Szölövesszök, >

mindennemü facsemete, konyhakerti
virág és gardasági magvak, virághagymák, Györgyikék, rózsák, fris s legjobb
minőségben a legjutányosb áron kaphatók :

MARC FERENCZ

mag-és gyümölcskereskedésében,
Pest, kigyéutrza 6-ik sz. a.

Az árjegyzék kívánatra mindenhová
bérmentve elküldetik
1495 (1—3)

Selyembogár-tenyésztés.
Sándor Móricz gróf biai jószágán —
Buda közelében — a selyembogár-tenyésztésre berendezett helyiségek és 8000 t'olyó
öl körülbelül 40,000 eperfával beültetett
fasorok, czéloztatnak szabad kézből bérbe
adatni. Bövebben értekezhetni a jószágigazgatóságnál Bián, posta Bia.
8
g
1492(1-3)

Titkos

1412(11-0)

betegségeket

még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mínt magán gyakorlat folytán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nél-

kül, hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gátoltatnék, gyökeresen, biztosan és gyorsan gyógyit

Med. dr. Heller Vilnius

Pest, király-utcza 27. sz. Medetzházban, I-ső emelet, délelőtt 7—9-ig,
délután 1 — 4 óráig
5 ^ " " Dijazoit levelekre axonal
válasEoltatik. s kívánatra a gyógyszerek Í
k l l k

Vászonáruk végképeni eladása Bécsben.

Tizenharmadik évfolyam.

A rumburiti vászonárnt raktárában egy bukott kereskedő
esödtöwieifpbfil
Egy okmányos reáltanár, magyar é"s néátvett valódi rumburgi, hollandi és sziléziai vásznak, rumburgi asztalkészületek, törülközökendök, szines kanavásznak. 2000 tuczatból álló legszebb vászon- és batiz-zseb- met tannyelvvel, a latin remekirók magyarázatában alaposan jártas, s a franczia nyelkendó, fci.000 darab legkitünőbb s legujabb szabásu
vet is tanitani képes levén, ajánlkozik nyilvános vagy magán tanítóul. Közelebbi tudomást vehetni P . T. betükkel jegyzett
leyetelre Pest, poste restante.
1494 (1—8)

nói- és férfi-ingek

50°/o a gyáriáron alól olcsóbbért

a vászonáruk valódisága s teljes rőfmérték biztositása mellett — hogy azok mielőbb
pénzzé tétethessenek, — végleg el fognak adatni.
Lerélbeli megrendelések, a pénzösszeg beküldése vagy postai utánvét mellett
azonnal s lelkiisme:etesen fognak teljesittetni. A megrendelési levelek következőleg
lesznek czimzendők:
szoló virág-, főzelék-, gazdasági s erdei
magvakból álló főjegyzőkéin valódi s tiszta
magvak minden nemeiben dús választékot
nyujt, a az erfurti árszabály szerint a. é.
Kivánatra mustrák is küldetnek. — Férfi-ingek megrendelésénél a nyakmérték szük- számitva Prágából bérmenies megkereső leségeltetik.
velekre ingyért szolgáltatik ki » bérmenteFehér és szines shirting férfi-ingek franczia mellbetétellel, igen finomak, 2ft.-2ft. ÖOkrig sitve küldetik meg.
Az eddig irántam a legnagyobb mértéka legfinomabbak.
ben tanusitott bizalom s elismerések folytán
Férfi-ingek a legjobb rumburgi vagy hollandi vászonbóldarabja 2, 8, 4—5 ftig a legfino- ösztönöztetve érzem magamat ezévi jegyzémabbak, melyek ára azelött kétannyi volt.
kem sorozatát ismét ujabb s legujabb aquisitiókkal gazdagitani ugyannyira, hogy bárFérfi gatyák valódi rumburgi vászonból dbja: magyar 2ft., félmagyar lft. 50 kr.
mely igénynek képes vagyok gyorsan 8
Női-ingek, rumburgi vagy hollandi vászonból, egyszerüek darabja 1 ft. 80 kr., hímzettek tökéletesen megfelelni
1487(2-6)
2 fc. 80 kr á legfinomabbak, melyek ára azelött kétannyi volt.
tisztelettel
Női-ingek rumburgi vagy hollandi vászonból finom himzéssel darabja 3ft. 50 kr, 4—5 ftig
RAHLSE1V ERIVESZT,
a legfinomabbak, melyek ára azelőtt háromannyi volt.
mag- s növény-kereskedő Prágában.
1 tuczat kisebbszerű fehér vászon-zsebkendő, azelött 2—4 ftig, most csak 1 ft. 20 kr.
2 ftig.
ltuczat nagyobbszerüfehér vászon-zsebkendő, azelőtt4—8ft.,most csak2ft.50kr.—4ftig

Az 1806-ik évre

„S. METH in Wien, Rothentlmrmstrasse Nr. 29."

1 tuczat finom nagy rumburgi vászon-zsebkendő, azelőtt 10—16 ft., most csak 5—7 ft.
1 tuczat finom damasz kávés-kendő, fehér és hamuszinü, ára most csak 2—3 ftig a legfinomabbak.
1 damasz asztalteriték 6 személyre, most csak 5, 6, 7 ft.—8 ftig al legfinomabbak.
1 damasz asztalteriték 12 személyre, most csak 10,12,15—16 forintig a legfinomabbak.
1 db. mosható kanavászon ágyneműre, ára most csak 8, 9—10 ftig.
1 tuczat ióféle eseléd- vagy konyhakendő, most csak 2 ft. 50 kr.
t tuczat damasz asztalkendő vagy damasz törülköző most csak 5, 6, 7 - 8 forintig a
legfinomabbak.
1 vég 30 rőfós jóféle fehér fonatu-vászon, azelőtt 18 ft., most csak 8 ft. 50 kr.
1 lepedő varrás nélkül finom rumburgi vászonból 2rőf széles, 3 rőf hoszu, most csak3 ft.

Eladó földbirtok.

Ajánlkozás.

6-ik szám.

1 vég 30 rőföí kitünő kreaszvászon, azelőtt 22 ft., most csak 10 ft. 50 kr.
1 vég 37 rőfös kézifonatu-vászon, azelőtt 28 ft., most csak 18 ft.
1 vég 30 rőfös rumburgi vászon, azelőtt SO ft., most csak 15 ft.

Titkos

BETEGSÉGEK,
ujonnan keletkezettek

8 nap alatt

minőségre nézve

48 óra alatt

meggyógyittatnak

dr. Fux J.

23 év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságában "háborgattatnék.
Rendel: d. u. 1—4 óráig.
Tiszteletdijjal ellátott levelek a leggyorsabban eszközöltetnek.
Lakása: Király-utcza, 24. sz. a. I-ső
emelet. 1376 (10—12)

Ugocsatnegyében Tisza-Ujlakhoz '/«-ed
órai távolságban, a nagyszőllősi országut
1 vég 40 rófös hollandi ezérnavászon, azelőtt 28 ft., most csak 14 ft
közelében tagkihasitás alatt levő, és igy
1 vég 88 rőfb's rumburgi ezérna-vászon, azelőtt 35—40 ft., most csak 15—18 ftig.
más taghoz is odahaaitható 300 hold menynyiségü földbirtok, MátyfaWán fekvő, két ! 1 vég kitünő minőségü rumburgi vászon 8 ingre, azelőtt 30—40 ft., most csak 15—18 ftig.
beltelekkel és gazdasági épületekkel, — 1
1 vég 50 rőfös hollandi váston, azelőtt 40—50 ft., most csak 18 — 24 ftig.
ugy szinte Beregvármegyében Balazséron,
keres alulirt, ki mint ispán volt alkalmazva,
Beregszásztól '/« órai távolságban, a mun- |
1 vég 50 rőfös legfinomabb irlandi vászon, azelőtt 50 60 ftig, most csak 25—30 ft.
s ugyanazon minőségben kiván állomást
kácsi államut közelében, egy tagban kihasínyerhetni; ki a gazdászaton kivül a baromi
1
vég
54
röfós
legkitünőbb
minőségü
rumburgi
vászon,
ára
most
csak
20,
23,
25,
27,
29,
tott 65 hold osztályozott földbirtok, a hozzá
orvoslást, ugy szinte gépekhez is ért, kellő
38, 86, 40—50 ftig a legfinomabbak.
tartozó regale-jogokkal együtt, szabad kéz- ;
| bizonyítványokkal ellátva, kora 34 év s nős,
ből eladó; — a venni szándékozók levél ál- | Mesés olcsó árért elaadatnak még */t és '/* széles vásznak lepedőkre varrás nélkül, vászon beszél több nyelveket, értekezhetni vele
tal, vagy személyesen S z e p e s s y Gyulá- j és pamutcsinvat, kávéskendők, perkálok, matráczesinvat, fehér és sárga nanking, vala- levél utján Mezö-TuronHevesmegyében,
val Borsodmegyében Berentén értekezhet- j mint a segszebb s legfinomabb franczia szines és alakított cachemir asztal- és ágyteri- I vagy kivánatra személyesen is megjelenik
nek. — Utolsó posta Miskolczon át S aj ó- i tőkre, 'an asztalteritők darabja 5, 6, 7, 8—9 ftig, az ágyteritők 6, 7, 8, 9—10 ftig j útiköltsége megtérítése mellett.
Szentpéter.
1484(2—3) ';
adatnak el.
1452(8-8) ! 1491 (2—3)
Tisztelettel Csató I m r e .

Gazdatiszti állomást

HARIS PALNAL

A hamburgi, londoni, párisi, müncheni és bécsi érmekkel kitüntetve.

1 levélmásoló vasgép fa-alappal 4 ft. 50 kr., minden szükségletekkel tökéletesen ellátva 6 ft.
egész 7 ftig. Egészen vasból vas alappal 14 ft., minden szükségletekkel ellátva 17 -18 ft.
100 db. 8-ad levélpapír csak — ft. 45 kr. 100 dombor szines monogrammért vagy
2 szóért avagy egy szóért arabesquebe
100 „ „ vastagabb . . - ft. 65 kr.
foglalva csak 1 ft. fizetendő.
100 „ „ vastag angol .
1 ft. — kr.
100 „ ., legvastag.angol
1 ft. 40 kr. 100 dombor nyomatú látogatójegyek 80 kr.
100 „ csipkeszélü szines zo100 finom fekete kőnyomat . 1ft.— kr.
mánezos és dombor2-soros nyomat
1 ft. 50 kr.
nyomatott szélű . . 1 ft. 60 kr. 8-soros nyomat
2 ft. — kr.
100 „ szines levélivek . . 1 ft. — kr. 100 pecsétostja saját arczkép100 „ gyászszegélyülft. 10kr.—lft.60kr.
3 ft. - kr.
pel fényképileg
100 ,. levélpapírokra alkalmazandó photographia 8 ít.; a papirt lehet bármelyikét 6 darab Hermesféle rajzminta,
minden nemből vegyítve . . . SO kr.
hozzáválasztani, e végre 1 jó példány ki• • 20 kr.
vánatos beküldeni. E levélpapírokhoz kellő 1 nagy negyedives minta
borítékok 100-ft 30 krtól 1 ftig kapható. 1 félives minta
40 kr.
100 dombor nyomásért 2 előbetüvel vagy Mindennemű rajzeszközök, rajzpapirok legolcsóbban kaphatók.
1464 (11—0)
2 szóért csak 12 kr.

a legnagyobb eredménynyel használható; az ellenállási erőt gyámolitja s minden
dögös befolyásoktól megóvja, gátot vet továbbá mindazon betegségeknek, melyeknek legtöbbnyire a marhák kitéve vannak; kitünő hathatóságát igazolja különösen
lovaknál a mirigy, torokfájás, bélgörcs s zabálási hiány eseteiben. Szarvasmarháknál:
a vérfejés, szélhas, s a tej megjobbitásánál, nagy hatást gyakorol továbbá a tsorjuzás
alkalmával; juhoknál felette ajánlatos a májgiliszta eltávolítására s az altesti bántalmak minden nemeiben.
Valódi minőségben kapható PESTEN: Török József gyógyszerésznél királyutcza 7. sz. a., Thalmayer és társa, s Halbauer testvéreknél. BUDÁN: az udvari
gyógyszertárban, s Magyarország legtöbb városaiban, melyek hirlapilag időről-időre
közölteinek.
1458 (7—8)

Pesten, Deák Ferencz-utcza 15. sz. alatt kaphatók, u. m.:

Legdíszesebb Cotillon-tanczrendek is kaphatók.

A debreczeni reformált egyházban üresedésbe jött, és folyó év pünköst első napján betöltendő énekvezéri állomásra, melylyel évenkint következö javadalmak járnak:
szabad lakás az egyház házában, l l köblös és 1419 D ölet tevő szántóföld, három bogjás
kaszálló, 451 50 kr. a. é. készpénz, négy öl tüzifa beszállítva; halottak feletti éneklésért
akár predikáczióval, akár énekszóval temettetik, 1 ft. 26 kr. a. é. stóla.
Kellékek: feddhetetlen erkölcsi élet, erőteljes, de kellemetes hang. énekléé és zenében, kiválólag az orgonázásban alapos esmeret és gyako lati jártasság, mindezekről
bií-onyitványokkal ellátott folyamodvány.
A folyamodványok folyó év márczius hó 15-ik napjáig elnök Kovács Lajos
urhoz (C/.t>gléd-utcza 25-ik szám) eljuttatandók.
Kelt D.-hreczunben, a h. h. egyház 1866. ianuírius 7-én tartott közgyűléséből.
1480 (8—»)
NAGY FERENCZ m. k., egyházi főjegyző.

A KORNEDBURGI MAPSAPOR
marhabetegségek s marhavész ellen

Tekintetes Fáczányi Armin gyógyszerész urnak Pesten,
király-utcza 43-ik szám alatt.
Tekintetes ur !

Fogpapirosát nemcsak fogfájásnál, hanem rheumatikus fejbáritalmaknál is használtam, és annak rögtöni s üdvös hatását nemcsak magamon, hanem legalább harmincz
más egyénen is, kiknek azt ajánlám és alkalmazták is, tapasztalhatni alkalmam volt.
Fogadja tehát tekintetes ur őszinte hálaköszönetemet, melyet önnek mint saját, mint
pedig fentebb emlitett szenvedők nevében mondok. — Iparkodni fogok kitünő gyógyhatásu fogpapirját, mint eddig még legjobbnak elismert szert, mindenkinek legmelegebben ajánlani, és azt minél többekkel megismertetni, hogy ne legyen ember, ki azon
valóban jótékony hatásu szert ne ismerné. Maradok tisztelettel
^ ^ „.
V
Pest, 1866. január hó 17-én.
'

Benedifeovics Károly.
Pest-terézvárosi segédlelkész.

Kiadótnlítjdoiios Heckenast fínsztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Pest, február 11-én 1866.
Erzsébet császárné és királyné Ő Felsége.
Január 29-ke óta ismét a régi fény, mányoz. Megható hangon mondá el különö- tak meg azon helytől, hol e magasztos jeleöröm és vigadás lakik ős Buda várában. sen beszéde azon végszakaszát, melyben netnek boldog tanúi lehettek.
A m a g y a r nyelv fényes és meglepő uj
Mintha a történelem régmult eseményeit áldást kivánt a Mindenhatótól a nemzet
látnók megújulni, ismét fejedelmi udvar képviselőinek nagyfontosságu legujabb mü- diadala volt az a beszéd, melyet a királyné
pompáján és ragyogásán gyönyörködik sze- ködésére. A királyné összetett kézzel mon- ö Felsége válaszul mondott a magyar országgyülés tisztelgő külmünk. Az uralkodó a nemdöttsége
elött. Fest vározet iránt ismételve kifesában
—
irta a P. Napló
jezett bizalmának egy
— máig sem teltek b e
ujabb, nagyszerü jelét
a tiszta kiejtésnek s a
adta, midőn Ígérete szebeszéd valóban müvészi
rint felséges hitvesét, bájelőadásának dicséretével;
dús királynénkat is mamert legnagyobb müvégával hozta hü nemzete
szet a kifejezés őszintesége
körébe.
és bensősége. Már pedig
Hogy mily riadó lelő Felsége egész előadákesedéssel fogadta a fösában
a legnagyobb benváros népe a bevonulásnál
sőséggel
a legtermészetea fejedelmi párt, lapunk
sebb
báj
egyesült,
hogy
mult számában körülméa
jelenvoltakat
ellenálnyesen följegyeztük. Azhatlanul kitörő lelkeseóta nem mulik el nap és
désre ragadja.
óra, hogy a felséges AszAz uralkodó felséges
szony itt mulatásának
pár igy birván nyelvünvarázshatásáról uj meg
ket, s igy levén képes
uj hireket ne halljunk és
azon kifejezni érzelmeit,
olvassunk. S mind az, a
és gondolatait, egy biztos
mi köztudomásra jut, a
remény nyel többet nyegyöngéd nöiség, angyali
rénk ügyeink szerencsés
jóság és báj, szellemi í'enkifejlődésére,melyben
oly
söség s a magyar nemzet
lényeges
dolog:
vágyaink,
iránti öszinte rokonszenv
reményeink és gondolaellenállhatlan, magával
taink
tökéletes megértése.
ragadó nyilatkozványa.
A magyar nyelv diafelséges Asszonyunk igédala az, hogy Budán egéző megjelenése mindenütt
szen, s némileg Bécsben is
oly varázshatalommal bir,
az udvari társalgás nyelve
mely minden szivet önlön, s e részben a fő érkénytelenül is magához
dem
császárné Ö Felsévonz és meghódít.
géé. Ez társadalmi tekinA jelenvoltak tanutetben oly nagy és fontos
sága szerint a leglelkesinyeremény, a minővel
több és történelmileg nenyelvünk régóta nem divezetessé vált, megható jecsekedhetik, s a minőt csak
lenet volt, midőn a Felséegy nő, egy magas állásu
ges Asszony az országgyüpártfogónö
adhatott meg,
lés üdvözlő és hódoló külkinek
lelkesitő
példaadádöttségét fogadta a budai
sában
a
hatalom,
fény és
királyi palotában. Az elbáj
egyesül.
A
város
tele
fogadási teremben a trón
van
hirekkel
azon
társas
mellett állva fogadta a
körökről, melyek Budán
küldöttséget a királyné.
a királyi lakban tartatA bájos alakban a királyi
nak, melyekben a magyar
méltóság a nci kellemEKZSÉBET CSÁSZÁRNÉ ÉS KIRÁLYNÉ Ö FELSÉGE.
nyelv a társalgás nyelve,
rael csodálatra méltó őszhangban egyesült. — Kezébenegyiratot
dott imát népe jólléteért! A jelenet magasz- s azóta az ország viszhangozza a császári pár
tartott ugyan, de nem olvasta,hanemem- tossága ellenállhatlan erövel ragadta magá- ily fellépéséaek magasztalását.
Nem biztos remény-e ez irodalmunkra
lékezetböl mondá el beszédétalegzeng- val a jelenlevök sziveit s egynémely szemben
zetesebb magyar nyelven, melyet nehány az elragadtatás örömkönyüje csillogott. A nézve is?
év óta a legnagyobb kedvteléssel tanul- küldöttség egyes tagjai csak nehezen válEzen örvendetes tünemény lelkesitette.
'v"í
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irodalmunk érdemdús történetíróját, Toldy
Ferenczet is, midőn a Kisfaludy-társaság
mult heti ülésében tartott megnyitó beszédében fölkiáltott: „ . . . . a reménytelenség
és csüggedés évei után megértük ismét — s
három század óta először! — hogy e nyelv
bájosán és büszkén zeng a magyarok királynéja ajkairól! — megértük, hogy az nem
csupán országos cselekvények alkalmával
hivatalos közegkint érvénykedik; hogy az
nem többé tüntetés eszköze, s hozzá nem
puszta kegyből szállnak alá, hanem hogy
befogadtatott a Hofburg legbelsőbb termeibe is, hol családi csendes elvonultságban,
az annyi császárok és királyok unokája magyar költők műveit olvassa nejének: a magyar király a magyar királynénak!"
ö Felségeik a fővárosi közintézetek között már ismételt izben szerencséltették
legmagasb látogatásaikkal a nemzeti szinházat s látható érdekeltséggel néztek és
hallgattak végig nehány szini elöadást. Ezen
részvét és érdekeltség a magyar irodalom,
nyelv és müvészet iránt a legmélyebb hálára
és tiszteletre kötelez minden magyar embert
a felséges uralkodó pár irányában. Ez örökké
fényes betükkel lesz följegyezve a sok keserü
napot látott magyar nemzet történetének
lapjain, mint valószinüleg elsö szép hajnala
azon boldogabb jövőnek, mely álmainknak,
reményeinknek soha el nem muló tárgya.
Erzsébet császárné, Miksa bajor kir. herczeg leánya 1837. decz. 24-kén született s
1854. ápr. 24-én kelt egybe Ferencz József
ausztriai császárral. Két élő gyermeke:Gizella
főherczegnő, szül. 185 6. júl. 12-kén, és Rudolf
koronaherczeg és trónörökös, született 1858.
aug. 21-én.
,

