tétor

Tizenharmadik évfolyam.

32-ik szám.
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LEGUJABB MAGYAR KÖNYVEKNEK,
melyek

HECKENAST

GUSZTÁV

kiadó-hivatalában Pesten, egyetem-utcza 4-ik szám alatt megjelentek, és minden könyvkereskedésben kaphatók:

Károlyi Sándor önéletírása és naplójegyzetei.
Szilágyi Sándor. Erdély ország története, tekintettel mü- GrófPulay
Jánosnak a szathmiiri békességről irt munkája. Kiadta Szalay László. Két
velődósere. Czimképes kiadás. Két kötet: (XV és 462; VIII és 511 lap), füzve
b
4 ft. Diszkötésben
. " ' ..

kötet. Nagy 8-rét (XXIV, 390, 506 lap), füzve
(A „történelmi emlékek" IV. és V. kötete).

Guizot Ferencz. Az angol forradalom története Dr. Weber György. A világtörténet
I. Károly haláláig. Forditotta dr. Fésűs György. Czimképes kiadás. (489 lap),
füzve 2 ft Díszkötésben

Kautz Gyula. Nemzetgazdaságunk s a vámpolitika

folytonos tekintettel törvényhozási föladatainkra és társadalmi teendőinkre az
anyagi érdekek terén (a m. tud. akadémia által 1000 ft. díjjal koszorúzott te
4 ft. 50 kr.
pályamunka. Nagy 8-rét. I. fele. Az egész munka ára
—

-

,

. .

Horváth Mihály. Nádor-emlék. József cs. kir. föherczeg; Magyarország félszázados nádorának élete. Pályaképek főherczeg
József nádor életéből. Irta Garay János. (József nádor arezképével), (4-rét
(VIII és 196 lap). Díszesen kötve
6 ft.

Széchenyi István, gróf. Pesti por és sár.

budapesti lánczhid, s a helytartósági közlekedési osztály genesise. Nagy 8-rét,
(264 lap), füzve
2 ft.

4ft .

müveiből szer8 ft.
kesztve. Egy aczélmetszettel. 8 rét. Füzve 2 ft. Diszkötésben
"•
7t
I **T^-,,«,l,-íi Kéziratok § eredeti kiadások alapján
. a
—
1 V
l O g a t O t t CT
n i l i n K a i . Toldy
Toldy F.
Ferencz által A költő arcz3 ft.
képével. 8-rét. 3 kötet. Füzve 1 ft. 50 kr. Velinpapiron, diszkötésben

i
A
4ft.

diája. Forditotta Löw Tóbiás. Nagy 8-rét (496 lap), füzve
-

tankönyve.

Tekintettel a műveltségre, irodalomra és vallásra. Toldalékul : A német és
magyar irodalom-történet vázlatban. A tizedik bóvitett kiadás után- Ezen mű
20 ötives füzetben jelenend meg. Eddig megjelent 18 füzet. Nagy 8-rét. Egyegy füzet
40 kr.
«i
Ttí'1 1 4
17^^.1 / l , : . „ f Négy kötetben. Nyolczadrét. Boritékba

Jósika Miklós. Emlékirat. {üz%
'
Zilahy
Károly.
Hölgyek
lantja.
Ma
y
g ar
Mohi Róbert. Az államtudományok encyclopae--

8 ft. 40 kr.

aV JállOS. S z e n t LáSZlÓ. Történeti költemény. Gyémánt-kiadás.
Két kötet. (248, 208 lap.) Ára füzve 1 ft. 40 kr. Diszkötésben
2 ft.

A magyar nép dalai és dallamai. Hangjelekre tette * kiadta
Szini Károly. (200 dal és dallam ) (8-rét, 219 lap), füzve 1 ft. 20 kr. Vászonba
kötve
1 ft. 80 kr.

Cassius. Magyarország fővárosa.
Regény. Harmadik (népszerü) ki- Vezércsillagok, vagyis velős mondatok és költöi
gondolatok honi és külföldi remekírók müveiből. 12rét (391 lap), fűzve 1 ft.
adás. Három kötet. (237, 277, 301
i Mór. Kárpáthy í
50 kr. Diszkötésben
2 ft. 40 kr.
2 ft. 40 kr.
lap. 16-rét), füzve

Gabriely Adolf. Az építészet alaprajza.

£f Cl

mPSP

dák

Hetedik kiadás. Nyolcz rajzlappal ellátva. Forditotta Teveli Varga Jozsef,
(220 lap, 8-rét), füzve
1 ft. 20 kr.
H n l m a v naa\áA
Erkölcsi és tudományos olvasás....^
„ n t f U l l d J CBcUd.ll. m á n y növendékek és nemnövendékek számára. Második olcsóbb kiadás. (,XVI és 572 lap, 8-rét), 9 színezett növényrajzzal. Képes boritékba kötve
2 ft. 40 kr.

Franczia után Második teljes kiadás. (173 lap),
8-rét. Füzve 1 ft. 50 kr. Diszkötésben 2 ft. 40 kr.

Tarkanyi Béla. Vezércsillag az üdv elnyerésére.

Herrmann Ferencz. Átalános tanítás- és tanodái

Imakönyv a kath. nőnem használatára. Zsebkiadás. (394 lap). Finom bőrkötésben
2 ft. Franczia bőrbe kapocscsal
3 ft.
KV1 * ó n Közhasznu magyarázó szótar a magyar irodalmi müvekben,
,.
l Y í i H l l í i l l . magán és hivatalos iratokban, hírlapokban és társalgási
nyelvben gyakrabban előforduló idegen szavak megértésére és helyes kiejtésére.
Jíagy 8-rét (VIII és 328 lap), füzve
1 ft. 80 kr.
koA
-rét
5ft.
(XIV és 670 lap), fúzve
huszonhat nagy földképen egész földünk egyes
•) részeit ábrázolja az államok jelen területi viszonyai
Szerint. Hunfalvy János felügyelete alat^kiadva^
12 ft.
Nélkülözhetlen segédkönyv, mely a történelem, természet % egyéb
cI Olldl
tudományok és müvészet köréből lehetőleg minél több érd-kes tárgyat és egyéniséget betüsorozatos rendben megismertet Tiz kötet: A—Zwingli.
Ára egy kötetnek 1 ft. öt kötetbe vászonba kötve
12 ft.

Kőnek Sándor. *

neveléstan. Útmutatás a néptanodai tanítói hivatal czélszerü betöltésére. A fön-

Kis nemzeti muzeum:

1. Magyar dalnok. A legszebb dalok, románezok, balladák s egyéb szavalásra alkalmas költemények gyüjteménye. (VIII és 876 lap,
16 rét), füzve
50 kr.
2. és 8. Kisfaludy Károly válogatott mnnkái két kötetben, I. Versek és elbeszélések. II. Szinmüvek. (318, 382 lap, 16-rét), fűzve
1 ft.
4. Regegyfingyfik. Jósika Miklós legszebb beszélyei a magyar nép és ifjuság számára. Egy kötetben. (VIII és 342 lap, 16-rét), fűzve 50 kr.

