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18-ik szám.

Jogtudományi miivek,

Tizenhetedik évfolyam.

melyek Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-utcza 4. sz.) megjelentek
és minden hiteles könyváruknál kaphatók:
D r . B o z ó k y Alajos. A r ó m a i j o g institutióinak t a n - Törvényjavaslatok. I. Az első folyamodási birósákönyve. (8-rét, 508 lap) fűzve

3_fL

gok rendezéséről. II. A bírósági végrehajtókról. III. A királyi ügyészség szervezéséről. IV. A békebiróságokról. V. Az állam tisztviselők nyugdíjazásáról, valamint
azok özvegyeinek és árváinak ellátásáról. (Külön lenyomat a „Jogtudom Közlöny"ból.) 8-rét, 117 lap) fűzve
' 70 kr.

Cziráky Antal Mózes, gróf. A magyar közjog alapvonalai. A szerző nyomán irta Hegedűs Lajos Kandid. Második bövitett kiadás.
(8-rét 400 1.) fűzve

2 ft.

a szölöbirtok után járó tartozások
Dr. Degen Gusztáv. A váltó történelme a legrégibb Törvényczikk
megváltásáról és a megszüntetett szőlöbeli tartozások körül követendő eljárásról.
id&ktöl korunk!*. Különös tekintettel a váltó-elméletekre. A váltótudomány kedvelói számára. (8-rét, 242 lap) fűzve
2 ft. 60 kr.

Az 1868. évi XXIX. t. ez. és az erre vonatkozó miniszteri szabályrendeletek szerint
összeállítva. (8-rét, 56 lap) fűzve
40 kr.

Hajnik Imre. Magyar alkotmány- és jogtörténetein.

I. füzet. Bevezetés a magyar alkotmány és jogtörténetembe. (8-rét, 38 lap)
Tűzve
40 kr.
II. fűzet. Az ösmnicyar nemzeti szervezet és ennek előzményei hazánkban.
(8-rét, 46 lap) fűzve
50 kr.

Kautz Gyula. Nemzetgazdaság- és pénzügytan

tekintettel a gyakorlati ipar-életre a fennsőbb tanulmány szükségeire, meg az államkormányzat és törvényhozás feladataira. Második, átdolgozott és tökélyesbitett
kiadás. Megjelent az első fűzet, folytatása sajtó alatt. Az egész munka 42—44 ivnyi
leend, fűzve ára
tj ft.

Dr. Kürthy János. Az ausztriai-magyar birodalom
statisztikájának
fűzve

és erdélyhoni községi birák, elöljárók és jegyzők használatára; felvilágosító s útbaigazító jegyzetekkel és gyakorlati irománypéldákkal ellátva. A magyar minisztérium fennállása óta kibocsátott uj alkotmányos törvények és rendeletek nyomán.
Egy vastag kötet 50 nyomott ív, ftizve
4 ft.

életbeléptetése és végrehajtása tárgyában kibocsátott magy. kir. miniszteri rendeletek gyűjteménye. Hivatalos adatok után közli Szeniczey Gusztáv.
I. kötet 5 füzet, egy-egy füzet ára
\ ft,
II. kötet 1-sö fűzet 1 ft.,"2-ik 80 kr., 3-ik 1 ft., 4-ik 80 kr.

Az 1869-ik évi törvények ugy az azok életbelép-

Döntvénytár. A magy. kir. kúria semmitöszéki és

tetése és végrehajtása tárgyában kibocsátott magy. kir. miniszteri rendeletek gyűjteménye. Hivatalos adatok után közli Szeniczey Gusztáv. Külön kiadás. (8-rét,
348 lap)
ftizve
1 ft. 80 kr.

Farkas Elek. Legújabb házititkár. Mindennemű

Szeniczey Gusztáv. A magyar váltó és kereske-

családi s kereskedői levelek, valamint a közéletben előforduló bármiféle iratok helyes szerkesztésére vezérlő szabályok, számos példával világosítva. Ezekhez járulnak : mindennemű magyar, latin, német és franczia czimek tára. folyamodások,
mindennemű szerződések, egyezségek, kezességek, engedmények stb. stb. Hetedik
kiadás. 1860. (659 lap, nagy 8-rét)
2 ft. 60 kr.

Fiedler Ignácz. A telekkönyvi törvény gyakorlati
Függelék az uj törvénykezési rendtartáshoz. A m.
felelős minisztérium által kibocsátott törvénykezési rendeleteknek gyűjteménye,
ügyvédek és bíróságok használatóra hivatalos adatok nyomán összeállítva.
I. és II. folyam 1867 — 1868. (8-rét, 124 lap) fűzve
80 kr.
III. folyam 1869. 1. füzet (jan.—juni) (8-rét. 124 lap) fűzve
80 kr.

eljárni a szőlödézsiiiavaltsaf? keresztülvitelénél a felek, jogbiztosoknak, választott bíróságoknak és községelőljáróknak. Felvilágosító példákkal és irománypéldákkal ellátva. (8-rét, 95 lap) ára fűzve
80 kr.

(1868. 54-ik t. ez.) kérdések és feleletekben. (8-rét, 204 1.) fűzve

1 ft. 20 kr.

:

kedések kérdés és feleletekben. (8-rét, 112 lap) fűzve

80 kr.
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Törvények és hivatalos rendeletek gyűjteménye,;
a nemzeti felelős kormány visszaállításától fogva. Kiegészítő jegyietekkel szerkeszti I
ftkrdss Bálint. 1867-dik év. Teljes egy kötetben. — Ara
:; ft. i

Gyermek vászoimeiiiöeK.

Hosszú vánkosok, ingecskék, szakálkák,
kötött zubonykák és főkötók stb.

Keresztelő készletek.
Türsch F.-nél

Pesten, váczi-uteza 19-dik szám.
762 (2—o
Medaille de la société de» sciences
Indngtrielle* de Paris

Semmi ősz haj többéi

iMELANOGÉNE.

Dlcquemare-től Rouenből.
Gyár; Rouenben, rae SaintNicolas, 39.
A haj-és szakálnak pillanatnyi gyors, bármely árnyazatu a
bőrre nézve minden kártékony
hatás nélküli festésére.
Ezen festószer legjobb valat
mennyi eddig használtak közt
Főraktár: P e s t e n Török József
gyógysz. urnái, király-uteza 7. szám.
Ára 3 ft. 50 kr., postán 20 krral több.

csődeljárás az 1868-ik évi LIV. törvényczikk 45.§. alapjánaz 1840-ik évi XXII. és
1844-ik évi VII. törvényczikkekből az országbírói értekezlet által javaslatba hoideigk
zott ideiglenes
törvénykezési szabályok szerint. Második kiadás. (Nagy 8-rét,
286 lap). Ára
2ft.

se'ges peres és nem peres birói határozatok és beadványok gyűjteményével, ugy a
földtehermentesitési kötelezvények megsemmisítése körüli eljárás tárgyában kiadott
legfelsőbb rendelettel és'a magy. kir. igazságügyi miniszter által, az 1869-ik évi
ápril 8-án kiadott és váltó-végrehajtási eljárásra vonatkozó rendeletben foglal szabályok szerint tárgyilagos rendben szerkesztett mindennemű irománypéldányokkal
függelékképen ellátva. Segéd kézikönyv váltótörvényszéki hivatalnokok, váltóügyvédek s perlekedő felek számára. Harmadik bövitett kiadás. (Nagy 8-rét.) —
Ára
2 ft. 50 kr.

A bélyeg és illeték díjszabás. A magyar kir. pénz-

Knorr Alajos. A bírói ügyvitel és átmeneti intéz11

vényezikkek nem különben a magyar kir. igazságügyi miniszter által 1869-ik ápril
8-án a váltói végrehajtásokra vonatkozólag kiadott eljárási szabályok és egyéb a
váltótörvénykezésre vonatkozó magas rendeletek szerint, összeállítva ugy nem különben a magyar földhitel-intézet peres ügyeinek gyors elintézése tekintetében
kibocsátott legkényelmesebb királyi leirattal és egy a váltójogra vonatkozó pótléktárral függelékképen ellátva. Negyedik bövitett kiadás. (Nagy 8-r., 248 1.) ára 2 ft

Szeniczey Gusztáv. A magyar váltó-eljárás a szűk-

Gyürky Antal. Gyakorlati útmutatás miként kell
Knorr Alajos. A polgári törvénykezési rendtartás

delmi törvény az 1840: XV. XVI. XVII. XVIII. és XX., ugy az 1844. VI. tör-

Szeniczey Gusztáv. A magyar csődtörvény és

alkalmazása. Második Erdély telekkönyvezésére való tekintettel átdolgozott és
bővített kiadás. (8-rét, 311 lap) fűzve
2 ft.

ügyminiszter által 1868-dik évi július 21-én közzé tett pénzügyi törvény 14. füzetében foglalt és az ezen pénzügyi törvény kiegészítéséül időközben kiadott egyéb
rendeletek, ugy az 1868. évi XXIII. t. ez. s az 1869. évi XVI. és XVII. törvényczikkek nyomán kó'zli Szeniczey Gnsztáv, nyugalmazott királyi váltófeltörvényszéki biró. Függelék: Az 1868—69-dik évi törvények és rendeletek gyűjteményének
I és II-dik kötetéhez, közli Szeniczey Gusztáv, kiadja Heckenast Gusztáv.

LIEBIG-féle HDSKIVOHAT

FRAY-BENTOS-ból (Dél-Amerika.)
LIEBIG-féle HUSKIVONAT-TÁRSULAT LONDONBAN.
Nagy megtakarítás háztartásra nézve.

Kutya-labdacsok,

Anglia leghirnevesb állatorvosainak évek hosszú során tett tapasztalatai alapján, Kwiida Ferencz
János által készítve, KorJutalmazva két aranyéremmel, Paris 1867; Hávre 1868.
neuburgban;
kutya-betegség,
A nagy becsületdiploina — mint legnagyobb kitüntetés — Amvidatsnez,
nehézség,
csúz s a rensterdam 1869.
des kutya-betegségek ellen.
Kisebb részletekben! árak a magyar-osztrák birodalomra uézre:

Azonnali eléállitása erőteljes húslevesnek, mely az árnak egy harmadával olcsóbba
kerül, mint a fris marhahúsból főzött. — Elkészítése s megjavítása mindennemű levesek,
mártalék s főzelékeknek stb.
Eröiitő eledel gyengék $ betegek számára-

1 angol font tégely

5 frt. 80 kr.,

% angol font tég.

3

frt.,

Pest, május l-jén 1870.
Előfizetési foltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft.
F~ Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre S ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Az 1865—1869-ik évi törvények, ugy az azok

vázlata. Jogakadémiai hallgatók számára. (8-rét, 456 lap)
'
2ft.60 kr.

legfőbb itélőszéki osztályának elvi jelentőségű határozatai. Gyűjtötték dr. Dárday
Sándor és dr. Gallu József. I. folyam (8-rét, 164 lap) fűzve *
1 ft. 50 kr.

'4*

Tóth Lajos. Községi kalauz. Vezérkönyv magyar-

>/« angol font tég.

1frt.20 kr.,

% angol font tég.

92 kr.

/7
S
/} Csak azon esetben valódi, hogy
^ - a ^ - í - ^ - ^ h a minden tégely az itt oldalt
Q
*5 leható aláirás§al van ellátva.
Kapható: az ország minden előkelő kereikedét 1 gyógyszertáraiban.

Nagybani raktár a társulat levelező tagjánál:
THALLMAYER A. és társánál Pesten, s Bécsben: KLOGER és fia s
VOIGT JÓZSEF és társánál.
742 (5-22)

Biztos óvszer a veszettség ellen.

Egy skatulya ára 80 kr.
V a l ó d i m i n ő s é g b e n kapható Pesten: TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnái, király-uteza
7-dik szám.
753 (g_9)

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

7

Hirdet

8

•
« i dijak, a Vnsmnapi t'jsag és l'olitikai ljdoiiKiiRokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszor- vagy
tSbbszSri igtatásnál esak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Brrobrn: Oppclik Alajos, Wolkeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9.—
Bélyeg-díj, kfllón mi„den Igtatás után 30 ujkrajezár.

Zrinyi a költő szobra, Izsótól.
ludva van olvasóink előtt, hogy a köz- művészetünk e legújabb kitűnő termékére gyületben.Hazánk egyik legnagyobb költője

oktatási miniszter, pár éve már, két hazai forditsuk a figyelmet, s hogy a nagy költő, s a tettek egyik legnagyobb embere; a jeszobrászunkat, Izsót és Engelt két-két mell- hadvezér és államférfi emlékét is felújítsuk. lennel elfoglalt gyakorlati ember s a jövőbe
szobor készítésével bizta meg, melyeket a
Ez utóbbi ezélból életrajzot közölni nem látó prófétai szellem; a legerősebb meggyőnemzeti múzeum műcsarnokában szándéko- szándékunk. A „Vasárnapi Újság" egyik ződések és merész tervek mellett a józanság
zott fölállittatni; jelesen Izsót Zrinyi a költő s régibb évfolyama, terjedelmes történeti raj- és mérséklet példánya korában; a csaták
Verbőczy István, Engelt pedig Istvánffy zot adott Zrinyi Miklósról a költőről, Pauler zajának és a magányba vonuló tanulmányMiklós és Pázmány Péter mellszobrai elké- Gyula tollából, s most csak kivonatot adhat- nak egyaránt nagy kedvelője. E név, mely
szítésével. A mintákkal mind a két művész nánk e régibb közleményünkből. A helyett alatt közönségesen emlittetik: ,,Zrinyi a
elkészülvén, azokat a miniszternek bemutat- inkább némi átalános jellemzését adjuk a költő" — korántsem meríti ki se foglalkozáták, ki mindkettőnél, egyelőre egyik-egyik- nagy férfinak, kitűnő történetírónk Salamon sát, se érdemeit; de részint megkülönbözteti
nek márványban való kivitelét rendelte
'"
Ferencz után.
öt általa megénekelt nagy ősétől, részint
meg, u. m. Zrínyiét és Pázvalóban jellemző ránézve, s
mányét.
nem is mellőzhető jellemrajzáEz az Izsó Zrínyi-szobrának
ból, mert e nagy férfiúban a
rövid története. S most, midőn
fenebbi tulajdonok ritka ösza mű, karrarai márványban,
hangzásban állanak s költészete
készen van, s a művésze által
kapcsolatban élete tevékenyséfölfedezett szép erdélyi márgével, vágyaival és a gyakorványból készült piedestálján
lati férfiú érzületével.
áll, elmondhatjuk róla, hogy
„Minden lelki tehetségei
a legszebb s legmüvészibb szoés cselekedetei egy czélra vanbormű, mely eddigelő magyar
nak irányozva első fiatalsága
véső alól kikerült?
**
óta. A magyar hősiség újra
Zrinyi a költőnek két vagy
élesztése és a honvédelmi rendhárom, egymástól lényegesen
szer újjáalakítása volt e czél,
különböző arczképe maradt
akkor, midőn vallásfelekezeti
fenn; ezek közül kettő a költő
viták izgatták a kedélyeket;
életében s természet után véve.
egy nagy reformot sürget, miA közönségesen ismertebb és
dőn a jelszó a konzerválás; a
elterjedtebb, mely Marsalko
török elűzését tartja fő teenáltal mellszoborban is kidoldőnek, s e czélra az egyesígozva s gypsz-öntvényekben
tést, midőn mások az alkotmáismeretes,fiatalabb kori; a mányosság és lelkiismeretben szasik,melyet előszörAranyJános
badság föntartására más oldaKoszorúja adott volt mümellon nézik az ellenfelet. —
lékletül 1863-ban, későbbi. Ez
|
Mindamellett, hogy merész
utóbbi, nagy lélek és nagy s
terve még nem talál egész egy
viharos küzdelmek s szenvedépártra, hogy a korral némileg
lyek tüköré az, mely a szobrász
ellentétben látszik lenni, nagy
füvének alapul szolgált, bár a
tehetsége, a hadi tettek által
többi képekkel való összevekivívott első rendű tekintély
tésben s a legjellemzőbb arczs a személyes tulajdonok álk
ép előállításában a lehető legtal
nyert közszeretet mindkét
lelk
üsmeretesb v o i t pártnál, valószínűvé tették a
s
külső sikert is, s ha egy sajnos
valóban, Zrinyi a költő
véletlen életének véget nem
s f b í k é P z e l e t ü n k előtt áll e
T
Zrinyi
a
költő
mellszobra.
Izsótól.
vet negyvenhat éves korában,
a °J1 , ' melyet a miniszter >
könnyen megérhette volna,
rv
r d l s i k e r ü l t
sz
önw
7
gyp hogy
eszméi
népszerűekké váljanak. Alig
„Zrinyi Miklós nemcsak korának legnaben i s
r<\hh í - •
sokasittatott, hogy vele
van
benne
kétség,
hogy e férfiú élete képes
gyobb emberei, hanem a legritkább tünemévolt
volna
más
irányt"
adni a magyar nemnyek közé tartozik, kikben a legfényesebb
is
zet
történeteinek
az
1683-diki
török hábohogy a szoborra, tulajdonok egyesülnek csodálatra méltó ve-
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rukig. Ritkán is érte nagyobb veszteség utóbb. Valamint egész élete mintegy össze- i Én már éltem eleget, láttam gonoszt 8 jót,
hazánkat egyes emberben, mint 1664-ben, olvadt a múlt nagysággal, ugy költészete Már meg is untam hiábavalóságot;
nov. 18-án, midőn Zrinyi Miklós vadászat mintegy életéből forr ki. Kevés epos van. Mórt láttam mindenkor: mit a világ adott
közben lelte halálát. Magyarországon elsi- mely a költő belső éi külső életével oly Egy kézzel, kettővel mindjárt visszarántott.
ratta minden párt. s — a mi ritka eset ma- kapcsolatban állana, melyben a költött mel- Nem láttam semmi jót, miben mognyughatnám,
gyar ember halálakor — a keresztyén Európa lett annyi legyen a valóság, mint a „Sziget- Nem találtam nyugvást, a mibon bízhatnám;
nagy része is csaknem magáénak vallotta a vári veszedelemében, s e részben nagyon Csak a mikor noked, Johova, szolgáltam,
veszteséget. — Ha a maga kora nem ér- különbözik a görög és római mintákat Akkor elégedtem mag és megnyugodtam.
tette még öt, csakhamar bekövetkeztek az utánzó, úgynevezett classica iskola terméFiam, annak szolgálj és járj azon úton,
események, melyek fényesen bizonyiták, nyeitől, melyek térben és időben igen távol Mit fia istennek rendel e világon:
hogy ö volt az, s nem kortársai, ki megérté eső történetekről, a költőt környező élettől Ez ád neked erőt a török pogányon,
a világesemények fejlésének logikáját: azt merőben különböző viszonyokról énekelnek. Ez ád jó szerencsét ezen a világon.
monda, eljött az idő, hogy a török kiüzessék — Torquato Tasso s maga Virgil sok száz
hazánkból, — a mi halála után húsz évvel év múlva s többnyire általokismeretlen he- Aztán emlékezzél az én sok próbánarul
be is következett, midőn maga a török hivta lyeken lefolyt eseményeket beszélnek el, Ne légy, mint elfajzott galamb kemény sastul,
Karddal te keressed hiredet pogánytul:
ki sorsát. 0 ezen időre rendszeres magyar midőn az akkor élt embernyom szokásai, Mondhassák igazán, fajzottál Zrínyitől.
hadsereget akart előállítani, hogy elvitáz- szelleme és egyéneinek faja rég kiveszett;
hatlanul a mienk legyen a nagy tény dicső- mig Zrinyi e részben inkább hasonlítható Én égbon az istent imádom éretted,
sége, s minél zavartalanabb annak élvezése. Homérhoz s a középkori germán eposok dal- Hogy bővítse mindenkor a te erődet;
Adja, hogy szolgálhass neki kedve szerint,
Zrinyi Miklóst hadi emberré tette már nokaihoz.
És hogy sok időre mennyben láss engomet.
születése és terjedelmes birtokainak fekvése
Költőnk, ősének, a másik nagy Zrinyi
a török határszéleken; de lelkének a kény- Miklósnak, dicső halála után nyolczvan évvel Ezt a levelemet vidd gyorsan királyhoz,
telenségnél magasb rendű motívumokra volt írja meg eposát, és a tárgy nagy részét az Tudhasson idején készülni a hadhoz
nyúlni jó móddal az ország dolgához,
szüksége. Költői lélek volt a szó legmaga- egyénekkel s egyes episódokkal együtt tör- És
Mert sietséggel jön Szulimán a várhoz."
sabb érteimében. A szív hajlamain, az eset- ténetírókból veszi. De sok élő hagyomány,
legességen tul azon erkölcsi idealismusban a nép száján forgott históriás ének elevenebb „Kömény szivü atyám, mit kegyetlenkodol?-<
találta erejét, mely mindenben nagy elveket színben tüntette föl előtte a krónika holt be- így ifiu Zrinyi a nagy bánnak felel:
választ a cselekvés indokául. — ő azért fá- tűjét , mint egy későbbi kor olvasója előtt. „Engomet magadtul kergetni akarsz el,
radott, azért tanult, hogy jeles hadvezérré Az öt tárgyától elválasztott nyolczvan év Hogy tőled elváljak örökös idővel?
képezze magát, — s azért akart azzá válni, majd mitsem változtatott a viszonyokon, Ugy nem fia sasnak, nem igaz sas leszek,
mert meg volt győződve, hogy azon idők embereken és szokásaikon. Már gyermek- Hanem elfajzott veszteni való kölyök,
szerint az a leghasznosabb és szükségesebb korában szinrol szinre lá r ta ugyanazon ala- Ha én halál előtt oly igen félemlok,
a hazára nézve. A magyar hadi dicsőségnek kokat, tanuja volt némely rokon események- S a mit te víg szívvel koressz, én kerülök!
visszaadni hajdani ragyogását, s ez által nek és jeleneteknek, melyeket megénekel. sőt
szerencsét rendel isten neked ,
biztosit ni függetlenségét, nála jól megfontolt egész gondolkodásával, lelke minden erejét Valamely
Méltó, hogy ugyanaz hordozzon engemet:
államférfim reflexió volt, de egyszersmind rokontárgyak foglalják el a való élet- Bujásommal hát ne gyalázd nagy nevedot!
oly lelkesedett érzelem, mely az első ifjúkor ben is, ugy hogy minden elve, éjjel-nap- De minek is tartsam megunt életomot?
egész hevével élt lelkében haláláig. Ifjú évei- pali elmélkedései és érzelmei egészen beillenek első tanulmánya Istvánffy és Boníin nek höskölteményébe. Annyira benne van j Ez-é a vitézség, mire tanítsz engem,
az első próbám elbujásom logyon?
valátiak, s alig olvasta magyar nagyobb föl- egész külső és belső élete ez eposbau, mint Hogy
Nagy atya rósz fiát mindenki nevesse? . . .
buzdulással a magyar dicsőség évkönyveit, egy lyrai költőé dalaiban, a nélkül hogy Ah, ne adja eztet a jó isten érnem!
mint Zrinyi Miklós, s alig volt valakinek megszűnnék oly objectivitásban maradni,
Uram, vagy engemet hagyj meg itt magaddal,
lelkében maradandóbb ez érzelem. Har- mint akármelyik epos- vagy drámaköltö."
Vagy végzem éltemet a magam kardjával:
minczadik évét jóval meghaladta, midőn e
E hösköltemény, a „Szigetvári veszede- Fogyjon el Zrinyi név olőbb nagy csodával,
sorokat irja:
lem," külsejének csiszolatlan durvasága da- Hogysem csak egyik is éljen gyalázattal!"
„Magyar vitézeknek dicsőséggel földben czára, a magyar költészet egyik legdrágább
temetett csontjai s azok nagy lelkének ár- gyöngye s örökös fentartója írója nevének, De atyja így felele okos elmével:
„Oh nagyszivü gyermek, a teli bölcseséggol!
nyékai
nékem alunnom,
nyéKai.... nem
nem hagynak
nagynak neKem
alunnom, | f
"
hősi fegyvertettei, melyekkel
nkább