sága vezetett utána, ketten, egyenesen a
zajongó csoport felé tartottak.
A csizmadia már messziről észrevette,
hogy miben van a dolog, és mondá kedvelt
uri lakójához:
— Épen ugy tesznek, mint tiz év előtt
az utolsó restaurácziókor. Mi, publikátus
nemesek, akkor is a „koroná"-ban ittunk,
Csupor Ferencz uram összeszedett va-gy
harmincz parasztot, s azokat három napig
tejbe vajba fürösztötte. A midőn a mi népünk megérzette a spékelt pulykapecsenye
szagát, s látta, hogy a legtisztább ó-magyarátit verik csápra, egyenkint kezdett átszökdösni. És a mint egy igazi nemes átjött,
rögtön elcsaptak helyette egy parasztot,
mintha csak épen akkor vették volna észre,
hogy nem bir nemeslevéllel, mig végre az
egész csoport megnemesedett, s másnap
Csupor Ferencz uram lett a viczispán. Ahon
ni! —kiáltá feL végül — már ötöt látok
köztük, a kik reggel óta velünk isznak a
junctim egészségére, s most a jobb borért
elárulják az ország szabadságát!
A mit itt Abaházy Miklósnak hallania
kellett, valóban aggodalmat okozó körülmény volt. Emberei többnyire meglett korúak voltak, kik részt vettek tiz év elött a
tisztujitásban, s tudták, hogy az egyik párt
egyszerüen magyaros konyhája után a fényes uraság pazar kosztja következik. Egyeseket kivéve, bizony nem bánták azok, akár
a királyi előterjesztéseket, akár a sérelmeket veszi elébb tanácskozás alá az országgyülés, s holnap ugy a „junctim" ellen szavazhat, mint a mily lelkesedéssel .ma mellette iszik igen nagyokat. Romlott, elér
kölcstelenedett tömeg volt már a legelső
kortes-csoport is. Borért, traktálásért jóra
Meghaltam.
roszra egyaránt lehetett felhasználni.
Kivévén mégis egy dolgot. Tudniillik a
Meghaltam tegnap (álmomban csupán), —
Kiterítettek egy hideg szobában,
magyar nemzetiséget. Ezen egyben már nem
Sirtak, jajgattak, szántak, s ugy dicsértek: lehetett volna vele tréfálni. A nemesség maNőm, s egy poeta, és egyik komám. —
gyar volt, s magyarnak tartá magát még a
Mindent hallottam, — olyan jól esett! —
felvidéki megyékben is, ahol nyelv tekinte
Lim! tehát mégis derék ember voltam, —
Kár volt meghalnom, magam is beláttam, — tében már rég eltótosodott. De eszébe sem
jutott volna akármely pártnak is, a magyarDe késő bánnom, ha megtörtént már. —
ság ellen korteskedni, mert bizony fültövön
Templomban a pap szörnyűén magasztalt:
„Nagy tudós voltam, s roppant versiró,
ütik az ilyent, ha mindjárt tokaji borral és
Ékklézsiánknak hiv kurátora,
marczipánnal tartja is embereit.
Hazafijellem, nyájas jó barát."
És a mint igy beszélgetnének, ismét veSzemét törülte minden hallgató,
szik észre, hogy mögöttük megint két uj
Kivált poétatársam, s a koma. —
dezertor sompolyog, kik ismerve a szokást,
A sirba tettek, — be roszul esett! —
Haliám, mint hányják a földet reám,
épen most akartak az ellenséges tanyára
Koporsómra mint zörgött a göröngy.
lopózkodni.
-Ülték a gyásztort; én is köztök voltam,
Abaházy elállta utjokat s bölcs szóval
Nem látott senki; szörnyen ettek, ittak, —
akara öket visszatéríteni.
Itt is dicsértekébe kár volt érette!
— Ez a magyar nemesi becsület —
Ritka ember volt! — a mennyig emeltek,
mondá
— hogy poharat koczintunk jó baráKivált poétatársam, s a koma. —
tunkkal,
s aztán Judás Iskáriótes módjára
A bor megnyitja ember szive zárát,
Kitör, mi melyén lappangott titokban, —
eláruljuk őket? Nemes uraimék gonoszab
összesúg komám, s poéta barátom:
bak Ézsaunál, a ki egy tál lencseért adta el
„Rosz poéta volt, az Isten nyugaszsza!"
elsöszülöttségi jussát. Nem tudják, hogy
S a koma: „hitvány ember! kölcsönét
dicső magyar hazánk alkotmánya forog veMegkérte tőlem; — ha nincs jó bora,
szedelemben? őseink véren szerzettek a szaHáza felé sem fordult volna lábam." —
badságot, s a háladatlan unokák a grófok
Türelmem ekkor megszakadt! jobbommal
kámforszagu pecsenyéjeért akarják elkótyaTorkon ragadtam a gonosz komát,
Balommal a rosz, a silány poétát,
vetyélni !
Halotti ingben láthatóvá lettem,
A két szökevény kortes alig tudott a
Hangom harsányan rivallt a teremben,
lábán
állni.. Szemébe nevettek a prédikáRémülten a tor népe szétfutott,
cziót
tartó
ifjunak, s az egyik igen dadogó
S én — fölébredtem, — ezer szerencsétek!
nyelven
felelé:
Oh rosz poéta, s te hűtlen koma! —
— Mindegy az, uram. Akár Péter akár
Szemere Miklós.
Pál. A bihari urak is csak olyan nemesek,
mint Tóbiás István tiszttartó vagy Csupor
Ferencz viczispán uram. Az ur pokolban is
A kortes-világ eredete.
ur marad; s meglátja ifju uram, akár kiki(Novella.)
áltjuk holnap a junktumot, akár nem, a világ
Irta Pálffy Albert.
nem változik meg, és mi olyan igazvérü
(Folytatá*.)
nemesek maradunk, mint eddig voltunk.
Rencsik András uram vizsga szemmel Igaz a!
lépett ki az utczára s követve Abaházy
Az ifju felelni akart, de ugyane pillanatMiklós ifju uramtól, a kit feszült kíváncsi- ban a „korona" vendéglő felöl uj zaj támadt.

Visszatekintenek és látják, hogy az ivószobának utczára szolgáló ablakait belől kiverik,- az ablak szárnyait is kifeszitik, és Szupkay Péter uram, kardosán és tarsolyosan
kiugrik az utczára.
— Ez jó jel! — gondolá az ifju — a vén
rókát rajtakapták az áruláson s kilökik az
ablakon.
De csakhamar tapasztalnia kellett, menynyire tévedett. A szolgabiró talpra esett, s
visszafordulva hangos kiáltással hiva maga
után a többieket. Erre egyik részeg kortes a
másik után ugrált le az ablakról. Majd
mindnyájan eltántorodának, s hanyattestek,
de végre a kinek lába ki nem ficzamodott,
vagy feje esés közben el nem szédült, valahogy összeszedé magát, s megvető pillantást vetve az elhagyott korcsmára, sietett az
ellentábor felé.
Könnyen eltalálhaták, mi történt odabenn. A vez:tök látva a veszély t, hogy megtarthassák embereiket, bezáratták az ajtókat A kortesek észrevették, hogy a főispán
pártja is csapra véré hordóit, és erre Szupkay Péter vezérlete alatt az ablakon át menekültek.
— Veszve vagyunk! — mondá ekkor
igen elszomorodottan az ifju, s legelőször is
a haza szent ügyére gondolt, a midőn a gyakorlati életből tanulta meg, hogy ezentul az
ország jövendője attól fog függni, melyik
pártnak van jobb bora, finomabb pecsenyéje,
s melyik tudja busásabban fizetni a kortesvezetöket.
— Bizony uram, ezen már nem segithetünk -— felelt Rencsik András uram, oly
végzetszerü resignátióval, mint csak oly magyar embertől telhetett, a ki reménye utolsó
sugarát is elhalaványodni látta.
Az ifju tépelődött magában. Gyalázatot
mondott az ellenfél fejére; de el kellett ismernie, hogy saját pártja kezdte az itatást.
Próbálgatta magát azzal mentegetni, hogy
hiszen részükről a jó, az igaz ügy mellett
történt a korteskedés: de nem ugyanezt
tartá magáról a másik fél is ? Ime, nehány
nappal ezelőtt, mily keresett ékesszólással
védte Tóbiás István tiszttartó uram a főispán s az uraság pártjának ügyét, ugy hogy
minden szavából kitünt, mennyire tiszta
meggyőződéséből származott mindaz, amit
elöadott,
— Igen — gondolkodék tovább — de
ezen ember engem hivatallal kinált; nem
járhatott jóban az, a ki vesztegetés által
akart engem ügyéhez csatolni! — Aztán ismét megforditva okoskodását, folytatá. —
De vajjon mit fogunk tenni mi is, ha győztünk holnap, s a legközelebbi restaurátion
egészen uj emberekből férczeljük össze Békésmegye tiszti karát? Átkozott állapot ez a
politika. Akár a jó, akár a ro?z ügyet védjük, a küzdelem jutalma mindig a hivatalba
jutás. Egy kicsit gyanus értéke lehet ezen
folytonos párttusának.
Ott álltak ketten, egészen tehetetlenül.
Alig telt el negyedóra, a midőn az összeszedett kortesnép fele átszökött az ellenség
táborába. Épen ennyien voltak, a kik még
tudtak a lábukon állni, a többi oly részeg
volt, hogy ha ki merészkedik menni a szabad levegőre, azonnal a sárba tántorodik.
Már erősen alkonyodni kezdett, a midőn
egy idősb nő s egy fiatal leány közeledett
feléjök.
A csizmadia megsugá, hogy ez B . . . .
asszonyság (nevét nem irjuk ki, mert most
is él 80 éves tisztes korában). A másik pedig
leánya, Róza kisasszony, a kinek szépségben,
jóságban és erényben nincs párja a vármegyében.
Vannak leányok, a kinek ha szelid és
bizalmat gerjesztő arczvonásait a férfi leg-
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elöször meglátja, szivében azon titkos gon- József cs. kir. főherczeg, Magyarom
dolat támad: ez az, a kit én, mióta tudom
szíg volt nádora.
hogy férfi vagyok, mindig kerestem; ha
megnyerném hajlandóságát, kész volnék
még ma nőül venni. .
Az 1805-ki országgyülés a háboru veszélyei
Az asszonyság Abaházy Miklós ur után miatt egy hónapig sem tarthatván, Ferencz király
kérdezősködött. Az ifju udvariasan meghaj- az 1807-i ápril 5-ére Budára hirdetett ki uj országgyűlést. A nádor helyzetét ezen gyülés tárlott s mondá, hogy ő az, a kit keresnek.
gyai s a kormány bevallott szándékai fölötte sú— Levelet hozok Tabódy Máté notárius lyossá tették. Egy részről a birodalom és uralkouramtól; de lelkemre kötötte, hogy egyedül dóház érdeke, másrészről a nemzet alkotmányos
csak Abaházy urnak adjam át, és igértessem jogai állottak egymással szemben. Az előítéletekmeg vele előre, hogy a mint átolvasta, ezer től elfogult nemesség gyakran oly kiváltságairól
sem akart lemondani, melyek az egész haza viládarabra szakítja.
gos
hátramaradására állottak fenn s bizodalommal
— Tabódy Máté uram bátran bizhatik
sem viseltetett a felülről indítványba hozott, bár
hallgatagságomban. Ö az első a városban, a gyakran ilyen üdvös reformokhoz. E kényes helyki velem idegennel nagy szivességet csele- zetben József nádor férfias egyenességgel és igazkedett, s én, bármi legyen levelében, a kín- ságos részrehajlatlansággal fogta fel az ügyeket
g függetlenül hajlott most a kormány, majd a
padon sem vallanám ki irata tartalmát.
részére. E gyülésén tartotta egyik legféErre az asszonyság átadá a levélkét, nemzet
nyesebb beszédét a „király, haza, alkotmány és
mely be sem volt pecsételve, és olvasá:
nemzeti jólét" érdekében, s az elutasithatlan kor„Nem kell busulni. A patikás (pedig nem szerű reformok utjának egyengetésére. Mindazális riemes ember) titkon velünk tart. Adott tal ezen országgyülésen a kormány és nemzet
nekem valami szert, a mi nem árt az ember- közti ingerültség' a legmagasb fokra hágott. Az
indulatok ezen ingerült hullámzásában is csak a
nek, de ha borba keverjük s meglocsoljuk nádor
közbenjárása szerzett némi csillapodást s a
vele a pecsenyét, olyan gonosz fertelnies mennyire csak tehette, sértetlenül kivánta fentarszagot, és oly galád ízt kölcsönöz, hogy két tani a nemzet megtámadott jogait, s barátságos,
lábon járó tollatlan állát (mint egy görög nyájas rábeszélései s "értelmi sulya által sok eszfilozófus az embert definiálta) inkább ezer- mét tisztogatott, sok előítéletet kíirtogatott mind
szer meghal éhen, szomján, mint csak egy fenD, mind alant.
falatot, respective egy kortyot lenyeljen beAz 1808-i aug. 28-ára Pozsonyba összehivott
lőle. Én irtam ezt . . . a kinek nevét tekin- országgyülés főtárgya a királyné (Ferencz-király
második neje, Maria Ludovika) koronáztatása
tetes B . . . . né asszonyság megmondta."
volt. De a kedvező pillanat hatása alatt a nádor
Az ifju a papirt oly apró darabokba kieszközlé akkor azt is, a mit a mult országgyütépte, hogy a ki ismét össze akarná rakni, lésen elérni nem lehetett, hogy t. i. a rendek a
körülbelől oly munkája lenne, mint az an- királynak három évre átalános-nemesi felkelést
gyalnak, a ki az érczolvasztóba esett ember és 20,000 ujonczot ajánlottak. Ez alkalommal
meg, a nemzet régi kivánata szerint,
gőzzé vált testének elpárolgott részecskéit aalapittatott
magyar hadi akadémia (a királyné neve után
fogja összeszedni a feltámadás napján. .
Ludoviceum), melyre a hazafias adakozás azonnal
Egyéb teendő nem volt, mint a kortesek mintegy másfél millió forintot gyüjtött össze. Ez
megmaradt részét, annyira folyvást itatni, intézet föigazgatását a nádor, vállalta el, s annak
hogy legalább reggelig egy se juthasson Váczon mielőbbi fölépittetését s életbeléptetését
közülök eszméletre. • A mi az elmenteket mindenképen siettette.. Az épület nagy részben
el is készült, azonban a közel megnyitást az ujra
illeti, ezek ugy is az elveszett juhok közé kiütött háboru bizonytalan időkre elnapolta. A
számíttattak, ha ugyan a helybeli patikástól nádort ismét a nemesi had felállításának gondjai
adott szerek fordulatot elő nem idéznének. foglalták el. Napoleon ismét sebes menetekben
Különbén pedig minden arra mutatott, közelgett Bécs felé. Ferdinánd főherczeg p koromáj. l-jén s Maria Ludovika királyné
hogy a válság pillanata elérkezett Békésme- naörökös
máj. 5-én Budára menekültek. A nemesi-hadsereg
gyében. Ime a városi jegyző, a kinek hiva- Győr mellett pontosuk össze "egy főtáborban. —tala egyenesen az uraság szeszélyétől füg- A franczia hadsereg egy része csakugyan a magött, titokban már az ellenzékhez csapott át. gyar földre is betört, osztogatván mindenfelé
Patikás uram sem állhatott többé ellen Napoleon, .kiáltványait, melyekben a magyar nemlelke ösztönöző sugalmának, s bármily zetet, külön király választására, .elszakadásra
büszke volt eddig rá, hogy az (udvari gyógy- stb. szólitotta föl. Győr síkjain ekkor történt a
franczia s osztrák hadcsapatok között azon ütköszerészek példájára) magát a vármegye és zet, melyben a magyar nemesi fölkelősereg is
az uraság patikáriusának nevezte, mégis a részt vett. József nádor Komáromba vonult, hol
midőn a lehetőség elsö reménysugara csil- akkor a király s több főherczeg is tartózkodott.
lámlott fel, hogy immár a dolgok rendje Átalában ezen hadjáratban rendkivüli tevékenymegváltozhatik, rögtön megforditá köpönye séget és pontosságot fejtett ki.
A Ludoviceum ügye az alatt nem haladt
gét. Talán mert a vármegyét, mely a szegények és a rabok által elfogyasztott gyógy- előre. Számos körülmény jött közbe, melyek a
szert fizetni szokta, nem akarta elveszteni. mégkezdett épités félbeszakasztását parancsolták. Ez törtónt a nádor figyelmének másik kedA kastély urai különben is csak Morison vencz tárgyával, a nemzeti muzeummal is, melynek
piluláival szoktak élni, ha ugyan létezett kincseit, nehogy a háboru veszélyeinek kitéve
már ezen időben e hirhedt gyógyszer: de maradjanak,Nagyváradra szállittatá, honnan csak
hogy más hozzá hasonló már ismeretes .volt, 1810-ben kerültek vissza.
Az 1811-ik év szomoruan folyt le Magyarorsenki se kételkedjék, ha mindjárt nem hirszágban.
A birodalombeli nagy pénzkrizia, mely
dették is csodatevő erejét a lapokban oly
által,
a
papírpénz
csökkenése mellett, mindenki
zajoskodással,mint napjainkban tapasztaljuk.
vagyonának négyötödét egyszerre elveszte, nagy
Az ifju megköszöné B . . . . né asszony rémülést okozott e hazában is. Az országgyülés
szives közbenjárását, és ajánlkozók, hogy ez évi aug.' 25-ére hivatott össze Pozsonyba.
Ennek főtárgya a megrendített közhitel helyrehaza kiséri öket.
állítása volt. Azonban a hosszu viták sikertelenek
A változatosságodban oly gazdag napot maradtak,
mert a kormány tervei homlokegye
nem is fejezhette be szerencsésebben. A rút nest ellenkeztek a rendek akaratával, s az országiszákosság és kortes- kürjongatások után, gyülés 1812. jún. 1-én eredménytelenül záratott
nehány szót váltani egy derék anyával, a be. A nádornak nyilvánosan megköszönték, hogy
kire az igen ovatos jegyző ily fontos s rá a szabad szólást a tanácskozótokban oly erélyenézve életbevágó titkot mert bizni! Aztán sen fenn tudta tartami.
Végre a hosszas háboru is végét érte. Napobetekinthetni Rózsa kisasszony szemébe is,
ezen gyönyörü szép szőke és kékszemü leon, kit oroszországi hadjárata s a lipcsei ütközet
egészen megtört, megszünt az ausztriai birodalleánykának, a minő az ifjunak eddig csak mat nyugtalanítani.
. .
1
kOvetk
álmaiban szokott megjelenni!
c* ?':>
A lipcsei ütközet diadalaitól visszatért feje-