Hoffmann Ferencz. 50 kis Wse. £,*
(12-rét, 90 lap), 5 színezett képpel. Képes boritékba kötve

Lukács Pál. Erdélyi kis utazó

Lílt

50 kr.
16-rét). Képes boritékba kötve
a
ii»V V i l m n « F . t n l p l í k ö n V V
confirniatióhoz készülő protestáns
,iry V l i m O S . H i I H K } K K O n y V hajadonok számára. Egy aezélmetszettel. (290 lap, 16-rét). Vászonkötésben, aranyszegélylyel 1 ft. 20 kr. Díszkötésben
kapocscsal
2 ft. 40 kr.

Tarkanyi Béla. Nagyböjti kalauz Krisztus kínszenvedésének és halálának negyvennapi megszentelésére, a nagyhéti ájtatossággal együtt. 4finomképpel. (VIII és 312 lap, 8-rét). Bőrbe kötve aranyvágással 2 ft. 20 kr. Díszkötésben
5 ft.

Uj magyar-franczia és franczia-magyar szótár.
A legjobb kútfők szerint szerkesztve. Harmadik tetemesen bővített és javított
kiadás. Két kötet. 1865. Ára füzve 3 ft. 20 kr. Franczia kötésben
4 ft.
I. kötet: i'ranczia-magyar resz. D'aprés les meilleurs ouvrages publiées jusqu's
ce jour et specialement d'aprés le dictionaira francais de Mólé. (27iv, nyolezadrét.)
Füzve
1 ft. 60 kr.
Il.kötet: Magyar-franczia rész. Irta Babos Kálmán. (33 iv,8r.) Füzve 1 ft. 60 kr.

Függelék az ideiglenes törvénykezési szabályokhoz.

A'z uj törvénykezési rendszer behozatala óta kibocsátott szabályrendeleteknek
hivatalos felhivás és hiteles adatok nyomán összeállitott teljes gyüjteménye. —
Elsö folyam. 1861 — 1863. Második ujonnan átvizsgált kiadás. Nagy 8-rét.
2 ft
(227 lap.) Boritékba fűzve
Második folyam. (1861.) Kiterjedő betűrendes tárgymutatóval. (255 lap), fűzve
Ji lt. ö\) &T.

Harmadik folyam. (1865.) Kiterjedő betűrendes tárgymutatóval. (VIII és
x f t 2 0 kr
128 lap). Boritékba füzve
-

Salamon Ferencz. Az elsö Zrínyiek, A szigetvári hős «<*- Külön függelék az ideiglenes törvénykezési szaképével. 8-rét (XVI és 659 lap) füzve 8 ft. Diszkötésben
* ft

Salamon Ferencz. Magyarország a török hóditás
korában. Na g Y 8-rét. (431 lap.) Boritékba fúzve

2 ft. 80 kr.

Jósika Miklós. Második Rákóczi Ferencz. Történetirey. 16-rét, négy kötetben (404, 380, 386 és 372 lap), füzve

4 ft.

bályokhoz. Ideiglenes sajtó-rendszabályok. (Tartalom: 1865. junius 8-ki k.
kir. leirat. - Birósági utasitás. — 1852-ki sajtórendtartás.) Nagy 8-rét 40 kr.

f T ^ l K n fii o n . ü l / 1 ^ Az 1852-ki deczember hó"Í2. és20 , ugy 1864-ki február hó
K U l O n I U g g e l e K . 29-én kibocsátott bélyeg- és illeték-szabályok. Az öszszes pót-rendeletekkel kiegészítve ét felvilágosító jegyzetekkel kísérve. l fNagy
t
8-rét (IV és 107 lap), fűzve
-

jen oly helyekre nézve, a hol könyvkereskedés nincs. — ,
Figyelmeztetés a t. cz. vidéki közönség számára, különösen
kiadó-hivatalhoi intéihetök, a mely a szétküldést
ieveiett
Megrendelések a fennhirdetett könyvekre egyenesen • fenne"
lt könyvek összege legalább 2 ftot tesz, bérmentesea. Az illető OSSJ
oontosan posta-uton eszközlendö, és pedig azon esetben, ha a megrendelt
könyvek átvételekor a posta-hivatalnak kifizetendő.
v
vagy előre beküldendő a kiadó-hivatalhoz, vagy a k

Kimeritő árjegyzékek ingyen!

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala.

Kiadó-tulajdono. Heckenast Gasttár. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866 (egyetem-utez. 4-ik uám alatt).

Pest, augusztus 12-én 1866.
Elöfizetési föltételek 1866-dik érre: 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.
mr
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január l-töl kezdve: Egy, négyszer habzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri i
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Haasrnstrin 4,ToJI*
és Votler M
— XI
vogicr. —M..*
Jaeger könyvkereskedése; liéislien : Oppelik Alajos. — Bélyek-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.
'

K öve il dí Fejér .Márton.
„ (1812—1865.)

•

. '