m i n t

jjelesb
mikor kívánnám, sem henyélnem, ha akar- | o r á n a k i eí xj
e l e sb hadvezérei között tündönám is. Igen szeretője vagyok az ö dicsösé- kkölt.
A tartalom mellett felejtjük a külalak
göknek, hogy én elmulassam az ő intésöket, hiányát s nehézkességét, mely a kor bélyekiket nemcsak nappalbeli elmélkedésembe gét hordja magán, mikor nyelvünk még fejjuttatnak, de még északabeli elméinben is letlen volt az irodalmi s kivált költői haszelembe tüntetnek, mondván: ne aludjál, ne nálatra, de az író életviszonyaira is emlékeresd a gyönyörűséget; látod-e romlott keztet, kinek a tettek s veszélyek közt
hazánkat, melyet mi annyi vérontással, ve- nem volt ideje irása esinjára elég gondot
résekkel és untalan való fáradsággal nyer- fordítani.
tünk, oltalmaztunk és sok száz esztendeig
A kis mutatvány, melyet a nagy műből
megtartottunk: kövesd az mi nyomdokunkat,
kiszakítunk, az ötödik ének vége, midőn
ne szánd fáradságodat, ne szánd véredet, ne
Zrinyi, a királyhoz irt levéllel fiát Györgyöt
szánd életedet. Ezekkel az ösztönökkel serküldi el, hogy öt Szigetből eltávolítsa, fokentgetnek engemet nyugodalmamban."
galmat ad a költeményről, ugy tartalmi,
Ily „ösztönökéből folytak cselekedetei, s mint alaki tekintetben.
ily ösztönök adák kezébe a tollat azon pihenő órákban, melyeket hadvezéri és polgári
Zrinyi és fia.
hivatala engedett. —' A magyar történetek
— A „Szigeti veszedelem"-bői- —
olvasása buzdította, hogy hőssé legyen , s
azok adtak nemcsak tárgyat, hanem lelke- Elvégazvén levelét bepecsételé,
sedést is nagy höskölteménye megírására, Aztán fiát Györgyöt szépen megölelé;
melynek homlokán ezen ajánlás olvasható: Okosan, röviden neki igy beszéle
(A gyermek atyja szavát igen füleié):
„Dedicálotn ezt a munkámat a magyar nemességnek. Adja isten, hogy véremet utolsó „Fiam, én utolszor látlak most tégedet;
csöppig hasznosan neki dedicálhassam." A Es azért is áldom az én istenemet,
„Szigeti veszedelem" megéneklésével Zrinyi Hogy hallanod hagyta végső beszédemet;
Mikíós a török elleni harczias széliemet Halld meg fiam kérlek,"az én intésemet.
akarta elevenné tenni és fokozni a magyar Ihol uraságban hagylak én tégedet;
nemzetben. Bár nem iránymü s fó motívuma Karddal bővítettem a te értékedet;
Mindenod lesz. tanulj isteni félelmet,
sem igazolná az ily kezdetet:
Isten megueveli minden szerencsédet.

„Régi dicsőségünk, hol késel i i z éji homályban?1
• J
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Tanulj éntőlem is nehéz vitézséget,
mindamellett, ugyanazon lélek buzgalma T a n u l j fáradságot s hazádhoz hűséget.
szól benne inas alak'Dan, mely a „török áfium Tanulj tőlem jóságos cselekedetet,
elleni orvosság"-ot irta vagy tizenkét évvel Mástól pedig szeroncsét s annak gyümölcsét.

Mennyire bővelkedel te keménységgel,
Annyira tüzedet illik oltanom el.

Tisztességnek édes az ő gondolatja,
S némely magát avval örömest csalatja;
Kevés, ki igazán ezt alkalmaztatja,
Ki a jót jó hirrel összecsinálhatja.
Elragadt tégedet vakmerő bátorság,
Mint széltül hajtatik az ingadozó ág.
Leszen oly idő is, hogy benned vidámság
Ugy fog tündökleni, mint kertbon szép virág.
Nom jó időtlenül virágot szaggatni,
Nem dicséretes neked halált kivánni:
Most, mikor senkinek nom tudnál használni
Haláloddal, tartozol élni s szolgálni.
Nem mienk a lélek, hanem az istené.
Te fogsz-é kodvedro sáfárkodni velő?
Tartsd meg, fiam, magadat nagyobb szükségre,
S szegény romlott hazánknak jobb idejére.
Szükség, hogy én itten végezzem napomat,
Mert isten rendelte itt végső órámat.
Most utolszor kell mutatnom mivoltomat:
Kövessed, mikor kell, te is nagy próbámat!"

lásunk és önfentartásért vívott nehéz küz- tő bilincsek tágulni s szakadozni kezdtek, a legdúsabb s legnépesebb magyar vidékeket
delmeink gyászos napjainak festése, kiváló gondolatok s eszmék forgalma a nyomtatott nemsokára csaknem egészen pusztákká válférfiaink nagy jellemeinek s nagy tetteinek könyvekben egyszerre százszoros s ezersze- toztatta. Hazánknak csaknem egy harmada
kitüntetése iróra és olvasóra oly érdekesen res terjedelmet nyert; az ismeretek közlésé- török igában nyögött; nyugot-északi része
vonzó, hogy nem csudáihatjuk, ha történet nek gyorsasága épen oly arányban emelke- az osztrák házból választott királyaitól várt
íróink a legújabb korig csaknem kizárólag dett, mint a mily arányban emelte közleke- s gyakran híjában várt segélyt és oltalmat;
hazánk politikai történelmének mivelésére désünketa gőzerő használatának alkalmazása. mig Erdély a keleti részekkel török felsöség
A tudományosság fáklyája mind szélesebb- alatt mint külön fejedelemség törekedett
fordították erejöket.
S megvallom, ha a tisztelt közönség fi- szélesebb térre vetette jótékony világát; az megmenteni a szabadság és nemzetiség szent
gyelmét rövid fél óráig igénybe vevő fölol- olcsóbbakká s könnyen megszerezhetökké ügyét. Az egykor oly hatalmas Magyarorvasásommal hatásra akartam volna számitni, vált könyvek kedves vendégei lettek nem- szág három részre szakadva, folytonos beinemzetünk viszontagságos történelmének csak a magasabb körök palotáinak, hanem a viszályok által dúlva, oly szomorú képet
változatos mezején bőven válogathattam közép osztály szerény lakainak is, s tartal- nyújtott, hogy e nehéz korban nem egy havolna érdekesnél érdekesb tárgyak között, muk többé nemcsak a tudósokat, érdekelte, zafi vérezhetett el a csaták terén e keserves
melyekről megható, vonzó képet adni rám hanem minden tanulni vágyó s gondolkozni sejtelemmel : Finis Hungáriáé !
Ezen gyászos korszakban mintegy a gondnézve könnyebb s háládatosabb föladat fo- szerető főt foglalkoztatott. A tudásvágy tergott lenni, mint az, melyet önkényt tűztem jedtével s az ismeretek gyarapodtával a szel- viselés által rendelt orvos gyanánt tűnik
nyert, a kutató ész föl és munkálkodik a reformátió, mely tamagam elébe, hogy tudniillik hazánk mive- lem szabadabb mozgást
g
y
lödési történelmének egyik legfontosabb nyugodni nem tudva előbbre-előbbre tört, a naival a föld porába sújtott leik eket fölemelte,
mozzanatáról, a magyar nyomdászat első lélek egy jobb, szabadabb világ után sóvár- a lelki és testi szabadságra való vágyat és
törekvést soha lankadni nem engedte, a
korszakának nemzetünkre gyakorolt hatáAz eszmék és törekvések e lassanként szétszaggatott hazában a hit rokonok közt
sáról, igyekezzem nagyon is töredékes vázfejlődő s érlelődő forrongása li-gelsöben és erős szellemi kapcsot képezett, s a XVI-dik
latot adni.
A mai korban a történelem nem elégszik leghatalmasabban az emberi lélek . szentek- század viharos folytában nemzetünknek olyan
meg többé az uralkodók és államférfiak mű- szentjének, a vallásos hitéletnek, mezején irodalmat teremtett, melyre még most is
ködésének, a politikai törekvések és küzdel nyilatkozott, a Luther által 1517-ben meg- méltó önérzettel tekinthetünk, oly irodalmek, a harczok és háborúk, diadalok és bu- indított reformátióban, mely a szellemi vi- mat, mely nemzetiségünk fonmaradásának
kások, szóval a nemzetek állami életének lágban szerintern az igazi (.határkövet képezi legszilárdabb alapját, fejlődésének legbiztorajzolásával; ma már a leghivatottabb tör- a lehanyatlott középkor és a hajnalodó uj sabb zálogát alkotta. Valóban nemzetünk
ténetírók egész csoportja a nemzetek életét korszak között. Mintha ösztönszerüleg érez- leróhatatlan hálával tartozik azoknak a szeegész benső valóságában igyekszik fölismer- ték volna az uj kor előidézésére hivatott gény, gyakran üldözött protestáns lelkészekni és földeritni; ezért előszeretettel tanul- férfiak, hogy elébb a lelket kell szabaddá nek kik életöket a nemzeti értelrnesség és
tudományosság emelésére szentelvén, a szómányozza a nemzetek szellemi törekvésének tenni, hogy a test szabaddá lehessen.
s működésének irányait és eredményeit, s
A Németországban megindult szellemi széken mint papok, az iskolában mint taníminél hűbb és igazabb képet törekszik nyer- mozgalom hazánkban rögtön rokonszenvre tók, az irodalom terén mint írók és nyomni a népek koronkénti miveltségi s erkölcsi talált s nemzetünket csakhamar élénken dászok oly önfeláldozó munkásságot fejtettek
állapotairól, polgári, egyházi és társadalmi ragadta meg; mi a magyar faj értelmi ere- j kki, milyenre
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k szent ügyért
é llángoló
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viszonyairól, hogy igy az illető népek és jének és szellemi életrevalóságának tagad- j kesedés képes.
korszakok külső történelmét igazán megértA reformátió leghatalmasabb fegyvere,
hatatlan bizonysága. A reformátió főként
hesse s az egyes nemzeteknek a világtörtékét csatornán szivárgott át hozzánk, tudni- valamint külföldön ugy hazánkban is, a
nelemben őket megillető helyet kijelölhesse.
nemzeti nyelven élő szóval való tanítás melMerem reményleni, hogy tárgyam választása illik a szepesi és erdélyi szász s más német
lett
a sajtő volt, melynek hatalmát a magyar
e szempontokból a tisztelt közönség részéről ajkú kereskedők által, kik külföldi utazásaik
reformátió
legelső bajnokai teljes mértékalkalmával magukkal hozták s itthon elterhelyesléssel fog találkozni.
ben
érezték
és használták. Volt ugyan hajesztették a Luther tanát magyarázó könyzánkban
nyomda
már a nagy Mátyás király
veket, s a külföldi egyetemeken tanult maAz emberiség történelmében egy eleinte gyar ifjak utján, Jdk közül többen mint az korában is, ki anyai rokona, az Olaszországcsekélységnek látszó esemény, a könyvnyom- uj eszmék lelkesült apostolai tértek vissza. ban tanult Geréb László budai prépost és
^
tatásnak a XV-dik század közepén történt Oly gyors
volt ez eszmék terjedése hazánk- alka-nczellár tanácsára Hess András nyomföltalálása, mely Gutenberg nevét örökre ban, hogy a reformátió hívei Budán, az ország j dászt Olaszországból Budára hivatta, hol az
halhatatlanná tette, óriási elöhaladás s meg- fővárosában, már 1518-ban, Erdélyben a j 1473-ban a Chronicon Budense (Budai króbecsülhetetlen áldás szülőjévé lett. Az em- szászok közt már 1519-ben nyíltan
hirdették \ nika)
nyomtatta:
azon) czimü latin könyvet
y
y
y
bert szellemre iszonyú súlylyal nehezedett az uj tanokat, melyek pártolói, daczára a ban ez a nyomda, melynek ez egy munkán
középkor homályából a szabadságot és vi- Luther követői ellen hozott s őket halálra kivül más termékét nem ismerjük, Mátyás
lágosságot kereső uj korba való átmene- és megégetésre
gg
kárhoztató országgyűlési fényes udvarában csak hirtelen föltűnt s
telt, e valóban óriási fordulatot,
k
örökre elenyészett üstököshöz hasonlított.
könyv- végzéseknek,
napról
napra szaporodtak,
g
p
nyomtatás föltalálásának következményei
l
l
é
k
b
Nemzetünk
jellemének becsületére válik A rnao-yar nyomdászatotmintegy 60 évmulva
Nk
idézték elö.
egyébiránt, hogy ezen a szellemet vérbe a reformátió által előidézett szellemi szükAz előtt a tudomány, — mely a közép főftani
j i törekvő
t ö k ő Törvények
t ö éy k nem idézték föl \ ség állította elö és tartotta fön. (Folyt, köv.)
korban bizony gyarló lábon állott, — csak- hazánkban a vakbuzgóság irtó üldözését, s a
Szabó Károly.
nem kizárólag a kolostorok falai közé volt reformátió hívei aránylag kevesen estek,
rekesztve, s ugy szólván, kiváltságos birtokát bár fájdalom csakugyan estek, e törvények
képezte a papi rendnek, mely ennélfogva „„ áldozataiul.
Képek a hazai népéletböl.
államban túlságos hatalomra emelkedett; az
Midőn hazánkat a mohácsi vész 1526-ban
Hazatérés a vásárról.
előtt a tudomány forrásai, a drága anyagra uem a véletlen, nem a sors csapása, hanem
még drágább munkával írott könyvek, előt- erkölcsi okok
következtében,
mintegy
a
tárI
A
búcsú
és a vásár minden
vidék
életében
kk k ö t k é b
á
E
b l
sadalom
felsőbb
rétegeiben
uralkodott
erj
nevezotes
eseményt
képeznek.
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tünk most már meséseknek tetsző összegekbe kerültek, s csak gazdag egyházi testüle- kölcstelenség büntetéseként, földre sújtotta, | különbség van a kottő közt, s legjobban illik rajok
tek, főpapok, fejedelmek és fejedelmi vagyonA vásár tarkaságait az egész vidék szolgálnal rendelkező urak szerezhettek össze néhány nek láttára a megtört honfi lélek méltán
t. Mérföldekre eső falvakból is jon a vásáros
száz, legfeljebb néhány ezer kötetből álló adódhatott: lesz-e még a magyarnak valaha
venni; vagy venni, ha ő maga is
könyvgyűjteményt, melyek közt legnagyobb szabad hazája, s a rá őzönként tóduló csapákirályunk, a tudomány kedvelő Hunyadi Má- sok nem fogják-e kitörölni a népek sorából.
4 g t a k o n legalább egy n a p i g mindig
tyás, tömérdek pénzbe került fényes könyvk
tá
l l á b b
tára méltán világhírre tett szert; az előtt, a
közlés nehézsége miatt, a tudósok kutatásai- lensé
, e
gy
nak eredményei igen lassan, leginkább csak öntözé hazánk téréit, s egyik párt a másik csöndesen.
A visszamenőtől mindig zajosabb és jókedvű.
|anitványaik szűk körében, terjedhettek, s elleti a köz haza romlására fecsérelte erejét,
A vásár megtörtént, az áldomást megitták a lacü'izonyosan igen sok szép és uj gondolat, sok melyet a közös ellenség ellen kellett volna konyhán vagy korcsmában. Különben is nem azért
gy eszme enyészett el az illetők halálával, forditniok. A versenygés következtében az vásár a vásár, hocry az embor szinét se lássa, a
a
nélkül
nélkül h^fry az
„_ emberiség
..„u—:-^~ köz
v::- kincsévé
i_:_-/_/ ekkor hatalma tetőpontján állott török biro- bornak. Sok. jó ismerős nem is találkozik máskor
válhatott volní
dalom már 1541-ben hazánk szivéig, Buda együtt, csak ilyenkor.
...
A szekerekon dalolnak, s egymáshoz kiáltozA könyvnyomtatás föltalálásával és tö- váráig, s innen is mind tovább-tovább terkeletesitésével az emberi szellem röptét lekö- jesztette mindent letipró hatalmát, mely a nak át.
A z

A XVI. századi magyar nyomdászatról
s különösen Heltai Gáspár kolozsvári nyomdájáról.*)
Hazánk majdnem ezer éves múltja nagyszerű mozzanatokban, drámai jelenetekben
s tragoediai katastrophákban oly gazdag,
emelkedésünk és dicsőségünk fényes, hanyat•) A honvédmenház javára Kolozsvárit tartott nyilvános fölolvasások alkalmával f. évi április 3-dikán olvasta a.
szerző.
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Akad czigánybanda is,
néha csak egy
szál hegedűvel, néha egy
czimbalmossal, de azért
ennek a hangjai mellett is
lehet dalolni.
A kulacsot megtöltve viszik haza, de ugyan
C3ak rajta vannak, hogy mielőbb kiürítsék.
Egy-egy vámsorompónál, vagy hidnál megáll
az egész menet, mint a jégzajlás, s akkor összekeveredik a szekér, barom és gyalogos; s a szekerek után ballagó kuvaszok
egymást marják.
A vidék
kereskedőimének fő faktorai, a zsidók
sem hiányzanak, kivált a
gyűrűs zsidó.
a ki már ellátta szekrényét a legkapósabb áruczikkekkel s
rögtön megkezdi, még az
utón, a vásárt.
Sok baja
van mindennel.
Védeni
kell magát a
dévaj
fiatalságtól, mely
hosszú szakállára élezel; védeni kell magát az ebektől , melyek
csak őt rohanják mog,
minthogy ő az
egyotlen nadrágos _ ember,
s neki van a
leggörcsösebb
botja.

Nagy-Oroszi mezőváros Nógrádmegyében.

rázatául hadd álljon itt egy rövid kivonat Árvay
Józsefnek a város múltjáról és jolenéről készített s
lapunkhoz beküldött monographiájából.
Lakossága mintegy 1900 leiekre terjed, kik
— néhány család kivételével — római katholikus vallásuak. Nyelvre nézve magyarok, noha a

Hazatérés a vásárról. — (Irinyi Sándor rajza.)
hagyomány szerint elődeik Kálmán király alatt
bevándorolt s letelepült oroszok voltak, a kik csak
századok múlva cserélték fel anyanyelvükkel a
magyart.
A város múltjából kiemelhetjük, hogy királyaink számos szabadalommal ajándékozták meg,

Nagy-Oroszi (Nógrádmegyében.)

Ez okmányokból kitűnik, hogy ők a régi
királyok alatt Visegrádon belső háziszolgálatokat
végeztek, s hogy nomesi előjogaiknak teljes gyakorlatában voltak egészen 1700-ig, de ekkor királyi adománykép gróf Konczin Valkardra szállott
N.-Oroszi; a város ezgellea —adomány-leveleire hivatkozva
— tiltakozott,
azonban a perlekedésnek
végeredménye
csak az lett,
hogy a Konczin-család
magvaszakadtával
1719ben újra királyi adománykép adatott át
gr. Stahronberg Tamásnak, ki ellenök
megnyerte a
pert s fegyveres erővel is
kényszeritotte
őket jobbágyi
munkára. —
1790-ben gróf
Keglevich
Károly kezére
jutott, mint
zálogvagyon;
ennek utódaitól kiváltotta
Stahronberg
Antal,ki aztán
eladta a jászteleki pusztával együtt
340,000 p. frtért gr. Berchthold Antalné
szül. gr. Strachan Matildnak. E grófnő 1860-ban a hozzátartozó jásztelki
pusztát eladta Gindly Eezsőnek s két évvel
utóbb Nagy-Oroszit fia: gr. Borehthold Richárd
kezére bocsátotta át, ki a lakosság által szeretve
és tisztolve ma is ott lakik.
Megérinthetjük még Nagy-Oroszi ismertetésében azt, hogy
évenkéntnégy
országos vá;
sára van.
Csinos r.
kath. templo•i mának alapja
1765-ben tetetett le.E mel_
lett balról van
a 20 szobából
álló grófi kastély , melyet
szép angolkert
vesz körül.
A város
egészséges helyen fekszik,
miután környezete mindenütt erdős
és hegyes.
Sok nevezetességetnem
mutathat fel
N.-Oroszi, de
mindemellett
egyike hazánk
azon helyeinek, a hol szivesen időzhet
az utazó és változatosságot
kereső szome
megpihenhet
a hullámzatos
vidék szépségoin.

j hihetőon a miatt, mivel az idegeneket magukhoz
A solferinói csonthalmok.
kellett édesgetni, hogy a z Ugy is sokszor kipuszDicsőségteljos a csatatér gondolata; a helyé,
tult ország lakos jnélkül no maradjon. KiváltsaNógrádmegye kékkői járásának délnyugati gaikat fel tudják vinni EobertKárolyig s eredeti hol hazáért, jogért, szabadságért ezerek tették
szólén fekszik, közel a hires drégelyi romokhoz okmányaik egész halommal őriztetnek mais a város bátran koczkára életüket; s a férfi, hogy nejét;
gyermekeit, anyját, háztüzét s küazöbe szentségét
Nagy-Oroszi. Mollékelt^képünknek némi magya- levéltárában.