osztrák császár és magyar király, Vilmos porosz
király és Sándor orosz czár e napokban Budán
József nádor vendégei voltak, ki fényes mulatságokkal fogadta őket.— Ugyanazon év aug. 30-án
lépett második házasságra Hermina, anhalt-bernburg-schaumburgi herczegnővel, kivel azonban
ismét csak két évig élte a családi élet örömeit.
Azon órában, melyben férjét szerelme kettős zálogával Hermina és István ikergyermekekkel
megajándékozta, 1817. szept. 14-én dült a szeretett nő a halál karjaiba.
A magyar nemzet ujjászületésének s komoly
haladásának korszaka voitaképen az 1825-ki országgyűléssel kezdődik, s a siker, melyet felmutathatott, nagy részben József nádor érdemei
közé számitandó. Bármi izgatott és heves volt is
a küzdelem egyes tárgyakban, a hódolat a nádor
szellemi felsősége és hazafiui buzgalma iránt minden alkalommal élénken nyilatkozott. Ekkor alapittatott meg többi között gr. Széchenyi István
nagylelkü kezdeményezése folytán a magyar tudós társaság, s az alapitók között első helyen
állott a nádor 10,000 ftnyi ajánlatával, elvállalván az intézet pártfogói czimét is. — Átalában
ez idő óta az lett minden törekvése, hogy egy
részről az alkotmány jótéteményei, a jogok és
terhek a nemzet minden osztályára aránylag
egyenlően kiterjedjenek; más réezről az értelmiség nevelése s anyagi javitások által a minden
oldalú.pangást jobblét, a szegénységet és nyomort a haza felvirulása és gazdagsága váltsa fel.
Az ezután egymásután rendesen következett
országgyüléseken, mint. a főrend) tábla elnökét,
kiváló szerep illette. S az ő buzgalmának s állhatatosságának lehetett nagy részben köszönni,
hogy áz alkotmányos jogok annyi küzdelem után
végre némi megállapodást és biztositást nveríek.
Neki köszönheté a nemzet, hogy a sajtó, á nemzeti kifej lés e leghatalmasabb eszköze, az 1840-i
országgyülés után tágasabb tért nyert. Nemzetiségünk ügyét illetőleg épen oly nagy József nádor érdeme. A magyar nyelv diadalát minden módon, könnyítette közügyeinkben. Az ő'közbenjárása mellett lett törvénynyé 1844-ben, hogy jövőben
a király is magyarul szóljon a nemzethez 8 minden közügy e nyelven tárgyaltassék. Sőt midőn a
nemzet képviselői az ősz Jiádor iránti kegyeletből,
ki a magyar nyelvet-tökéletesen értette ugyan, de
beszélni nem igeu tudta, őt önként fel akarták
menteni a törvény kötelező ereje alól: akkor a
nádor nem fogadta el a gyöngéd ajánlatot, hanem
magát szintugy, mint más polgárt, alá kivánta
vettetni a törvény kötelezésének. Különben csöndes, értelmes, világos előadása tiszta, klassikai
latinsággál folyt ajkairól.

Az ország, kormányzata mellett gondjainak
egyik legkedvesebb tárgya Pest város virágzása,
emelése volt, azt óhajtván, hogy az szép, nagy,
gazdag, európai hirü város legyeu. Midőn József
nádor 1796-ban a hazába jött, akkor Pest még
egy 20—30 ezer embert számláló dísztelen utczáju kis város volt. ő alkotta itt az első szépitő
biztosságot s a városnak uj épitési rendszabályokat adott. Az 1838-i nagy árviz idejében és után
valódi védangyala volt a sokat szenvedett városi
lakosságnak. A korábban Váczra tervezett Ludoviceum roppant épülete végre Pesten épült fel, de
fájdalom, mai napig sem adathatott át eredeti
hadi akadémiai rendeltetésének, mert azon nehézségeket, melyek az intézet tannyelve miatt a kormány és nemzet között keletkeztek, a nádor sem
birta kiegyenlíteni. Nagyobb sikerrel járt el a
nemzeti muzeum épületének felállításával, mely a
nemzet adakozásaiból s a nádor által vezetve az
1836- i országgyülés után szerencsésen be is fejeztetett. — Különben alig volt közhasznu egyesület
ez országban, mely az ő pártfogó kegyével ne dicsekedett volna. Ilyen volt a közintézetek között
a m. akadémia, a Kisfaludytársaság, m. gazd.
egyesület, term. tud. társulat, a kisdedóvókat terjesztő egyíet. stb. Az okszerű gazdászat terén ő maga ment elől fényes példával. Alcsút és Kis-Jenő
uradalmaiban valódi mintagazdaságokat állitott
fel a jószágkezelés és észszerü gazdálkodás szempontjából, s egyegy elhagyott sivatagból pár év
alatt paradicsomot tudott alkotni. Későbbi éveiben legörömestebb időzött alcsúti birtokán s mind
végig a természet örömében s a tudományok ápolásában s élvezetében, találta legfőbb örömét.
Nagy kedvelője volt a szépmüvészetnek is, csak a
szinháznak nem volt barátja, melybe, kivált idösb
korában, soha sem járt.
,
Harmadik neje Mária Dorottya würtembergi
herczegnő volt, kitől égy fiu s két leánygyermeke
született a kivel boldog házasságban élt éltevégdelmek 1815. okt. 24-én Budára érkeztek- Ferencz perczeig.
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1846-ban telt le nádori méltóságának félszázada. A nemzet nagyszeriileg, nemzetileg kivánta
megülni szeretett nádorának félszázados emlékünnepét. November 12-dike lett volna a kitüzött
nagy nap. Azonban ez időben a főherczeg egészségi állapota oly aggasztóvá vált, hogy az ünnepély a nádor felgyógyultáig elhalasztatott. A
felüdülés iránti remények azonban nem valósultak. József nádor 1847. jan. 13-kán fokonkinti
elgyengülés következtében családja körében s
betegágyához sietett gyermekei
karjaiban reggeli
9 órakor örök
nyugalomra szenderült. Tetemei
jan. 18-án tétettek le a budavári főherczegi
sirboltba.
Neve megérdemli, hogy fenmaradjon a késő
unokák emlékezetében is. S Pest
polgárait
illeti
első sorban azon
kegyelet, hogy a
nagy nádor emlékszobrát a főváros egyik szebb
terén mielébb felállítsák.

nácz nyúlik végig. Az emeleteken összesen 44
ablak van, közben pompás diszitményekkel. Az
épület négy szögletén nyolczszögü tornyok emelkednek. A főtorony, mely sugár és merész alakjával valódi példányszerü a maga nemében, nem az
épület közepén, hanem a 11-ik oszlopzat után
emelkedik. A népmonda azt tartja, hogy az épitész, ki a symmetria ellen ezen hibát elkövette,
tévedését észrevévén, öngyilkossá lett bánatában.
Ez természetesen nem áll, mert a palota nyugoti

m. akadémiai

hires tétel ezen első kimondóját szokták rendesen
az ujabb philosophia megalapítójának tekinteni.
Mindenesetre ehő helyen áll Francziaország öszszes bölcsészei között, mint ki a tudományok
érdekében legsikeresebben fáradott s kinek a
mathematika, physika, geometria, sőt a mechanika
s optika terén is igen sok uj eredményt köszönhet a világ, melyek később az előrehaladottabb
korban számtalan közhasznu és nagyszerü fölfedezésre s találmányra szolgáltattak alapot.
A fiatalság kellemét és báját jelképező harmadik szobor a világhirü Raphael olasz festesz
alakját mutatja. E müvész már ifjúkorában, fényes és boldog életviszonyok között birt oly alkotó erővel, melyért tanulmányban megőszült
társai is megirigyelték, s alkotott oly csodaműveket, melyek minden volt s leendő időkben az emberi szellem örök becsü művei közé fognak tartozni. A művész már 37 éves korában meghalt 8
innen van, hogy e szobor is az ifjuság életerejében
állitja elénk ez alak nemes vonásait.
E három szobron kivül az akadémia palotáján
látható még Révai Miklós alakja, melyről már
szólottunk; továbbá Leibnitz és Newton alakjai,
melyekről más alkalommal.

palota szobrai.

A "brüsszeli
városház.
Európa fővárosai közül talán
egyikben sincs oly
nevezetes tér, a
mely ugy épitészeti mint törté. neti nevezetesség
tekintetében a
brüsszeli
»nagy
jiiacz"-ot
fölülmúlná; s az itt
levő épületek közt
is legkitünőbb
azon diszszel épült
városház , melyben négy század
óta a brabanti
főváros sorsa és
története mintegy öszpontosul, s
melyhez oly sok
nagy történeti emlék van csatolva.
Maga a tér a
történet lapjaira
véresbetükkel van
följegyezve, s ép
oly emlékezetes,
mint a budai „Szt.
György-tér" reánk nézve. A nagy
népbajnok Anneessen, a valódi
szabadsághősök
Egmont és Horn
fejei ott hullottak
porba;s azon tér
volt egyszersmind
tanuja a nép örömeinek, ott tartattak a lovagjátékok s népünnepek, melyek
sokszor oly tarka
yegyületbeu váltakoztak.
De térjünk át
magára azon nevezetes épületre, moly ezuttal képünk és ismertetésünk tárgya.
A brüsszeli városház építését még 1401-ben
kezdték meg, s azon század közepe táján, Merész
Károly uralkodása alatt lett befejezve. A góth
Btilban készült épület díszéről mellékelt képünk
szebb fogalmat ad, mint a minőre bármily leirás
képes.
A ház kétemeletes, 8 földszintjén eredeti
góth Btilban épült 17 oszlopcsarnokból álló tor-

mét diszes pyramisban végződik. A rajtok levő
ablakok kitünően emelik amaz öszhangot, mely az
egészen elömlik. A pyramis csúcsán egy aranyozott gömb van, melyen Szent Mihálynak a város
védszentjének szobra áll, ugy alkalmazva, hogy a
leggyengébb szellő lebbenésére a szél iránya felé
fordul, s igy szélvitorlául szolgál. Ezt azonban
most magas helyéről levették a földre, de ujra
aranyozva ismét föl fogják helyezni.
Az egész épület különben rendkivül szilárd.
Maga a palota
18' 7" magas,
mig a torony, réz
védszendjét is oda
számitva, 350' 3 "
magasságba nyulik föl, s igy roppant magasságig
emelkedik a nagy
piacz szine fölött.

A brüsszeli városház.
oldalát, a toronytól jobbra, csak 1444-ben kezdték épiteni, midőn a keleti rész már rég készen
volt; a mint az ablakok különböző diszitményei
is mutatják, hogy e két resz nem egy időben épült,
de azért szépség és disz tekintetében nem áll
egyik a másik mögött.
Legszebb része azonban a gyönyörü középtorony, melynek izlés és szépségre nézve alig van
párja. A négyemeletü négyszögü alapon, háromemeletes nyolczszögü torony emelkedik, mely i»-

Az akadémiai
palota homlokzatának egyik disz ét a rajta látható álló szobrok
képezik. A tudomány éi müvészet
első rangu hőseinek alakjai ezek,
melyek müvészi
kezek által teremtve, kellemes
öszhangban állanak az épület
egyéb szép részleteivel. E szobrok egyikét, Révai Miklós hazai
nyelvtudósunk
szobrát, mely Izaó
Miklós
szobrászunk mintázata
után készült, már
lapunk mult évi
deczemberi folyamában bemutattuk. Ezuttal ismét
három alakot mutatunk be, Galilei,
Descartes és Raphael 8zobrait,
melyek mind őlőkelő berlini müvészek mintái után
készültek.
A szobrok magassága 8 7 , - 1 0
láb között változik s az egyes
alakok jellemzetes formái a saemlélőre azonnal érthető magyarázatul is szolgálnak.
Galilei alakja
hatásosan tünteti
föl a szenvedések
és
nélkülözések
iskolájában edzett
komoly tudományos olasz férfiut,
az igazság és világosság sokat üldözött előharozoeát.
E szobor külformáiban s egész
kifejezésében
élénken és erőteljesen látjuk magunk előtt azon gondolatvilágába elmerült tudóst, ki nem törődvén ellenségeinek zajgásaival B a külvilág apró gondjaival,
ritka észlelő tehetségével s éles eszével csak
nagy eszméinek él s megállapitja azon örök időkre
szóló természettörvényeket, melyeket sem a világi hatalom, sem a papi átok üldözése nem volt
többé képes megdönteni.
A másik szobor Descartes franczia bölcsész
szemlélődő alakját mutatja. A „cogito, ergo sum"

okmányhalmazzal biró városi levéltárban huzamoab idő óta történelmi tanulmányaim gyarapítása
végett búvárkodván, ezen foglalkozásom közben
egy ugyanott őrzött s ritkán előforduló könyv
akadt szemembe, melyet csak kevesen fognak ismerni. S ez nem más, mint Verbőczy István hármas
törvénykönyvének latin-magyar kiadása. A ki
Verbőczy ezen hires törvénykönyvének nagy
mérvű befolyását hazánk jogi s társadalmi viszonyaira ismeri 8 méltányolja, kettős érdekkel fog
annak magyar kiadása iránt viseltetni, mely bibliographiai, nyelvészeti s ipari tekintetben egyaránt nevezetes s különös fényt derit nemzeti irodalmunk állapotára a XVII. században.Mert akár
a nyelv tisztaságát s kifejezésteljes gazdagságát,
akár a nyomtatás csínját shibátlanságát tekintjük,
mindkét esetben teljesen kielégitve fogjuk magunkat érezni. Ez érdeket még azon körülmény is
növeli, mely szerint e könyv nem a külföldön,
hanem itthon, t. i. Bártfa* 1643-ban Klösz Jakab
betűivel s költségén nyomatott, s igy már ez oldalról is igénybe veszi tüzetesb figyelmünket.
Mindezeknél fogva, ugy hiszem, érdemes leend e
könyvet részletesen ismertetni.
A külsőt illetőleg röviden csak a következöket jegyzem meg. E könyv negyedrétü alakkal

bal oldalt a magyar, s a] jobb oldalt a latia
szöveg.
A párhuzamos két hasáb egymástól s a felső
széltől vastag vonás által van elválasztva. A szélek
nagyok, s mig a felsők az illető rész és Cíim számát 8 nevezetét tüntetik szemeink elé, addig az
oldaltlevőkön különféle jegyzetek, idézetek s tudnivalók fordulnak elő.
Ezen külső kiállitás tehát diszére válik a hires bártfai nyomdának, melynek termékei nagymérvü s jótékony befolyást gyokoroltak hazánk
közviszonyainak fejlesztésére a reformatio idejében s névszerint akkor, midőn a város a jeles
Stöckel Lénárt igazgatása alatt nagyhirü tudós
iskolával bírván, központjává lőn a felsőmagyarhoni reformationak
A köny v teljes czime a következő :„Decretum
Latino-Hungaricum sive Tripartitum Opus Juris
Consvetudinarii Inclyti Regni Hungariae et Transylvaniae, ac partium eidem subj'ectarum, una
cum Methodo Articulorum Diaetalium, Authore
Stephano Werbőczy. Huc accesserunt ttiaii}
Reguláé Iuris Antiqui, Civiles et Canonicae, admodum per utiles et necessariae. A% az; Maqyar és
Erdély Orstágnak Törvény Könyve, Irattatott
Werbőczy István által. Mostan ismét ujjonnan és

A m. akadémiai palota homlokzatának álló szobrai.

Magyar Tripartitúra.
Az összes hazai törvények magyar nyelven
kiadása oly eszme, melynek valósítása égetö szükség gyanánt tekintendő. Ez eszme az utolsó időben gyakrabban pendittetett meg és életbeléptetésére meg is tétetvén a kivánatos lépések, a
kitüzött czél elérése már csak az idő kérdése.
Remélhető tehát, hogy a körülmények kedvezése mellett nemsokára bevégzett ténynyel állandunk szemben.
Azt hiszem azonban, hogy azalatt is mindenkinek kötelességében áll ereje s tehetsége szerint
oda müködni, miszerint hazai törvényeink történelmére vonatkozó minél több adat gyüjtessék
egybe, mely részint előkészítés s felvilágositás
gyanánt szolgáland, részint érdekes időtanuságnak tekintetvén, a mult némely állapotának helyes
megitélését lehetővé teendi.
Ezen czél egyes részleteinek valósítása végett
jelen soraimban egy ép oly érdekes mint ritka
könyvet akarok ismertetni 8 a hazai közönségnek
bemutatni. Bártfa szabad királyi város tanácsának szives engedelme folytán a hazánk történelmére vonatkozó ép oly gazdag mint nevezetes

bir s mindössze 361 levél, vagyis 722 lapból áll.
Vastag fekete bőrbe s igen tartósan van kötve;
itt-ott s névszerint a széleken némi rongáltság is
látható, de daczára ezen kopott helyeknek a táblák külső boritékán még csekély czifrázatoknak is
találunk nyomaira. A könyv vastag tábláit ezelőtt
két vaskapocg tartotta össze; most alig fedezhetni
fel azoknak helyét. A szélek szürkére voltak festve, a hosszu idő alatt azonban barna szint öltöttek magukra. A papiros igen jó, vastag, kemény
s mégis hajlékony és sokkal erősebb a mostani
regestnél; uj korában kitünő fehérségü lehetett,
mert kétszáz év alatt, ha kissé megsárgult is, sok
lap még most is egészen fehér. A nyomdai festék
igen alkalmas vegyitékből származott, jelenleg
is még szép fekete, sárgulásnak vagy törlésnek
sehol sem akadhatni nyomára. A nyomtatás tiszta
világos, a betük alakja igen csinos s némely helyen oly gyönyörü, hogy a mostani időben példányképül szolgálhatna. Mindössze harmincz külön betünem fordul elő. A szöveg a párhuzamos
hasábrendszer szerint van nyomtatva, még pedig
ugy, hogy a páros számu lapokon a bal oldalt a
latin s a jobb oldalt a magyar szöveg foglalja el;
a páratlan számu lapokon pedig megforditva, a

másodszor, Deákul s Magyarul., szép hasznos Regestromokkal és Regulákkal megöregbittetett és ki
nyomtattatott, Bartphae, Typis et sumptibus Jacobi
Klöszi. Anno C. 1643."
A czimlap az akkori idő szokása szerint széles, fekete arabeszk díszítésü kerettel bir; a hoszszu czimet alkotó szavak 17 különféle betünemet
képviselnek vörös és fekete színben. A czimlap
tulsó oldalán ezéles fekete keretben a magyar
birodalom czimere látható.
A könyv magyar czimében előforduló megjegyzés tudtunkra adja, hogy itt már a második
kiadással van dolgunk, mely azonban az elsö
kiadásnak változatlan lenyomata. Az ehő kiadás
az előszó tanusága ezerint 1632-ben jelent meg
Bártfán, ugyanazon Klösz Jakab nyomdájában.
A czimlap után hosszabb latin előszó fordul
elő, mely 1632-dik évi október 15 dikén Bártfán
iratott s igy eredetileg az első kiadáshoz volt mellékelve. Ez előszóban Klösz Jakab nyomdatulajdonos az olvasóhoz fordul, kijelentvén előtte,
miszerint ő Verbőczy hármas törvénykönyvének
latin-magyar kiadását sok kitünő e, fényes állásu
férfi kérésére s névszerint azért vállalta magára,
mert ez a Magyarhonban létező nyomdák csekély
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száma mellett eddigelé a honpolgárok nagy többségére nézve csak rejtett kincs gyanánt volt
tekintendő. Kinyilatkoztatja továbbá, hogy ő a
Hármaskönyv eredeti kádasát annak teljes épségében hagyta meg, semmit sem tévén hozzá s
semmit sem vevén el belőie. Általa csupán a szavak és czikkek latin-magyar lajstroma s az ókori
polgári s az egyházi jog különféle szabályai csatoltattak az eredeti Tripartitumhoz.
Az előszó után „Approbatio et occasio constrtutionum" czim alatt II. Ulászló magyar király
ismeretes s három lapra terjedő latin decretuma
olvasható, melylyel 1514. Budán az országgyülés
31. napján Verbőczy törvénykönyvét jóváhagyá
és szentesité. Erre a könyv tartalmát képző czimek latin-magyar lajstroma következik, mindössze husz lapon.
Mindezt a Hármaskönyv teljes latin-magyar
szövege követi; elébb az „Elől-járó Beszéd az
Tekintetes és Nemes Magyar Országnak három
részre osztatott szokot Törvény-Könyvben", azután pedig ezen „törvények és szokások" három
része. Feltünő, hogy itt a'szakok (§) szerinti felosztás egészen kihagyatik és csak a részek (pars)
8 czimek (titulus) szerinti felosztás tartatik meg.
Az ismeretes latin szöveget mellőzyén, e helyen
csak a magyar fordítással akarunk foglalkozni.
Itt pedig leghelyesebbnek tartjuk, ha a nyelv és
helyesirás tiizetcsb ismertetése végett hcsszasb
jellemzés helyett mutatványul nehány czimet szó
szerint idézünk s az itélethozást a kegyes olvasóra bizzuk.

lására juttak volna, és Sz. Istvánt meg-koronázták
volna, az egész Ország mind a Nemességnek mind
peniglen a jószágnak el-adásának tellyes Hatalmát (kivel tudni illik a Nemesség a Parasztságtól
szokot meg-választatni) a Királyi koronára, és a
Fejedelemre, az egész birodalommal egyetemben
bizta, és immáron a Nemességnek eredeti, és
adása, úgy-mint viszszontageággal-való tulaydonzág-szerént, oly móddal származik a Királyi méltóságtól, hogy egygyik a másiktól semmi-képpen
el-nem szakadhat, és egyik a másik-nélkül semmiképpen nem lehet. Mert Fejedelemmé senki nem
nem lehet, hanem ha a Nemesség választva; és
senki Nemes is nem lehet, hanem ha a Fejedelem
teszi Nemessé, és Nemességnek szabadságával
ékesiti-meg."