E férfi arczképe két okból jelenik meg e bérei, barátai, sőt más birtokosok is csaknem lőn mentve. . . . A tört reményű férfi egy
lapban; mert a közelebbi erdélyi országgyü- mindennap folyamodtak hozzá tanácsért; időre családi körébe vonult vissza: hivatalt
lés jelesei közé tartozott, és nincs többé 1848-ban a magyar kir. váltó-feltörvény- vállalnia nem lehetett, a politikai tér el volt
politikai küzdterünk sorompói közt, hol széktöl Pesten váltó-ügyvédi oklevelet nyert. zárva, az irói pálya vas korlátok közé szoszava oly nyomatékos, mint személyisége Ez évben nősült.
ritva és birtoka, tehetségeihez s igényeihez
népszerü és becsült vala; s mert közhasznu
A nagy emlékü év nemsokára őt is na- illő munkássági tért nem nyujtott, egyedül
élete megérdemli, hogy haláláról az iroda- gyobb pályára hivta, Aranyos-szék a pesti az ügyvédség utja látszott előtte nyitva
lom kimeritő tudomást vegyen.
közös hongyülésre képviselőjévé választ- állani. Ezt választotta tehát, mint az elvek
Fejér M. született 1812. szept. 30-kán ván, hol mint Erdély és Magyarország fel- és meggyőződések szabadságának ez idő
Aranyos-Székely székben Ko venden; tanulni oldhatlan egyesülésének barátja, e fölött szerint ránézve biztos menhelyét. 1852-ig
kezdett a tordai unitárius altanodában a székely nép érdekeinek szabadelvü vé- haladt az idő, mig az ügyvédkedésre enge(gymnázium), folytatta a kolozsvári felta- dője, a szabadelvü párt rokonszenvét és délyt kapott. Úgyvédkedését a hazafiak szenodában (kollegium) 1822—
rencsének vallották s öt bizal1834-ig, jogot végzett a kolozsmukkal a legjelesebbek tisztelvári róm.-kath. lyceumban 1835
ték meg.
—36-ban; 1836-iki jún. 12-én
A viszonyok s népszerüsége
aranyosszéki táblabiróvá esküdt
által
előidézett szerfölötti munfel, nov. 13-án kir. táblai írnokkássága
miatt testi egészségét
ká; az unitárius státus közbimár
1854-ben
lassu sorvadás
zalma az 1837-ben Kolozsvártt
támadta
meg,
mi 10 év alatt
tartott főtanácsban fő tanodái
oda
fejlett,
hogy
orvosi ajánlattanárrá választotta, az 1841-ben
ból
s
övéinek
kérésére
ügyeit
elhunyt nagytehetségü Szent- ,
már 1860-ban apasztani keziváni Mihálylyal együtt, a mit
dette, 1862-ben pedig az ügyő elfogadott, de bővebb önkivédségetegészen
elhagyta. Nagy
képzés végett a külföldi egye\
befolyású
volt
egészsége
megtemekre kért utlevelök kiadárendülésére
1857-ben
született
sának a kormány által való
fiának halála, mely miatti búshosszas halasztása miatt, vala, ^
komolyságát cs^k nagy önmegmint egészségi tekintetből is,
tagadással volt képes a hozzáattól fölmentetését kérte sl837
tartozók kímélése tekintetéből
végén meg is nyerte. Életpályáeltitkolni. Ezentul magánéletet
jává az ügyvédséget választotta,
élt; azonban most is naponkint
s még 1837-ben a nagy-szebeni
jöttek hozzá védenczei s baerdélyi országgyülés alatt tette
rátai jogügyeikben tanácsát kile az ügyvédi vizsgát, 1838-ban
kérni.
oklevelet nyert; a kir. kincstár
Az októberi diploma hazánka kir. közügyigazgatósághoz
ban is a politikai légkört kissé
tiszteletbeli gyakornokká nevezszabadabbá tevén, a közbizalom
te; 1841-ben fizetésbe lépett s
őt ismét a politikai pályára
itt szolgált 1848-ig; az irnoki
hivta.
fokozatokon gyorsan áthaladt;
1861-ben Kolozsvár városa
kitünő tehetségei hivatalnoki
esküdt
képviselői közé válasz•pllása fölé, elöljárói s a kir. tábla
ÍEJÉK MÁRTON.
totta,
honnan
társaival együtt
legünnepeltebb ügyvédei barát1862
elején
kilépett;
1863-ban
jokká emelték. Csakhamar a közügyigazgatd- sokak barátságát nyerte meg
A nagy Aranyosszék választotta képviselőjévé a
ság legfontosabb hivatalos ügyeinek kidol- katastropha után 1849. augusztus havában
gozása rá lőn bizva, söt maga a kir. kincstár Erdélybe indult. Azonban a mint Kolozs- íiagy-szebeni országgyűlésre: oda elment,
igen nevezetes dolgok elintézésében manda- várra érkezett, elfogták, vizsgálat alá vet- de be nem; 1865-ben ismét megválasztotta
tariusává nevezte, — mi azon időkben ritka ték, s csak 1850. január 25-kén szabadult az erdélyi országgyűlésre; gyengült egészkitüntetés volt oly ifju hivatalnokra nézve. meg; juliusban a haditörvényszék büntelen- sége daczára választóinak benső kérésére
elfogadta; a magánértekezletekben, valamint
Sok hivatalos dolgai mellett is ismerői, jó emségét kimondván, további kereset alól fel a gyülésekben is folytonosan munkás részt,.-.
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vett; a vezéri er fiainknál tartott tanácskoz- megtartá tetteiben ős intézményeink azon fogni, mert a koszorús angol és német tudómányokban nézetei sokszor lőnek elfogadva. alapvonalait, melyek kiállják a tűzpróbát, sok munkáiban épen ugy feltaláljuk eme
megrögzött balvéleményt és előítéletet, mint
V—i.
Fejérnek 1837 óta mély és megingathatlan mint az örök igazság."
a mi egyszerü némely gazdáinknál is. Ime
meggyőződése az volt, hogy Erdély mint
bemutatok egy ily századok óta szédelgő
országtest, együttvéve s nemzetei mint politiés bolyongó elöitéletet, mely légből kapott
A magyar mérnökökhöz. *)
kai külön egyediségek, jövőjüket biztositni s
axiómán máig sem szégyenlenek vitatkozni
alkotmányos szabadságukat sem visszavivni, Kiált a kor, hallgassatok szavára,
még az elméleti gazdasági irók is. Azt állitsem fenntartani nem elég erősek— erre öket Hatalmas ur a kornak szelleme.
ják
ugyanis, hogy az erdők és hegyek a lég
Épüljön
fel
a
csarnok
nem
sokára,
egyedül a Magyarországgal való benső poliMelynek
régóta
állni
kellene.
gőzeit
vagyis felhőket magukhoz vonzzák,
tikai egyesülés teheti képessé.
Épüljön
csarnok
a
közös
jóllétnek,
és
igy
az
eső származtatói.
Szintily fontosak Fejér Márton társaHol a szent igék testesüljenek,
É balvélemény szégyenére válik a tudodalmi, egyesületi s köznevelési téren tett Magasztos hivatás ez a tiétek,
mánynak, mert ez természetellenes állitás,
szolgálatai. Méltányló hitfelekezete egy- Magyar mérnökök, egyesüljetek!
és igy képtelenség. Ebböl csak az bizonyul
házi tanácsossá, 1864-ben főtanodája felbe, hogy az ingyentudósok a természetvizsügyelő gondnokává választotta, méltó tár- A sors haragja dúla mostanában,
már oly sokszor — e szép hazán:
gálássalnem akarnak bajlódni, hanem egyik
sává Brassainak. Ezt ő tettekkel köszönte Miként
Dealatkozott megünnepelt fiában,
a másik tévelygéseit hitelbe felkapván,
meg: még 1856—57-ben e fötanoda teljes 3 tövissé vált babérja homlokán.
ezekkel végig hegykélkedik a természettufelgymnáziummá alakítása- s javadalmazá- lőtt a csapás embertől s az égből,
dományon- — S ha aztán azt kérdezzük tösakor, valamint a kolozsvári anyaegyház Szövetkezének romboló kezek.
lök, tudják-e — nem azt, hogy miböi, hanem
uj szervezésekor nézetei nagy nyomatékuak Könyet törölni a szép hon szeméből,
miként származik az esö? — csak ugy
voltak, söt a szervezési munkálat egy része xMagyar mérnökök, egyesüljetek!
félvállról, könnyedén felelnek.
jeles tollából folyt, miknek gyakorlati tá- Oh! bár sok elveszett, de még se minden,
mogatásául a közalap gyarapítása, szegény Van puszta sík, hegy, völgy, Dunánk, Tiszánk,
Én biztosan hivatkozom a Duna, Tisza s