A solferinoi csatatéren elesettek csontjainak

A lovak vigan poroszkálnak. Jó abrakot kapnak, mert vagy mind eladták, a mit a szekerén
bevittek, vagy jól megrakták ismét a szekeret, e
mindkét esetben volt miből abrakolni.
A szekér saroglvához egy-egy tohén is van
kötve, vagy borjú, melyekhez a gazda nagy reményekot köt. —
A saroglyában egy-egy
megkötözött
malacz versenyt visít a
zajongó vidám
néppel. A legvárandósabb
vásáífiát, a tu- v
lipános menyasszonyi ládát
is nem egy
szekerén lehet
látni. A menyasszony rendesen ott van
mollette, s ak- '
kor a vőlegény sem hiányzik. A csizmadiák nagy.
hosszú ládáját
mindenki ismeri, öt-hat
láda is van
egy szekerén,
s vagy 8—10
mestor ül a tetején.

összeszedése,
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megóvja, kész volt vérét ontani s elveszteni életét; ünnepélyesen lehessen átszállitani. Addig is a
a lelkesedés, jogérzet s szabndság és hazaszeretet csontok, a legszobb rendbon, őriztetnek egy köszent tüze fentebb lobogott a rettenetes tűznél, röskörül zárt helybon, hogy bolölők egyis el no
melyet ágyuk ezreinek bősz torka szórt, s a szemek veszszen Á tálában valami szomorúan ünnepélyes
a bátorság tüzében élesebben villámlottak a vont tisztolettoljesség, a molylyel e csontmaradványokkardok- és szegzett szúronyok élénél. Mint rohan- kal bánnak. Ha megzavarták nyugalmukat, az
nak a hadoszlopok, tömött sorokban, összetartva, nem a kegyelet hiányából történt; ellenkezőleg, a
a halállal szemben, előre kiáltással! mini ver eget kegyelet s honfihála érzeteitől indíttatva. Egy hős
a csatalármn, a diadalkiáltál, elfojtva a haláljajtl s egy martyr maradványának tekintenek minden
Por és füst kavarog, szélben reszket a zászló szár- ogyes csontrészt, s oly gyöngéden teszik ideiglenya, patakkal omlik a vér, — s magas paripáján, nesen helyre és sorba, mint ily csontmaradványok
vérrel fecskendve, porral belepve, vágtat a győz- érdemlik. Minden jelt, emléket, pénz-, fegyver-,
tos vozér, kinek nevét a történet érczlapra vési föl. ércz-darabot, a mi egyik vagy másik csontváz
Dicső a csatatér gondolata, de rettenetes te- azonosságának megállapítására vezethet: gondokintete, a harcz leviharzott napja után. Ezeren- san megőriznek, jegyzékbo vesznek; s ez utón már
ként foküsznek a még temetetlen hullák, meg- is meg van állapítva néhány hullának kiléte; igy
csonkitva, összetiporva, a halál minden borzalmai- Lapoureüe, könnyű lovas százados; Bourdon, őrval körül véve. Itt-ott egy-egy élő nyöszörög mester a 100-dík ezredből; Chasseroux, százados.
még a halottak soraiban, ott hagyva, elfeledve, Az igy fölismert csontvázak fekhelye kétségkivül
mig elvérzik 8meghal; bár érzi,hogy megmenthető i külön is meglesz jelölve öveik vagy a kormány
lett volna. Majd dcsöndesül minden a harezmozőn, által.
a tört ágyuk és szekerek, a halottak és elesett
Egy franczia iró, kinek, mint szomtanunak,
lovak, minden hallgat szétszórva a vérmezején. jegyzeteiből veszszük ez adatokat, igy végzi tudóLeszáll az éj. S jőnek temetni. Roppant gödröket sitását: „A ki o szivszaggató látványt megnézte,
ásnak a csatatér néhány pontján s tömegesen hord- a háborút még borzasztóbbnak fogja tartani, s
ják be a halottakat, ellenséget és barátot a közös önkénytelenül azt kérdi magában: mikor fog eisírokba. Ki érne rá válogatni az egyenruhák szinei tünni o rettenotes seb az emberiség testéről?"
között: ez olasz, ez franczia, ez osztrák — s
_
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miért is tenné! Pihenjenek együtt, közös sirban,
kik ellenségek s egymás megölői voltak. Többé
A ki a csillagát megtalálta.
nem húznak kardot egymásra.
— Klbeszélés. —
A tér megtisztul a harcz emlékeitől. Jóté(Folytatás.;
kony zápor eső jő s elmossa a vérnyomokat. Majd
megzsendül a fü s az egyenesre taposott téren
A boldog nyár tovaröppent, az ősz is
újra kihajtanak eltiport gyökerei. A tenyészet
kövérebb lesz még az elhuít csontokon , virág fa- eljött s már nyolezhava látogattam folyvást
kad kis mosolygó szemével s buján és siirün nő j Fraseréket — d<; szándékosan soha meg
meg a fű. Á ki arra jár, eldalolhatja magában :
nem csaltam őket se szóval, se tekintettel,
sem hangom egy rezdülésével.
,,Ki gondolná, ki mondaná,
Hogy e hely csatatér?'
Fraser Lucsia és én már régóta vártunk
egy
holdfogyatkozásra, mely október elején
A solferinoi és san-martinoi csatatér is, éa
pedig mily nagy mértékben , látta mind e dicsősé- volt bekövetkezendő. Ez estén magamban
get, mind e borzalmakat, 1859. jun. 24-én. Ama hagytam el házunkat szürkületkor, gondonap, mely Olaszország fölszabadulásában a legfé- latban belemélyedve a rámváró élvezetbe,
nyesebb, ezerenként követelte meg áldozatait. Ott midőn — épen a mint befordultam a Felház
részint egyes szétszórt, részint nagy közsirokban felé — azon fiatal emberek közül találkozfeküsznek a három nagy hadsereg katonáinak eltemetett halttestei... Hagyjuk pihenni a halot- tam egygyel, kikkel a régebbi időkben sokat
tetszelegtem.
takat!
„Jó estét Sztella", szólitott meg bizalmas
Elfolyt tiz év. A koporsó nélkül, csupán a
nyirkos földbe eltemetett halttestek, az enyészet hangon, „nem is láttam már rég ideje. Ah
hatalmának közvetlenül átadva, merő csontokká igen, ha jól tudom, most más vadat hajt. De
váltak már. A szántó ekéje itt-ott fölvotett, a föld- vájjon nem igen magasra ezélzott ezúttal?
szintől csak vékonyréteggel elválasztott csontokat,
Mondhatom, most jó szerencséje van, mert,
melyek borzalmasan fehérlettek messzire, ha a
ha Fraser Mártonnal el nem sül, itt van
hold rémes világa rajok sütött.
Néhány hónappal ezelőtt az olasz parlament Yorké György, ki épen most tért vissza
két tagjának, Torelli miirquis senatornak és Cav- Ausztráliából töméntelen kincscsel s épen
riani képviselőnek azon nemes gondolata támadt: abban töri a fejét, hogy visszaemlékeztesse
kiásatni és összeszedve temettetni el a solferinoi és önt egy némely érzékeny eseményre, mely
san-martinoi csatatéren elszórva^lásott csontokat, közte s ön közt folyt kiköltözése előtt. Teghogy azok, kik Olaszország szabadságáért vérzettek el, külön o czélra épitott halotti kápolnában, nap a „Koronánál" ebéd után meg is mutatta
megszentelt földben s a kegyelet számára megjelölt nekünk önnek egy hajfürtjét.".
helyen nyugodjanak. Azonnal bizottság alakult e
Minden külső megrezzenés nélkül hallczélból, s a költségekre megindult az aláirás, mely- gatám végig e beszédeket, — de megaláztanek eredménve néhány nap alatt 42,000 frankra tásom kínja, mérge szivembe mélyen beomelkedott. A siker az indítványozókat eredeti
tervök kiszélesbitésére bírta. Elhatározták: meg- leharapott, s megkettöztetém lépteimet
venni az egész dombhátat, melyen a solferinoi szentélyem felé, kis Fraser Lucsiám után
templom és torony áll, s az épületeket azon állapot- esekedve.
ban tartani fenn, melyben a csata napján voltak;
„Ma roszat követtem el", roondá, a mint
továbbá két halotti kápolnát épiteni, egyiket Sol- megérkeztein. „Csalfa valék. Azt hiszem, meg
ferino, másikat San-Martino terére, s mindkettőt kell mondanom önnek, hogy ne tartson enoly széles térre, h'ol elég hely legyen az állam
vagy egyesek által netalán állítandó síremlékek- gem igen sokra, — de azért, ha lehet, szenek. Oly kegyeletes szándék, a a legszentebb kö- ressen ugy, mint eddig. Nem elbeszéltem :
telességnek oly nemes teljesítése, melynok bizo- szereztem egy történetet."
nyára tapsolni fog az egész világ.
Fraser Lucsia finom homlokát, finom
Február 26-án tartották a kegyoletes aláirók kezére nyugasztá s szemei becsukódtak,
első közgyűlésüket; az elnök, ^Torelli marquis, mintha némán bensejében olvasott volna.
jelentette, hogy a solforinói csatáról szóló hivata„Bácsi azt mondja", folytatá, egy pillalos jelentésekben irt 10—11 ezor elesett közül már
natra
föltekintve s elpirulva, mint egy asz8177-nek csontvázát, 751 sírból, fölvették.
szony,
„hogy a nők, talán, kevésbbé igazak,
Borzalmas esonthalmok, melyeknek tekintemint
a
férfiak. Mert erejükkel nem menvén
tére összeszorul a legbátrabb szív is. Hamlet
sirásói jelenetét som olvashatjuk vagy nézhetjük sokra, többre mennek fortélyukkal. Hamismély megindulás s belső borzongás nélkül; — do sággal élnek. Megcsalják saját magukat is.
mi az, ez óriási tömegéhez képest a máglyaként A nők sokszor csupa mulatságból csalfásegymásra halmozott emberi csontoknak, melyek kodnak. Néhány szóra tanitott, melyet egytetején egy-egy kaponyasor vigyorog!
kor jobban fogok érteni:
A halotti kápolnákat, e nagyszerű „csontház"-akat (ossarium) épitik már, 8 a czél, hogy a
Magadhoz légy te hiv,
solferinói csata évfordulójára, f. évi június 24-ére
S eljön, mint nap az éj után,
készen legyenek, hogy főlszenteltetvén, a csontokat
Hogy senkihez sem lészsz te hűtelen!"

Megdöbbenve elnémult ajkkal álltam e
gyermek előtt, mélyen elpirult arczczal hallgatva rá.
„Nagyapó egy verset mutatott a Bibliában,melyet tisztelek. Halld csak. „És találtam
én egy dolgot, mely keservesebb a halálnál;
tudniillik az olyan asszonyt, kinek az őszivé
olyan, mint a tör és háló, az ö kezei pedig
olyanok, mint a kötelek: A ki Isten előtt
kedves, megszabadul attól; a bűnös pedig
megfogatta tik attól!" (Préd. VII. 2Q.)
Tenyerembe rejtem arezomat, bár senki
sem tekintett reám, mert Fraser Lucsia befödte szemeit rezgő pilláival. És a mint ott
allék megzavarodva, tele ön-váddal: egy kéz
nehezkedett karomra s Fraser Márton hangja
szólt:
„A hold-fogyatkozás, Sztella!"
Összerezzentem, mert most először halIám nevem ajkáról elröppenni. S midőn
észrevevém, hogy Fraser Lucsia nem kisér
bennünket a rástra: minden erőm elhagyott.
Midőn Fraser Márton megállt s lehajolt,
hogy megnézze, ha jól van-e fölállítva a távcső: egy lépést hátráltam.
„Mit jelentsen ez, Sztella?" kiáltott föl,
midőn könyekre fakadtam. „Szóljak-e most,
Sztella?'' monda, „mert most az ideje, mielőtt elhagyna bennünket. Csendül-e szive
felénk ugy, mint a mienk ön felé, mis: nem
kellett arra az űrre gondolnunk, mely itt honunkban támad, ha eltávozik körünkből? Mi
nem is éltünk, mitlött önt ismertük, ön nekünk a jólét, az élet. Soha nőt nem néztem ugy,
mint önt, de nem leltem semmi makulát önben, én gyöngyem, én gyémántom, én csillagom. A n ő s a csel eddig elválaszthatlan
két fogalom volt agyamban — de az ön
ártatlan szive az igaz egyenesség hazája.
Tudom, ön soha se gondolt erre, s hevem
megzavarja önt; de mondja meg őszintén:
tudna-e szeretni engem?"
Átkarolt és fejem ott pihent hevesen ziháló kebelén. Komoly, szigorú merevsége el
volt olvadva, s oly osztatlan teljes erejű szerelmet, kinált, melyet nem gyöngítettek meg
előbbi lobbadozó kísérletek. Győzelmem teljes volt, s mily gyönyörrel maradtam volna
ez ékesen szóló némaságban! De Borbála
kelt föl emlékemben s Fraser Lucsia szavai
még mindig csengtek fülemben. A setét
árny, mely a hold szivén rágódott, mintha
megpihent volna kimért haladásában. Mind
az egész ég mireánk tekintett ünnepélyes
csillag - szemeivel. A susogó levelek elpihentek és a fölkelt őszi szellet egy pillanatra
nyugodni tért. Az igazságra ösztönző tanuk
egész serge viszhangozá fölriasztott lelkiismeretem kiáltását. Elborulva, szégyenpirral arezomon fordultam el.
„Fraser Márton", szólék, „szavai őszinteségre kényszeritnek. En a legcsalfább nő
vagyok, kivel az életben találkozott. Azon
egyetlen és határozott szándékkal jöttem
ide, hogy meghódítsam önt; s ha csak egyszer megfordult volna künn, a mi körünkben, csak azt hallhatta volna felölem, hogy
röpke, szivtelen, tetszelgö vagyok. En nem
akarok csalfaságot hozni önnek tűzhelyéhez.
s a halál keserűségét szivébe. Ne szóljon ön
most; várjon, majd írok önnek!"
Vissza akart tartóztatni, de én tovasiklottam s szinte futtig haladva végig a fasoron, kiléptem Édenemböl, az örök száműzetés
ítéletével szivemben. A holdfogyatkozás épen
akkor lépett teljébe s a komor setétség rémülete fogott körül, a mint remegve és vaezogva álltam a suttogó nyárfák alatt.
Borbála szembejött velem, a mint gyorsan
szobámba akartam vonulni s hideg vizsga
szemeivel kérdöleg tekintett reám s szólt:
„Nos mi történt veled ?"
„Semmi", felelék, „csak már jól laktam

a csillagászattal, s többet soha sem megyek ritkán támadja meg a tenyészoten kivül az embert dot is, e látványnál, hazájában az aogeumi szigetis, mert ép e hónapok azok, a melyekben a keleti dús tengőméi képzelte magát.
a Fölházba. Hiába mennék."
ragály gyakran ezrével sepri el áldozatait, még az
Néhány hét múlva egyes magasabb pontok
„En mindig azt mondtam", viszonzá Bor- egészséges emberek ereje is átalános zsibbadásomolkodaek ki a víztükörből s nemsokára elszórja
bála. „De mégis, hogy törésre kerítsem a nak, laokadtságnak van alá vetve.
a fellah a vetést a fölpuhitott földbon, mely azt
dolgot, mr. Frasernek értésére adtam, hogy
Csak midőn a Nilus legmélyebben alá száll mohón nyeli magába. Ezáltal a szántás-vetési
karácsonykor elutazunk. Tehát magad is medrébe s a nap legmagasabb pontján áll, szűnik munka be van végezve. Még csak boronálni sem
el a
azt véled, hogy csupa idövesztegetés e látó meg a Tipkonnak — a régiek hito szerint e gonosz szükséges, legfelebb a kocskooyájakat hajtják
jj
nemtőnek
—
uralma.
Északfelől,
a
tengertől
fölfelé
vetésen,
hogy
az
l
ó
k
él
mélyebben
a
elszórt magokat
gátasok folytatása?"
hüs szelek szállanak ekkor, a védelemre kelt isten földbe tapodjak.
„Azt", szólék s szobámba tértem, hogy követei, és kezdődik a nagy átalakulás.
Minden egyéb munka a napra és a Nílusra
1
megtanuljam ez éj kinos óráiban, mi * az
Folytonosan derült tiszta ég alatt változtatja van bizva, s az emberek munkája csak akkor kezegyedüliség és reményvesztettség.
a nagy folyam, vizét és medrét. Az előbb tiszta dődik ismét, midőn az érett kalászok magtól terMásnap irtain Fraser Mártonnak s min- átlátszó folyam hirtelen szennyes zöld szint ölt helve lekonyulnak, s aratni kell.
den szavam a szent igazság volt — kivéve, magára s mig előbb folytonosan apadt, most egyEgyiptomban a buja természet ilyenkor a
hogy magamat is megcsaltam s teljes meg- szerre dagadni kezd s messze tulcsap medrén, legnagyobbszerü s mindent felülmúl, a mit Európa
aláztatásomban is álszemérmeskedtem s azt mintha valamely titkos élet pezsegne e folyam legáldásdúsabb vidékein lehet látni. Az egész
Nilusvölgy kalásztól hullámzó mező és virágos
mondtam, hogy nem szerettem, nem sze- belsejében.
Tudjuk, hogy a Nilus ama hatalmas viharok kort. A lég illatárral telik meg a narancs- és mimóretem.
folytán, melyek a tropikus esőzési évszak alatt zák virágmilliárdjától, lupináktól, lóheréktől s az
Szemeim, azóta, minden örömtelen reg- naponként nagy vizmennyiséggel özönlik olSudan áldott föld felett éjjel-nappal derülten kél a nap
gelen legelösz&r a magas nyárfákon pihen- és Ábyssinia felső részét, — megdagad, és hogy e s a látkört egyotlen felhőcske nem boritja.
E közbon a csodát művelő folyam hétről-hétre
tek, melyek az ő házát köriték s megőrjitöleg jelonségnek évezredek óta észlelt rendszeressége
integettek felém. S a mit minden este leg- ép ez időszak boálltától függ. Ez időszak azonban apad. Csak a modenczékből eregeti még az egyiputolján láttam; könyvtára nyugodt gyertya- ismét a nap állásától határozódik és a mint a viz a tomi, nagy takarókossággal a vizet a meggyéken
végig egyik szántóföldtől a másikig. Ha vagyofénye volt, mely a borostyánokon át ugy forrástavakból észak felé hömpölyög, ugyanakkor nosabb az egyiptomi, akkor tevéit és ökreit is
északon oz idény is jelentkezik. Az egyenlítő alatt
ragyogott, mint egy csillag. De öt magát márczius hó végén veszi kezdetét, s az alsóbb fölhasználja e Czélra; ezeken szállítván cserépkorsoha sem láthatára; mert levelem sokkal ha- részekon későbben áll be, mig az esőden égöv sokban a vizet a gabnaföldekre. Ily vizmeritő
tározottabb volt, hogysem reményt kelthe- alatt csak június végén áradja azt el a növekedő edények és modenezék százezrével vannak s ez
tett volna és soha sem tudtam — szégyen- folyam. Augusztus közepén Egyiptomban áttör intézmény a legrégibb korból maradt fönn.
És mily csodálatos! még e legegyszerűbb
létemben — rávenni magamat, hogy sétái partjain a folyam és elözönli lassanként az egész
völgyet
a
távol
hegyek
lábáig,
s
októbyr
hóban
öntözésmód,
mai nap is ép ugy mint az ős hajdanközt megkísértsem vele a találkozást. Semmi,
határai közé tér vissza s ép oly mérvben, a mint korban elegendő, hogy a földet dúsan gyümölde semmi sem maradt meg számomra, csak nőtt, az apály legalsó fokára sülyed alá.
csözővé tehessék. A világnak ez éléstárában valóaz, hogy visszatérhettem előbbi életmódomban
alig múlik el egy hó aratás nélkül. A kertekA dagály legmagasabb foka Egyiptomban
hoz, ha csak valamennyire is kielégíthettem
bon
megérik
minden nemes gyümölcs, a banántól
most is ép az, mint Herodot korában 15—16 lábnyi,
sóvár, kábult lelkemet ama léha ürességgel,
a víztömeg, melyet a folyam ilyenkor a tengernek az olajgyümölcsig a a mezőkön minden vetomény.
mely egykor megelégitett.
Már januárhóban három láb magasságra nő a
hajt, húszszor nagyobb, mint hajdanában. Ha pedig
Yorké György ismét kezdett hozzám néha emiitett fokon alul áll, akkor a népek érzé- búza és árpa kalásza.
Az alexandriai lóherét öt hó alatt négy ízben
járni, nagyobb jólétet ígérvén számomra, keny veszteséget szenvednek, minthogy ép a kikaszálják;
a kender és len pedig oly magasságot
áradásnak
köszönhetik
dus
aratásaikat.
mint a milyenre kilátásom lehetett. Keserű
és
finomságot
nyer, minőt Európának egyetlen
Az eleinte lassan emelkedő folyam látszólaegy meükisértés volt ez rám nézve! mert
táján
sem.
nem volt egyéb kilátásom, mint egyhangú, gos gyorsasággal növekedik. Ilyenkor a Fellah
A mezők ez einlitett növényeken kivül számfelemésztő élet Borbálával, s az elhagyatott elszórja a durra magvait, melyek leghamarabb talan más veteménvtől diszlenek. Édes hagymacsíráznak és zöldülnek ki a vi/- alatt. Augusztus
késő vénség, melyben senki sem gondol ve- közope táján a folyam Kairónál oly magasra földek, majd rizs és törökbuzaföldek terülnek ol
lem. Miérr nem élhettem én is, mint ezer emelkedik, hogy a nagy csatorna zsilipjén átbo- tarka változatban a végtelenbe nyúló síkon, — s
más nő, mint boldog háziasszony? De meg- csátható s ezáltal az egész keleti Alsó-Egyiptom elvétve egy-egy ezukornád-, gyapot- vagy indigóemlékeztem egy mondatra, melyet Márton — a biblia Gosen-je — vizzel árasztható el. Ez a ültetvényen akad meg a szem. Ott, hol már mi
sem teram, emelkedik a magasba a nemes pálma;
egyik könyvében olvastam: ,,Nem mindig legünnopélyesebb cselekvény. Már egy nappal a Nilus fövénytorlatain, zátonyain pedig, mák és
előbb
összejárják
a
várost
diszöltözeteikben
a
kötelességünk a házasság; de mindig köteMunadik, fiaikkal s hallatják alkalmi dalaikat. dohány s a iegfelöégesebb dinnye.
lességünk, hogy megálljunk az igazság Esto azután ágyudörgÓ3 és tűzijáték jelezi az ünA Nilus apadása először csaknem szemmel
mellett, s hogy a boldogságot ne a becsület nepély kezdetét.
látható, instjd később csak lassanként merül a
árán vásároljuk meg, hogy a hitvességet ne
A csatorna-töltés közvetlen közelében föld- folyam medrébe alább s decs-.embertől kezdve az
a hitlenséggel szerezzük meg." Én is — bár oszlopot készítenek, melyeket mint az őskorban is apadás már csak alig észlelhető. Ugy látszik, hegy
tudtam, hogy szomorú, elhagyott sors egyet- már, kalász- és virágfüzérekkol és bokrétákkal ilyenkor a folyam apadása megszűnt, de ez csak
szemtani csalódás; tény az, hogy a nyári dagályig
ékitonek föl.
len kinézés^m — visszautasítani a kérőt.
Ez a Nilus menyasszonya, az emberáldozat folytonosan mélyebben száll a Nilus, medrébe alá.
Borbála rettenetesen fölboszankodott s jelvénye, mivel a monda szerint, valaha a Nílusnak
U-i.
mondhatom elég szomorú egy életet folyta- ily áldozatot vittek. A partokon pedig sátrakból
tank mindketten, mígnem egyik nővérünk hevenyészett várost épitenek. Kigyószeliditők,
VT e Ie
meghívása folytán karácsonyra elutazott, — tánczosok, jósok és egyéb effile pénzcsalók űzik
g.
én pedig, öreg dajkámmal, lakásunk kitisz- itt mesterségüket. Mérnek jit serbeUt, kávét, sőt a
**
(Statisztikai
adatok
a
magyar tud. aka^ogatásának felügyeletére otthon maradtam. muzulmántól tiltott bort is, mig magán a folyamon démiáról.) Az akadémiának van két olnöke (b.
a kivilágított bárkák ozroi sikamlanak föl és alá.
Régi otthonunkban kívántam időm tölieni
Quitarre-hangokat hoz ezekről az esti szellő, a Eötvös és Lónyay), 26 igazgató-tanácsosa, és háa
z utolsó perczig •—• s oly jól esett, hogy fantasztikus dalokat a világ mindenféle nyelvén; rom osztálya: 1. Nyelv és széptudományi osztály
egyedül lehettem karácsony estéjén a pusz- mert e nagy ünnepélyben minden nemzetiség és Pulszky elnöklete alatt, 5 tiszteletbeli, 37 rendes
tán maradt lakban, hogy magányomban fol- vallásfelekezet, kivétel nélkül részt szokott venni. és 15 külföldi taggal. 2. Bölcsészeti, társadalmi és
történeti tudományok osztálya Harváth Mihály
ujithassam emlékét azon mulatságoknak, eseMidőn az égi szürkületre a hajnal bíbor elnöklete alatt, 13 tiszteletbeli, 16 rendes, 611evoményeknek, melyeket ott megértem. így fátyola terül s a nap első sugarai világítják meg lező és 28 külföldi taggal. & Mathematikai és terkarácsony szombatján is végig járdaltam az oz igazi keleties jelenetet: a megtágitott zsilipe- mészettudományi osztály Sztoczok József elnöklete
alatt, 5 tiszteletbeli, 13 rendes, 66 levelező és 29
üres szobákat — nem üresebbek szivemnél! ket teljesen megnyitják.
Jelen van ilyenkor a basa, a birák és áldozá- külföldi taggal. Az állandó bizottságok követke~ melynek régi emlékei össze voltak zúzva s
roktól környezve.
u
zők : nyelvtudományi, 12 taggal; ide tartozik a
jabb, de mélyebb érzelmei reményöket veszPénzt szórnak a nép közé s közvotlenül a „Régi magyar nyelvemlékek" és a „Nagy szótár"
ték
ték
azon ablaknál áll- gátnak átszakitása után, elkészíti a khadi az szorkesztősége; tiirténettani, 11 t í l gg a l; archaeom jg g gépszerüleg
g
l
meg, honnan oly gyakran tekintek a okmányt, mely a kielégítő vizáilományt hagyja logiai, 17 taggal; statisztikai, 17 taggal; mathehelyben, mely Konstantinápolyban a szultánt föl- matikai és természettudományi, 14 taggal. A tisztfl
hatalmaz i& arra, hogy az egyiptomi kormánytól a viselőség köv. állomásokból áll: egy fő- és három
szokott adót azonnal fölemelje.
osztálytitkár, könyvtárnok egy segéddel s egy
A dagadó Nilus,
Ezután ezer meg ezer üdvkiáltáa rázkódtatja írnokkal; érem- éskézirattárőr; ügyvéd, gondnok;
z
, z eg}'iptomiak csak két évszakot ismernek, meg a léget. „A áradat jő, az áradat jő!" han- a főtitkár segéde, kiadója, irnoka és kétjavitnoka.
raej
A szolgák száma nyolez. Az akadémia tagjai közül
Tekint " í ** dagadó és apadó^Cúua a szabályozója,goztatja a nép kicsinye nagyja.
A megnyitott zsilipen ekkor zuhogva rohan Magyarországon 234 lakik (természetesen az erelőtt. Ez m e g . Egyiptom földét a folyam áradása
Im
g miníSJ1*182 ' ^ ' m e ' y nálunk a tavasz. Azonban elé a vén Nílus. Az áradat körül belől szeptember délyieket is beleértve, noha az akadémiai almaszületése YV m e z ö n ^ s erdőn a föld nagy ujjá- 28-kán éri el legmagasabb fokát. A száraz föld nach névsora Erdélyt még mint külön országot
tünteti föl.) Horvátországban 1, Bécsben 14, Csohazalatt naptól™'"' m ° ? - y véShe< Egyiptom földe már teljesen eltűnt^ csupán a gátak, a faluk és
és Morvaországban 2, Szorbiában 1, Badenben 3,
porz8e ve
városok,
s
ezeknek
diszei
a
pálmafák
és
a
mecsetek
csak a szem i ,
' - kiaszva terül a merre
Szász-Altenburgban 2, Szászországban 2, Bajorem
ajt, egyetlen f " í !nn d o u i i t t - N " m ü d l t i f o r r á s a karc3U tornyai emelkednek ki a ködpárázattól országban 2, Anhaltsban 1, Poroszországban 12,
talajt, egyetlen f "í!
ellepett síkokon. Mit a szem lát, az nem folyó,
szél (Sa
n e m
b o c s á t
e8Őt: C8ak
a
nem tó, hanem tenger, melyből száz kis sziget Olaszországban 5, Francziaországban 15, Belgichamsin-szél
(Sam
w
letarolt porlepte
umban 1, Angliában 10, Finnországban 2, Oroszforró évszak nem látszik kiemelkedni olannyira, hogy egykor Hero-

