hogysem
azt, mint szorosan ide nem tartozót, e helyütt ismételni kellene. Elég lesz megjegyeznünk,
hogy állása Dömötöri Németh
Jánost kényszeritette azon kellemetlen lépésre, miszerint a
kijelölt egyének ellen a törvényszéki idézetet és vádat elkészítse. Ö azonban elsö sorban
hü hazafi, törhetlen becsületességü és megvesztegethetlen
jellemű polgár levén, nyilt
öszinteséggel kijelentette, hogy
a
hütlenségi keresetet a fönforgó
esetben törvényre alapitani nem
lehet, öket a birák hitszegése
nélkül elmarasztalni lehetetlen,
s
DÖMÖTÖRI NÉMETH JÓZSEF.
ez okból ö a vádat megfogalmazni nem fogja. S midőn erre
kényszeritették, megirta ugyan a vád- tán nem csillogó, de drága, mert az utolsó
*
u r e S e n 'i de az idézendő törvényczikkek helyét lehelletig becsületes és hü volt.
y
y
hagyt a.
Dömötöri Németh József 1790-ben szüleFerencz
császártól
kérdőre
g
g y
tett
Pesten.K Atyja oldalán növekedve, az
f e l e l t : » >
g
y
4d
en v a n
életem, de hazám joga akkori idök fogalma szerint nem neveltethekir-íl
l
/l
1
l
drágább
előttem
az tett másra, mint a közpályára, melyen korán

fejlődő tehetségei és atyjának magas állása
után szép jövö várakozott rá. A „just" el is
végezte a pesti egyetemen, de lelke csaták
tüzébe vágyott.
Napoleon győztes seregei ez idötájt reszkettetek meg a világot, s igy vágyának nem
volt nehéz eleget tenni. A fiatal jurátus egy
szép napon beállt a Vukassovics-féle feketehajtókás gyalogsághoz, onnan rövid idő
mulva a nádor-huszárokhoz, hol mindvégig
meg is maradt. Midőn az 1812-diki dermesztő
fagy, éhség s hadi szerencsétlenség csak
nyomoru maradványait hozta
meg a roppant franczia seregnek Oroszország szivéből Poroszország határáig, s Európa
népei egy nagy szövetséget alkottak a rettegett hatalom ellen,
melybe Ferencz császár is beállott, a négy napig vívott lipcsei ütközetnél Dömötöri Németh József már mint fiatal
tiszt vett részt, s késöbb egy
szakasz nádor-huszárt vezetett
be Páris alá.
1820-ban vette nőül mint
kapitány Alapi Salamon Ferencz müvelt lelkü leányát,
Máriát, kivel boldog házasságban élt évek hosszu során át. E
házasságból születtek gyermekei: Lajos, ki jelenleg Fehérmegye törvényszékének alelnöke , Sándor nyugalmazott
huszárőrnagy, ki az 1859-dik
évi olasz hadjárat alkalmával
Casteggiót bevette, s ezért a
vaskoronarendet kapta meg,
Emilia, Kendelényi Alajosné, és
Jozefa özvegy Gedeon Gáborné.
1848-ki szabadságharczunk
Saatzban, Csehországban találta
Németheta nádor-huszárokkal,
kiknek akkor már ezredesük
volt. AWürtemberg és nádorhuszárok önfeláldozó lelkesültsége, határt nem
ismerő hazaszeretete szintén ismeretes dolog.
Alig érkezett el hozzájok a 48-i kormány hazahivóproklamácziója, készen voltak tervükkel.
Saatztól Dévényig elég hosszu ugyan az ut,
főkép lóháton, de Sréter Lajos, Virágh Gida