tanulók fölsegitése, leány-iskola épitése s Van két kezünk, s bár áldás rajta nincsen:
Erdély közt esö lapálytérségeken lakó gaztöbb ily czélokra 2000 osztr, forintot megha- Azért ne nyíljék ám panaszra szánk.
dáinkra, hogy 1836. évben, midőn a Tisza
Hisz a panaszt — ugy sincs — ki értené meg: szabályzásához hozzá sem fogtak, e roppant
ladó alapitványt tett.
Hallgassunk és tegyünk a mit lehet,
részén az országnak oly szárazság volt,
Maros-Vásárhelyt 1842-ben több barát- Engedve a kor intő szellemének,
hogy a gulyák éhen bömböltek, s a kutakjával kölcsönös segitő takarékpénztári egye- Magyar mérnökök, egyesüljetek!
ból a vizek kiapadtak, s az igy elhullott marsületet alapitott, ily életrevaló elveken máig
Rázzuk
le
lábainkról
a
bilincset,
hák és juhok gyomrából marokkal lehetett kimegvan jótékony hatása. Az erdélyi mu- S ekének verjük a kemény vasat.
szedni a fekete földet, melylyel éhségeiket
zeumnak és gazdasági egyesületnek, az Szedjük ki a földből a drága kincset,
akarák enyhíteni. — De már az 1834. év is
erdélyi nemzeti színháznak alapitott; a ma- S a jobblét hajnala reánk hasad.
igen száraz volt, holott a Tiszaár kiöntéseit
gyar akadémia alaptökéjére és palotájára, Gép füstölögjön minden kis majorban,
sem
azelőtt, sem akkor még semmi sem gáa Kisfaludy-társaság és pesti nemzeti szin- Vasút hálózza be a téreket,
S
gőz-szárnyakat
gyorsan
röpitni
sorban,
tolta.
Kérdés tehát, hogy a mostani szárazház javára, a magyar irói segélyalapra teMagyar
mérnökök,
egyesüljetek!
ságnak miként lehet aTiszaszabályzás az oka?
hetsége szerint bőven adakozott. A kolozsvári községi tanács, muzeumi közgyűlések Mig hal terem Tiszában és Dunában,
1830., 1834., 1836., mind igen száraz
s más egyesületek jegyzökönyveiben bő Mig a rónán hullámzik a kalász:
évek voltak, ki kell tehát nyomozni, vajjon
tanuság van az ö folytonos és tevékeny Dugott kézzel ne üljünk a szobában,
voltak e ez években aTiszának kiöntései? —
S nem hal meg éhen a szegény halász.
munkásságára.
S ha nem voltak, miért nem voltak — és ha
Föl, tettre észszel, és föl tettre kézzel!
Magyarország s a magyar ősi intézmé- Én e munkát Isten szentelje meg.
voltak, miért volt mégis szárazság?
nyek megtámadtatása az utóbbi öt év alatt Az összetett erőből mi se vesz el,
A mit 1863-ban megjósoltam, hogy Nyuhirlapi téren való küzdelemre is kényszeri- Magyar mérnökök, egyesüljetek!
gat-Európában s Angliában 1864. évben száték. Midőn 1862-ben a provisorium alatt Ész és erő, hol egybeforrva vannak,
razság fog uralkodni, valóban beteljesült, s
Erdély számára uj politikai felosztást akar Mindenhatóvá válik ott a kar.
Angliában igen szük termés volt; igen de
tak dolgozni, egyik erdélyi lapban hatható Ha a herék a méztől nem dagadnak:
Anglia sziget, s környékén teli van tengersan felszólalt az annexio és mediatizálás el- Nem másért izzad a szegény magyar.
szemekkel s öblökkel, melyek a száraz földbe
len, azt olyannak bélyegezte : „a mi min- A vessző eltörik szálakra szedve,
messze benyúlnak; ha tehát azt állítjuk,
De nagy csomóban törni nem lehet.
den törvényt megsért."
hogy a Sárrét és Tisza lapályain levö kiönA küzdelemben a hont nem feledve,
tésekből
esö származik — mikép van, hogy
Három év mulva ismét felszólalt ama Magyar mérnökök, egyesüljetek!
a tenger közt fekvő szigetben szárazság
hirlapi hir hallatára, hogy a kormány az
uralkodhatott? s vajjon mi a tenger kigőzö•ügyvédi kart ujra szervezni szándékozik, A régi kornak egyetlen tanában
Számitástok legcsalhatatlanabb,
léséhez képest a Tiszának minden kiöntése
még pedig kamarai ésbureaukratiai alapon; Számitva kell küzdenünk mostanában,
és vize, mely még harmatnak is csekélység?
előbocsátotta a magyar és osztrák törvéa számitásnak csalni nem szabad.
A kik figyelemmel kisérték az időjárást,
nyekben gyökerező ügyvédi szervezetet, Küzdjünk előre oly bölcs számítással,
tapasztalták, hogy igen számos években, miegybehasonlitotta előnyeiket és hátrányai- Hogy a hazát küzdelmünk védje meg.
dőn a hegyes és erdős Kárpát vidékein Szekar, s végül azon hitét fejezte ki, hogy a mint Egy 8 ó — kenyérben nem osztozni mással,
Magyar
mérnökök,
egyesüljetek!
pes, Sáros, Máramaros megyékben nagy
II. József korában, ugy most is előbb vagy
szárazságról
panaszkodtak, a Tiszamellék
' késöbb törvénykezési életünk visszaszer- Kiált a kor, hallgassatok szavára,
és
Duna-Tisza
közötti lapályokon meg is
vezése kikerülhetlen, 8 ősi alkotmányunk Hatalmas úr a kornak szelleme.
unták
a
esőzést,
és viszont, midőn a lapályÉpüljön
fel
e
csarnok
nem
sokára,
és institutióink alapelvei rehabilitáltatni
Melynek
régóta
állni
kellene.
térségeken
szárazság
volt, eme hegyes és
fognak.
Épüljön csarnok a közös jólétnek,
erdős
vidékeken
s
olykor
Erdélyben is esöa
Fejér Márton halála 1865-ben történt, Hol e szent igék testesüljenek;
évek
valának.
decz. 31-én, mikor már lejött volt az unio- Magasztos hivatás a tiétek,
Szabadságot veszek tehát, egy kis értesifeliratra a királyi válasz; enyhitőleg hatott Magyar mérnökök, egyesüljetek!
' rá, hogy régi óhajtása tárgyát, reményeit
Jankai József. tést és utasitást adni, melyre legközelebb
az érintett czikk adott jogot.
legalább részben teljesülve látá. Temetése
mutatta népszerüségét: ott volt Kolozsvár
Olvassa meg bárki az egész világ könyvVastag és veszélyes balvélemény.
minden osztályának, a kir. hivatalosoknak,
tárát,
s meglátandja, hogy a physikusok
(A Tiszaszabályozás körül.)
képviselő-társainak nagy része. Követtársa,
épen annyit tudnak az esö mikénti szármaA „Hon" f. é. junius 20-ki számában zásáról, mint a czikkiró; — azaz, azok is
Zeyk József, sírjánál igy jelleme .te őt:
„ 0 — ugymond — minden üdvös társulat- Szombathelyi József polgártárs, e mostani kathedraliter perorálják, mily világos azon
nak munkás tagja volt; ügyvédi pályáján nagy szárazságnak a Tiszaszabályozást vet- sötétség, melyben ők semmit sem látnak. —
nem vált a Mammon nemes szive halványává, vén okául, azt állitja, hogy mig a Sárrét és Ennyiben tehát nem szégyelheti magát, ha
nem tekinté tehetségeit uzsoratökének, adott Tisza kiöntései le nem csapoltattak, ily szá- azon előítéleteket segíti terjeszteni. Hiszen
mindenkinek tanulmányai gyümölcséből, a raz évekről az Alföld mit se tudott; mióta még ezért nem lehet kétségbe vonni sem gazszegényt védte ingyen, a hozzá bizalommal pedig a Tiszaszabályozás levonta a vizeket, dasági ügyességét, sem becsületességét, ha
folyamodókat szivességből is tanácsolá. Mi évről évre uralkodnak a száraz idők. Meg- azon balvéleménybenvan, hogy a hegyek és
tudjuk, kik az egyesületi téren társai valánk, említi azt is, hogy ő nem tudós, csak közön- erdők szintén, minta Tisza kiöntései is, esőt
származtatnak.
mily fáradhatlan munkás volt a közjó elö- séges gazda.
Kár
volt
azonban
e
mentegetőzéshez
mozditásában; mi tudjuk, mit vesztettünk,
Azon irók, kik oly tapasztalatokról bemindig mélyen átgondolt, széles ismeretekre
szélnek,
miket sem magok sem azok nem
*) Frlolvastatott a magyar mérnöki egyesület első köztámaszkodó szava elnémulásával. Ö .mindig gyülésén.
észleltek soha, kikből azok kiekhózták, csak