221
22U
országban 1, Törökországban 3,Kelet-lDdiában 4, Tehát 8-szor volt alkalmazva az „igen" és „nom"
a legkülönbözőbb alkotmányformákra s mindAmerikában 5. A tagok összes száma 300.
** (Hány osztrák miniszter volt 1848 óta?) annyiszor óriási többség mondott „igen"-t.
** (Korcsolyázók számára.) Ismételve fölme1848 márcz. 13-ka, vagyis Metternich visszalépése
Óta hatvanhárom miniszterkrizis volt Bécsben, rült az a kérdés, vájjon ki találta fel a korcsolyámelyeknél mindig legalább is ogy ember váltatott zást? e kérdésre azonban határozott választ adni
fel a miniszteri széken. Összesen 84 ombor kor- lehetetlen. A berni könyvtárban van egy korcsolya
mányzott, a legutóbbi három kinevezéssel pedig ló-csontból, moly Svédországból került oda s egy,
87, ide nem számítva a boldogemlékü magyar-, ennél is szebb és nagyobb, melyet a bernmelléki
erdélyi és horvátországi kanczellárokat. Az omli- ásatások alkalmával az úgynevezett moh-tóban
tett 84 közül csak három hely ürült meg halál (Moos-See) leltek. A korcsolya o szerint már 4000
kövotkeztébon (Latour, Schvvarzenberg és Becke), év előtt ismeretes volt a czölöpépitmények lakói
a többi mind ment va<ry menesztetett. Loghosszabb között, a kő- és csonteszközök korában. A londoni
ideig uralkodott a Bach-miniszterium 1848. jun. British-múzeumban szintén van egy pár csont12-től egész 1859. aug. 21-ig, s utána a Rainer- korcsolya.
.Í ** (Szer a rekedtség ellen.) Angliában történt
miniszteríum 1861. febr. 4-től egész 1865. jul.
27-ig. A többi közül egy sem tartotta magát egy hajdanában, hogy II. Károly király magához hivatta Abell Johnt, a hires tenoristát, hogy előtte
évnél tovább.
** (A kivégzés egy uj módja.) Ama kérvények énekeljen. Abell azzal montegeté magát, hogy reközött, melyek közelebb a franczia senátushoz érkez- kedt. A király meghagyta, hogy mindazonáltal
tek, Dalché des Planels-től is van egy, moly a halálos jöjjön a kir. palotába. Az énekest bevezetik egy
itélot végrehajtásának uj módját hozza javaslatba. terembe, melyben senki sem volt. A terem közepén
Ez a mód abban állana, hogy azon esküdtek, kik karszék áll, s mivel Abollt soká várakoztatták, leült
a vádlott kivégezése mellett szavaztak, az elitélt a karszékbe. Alig hogy leült, a karszék gépezet
fogságával összeköttetésben álló zongora billen- segélyével felomolkodik a levegőbe, a terem kartyűit megérintenék, mely nyomás által a zongora zatán pedig megjelent a király, udvarával. A terevolverei elsülnének s az elítéltet megölnék. A rembo hat medvét bocsátottak be. A király most
aenátusban nevetéssel fogadták a különös kérvényt, kérdezte Abellt, akar-e énekelni, mert különben
míg a „Rappel" Dalché des Planels eszméje által leereszteti a széket a vadállatok közé. Abell énekelt
egészen el van ragadtatva. „Czélszerű — irja e lap és szebben, mint valaha. A szer drasztikus volt, de
— ha azok, kik a halálos Ítéletet kimondják, azt hatott.
egyszersmind maguk végre is hajtják."
0 (Orosz igazságszolgáltatás.) A „Jogtudo** (Franczia népszavazások.) — Érdekes mányi Közlöny" külföldi lapok után néhány érdekimutatást közöl egyik franczia lap, az eddigi kes esetet közöl az orosz igazságszolgáltatásról.
franczia népszavazásokról. 1793-ban a (köztársa- Habár az orosz törvényszékek homlokzatát legtöbbságra) „igon"-nol szavazott 1.801,918, „nem"-mol nyire ezen felirás ékesíti: „Igazság és Kegyelem",
11,610. — A 3-dik évi alkotmányra (köztársaság) mégis az utóbbi gyakran ép oly önkényesen és in„igen" volt 1.057,386, „nem" 49,976. — A 8-dik dokolatlanul történik, mint igazságtalanul az itélot.
Még néhány év előtt, midőn az esküdtszéévi alkotmányra (konzulság) „igen" 3.911,500,
kek
behozattak, Sz.-Péterváron egy borzasztó
„nem" 9074. — A 13-dik évi senatus-consultum
(császárság) „igen" 3.321,675, „nem" 2599. — bűntett nyomára akadtak, mely Ubryk Borbála
Pótokmány 1815-ben: „igen" 1.300,000, „nom" esetére emlékeztet. Schlegel asszony, a főváros
4206. - Az 1853-diki alkotmányra: „igen" előkelő hölgye, nővérét az örökség elnyerése végett
7.473,431, „nem" 641,351. — 1852-ki senatus- kegyetlenül elzárva tartá házában, hol ő mezteconsultumra: „igen" 8.828,189, „nem" 253,431. — lenül egy kuczkóban feküdt. Mig Schlegel asszony
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az operában mulatott, a rendőrség a bűntett nyomára jött. A közvélemény felborzadott a rémületes tett hiréro, és az újonnan fölállított esküdtszékektől a bűnös nőnek példás mogfonyitését
követelte. Deabünösnő hatalmas szószólóra akadt
a nem rég meghalt Tolstoy miniszter személyében.
Ez a császárnál a nő javára közbenjárt és sikeresen. A császár a törvényszék fő-prokurátorát magához hivatta és a pernek abbanhagyását javasolta. Az azonban a császárt figyelmoztoté arra,
hogy a por már oly stádiumban van, hogy a bűnösség kérdése már eldöntöttnek tekinthető, és a
közvélemény is élénk figyelemmel kiséri az uj
intézmény eljárását. Erre a császár ekként rivalgott a főügyészre:
„Mit, nem lehet! neked talán nem lehot, de
nem nekem. Ezennel meghagyom a pernek megszüntetését." És a pernek vége szakadt.
Néhány hóval rá a Zarskojo Seloban levő
császári palota kigyult. A tüz Tschiwilow államtanácsos és tanár szobájából jött ki, de néhány
szoba leégése után szerencsésen eloltatott. A professor s a császári gyermekek nevelője ágyán
megégve találtatott és rabló gyilkosság és gyujtogatás jelei mutatkoztak a szobában. A császári
nevelőnek 18 éves fogadott gyermekére esett a
gyanú, kinek romlottsága és minden bűntettre
alkalmas volta átalánosan ismeretes volt. A jelek
is erre engedtek következtotni, a fiúnak magatartása az előtte való estén a fogságban s hasonló
alapos támpontokat szolgáltattak erre nézve. A
közfigyelem ezen udvari esemény iránt feszült
érdekeltséget tanúsított, a bünfenyitő per nagy
zajjal meg is kezdetett, midőn egyszerre váratlanul az államügyész által abbanhagyatott. A fiu
pedig néhány hóra rá rejtélyes módon meghalt.
Szintén kártékony az igazságszolgáltatásra
nézve, néhány magasabb személynek vagy rendnek kivétel© az átalános bíráskodás alól. Egy
különös kabinet-rendeletnél fogva a társadalom
első osztályai, mint a senatorok, kormányzók, polgárnagyok stb. fölmenteinek azon kötelezettség
alól, hogy mint tanuk a törvényszékek előtt személyesen jelenjenek meg, és ezek a törvényszékek
küldöttei által saját házukban hallgattathatnak ki

reggel telve vannak a nagyvárosiakkal, a kik a
legkisebb alkalmat is megragadják, hogy egy kis
Hogy kimegy minden a divatból; a miről az „zöldet" láthassanak. A bécsi „Prater-Fahrt"
ember azt hinné, hogy már vérré vált, természetté félvilághirü májusi mulatság, s tavaly a pestiek
lett benne, akkor veszi észre, hogy a tiszta vér na- kíváncsiságát ébresztette fel az a hír, hogy a király
gyon savószinü; az idő, melynek semmitő, rombo- Bécsből le fog jönni Pestre az „első magyar
lóhatalma kivételt nem ismer, ugy elmossa egynek- Práter-Fahrt"-ra. Az eső és a közbejött akadályok
másnak a nyomát, hogy a kik arról beszélni elmosták az egészet, de a, májusi vigadókat a
mernek, az utódok nyitva feledik szájukat a bá- „Prater-Fahrt" absentiája s a zuhogó zápor praemulásban. Sok szép ismerősünk van már ilyenfor- sentiája nem gonierozta.
Nem genierozná ma se. Május első napján a
mán eltemetve; emlékfájáról az idők moha ugy
letörülte a fölirást, hogy mai napság azt se tudhat- jégeső se tartaná vissza azt a végtelen tömeget,
mely a városliget, disznófő, s^épjuhászné és zuglijuk, melyiket „kinek" hijják.
Hanem most nem szomorkodni való nap van; get minden zugát-zegét belepi. Ma sátor alatt,
nagyböjt, meg a péntek arra való; ma virágos sörös poharak és nyárspolgáros rántott csirkék
május első napja van, az a szép napfényes, illatos, mellett nem igen szokás megijodni a komor időtől;
balz8amos reggol, a melyről egy század előtti fogé- s a mai májusi mulatságnak két elmaradhatlan
kony és érzékeny szivü poétáink, ékes hangzatos attribútuma a „krügli" és a „backhandh". Hja!
versekben énekolték, hogy Flóra, a virágok hamis, reális a világ, melyben vegetálunk.
Régente ideálisabb színe volt a május elsői
mosolygó istennője ilyonkor szokta legszebb virágait a fogékony földbo hinteni, s a merre ellebeg ünnepnek; a természet megifjodásának ünnepét
„étheri" termete, kicsattan a burokból a virágke- kizárólag az ifjúság foglalta el magának, s mint a
hely. s a csintalan „zephir" lágy öléből illatot ra- virág — úgy az ifjú, egymást értő szivek is o szép
alkalommal nyiltak meg — vallomásra.
bol s elárasztja vele az egész vidéket.
Május első napja, a szerelem ünnepe is volt;
Igazok lehet, mert a merro a szem tokinteni
bir, pompát, fű-bársonyt, leveleket, lombot, virá- a a szerelem, mely sokra képes, május első reggelére
got, mindenütt életet lát; szelídebb és kékebb csodákat művelt.
A megzavart szivű kis leány, kit eddig csak
eget körül, örömet alant és fönt; a földön boldog
embert, a levegőben boldog madárt; érzékeit egy- álma tehetett boldoggá, május reggelén mindazt
felől a balzsamos illatár csiklandja, másfelől elra- megvalósulva, testté válva látja, mikről áprilban
gadó madárdal andalítja; szive ideges lelkesült- még legvérmesebb reményei között — álmodni is
Bégében a szabad természetet egy fönséges tem- csak félve mert.
plomnak érzi, mely bon szent gondolatok lepik
Május hajnalán édes hangokra, bűvölő lágy
™eg, mint a szentegyházban ünnepnapon az zenére ébred föl, csak ugy félig, » minek a fele
imádság.
álom még. Fölerőlteti a selyem pillákat,^ hogy
Az emberiség május első reggelét ünnepül a világosságról győződjék meg arról, a mit még
tartja. Korán kel, hogy az öröm hosszabb legyen; álmodni vél. Az ablakon más meglepetés várja;
fölfrisült érzelmekkel és kedélylyel fölkeresi az egy friss erővel zöldülő „május-fa", buja lombébredő természetet s ez egy nap czéljául teszi, jai között ízletes virágbokréták, szalagokkal, mosolygó narancs és czitromokkal, egy ábmországi
hogy kedvére kiörülje magát.
Jó barátok, ismorőeök egymásnak üdvözlete- élő fa, a mi egy éjon keresztül óriásnyira nőtt, s
• ket küldenek május első boldog reggelére; a pos- olyan gyümölcsöt terem, a milyeket a természet
tán e napon kétszer oly forgalom van, mint máskor, fantáziája nom alkothat — egy ágra.
Mikorra az álom fátyola teljesen lohull a
s a küldözött leveleknek legalább két, harmadrésze
fáradt szemekről, akkor a kis leánynak ismerős lesz
— rózsaszín bélésű.
Mulató ligetek, nyilvános kertek már kora a fa, s mig az ágak eleven zöldjén tévelyeg tekin-

Május elsején. •

tete, egy édes érzelem meghordozza szivét, lelkét,
ismeretlen gyönyörökkel telt vidéken . . .
Ez a szép szokás ma már nem igen divatos |
szerelmes ifjak nem foglalkoznak május-fa ásással;
egy ízletesen kötött virágbokrétához könnyebben
lehet jutni a kertésznél, vagy egy pár cserép rhododendron, azálea s más ogyéb divatos virágtővel
pótolják a régi szokást, a mi napjainkban igen
dicséretesen elterjedt. A figyelem minden alakban
méltánylást érdemel.
Májusfát ma csak a mészárszékek és forgácspántlikás ezégéres csárdák előtt látunk, s a régi
narancsok, czitromok, szinos szalagok mellett igen
kirívóan áll rajtok az az olmaradhatlan pár palaczk
liqueur, bor és snapsz; mintegy jelképezvén az osztály keresett ízlését, melynek e régi szép szokás kezoi közé jutott.
Falu helyen ma is háladatosabb kezek ápolgatják e gyöngéd hagyományt, s ha föleziezomázott
fákat nom is, de egy-egy tiszteletből letüzött ágat
ma is találunk május első reggelén minden leányos
ház ablaka előtt.
Régebben az is nagy szokásban volt, hogy a
legények a templom elé leásott s mindenféle jó kkal toleaggatott nagy májusfa „terméseért" versenyt futtattak, s a ki a futók közül egy a falun
kivül választott indulási ponttól legelőbb ért a
májusfa elé, az rendelkezett a fára^ aggatott sok
szép holmi fölött. Rendesen annyi minden volt
rajta, hogy mindegyik loánynak jutott róla egy
emlék, s a nyertes legényt csak a kénye-kedve
szerinti emlékosztogatás joga illette. Annak azonban — mint igen természetes, nem kis jelentősége
volt, s nem ogy barátságos vigalomból a legtalpra-esettebb fejboverésdi kerekedett ki.
Hanem a jó napok omlékiért egy kis horpadást könnyen kihever az a szívós magyar természet. Távol legyen azonban tőlünk, hogy e — hála
istennek mindinkább ritkuló, betyáros kedvtelésekben valami virtust akarnánk találni; azért hát
tiszta szivből kívánunk az elejének hosszú életet, az
— utójáték nélkül; boldog és virágos május első
napját az ifjúságnak; s krüglivel és backhündlivel
megülopedettebb polgártársainknak. Kinek-kinek
a maga izlése szerint.
Varga János.