„1. Poson. 2. Moson. 3. Győri. 4. Sopron.
5. Vas-vár. 6. Várasd. 7. Krisni. 8. Zagrab.
9. Szála. 10. Posga. l l . Verőcze. 12. Valkó.
13. Szerem. 14. Simeg. 15. Baranya. 16. Komárom.
17. Esztergom. 18. Nitra. 19. Bars. 20. Trintsen.
21. Thurótz. 22. Liptó. 23. Szepes. 24. Sáros.
25. Gyömör. 26. Abauyv. 27. Thorna. 28. Nógrád.
29..Pilis. 30. Pest. 31. Székes-Fejérv. 32. Báczi.
33. Bodrog. 34. Tholna. 35. Bereg. 36. Ugocza.
37. Veszprím. 38. Zólyom. 39. Árva. 40. Ung.
41. Zemplin. 42. Borsod. 43. Kis Heves. 44. Nagy
Heves. 45. Honth. 46. Szatmár. 47. Szaboltz.
48. Külső Zolnok. 49. Torontál. 50. Czanád.
51. Tömös. 52. Béren. 53. Békés. 54: Zörény.
55. Solth. 56. Czongrad. 57. Haronen. 58. Maczo.
59. Orbacz. 60. Krassó. 61.Kovin. 62. Ztebernek.
63. Arad. 64. Zaránd. 65. Bihor. 66. Közép Zolnok. 67. Krazna. 68. Máramaros. 69. Colos.
70. Dobóka. 71. Belsö Zolnok. 72. Fejérvár.
73. Thordá. 74. Kikellő. 75. Hunyadi Vármegye.
— In Transylvania: Sedes Siculicales Septem, et
duae Filiales: Moros Zék, Udvarhely Zék, Czík,
Szepsi, Kizdi, Orbai, Áranyas Zék, — Gyirgyo,
Kázon. Sedes Saxonicales Septem, et duae Filiales: Medgyes Zék, Seges-Vár, Kőhalom, Nagy
Schink, Szeben, Szász-Sebes, Szász-Város, —
Uyegyház, Zereda-hely."
Az erre következő latin-magyar tárgymutató
43 lapot foglal el s ehhez Balb Jeromos pozsonyi
prépoat és királyi titoknok alkalmi latin költeménye csatlakozik.
A mi ez után következik, az Klösz' Jakab
kiadó saját adaléka, csupán latin szövegü s ezen
czimü: „Index sive Enchiridion omnium Decretorum et
constitutionumRegniHungariae^ad£.nnúm
1Ő59. usque ; per causarum locos distinctum, memoriae usibusque fori maximé utile. Additis regulis Juris antiquij' civilis et canottici. Bartphae,
Excudebat Jacobus Klösz, Anno Domini 1643."
Az „Index Deeretorum" mindössze csak hat
lapot foglal cl, s mig az „Enchiridion Articulorum"
94 lapra terjed, addig a polgári s kánoni jog szabályai (azoknak száma 210,ezeké 88,) tizennyolcz
lapot vesznek igénybe.
Árvai Teöreök Gyula.

//. resz 70. czim: ,,Mi legyen a Patvar, és hányképen essék meg: És annak Bírságáról."
„Jóllehet a Patvarrak dolgá főben-járó büntetésbe nem megyén: de miért hogy valami módon a főváltsághoz igen hasonló, ezoká-ért a
Patvar-is mi légyen, ebben a kisebb sententiának
rendiben, akarok rövideden felőle szóllani. Holot
tanullyák meg, hogy a Patvar ez, mikor valaki
valamely pört, két szin-alat, és külömb-külömb
formán csalárdul kezd, más ember ellen: Mely
Patvar noha sok-féle pőrékben és igyekben, a pöresseknek álnok és csalárd indulattyokból származik: néha peniglen az Ország törvényének meghnern tartásából következik : De kivált-képpen
három okokért szokot meg-lenni: a mint immár
meg
is kezdek jelenteni."
I. rész 3. czim: „A mi Nemességünknek eredetiről,
„Először,
mikor valaki azon egy pört,két sziés az birodalom a mi Fejedelmünkre miképen
nen, avagy két áton kezd, követ és forgat. Mert ha
1
szállót.' '
valaki, valamely jószágot keresetiben zálogosnak„Jóllehet ez jelenvaló Könyvben nem histó- is mond, és öröckes jószágnak-is mondgya: két
riát, hanem a mi hazánknak és országunknak színnek mondatík. Ha pedig azon egy dolgot, egy
szokásit és saját törvényét akarom meg-írni; de úton és egy folyásban, két Biró élőt, avagy kümind-az-által mivel-hogy azt iram az élőt, hogy lön-külön Biró élőt követ; két útnak neveztetik."
a Papi rendpknek, szabad Uraknak, és a Nemes,,Másodszor, mikor valaki valamely embert,
ségnek egyenlő szabadsága vagyon,'és ennek akár leánynegyed, akár jegy-ruha felől-, avagy
felette sokan kételkednek a mi nemzetségünknek zálagos jószág-felől, avagy akár mi dolog felől,
eredetiről, és kik mondassanak ez ország tagjai meg-elégedvén, mentségessé és szabadossá hadközöt igaz Nemesseknek; melyből tudní-illik, gya: és annak-utána, ugyan-azon dolog-ért azt:
mind a szabad Urak, s mind a Fejedelmek-is a ki immár egyszer meg menekedet, vagy az ő
» szoktanak támadni, annakokáért rövid beszéddel gyermekit vagy maradékjt is még törvényben
a Nemességnek eredetit és kezdetit még-jelentem : fogja: avagy annak halála után, gyermeki és törTompa Mihály legujabb költeméMelly dologban jóllehet a bölcs embereknek vény-szerént való maradéki reá hinák: Mihelt az
nyéről.
értelmek-szerint Nemesnek mondatik az, a kit az el-igazításról bizonyos és elégedendő biz'onyságot
• ő jósága meg-nemeaitet: mind-az-által a Nemes- állathatnak elő, az ollyan Patvarnak büntetéséOlvasóinkat, kik Tompa legujabb költeméség, kit más nevel Szabadságnak-is mondhatunk, ben esik."
nyét e lapok 4-ik számában élvezték, bizonyosan
mellyről ez mostani Írásomban szóllani akarok, a
„Harmadszor, mikor valamely pörben, végső érdekelni fogja azon hatás is, melyet az az iroMagyarok közöt leg-elsőben ackor kezdetet, mitörvényt
mondnak, és másod úttal azon pört valaki dalmi körökben előidézett. E tárgyról az „Uj
kor a Magyarok Scythiából ez Országban jöttéorszak" C
z i m ü hetilap
h e t i l n n tiirlíini
Korszak"
czimü
hirlapi 'fivenniiSia
szemléje 1,"-~*
követmeg-indittják,
a Fejedelem kegyelméből" adatot K
nek, kit Pannoniának híttanak, mostan penig
uy itílet nélkül: ackor-is a Patvar ottan meg- kező meleg és méltó elismeréssel nyilatkozik:
immáron a Magyaroktól Magyar Országnak ne- égik: Mely miat a derék dolog, a kit kerestek,
„örvendetes a költészet barátaira nézve az a
. veztetik."
akár Vár legyen, akár Város, avagy fgyébjószág, ritkán előkerülő alkalom, midőn hébe-korba ujra
,,Mert minek-utánna Scythiából mindenféle akár sommá pénz, akár jegy-ruha, akár leányne- üdvözölhetik egy-egy régi koszorus lant hangjait,
házok-népével ki-indultának volna, és fok külömb- gyed, Örökké el-vész. És annak-felette afféle Pat- íly alkalom volt nehány nap előtt, midőn a ^Vakülömb tartományokat eljártának volna, önnön varos, a más félnek Diján két száz forinton marad, sárnapi Ujság"-ban Tompa Mihály egy uj költeközöttök közönséges akaratból Kapitányokat vá- kinek két része a Bíróé, harmad része az Al-pe- ményét olvashattuk, mely velős tartalma és műlasztanak, és egy Itélő Mestert, ki a pöresek dol- res fél é."
•
vészi formája mellett az által is mély hatást tett,
gait el-igazítaná, a lopókat és tolvaijokat, és
hogy hangot adott egy oly aggodalomnak, mely
Igen
érdekes
azon
latin
versnek
fordítása,
egyéb-féle gonosz-tévőket meg-büntetné: Ezt is
most sok sziv mélyéből sóhajként száll fől, s a
közönséges akaratból és végezésből meg-paran- mely az I. resz 10. czimében fordul elő s arról haza. jövőjének féltéséből ered. A költeménynek
szól,
„hogy
a
Pápának
ez
Országban
Papi
tiszcsolták, hogy mikor egy dologh következnék, ki
czime: „November-ben, £865." Egy képviselő baaz egész nemzetséget illetné, avagy országos teknek eladásához semmi közi nincsen,, hanem csak rátjának van ajánlva, miután a beteg költőt ép a
jovallya és confirmállya." E vers szórúl szóra ekhadat kellene indítani, akkoron egy véres hegyes képen hangzik:
választások zajában lepte meg az a mély hangutőrt avagy kardot hordoznának a Magyarok
lat,
mely e költeményen átvonul, mint egy felhő,
táborában, és egy porozló utánna illyenképpen „Tudniillik, hogy Szent István, „Hie ad instar Salamonig
mely
noha borus, de széléi meg vannak araStruit templa, ditat donis,
üvöltene: Ezt mondgya az Isten, és ezt paran- Templomot rak mint Salamon
nyozva.
Ez óda a honfigondok sugallata. Künn
Ajándéckal
és
gyöngyöckel,
.Ornat gemmis et.coronis
csolya az Ország, hogy mim'en erre s-erre az
a polgár-ünnep vig zaja hangzik, zászlók lebegÉkesít oltárokat."
Cruees et altaria."
helyre (meg-nevezvén az helyet) fegyvereséén, „Ezekben Papot, Deákot,
nek, hangos ének s heves dal zeng a? ajkakon. A
„Ad regendum haec Praelatus,
avagy a mint készülhet egyben gyüllyön, és Tudós fó és próbáltakot,
költőt sajátságos érzés szállja meg; egyik szeméViros ponit literatos,
meg-ércse mit hadgyon az Ország."
Hogy az igaz tudományban,
I Justos, fidos et probatos,
ben öröm, másikban aggodalom, s fölkiált:
,,Ez szokást meg tartották a Magyarok mind
Hiveket épitenek."
Ad robur fidelium."
„Mily lelkes nép! a czél nemes, nagy,
az Geysa Herczeg idejeiglen, mely Geyea Attya .Igy az girát az Istennek,
„Sic talentum sibi dátum
A honfiérzés hü, meleg . . . .
Nagy
haszonnal
téritvén-meg
i
Deo
reddens
duplicatum,
volt a mi dücső Királyunknak, és Apostolunknak
• Óh nemzetem, bizom tebenned
! Ab aeterno praeparatura
Szent István Királynak, mely szokás miat sokan Az örök nagy dicsössegben,
Vitetet boldogságban." j
Sibi scandit solium."
Bizom — de mégis féltelek.
'
a Magyarok közzül örök parasztságra jutottanak.
Birod — megáldva dús erővel —
Mert ezt rendelték volt, hogy a kik efféle paran. A hármas törvénykönyv befejezését a királyi
A férfiasság zálogát;
csolatnak nem engednének, és ha oda nem mené- szentesítés latin zárszava képezi. Igy tehát hiába
A nyujtott vaskeztyüs maroktól
'.
seknek elégséges okát nem adhatnák, azok avagy keressük e műben Verbőczy István bevezető s
késsel kettő meczetnének, avagy örök rabságra berekesztő szavait, melyek aTripartitum 1517-ben
.Kezed még vissza nem vonád.
vetetnének. Melly végezés miat az mint mondám, eszközlött bécgi első kiadásában s ennélfogva a
Edzett, erős vagy, óh de jó is, '
sokan pora lőttek az Magyarok közzül. Mert Corpus Juris első részében is találtatnak. E heHamar bizalmas, gyermeteg.. • • • •
.
mivel-hogy azon egy Nemzetből, Hunnortúl és lyett azonban az akkori magyarhoni s erdélyi
Nem a kemény szoritás-, a lágy
Magortúl egy akaratból származót Nemzetség- megyék névsorával találkozunk, mely szétszórt
Simogatástól féltelek."
közzül- való volt: egyébképpen semmi módon nem nagy betükkel van nyomtatva s csupán magyarul
Daczára időszerűségének, még sem alkalmi
lehetet volna, hogy egygyik Ur, másik szolga, ekképen közöltetik:
költemény
az. A hazaszeretet oly melegsége s a
egyik Nemes, másik nemtelen és paras7tá lehetet
„Ezek
pénig
a
Vármegyék,
mind
Magyargondolkodás
oly igazsága ömlik el rajta, melyek
volna."
országban, s mind Erdélyben, kikről Werböczi annak maradandó értéket kölcsönöznek. Azt lehet
„Minek-utánna penig Istennek Lelke által, a István Itélö Mester szól, az Elől- Járó-Beszédében, mondani, e^y nemes intés az egy költőtől, ki a
mi meg-mondot Királyunk által, a Magyarok az mellyet a kegyes Olvasónak írt volt, M.D.XIV. bölcseség szilárd földjén áll, s nem akarja átengasságnak ismeretire, és a Keresztyénségnek val- Esztendöben."
gedni magát a merész reményeknek, melyek a

földiekkel oly sok csalfa játékot üznek. De egy- az olvasó meg fogja bocsátani nekünk, ha kissé végre adatott kezébe ezen pecsétes temesszük
szersmind buzdítás is és az önérzet nemes ébreszt- tüzetesebben is foglalkozánk a „Novemberben" útlevél gyanánt.
Kelt 1034-dik évi Kedseb hava 20-30 az az
czimü óda költőjével."
• '
getése. Az utolsó versszák igy hangzik:
1625-dik évi Ápril 29 s Május 8-dik napjai közt.
„De nem! Te hű maradsz magadhoz,
Ahmed,

J

Kísértésben, bajban szilárd!
Igy lészsz fölmentve, állj vagy essél:
Ha a jövö itélt, bírált.
Légy, légy erős munkálva, s hitben
Se vakmerő, se csüggeteg . . . . .
Hadd érjen a boldog csalódás:
Hogy ok nélkül féltettelek!

Régi török levél.

. székesfehérvári miriliva*).

(Kivül a levél egyik sarkán Ahmed miriliva
(Válatzul ft. Oláh János esperes urnak.)
tentával nyomott pecsété áll, melyen ez olvasható:
Lapjainkban több izben intéztünk már fel- Ahmed szolgája (t. i. az Istennek).
szólítást olvasóinkhoz oly czélból, hogy ha a vidéki családi levéltárakban egy-egy régi, olvashatlan
vagy idegen, különösen török nyelven irt okmányt
Egyveleg.
találnak, ezeket a hazai történelem érdekében
(K—i.) — (Luther Mártont), a hires refornyilvánossá tenni s velünk közleni sziveskedjenek.
Alárendelt becsü régi okmányokon kivül olyanok- mátort, kora gyermekségében kiképezték a zenak birtokába is juthatunk ezúton, melyek valódi nére. Eisenachi tanuló korában alt-hangja volt,
közérdekkel birnak s a mult idők homályaiba mely később tiszta férfias tenorrá fejlett. A zenetörténetbuváraink számára némi fényt vetni ké- művészet szerelme gyermekkorától, élete végeig
uralkodott benne. „Nyiltan állítom — igy szól
pesek.
Mathesiushoz irott levelében — hogy a theologia
Idők folytán több ily régi oklevelet vettunk után nincs müvészet, mely a zenével összehasons az érdekesebbeket közzé is tettük. A mult hetek lítható volna, mert csak ez a kettő adhat az emben ft. Oláh János esperes urtól Pécseiről Feyes bernek nyugalmat és vidám kedélyt."— Lakásán
János ur levéltárából kaptunk egy jól konservált, csaknem miaden este zenéztek „rendes kántóriát
szépen irt, régi török iratot, azon felszólitással, szervezett, melyben négyes hangokon énekelhethogy ezen okmányt szakértőkkel megvizsgáltatván tek." E kántoriakban résztvettek barátai és venannak tarfalmáról és becséről a beküldő urat dégei, maga az érdemes Melanchton Fülöp is,
tudósítsuk. — Azóta ez iratot a török nyelvben nyelvfiibája daczára beleszólott. Maga- Luther
nagy jártasságú derék tudósunkkal Szilády Áron tenort énekelt, és sokat tartott hangjáról. Keveset
urral közöltük, ki ázt a legnagyobb készséggel fuvőlázni is tudott, de sokkal jobban lantot verni.
leforditá s mindenféle török okmány megvizsgá- .— Ua olykor küzdelmeiben kifáradt, p. o. a
lására a legnagyobb készséggel jövőre is ajánl- wormsi gyülés után, e jeligével szo'íta magát erőkozik. •
sitni, melyet zenére is tett: ,.Nem halok meg. haA fordításból látszik, hogy ez okmány nem nem élni fogok, hogy az Ur munkáit dicsőítsem."
valami nagy értékü, s nem egyéb egy egyszerü — A L . által szerzett egyházi dallamok máig is
török útlevélnél, mely már csak régiségénél s leg- használatban vannak, p. o. az „Erőd várunk nefeljebb kü'alakja és fogalmazásánál fogva érdekel- künk az Isten", melynek alapeszméit Meyerbeer
heti a mai kor embereit. A'beküldő urat kérjük, a Hugenottákban is alkalmazta. Az „Énekes
hogy a levél muzeumba tétele vagy visszaküldése könyv" idegen szerzők készitette dallamait mind
iránt rendelkezni sziveskedjék.
átvizsgálta, s némelyiken javított vagy javíttatott.
Ha
a szerzők boszankodtak, igy felelt nekik: „Ti
A szóban forgó török okmány Szilády Áron
érthetitek
a muzsikát, de a mi az egyházi szelleur fordítása szerint szóról szóra igy hangzik:
met illeti, már abba éri is beleszólhatok."
„Ezen irat keltére &z adott okot; hogy Nagy
Pécselen lakó Hatos Irzsébetnevü „kalmár"-asz(K—i.) — (Ámor vak), Roger hires tenorista
szony kereskedés végett az ellenséges földre (be félkezü, Patti Sarolta, a hires énekesnő pedig —
nem hódolt helyekre) szándékozván, arra nézve sánta. Azonban a ki netalán szeretné látni: mily
hogy szabadon adhasson, vehe sen, utlevelet kért hatást tesz egy, a szinpadon végig biezékelő mütőlünk. Mi ezt neki jelen pecsétes temesszük *) vésznő , kíváncsiságát nem fogja kielégíthetni,
alakjában ki is adtuk, melynek erejénél fogva fa- mert- egy párisi esztergályos oly mesterséges lálukon vagy uton s útfélen űzött kereskedése köz- bat faragott neki, melynek használata mellett
ben őt senki se háborgassa s fel ne tartóztassa. E amaz érdekes hibát észre sem lehet venni.