ingyentudósok. Itt azonban a tudatlanságot uralkodott voína ez években akkor is, ha a 9 helységben is tétettek ásatások, mindenütt
nem lehet czélom kellőleg felvilágosítani az Tisza partjain egy maroknyi gát sem lett találni fegyverrel eltemetett vázakat, edényeket
iránt, miként származik az eső és jégeső. volna. Mit bizonyít az is, hogy a Duna ki stb. mint megannyi bizonyítványait az itt lefolyt
Megírtam ezt már ,.id<5<cm"-omban, itt csak öntései helyiségein hasonló szárazság pusz órás csatának.
„Egy egész kötetet kellene irnom, ha mind
annyit hozok fel az eső származásáról, a mi titott, holott a Duna nemcsak a Kárpátok,
azon leleteket elő akarnám számlálni, melyek
ből kiki átláthatja a csalódást.
de Németország vizeit is magával hozta.
csak ez évben az ásatás következtében napfényre
Ha itteni (pótharaszti) lakhelyem négy
Várjatok csak kevés ideig, s tápasztaln jöttek.
• mérföld közepére képzelem, ebböl az fogjátok, hogy mind a mellett, hogy a Tisza
„Mielőtt a kiásott tárgyakat elküldték volna,
erdők többet foglalnak el egy Q mérföld- száraz lapályaiból semmi esöanyagsem száll a császár kivánatára egy bizottmány vette vizsnél. — És hitelesen állítom, hogy a szomszéd a levegőbe, az esős évek meg fognak jőni, a gálat alá, mely a chálons-i városházban történt
erdötlenebb vidékeken, számtalanszor ta- kutak vizei magasra fognak növekedni stb., meg. Két boncztudós véleménye szerint az ember
pasztaltam kétszer s háromszor is esőzést s azt fogjátok mondani: „De már elkelne fejek mongolokéi."
„Lorrain ur (az itteni császári major főnöke
mig nálam egyszer sem esett, s gyakran mon- egy kis szárazság is!" S igy lesz akkor is, s az emlék-leletek őre) az Attila földvár és kördám, miként csalja magát a világ az erdők- ha a Tisza 10 öl magas partok közt folyna nyékén tett ásatagok befogadására egy kis épükel s hegyekkel, mint esőt származtatókkal a Dunába.
letet emeltetett." — Eddig a levél.
Mily tömérdek ásatás s rompusztitás meheAz erdőség nem egyéb az esöszármaztaA Tiszaszabályozás üdvös dolog; hozzá
tett
itt
végbe a századok alatt, megtetszik abból
tásra nézve, egy nagy semminél. — Képzel- lehet annak eszközlése minőségéhez szólani,
is, hogy már Grangierius párisi tanár 1641-ben
jünk egy 6—8Dmérföldnyi erdős és ugyan- mint én is irtam az iránt, hogy ha a Sárrét- kiadott munkájában emliti, hogy az ő korában is
akkora erdőtlen térséget, s f ölöttök egyenlő ről, melynek feneke épen oly mélynek moh- folyvást találtak a szántók edényeket, pénzeket
jó esőt. Az erdős térségen a fák sokat ma- datik több helyen, mint a Tiszáé, a Kőrösbe és áskáltak s Attila állat-jelvényes képére is
gukba vesznek az esőből, s a mely nedv eresztetik a viz, a Kőrös pedig Szentes kö- találtak.
A hunok emlékére látszik utalni a csatatéközéjök hullott, azt árnyaikkal védik a nap- rül oldalt a Tiszába: nem fogja-e az áradó
sugártól és szelektől. A napsugarak a kopasz Tisza visszanyomni a Kőrös vizét?— De ez ren egy ma már csak néhol felismerhető utvonal,
vagy erdötlen részről másnap a lehullott eső által maga a Tiszaszabályozás üdvös czélja melySézanne-tól kezdve aMarne vizén átRheims
felé vezetett s a római utak szabályosságától kanagy részét gőzökbe fölemelik s felhőkké koránt sincs megtámadva.
nyarodós, görbe irányulata által elütő, mely a
alakulnak; e gőzök vagy felhők a szelek
íly méltánytalan lázitási tenni, kivált nép által La Bar barié nevet nyert. „Miért nevezáltal onnan más térségre hajtatnak. Az erdős 1866. évben, midőn a természet működései tetett ez utvonal barbar-nak, a hunok vagy vantérségeken pedig sem a nap, sem a szél nem Ínségre juttatták a népet, s Európa népei daloktól? okát nem tudjuk — mondja Savy, a
működhetvén oly könnyen, a felgőzölgés egymást ölik, vágják, rabolják s pusztítják, csatatér kitünő tanulmányozója a Marne-megyei
három-négy annyi ideig is tart. E szerint az s maguk sem tudják miért! Veszélyes, egy társulat ülésére beadott munkájában (1859 ben)
és szerencsések lennénk, ha biztos adatokkal tölterdötlen térségről hamarább fölrepül a gőz,
közhasznu tervet és működést tudatlanul hetnők be emlékiratunk e hézagját." — Chalons
az erdősről pedig későbben, vagy inkább
megtámadni, azon évben, midőn Róma is városától délre 19 kilométernyire egyenes vonaltartamosabban.
azt mondja, hogy a népeket szörnyü bü- ban fekszik egy kis helység, Vésigneul-sur-Coole
Lesz-e a fölrepült gőzökből eső, és ha neikért lakoltatja az ég; s a népek azon (116 lakossal), ettől nyugotfelé egy kilométerlesz, hol fog leszállni? bizonytalan; csak az törik fejőket, hogy ha ez igy van, hát Rómát nyire látható egy emlékszerü sirhalom (tumulus),
eredetileg 16 méter magasnak kellett lennie, ma
bizonyos, hogy egyik helyről ugy, mint má- is miért vetkőztette ki birodalmából?