Melléklet a Vasárnapi Újság 18-ik számához 1870. máj.
ország dohányügye," egy minden termelőre nézve
Egyház és iskola.
különösen érdekes jelentés 142 lapon, melyet Be** (örvendetes hir,) hogy a közoktatásügy— (Pákh Albert) „Utazás Debreczenben" liczay István és Molnár György irtak, kiket a
czimü kéziratára nézve azt írja a ,JB. P. Közlöny," dohányügy tanulmányozására küldöttek ki nyugoti miniszter egy országos művészeti akadémia felálhogy bár az szerintünk a hajdani „Életképek-"ben Európa dohánytermelő és gyártó országaiba. Ára lítását határozta el. A részletes tanterv kidolgozásával Keleti Gusztáv van megbízva.
megjelent, érdekes volna összehasonlítani, nin- 60 kr.
** (A budapesti iskolatanácsnak) elemií oszcsenek-e a most „fölfedezett" kéziratban érdekes
•* (Pályázat.) A debreczeni emlékkort-társutálya
hétfőn tárgyalta a reformált iskola átvételévariánsok. Biztosíthatjuk tisztelt laptársunkat, lat 40 arany pályadijat tüz ki a Csokonai-szobor
hogy az összehasonlitást mi már megtettük, mielőtt leleplezése alkalmára készítendő költeményre Ha- nek és a kőbányai Újhegyen egy uj elemi iskola
neki eszébe jutott volna, hisz a nélkül nom is mond- táridő szopt. 30. A jeligés levéllel ellátott pálya- felállításának ügyét. Ezeknél fogva az iskolabudhattuk volna a mit mondottunk. A kézirat az munkák az „Emlék kert-társulatnak Debreczenben" get körülbelül 4000 frttal növekednék. Mivel a
Életképi közleménynyel szóról szóra, mondhatnék küldendők. E társulat, mely nagyobb kertjében a rof. iskola, ha az a város kezelésébe megy át, nem
kommáról kommára megegyez. Mog annyira, hogy honvéd-emléket emelé föl: a Csokonai szobrot, a maradhat sokáig a rof. egyházközség épületében,
egyúttal azt is indítványozták, hogy a Ferenczváegy helyen a kézirat igy szól: „Volt már o lapok- kisebbikben fogja leleplezni még ez év folytán.
rosban építtessék iskola azon telbkre, mely eddig
ban máskor alkalmunk e karzatról (a debreczeni
** (Mikár Zsigmond) jelenti, hogy az általa
színházéról t. i.) szólani" — e passus is benne van kiadandó „Honvéd"-schomatismus jövő hó elején városi raktárnak használtatott, miután a raktár
az „Életképek"-ben és csakugyan épen az „Életké- fog megjelenni. Hadkerületek, zászlóaljak és lo- ugy is át fog helyeztetni az uj vásártérre.
** (A szegedi reáliskola ügye.) Eötvös J. b .
peké-ben jelent volt meg az „Egy este a debreczeni vas-századok szerint lesz szerkesztve hivatalos adaközoktatási miniszter legújabb szegedi látogatása
színházban" czimü rajz, melyre itt kétségkívül
tok nyomán. Az előfizetések (egy példány 1 ft 50 alkalmával biztosította a várost, hogy a reáliskola
ezélzás van. Vájjon mondhatta volna-e ezt igy
Pákh, a hajdani „ Vasárnapi Ujság"-ba.n is, hogy kr.) Petrik Géza könyvárushoz Pestre küldendők. építésére szükségelt kölcsön (2—30,000 frt)
— (Hírlapirodalom.) Április hó folytán a kö- készen áll a város rendelkezésére. Minta„Sz. H."
„e lapokban"? — oly kérdés mely, e „most föl
vetkező
uj hírlapok és folyóiratok indultak meg: értesül, a reáliskola alapja már júniusban le fog
fedezett" kézirat egész történetét igen problema1.
„Kb'zrendészeti
Lap." Szerk. Kolos Lajos. tétetni, hogy az iskola már az 1871-iki tanév
tikussá teszi. Erre nézve Mátray Ernő úrtól, ki a
Kiadó-tulajdonos
Jáhn
Lajos.
Megjelenik minden kezdetén, vagyis 1871. október 1-én megnyittat„fölfedezett" kéziratot hozzánk beküldötto, ér- j
vasárnap egy ivén. Előf. ára egy évre 5 frt.
hassék.
dekes volna fölvilágositást nyerni.
2. „Általános Munkás-Ujság." Kiadó ésszork.
** (Tankönyvek.) A vallás és közokt. minisz** (Pest városa történetének) megírására a vá- Külföldi Viktor. Megjelen hetenként egyszer egy
ter
megengedte,
hogy a Berecz Antal és Lutter
rosi közgyűlés már régebben ezer aranyos tiszte- ivén Pesten. Előf. ára negyedévre 1 frt.
János által készített munka : „A mennyiségtani és
letdijt tűzött ki, és egyúttal kiküldött egy Csengery
3. „Szépirodalmi Közlöny." Irodalmi, szépAntal, Toldy Ferencz, Ballagi Mór, Tavaszy művészeti és kritikai hetilap. Szerk. Szana Tamás. az általános természettani földrajz alapvonalai" a
Endre és Somhegyi Ferencz urakból álló bizott- Kiadja Fekete Bernát. Megjelen hetenként egyszer, gymnasiumok V-ik, — továbbá a Berecz Antal
mányt , hogy ez ügyet moginditsák, módjait 4-edrét két ivén, színes borítékban Pestén. Előf. által irt munka: ,,A különleges tormészettani
földrajz alapvonalai" a gymnasiumok Vl-ik oszmeghatározzák. A bizottmány elismervén, hogy ára egész évre 10 frt.
tályaiban tankönyvül használtassanak.
ilyen kérdésben a pályázat kiírása nincsen helyén,
4. „Papi Titkok." Közérdekű képes folyóirat.
** (Egyházak és tanítók segélyezése.) A valCsengery indítványa folytán egyhangúlag elfogadtatott, hogy ezen munka elkészitésével Salamon Szerk. Hollós László. Kiadó-tulajdonos Heckenast lás- és közoktatásügyi miniszter a zalamegyei
Ferencz kitűnő történetírónk bizatik meg. Fe- Gusztáv. Megjelen havonként egyszer, 4-rét egy kapolcsi izr. hitközségnek 500 ftot, — Grozescu
József ó-bébai gör. kath. tanítónak 60 ftot, — a
lette örvendünk, hogy ezen ügy ilyforma eldönté- ivén. Előf. ára egy évro 4 ft. •
karansebesi gör. k. egyházmogyo plebanusainak
sével hazai történeti irodalmunk egy ujabb kiváló
Kftziiitézetek, egyletek,
segélyezésére 3000 ftot, s a szentszéki iroda költmunkával szaporittatik. Salamon föltételei, hogy
a másolási költségek fedezésére a dijnak fele része
** (Magyar tud. akadémia.) A múlt hétfői, ségeinek fedezésére 1800 ftot, — Zalai István volt
a munka folyama alatt, másik fele annak bevégez- ápr. 25-ki ülésen Szepessi Imre értekezett a „gö- r. kath. tanítónak 100 ftot, Ilniczky Bazil, muntével fizettessék ki. A munka első kiadása a város rög kottős hangok kiejtéséről", a mely kérdésben kácsi g. kath. tanítónak 60 frtot, — a pesterei,
tulajdona; notaláni német fordítása a szerző felü- évek óta folytat szóharezot Télfy Iván tudós tár- zsidóvásári, esukicsi, domani, facseti, vermesi, bugyelete alatt történnék. Salamon — mint az „Ung. sával. — A Karácsonyi-pályázatra nézve hosszas ziási, szentgyörgyi éa mesziesi görög kel. egyházLloyd" irja— a fővárosi, kassai, kecskeméti,nürn- vita után abban állapodott meg a gyűlés, hogy a községeknek egyenként 300 ftot utalványozott.
bergi és augsburgi levéltárakat fogja kibuvárolni négyszáz arany további fölszaporodása iránt az
e munkájához.
alapító grófot kérdik meg; 1873-ra 400 aranyat
Ipar, gazdaság, kereskedés.
— („Három őszinte szó") czim alatt egy kis, tűznok ki fensőbb vígjátékra, s ha egyenlő becsű
/• (Erdöpusztitások következménye.) Gönévtelen röpirat jelent meg valahol a vidéken két mű találkozik: a dijat megosztják a kettő közt;
mörmegyében
régebben tapasztalják, hogy a fa ára
(annyira névtelen, hogy a nyomtató sincs kitéve az akadémia a jövő 200 aranyat bohózatra is tűzrendkívül
magasra
emelkedett. Á jelentéstétel véheti
ki.
rajta.) Érdekessé vált az által, hogy a ,.P. Lloyd" j
az ó-konzervativok törekvéseit akarta kiolvasni !
** (Az akadémia) holnap, május 2-kí heti gett kiküldött főszolgabíró nyilatkozatában a köbelőle, mire gr. Apponyi György egy pánezélos ülésében Szilágyi Ferencz 1. tag az 1781-beli er- vetkező okok hozattak fel: Gömörmegyébon főleg
nyilatkozatban tiltakozott ollene, mintha ők, „kon- délyi hódolati országgyűlésről fog felolvasni, előre a vasipar oly lendületet nyert, hogyannak faszuk servativok" valami veszedelmes czélokat forgatná- bocsátván //. József Császár kormány-rendszerének ségleteit maga Gömörmegye többé nem képes
fedezni. De tudva van az is, hogy több község
nak a fejőkben. Mások meg Kecskeméthy Aurél- rövid jellemzését.
nak tulajdonították, a ki azonban szintén nem
** (A Kisfaludy-társaság) múlt szerdán tar- határában, igy nevezetesen Bátkában, Cserenyismeri el magáénak. Egyébiránt az egész nem sok tott, ápril havi ülésében Vadnay Károly olvasta csényben, Orlaj-Töréken, P.-Szabadkán és Osszellemmel van írva. Hozzánk Aradról küldték be. föl Lörinczi Lehr Zsigmondnak : „Az olasz nép- gyánban nagy kiterjedésű erdők kiirtattak s azok
talaja szántófölddé alakíttatott. E hez járul továbbá,
— („A métre-rendszer") iskolai és magán költészetről" szóló értekezését s végül ogy pár hogy a kisebb birtokosok erdeiket nem pagonyozzák,
mutatványt
olasz
népdalokból.
Ezután
Dalmady
használatra irta Benczédi Gergely tanár. Most
hanem gyakran szorult helyzotöknél fogva tulvágmidőn köztudomás szerint az uj franczia mérték- és Vadnay részloteket olvastak föl Calderonnak: ják, mig végre a fa apadását belátva a piaczra
„Az
élet
csak
álom"
színmüvéből,
melyet
Győri
rendszer behozatalának állunk küszöbén, szerző
mit som szállítanak.
az ügynek jó szolgálatot tett e kis füzetkével, Vilmos fordított spanyolból. E fordításra birálókul
mely igen egyszerű, könnyen érthető módon adja Toldy és Szigligeti jelöltettek ki. Bejelentetett 3
Közlekedés.
a „métre-rendszer" magyarázatát, és összehason-j alapító tag, s az első takarékpénztár részvényeseilitását a mi mértékeinkkel. A három ivnyi füzet nek 200 frt adománya.
x* (Útépítés Erdélyben.) A „Kolozsvári Közára 20 kr. — Ajánljuk kivált tanítóink figyelmébe.
** (A „magyar jogászgyülés") létesítése czél- löny" irja, hogy a bács-zsombori országúton, mely
— (A hajdani „Hármas kistükör") mintájára jából az ideiglenes bizottság nevében Melczer 5 — 6 mérföldnyi hosszú, már körülbelül húsz év
számos tankönyv készült már; most Szauter Antal I István elnök és Siegmund Vilmos titkár felhívást óta építenek, mi máig, közép számítás szerint,
és Bokor Ferencz kath. tanítóképezdei tanárok | intéznek a magyar birodalom jogászaihoz. A „bu- 28,500 gyalog és 1250 igás napszámot emésztett
Pécsett szerkesztettek és adnak ki „Első Hármas dapesti ügyvédi egyletnek" 1869. évi| jan. 31. tar- fel a megváltási pénzeken kivül: daczára a felTankönyv" czim alatt kath. néptanodák számára tott közgyűlése határozta el, a hazai jogtudomány használt tömérdek munkaerőnek még fele sem kész.
tankönyv gyűjteményt, valószínűleg három kötet- ' és jogszolgáltatás egységes fejlesztésének előmozf (A budai gőzsikló) nagy kárt okozott a
ben, melyből az I-ső, három tantárgygyal, és pedig ' dítására a magyar birodalom jogászait egy közös várba közlekedő társaskocsik tulajdonosainak. A
a
történetiekkel (Földrajz, Történelem, Polgári ' tanácskozásra összehívni s a Pesten tartandó olső sikló megnyitása óta igen kevés ember használta
Jogok és kötelességek ismertetése) megjelent 180 magyar jogászgyülés határideje f. évi szeptember e rozzant bárkákat, s már nom is közlokodnok
^ürün nyomott lapra terjedő tartalommal, kemény 25—30. napjaira tüzetett ki.
többé sem a várba, sem a császárfürdőbe, hova
éabtn, csak 50 kr. árral. A tananyag helyesen
** (A képzőművészeti társulat csarnokában) ezentúl csak lóvonatu vasút fogja szállítani a köberendezve, s értelmesen előadva; kifogásunk japáni tárgyakból érdekes kiállítást rendeznek zönséget. A társaskocsik a régi színháztérről a
* tehot, hogy igen sok a népiskolák számára. — közelebb. E tárgyakat Bornáth Géza, a kelet- budai hídfőig ezentúl 10 krért fognak közlekedni..
Ta8W°-rZÖk jelentése szerint a „Második Hármas ázsiai expeditió tagja, hozta magával. Érdekes
S'izd|í y Y"» m e t y torményrajzot, természettant és fegyverek, öltönyök s ogyéb néprajzi tárgyak
Balesetek, elemi csapások.
eába 8 a g i é s kert é"azeti gyakorlatokat foglal ma- vannak köztük A jelenlegi tárlatba is érkeznek
folyvást uj műdarabok; igy Boro velenczei szob•„% (Iszákosság áldozata.) Nowothny nevű
M J^8 e tanév folytán meg fog jelenni.
rásztól két szobor. Várnak egy jóhirű csataképet napszámos vasárnap este részegen a Dunához
D o b a i
„Népisk 1 " - ^
János könyvnyomdájában is Düsseldorfból, a történelmi festészeti társulatmekek szám < l t a l ° mS kz öe nr yz év " J e l e n t m e ^ : » a J ó gy° r " tól. Megemlítjük egyszersmind, hogy a társulat ment és ott meg akart mosdani; a mint azonban
lehajolt, elveszte az egyensúlyt, beleesett a Dunákis könyv 8V "
Bonyhay Benjámin. A
nyomdában. a j c z a r o n hapható a gyulai könyv- pártolói számára adni szokott albumlapok egyike: ba és nyomtalanul elveszett.
a „Nőrablás" Wagner Sándortól már elkészült, s
*% (A gáz romboló hatása.) A debreczeni
** (Aignyr Lajosnál) megjelent: „Magyar- festésze maga rajzolá kőre.
emlékkertben egy csomó oltvány a múlt nyáron

Irodalom és művészet.

i

minden felfedezhető ok nélkül kiszáradt, a most sült
ki, hogy a föld felszíne alatt ott keresztül vitt gázvezető cső kilyukadása okozta a fák halálát; mert
a kihányt föld annyira tele volt büdös gőzzel, hogy
nemcsak az ásó munkásokat, hanem az ott elmenőket is majd megfojtotta. Már egyszer Berlinben
a hires „Hárs-sorokon" ily pusztítást tett a föld
alatt észrevétlenül kilyukadt gázvezető cső. —
Az ily tapasztalások, melyekhez még sokkal szomorúbbak is járulnak, elég nyomós indok lehetne
a gázgyárak munkásainak, hogy a csövok lerakásánál szigorú ügyeletet gyakoroljanak.

IHi qjság?

— örökösét — arra kötelezte, hogy Fejérvár
városa húsz házi szegénye közt, tíz éven keresztül
száz ftot oszszon ki húsvét szombatján, két városi
tanácsos jelenlétében. A boldogultat a szogények
hálakönyei kisérték sirba.
** (A királyné) Rapos József „A közalapnevelés múltja és jelene hazánkban" czimü könyvének
egy díszpéldányát elfogadta s ez alkalommal a
Brunszvik szoborra 100 ftot adott.
** (A szini újév kezdetével) ápril hóban harminczegy szinigazgató következő helyeken működött : iTollinus János Aradon, Völgyi György Baján, Gerő Jakab Losonczon, Szini bizottmány
Debreczenben, Keleti László Vág-Szeredben ,
Kocsisovszky Jusztin Sopronban, Timár János
Nagy-Szt.-Miklóson, Fehérváry Antal Kolozsvárott, Kovács Mór Egerben, Tóth Jenő Miskolezon, Csáby Imre és Bodoky Antal Pápán ,
Szathmáry Károly Nyíregyházán, Balogh Alajos
Veszprémben, Beké Istvánné B.-Gyarmaton, Károlyi Lajos Kaposvárott, Barna Bálint KárolyFehérvárott, Hubay Gusztáv Szászvároson, Szegedi Mihály Nagy-Károlyban, Budai József
Nyitrán, Miklóssy Gyula Karczagon, Kétszery
József Gálszécsen, Balogh György Szolnokon,
Györffy Antal Brassóban, Horváth Zsigmond
Sárbogárdon, Novak Sándor N.-Enyeden, Kőszeghy Endre Czegléden, Várady Ferencz és Krasznay Mihály Szombathelyen, Nagy Mihály SzékelyUdvarhelyt, Szuper Károly Zentán, Nagy Sándor
Salgó-Tarjánon és Kovács Ágoston nem tudni hol.

** (A hivatalos lap) ápr. 27-iki száma két
királyi kéziratot közöl. Az első gr. Mikó Imrét
menti fel saját kérelme folytán miniszteri állásától,
és neki a Lipót-rend nagy kerosztjét adományozza.
— A második pedig Gorove minisztert bízza meg
jelenlegi tárczájának megtartása mellett a közmunka és közlekedési minisztérium ideiglenes vezetésével.
= (Megye-rendezés.) A Deák-párt szerdai
értekezletén a belügyminiszter előterjeszté a köztörvényhatóságok rendezéséről szóló törvényjavaslatot. A miniszterelnök azon óhajtást fejozte ki,
hogy e törvényjavaslat még ez ülésszak folytán
— mely július olső napjainál alig lesz tovább
nyújtható — az ország óhajtásához képest keresztül vitessék, annálfogva az értekezlet elhatározza,
hogy e javaslatot az osztályokban minél előbb tár** (A nap foltja.) „A nap foltja, melyet már
gyalni fogják. — Rajner belügyminiszter csütörtöa
minap
emliténk, oly nagy, hogy jelenleg már a
kön már a képviselőházban is előterjeszté a községek és köztörvényhatóságok rendezéséről szóló nap egész felső részét elborítja és szabad szemmel
is észrevehető." . . . Ezt irta a „Reform" ápr. 25törvényjavaslatokat.
kén.
Bcrecz Antal tanár erre megjegyzi, a dolog
** (A pénzügyminisztériumban) már az 1871.
valósággal ugy áll, hogy sem 25-én, sem 26-án
évi államköltségvetésen dolgoznak.
** (Asztalos Sándornak) M.-Szigeton felállí- ily nagy folt a napon nem volt látható jó távcsőtandó emlékszobrára Arad városa, Bettelheim vel sem, annál kevésbbé szabad szemmel. Vannak
indítványa folytán, 200 ftot szavazott meg, hálául rajta ugyan foltok és foltcsoportok, de ezek most
annak, hogy 1849-ben ő szabadította fel Arad épen nem nagyobbak, mint rendesen szoktak lenni,
városát; egyszersmind hazafias feláldozásának s igy természetesen közülök egyik sem boritja cl
a nap egész felső részét. — A nagy foitcsoport
színhelyén külön emléket határozott felállítani.
márczius közepén volt látható, melyet Falb, a „Sy** (Uj-Buda magyar gyarmat,) melyet Jowa rius" szerkesztője, miután azt előbb jó tubuson
állam déli szélén Decatour kerületben a boldogult észrevette, szabad szemmel is észrevett.
UjházyLászló alapított, szép virágzásnak örvend,
•/ (Megbukott biztosító-intézet.) A Sztupa
lakosai évről évre szaporodnak; van egyházuk,
tanodájuk, postahivataluk és két egyletük. Egy György elnökleto alatt állott „Pest-budai kölcsöharmadik egyletet most alapítottak, uj letelepedők nös biztosító egylet" egy zajos, sőt szenvedélyes
fölsogélyezésére, illetőleg kivándorlók odaédesge- gyűlésben megbukott, miután az igazgató és igaztésére. Az egylet ugyanis több ezer hold földet gató-tanács működése mindjárt az első évben igen
vásárolt 8 holdját 5 dolláron bocsátja áruba, a nagy veszteséggel járt.
— (Halálozások.) Géressi László, a viski ref.
letelepedő évenként apró részletekben törlosztheti
adósságát s az első két évben mitsem tartozik egyháznak 36 éven át hű és tevékeny lelkipásztora
ápr. 6-án, 68 éves korában meghalt. — Cseszefizetni.
liczki
Szüvási Miklós, Erdély egyik legügyesebb
** (Temesvárott) ápr. 30-án bazár nyilt meg,
gazdáinak egyike, alig két napig tartó betegség
melyben három napig úrhölgyek árulnak a honvédután, ápr. 13-kán 61 éves korában Hadréven
menház javára. Ugyané czélra ott máj. 7-én bált elhunyt. — Szentkirályi Zsigmond, Kolozsvár
rendeznek.
volt polgármestere s az akadémia lev. tagja, a bá** (A ,,Haynau-alapitvány"-ról,) — a mely- nyászatban derék szakember, ápr. 16-án Kolozsnek most már valami tisztességesebb nevet kellene várit meghalt. — Fekete József Marosvásárhely
adni — részletes kimutatást közöl a hivatalos lap. országgyűlési képviselője és marosvásárhelyi főEz alapitványnak, melyet annak idején hazánkfiai biró m. hó 2á-kán tüdővészben meghalt. — Ozv.
közül is többen, és pedig nevezetes összegekkel, gróf Teleki Sámuelné b. Jeszenák Ludovika ápr.
gyarapították, rendeltetése az: hogy az alapítványi 20-án 69 éves korában Grátzban meghalt, apr.
jövedelem egyik fele része a cs. kir. hadseregben, 25-én temették el Gyomron. — Gömör-Panyiton
s másik fele része a honvédseregben szolgált olyan ápr. 13-kán hunyt el Sulyok Ede volt honvédegyének segélyezésére fordittassék , a kik az ezredes, ki 1848-ban mintCoburg huszárkapitány
184%-ik évi magyar hadjárat folytán elnyomo- Galicziából két huszárral tömérdek veszély leküzrodtak, vagy sebeik következtében munkaképte- dése után jött haza, s a szabadságharezban itthon
lenekké váltak. A kimutatás szerint ez alapítvány mindvégig — Világosig dicső részt vett. —
jövedelméből a cs. kir. hadsereg tagjai közüi 129, Debreczenben m. hó 25-kén halt meg Csanak
a honvédsereg tagjai közül 119 egyén dijaztatik József leánya az alig 19 éves Eszter, kit nemcsak
naponként 17 — 35 krral.
rokonai és ismerőseinek, hanem az össze3 lakos•• (Hunyadi Jánosnak,) a magyar hősnek ságnak részvéte kisért a sirba. — D. M- hevesmeszobrát fogják felállítani, — de nem mi nálunk gyei tisztviselőnek közbecsülésben állott 34 éves
Pesten, hanem a bécsi arzenálban, legfelsőbb meg- neje, m. hó 19-én reggeli 8 órakor, lakása kertjéhagyás folytán.
ben, zsebpisztolylyal szivén lőtte magát. — Gran""(Néhai
MihellyesZsigmond)gyulafehérvári zenstein Gusztáv a múlt héten nyugalomba lépett
gyógyszerész, márcz. 20-án történt halála előtt a pénzügyminiszteri államtitkár ápr. 28-án meghalt.
szegénységgel küzdő nép sorsa enyhítésére fiát
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A„Vasárnapi Újság" szerkesztőségéhez beküldetett :
Bogyay Antal osab-rendeki lakos
20 ft.
Hertelendy Imre gyülevészi lakos 20 ft.