.„A költő nem akarja kíméletlenül tépni szét
azon reményeket, melyek most a szemeket kápráztatják, s oly örömet okoznak, mintha magukban hordanák a teljesülés biztositékát. Ő ciak a
költészet karjain megjelent bölcseség lámpájával
világitja meg „a rév sekélyeit," melyen a hajó
megfenekelhet, s mutat rá a szivárványra, mely
szines semmiség. Félt és bizik egyszerre, s az érzület e vegyitékéből oly megkapó hang támad,
mely nélkül a költemény tartalma igen is higgadt,
sőt prózai lenne. Igy pedig egy.azon mélyreható
ódák közül, rmlyek Tompát 1850 óta az idő költőjévé, a borongó, hínyatott, aggodalmakkal teljes korszak ihletett dalnokává tették. A hanyatló,
megalázott Róma örök-költője, Horácz szellemével rokon ihlettség hangzik az ő ódáiból. Magas
képzelem nincs bennök, hanem a bölcselkedés
mélysége teszi szépekké. Nem is annyira az ifjak
szivéhez szólnak, mint az érettebb kor szelleméhez. A hazaszaretet fényé a honfigond borongó
árnyaival vegyül össze, hogy e műveknek sajátszerü szint adjon. Nem kápráztatnak, hanem
valami nemes és szép búskomolyságba ejtenek; nem ragadnak el, hanem megihletnek. A
,,Gólya "tól kezdve a legutolsó költeményig Tompa
nehány iven oly ódákat irt, melyek egy balvégzetes korszak fájdalmait, veszteségeit, csüggetegség'ét, támadó reményeit oly teljesen kifejezik , hogy ennélfogva őbenne egy időszak
szomorusága mintegy költőileg megtestesitve
van. 0 a romok szomoru dalnoka, mint Petőfi volt a merész törekvések ragyogó költője;
mindkettő az időszak igazi szülöttje; de két ellenkező időszaké, s csupán abban hasonlitnak, hogy
hűven vissza tudák tükrözni annak szellemét;
egyik ragyogott fényétől, másik borongóvá lett
fájdalmaitól. S ezért daczára, hogy Tompa nngy
tehetsége nem hasonlitható Petőfi lángelméjéhez,
mégis csak ugy a valódilag nemzeti költők közé
tartozik, mint amaz.
,,Oly ritkán van alkalmunk a magyar költé*) Temesszük-nek neveztetnek a kisebb hiva alos
szet egy-egy uj igaz gyöngyét mutatni fel, hogy iratok.
1
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Ö Felségeik Budapesten.
A mi hosszu idők óta csak forró vágyak, de
gyenge remények tárgya volt, most egy időre
kedves valósággá változott. Királyainknak régi
városában ujra fejedelmi fény ragyog s a budai királyi udvar körül mindazon elemek csoportosodnak, melyek az európai nagyhatalmasságok udvarai környezetét szokták képezni. Az
összes követségek, melyek a fejedelmi udvarnál hitelesítve vannak, egy-egy képviselőt küldtek le Budára, mig az orosz és svéd követ személyesen jelen vannak s az angol diplomatiát több
tag és képviseli. Gróf Mensdorff és Belcredi is itt
voltak fővárosunkban, szóval, megértük, hogy e
pillanatban Budapest a birodalom központja.
Hogy ez örömnapok egyszersmind családias
szint is öltsenek, a budai várlakban szobákat rendeznek be a császári gyermekek, Rudolf koronaherczeg és Gizella főherczegnő számára.
De kövessük rendben a történteket, 8 ez által bizonyosan ugy a fejedelmi pár köztünk időzéséről, mint fővárosunk mozgalmas életéről a
legélénkebb képet nyujthatjuk olvasóinknak.
• Kedden délelőtt nagy katonai szemle s hadi
gyakorlat volt a Hákoson. Ő Felsége pontban
l l órakor érkezett oda, hol a Budi-Pesten állomásozó összes helyőrség s több gyalog és lóvas üteg Lichtenstein hg altábornagy vezénylete
alatt csatarendben fölállitva várta a fejedelmet.
Már egy órával azelőtt roppant néptömeg gyült
össze a történeti hirü térségen. A császár kocsin
ment, de onnan a földre, majd meg lóra pattanni
egy szempillantás műve volt, s átvevén a főparancsnok jelentését, a fejedelmi vezényszóra a
harezjáték kezdetét vette, mely másfél óráig
tartott.

T A R H A Z.

A vigadó termében tartott polgári bál volt
mégis e nap eseményeinek főtárgya. A vigadó
termének csinosítása két napot vett igénybe s ez
alkalomra valóban fejedelmi'eg volt diszitve. A
terem nyugoti oldalán vörös bársony függönyökkel ellátott trónalaku mennyezet állott a felséges
vendégek számára. A városban is egész nap észrevehető volt a készülődés a fényes estélyre. A
divatkereskedések termei talán soha nagyobb
ostromnak nem voltak kitéve, mint épen e napon;
szabók, fodrászok alig győzték végezni munkájukat, s örömmel gondolnak e „drága" emlékü farsangi vig napra.
Este már 8 óra előtt pompás fogatok hosszu
sora száliitotta a vigadóba a diszes vendégkoszo rut, s midőn Császárné O Felsége férjével a terembe lépett, négyezer ajakról, feldördülő „éljen"
hangzott üdvözletül. Császárné 0 Felsége egyszerüen, polgáriasán volt öltözve, mintegy bebizonyítandó, hogy ő mint az elsö polgárné néma tulságos fényűzésben látja a polgári erényeket. Fehérruhájazöld levelespiros rózsákkal voltdiszitve.
Volt azonban öltözéke egyszerűségében is olyasmi,
a mi királyi fenségét fennen hirdette. Gyöngyből
készült fejdisze s gazdag hajzatának szintén drága
gyöngyökkel őrfmagyarosan körülfont s nyakba
omló°hajhullámai utánozhatlan bájt kölcsönzének
a nyájassáotól átszellemült arcznak. A fejedelem
huszárezre'desi öltönyt viselt. Kilencz óra után
jelent meg a fejedelmi pár s a mennyezet alatt
helyet foo-laltak, s nehány percz mulva körsétát
tettek a termekben. Ott mulatásuk rövid, aligegy
negyedóráig tartó volt, de a fejedelemasszony
nyájaieága e rövid időt feledhetlen emléküvétette
mindazok előtt, kik őt láthatták. A császári pár
előtt mentek a főpolgármester, a főkapitány, a
polgári bizottmány elnökei sgrófAlmásyGvörgy;

•) Miriliva = szandsák bég.

a felségek után pedig közvetlenül b. Sennyei,
Fiáth Maria, Könígsegg grófné, Sennyeyb. főtárnok, nehány tábornok és főméltóságok.
A császárnénak ez alkalommal átnyujtott
tánczrend igen diszes kis album alaku volt, kék
bársonyba kötve és gazdagon aranyozva. Az
egyik oldalon egy gyémántokból kirakott E. betü
ragyogott, mig belül a tánczrend Országh Antal
müvészi tollrajza által -készült.
A táncz csak a felséges pár eltávozása után
indult meg, de ezután hosszan és vidáman folyt.
Ugyanez este fényes tánczmulatság volt gróf Károlyi György termeiben, hol a magas aristokraczia
tagjai voltak együtt. Szóval az idei farsangnak
ez volt legvidámabb estéje, melynek párja messze
földön nem lesz heted-hét farsangon.
0 Felsége Mezőhegyesre utazik, a cs. k»
ménes megtekintésére. Hir szerint Gödöllőre
is kirándulást fog tenni Császárné O Felségével
együtt.
A fejedelmi látogatások mily élénk benyomást teszneK mindenfelé, mutatják azon aprólékos
részletek,melyek csakhamar szájról szájra kelnek
s gyorsan bejárják az egész várost. Ezek közöl
egy párt mi is följegyzünk. Igy beszélik, hogy a,
Rókus-kórházban tett látogatás alkalmával ö
Felsége a konyhát is megtekinté, s a konyhakéssel egy darabkát leszelvén a betegek számára főzött husból — azt maga is megizlelte. Midőn pedig
a császár a betegszobát már elhagyni készült, az
egyik ágyból e sóhaj hatott fülébe: „En Solferinonál sebesültem meg", mire azonnal megállt s
az illetőről bővebb tudomást szerezvén, másnap
jelentékeny adományt küldött a „solfennoi sebesült"-nek.
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Irodalom és müvészet.