13. Felső része lerontatott, nehány év előtt megsikról, a szelek tovább fogják hajtani; —
ásták, de korán félbehagyván, az ásatásnak semmi
Balla
Károly.
szintén mint az is, hogy az erdőflen térségeredménye nem lett. E sirdomb a vidéken „Attila
ről egyszerre fölrepülő gőzök tömöttebb
sirja" (Tombeau d'Attila)-nak neveztetik.
gőzöket okoznak, mint az erdős helyekről.
A legujabban talált mongol fejekre jut
S ezen arány áll akkor is, ha az erdőtlen Eredeti tudósitás a k.iralaimi hűn eszembe, hogy ifj. Flourens, Párisban, a franczia
csatatérről.
kollégium tanára, midőn 1864. jún. 2-án előadását
térség magas gabonákkal volna ellepve, mert
hallgatám
az emberi fajok felett (ezen leczkéje
a szél és napsugár azoknak töveihez könyMindenkor kedves emlékü marad előttem az épen a törökök és magyarokról szólt), bennünket
nyebben hozzáfér, mint az erdőkben.
ut, melyet Francziaországban a hún csatatérre határozottan a mongol fajba számitott, Attila és
Mi a hegyeket illeti. Tudva van, hogy tettem. Nem szakadni el egészen a történelmi Árpád korában még hordók is a mongol jelleget,
minél melegebb légbe emelkedik a gőz, an- emlékü mezőtől, habár távol vagyok is attól, kelté onnan egyfelől a borzadály is, mit okoztak marfel bennem a gondolatot, évről évre egy levelet
nál kevésbbé lesz látható, a hegyek magas- intézni azon derék tanitóhoz, ki vezetőm volt s czona őseink nyugaton s magában Francziaorlatain pedig mindig hidegebb a lég, mint ki közvetlen szomszédságában él a „hősök nagy szágban, hol „ogres" (emberhússal élő mesebeli
óriás) névvel illettek. Később — ugymond — a
földszint; — a hegyekről fölrepült gőzök temetőjének." Az idén is irtam volt neki s ő szláv
és német jelleg által elmódosult a mi m®nészlelhetők, láthatók; a térség földszintén szives volt engem viszont értesitni; ebből látható, goli volt s ma már egyik legnevezetesebb és szép
pedig nem láthatók, vagy csak ritkán. Mig hogy a régészet érdekében szakadatlanul foly ott faja (beau type) Kelet-Európának a magyar.
a felhők vagy gőzök a hegyek oldalain oly az ásatás, mint folyt a lesuhant századok alatt, és
Balogh Ferencz.
még mindig adja a tér a benne rejlő emlék-romomagasságon vannak, hogy a felső szabad kat. A franczián kivül minket érdekel legközelebb
légfolyam, mely olykor igen gyenge, s rövid e hely s még mindig remélhetni, hogy foghat
időn szünetelni is szokott, odább nem viheti, előtűnni hunokra emlékeztető jel is. Mit csinálnak
Kochmeister nyárilaka Budán.
addig a hegyek körül állanak, de ha szél a ma már c»endes chálons-i síkon, mit csináltak
(A császári gyermekek lakóhelye.)
támad, épen ugy szállitja el, mint a térség kivált a lefolyt év alatt? ki fog tünni Letaudin
A franczia royalismus fénykorában a király
gőzeit. Nagy csalódás tehát, azt állitani, volt néptanitó f. é. júl. 14-kén hozzám intézett meglátogatott egy főnemest; ez pedig a király
eveiéből, mely itt következik főbb pontokban:
hogy a hegyekből fejlődött gőzöket a hegyek
eltávoztakor azonnal felgyujtotta palotáját, „mert
„Közöltem Debreczenből kelt levelét Qarinet nem méltó az, hogy ily magas látogatás után más
a légből vonták magukhoz, a helyett, hogy
a hegyek kigőzölgései tovaszállitásában a urral, elkérte tőlem, hogy ő i s felelhessen rá ember is bele lépjen." — Ma már praktikusabb a
légfolyam akadályoztatik a hegyek miatt, megjegyzeadő, hogy tudattam vele az Attila világ, nevezetes emberek látogatása nem megjyürüről minő véleményt mondott akadémiánk
mig a térség gőzei röpitésénél szabadon mü- régészeti bizottsága — lásd Vas. Uj . z évi 5-ik semmisíti, hanem híressé teszi a palotákat. —
Ilyen hirre vergődött közelebb Kochmeister Fri8 e
ködhetik. Ezekhez képest sem az erdős, sem számát). Lorrain ur a Piemont nevü
dombon, gyes, pesti első rangu kereskedő budai nyári laka,
az erdőtlen térségeknek, sem a hegyeknek melyen vette kezdetét Aé'tius támadása, hosszu melyről a tulajdonoson, annak hires „magyar
nincs semmi befolyásuk az esőszármazta- vonalban ásatásokat tétetett s a gödrökben fegy- gazdasszony" nején, és ismerőiken kivül addig
tásra. Mert, ha ez állana, akkor a hegyes és vereikkel, nyak- és karpereczekkel s edénykékkel alig tudott más ember valamit, kivált mivel a köerdős vidékeken sokszorta több eső hullana, Itemetett számos csontvázat talált, némelyiknek rülte diszlő fák közt alig lehet az utról észremint a térségeken, holott a tapasztalás ezt
venni.
jegyezte, hogy azon embereknek, kik a domb
Fekszik a felső Ferenczhalmon, 443. 8Z ám
meghazudtolja.
Suippes felőli oldalán (római tábor) valának el alatt a budakeszii ut mellett, mintegy középpont• '" Az esÖszármazás a vonzerő, vagyis a temetve, nem volt mellettök fegyverök s nem is
f I ^ * _.