HIRDETÉSEK.

kél

nyűg.

?. ó. P- 6. p.

SoHoschod. 40 50 4 45 7
lljar,Ros. 41 48 4 43 7
2Noe
42 46 4 41 7
43 44 4 39 7
3 Náthán
44 42 4 37 7
4 Félbójt
45 40 4 36 7
5 Okoziás
6 35.Sabb. 46 32 4 34 7
30-án esti 7 óra 5Í i perczkor.

11
12
14
15
16
17
18

hossza

ld

kél

nyűg.

t.
P- 6. P- 6. Peste
48 21 regg60 1!) 5 51 8 52
72 21 6 22 9 53
84 31 6 59 10 51
96 50 7 43 11 45
109 20 8 36 re£
121 37 9 38 0 33

Jogtudományi müvek,

ossz. 40 ft.

Nemzeti színház.
Péntek, ápr. 22. „Az égben." Vígjáték 3 felv. Irta Balázs S. És „Tűz a zárdában." Barriére után ford. Feleki.
Szombat, ápr. 23. „Az afrikai »ó'.'' Opera 5 felv. Zen.
szerz. Meyerbeer. — (Carina Anna k. a. föllépteül.)
Vasárnap, ápr. 24. „Szentiván éji álom." Színmű 5 felv.
Irta Shakespeare, ford. Arany János. Zenéjét szerz. Mendelsohn B.
Hétfő, ápr. 25. „Az ördög naplója." Vígjáték 8 ÍBIT.
írták Arago és Vermon; ford. Egressi Béni.
Kedd, ápr. 26. „A troubadour." Opera 4 felv. Zenéjét
szerzé Verdi. (Carina Anna k. a. föllépteül.)
Szerda, ápr. 27. „Béldi Pál" Eredeti szomorú játék
5 felv. Irta Szigligeti. (Némcthy Irma k. a. föllépteül.)
Csütörtök, ápr. 28. „Faust.1' Opera 5 felv. Zen. szerz.
Gounod. (Carina Anna k. a. felléptéül.)

Szerkesztői mondanivaló.
— Munkács. O. B. Az „alkony" igen csinosan hangzik ; de csak hangzik. Fülbemászó rimesengés még nem
alkot költői művet; ebben pedig azonkivül semmi sincs.
Nagyobb költeményben, leiró részletül, elmehetne; önállóan semmi. A ki ily csinosan kezeli a formát, attól várhatjuk, hogy a tartalomra több súlyt helyezni igyekezzék.
— Siaszf'aln. B. L. A kérdezett czikket megkaptuk
s mindjárt ki is szedettük. Vélve, hogy legközelebbi számunkba jö, nem tartottuk szükségesnek a szerk. izenetet.
Tárgyhalmaz késleltette csak s rövid időn megjelen.
— M. P. Közlésre elfogadott dolgozatok, ha nem
épen napi érdeküek, tárgyhalmazunk miatt néha sokkal
hosszabb ideig is várni kénytelenek a megjelenésre. De
mivel ön annyira nyugtalankodni látszik kis czikke miatt,
kívánságához képest ezennel visszaküldjük.
— Pest. P—cs.—D—n életrajzát szívesen veszszük
az ön tollából. A képről gondoskodni fogunk.

SAKKJÁTÉK.
544-ik sz. f. — Grosdemange M.-töl
(Parisban.)

melyek Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-uteza 4. sz.) megjelentek
és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:
Dr. Bozóky Alajos. A római jog institutióinak tan- Törvényjavaslatok. I. Az első folyamodási birósákönyve. (8-rét, 508 lap) fűzve

3 ft.

Cziráky Antal Mózes, gróf. A magyar közjog alapvonalai. A szerző nyomán irta Hegedűs Lajos Kandid. Második bövitett kiadás.
(8-rét 400 1.) fűzve
2 ft.

időktől korunkig. Különös tekintettel a váltó-elméletekre. A váltótudomány kedvelói számára. (8-rét, 242 lap) fűzve
2 ft. 60 kr.

fűzve

40 kr.

(8-rét, 46 lap) fűzve

50 kr.

II. füzet. Az ösmagyar nemzeti szervezet és ennek előzményei hazánkban.

Kautz Gyula. Nemzetgazdaság- és pénzügytan

tekintettel a gyakorlati ipar-életre a fennsöbb tanulmány szükségeire, meg az államkormányzat és törvényhozás feladataira. Második, átdolgozott és tökélyesbitett
kiadás. Megjelent az első füzet, folytatása sajtó alatt. Az egész munka 42—44 ivnyi

6ft.

A;
leend, fűzve
ára
1

1

Ü ÍV

A

Dr. Kürthy János. Az ausztriai-magyar birodalom

legfőbb itélőszékí osztályának elvi jelentőségű határozatai. Gyűjtötték dr. Dárday
Sándor és dr. Galln József. I. folyam (8-rét, 164 lap) fűzve
1 ft. 50 kr.

családi s kereskedői levelek, valamint a közéletben előforduló bármiféle iratok helyes szerkesztésére vezérlő szabályok, számos példával világosítva. Ezekhez járulnak : mindennemű magyar, latin, német és franczia czimek tára, folyamodások,
mindennemű szerződések, egyezségek, kezességek, engedmények stb. stb. Hetedik
kiadás. 1869. (659 lap, nagy 8-rét)
2 ft. 60 kr.

Gyürky Antal. Gyakorlati útmutatás miként kell

eljárni a szölödézsmaváltság keresztülvitelénél a felek, jogbiztosoknak, vá-

lasztott bíróságoknak és községelőljáróknak. Felvilágosító példákkal és irománypéldákkal ellátva. (8-rét, 95 lap) ára fűzve
80 kr.

Knorr Alajos. A polgári törvénykezési rendtartás

e

Világos
Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond.

Az 539-ik számú feladvány megfejtése.

életbeléptetése és végrehajtása tárgyában kibocsátott magy. kir. miniszteri rendeletek gyűjteménye. Hivatalos adatok után közli Szeniczey Gusztáv.
I. kötet 5 füzet, egy-egy füzet ára
1 ft.
II. kötet 1-ső fűzet 1 ft., 2-ik 80 kr., 3-ik 1 ft., 4-ik 80 kr.

348 lap) fűzve

1 ft. 80 kr.

Gusztáv. A magyar váltó és kereskeFarkas Elek. Legújabb házititkár. Mindennemű Szeniczey
delmi törvény az 1840: XV. XVI. XVII. XVIII. és XX., ugy az 1844. VI. tör-

felelős minisztérium által kibocsátott törvénykezési rendeleteknek gyűjteménye,
ügyvédek és bíróságok használatára hivatalos adatok nyomán összeállítva.
I. és II. folyam 1867—1868. (8-rét, 124 lap) fűzve
80 kr.
III. folyam 1869. 1. füzet (jan.—juni) (8-rét, 124 lap) fűzve
80 kr.

d

Az 1865—1869-ik évi törvények, ugy az azok

Az 1869-ik évi törvények ugy az azok életbeléptetése és végrehajtása tárgyában kibocsátott magy. kir. miniszteri rendeletek gyűjteménye. Hivatalos adatok után közli Szeniczey G asztav. Külön kiadás. (8-rét,
Döntvénytár. A magy. kir. kúria semmitöszéki és

Függelék az uj törvénykezési rendtartáshoz. A m.

c

és erdélyhoni községi birák, elöljárók és jegyzők használatára; felvilágosító s útbaigazító jegyzetekkel és gyakorlati irománypéldákkal ellátva. A magyar minisztérium fennállása óta kibocsátott uj alkotmányos törvények és rendeletek nyomán.
Egy vastag kötet 50 nyomott ív, fűzve
4 ft.

statisztikájának vázlata. Jogakadémiai hallgatók számára. (8-rét, 456 lap)
fűzve
2 ft. 60 kr.

alkalmazása. Második Erdély telekkönyvezésére való tekintettel átdolgozott és
bővített kiadás. (8-rét, 311 lap) fűzve
2 ft.

b

Az 1868. évi XXIX. t. ez. és az erre vonatkozó miniszteri szabályrendeletek szerint
összeállítva. (8-rét, 56 lap) fűzve
40 kr.

Hajnik Imre. Magyar alkotmány- és jogtörténelem. Tóth Lajos. Községi kalauz. Vezérkönyv magyarI. füzet. Bevezetés a magyar alkotmány és jogtörténelembe. (8-rét, 38 lap)

Fiedler Ignácz. A telekkönyvi törvény gyakorlati

a

gok rendezéséről. II. A bírósági végrehajtókról. I I I . A királyi ügyészség szervezéséről. IV. A békebiróságokról. V. Az állam tisztviselők nyugdíjazásáról, valamint
azok özvegyeinek és árváinak ellátásáról. (Külön lenyomat a „Jogtudom. Közlöny"ből.) 8-rét, 117 lap) fűzve
70 kr.

a szölöbirtok után járó tartozások
Dr. Degen Gusztáv. A váltó történelme a legrégibb Törvényczikk
megváltásáról és a megszüntetett szölöbeli tartozások körül követendő eljárásról.

Sötét.

_

(1868. 54-ik t. ez.) kérdések és feleletekben. (8-rét, 204 1.) fűzve

__

kedések kérdés és feleletekben. (8-rét, 112 lap) fűzve

lft.20kr.

vényezikkek nem különben a magyar kir. igazságügyi miniszter által 1869-ik ápril
8-án a váltói végrehajtásokra vonatkozólag kiadott eljárási szabályok és egyéb a
váltótörvénykezésre vonatkozó magas rendeletek szerint, összeállítva ugy nem különben a magyar földhitel-intézet peres ügyeinek gyors elintézése tekintetében
kibocsátott legkegyelmesebb királyi leirattal és egy a váltójogra vonatkozó pótléktárral függelékképen ellátva. Negyedik bővített kiadás. (Nagy 8-r., 248 1.) ára 2 ft.

Szeniczey Gusztáv. A magyar csődtörvény és

csődeljárás az 1868-ik évi LIV. törvényczikk 45. §. alapján az 1840-ik évi XXII. és
1844-ik évi VII. törvényczikkekből az országbírói értekezlet által javaslatba hozott ideiglenes törvénykezési szabályok szerint. Második kiadás. (Nagy 8-rét,
286 lap). Ára
2 ft.

Szeniczey Gusztáv. A magyar váltó-eljárás a szűkséges peres és nem peres birói határozatok és beadványok gyűjteményével, ugy a
földtehermentesitősi kötelezvények megsemmisítése körüli eljárás tárgyában kiadott
legfelsőbb rendelettel és a magy. kir. igazságügyi miniszter által, az 1869-ik évi
ápril 8-án kiadott és váltó-végrehajtási eljárásra vonatkozó rendeletben foglal szabályok szerint tárgyilagos rendben szerkesztett mindennemű irománypéldányokkal
függelékképen ellátva. Segéd kézikönyv váltótörvényszéki hivatalnokok, váltóügyvédek s perlekedő felek számára. Harmadik bövitett kiadás. (Nagy 8-rét.) —
A r a
2 ft. 50 kr.

Knorr Alajos. A bírói ügyvitel és átmeneti intéz- A bélyeg és illeték díjszabás. A magyar kir. pénz80 kr.

Törvények és hivatalos rendeletek gyűjteménye,
a nemzeti felelős kormány visszaállításától fogva. Kiegészítő jegyzetekkel szerkeszti
Okrőss Bálint. 1867-dik év. Teljes egy kötetben. — Ára
. s ft-

ügyminiszter által 1868-dik évi július 21-én közzé tett pénzügyi törvény 14. füzetében foglalt és az ezen pénzügyi törvény kiegészítéséül időközben kiadott egyéb
rendeletek, ugy az 1868. évi XXIII. t. ez. s az 1869. évi XVI. és XVII. törvényczikkek nyomán közli Szeniczey Gusztáv, nyugalmazott királyi váltófeltörvényszéki bíró. Függelék: Az 1868—69-dik évi törvények és rendeletek gyűjteményének
I és Il-dík kötetéhez, közli Szeniczey Gusztáv, kiadja Heckenast Gusztáv.

(Grosdemange M.-töl Parisban.)
Világos.
Sutét.
1. F e 3 - c l
Hh5—f4 v. g3
2. Bb5—5ei
Ke4-eő:
3. Vfl—f4 matt.
Helyeién fejtették meg: Veszprémben:Fülöp József.
— Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — Miskolczon: Czenthe
József. — Jászkiséren: Galambos István és László. — A.
pesti sakk-kör.

TARTALOM.

H E T l - N AiPTAR.
Hónapi-és
hetinap

Adakozás a honvéd-menházra.

Zrínyi a költő szobra, Izsótól (képpel). — X XVI.
századi magyar nyomdászatról s különösen Heltai Gáspár
kolozsvári nyomdájáról. — Képek a hazai népéletböl (képpel). — Nagy-Oroszi mezőváros Nógrádmegyében (képpel).
— A solferinói csonthalmok (képpel). — A ki a csillagát
megtalálta. (Folyt.) — A dagadó Nílus. — Egyveleg. —
Tárház: Május elsején. — Irodalom és művészet — Közintézetek, egyletek. - Egyház és iskola. — lpM> gazdaság,
kereskedés. — Közlekedés. — Balesetek, elemi csapások.
— Mi újság 'í — Adakozás a honvéd-menházra. — Nemzeti
színház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. —
Heti naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-utez* 21. sz )

Dr. Brigiit J ,

Épen most jelent meg

lapdacsai s elixirje,

és minden könyvkereskedésben kapható:

világhírű angol orvos

fejköszvény (migran) félfejfájás, idült
íe
Jfájdalmak, fúlszakgatás, fülzugás és
csengés ellen; továbbá az emésztés erősl
tésére s vérszegénység ellen; elősegiti
J-grövidebb idő alatt az oly rég sovárfá 7.egészséget. — Az elixirrel, a habedis
' n o n ilok s fájdalmas részek
SÖltetnek
l
- - Á r a égj s k a t u l v a
egy üvegcse elixirrel együtt
g
*ft.20 kr. a. é.
vagy a D é me grendelős postai utánvét
mellett e J v ^ S M e S bérmentes beküldése
h e t ö ;
számíttatik
1k

lések és soÍX 0 t í f e é n t é r k e z ö megrendee l i s i n e r ö

i r a t o k

tositják s méltó
bize
kitünő jelesséfféT°Iják ~812
g v1ó g 0y s z e r

fL

í " )

KOSSUTH
és

a magyar emigratió török földön.
Irta

SZÖLLÖSY FERENCZ,
a magyar emigratió tagja.

(Függelék: Útirajzok.)
(Nyolczadrét, 238 lap) fűzve 1 forint 20 krajezár.

Hatodik kiadás

(magyar nyelven harmadik).

élet

titkai s veszélyei.

Értekezések a nemzés és nemi betegségekről, az utóbbiak óv- és gyógymódjaival.
8 0 I ( 2 ,-12)
Függelékkel a bujakóri ragályzásról
ésDr. Ro de t, lyoni orvos

ragályelleni legbiztosb óvszerérői,

férfi és n&i ivarszerek boncztani ábráival.

Ara: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több
utánvétellel 40 krral több.
Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Biber V. P.

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

224

Magyar kir. jiilaloisisorsjcgyek, \

1

evenként 4 húzás

1250,000,200,000,150,000,100,000 ft. nyeremény nyelj
melynek első húzása már t'. évi augusztus 15-én

czimzett legelső

építkezés védett

vászonruha gyári raktárban

it

1

kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban

ajánl :

mindennemű kész fchérnemüek férfiak, hölgyek és
gyermekek számára.

Vászon férfi ingeket 2,3,4,5,6,8 ft.
Cliiffon ingeket 1.75, 2, 2.50, 3 ft.
Gatyákat 1.60, 1.80, 2, 2 ft. 50 kr.
No ingeket 1.60, 2, 3, 4, 5, 6 ft.
Háló ujjasok 1.60,1 80, 2, 3, 4,5ft.'^í
Nö labravalók 1.20, 1.50, 2, 2 ftM
n
,
50 kr.
' Disz szoknyák 3, 3 ft. 50 kr. 4.
"
5 ft.
Fiu és Ieáay ingeket rendkívüli
olcsó áron.

B*»rge$ Lajos.
815 (1 — (>)

pénzváltó-irodája Pesten. Dorottva-utcza 12. sz. alatt.

balsainique
(balzsamos-olaj),

jóuak tapasztalt s a legnagyobb tekintélyek által
számtalan bizonyítványokkal igazolt szer a fülféregrákfene ellen, vadász és vizslakutyáknál.
1 (iveit ara 2 ft. 2 5 kr. a. é.

Az ataiano»an jónak elismert valódi s egészen frisen érkezett

ECHNESBIRSI NÖVÉNI-ALLQP

IIÍÍ*51- s tüdőbetegjek számára.
továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás,
(kutya-lapdacsok).
torokgyuladások s nehéz légzés ellen,— mindenkor fris minőségben kapható:
Egy hírneves angol állatorvos által ;3O éven át PESTEN: Török József gyógyszerész urnái a király-utezában, — dr. Wagner D.
% használt kutya-lapdacsok nemcsak előmozdítják a
gyógyszerésznél a váczí-uton,
Thalmayer A. és társa. — Oszetsseky
_
" fül-rákfene gyorsabb gyógyulását, — hanem megF.,— Schirk J.. — és Gerhardt A. uraknál.
óvják, a kutyákat minden mísegyébb betegségektől, u. m. nehézkor, vidatáncz, köszvény- BUDÁN : Sebwarznieyer J. gyógyszerész urnái.
s rüh-töl, az eb-düh ellen pedig a legnagyobb sikerrel használható.
Aradon: Probst
F. JJ. gy. i Kolozsvartt: Megay M. C. ,S.-Sz.-Györgyön: Ötvös P
Astódon:
Sperlagh
Kgy skatulya ara 1 ft. 10 kr.
KörinöczÖB : Draskóezy gy. j gyógysz.
U ^ ~ Hérmentes levelek által megrendelhető: BittiHT (lytila gyógyszerésznél Baján: Klenautz J.
Karolyfetaérvar:
Fischer E.i Sopron
Knbinban:
Stojánovies.
recht. : Voga és RuppBrassóban:
Gyertyánfy,
FaGlogguiczban.
• 813 (1—0)
bick és Jekelius gysz.
Kun-Sz.-Miklós: Stoits A. jS.-A.-Ujbelyen: Deutsch J
Battonyan: Bignío K.
Lagoson: Arnold J.
;Sasvar: Müeke A. gy.
Belgrádon Nicolacovics test. Médiáson: Breiner K.
{Segesvár: Misselbaeher J.
Dietrich és Mosonban: Pranter J. gysz. Serajevoban: GyulekaN.G.
Besztercéén
Miskolczon: Spuller J.
Sziszeken: Kubányi F.
Fleischer.
Bonyhádon:
KramolinJ.
gyjMitrovicz:
Krestonoshics
A.
i
Szombathelyen : MitterAz általunk és saját rendszerünk után készített B mindinkább
Mohács: Pyrker
Gyula
mayer gyógysz.
Brassóban : Fabick Ed.
y
y gj.
gj
elismerésre találó
818 (1)
Mhl
JJeneygy. Székesfehérvár : Sav R.
Csáktornyán: Kárász A
Marosvásárhely:
Csaton: Borsay F. gysz.
gyógysz.
Munkácson: Gröttier L
kcttös-tu/őöHés-varrógépeinkcf
Debreczenben: GöltlN gy Mohácson: Kőgel D.
Siklóson : Nyers S. gysz.
illetőleg — 3 nagyságban — isméti eladóknak olőnyöá ajánlatokat | i DeéseB: Krémer S
Nagybányán: Horacsek J . Szathmaron: Juracsko D.
3Vidb
F
J
Szent-Miklóson: Haluschka
De.ttán: Braunmuller J. gy.;3Vezsiderben:
Fuchs
J.
tehetnek
P. gyógysz.
Devecserben: Hoffmann B.JNyltran: dr. Láng E.
Ijaiigc és liindner,
Eszeken : Kawilowicz gysz. i Nyíregyházán : Hö'nsehEde Szarvason: Réthy V.
varrógép-gyárosok Berlinben, Lindem-trasse 114. sz. a
Szentesen: EissdorferG.gy.
Kperjesen: Zsembery Ign | gyógysz.
Érsekújvár: Conlegner Ign. \ Nasy-Becskereken: Jíedel- és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Roth
Bgerben: Wessely gysz.
. kovics és Haidegger.
Eszéken: Thürner fiai ésiNagy-Kanizsan : Welisch gyógysz.
Tokajban: Krötzer A. gy.
Dessathy gyógysz.
es Lovack gyógysz
Győrött: Brunner F.
Nagy-Karoly: Schöbwi C. Tordan: Welits és Wolf.
Gvnlen: Lukács gysz
! Nagykikinda: KomkaA.J. Tatán : Niertit F. gysz.
Haczfcld: Hagelschmidt V.j Nagy varadon: Janky A. T6r0k-Szent-Hiiklos: PitHátszegen: Mátesy B.gysz.iNagyszombatban: Pantot- losz M,
Trencsenben: Simon A. gy.
Ipolyságon: Mikulási T. I schek R. gyógysz.
Jánoshazán: Kuna gysz • Orosházán : Van gyei M Unghvartt: Telendy gysz.
és özv. Benesch P.
Jolsván: Maleter gysz; Pancsovan ; Graffgysz
ajánlja újonnan berendezett
jUjvIdéken: Schreiber F.
Kaposvárit: Sobröder J.gy.; Pécsett: Kunz Nándor.
Kőszegen : Strehle gysz. j Posegan : Balogh gyógysz. Varaimon: Elizár gy»z.
jPntnokon:
Karolyvartt: Benich J
. . . . _ . Szepessy
_ . r _ „ . v gysz
._. Veszprém: Fremmel.
P b
SSchr.eeberger
h b aj
Vaczon : Tragor A.
Kis-Martonban:
Kodolányi;Pozsonyban:
Különösen a váazonárukra hivom fel a hölgy-világ figyelmét;
s
és Dussil gysz.
Varazsdon: Halter gysz.
g>
Patav Posch
K a s s á n : Eg
Esehwig
jjRosnyón:
n y
P o c J.
J gysz.
gy
Verseczen: Herzog gysz.
mert azok gazdag változatosságban és oly kitűnő valódiságban vannak
G
:Ger.ersichO
es A. R i m a s z o m b a t : H a m a l i á r g y . Zimony: Ivánovios és fia.
kereskedésemben készletben, hogy a legjobb minőségüoktől kezdve a
?
ét
Papp M.
| t t H m a n : Müutinovitz S.
Zalatnan: Mégay Gyula.
közhasználatra való vásznakig, a lőhető legjutányosabban szabott ára- § Haransebesen:WeberA. gy.| Eekason : Boromi K. gysz. Zombor: SteinfiaMárk.
Fiseherj j
: Sándor
R. gy. Zsambokrét: Neumann M .
g
y
kon szolgálhatok.
754(3-8)
f b l
! Szabadkán: H
Hofbauerl.
gy. Zentan: Wuits testvéreknél.
Ed. gyógysz.
792 (2—6)
üveg ára 1 forint 26 krajezár.