H

— (A kis-kun-kalaii ref. gymyiáfiunibúm^) a
sCI
doaxH
félévi közvizsgák folyó hó 19-ik napján tartatnak
•* (A Kisfaludy-társaság másodízben kitüzött meg, melyre az érdeklettek, s a nevelés s tanügy
*• (Udvari hangverseny) » l e 8 z a budai várpályadíjai,) melyeket a febr. 6-ikán tartott köz- barátai tisztelettel meghivatnak. — Az igazgató- palotában, s hir szerint a aegq<jyir<5<jct
Heménjj
gyülésen ujra kihirdettek, a következők: 1. Ki- tág által.
Ede fogja játszani.
vántatik az elégia elmélete. Jutalma 25 arany.
** (A három nemzet költője,) Hugo Károly,
Kdzintézetek, egyletek.
2. Tapaaztaltatván, mennyire szűkében van irohosszabb
betegeskedése után Párisból Pestre érdalmunk, más fejlettebb irodalmakhoz képest,
** (A Kisfaludy-társaság közgyülése) febr- kezett. E szinész-költő, kinek külföldön tartott
oly rövidebb fajta költői elbeszéléseknek, melyek, 6-ikán délelőtt folyt le az akadémia disztermében.
legfeljebb két-három lapnyi terjedelemmel, tár- Daczára azon sokfelé kinálkozó alkalomnak, mely előadásait franczia és angol előkelő lapok egyforgyukat ne krónika-szerüleg s hozzá csupán költői fővárosunkban most szemet és elmét gyönyörköd- mán dicséretekkel halmozták el, jelenleg abban
szóvirágokkal mintegy külsőleg felcziczomázva tetni s elfoglalni kínálkozik: e gyülésen mégis fáradoz, hogy jeles darabjai egyikét, melyekkel
vagy lyrai ömlengéssel feleresztve, hanem lélek- megletős számu é* válogatott közönség jelent meg. szinirodalmunkat gazdagitotta, a nemzeti szinpatani alapon, a benső fejlődés törvényei szerint, A gyülést a másodelnök Toldy Ferencz nyitá meg, don szinre hozzák, mely alkalommal a fölvonások
az elbeszélő műnem kerekdedsége, folytonossága, ki ékes előadással tünteté fel a költészet hivatását, közt ő maga is tartana előadást. Fáradozásainak
könnyüsége, saját nyelve megtartásával, és távol örök életét korunk materialis harczai között. Az mi is sikert óhajtunk.
•• („Az afrikai nö" előkészületeiről) már
minden balladai szökdeléstől, adnák elő: Kiván- időknek e tekintetben való jobbra fordultáról betatik rövid költöi elbeszélés: akár komoly, akár szélvén, a közönség lelkes éljenei között emlité fel sokat hallani. Kiállítása pompás lesz, az öltövig és humoros nemben; akár történeti, akár a magyar nyelv diadalát, melyet nyelvünk abban zékek, a diszitmények mind ujak a hir szerint
mondái vagy adomái tárgyu. Jutalma 20 arany. ünnepel, hogy jelenleg a legm. udvari körökbe fényesek is. Az elsö felvonás a portugali kiA pályamunkák idegen kézzé), tisztán és olvas- befogadtatván, a Király s Királyné Ő Felségeik- rály titkos termében foly le, melyet Horn feshatólag másolva, bekötve, lapozva, a szerző va- ben g a Felségek legm. családi körében birja ha- tett, ép ily pompás a második felvonásban az
lódi nevét rejtő lepecsételt jelmondatos levél ki- talmas pártfogóit. — Erre következett a titkár » inquisitio börtöne. De legszebb a harmadik feliéretében, folyó 1866-dik évi deczember 31-éig helyettes igazgató Greguss Ágost jelentése a tár- vonásban előforduló hajó a szabad tengeren, ez
a Társaság titkárához küldendők. Megjegyzendő, saság lefolyt évéről. A Kisfaludy-társaság alaptő- kitünő mű, mely a vihar alatt mozog és sülyed:
hogy mind az L, mind a I I . számu pályadíjért kéje csak 25,600 frtot tesz s a kamatokból mult szélessége 28 láb, mélysége pedig 20 láb. Gépeversenyző munkák közül csak az nyerhet jutal- években irodalmi czélokra csak 300 ftot lehetett zeti részeit Baldevvein készité, a festés pedigLehmat, mely nem csupán aránylag jobb a többinél forditani. A társulat pártolóinak száma 800. A man udvari festő kezéből került ki. A negyedik
hanem a melynek önálló becse is van. A II. számu kiadványok között legfigyelemreméltóbbak a Kis- felvonás'an egy festői szép déli táj látszik; az
pályadíjért a társaság tagjai nem versenyezni tnek. faludy-társaság által kiadott forditások. Ilyenek a ötödikben egy indiai táj, sziklákkal, fákkal és
** (A nemzetgazdaság története Magyaror- magyar Shakspeare és a népdal-gyűjtemények. A szabad kilátással a tengerre.
= (A pesti szegény-gyermekkórházi sorsjeszágon.) Ez czime egy ujabban megjelent műnek, társulat szerkezetében életbe léptetendő reform
mely a hazai nemzetgazdasági viszonyok fejlődé- főleg abból áll, hogy a társulat tagjainak számát gyekért) beküldött összegekről II. kimutatás,
sét a legrégibb időktől korunkig rövid vászlatban 60-ra szaporítja, müködését rendezi, ahhoz az mely egyszersmind nyilvános nyugtául szolgál.
előadja. Szerzője Deák Farkas ; Kiadta Stolp összes művészetek, nevezetesen a festészet ea zene Czárán Manóné 25 forint, Nagy Ede 10 forint,
irodalmát is csatolja, szépirodalmi felolvasásokat Bercsinszky Károlyné 12 ft. 50 kr., gr. Győry
Károly. E figyelmet érdemlő munka ára 1 ft.
fog
tartani és évenkint naptár-albumot ad ki. Ez László 50 ft., Haas Mihály püspök 10 ft., Girk
*• („A volt jobbágyság hármas könyve") czimü
munkára hirdet előfizetést Boross Mihály Székes- uj alapszabály-tervezet most van felsőbb jóváha- György püspök 25ft.,Szitányi Adolfné 12 ft. 50
Fehérvártt. E 6— 7 ivre terjedendő munka ára gyás elé terjesztve. A mult évben kihirdetett pá- kr., Keppler Sándor 3 ft., gr. Zichy Károly 25
csak 40 kr. lesz, mert a haza földmivelő népének lyázatok sikertelenek levén, a társulaté pályakér- ft., gr. Festetics György 10 ft., gr. Károlyi Istvan szánva, melyhez fordulva szerző, előszaví- déseket ujra kihirdeti. A titkár előterjesztése vé- ván 50 ft., Máday Károly superint. 5 ft., hg.
ban azt mondja: ,Egy oly könyvet akarok most gén a társulat mult évben elhunyt tagja. b. Jósika Eszterházy Pál 50 ft. Bonnaz Sándor püspök 25
kezedbe adni, melyből nemzeted, különösen elő- Miklósról meleg szavakban emlékezett. Bérczy ft., b. Rothschild (adakozásképen) 20 ft, Majláth
deid sanyaru sorsát megismerve, összehasonlítha- Károly Madách Imre felett tartott emlékbeszédet, György főkancz. 25 ft., Kubinyi Ágoston 10 ft.,
tod jelen, sokkal kedvezőbb helyzeteddel; mely- feltüntetve e hirtelen kiemelkedett nagy elme éle- Kornis Róza 12 ft. 50 kr., Szenczy Ferencz püsből megtanulhatod hazád történetét, közjogát, tének főbb mozzanatait. Az emlékbeszédet Szász pök 3 ft., Biró László püspök 5 ft., Bernát Zsigazon jogokat, melyeket az 1848-iki törvények Károly egy szép elegiájának és Gyulai Pál „Egy mond 1 ft., herczeg Batthyány Fülöp 25 ft. Pesadtak, s melyeket még a törvényelőtti egyenlő- anya" czimü végtelen gyöngéd hangon irt be- ten, 1866-i február 6-án. — Czanyuga József
ség alapján jogod van kérni, kivánni, követelni. azélyének felolvasása követé, mely után a gyülés pénztárnok.
Ne engedd, hogy szavam pusztában elhangzó szó 1 óra tájban véget ért.
** (A nyomdászok is adtak bált) Pesten a
legyen, mert mint az irás mondja: Elvész a tudo= (A Kisfaludy-társaság jelen tagjai.) Ez mult vasárnap az „arany horgony" termében, a
mány nélkül való nép." A munka tiszta jövedelme üdvös működésű szépirodalmi társulatunk iránt pestbudai nyomdászegylet javára. A terem via fehérmegyei kórház alaptőkéje szaporítására érdekkel viseltető közönség előtt nem lesz rágokkal volt diszitve s a bejárattal szemben
lesz szentelve.
érdektelen dolog, ha jelenlegi tagjait előso- Guttenberg arczképe alatt egy kézi sajtó volt
** (Egyházjogi munka.) Kovács Ferencz deb- roljuk, azon időrend szerint, a mint megválasz- fölállitva. A jótékony czél s azon testvéries szelreczeni ref. főiskolai jogtanár egy a maga nemé- tattak. A társaság alkotói közül kettő él még: lem, mely a nyomdászok közt uralkodik, nagy
ben nálunk úttörő, mondhatni, hézagpótló mun- Toldy Ferencz, (jelenleg másodelnök,) és Zádor közönséget gyüjtött össze már a nyomdászattal
kát irt és adott ki. Czime: „Egyetemes és rész- György. — 1837-ben lettek tagokká: Czuczor foglalkozók és családjaik köréből is, de voltak
szerü egyházjog alaptanai, különös tekintettel a Gergely és Kovács Pál: 1838-ban Székács József ezenkivül igen sokan, kiket ama közbecsülés vonmagyarhoni evangelikus egyházakra." A munka és b. Eötvös József (most elnök); 1841-ben Tóth zott oda, melyben e nagy horderejü foglalkozás
első füzete ifju Csáthy Károly kiadása mellett a Lőrincz; 1842-ben Erdélyi János, Gaal József, mindenütt részesül. Az irodalmat és journalistivárosi könyvnyomdából került ki; a második Hunfalvy Pál, Kiss Károly, Lukács Móricz és kát is számosan képviselték, s szünóra alatt az
füzet májusban fog megjelenni.
Szabó István; 1843-ban Henszlmann.Imre; 1845- étteremben barátságos felköszöntések folytak. A
ben Szigligeti Ede; 1847-ben Tompa M.; 1848-ban mulatság reggel 6 óráig tartott. A jótékony czélra
Arany János és Szücs Dániel; 1860-ban — mi- mintegy 500 ft. tiszta jövedelem maradt.
Egyház és iskola.
dőn a társaság ujra kezdheté működését, mert
— (A bexdáni olvasókört) illetőleg két ottani
** (Gyászmise gr. Dessewffy Emilért.) Az tizenegy szomoru évig ez is tetszhalott volt, mint egyleti tag arról értesit, hogy a lapunk minapi
akadémia elhunyt elnökeért e hó 8-dikán gyász- az egész haza, — Csengery Antal, Jókai Mór, b. számában közlött a általunk is kétségbevont hir,
mise volt a belvárosi plébánia-templomban, hol Kemény Zsigmond, Salamon Ferencz, Gyulai mintha ez egyletből ,,a zsidók, papok és tanitók"
ez ünnepi szomoru alkalomra diszes nagy közön- Pál, Greguss Ágost, Szász Károly és Tóth Kál- ki volnának zárva, nem egyéb puszta rágalomnál.
ség jött össze, szivből kivánva áldást a tettekben mán; 1862-ben Dobsa Lajos, Fábián Gábor, Lé- Az olvasókör alapszabályai épen most vannak megérdemes nagy férfi hamvaira. Az engesztelő szent vay József és Bérczy Károly; 1863-ban Kriza, erősités végett a n. m. helytartótanácsnak föltermieeáldozatot a bibornok primás mutatta be, s P^gressy Gábor; 1864 ben Pálffy Albert; 1865-ben jesztve és semmi olyat nem tartalmaznak, a mi
Mozart nagy requiemét adták elő, melynek ma- Szemere Miklós, Szigeti József, Pákh Albert; bárkit a fentebbihez hasonló hirek közlésére felgánrészeit Carina Anna k. a., Pauli s más müvé- 1866-ban: Tolnay Lajos, Zichy Antal és Vadnai hivhatna, örömmelteszszük közzé e helyreigazítást
szek énekelték.
Károly. — Ezekből áll a társaság most, mignem s az illető tudósítót hir forrásainak szigorubb meg•* (A pesti egyetemnél) megüresedett két a fölterjesztett alapszabályok megerősítésével megválogatására kérjük.
történelmi tanszékre a következők pályáznak: a több tagot is fog választhatni.
= (Talált holmik.) Pesten f. évi jan. 10-én
magyar történelmi tanszékért Kerékgyártó Árpád,
** (A kereskedők és iparosok számára alakuló egy csomag vas, 16-án pedig nehány süveg czukor
Nagy Iván, Thaly Kálmán s Frankl Vilmos; a „Társas kör") a felsőbb engedélyt megnyervén,
világtörténelmiért pedig: Kudelka István pesti alakitó közgyülését február 4-én tartá meg, mely találtatott. — A károsultak jelentsék magukat a
főreáltanodai tanár, Vasvári Kovács Ferencz, alkalommal megválasztattak: elnökül lieichart kapitányi hivatalnál.
*" (Amerikai szokás meghonosítása.) Köz iroVaszary Kolos esztergami sz. b. r. tanár, Somhegyi Orbán ; alelnök lett: Mandelló Károly, pénztárFerencz k. r. pesti gymnásiumigazgató, Ribáry bu- nok: Kriehuber József, jegyző: Horn Károly dákban, hol sok ember megfordul, a kalap-kicsedai gymn. tanár (ez utóbbi mindkettőre), Vison- Gusztáv; választmányi tagok lettek: Rechtnitz rélések nagyon gyakran elő szoktak fordulni.
tay jászberényi, Lubrich pozsonyi tanár sMezner Henrik, Beck Nándor, Lichtenberger Ignácz, Ennek meg akadályozására a budai takarékpénzRudolf.
Leitner M. L., Uhl Sándor, Wahrmann Sándor, tárban igen helyesen be akarják hozni, hogy az
** (A nagy-körösi reform, lyceumban) a ma- Koechlin Ede, Kugler Adolf, Sebastiam Sándor, ügyes-bajos emberek föltett kalappal végezhessék
gántanulók vizsgái febr. 12-én, a közviz»gák pe- Meringer Mór, Schön Vilmos, Ormódi Vilmos, dolgaikat. A pesti távirdai és postai hivatalban
dig ugyancsak f. hó 21-én veendik kezdetöket.
Steinbach Vilmos, Rőtt József, Weisz Emanuel és az már hosszabb idő óta szokásban van.
'• (Gyilkosság.) Kecskeméten Ladányi Gás— (A gyönki helv. hitv. gymnáziumban) folyó Kiss Zsigmond. Áz egylet eddig Kozel 300 tagot
1865—66-dik iskolai évben a félévi nyilvános számlál, czélja és iránya kizárólag kereskedelmi. pár nevű jó módú parasztgazdát Virág Péter nevizsgák február 27. és 28-án fognak megtartatni, Az egyletbe beléphet bármely osztálybeli, kellő vü cselédje agyonütötte ea inegrabolta. A szegény
mely alkalomra minden illetőket s tanügybaráto- műveltséggel biró, s feddhetlen erkölcsű egyén: e áldozat holt tetemét az istállóban találták meg
kat hivatalos tisztelettel hiv meg Garzó Gyula, végett jelentkezhetni a választmányi tagok bár- szalmába burkoltan. A gyilkosnak is már nyomámelyikénél.
ban vannak.
e. i. igazgató tanár.
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Melléklet a Vasárnapi Ujság 6-dik számához 1866,
— (Kisdedóvodai ünnepély Halason.) KisA fentebbi összegeket jelenleg a gyűjtés
Kun-Halasról febr. 5-kéről következő ünnepély- ügyében Pesten időző bukaresti ref. lelkésznek,
ről értesülünk: Városunk egyhangúságát, mely a t. Koós Ferencz urnak szolgáltattuk át.
szokott farsangi élmények által sem lőn ez év
folytán megváltoztatva, f. évi január 29-kén egy
— Értesítés. A lapunkban közelebb megjeoly kedélyes ünnepély szakitá meg, mely az ebben
lent „A franczia időszaki sajtó" czimü czikk
réaztvetteknél bizonyára kedves emléket hagyand
irója, Irányi Dániel barátunk arra kérföl,hogy
maga után. — A helybeli —mindinkábbnagyobb
miután a franczia sajtóban közelebbi időkben
pártfogásnak örvendő — kisdedóvó ir.tézetben
ujabb változások történtek, jelentenők ki, hogy
ugyanis a fentirt napon gyermek-tánczestély
ama czikkét még mult év nyarán irta.
rendeztetett, ezzel az elhunyt nagy honleány gróf
Brunszwik Teréz arczképének ünnepélyes lelepleNemzeti szinház.
zése is kapcsolatba hozatván. — Az ünnepély
délután négy órakor az ez alkalomra választékoPéntek, febr. 2. „Az idegesek." Vigjáték 3
sán felékitett intézeti helyiségben nagy számu
felv.
Sardou után ford. Feleki. E mulattató darab
közönség jelenlétében, a nagy honleány emlékére
Kacskovics Lajos ur által irott emlékbeszéd fel- előadása ezuttal kétszeresen érdekessé vált azon
olvasása s az arczkép leleplezésével vette kezde- körülmény által, hogy O Felsége a Császár és
tét. — Ezt követte a kicsinyek tánczmulatsága, Császárné is megtekintették. Az előadás átalában
szavalmányok elmondatása s azok a kicsinyek ál- sikerültén folyt s a legmagasb vendégek tetszését
tali értelmezése által megszakítva. — Az össze- megnyerte.
Szombat, febr. 3. „Bánk bán.'1 Opera 4 felv.
gyűlt s a város mindenrangu lakosait képviselt
v közönség örömkönyek között szemléié a kicsinyek Zenéjét szerzette Erkel Ferencz.
Vasárnap, febr. 4. „Gauthier Margit a kaártatlan jókedvét s azok bátor és illemteljes viseletét, bámulá az értelmes feleleteket s azon óhaj- méliás hölgy." Dráma 5 felv. Ifj. Dumas S. után
tással hagyá el az intézetet, hogy bár hazánk min- ford. Bulyoszkiné. — E darabot legfelsőbb óhajden helységében alakíttatnék óvoda s vettetnék tás folytán hozták ezuttal szinre, s a császári pár
meg ez által is a közmüvelődés alapja. Átalános is megtisztelé Iái ugatásával. Mondanunk sem kell,
a remény, hogy azok is, kik eddig pártérdekből hogy a szinház szorongásig megtelt, s a nagy köóvodánktól közremüködésöket megvonták jövőre zönség a megjelenő fejedelmet és fejedelem-asznem fogják eltürni, hogy a város e jótékony in- szonyt viharos éljenzéssel fogadta. A szereplők
tézete részvét hiányában szép müködését megszün- közt leginkább Prielle Kornélia tünt ki müvészi
játéka által, kinek a czimszerep legjobb szerepei
tetni legyen kénytelen. — L.
közé tartozik.
** (A leghiresebb német költők egyike) RüHétfő, febr. 5. „Tündér ujjak.'' Vigj. 4 felv.
ckert Frigyes, mult hó 31-kén Neuszeszben 78
Kedd, febr. 6. „Toll hatalma." Drámolet 1
éves korában elhunyt. Rückert 1789. május 16-án felv. Schlesinger után ford. — éé „A nyolczadik
született Schweinfurtban, Jenában tanulmányozta pont." Vigjáték 1 felv. Murger után Szerdahelyi.
a nyelvészetet s szépirodalmat s ugyanott 1811Szerda, febr. 7. „Bánk bán." Eredeti nagy
ben magántanárrá lett. Nemsokára elhagyván
opera
3 felv. Zenéjét szerz. Erkel.
Jenát, 1815-ben a „Stuttgarter Morgenblatt"
Csütörtök,febr. 8. ,,Dobó Katicza." Történeti
szerkesztését vette át ; a következő években
Olaszországba utazott; visszajövet Koburgban népszínmű 3 felv. Irta Tóth Kálmán.
1826. Erlangenben a keleti nyelvek tanára, 1*840Szerkesztői mondanivaló.
ben pedig Berlinben titkos kormánytanácsos lett.
Hosszu földi pályáját kényelmes viszonyok közt
8075. Hidegpatak. A vidéki tudósitásokban tényefejezte be ez a német irodalom körül magának ket keresnénk, nem deklamatiókat és szózatokat.
8076. A zenei halltan köréből. A czikk szakértőkoly nagy érdemeket szerzett férfiu.
nek igen érdekes, de lapunk körét tulhaladja
— (Hármas gyermek- és öngyilkosság.) Mező8077. Család. K. J . Az ujabb adatokat köszönjük.
túrról irják, hogy ott e napokban egy szegény Ha valaki rendszerbe szedné, hasznos szolgálatot tehetne
nőnek három fiu-gyermeke született, ép, egézsé- vele az irodalomnak.
8078. A fiatal orvos és vak leány. Félünk, hogy
ges; — azonban az apa a miatti elkeseredésében, valami
érzelgő német beszély. Nem nekünk való. A fordihogy őket miből tartsa s nevelje fel — eszméle- tást, a mint itt-ott belepillantottunk, gyengének, magyartét vesztve, magát felakasztotta, de gyors segély talannak találtuk.
8079. H. Patak- Dr. S. J . Magánlevelünk bövebben
következtében életének véget nem vethetett. —
Segélyadománynyal többen járultak hozzá s gon- szó). A folytatás következik.
8080. Magyarhon költőinek. A dicséretnek talán
doskodva van felölök. A három fiu-gyermek nevei megörülnének,
de a gyenge külformáért megharagudFerencz, József, Károly.
nának.
8081. Páris. I . D . Nem feszegethetjük tovább a naza** (Halálozás.) Walvieux, a szélesebb körökrénusok dolgát. Csak mint figyelemre méltó társadalmi és
ben ismert és tisztelt pesti nagykereskedő, f. hó lélektani kuriózumot közöltük az ismertetést; de a jelen
6-ikán, éltének 83-dik évében, elgyengülés folytán időkben nem lehet a mi feladatunk, ellenök, annál kevésbbé
meghalt. Az itteni kereskedelmi testület derék, mellettök nyilatkozni. Most az alkotmányos szabadság
küzdelmeit éljük, — a vallás szabadságét majd más időknek
tevékeny tagot vesztett benne. Béke hamvaira!

8087. Pécs. Dr. M. L. Az utazási rajzokat köszönettel vettük s egy kis simítással érdekes olvasmány lesz belölök. De a fényképek nem haszuálhatók. Az ily stereoskopba
való képek a mi csatjainknak nem felelnek meg 8 rajzolóink munkáját csaknem lehetlenné teszik.

Becses és ritka könyvek.
Következö becses s ritka könyvek vannak
alulirt könyvárusnál eladás végett letéve s azokra
megbízásokat elfogad:

Budai Ferencz M. O. Polgári Lex konja a 14-ik század végeig, teljes tiszta példány.
Felső M. o. Minerva 1825-től egészen 1836-ig. Teljes
uj tiszta péld. 16 szép kötetben.
Uj Magyar- Muzeum, 1850—1859-ig 18 díszkötetben
kötve.
Budapesti Szemle 1—70 füzetig, teljes, fűzre
Pázmdn Péter. Hodegus. Igazságra vezérlő kalauz.
Nagy folio, díszkötetben kötve.
A Vasárnapi Ujság s Pólit. Újdonságok eddig megjelent összes évfolyamai 19'/a kötetben részsnt kötve, részint füzve.
Mindenes Gyüjtemény 7 kötetben kötve.
Döbröntey Erdélyi Muzeum 10 füzete.
Heltai/, Básthy, Korányi, Décsy, Kovács, Feszler és
Sxvastics Magyar krónikák.

Fraenkel B., miskolczi könyvárus.

SÁKKÜÁTÉK.
319-dik sz. f. — Gróf Pongrácz Arnoldtól.
Sötét.

a

be

d
e
i
8
Világos.
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

314-dik számu feladvány

megfejtése

Világos.
Sötét.
1. B a l - g l
,. . . . K f ö - g 6
2. B h 7 - h 5 . . . . . . . .
Hb2-dS
3. H g 2 - h 4 f
. . . . . . .
tetőz. sz.
4. F — vagy K - h4:+mat.
Helyesen fejtették meg. Veszprémben.- Fülöp József.
— Miskolczon: Czenthe József. — Pozsonyban : Csery Gábor. — Pesten : Cselkó György.

Nyilt tér/)

kell átengednünk. Addig is tiszteljük Amerika szabad intézményeit.
8082. Felsőbánya. K. G. A bányászati czikk legjobb
— (Adakozások.) A Vasárnapi Ujság szer— (Kérelem.) Ács Gedeon, Ács Zsigmond
akaratunk mellett sem közölhető. Előadás tekintetében fokttii ref. lelkész testvére, ki az 1848-ki forradakesztőségéhez mult héten beküldetett:
nagy javitásokat igényelne.
A bukaresti magyar év. ref. egyház számára:
8083. Feiektó. Sz. J . A „Szózat" travestálása nem lomkor ref. lelkész volt, s később Törökországba,
csak
szerencsétlen, de valóban a botránkozásig gyenge onnét E. Amerikába menekült, s Németországból
Arad-Tornyáról Gyürky Zsigmond 1 ft.
bostoni barátjainak legutoljára irt levelet — de
Dobsináról (Gömör) többen Dobay Vilmos csinálmány.
8084. Vén Tarszky. Rendben van minden. A pontos Magyarhonból nem irt senkinek, — tisztelettel
által 35 ft.
és gyors küldeményért nagy köszönetet mondunk.
kéretik, tudassa hol tartózkodását régi meghitt
Az utóbbi összeghez járultak : Dobsinai kaszinó 9 ft.
8085. Mikosd. I. A. A kastély rajzát s leirását szivekr., Dobsina városa 10 ft., Springer Sám. 50 kr. Brecz sen veszszük. Ha a fénykép tiszta és érthető, egyéb rajzra barátjával László Károlylyal — (e czim alatt Mr.
"''"- 50 kr., Sárkány A. és P. 2 ft., Máday Károly 2 ft., nincs szükségünk. A régibb czikkre kedvező alkalmat még Charles László, Care Messrs B. P. Smal et Co.
nem találtunk s a folytatás megküldését egyelőre nem lát- New- York.)
juk sürgetősnek.
8086. Debreczen M. A: Elő van fizetve mind a két
•) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatólapra. Genfbe szintén.
ság irányában vállal felelősséget a s z e r k .

Hónapi- és
hetinap

TARTALOM.

HETI-NAPTÁR.

Katholikus é 8 Protestáns
naptár

Február

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Jauuár (ó) Seb. Ros.

N

I hossza | kél
f- p-

6. p . 6. p

Hold
hossza |
(•

P-

Vasár G Farsangvas.
322 33 7 14 5 15 273 8
30 B Mössop. 26
Eulál.,
Hétfő Eulália szüz
823 34
8
13 5 17 286 2
27
31
vaj.hétkez.
Kedd j Hushagyó kedd Agáb, Barn
324
34
l l 5 18 299 18
28
Józiás
t Február
Bálint
Szerd. [ Hamvazó szer. f
35
10 5 20 312 55
* Krisz. felm. 29 Ant.Ep.h. 325
Csüt. [Fauszt. Jovita Fausztin
8 5 22 326 52
30 Roschod. 326 35
3 Simon, Anna 1 Adar,Ros. 327 36
Pént. ; Jézus 5 sz. sebe Juliana
6 5 23 341 3
4 Izidor
Teodul
Szomb. ! Donát vért.
2 2 2 . Sab. 328 36 7 5 5 25 355 24
6 Agatha
Hold változásai. # Ujhold
csütörtökön, 15-én l l óra 29 perczkor délelőtt.

kél | nyüg
6. p.

4
4
5
6
6
7
7

2
49
33
12
46
21
51

3
4
5
6
8

25
33
45
59
13

Erzsébet császárné és királyné Ö Felsége (arezkép).
— Meghaltam. — A kortes-világ eredete (folyt.) — Jozsef cs. kir. főherczeg, Magyarország volt nádora (vége).
— A brüsszeli városház (képpel). — A m. akadémiai palota
szobrai (három képpel). — Magyar Tripartitum. Tompa
Mihály legujabb költeményéről. — Régi török levél. —
Egyveleg.— T á r h á z : Ő Felségeik Budapesten. — Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. — Közintézetek,
egyletek.— Mi ujság? — Nemzeti szinház.— Szerkesztői
mondanivaló — Becses és ritka könyvek. — Sakijáték.
Nyilt tér. — Heti naptár.
Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza 1. sz.)
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HIRDETÉSE
! i i.