villany delej esség működéseiből magyarázandó; de ezen felvilágositáshoz több kell,
mintsem itt hamarjában kész ételként ki
lehetne tálalni.
Végül következik már most egy kis barátságos tanács: „A mihez az ember nem
ért, jobb bele sem szólni." — Az előítéletekkel s balvéleményekkel különben is elfogult
népet azon balvé'leményében erősiteni meg,
n
ogy a Tiszaszabályozás oka a most mult
száraz éveknek, nem egyéb, mint meggondolatlan veszélyes lázitás. — íly szárazság
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ugy voltak elhelyezve fekvésökben mint a Bussy
felőli oldalon találtak (hún tábor). Ez utóbbiak
közül a domb tetején volt temetve egy, mellette
jobb karjának aranyozott szép. érez öblöny (vasé),
fedelén gallus kakas, balfelől azon anyagú czifrázott kerek alaku csuporfélék (áldozati edény,
patera); a középső égetett földből készült, ez
oldalon voltak fegyverei is, nyakán szép nyakperecz rézből, elölről 3 szép kővel ékesítve; két
karperecz czifrázott rézből s belé szintén kövek
valának foglalva. Ezen és egyéb lelt tárgyak
közöl a legszebbek Párisba vitettek a császár
rendeletére, ki megpillantván, mondá: „Ez csak
egy királyé lehetett.' A tért környező mintegy
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ján a szép Juhászné és a ferenczhalmi templom
közötti térnek. Telke hegyes völgyes, és ámbár a
kertészet is megtette rajta a magáét, inkább a
természet kezéből egyenes uton vette szépségeit,
melyek közt első helyen áll a gyönyörü kilátás a
.
--gyönyörü
szép Juhaszné, a kupszerü Jánoshegy, a Buda vára
fölött emelkedő magaslatok, Buda vára és Pest
felé, melynek különösen szép panorámája kiűálkozik e helyről a szemlélőnek. Épen e kilátás
szerezte meg neki a legmagasb látogatás szerencséjét, midőn Császárné ő Felsége, orvosi tanácsra
e vidéket választotta gyermekeinek lakóhelyül.
Magát a nyárilakot 14 évvel ezelőtt épittette Kochmester Frigyes ur, Gerster, Feszi
Kauzer egyesült építészek által, egyszerü
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és izléses sveiczi modorban. Illatos virág- kesiteni annak minden csepp vizét, az ész és ipar vedőkön a vizben rejlő hatalmas gyógyerő eszágyak, bokrok, cserjék és tölgy, bikk, kőris kezet fogva müködik, hogy a természet adomá- közölt.
A viz hőfoka Heller szerint 28—29 R.; közép
és nyárfák veszik a parkban körül, mig diszes nyát minél bővebben kamatoztassa, a szenvedő
fafaragványokkal gazdagon ellátott verandáján emberiség javára kényelmet létesit, czélszerü mélysége négy láb, fenekét sajátságos korpaárnyas bignonia radicans fut fel egész a csúcsig. használatról gondoskodik s munkát, áldozatot nem szerü porond képezi, melyből meggy uj tható kénTerjedelme nem nagy, csak a legelkerülhet- kiméivé, igyekezik a természet kincsét oly karba köneg tartalmu léghólyagcsák emelkednek a
lenebb helyiségeket adja, de lége, vize s hely- helyezni, hogy az a szenvedők által a lehető leg- felszinre. A talajt képező barna-szürkés szinü
zete oly kedvező, hogy Rudolf koronaörököe, nagyobb kényelemmel használtatván, egyszers- korpa, mely Heller szerint vasat, ként s nagyki odaköltöztekor keveselte a számára kitüzött mind a működők fáradalmainak gyümölcseit is mennyiségü ernyedt növény-részt tartalmaz,
egy szobát, ma már nővérével együtt egészen meghozza s igy kettős rendeltetésnek felel- szintén kitünő gyógyhatással bir.
A fürdő vendégek kényelmére a tó nyugoti
belészokott, és szorgalmasan végzi tornagyakor- jen meg.
A Hévviz nem egyszerü gyógyforrás, de partján három csinos épület állitatott vendéglővel
latait a kert mosolygó gyümölcsökkel megrakott
kristály-tiszta tó, tiz ezer négyszögölnyi tükörrel, és harmincz lakszobával, a déli oldalon áll egy
fáin.
Az egyetlen emelet északkeleti réizét magá- paradicsomi vidék közepett. Mivé lehetne e gyógy- eközönségesebb lakház és kocsma. Van ezenkivül
nak tartotta fel Császárné ő Felsége. Gyakran viz kellő gond és szorgalmas kezelés mellett? — S7 ingyen lak, 10—12 szegény beteg számára.
ki szokott oda kocsizni, mert jellemének egyik Egyesek rég felismerek e kincset, igy dr. Babo- Az egész tó keresztül van hidalva s az eddigi
legszeretetreméltóbb vonása az anyai szeretet, s csay József már 1795-bsn irt egy röpiratot ily vetkező szobákhoz legujabban egy diszes fürdőmert jól esik a nyárilak kellemes csendében pi- czimmel — „Boldog Zala vármegye: Keszthely épület állíttatott, közepén tükörrel s körötte 50
henni a gondoktól és zajtól. A nyárilak másik ol- és Hévvizedről méltán neveztetel igy!" Azóta vetkező szobácskával. A tükörfürdő a nap heve s
dalán a koronaörökös lakik, Latour ezredes ud- számos évtized telt el, de a Hévviz maradt az idő viszontagságai ellen fel- és levonható fedél
varmesterrel és a komornokkal; földszint pedig ez ugy a mint a gondoskodó természet kezéből által védetik. Ugyanitt van egy csinos váró és
utóbbi osztály alatt Gizella főherczegnő, társal- kikerült, alig hogy ismerve lőn honunk határain társalgó-terem; vannak teljesen elzárt fürdőszokodónőjével és a komornával. Az épület többi belül. Az utolsó évtizedben történt némi változás bák is, melyek bármily időjárásban is használharészét a szolgálati személyzet részére osztották a Hévviz körül. A jelen birtokos, Festetics Tasz- tók. Szintén ez évben épült a tó partján egy