Life prescrTers, Pilis tor dogs.

Tudósítás ?arró-gép eladók számára.

m

KANÍA JÓZSEF

rest, Józseftér 10-ik szám alatt.

női divat- és vá^zonáruií kereskedését

a

Altesti sérvben szenvedőknek

Sturzeneí?s«r

(Sviiicz) a legjobban

<i«»ttlieb-féle
ajánltatik.

sérvkenécs

Herisauban

Az meggyógyitja még a leo--

idültebb sérveket is, s a legtöbb esetben azokat tökélletesen;
a legsikeresb gyógyításokat illetőleg — minden rangból folytonosan számtalan köszönő-iratok érkeznek a feltalálóhoz.
Tégelyekben 3 frt 20 k r e r t használati utasítással s bizonyítványokkal együtt megrendelhető magánál a feltalálónál;
valamint P e s t e n : Foruiáicyi gyógyszerésznél a ,,sz. Máriához;" továbbá ZáísrábUan: H o r v á t h M. gysz-, s B é c s b e n :
W e i s J ó z s « f gy s z -

z

u

m

„Mohren," Tuchlauben Nr. 444.
745 (5-6)

Ugyanezen bizományos uraknál kapható:
j
,
' a l < 5 <ü gyógyszer.
Lsg jobbféle
Lobry és Parron-tólütrechtben, a skrofulák
s bórkiitegek sat. gyógyítására. Egy üveg
ára 1 ft.
Schmidtcs. kir. főorvostól, egy skatulya
ára 23 kr.
Stíriai Stab-havasi-nSrény-

y

\)L Belir jdeg-extractusa.

SZ11MAR J. FIAI

arany-, ezüstés

drágakö-ékszer-üzlete Pesten,
kigyó-uteza 1. sz.
Kivonat a nagy árjegyzékből:

váczi-ntezában Pesten,

Turi-utcza a párisi-uteza sarkán

fog megtörténni,
kaphatók alólirt pénzváltó irodájában hasonérfékü árfolyam szerint, melyre, áj
törvényszerű kamat megtéritése fejében, csak 5 ft. teendő le elöpétizül. vagy pedig
havonkénti részletfizetés mellett 5 vagy 10 forintjával; az utolsó részlet befizetése
utón, minden vevőnek egy eredeti sorsjegy szolgáltatik ki. — Hogy pedig tisztelt
vevőimnek még nagyobb szerenesét helyezhessek kilátásba, — azon intézkedést tevém, j
hogy 2<» darab magyar jntalomsorsjegyet 100 ft javai húsz különféle soro-1
zattal és számokkal állítottam össze, melyre minden vevő havonkinti 5 ft. rész- j
letfizetés mellett — játszik, s azon esetben, ha az utolsó részlet befizetéséig nem ,
huzatnék ki nyeremény, — akkor e sorsjegy-társulat mindegyik részvevőjének egy |
eredeti 100 ftos sorsjegy szolgáltatik ki. E módon egyrészt nagy nyereményeket j
lehet elérni, s másrészt, kis részletek által egy sorsjegy birtokába juthatni.
|
jP£~ K sorsjegyek, a kiszolgáltatás idejéig egy itteni banknál vannak letéteményezve.

1110/

TAKATSI A.

a „v Ölegényhez"

250,000 forint főayereménynyel

íiai

I

nedv

mell- s tüíiőbetegek számára.
az idegek erősítésére s a test edzésére árai
Egy üveg ára 87 kr.
70 kr.
'
Die „Zeitschrift für gerichtliche Medicin, őffentliche Gesundheitspflege und Medicinal-Gesetzgebung" bringt in Nr. 48 votn 27.
November 1866 über „Schneebergs Krüuter-Ailop" Folgendes:
„Der aus Alpenkrautern bereitete „Schneebergs Krauter-Allop" des Herrn
A.pothekers Bittner in Gloggnitz, und Franz Wilhelm, Apotheker in Neunkirchen, ist
bei allén katarrhalischen und entzündlichen Krankheiten der Respirations-Organe ein
vorzügliches Unterstútzungsmittel, Er mildert besser als allé anderen Syruparten jeden
Reiz im Kehlkopfe und wird bei acuter und chronischer Heiserkeit, bei empfindlichen
Affectionen der Schlingwerkzeuge, beim Lungen-Katarrh, dem Keuchhusten u. s. w.
wegen seiner vorzüglichen einhüllenden, besanftigenden und reizmildernden Eigenschaften mit günstigem Resultate angewendet."

Főraktár: BITTXKH GYULA gyógyszerésznél Gloggnitzban.

Férfi-ingek, rumburgi, hollandi vagy irlandi vászonból 2 ft. 50 kr., 8 ft., 3 ft. 50 kr.,
4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft. 50 kr., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft.
Báli ingek férfiak számára 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft. Himezettek
6 ft., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft., 14 ft. egész 20 ftig.
Színes férfi-ingek, 1 ft. 50 kr.,2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft.
Férfi-ingek fehér madapolanból 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3ft.50 kr., 4 ft.
Férfi-gatyák vászonból, magyar, félmagvar vagy franczia szabásban 1 ft. 75 kr.,
2 ft., 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr.
Férfi-kraglik, kézelők, nyakkötók, kapezák és mindennemű vászon- és battisztzsebkendök.
Nói ingek vászonból egyszerűen 2ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft.
hímzettek3 ft,3 ft. 50 kr., 4 ft.,4ft.5O kr.,5ft, jobban himzettek6ft.,7ft.,8ft.,
10 ft., 12 ft., 14 ft., a legújabb franczia divat szerint 4 ft., 4 ft. 50 kr~ 5 ft., 6 ft,
7 ft., 8 ft, 9 ft, 10 ft, 12 ft.
Nöi háló-corsettek 1 ft. 85 kr., 2 ft. 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 2 ft. 75 kr., 3 ft,
3 ft. 50 kr., 4 ft, 4 ft. 50 kr., 5 ft, 6 ft, egész 12 ftig.
Női váll-füzök franezia alakban 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft.,
4 ft. 50 kr.
Nói alsószoknyák és nadrágkák perkailból, chiffonból, schnürl és piquetbarchet,
éjjeli és negligé-főkötők, kapezák czérnából, pamut, gyapot és mindennemű
vászon- és battiszt-zsebkendók.
Fin ingek vászonból, madapolanból és szinesek is a legjutányosabb árakon, úgyszintén gatyák és kapezák.
Leánvka-ingek kivarrva vagy egyszerűen, corsettek, nadrágkák és kapezák.
A legnagyobb választékban béllelt alsó-ingek és nadrágok urak és
hölgyek szamára, úgyszintén mindennemű téli szükségletek, legújabb flancll-ingek és shawlok.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat, rumburgi,hollandi s irlandi vászonból, darabját 25, 27, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 50, 60 egész 120 ftig.
Creas-vaszon 12 ft., 12 ft 50 kr., 13 ft, 14 ft, 15 ft, 16 ft, 17 ft., 18 ft, 20 ft.
egész 25 forintig.
734 (7 — 8)
Törolközö-kundök toczatját 5 ft. 80 kr., 6 ft. 90 kr., 7 ft. 50 kr., 9 ft. 50 kr.,
10 ft, 12 ft., egész 20 ftig.
Asztalkendők tuczatját 5 ft, 5 ft. 50 kr., 6 ft. egész 12 ftig.
Színe* canel'as ágynemfleknek 9 ft., 10 ft. 11 ft, 12 ft., 13 ft. egész 16 ftig.
Asztalkendők és készletek damasztból 6, 12, 18 és 23 személy számára.
FiiííKönyök a legnagyobb választékban 4 ft., 5 ft, 6ft.,7 ft., 8 ft., 9 ft., 10 ft,
12 ft, 14 ft, 15 ft párja.
Asztal- és ágyteritök, kávé-abroszok és szerviettek.
/•
Menyasszony'i-liozomány-kiállitások 200 frttól 2000 forintig, kész fehérnemüekben és vászonárukban a legnagyobb választékban kaphatók. Kimerítő árjegyzékeket kívánatra bérmentesen megküldjük.
Levélbeli megkeresésekre még az nap, melyen megkapjuk, expediáljuk, és csomagolási dijt nem számítunk.

Fűszerkereskedés megnyitás.

Van szerencsém ezennel a t. ez. közönségnek tudomására hozni, miszerint a Baubofer és Jármay ezég alatti fűszerkereskedést átvettem, melyet ogyátalában friss árukkal ellátván, ezentúl is főfeladatomnak tekintendem, a t. ez.
közönség becses bizalmát jó, olcsó és pontos kiszolgáltatás által kiérdemelni.
Ennek következtében ajánlani

ni

legfinomabb

3 próbás

azaz: 18 karátos aranyból.

Gyermek fülbevalók 1 ft. 70 krtól és félj. Gyűszük
—ft. 60 krtól és félj.
Fülbevalók gömböCsemegekés, és vili. — » 60 » » »
lyűek
4 » 50 » » »
Keresztek zománczal nyakba . . . 1 » — » » »
Fülbevalók hosszuk 7 » — » » »
Emlék gyürük felKeresztek
2 » 25 » » »
írással
1 » 25 » » »
Csattok
1 » 20 » » »
Ing-gombok . . . . 2 » 50 » » »
Gyermek játékok . 1 » 75 » » »
Női gyürük jó kővel 2 » 50 » » »
Óralánczok . . . . 2 » 50 » » »
Női pecsétnyomó
Karpereczek . . . . 2 » 50 » » »
Garniturok (Broche
gyürük
4 »— » » »
Karika gyürük . . . 3 » — » » »
és függő)
6»— » » »
Férfi gyürük pecsét
Thea szűrök . . . . 2 » 50 » » »
nyomó forma . . 5 » — » » »
Czukor fogók . . . 4 » — » » »
Nyakkendő tűk . . 6 » — » » »
Keresztelési és bérNyaklánczok, kereszt
mái asi emlék kévagymetállhoz. . 6 » 50 » » »
pek
2 » 50 v v v
Metállok
6 »— » » »
Só- és borstartók
Melltűk (Broche) . 6 » — » » »
együtt
6 » 50 » » »
Garniturok (Broche
Gyermek evőeszköés függő)
15 » — » » »
zök t o k b a n . . . . 5 » — » » »
Varró eszközök
Karpereczek . . . . 18 » — » » »
Óralánczok rövidek 24 » — » » »
tokban
5» — » » »
Óralánczok hosszuk 28 » — » » »
Poharak
6 » 50 » » »
3 (13) próbás ezöstböl.
Gyertyatartók . . . 20 » — » » v
Mária képek nyakba— ft. 15 krt. és félj. író eszközök . . . . 15 » — » » »
Csengetyü tálczával 25 » — » » »
Keresztek
— „80 » » »
Czukor edények . . 8 » — » » »
Mataillok felnyilós. 1 » — » » »
Hivatalos próbával ellátva.
Nehezebb arany és ezüsttárgyak, u. m. lánczok, garniturok, evökészletek,
6, 12, 24 személyre, a munka különfélesége szerint, gyártási áron számittatnak.
A fantasie-darabok, finom drágaköves tárgyak, Loius Laine legújabb rajzai
után vannak dolgozva.
Cserénél, az arany vagy ezüst egyenlő finomsága mellett, csupán a munka
fizettetik.
Kijavítások, czimerek, betűk metszése kőbe vagy aranyba gyorsan eszközöltetik. — Saját használatunkra vásárlunk gyémántokat, gyöngyöket, színes köveket,
ócska aranyat és ezüstöt.
Arany-ezüstpénzt, bel- és külföldit beváltunk a napi árfolyam szerint.
Vidéki megrendelések a szokott módon pontosan teljesittetnek, és nem tetsző tárgyak másért becseréltetnek.
676 (7—12)

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-uteza 4-ik
3zám) megjelent és minden hazai könyvárusnál kapható:

Kereskedők és iparosok számára.

MAGYAR

kávé csak 2 ft. 80 kr. KERESKEDŐI
jóféle s tisztaizlésü

5

Kereskedelmi

font

. 3 ft. 40 kr. Plant-CIj Ion-kávé . . 4 ft. 20 kr.
. 3 „ 80 „ t uba-kávé egész finom 4 „ 40 „
. 4 „ — „ Gyöngy-kávé egész fin. 4 „ 50 „
továbbá:
Ciukor, b r a S i l i a i - r h U I l i e g y p i n t 1 ft., legfinomabb jamaikai
rhuni, Pecco-virág- és Souchong-thea, sardinák, mustár és sajt-félék
a legjutányosb áron kaphatók Pesten,

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

Jármay Armin-nál

(ezelőtt Banhofer és Jármay,)

a két szerecsen- és Laudon-utcza szögletén, 11-dik szám alatt
Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett a leggyorsabban eszközöltetnek.
717 (3—12)
>
9 * ^ A t. ez. vidéki közönségnek! Üzletem könnyebb felt a Iá
sH tekintetéből szolgáljon tájékozásul az itt lenyomott tájrajz,
e l
a lánczhidtól veszi kiindulási pontját!

SEGÉDKÖNYV.
irálytan.

Gyakorlati kereskedők és iparosok, nemkülönben műegyetemi és kereskedelmi intézetek ssámára.
•Szerkeszté

MACHIK JÓZSEF,
a budai k. József-műegyetemnél a magyar nyelv és irodalom tanára.
Nyolczadrét (528 lap), kemény kötésben 1 ft. 80 kr.

Több fajú kotlós-tyuklojás eladása.
Alólirottnál, következő legnemesebb fajta
tyúkoktól kotlós - tojások rendelhetők meg
április hótól kezdve. 1 tuczat kotlós- tojás
gveiezi tyúkoktól, fehérszürke s fehér búbbal
12 ft.
1 tuczat kotlós-tojás arany a ezüst szinvegyületübrabanti fekete tyúkoktól, fehér búbbal, Brahma Pootra szürke-fehérrel, valamint
ltör
e
P tyúkoktól 6 ft. A pakolásért 50 kr.
_ _ A pénzösszeg beküldése bérmentve kéretik s a megrendelések
utánvét mellett is eszközölnötök.
790(5—6)

Blttncr Gyula-

gyógyszerész Gloggnitz-ban.

227

Dj folyóirat a felvilágosodás és az emberiség
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Nyári idény
1870.

Homburgi fürdő

Nyári idény
1870.

M. Frankfurt mellett.

A honiburgi források gyógy ereje mindazon betogségekben érvényesiti nagyszerű hatását, melyek a
gyomor és altest háborgatott működéséből képződnek, a szervekre jótékony ingert gyakorolnak s a megrongált czirkulácziót tevékenynyé teszik, s az emésztő képességet rendezik; mirigy saltesti idült bajokban különösen a niáj és
lép, sárgaság és kÖszvényre nézve csodaszorü hatást gyakorolnak, s olynomü betegségekben is, melyek az idegrendszer túlfeszített izgatagságából származnak, a homburgi ásványvizek használata felette nagy hatással birnak.
A fürdőháxban nemcsak egyszerű édesviz-fürdők, hanem orosz-gőzfürdők, valamint sós- és tűfenyü-fürdők,
anyalúg, korpa, kén- és fürdő-szappan hozzáadásával vagy a nélkül — szolgáltatnak.
Idült börbajok ellen, néhány év óta kitűnő oredménynyel szappannal vegyített ásványkátrány-fürdők
is alkalmaztatnak.
A már évek hosszusorán át fenálló hidegvíz-gyógyintézet, (a pünkösdi kutnál) a t. ez. közönség számára
ugy mint ezelőtt, ugy most is nyitva áll. Ezenkívül oly betegek, kik a hidegvíz-gyógymódot rendesen használni
akarják, azok dr. Hitzel úrral, ki kizárólag a hidegviz-gyógyintézet vezetésével van megbízva, — mint az intézetben, mint saját lakásán naponként értekezhetnek.
Savó, a svájezi Alpensennen-ből, (Appenzell kantonban) kecsketejből kettős elválasztás által készíttetik, s
reggel a forrásoknál a szükséglethez képest vagy magában, vagy vegyítve különnemü ásványvizekkel — szolgáltatik.
A nagyszerű társalgási ház, egész éven át nyitva áll; magában foglal pompásan diszitott helyiségeket,
ezek közt egy nagyszerű bál- s hangverseny-terem, egy étkező- s kitűnő szellőzetü billiárd-terem, több ízletesen
díszített játszó-termek, kávé- és dohányzó-szoba.
A nagyszerű olvasó-kabinét a t. ez. közönség számára minden dij nélkül folyvást nyitva áll, ellátva: a
legolvasottabb némot, franczia, angol, olasz, orosz, lengyel és holland politikai és szépirodalmi lapokkal, a pompás
étterem, melyben étlap szerint lőhet étkezni, a gyógykert szép asphalt erkélyére vezet; a konyha a hírneves
Chevet-ro van bizva Parisból. A gvógy-zenokar, mely 40 kitűnő tagot számlál, naponként háromszor,u. m.: reggel
a forrásoknál, délután a kert zene-pavillonában s este a bálteremben játszik.
A múltévben, azon kedvező alkalom — mely épen kínálkozott — lőn felhasználva, hogy a t. ez. vendégközönség a párisi Palais Royal szinház hírneves művészek humorístikus előadásait mint újdonságokat élvezhette.
A küszöbön álló idényre egy igen vonzó változatosság van kilátásba helyezve; június hó közepétől július
végéig az Opera comiquo franc^is tagjai — Auber, Boieldieu, Halevi, Adam, Herold Ricci stb. kedvelt hangszerzeményeit fogják előadni. A legjobb erők vannak megnyerve, nevezetesen: Capoul, Du Wast, Bataille hírneves
énekesek 3 Marimon, Singeléo stb. hölgyek Parisból, teljes zenekarral.
Augusztus elején az olasz opera veszi kezdetét s tart szeptember végéig; Patti Adeline ünnepelt művésznő
ismét itt fog énekelni, — de most Trebelli asszony kitűnő altista, s Wachtel, Bottini, Verger, Bagagiolo stb. énekesek társaságában; a kórus 30 személyből álland.
A homburgi fürdő, a rajna és bajor-osztrák vasúthálózat bevégzett építésével, Európa kellő közepén fekszik.
Bécsből 24, Berlinből 15, Parisból 16, Londonból 24, Brüssel és Amsterdamból 12 óra alatt érünk oda, (közvetlen
vasúti összeköttetés lévén Homburgik). Frankfurt és Homburg közt naponként 18 vonat tartja fenn (ide s oda) a
közlekedést, — utolsó menet 11 órakor — s a vendégeket fél óra alatt szállítja, mely által alkalom nyujtatik
Frankfurt nevezetességeit, szinház, hangverseny s más egyéb esti mulatságokat meglátogatni.
817 (1—12)

Ágynemű,

ingek, corsettek, szoknyák, zsebkendők
stb. minden áron.

Menyasszonyi készletek
500 ftól 8000 ftig.
9 V * Árjegyzék bérmentve.

Türsch F.-tőI

Pesten, váczi-uteza 19-dik szám.
7ba (2—3)

hös/Aciiy-diea.

Kitűnő gyógyszer még idült köszvény-fájdalmaknál is. E szer, az egész
ausztriai birodalomban a legjobb sikerrel használtatik, — s hogy minden kívánalomnak megfelelhessünk, — mostantól fogva a köszvény-thea, következő
gyógyszertárakban leszen kapható:
Pest: Török J. király-uteza 7-dik
szám.
Bécsben: egyedül s kizárólag Twerdy W. gyógyszerésznél, zum „goldenen
Hirschen" — Kohlmarkt.
Zágráb: Cejbek J.
Baden: Waber A.
Brünn: Lusar L.
Debreczen: dr. Rotschnek E.
Grécz: Grablowitz V.
llflau: Inderka V.
Klagenfurt: dr. Hauser P.
Krakó : Stockmár E.
l.aibach: Schenk O.
Lemberg: Rucker S.
Linz: Vielguth és fia.
Prága: Pilepek A., Karlsplatz, és
Lereh H., am Graben
Pozsony: Heinriei F.
Sternberg: Holly F.
Znaim: Glasner A. uraknál.