Alólirt könyvkiadó-hivatalában Pest, egyetera-utcza 4-dik sz. a.
megjelent, s minden könyvárusnál az országban kapható :

a magyar országgyülés képviselőháza elé terjesztett

VÁLASZFELIRATI JAVASLAT
a legmagasb trónbeszédre.
8-rét alakban. Ára füzve 10 krajczár.

BESZEDTAR,

Regény Dumas Sándortól.

Minden gyomorbaj és0 váltólázban szenvedőknek nag y " ajánlandó

DR. PE ARCÉ E D W .

TARTALOM:
A Trónbeszéd. — A képviselőház tagjainak fogadtatása O Felsége által. — Bernáth Zsigmond beszéde. — () Felsége válasza. —
A felsőház tagjait vezérlő primás beszéde. — (> Felsége válasza- —
Szentiványi Karoly alsóházi alelnök beköszöntő beszéde. — Gróf
Andrássy Gyula alsóházi alelnök beköszöntő beszéde (deczember
21-kén. Gyorsirói följegyzés után).

Ujévi tisztelgés Deáknál.
s végül:

A VÁLASZFELIRATI BIZOTTMÁNY
javaslata,

felolvastatott az 1806. február 8-kán tartott nyilvános
ülésben.
Ára 10 krajczár.

Heckenast Gusztav
könyvkiadó-hivatala.

szabadalmazott

12)

~

GYOMORSZESZE
Főraktár egész Magyar-, Erdély-, Horvát-, Tót- és Dalmat"
országokra nézve:

PESTEN TÖRÖK JÓZSEF

gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt, kihez mindazon vidéki gyógyszerész arak. kik raktárt kivánnak átvállalni, sziveskedjenek fordulni.
BÉCSRE és a többi koronaországokra nézve a főraktár WEISS JÓZSEF
gyógyszerész urnál létezik Bécsben, Tuchlauben Nr. 27.
C_T~ Azokon kivül még léteznek raktárak következő gyógyszerész uraknál:
Jászkán: Ody Károly.
Aradon: Szarka János.
| Pozsonyban: Pisztory B.,
Baán: Bartovics István.
Jolsván: Maiéter Béla.
Schneeberger D.
Báttaszéken: Fasch Lajos. Kolozsvártt: Hincz I). és
Rimaszombaton.
HamalBrassóban: Stiehler Ede
Wolff János.
jár K.
„a fehér templomhoz".
Lugoson: Kronetter F.
Csáczán : Bentsáth Fidél. Magyar-Óvartt: Sziklay Rosnyón. Posch J. J.
SárbogárdonTrsztyánszki
Czirczen: Vekerle János.
A l
Antal.
Károly.
Kál
Debreczenben: Borsos F.
Makón:
Nagy
Adolf.
Szegeden: Aigner Károly
Egerben: Ertingerlgnáez.
Miskolczon: Balogh Istv.
és Meák Gyula.
Eszéken : Karolovics M. és Módoson: Jezovits ZsigSzent-Miklóson: Haluska
Deszáthy István.
mond.
Darnvár - fürdőben: Ku- Monoron: Demtsa KonPéter.
schevitch A. L.
8zinér-Várallyán:Gerber
stantin.
Göllnitzben: Brujmann K.
Ödön.
Munkácson: Gottier Lip.
Ede.
Szikszón:
Aichmann Jőzs.
Nagy-Inakon:
Lenhard
J
Gyöngyösön : KocíianoNagy-Mihalyban:
Temesvartt: Pecher J. E
vich J .
Bertalan.
Czibur | Tokajban: Krotzer Ágost.
Győrött: Némethy Pál.
Hajdu-Doroghon: Tanács Nasiczban (Szlavoniában): Tornallyán: Lipthay J.
Ungváron: Bene L.
Mernyik András.
Mihály.
Uj-Bányán: Nickel Ödön.
Orosházán:
Székány
Istv.
Hlokon: László Frigyes.
Varasdon: Lellis Ede.
Janosházán: Kossá Guszt. Pécsett: Nendtwich Vilm. Zágrábban: Mittelbach Zs.
Ára egy üvegcsének, használati utasítással együtt, 1 forint.
Postán küldve a pakolásért 20 kr. több.

Isméti eladóknak illendő engedek adatik.

Lég-viz (Lu!hvavs(T)

GRIMAÜLT és TÁRSA gyógyszerészek

Mal iro-in,jí'cl ií>,ja és matico-tokocskái

mely különösen aranyér-betegségeknél rendes használatra ajánlható; megbecsülhetlen hatást gyakorol továbbá a szokványos főfájások, fejköszvény, mellszorongás,
emésztési tehetlenség, altesti bajok, búskomorság, dugulás, s az epeelkülönités
háborgatása eseteiben.

PÁRISBAN (Rue Richelieu 45).
1395(10-82)
Uj gyógyszer, mely a Perui matico-fa leveleiből van készitve a gonorhöe gyors és
csalhatlan gyógyítására a n.'lkül, hogy a belső részekben feszültséget vagy gyuladási
idézne elő. Dr. Ricord s a párisi orvosok többje ezen szer megjelenése óta minden más
gyógyszereket mellőznek. Az injeetio, a betegség kezdetekor a tokocskák idült esetekben, mikor a copahű, cubeba s más érczes alapokon fekvő injectiók hatása eredmény
nélküliek maradtuk — alkalmaztatik. — Az injectió ára 2 ft., a tokoeskák ára 2 ft.
50 kr. A főraktár létezik TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél, Pest király-utcza 7. sz. a
Nincs többé Dorsch májolaj!
1394 (10-82)

1 palaczk ára 40 kr.

Valódi minőségben kapható: Pesten TÖRÖK J O Z S E F gyógyszerész urnál,
király-utcza 7-dik sz. a.
'
1473 (5—16)

Sós-borszesz, mint háziszer!!

Ezen készítmény a leggyorsabban ható gyógyszer, nevezetesen: lő- vagy más
fegyverek által ejtett "sebeknél, és különösen f a g y ás-, fog-, fő- és f ü l f á j á s o k n á l , !
régi sérvek, gyógyulni nem akaró sebeknél, rákfekéiyek. tüz általi sebek, szemgyuladá- !
soknál, bénulások és sérüléseknél.

Dicséretesen ismert szépítöviz,
ugynevezett

HERCZEGNÜ-VIZ

\

Ezen gyógyerővel biró növényanyagokkal készitett és sok hirneves orvos s egyéb 1
külön elismerések mellett ajánltatik, különösen ezen nedves és egészségtelen időben a |
t. cz. közönségfigyelmébe,jelesen: hideglelés, láz, e m é s z t é s h i á n y , gyomor-j
g ö r c s , e p e i n g e r , hagymáz, b e l g ö r c s ö k , v i z e l e t s z o r u l á s és álmatlan-!
ság ellen.
Használati utasítások magyar vagy német nyelven ingyen mellékeltetnek, elismerő bizonyítványok és bizományosaink névsoraival, melyek itt nagyszámu mennyiségük ,
miatt nem közölhetők.
j
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1502 (1

mint kitünö segédszer, ugymint: elromlott gyomor, étvágyhiány,
gyomor-émelygés, rögzött gyomorgyengeség és rosz emésztés,
savanyképzés, gyomorégetés, felfúvódás, gyomorgörcs, fejfájás
(ha t. i. ez a gyomorból származik), váltóláz stb. ellen.

az 1865 66-ik évi országgyülésen tartott nevezetesb beszédek és iratok gyüjteménye 1-sö füzete.

Cs. kir. kiz. szab. ÉLET-ITAL!!

Gróf Monté Christo.

(Magén-

Ugyanott megjelent és kapható:

*

Rövid időre tetemesen leszállított áru könyvek.

Werther Frigyes,

mely a bőrnek ifjas friseséeét visszaadja s az arcsszinét a legkésőbb korig, fehéren, nyulékonyan, tisztán, s lágyan fentartja, az arczot, nyakat, kezet s a
kart minden bőrtisztátalanságtól, u. m. szeplő, májfolt, napégetés, sárga-foltok, pörsenések, orr-vörjheny, sömör, hópörsenés, égetés s arczredöktől
megóvja. Ezen hathatóságára nézve dicséretesen
ismert szépitőszer egyedül s kizárólag valódi minőségben kapható:

cs. k. kiz. szab. „Élet-ital" és „Sós-borszesz" gyárának,
központi iroda és főraktára, országut 25. sz., a muzeum átellenében,

Ezen szerek kaphatók TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál is.
Ára egy nagy üveg „Sós-borszesz"-nek . . .
1 ft. — k r .
„
„ kisebb „
„
. . . — ft. 45 kr.
„ „ nagy „ „Elet-ital"-nak . . . . — ft. 80 kr.
„ „ kisebb „
„
„
. . . .
— ft. 55 kr.
Nagyobb rendeléseknél illetékes kamat engedményeztetik.

ÜÜH

£__

illatszeráruk-kereskedésében
a „Minervához"

Pesten,

v á c z i - u t c z a 21-ik

szám

<_-io)
alatt.

Forditotta Sió.

24 füzet. Bolti ára

7 ft. 20 kr. Leszállított ára 5 ft.

Az Ingói Partiaméit és eljárása.
Irta May Erskine Tamás,

1501 (1)

|
Több
| kitüntető
|
érmek
{ tulajdonosa,

i Karnthner- f Cs. kir. szab.
| vászon- és »
i
Strasse
1. asztalnemű
l
I
, „ . . 21,
. . .
Nr.
a
f o ;
h n 5 ^

a Himmelpfort-utcza
szeglet-

Küldemények
mindenfelé;
stb.

Bel- és külföldön tetemes kivitele és szállításainál fogva ismeretes

FOGrL E. vászon- és feliérnemügyár-raktára
Karnthnerstrasse Nr. 27, a Himmelpfort-utcza szegletboltjában

U T . Z I H ERZHERZOG KARL" Bécsben,

"^f

a t. cz. közönségnek ugy itt, mint a vidékeken is azon ritka alkalmat nyujtja, hogy
a legnehezebb gyárkészitmények még a szakértőkre nézve is bámulatos jutányos
^^^
árakon bevásárolhatok
fPF* Levélbfili megrendelések mindenhová pénzbeküldés, vasuti vagy
posta-utánvét mellett rlküldetnek.

az angol alsóház segédjegyzője.
A 4-ik kiadás után átdolgozta Barsi József.
2-ik jutányos kiadás. Bolti ára 3 ft. Leszállított ára 1 ft.
Bolti ár Leszáll, ár
ft. kr.
Szabott árak jótállás mellett. "^EU
ft. kr.
1 Abonyi Lajos, Egyetem pallosa. 3 kötet
3 —
(Megrendelésnél a nyakbőség kéretik) 2 ft., 3 ft.,
— 80
— Regék a kandalló mellett. 2 kö'et
2 10
3 ft. 50 kr., 4 ft.—5 ftig a legfinomabb.
— Regék a pásztortű?. mellett. 2 kötet
1 40
(Megrendelésnél a mellbőség kéretik) sima 1 ft
— 60
Alvinczy F., Erkölcsi példák. Egyházi és világi nép oktatóknak haszCsak
g
80 kr., horgolt és svájczi redős mellel 2 ft. 50 kr.!
nálatul; másoknak hasznos olvasmányul
2 80
hímzett 3 ft. 50 kr., aúsan himzett franczia alaku és angol lady1 40
BeAthi László, A kék macskához, Goldbach & Cie fűszerkeresk
alaku, ezek igen finom vászon-ingek redökkel, betétekkel és
rumbiirgi
10
Regény. 2 köt
2
valódi csipkékkel, ára csak 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft., 6 ft. 50 kr. a
— 70
Pustták fia. Regény
1 40
legfinomabb.
— Nesze semmi, fogd meg jól. Sok képpel
1 40
— 50
vásxnak
— „Laczi-konyha." A legjelesebb magyar főszakácsok stb. közre(Megrendelésnél a hasbőség kéretik)
— 50
munkálkodásával. Torzképekkel
1 40
— 50
Iül 11-g J
német 1 ft., 1 ft 50kr., magyar 1 ft.
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— 101 Cholera-csepp. Vagyis akár akarsz, akár nem, megpukkadsz
75 kr.. 2 ft., franczia 2 ft. 25kr., 8 ft. 3 ft 50 kr. a legfinomabb.
nevettedben. 2-ik reményfeletti kiadás
— 70
30
12 darab vászon zsebkendő, kisebbfajta 1 ft. öOkrtól 2 ftig, a nagyobb 2ft. 50kr.,
Bús Vitéz, Szarkalábak. Humorisztikus elbeszélések. 2 kötet . . .
1 50
50
színesek is ugy szinte ezérna-batizkendók hölgyeknek, és vastagszövetüek fér50
Cárién Emilia, Egy évi házasság Regény. Forditotta Horányi . .
1 —
fiaknak 3 ft. 60 kr., 5 ft., 7 ft., 10 ftig a legfinomabb.
Degré Lajos, Két év egy ügyvéd életéből. 2 kötet
2 40
1
—
Salvator Róza. 3 kötet
S 15
1 20
12 darab törfllkftzó- vagy asztalkendő 5 ft., 6 f., 7 ft. 50 kr., 9 ftig a legszebb
— ördög emlékiratai. 2 kötet
2 10
— 80
vászondamaszt.
— Novellák. 8 kötet
3 15
1 20
30
rőfós
kézfonatn-vászon fehéVitett és dupla ezérnavászou fehéritlen 7 ft. 60 kr.,
— Kalandornő. 2 kötet
2 45
1
9 ft. 50 kr., l l ft., 13 ft., 15 ft., 18 ftig a legfinomabb.
Dobos János, Egyházi beszédek. A földmivelő házánál és házán kivül
1 80
— 90
Gérard, Az afrikai oroszlánvadászat. Francziából fordítva, képekkel
1 40
— 80
24 rőfös 4,< széles szép hollandi vászon (6 ingnek) l l , 13, 15, 18 ft., 20 írtig a
Glatz Jakab, Erkölcsnemesitő beszélyek. Gyermekek számára. Szabalegfinomabb.
don forditotta Sztankó-Csaplitzky Lilla. Színezett képekkel . 1 —
— 40
40-42 röfös jeles szövetvaszon (ágynemű vagy 12 női ingnek) 14, 15, 18, 22 ft.
Egy herczeg titkos neje. Regény francziából fordítva
. . . .
1 5
— 40
24 ftig a legfinomabb
Hugo Victor, A nyomorultak. Francz. fordították Huszár és Re50 és 51 rőfos hasonlithatlanul jó rmnburgi vagy hollandi szövet (kézfonatu és
viczky. 20 fűz
15 —
10
"U széles) 20 25, 30, 85, 40, 50-60 ftig.
Jámbor Pál, A magyar irodalom története2-ik jutányos kiadás. 2köt.
3 —
2
Kazinczy Gábor, Martius Galeot könyve Mátyás király jeles, bölcs
A pénzintézetek kamatlába alkalmat szolgáltat, hogy azon vevő, ki
és elmés mondásai és tetteiről. 2-ik jutányos kiadás . . . .
2 40
1 20
nyolczvan forint árut vásárol, meglepőleg finom rnhát kap ráadásul.
Ketskeméty Anrél, Vázlatok egy év történeté'ből. 1860
2 —
— 80
A levelek ekép (Karnthnerstrasse Nr. 27, im Eckgewölbe der Himmelpfortgasse
Lamartine, Graziella, francziából forditotta Thalabér
— 60
— 40
czimzendók : \
„ZÜM ERZIIERZOG KARL" Wien.
Liebig Justus, A mezei gazdaság jelen állapota, mint a tudomány
közhasznúságának bizonysága. Forditotta Barsi József . . .
— 40
— 20
Méry, Héva. Regény, forditotta Huszár Imre
— 85
— 40
Nagy Iván, Magyarország családai czimerekkel és leszármazási táblákkal. 19 kötet A—Z
64 —
42 60
Rarey J. S., A lószeliditós legujabb módja. Angolból forditva .
— 85
— fiO
tthakespeare, Lear király. Forditotta Vörösmarty M
1" — . — 40
1 20
2 40
S z a l a y L., Adalékok a magyarnemzet történetéhez a 16-ikszázadban
1
P. Szathmáry Károly, Izabella. Történeti regény. 2 kötet . . .
'.'
1
—
A bujdosók Történeti regény. 2 kötet
'2 —
Bethlen Miklós. Történeti regény
'. .
1 5
—
Sirály. Történeti regény. 3 kötet
3 —
1
S z é c h e n y i István gróf, Kiadatlan irataiból
— 90
—
T é r e y Pal, Angol Skóthoni napló 1858/59. évekről. Számos kő- és
fametszettel
.
5 —
1 50 kaphatók a legolcsóbb árakon és legnagyobb választékban mindenTigrisvadászat Indiában, Riee William gyalogvadászatai Radsputanemü fehérneiiiiiek férfiak, hölgyek és gyermekek számára,
nában. Magyarította Brassai Samu. 4 képpel
1 60
—70
ugymint:
.
V a s Gereben, Multak emlékei. Regényes korrajzok. 2 kötet . . .
2 —
1
Kaphatók Ráth Mór könyvkereskedésében Pesten, a „vastuskóhoz."
20000 darabnál több férfi-ingek rumbnrgi vagy hollandi vászonból darabja 2 ft.
75 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 lt, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 ft,
10 ft, 12 ft.
1OOOO darabnál több szines férfi-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintája 1 ft.
80 kr, 2 ft, legujabb minták és legdivatosabban varrva 2 ft 50 kr, ÍS ft.
Fehér pamut madapolan férfi-ingek 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr.
Férfi-gatyák vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 25 kr,
2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr. :
' '.
Noi iiisjek rumburgi vászonból, simák 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 5 ft.
Nöi ingek rumburgi és hollandi vászonból hímezve 4 ft, 5 ft, 6 ft 7 ft, 7 ft 50 kr,
8 ft. 9 ft, 10 ft, sveiezi és franczia mellmustrával 4 ft, 4 ft 60 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr,
6 ft, 7 ft.
Fiu-ingek vászonból 4 éves 1 ft, 80 kr,' 2 ft 10 kr, 6 éves 1 ft 85 kr, 2 ft 40 kr, 8 éves
2 ft, 2 ft 45 kr, 10 éves 2 ft 10 kr, 2 ft 65 kr, 12 éves 2 ft 40 kr, 2 ft 90 kr, 3 ft
czimzett, ezelött a váczi-utezában jól ismert és a kiárulás által megszünt fehérnemű
50 kr. 14 éves 2 ft. 65 kr, 3 ft 15 kr, 4 fr. 20 kr, 16 éves 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr.
Szines fiu-ingek 4 éves 1 ft 25 kr, 6 éves í 0 40 kr, 8 éves 1 ft 65 kr, 10 éves 1 ft 75 kr,
kereskedése jelenleg a
12 éves 2 ft, 14 éves 2 ft 10 kr, 16 év- 2 ft 20 kr.
Mindennemü téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli czikkek
férfiak és hölgyek számára nagy választásban.
Főraktár a legjobb amerikai krinolinnak fehér vagy hamuszih, darabja 2 ft 50 krtól
6 ftig, vörös 5 fttól S ftig.
nyittatván meg, u. m.:
Szines alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft 50 kr, 7 ft, 7 ft 50 kr.
€> ' 4 forint ferfi-vászoningek, középfinom,
Ferstel orvos tyúkszem-irtószere egy üvegecske 50 kr.
És sok egyéb kész fehérnemü czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmenO % forint
„
„
finom,
tesen elküldetik.
•_fc és 5_5 forint férli
„
egész finom,
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rumburgi, hollandi, irlandi, kreasz-és
• SS 1 / 2 forint nö-ingek, horgolt csikkal,
börvásznakban a lególcsóbb gyári árakon.
Q ' 4 forint
„
szegélyzett mellel,
Vánaonzsebkendök tuczatja 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft,
7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, egész 20 ftig. .
"4: és Q5 forint ,,
hímzett mellel,
Törülközők tuczatja 5 ft 50 kr, 6. ft, 6 ft 50 kr. 7 ft, 8 - 1 6 ftig.
nagy választék gyermek-, fiu- és leány-fehérneműkben, rumburgi,
Szines agyi kanavasz vége 9 ft, 10 ft, l l ft, 12 ft, 13-16 ftig.
hollandi és börvásznak, asztalnemük, kávéabroszok és zsebValóságos vássoii-asztalnema.
kendőkben.
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Asztalkendők tuczatja 5 ft 30 kr, 6 ft 20 kr, 6 ft 60 kr, 7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft.
Abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig. Asztali készletek tí, 12, 18 és
24 személyre. Legjobb minőségü kötő-ezerna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
A D r . P a t t Í 8 0 n - f é l e k ö s z v é n y - g y a p o t enyhíti 8 gyorsa^gyógyítja a
Nagy választás ágyteritók, pique és tricot-pajtlanokból, kávés-kendökböl és
minden e nembe vágó czikkekböl.
Raktárunkban vett czikkeknél nagy előnyül szolgál az. hogy minden megvett, az
árj egygyel ellátott czikk 14 nap alatt nemesak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
ilégitési esetben az ár vissza is adatik.
„x*oiipi
Szállitások minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvőtenei
minden nemeit, u. m.: arcz, mell, nyak és fogfájdalmakat, a fej, kéz- s térd-köszvényt,
gyomor és altesti s a t . fájdalmakat; 1 csomag ára használati utasítással együtt 50 kr., gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemü megrendelések mustra
rint leghamarabb elkészíttetnek.
,
_
,
.
egy nagyobb csomagé 1 ft.
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Férfi-ingek

A legnagyobb vászonruha-rakíárban
vác&i-uteza,

„Ypsilantihoz" Pesten,

ihr

Uj bolt-nyitás.