Fö- és szétküldési raktár:

Kopál A. gyógyszerésznél (Mauer)
Bécs mellett, a hol egyszersmind raktárak átvétele iránt értekezhetni. — 1
csomag ára használati utasitással együtt
50 kr., két csomagnál kevesebb nem
küldhető: a pakolásért 10 kr. számitta tik.
808 (1—3)

A dr. Pattison-féle

köszvény-vatta

Központi szállítási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.

ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a Seldlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, méhek saját utasitványaimmal szorul szóra azonosak és saját nevem aláírásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetéveszthetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készitett Seidlitz-porok
minden egyes katulyát, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmárkkal vannak ellátva.

Ara egy bepecsételt eredeti katnlyának 1 ft. — Használati ntasitás minden nyelven.

E porok, rendkívüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert háziszerek között
tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél levó
hálairatok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emésztéshiány és gyomorhévnél; továbbá: görcsök, vese- es ideges bajokban, szivdobogasnál, idegesség okozta főfájásnál, vértódnlásnál, csnzos fogfájdalomnál, végül
bysteriara, búkórra és huzamos hányásra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyítványt tartalmaz oly betegek részéről, kik miután nálok minden,
gyakran allopathikus és hydropathiku9 gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerű háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált
egészségűknek helyreállítására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanítók, kereskedők, iparosok, művészek, mezei gazdák tanárok és hivatalnokok,
sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelőtt még a .eghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

PESTEN

A főraktár létezik: « « |

l TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-uteza 7-dik szám alatt.
5 UHL JÓZSEF ur kereskedésében, granátos-utezában.
Ezen ezégek alatt szintén megrendelhető:

a norvégiai Bergen városból való valódi Dorsch-májhalzsirolajls.

Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. o. é.
Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimerítő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés előtt
vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. —Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a Dorschhalaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem vonatott
hanem a bepecsételt üvegekben levő folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a természet
által nyujtatott. — E valódi Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógy s z e r a mell- ét
tfldftbajokban, scrophulns és rachttls, kőszvény és csnz, idült bőrkiütés, szemgyuladás, Ideg- és több m á 8 bajokban
alkalmaztatik.
üfOI I
4
gyógyszerésziécsben,
503 (43 -50)
zum „Storch" Tuchlauben.

mint legjobbnak elismert gyógyszer,
a köszvény, estíz minden nomei u. m.
arcz-, mell-, nyak- és fogfájás, fej-,,
kéz-- és térd-köezvény, tagszaggatás,
gerincz- s ágyékfájás stb. ellen. Egy
csomag ára 70 kr., fél csomagé 40 kr.
Kapható Pesten: Törők József gyógytárában a „Szent lélek"-hez, király-uteza 7-ik
sz.; Aradon: Bruchmayer Ferencz; Pozsonyban: Heinrici Ferencz; Temesvárit:
Schmidt C.; Eperjesen: Weil Márkus: Bndán: Pichler Viktor és Zomborban: Heindlhoffer Róbert gyógyszerész uraknál.

Bőrbajok
valamint

titkos betegségek

és súlyos ntóbajai ellen,sokévi tapasztalás s a világhírű Ricord (egykori párisi tanárának) módszere után, siker
biztosítása mellett, rendel:

Sugár F. orvostudor stb.
Lakása Pesten,

váczi-nteza 15 ik szám alatt,

a korona kávéház mellett.
Wm- Elfogad naponkint 11 órától l-ig.
674 (8-12)
Megkereshető levél által is.

Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-uteza 4. sz.), megjelentés ott,valamint minden könyvárusnál kaphatók;

Carey Heinrik. A társadalmi tudomány kezikönyve. Szerző „principles of social
science" czimü munkájának átdolgozata Angolból fordította Halász Imre. (XVI
576 lap, nagy 8-rét) fűzve
4 ft. 50 kr.
Boffmann Pál, közönséges és magyar részszerü katholikns egyházjog alapvonalai. Második kiadás. (268 lap, 8-rét) fűzve
1 ft. 20 kr.
Kant Immánuel paedagoglája v*gy nevelésről irott könyve, melyet dr. Rink Fridrik

Tódor németül kiadott. Magyarra fordítva s függelékkel megtoldva id Mnndv
Péter által. (VIII, 112 1., 8-rét) fűzve
. . . . ' . 80 kr.
Kogler N. J. Általános vagy elméleti államtan. (VIII, 232 lap, Nyolczadrét)
fűzve
1 ft. 60 kr
Hibáry Ferencz. Magyarország oknyomozó történelme. A lyceumok és középtanodák felsőbb osztályai számára. (IV és 432 lap, 8-rét) fűzve
1 ft. 80 kr

érdekében!

H P Előfizetési felhívás ~VI

PAPI TITKOK
czimü

közérdekű, képes folyóiratra.

Előfizetési ár negyedévre c s a k 1 ft., 9 hónapra 3 ft.

Heekenast Gusztávnál Pesten megjelent és minden könyvárus é*s könyvkötőnél kapható:

NAGYBÖJTI KALAUZ
Krisztus

kínszenvedésének és halálának

negyvennapi mepzentelésére, a nagyhéti ájtatossággal együtt.
Szerkeszté

TARKANYI BÉLA,
egri érsekmegyei áldozó pap.

Az egri érseki hatóság jóváhagyásával.

Négy aczélmetszettel.
8-rét
(VIII.
és
312
lap.)
—
Finom bőrbe kötve 2 ft. 20 krajezár. Franczia
Régi igazság, hogy a kényuralom és a papihatalom (hyerarchia) ikerbőrbe
kapocscsal 5 ft.
testvérek.
Valódi nobile par fratrum. Egészen egymáshoz illők.
Egyik megöli a testet, másik a lelket; egyik az anyagi, másik a szelMindenkinek különös figyelmébe ajánltatik a
lemi erőszak képviselője.
S mindkettő isten nevében gyakorolja mesterségét, saját javára
magyarázván Krisztus nemesebb ezélzatu szavait: „Nincs hatalom a főidőn, haneniha az istentől"!
Feledik, hogy Krisztus mondotta volt azt is: a „Gyümölcséről ismeritek meg e fát" s — „ne nézzétek szavaikat, hanem tetteiket.''
E bölcs tanács alapján lehet-e az isteni származású hatalom, mely
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érlelő s fájdalmat csillapító hatása által
ördögnek szolgál — mióta csak létezik ? S szabad-e, s nem inkább istenleggyorsabb, legbiztosb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemü
káromló botrány-e: — isten nevével, isten akaratával takarni az emberiség
SCHE8 n n * í » T r «1£ bajokban. — Ily balegszentebb érdekeinek sok százados lábbaltaposását ? . . .
jok a torokgyuladás, légcsőhurut,
Bizonynyal nem! százszorosán és ezerszeresen nem! . . .
b ő r k é s - barnaság,
Ily égbekiáltó visszaélés ellen minden egyes embernek kötelessége hát
hártyásgyik (Croup,
sikraszállani s saját körében és saját erejéhez mérve minden lehetőt elköangina) mindennevetni, hogy az absolutismus és hitvány mankója: a papi uralom mielőbb
mü megsértések, hamegfosztassék azon befolyás, tekintély és hatalomtól, melylyel milliókat
rapás, szúrás, vágás
vagy égés által tááldozott föl büntetlenül gyalázatos önérdekének bünszennyes oltárán.
madható s e b e k ,
Vállalatunk e fontos, mondhatnók magasztos föladat egyik képvisemegforrazások, dalője kivan lenni, — a vallás szentségének és áldásos eredményeinek
rázs- vagy méhszurások, konok-feké:
érdekében kíméletlenül tárva föl mindazon igazságtalanságot és
lyek, zúzátok (conbűnt, mit a hyerarchia százkezü befolyása ügyesen tudott leplezni
tusiók) — meglepő
annyi századon keresztül.
I gyors fájdalomcsilNem hiszszük, hogy van szabadelvű ember a hazában, bármily politikai
!1 lapitással — rögzött
daganatok, gümők,
párthoz tartozzék is különben, ki megvonná tőlünk pártfogását és segítsétályogok, pokolvar
gét e közös ellenség irányában, jól tudván a történet és mindennapi élet
(carbunculus pustula maligna), megkeniényedések, genyedésefe, vérkelések, minpéldáiból, hogy — a papi uralom barátsága ép oly veszélyes, mint — gyűden mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vadlölete, s hogy álarcz és hazugság minden mosoly, melyet a szabadelvüség
hús, tagszivacs, csontszú, kifiezamitás és megrandulások, helyi cs U Z ; továbbá a szülés
«o-y-egy győzelmes perezében ajakára erőszakol, holott szivében düh és
folytáni lábfelfakadások, és sebek, fájós fekélyzett vagy már geny es női mell. — Sok
boszu lángol.
nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi
műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles septapasz használata által menekült meg.
A „Papi titkok" czimü füzetek egyszersmind nagyon érdekes és
Végre a testbe teljesen bemőlyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méhtanulságos olvasmány is lesznek jellemző rajzokkal ékesítve.
fulánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik,
Gazdagra tervezett tartalmából csak néhány pontot jegyzünk ide:
hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül
A Vatikán titkai, vagy: adatok a pápaság történetéhez.
könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
Sötét képek, vagyis az inquisitió működése.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyének
számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyitványai által már régen a
Kolostori élet. — Visszaélések, kihágások és szörnytettok, melyek a
kolostori czellákban, a keresztény vallás köpenye alatt barátok és apáczák legfényesebben elismertetett — rendkivüli, s legkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és feltűnő sikerdús eredményeinél fogva, melyek használata által
által elkövettettek és elkövettetnek még ma is.
még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hírét kétségbePapi figyelő. E rovat alatt kíméletlenül és folytonosan napfényre
vonhatlanul igazolja.
A csomagok ára 5 0 kr. és 1 frt, hasanálati utasítással együtt.
hozzuk mindazon tűrhetetlen kihágásokat, s azon észlealázó törekvéseket,
Központi küldeményezó raktár: Pesten TÖKÖK JÓZSEF gyógyszerész
melyekkel a jezsuiták és fenatikus papok megszégyenitik az emberi méltóurnái király-uteza 7-ik szám alatt.
ságot még e században, sőt napjainkban is. Küzdeni fogunk mindezek elleTovábbá kapható Pesten: Jezovits M. a „magyar királyhoz" czimzett kir.
nében a fólvilágosultság fegyverével.
udv. és Scholtz János a „szentháromsághoz" nevezett városi gyógyszertárában, és
Az ördög szolgái, vagyis a jezsuita rend ismertetése eredetétől máig.
Emresz K. a váczi-utezában az „arany oroszlányhoz" és az uri-utezában a „két
matrózhoz," czimzett üzletében. — Botka és társánál a nagymező-uteza 45. sz. a. —
Künn és honn — vázlatok és pikantériák a papság életéből, különös
Budán : Pichler Gyözó kir. udv. gysz. A Krisztinavárosban Wlaschek E. gy'ógysz.
tekintettel a hazaira.
és a császárfürdői dohánytözsdében. — Becsben: Plebán F. Xav. gysz. urnái (Stock
Egy deficiens naplója.
im Eisenplatz) Nr. 1. Dr. Girtlergysz., Freiung 7. sz., dr. Strasky Nándor KarntnerEredeti beszélyek, rajzok, képek, adomák, stb. a papi életből.
strasse34. sz. a.— Prágában: Fürst J. — Grazban: Dr. Grablovitz V. —Aradon:
Szarka J.-nál. — B.-Ujfalnn: Vass Jenő. — Békés-Csabán: Biener B — DebreMindjárt az első számban: Egy bakonyi szerzetesfönök — otthon." stb.
s
czenben:dr. Róthschnek V. E.— Duna-Főid varon: Nádhera P. — Egerben: Plank
tb. Mindez rajzokkal illustrálva s akkép Ö3szeállitva, hogy az olvasó foky. és Schuttág J. gyógyszerész. — Eperjesen: Isépy Gy. - Erseknjvárott:
lyóiratunk egy-egy évi cyklusában tökéletesen befejezett, érdekes egészet
ConlegnerJ. —Esztergomban:Kégl L. — Gyöngyösön: Kocianovich J.'—6y«k'rjon, olyat, mely magában foglalja az európai irodalom e nembeli világhírű
rött: Lehner F. — H.-Szoboszlón: Beszédes J. — Hajóson: Az ottani m.k. postahivatalnál. — H.-M.-Vasarhelyen: Oblat L.— Högyészcn: özv. Fischer Kr. gysz. — Jólstermékeinek legérdekesebb részeit, s igy azokat mintegy pótolja a magyar
van:Maiéter Alb. — Kaposvárit: Schröder S. — Kassán: Koregtkó A. — Késmárolvasóközönségre nézve.
kon.- Genersich C. A. gyógysz. — Komáromban: Grötschel Zsigmond. — Léván:
Vállalatunk sikerét biztosítsa az önzetlen lelkesültség, és tiszta ügy- Boleman Ede. — Makón: Weil M. — Maros-Vásárhelyt: Bucher M. — Miskolcion:
3z
eretet, melylyel azt megindítani elhatározók — továbbá azon szépnevü
Dr. Csáthi Szabó J. — Mohácson: KreitlG.— M. Kanizsán: Wajdits J.— N.-Szemil
nkatársak nagy száma, kik önkényt siettek zászlónk alá sorakozni.
benben: Zöhrer J. F. i\.-Szombaton: Pántotsck R. — N.-Váradon: Huzella M. —
Nyir-Bathoron: Sztruhár J. Nyíregyházán: Kovács S. — Pakson: Malatinszky S.—
Jelszavunk: Legyen világosság!
Pécsett: Sipőcz J . — Podolinban: Fayx József. — Pozsonyban: PisztóryB. — RiPesten, 1870. márczius hóban. JfoIlÓS LílSZlÓ, folelŐ8 szerkesztő.
«naszombatban:HamaliárK.~Rozsnyón.-Pósch J. és Hírsch J. N. —Sopronban:
Bock Gy.— Selmeczen:Vitkovics János.- Szabadban: Hofbauer V. — Szathmáron: Jurácsko D. — Sz.-Fehérvarott: Braun J. — Sz.-Györgyön : Neumann F. K. —
Szombathelyen: Pillich F. — Temesvarott: Pecher J. E. és Quiriny A. gysz. — Técsön: Ágoston Gy. — Ungvárott: Okolicsny J- — Vasvart: Arady P. és Rossás A.
— Versetzen: Fiam L. — Veszprémben : Ferenczy K. — Zágrábban: Hegedűs Gy.
"*• »Papi titkok" havi fűzetek, borítékkal és képekkel fog megjelenni,
[ városi gyógyszertárában a „fekete sashoz" és Mitlbach 6s. — Zirczen : Tejfel J.
e
*? gyedrét alakban, ugy hogy minden füzet 96 hasábot foglal magában.
2
Kolozsvárott: BI1VDER K., gyógyszerésznél
első füzet ápril 15-én jelenik meg.
Brassón: FABICK E. és GYERTYÁM'* Y J. és FIÁNÁL.
Elöfizetésl á r
Hatszegen: MÁTEF1 B. gyógyszerésznél.
helyben, vagy postai szétküldéssel:
Czernowitzban: St'HMRtH J.-nál.
1
^ f " ' május, június folyamra
1 forint.
Főraktár Moldvaországra nézve: Jassiban: JASSINSKI A. gyógyszer.
A t. ez. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók
vre, ápril—deczemberi folyamra
. 3
„
j
lennének,
felszólíttatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen fryóír«szer készítőTiz példányra egy tiszteletpéldány jár. Az előfizetési pénzeket bérmente- ijéhez FORTY
LÁSZLÓHOZ czimezve: Budára beküldeni szíveskedjenek, ki megsített levelekben kérjük az alulirt kiadóhivatalhoz intézni.
| rendeléseket is pontosan teljesít.
g 4 3 (5—6)
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni
[beküldése, vagy postai utánvét mellett tüstént és legpontosabban telesittetnek.
(3_3)
egyetem-uteza 4-ik szám.

Porty orvos-féle átalános

SEB-TAPASZ,

HeckenaSt GUSZÍáV hírlapkiadó-hivatala,

228

19-ik szám.

Gazdasági könyvek,

Tizenhetedik évfolyam.

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

rendszeres útmutatás a finom és legfinomabb főzésben, legjobb magyar, franczia és
ren
német mód szerint; különös tekintettel uri és főúri konyhákra, nagyobbszeru lakomák, és házi vendéglésekre. Harmadik bővített kiadás. (8-r., 316 1.) fűzve 1 ft. 50 kr.

JXérneth Susanna. A legújabb és megpróbált ma-

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

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

Koppé J. G. A földmivelés

és állattenyésztés.

Pest, május 8-án 1870.

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

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

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

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

Wagner László. Gazdasági műszaki vegytan. Ké-| Innfeld,FranzRitterv. Die Ackergeráthe und landzikönyv felsőbb gazdasági tanintézetek hallgatói, gazdák és iparosok számára. 114
a szövegbe nyomott fametszettel. (8-rét, 4"23 lap) fűzve
4ft.

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

;

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

Gyürky Antal. Gyakorlati útmutatás miként kell j
eljárni a szölödezstnavaltsag keresztülvitelénél. (8-rét, 95 lap) fűzve

Mitlheilungen, landwirthschaftliche. Centralorgan

80 kr.

Falusi könyvtár.

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

iberi
Fortschritt im österreichischenStaate. Herausgegebei

für den landwirthschaftlichen
von Dr. Gustav Karafiat. (480 S. gr. 8.)

3fl.

Schopf, F. J. Die Verwaltung der Landgüter in

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

Schlosser, Alexander. Kontrolirende Buch- und

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

Schopf, F. J. Pflanzet Bolz! Aufruf an die Grundbesitzer, Gemeindcn und Volkslehrer zur schleunigen Pflanzung sehnell wachsender
Holzarten, und Unterricht, wie solche Ptlanzungen in allén Kronlandern angelegt
werden können. Zur Abhilfe der Holznoth. (56 S. gr. 8.) Geh.
35 kr.

Stamm, Dr. Fernand. Das goldene Buch von der

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

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

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

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

Kovács József. Kalauz a gyümölcsfaültetés, nyesés

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

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

Szerk. Girókuti P. F. Hat füzet

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

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

70 kr.

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

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

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

d e r

Kaiserstaates. Zweite Auflage. Mit 91 Abbildungen auf 11 Tafeln. 1866. (VII 160
2fl 4 0 k r
S gr. 8.) Geheftet. .
-

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

Eisenmayer Sándor és Göbel Celesztin. Allatgyógvászat avagy hasznos házi állataink betegségeinek megismerése s gyógyítása. MáILAW,
«,u<T (836
fssfi lap,
lan. 8-rét) fűzve
80 kr.
l
sodik v
kiadás.
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Umfange, oder vollstandige Beschreibung sammtlicher berühmten Weingebirge
de" ungarisehen Reiches, in stetistisch-topographisch-naturhistonscher und okonomischer Hinsicht. Zwei Bande, mit 20 lithogr. Abbildungen (186, 292 S. gr. 8.)
4fl.
Brosch

Dorner, Joseph. Die Traubenkrankheit nach den
neuesten Erfahruugen und Ergebnissen dargestellt. (48 S_80_2g?L-

kr.

Gondos és tapasztalt juh-orvos, vagyis leirása a
•-iHoftnanM1. W. Das Obstbuch. Kurze Anleitung,
juhok nyavalyáinak és azok gyógyitásmódjának, tekintettel a merino- és nemesitett juhokra, Schrader és Schmalz szerint. (98 lap, kis 8-rét) fűzve

i .•!

20 kr.

Zlamál Vilmos dr. A marhavész s annak oltása,

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

4 0

ObstbSume zu ziehen, zuveredeln und zu pflegen, wie auch dasObit zu verwahren,
__....™wio„ „„.1
..'./• das
.i..,. Vortheilhafteste
-tr—tu..:ii,«ftoft» zu
zu verwerthen.
(84 S. 8.) Mit emgezu verwenden
und auf
verw
35 kr.
druckten Holzschnitten. In Umschlag geh.

Leibitzer,.Joh. Der Gartenbau nach den neuesten

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

Medve Imre. A magyar gazdasszony teendői a

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

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

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

József.

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

tanári laknak is építéséhez Salamon szilárd
akarattal, de annál kevesebb pénzerövel
hozzá is fogott. E közben, egy alkalommal
meglátogatá KissLajos ottani jeles ügyvédet,
s a lassan haladó építkezés is szóba jővén,
Kiss azon kérdésére: mennyi pénzök van?
Salamon azt felelte: kő, tégla és mész elég
van, de pénz csak 60 forint, mire az öreg
ügyvéd felkiáltott, „ez már, professor u r !
valóságos isten-kísértés!" Azon perezben
lépett be a szobába Kiss Lajos régi barátja
és tanulótársa Szabó László bukovinai nyugalmazott tisztviselő, ki szülőföldjét Krasznamegyét s ottani
rokonait még egyszer meg
akarván látogatni, ez útjában
Zilahon Kiss Lajost is felkereste. Beszédközben az iskola
építése felhozatván, Salamon a
többi közt megjegyzé: a kálvinisták nem követhetik Lukács
evangyélista tanácsát, hogy „a
ki tornyot akar épitni, számlálja meg előbb a pénzét," hanem bíznak az istenben, a ki
minden „jó dologban segítségül van a jó emberek által is."
Igaza van a professor urnák,
monda Szabó László, — én bár
utazó vagyok, mégis szakasztok valamit a czélba vett építésre, s kivevén pénztárczáját,
Salamonnak 200 forintot adott.
Nem sokára járult ez összeghez még, s az épitésre fordittatott 1000 forint, mit egy
uradalmi tiszt végrendeletileg
hagyományozott. Az isten-kisértés igy hozta meg az isten
áldását!
A tanári lak már a következő 1821-ben készen, s legelébbabuzgó és erős hitü építő
szállása lön, valamint az iskolára is mind több segélypénz
gyűlvén, annak építése is gyaSALAMON JÓZSEF.
rapodott, s már 1830-ik tavaszán a fedelet rá tenni lehetett.
Salamon 1819-ben Széken az ott tartott
czellár gr. Teleki Sámueltől megnyerni, hogy
a zilahi iskolának épen iskolai telek vásár- köz-zsinaton a felszentelendő papi jelöltek
lására 1000 forintot ajándékozott, melyen az censora volt, s maga is fölszenteltetett. Már
akkor a szilágyi reform, egyházmegye rendes
uj épület alapját már 1816-ban letették.
Az iskolának, sőt reá 1820-ban egy ujülnöke és aljegyzője volt, Közép-Szolnok-