Takáts! János

kis hid-utezábass, a „vastuskóhoz"
r e n d k i v ü l olcsó árakon

köszvény és csúzok

Valódi minőségben kapható: Budán, TAUB W. Tabán, szarvastér 618. sz. a.

1356(4-6)

Kollárits József esliai.

i.

A magyar földhitelintézet
sorsolás alá eső 5

!

° -os záloglevelei

2 0
oly értékpapírok, melyeknek összegei földbirtokra elsö helyen történt betablazas által biztositva, s hivatalos
kimutatások szerint két-háromszoros értékü jelzálog által fedezve vannak.
E jelzálogi biztosítékon kivül kezeskedik még a záloglevelek biztosságaért:

az intézet alapítványi tökéje, - a tartalék-alap, — a törlesztési alap,
kft! CM Hirt* jótállása

az intézet valamennyi adósának, kik egyetemlegesen, egy mindnyájaért és mindnyája egyért, egész ingó és ingatlan
vagyonukkal kezeskednek a záloglevelek birtokosainak az intézet kötelezettségeiért.
A záloglevelek, melyek 34Vi év alatt, félévenkinti nyilvános sorsolás utján teljes névértékük szerint visszafizettetnek, 1000, 500 és 100 ftra szólnak, &'/, %-kal kamatoztatnak, s a jelenlegi árfolyam szerint évi 7 %-ot jövedelmeznek,
nem számitva bele azon töke-nyereményt, meiy a teljes névszerinti értékben visszaváltás folytán a vásárlási ar és a
névérték közötti különbözetnél fogva a vevó javára esik.
Minden záloglevél félévi kamatszelvényekkel van ellátva, melyek évenkint kétszer, és pedig május és november
1-sö napján, minden adólevonás nélkül, váltatnak be, s pedig n«mcsak Pesten az intézet pénziaranál, hanem minden
európai bör'zepiaczon, valamint azon kereskedő-házak által is, melyek a záloglevelek eladásával foglalkoznak.
A záloglevelek legfelsőbb rendelet szerint

árvapénzek, alapítványok,

s egyebek biztositására is fordíthatók, különösen pedig alkalmasak

-

•

biztos tőke-elhelyezések és az aggkor biztositására,
miután föltétlen biztositékot, s most vásárolva,

7% évi jövedelmet és biztos tökenyereményt
nyujtanak.
g ^ ~ Az emlitett záloglevelek, a napi-árfolyam szerint, kaphatók PESTEN: Malvleti* C. J.. Wahrmauu cs Ba
Báron testvérek czimü kereskedő-házaknál; - BÉCSBEN: M. Schnapper. Johann Ribarz, L. Epsiein uraknál; —
vidéken: a Magyar biztositó-társaság fötigynókségeinek legnagyobb részénél; bérmentesítve küldött pénzeit aeonban
posta utján magatél az intézettől is megszerezhetők.
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Ajánlat.

Egy okleveles állatorvost,
tanult gépészt és kovácsmestert,
a ki különben az állatorvosi tanfolyam
egész tartama alatt rendkivüli szorgalmat fejtett ki, 9 ezért kitünö oklevelet i« nyert; a g é p é s z e t b ő l
pedig a budai m. kir. József műegyetemben a vizsgát igen jó sikerrel le
tette, bátorkodik alólirott Mészáros
István állatorvos ur személyében, mindenkinek teljes meggyőződése s tiszta
lelkiismerete szerint ajánlani. - Pesten, január hó 25-én 1866.
Dr. ZLAMÁL VILMOS,
m. kir. egyetemi s állatgyógyintézeti
r. ny. tanára.
1503 (1)

KANTA JOZSEF
(előbb Böhm és Kánya)

Pesten, József-tér 10-ik sz. a.,
ajánlja

minden évszakra

a legjobb fajokban és az uj katalógusban megnevezett egyéb növények Klauzál Gábor
ki?-tétényi kertjéből megrendelhetők Liedemann Frigyes ur irodájában Pesten,
mázsa-utcza 2-ik szám, ugy szintén alólirottnál Budánt balászváros 77-ik szám alatt,
továbbá Záhr és Szakmáry uraknál Kassán ; Spuller A. József urnál Miskolczon és
Possert János urnál Debreczenben.
Kajszinbararzk 17 fajban 2, 8, 4 és 5 év«s, a megrendelő áltaü fajkijelöléssel
darabja 30, 37, 44, 50, kertész általi faj választás mellett 26, 33, 40, 46 kr.
Kérte 179 fajban 2, 3, 4. 5 évesek a fentebbi áron.
Alma 348 fajban 2, 3, 4, 5 évesek 27, 34, 40, 46 kr. illetőleg 23, 30, 36, 42 kr.
Névnélküliek vegyesen 15, 20, 24, 28 kr. dbja.
Mandola, édes, 2, 3 évesek 12, 16 kr. dbja. Földi-eper (Ananas) 20 db. 40 kr ,
száza 1 ft. 80 kr. Spargagyfikér, hollandi, 2, 3 éves ezáza 90 kr. —1 ft. 20 kr.
Bérmentes felszólitásra az uj katalógus azonnal megküldetik.
1508 (1—3)

legujabb bel- és külföldi

női-divatára
1168(17-0)

Dr. Schmidt János,
a kert intézője.

NélkfilAzhetlen, nemcsak minden más hlvataloskodó tisztviselőnek, hanem kOIAnAsen azokra nézve is, a kik alkotmányos hivatalra készülnek?
Épen uiost jelent meg 4-dik kiadásban

A SZOLGABIROI HIVATAL.
rru ZSOLDOS IGNÁCZ.

Törvénykezési rési. — Negyedik bővített kiadás.

& 3 " Minden hivalaloskodáshan előfordulható ironiánypéldákkal és táblázati mintákkal ellátva!
=

A magyar t. társaság által .,nagy jntalom"-mal koszorúzott munka. ••—;
Ára 3 részben fűzve 4 forint.
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tu ügyvéd és ügyvédjelöltek szamara nagybecsü kézikönyv!!!

Titkos

BETEGSÉGEK,

Ajánlkozás.
Egy okmányos reáltanár, magyar és német tannyelvvel, a latin remekilók magyarázatában alaposan jártas, s a franczia nyelvet is tanítani képes levén, ajánlkozik nyilvános vagy ruagán tanítóul. Közelebbi tudomást vehetni P. T. betükkel jegyzett
levelekre Pest, poste restaute.
1494 (2—3)

Eladó földbirtok.

Ugocsamegyében Tisza-Ujlakhoz '/«-ed
órai távolságban, a nagyszőllősi országut
közelében tagkihasitás alatt levő, és igy
más taghoz is odahasitható 300 hold menynyiségü földbirtok, Mátyfalván fekvő, két
beltelekkel és gazdasági épületekkel, —
ugy szinte Beregvármegyében Balazséron,
Beregszásztól Vi órai távolságban, a munkácsi államut közelében, egy tagban kihasított 65 hold osztályozott földbirtok, a horzá
tartozó regale-jogokkal együtt, szabad kézbfil eladó; - a venni szándékozók levél által, vagy szemetesen Szepessy Gyulával Borsodmegyében Berentén értekezhetnek. — Utolsó posta Miskolczon át S aj óSzentpétor.
1484(3-3)

Selyembogár-tenyésztés.

Sándor Móricz gróf biai jószágán —
fjuda közelében — a selyembogár-tenyésztésre berendezett helyiségek és 8000 folyó
öl körülbelül 40,0(0 eperfával beültetett
fasorok, czéloztatnak szabad kézból bérbe
adatni. Bövebben értekezhetni a jószágigazgatóságnál Bián, posta Bia.
1492(2-3)

Gazdatiszti állomást

keres alulirt, ki mint ispán volt alkalmazva,
s ugyanazon minőségben kiván állomást
nyerhetni; ki a gazdászaton kivül a baromorv»slást, ugy szinte gépekhez is ért, kellő
bizonyítványokkal ellátva, kora 34 év s nős,
btszél több nyelveket, értekezhetni vele
levél utján Mezö-Turon Heveemegyében,
vagy kívánatra személyesen ii megjelenik
útiköltsége megtéritése mellett.
1491 (3—3)
Tisztelettel Csaté Imre.

Egy gazdatiszt,

ki a magyar és német nyelvet tökéleteíeh
birja, a magyaróvári felsőbb gazdászati
tanintézetben a kétévi tanfolyamot kitünő
sikerrel végezte s itt szerzett elméleti tanulmányait hazánk két elsö rangu gazdászatában a gyakorlatiakkal bővitettu : bár jelenleg jövedelmező szép állá'a van, nagyobb
munkakör elérhetése reményében készültségéhez illő állást elfogadható feltételek mellett elfogadni kész.
1500 (2—2)
A. B.-re czimzett bérmentes levelekre bővebb felvilágositást ád a .,Értesitő" kiadóhivatala Debreczenben, valamint a kitünő
bizonyítványok másolata is megküldetik.

es kapható M Ü L L E R G Y U L A kiadónál Pesten, „fehér hajó"ban:

dusan ellátott

Tizenharmadik évfolyam.

7-ik szám.

72

Biztos és gyors kiirtása
a

Titkos

1412(12-0)

betegségeket

még makacs és Üdült bajokat is ugy
koródában,mint magángyakorlat folytán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül, hogy « beteg hivatásában vagy
életmódjában gátoltatnék, gyökeresen, biztosan és gyorsan gyógyit

Med. dr. Helfer Vilmos

Pest, király-utcza 27. sz. Medetzházban, I-ső emelet, délelőtt 7-9-ig,
délután 1 — 4 óráig.
gtf
Díjazott levelekre azonal
valaszoltatik, s kívánatra a gyógyszerek is megkflldetnek.

Az 1866-ik évre

szoló virág-, főzelék-, gazdasági s erdei
ujonnan keletkezettek
magvakból álló főjegyzékem valódi s tiszta
8 nap alatt
magvak minden nemeiben dús választékot
minőségre nézve
nyujt, s az erfurti árszabály szerint a. é.
számitva Prágából bérmen'es megkereső leF" me48 óra alatt
velekre ingyért szolgáltatik ki s bérmenteggyógyittatnak
;
sitve küldetik meg.
egy cs. k r. kizár. szab. patkány- a egérpusztitó szer által gyertya formában.
Az eddig irántam a legnagyobb mértékEgy darab ára 50 kr. a. é.
ben tanusitott bizalom s elismerések folytán
28 év dta fenálló rendelési intézetében,
ösztönöztetve érzem magamat ezévi jegyzéValódi minőségben kapható:
anélkül, hogy a beteg foglalatosságákem sorozatát ismét ujabb s legujabb aquiban háborgattatnék.
PESTEN: Török József gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik ez. a., sifiókkal gaidagitani Úgyannyira,hogy bárRendel: d. u. 1-4 óráig.
melv igénynek képes vagyok gyorsan s
továbbá.:
Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leg'
1487(4-6)
iV.-Becskerek: Nedelkovits. — Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J. tökéletesen megfelelni
gyorsabban eszközöltetnek.
tisztelettel
Lakása: Király-utcza, 24. sz. a. I-ső — Jassenova: Dudovits J. - Keszthelyen: Wünsch F. — Kolozsvártt: Wolf J. Pozsonyban: Scherz Fülöp. — Sopronban; pachhofer,— Soborsin: Franke A. VaRAIILSEN ERNESZT,
emelet. 1376 (ll—12)
rasdon : Halter D. F., — Verőczen : Bész J. K. uraknál. 1474 (5—14)
mag- s növény-kereskedő Prágában

patkányok s egereknek,

dr. Fux J.

Kiadó-tulajdonoi Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

r->

Pest, február 18-án 1866.
Előfizetési föltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.
_
Hirdetési dijak a Vasárnapi l ' j 8 á S és Politikai újdonságokat illetőleg, 1866. január l-töl kezdve: Egy, négyszer hatóbaott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatáanál 10 k r t a ;
hiromszor- vagy tobbsion .gtatasnal c3ak 7 krba számittatik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Haasenstein és Vogler - M F r a n k f - r l b a n Jaegsr könyvkereskedése; Bécsben : Oppclik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.
'

A

Mikó

Mihály.

Székelyföld e népszerü szülöttje, a | léseken. — Mikó az erdélyi országgyülések I mig ezek kivívására tágabb körben müköközelebbi
>bi erdélyi országgyülés egyik kitü- j egyik közkedvességü szónoka volt, beszédeit dott közre, im
munkásságának jó részét a szénöbb tagja, remélhetőleg azon erdélyi kép- • zengzetes styl, megragadó előadás jellenizék kely nemzet jogainak védelmére, sérelmeiviselők sorából sein fog hiányzani, kiknek , s a meggyőző okok mellett, gyakran hasz- nek orvoslására forditá, törekvésének egyik
megjelenését a pesti közös országgyűlésre ! nálja az ellenvélemény czáfolat ára elmeélét fő czélja az levén, hogy a székely nép a
már e napokban várhatjuk.
| tanúsító,a hallgatóságot felvillanyzó ötleteit. törvénytelen szélbeli katonáskodás súlyától
Mikó Mihály született Gyergyó-Alfaluban j
Mily népszerűséggel bir e férfiu Csikszék menekülhessen s ősi szabadságaiba vissza(Csikszékben) 1817. szeptember 29-én, isko-; kebelében, kitünik abból, hogy valahányszor helyeztessék. A megyei téren szerzett érdelai tanulmányait Gyergyó- Szent -Miklóson ; székhivatalokra vagy követségre választa- mei elismeréseül 1847-ben Csikszék egyik
kezdette^Csik-Somlyón folytatta s Kolozs- j tött, ez mindig egyhangulag történőmért alkirálybirói díszes hivatalára emeltetett s
vártt a kir. lyceumban végezte; elsö iskolai! annyi szavazatot kapott, a°hány szavazd erélyessége, fáradhatlan munkássága és
évétől az utolsóig, minden tantárgyból, a j volt; e fölött a szék gyülésekben inditványa, ígazságszeretete által a nép előtt még kedjelesek közt is legelső volt. Bevégezvén j véleménye nemcsak irányadó volt, de már veltebbé tudta magát tenni. — 1848-ban az
1837 ben tanulmányait, azonnal
unio részleteit kidolgozó országos
Szebenbe ment, hol ép akkor az
bizottság tagja volt. Az 1848-iki
erdélyi részek egyik legfontosb orpesti országgyülés, mint az erdészággyülése tartatott s a kir. táblyi képviselők kiváló tagját, Csiklánál és főkormányszéknél mint
szék kormánybiztosává nevezte,
hites jegyző kezdvén meg a köztudván azt, hogy ő e törvényhaszolgálatot, egyuttal kiváló figyetóság legnépszerübb embere.
lemmel kisérte a honatyák taA világosi fegyverletétel után,
nácskozásait. 1839-ben Marosa
politikai
üldözések korában,
Vásárhelytt a királyi táblánál
Mikó is Magyarországon, Diószeg
dicséretes vizsgát állott ki a havidékén nyert menhelyet az első
zai törvényekből 8 ugyanezen
rohamok ellen; később mint volt
évben Csikszék rendes jegyzőjévé
kormánybiztos és képviselő a
választatott; igy a megyei élet
pesti haditörvényszék által elitélküzdterére lépvén, az ellenzék
tetvén, négy évet töltött Joxefsoraiban foglalt helyet s csakhastadtban. 1856-ban megszabadulmar annak egyik vezetőjévé lett,
ván, egyszerü gazda lett s 1857megnyervén a nép közbizalmát,
ben megnősülvén, a honfigondok
melyet a mozgalmas évtizedek
és keservekért házi boldog körédaczára máig szakadatlanul bir.
ben keresett és talált vigaszt s
Az alig 24 éves ifjut követéül
visszavonultan gyermekei neveléválasztá Csikszék az 1841-diki
sének élt.
kolozsvári országgyűlésre, hol az
ellenzék egyik kiváló tagja, a
1861-ben Mikó is, mint más
szabadelvü eszmék előharczosa
hazafiak, ismét a közügyek terére
lett; különösen kitünt azon inszólittatott, s bár hivatalt vállalni
dítványával, m e l y e t a s z é k e ]
vonakodott, Csikszék lelkesült
népe közóhajtásának hódolva,
nemzet sérelmeinek orvoslására
foglalta el az elsö alkirálybirói
tett, minek következtében az orszéket; mihelyt azonban a proviszággyülés által, az országos
sorium beállott, azonnal lemonrendszeres bizottmány tagjává
dott. Azl863-ki Szebeni gyülésre
MIKÓ M I H Á L Y .
választatott s mint ilyen, szaka ditrói kerületben lőn megváavatottságának számoa tanujelét adta. Az előre is a formulázott határozatnak vala lasztva; fel is ment Szebenbe, de itt a ma1846- és 1848-diki kolozsvári s 1848-ki pesti tekinthető. Csikszék népének ily osztatlan gyar küldöttek körében egyike volt azokországgyüléseken mint Csikszék képviselője bizalma Mikót már fiatal éveiben azon elha- nak, kik a Szebeni gyűlésbe lépést határzotjelent meg, szilárd kitartással, következetes tározásra vezette, hogy a kormányhivatalo- tan ellenezték s az ily értelemben szerkeszhüséggel törekedvén azon korszerű elveken kat mellőzve, egész erejét a megyei politikai tett emlékiratot elsők irták alá.
alapuló intézmények valósítására, melyek élet körében hasznosítsa. Az egyetemes maA provisorium éveit házi körében élte
diadaláért küzdött ifjusága elsö éveitől gyar haza közjavát, önállását illető é3 bizto- le; de bár a közügyektől visszavonulni
fo
gva, ugy Csikszékben, mint az országgyü- sitó reformok fáradhatlan harczosa levén, kénytelen volt, a haza és nemzet jobb jövője

Ml