be, mig konyhát a közelfelsvő majorházban ren- szilo gróf levetkezé ama megfoghatlan közönyt, térés, diszes ebédlő is, szóval ujabban nevezetes
melylyel az eddigi tulajdonosok e gyógyvíz iránt javitások s czélszerü intézkedések tétettek a fürdeztek.
dő emelésére.—
A nyárilakon
Az utazás és
ée környezetén
WbmEgt
közlekedés késemmitsem válnyelmes és
toztattak a leggyors. A budamagasb odakölkanizsai vonatözés alkalmálon
Keszthely
ból, csupán az
Pesttel eddig is
utakat és bejánaponkint érintratot látták el
kezett.a sopronlámpásokkal, s
kanizsai vonal
a kapu elibe
megnyitása óta
rendeltek egy
ez
érintkezés
polgári tisztvinaponként kétselőt, inkább a
szer történik
maga mulatsárendes személygára, mint diszszállitó vonatok
őrségül.
által. — KesztA császári
helyről a Hévgyermekek szorvizre társaskogalmasan tanulcsik járnak, menak, és szabad
lyek által a
idejöket játékközlekedés 20
kal és kirándu—22 percz alatt
lásokkal töltik
történik.
a Disznó fej, a
Rövid időn
Szép- juhászné,
munkába vétea Lipót-mező
tik egy részvéfelé, és még
nyekre fektetett
távolabbra
is
lóerejü vasnt,
elsétálnak s a
melyen a köbudai lakásnak
zönség a városvilágos jó haból 8—10 percz
tása látszik rajalatt teljes kétok. Különösen
nyelemmel juta koronaörökös
hat a fürdőhöz.
jó színben van.
E vasut a fürdő
Misét többször
hallgatnak, hol
közönségnek
a városban, hol
bizonynyal igen
a Ferencz-halnagy
kényemon. Császárné
lem és nyereő Felsége, mint
ség lenne.
már
emiitők,
Keszthely
gyakran kikomaga is élénk
Kochmeister Frigyes nyárilaka Budán. (A császári gyermekek lakóhelye.)
csiz látogatácsinos városka a
sukra, és oly élénk részt vesz sétáikban, hogy viseltettek ; ő kezdett építtetni a tavon és annak Balaton partján. Itt ama kiszámithatlan előnyben
közelebb egy izben másfél óráig folyvást tartó partjain, ő általa tétetett annyi, hogy jelenleg a részesül a fürdő közönség, hogy a Hévviz hasznáesőben járkált. Legközelebbi hir szerint augusztus Hévviz — méltán viseli a gyógyfürdő nevezetet. lata után, erősitő utógyógymódul a balatoni fürvégeig fog Budán mulatni. — Adja isten, hogy — Mihelyt némi kényelem lőn élvezhető a gyógy- dőket élvezheti, melyek kitünő gyógyhatás tekinkéső távoztakor a szives fogadtatás jó emlékét vizén, a szenvedők százai sereglének ide, a szá- tetében a távol tengeri fürdőkkel vetélkednek.
vigye tőlünk s mielőbbi visszatérte után pedig a zakat ezrek fogják követni s a Hévviz jövője — Mely fürdő az, hol a hideg és meleg viz ily
kiegyenlítés boldog öntudatával járhasson azokon méltó lesz a természeti kincs nagyszerűségéhez.
csekély távolság mellett ily kitünő minőségben
a tájakon, melyek egykor az igazságos Mátyás
A szép Zalavármegye legkiesebb vidékén, élvezhetőienne!
kedvencz vadasztanyáját képezék.
Keszthely városától s a Balatontól félmérföldA közönség szórakoztatására a nyári szinkörnyire észak - nyugaton egy gyönyörü völgyben ben az egész idényen át szini előadások tartatnak,
pihen e tó, langyos, átlátszó vizével. A tó köze- a gyönyörü park, melyben hetenkint háromszor
pén egy 29 öl mélységü forrás kifogyhatlan bő- katonazene mulattatja a sétálókat, a tulajdonos
A keszthelyi Mévviz.
séggel ontja a természet áldását; naponként mint- uraság engedőiméből a közönség számára folyHonunk természeti nevezetességei közt egy hatszázezer akó viz folyik le a tóból egy ton nyitva ill. S mit szóljunk a vidék szépséjelentékeny helyet foglal el a keszthelyi Hévviz, széles csatornán át a Balatonba, ugy hogy a viz géről?
mely ba esetleg nem honunkban, de a külföld soha sem lesz szennyes s használtassék bár ezrek
A közel Badacson s koszorus költőnk által
bármely országának birtokában van, már rég és ezrek által, minden fürdő egyén kristálytiszta megénekelt Szigliget, Csobáncz, elragadó képet
nedvben
moshatja
tagjait,
mi
valóban
páratlan
világhirüvé leendett. A természet pazar kezekkel
nyujtanak, melyet csodálni lehet, de hiven leirni
szórta kincseit e gyógyvízre a az ezt környező jelenség.
hiú törekvés lenne.
vidékre, de az emberek alig méltaták figyelemre,
Heller bécsi vegytanár 1857-ben elemzé e
Bizonyára kevés fürdőnk van, mely a termés megfoghatlan közönynyel hosszu időn át pan- vizet, azóta is többen irtak felőle. Idézhetnék róla
gani hagyták e mérhetlen tőkét, s alig használ- magasztaló szavakat, de nr'nden szónál magasz- szet által hasznossal és széppel oly pazaran felták a természet e nagyszerü ajándékát.
talóbbak ama gyönyörü gyógyeredmények, me- ékesittetett volna, mint a keszthelyi Hévviz.
Ct
r.
Külországok fiai, ha egy gyógyforrásocskára lyeket béna, zsugorodott, görvélyes, idült csuzos
akadnak, hangyaszorgalommal igyekeznek érté- és köszvényes bántalmakban elnyomorodott szen-

Elszegényedik pedig azon nemzetnek minden osztálya, hol a polgári tevékenység, vállalati
és gondolkodási szabadság az egyházi és világi
A háboru elmult, de távolról sincs vége szohatalmasságok által, nem hogy vezényeltetnék,
morúságainak. Kiürített pénztárak, felégetett fahanem korlátoltatik, holott czélszerü vezényelteluk, elpusztított vidékek mutatják nyomait, s a
tésével együtt jár az anyagi és szellemi, a vagyoni
mi mindennél nagyobb, ezer meg ezer sebesült
és értelmi gyarapodás — a népesedés, erősbödés
viseli utána a koldusbotot.
___ _ ^
--^^„^ ^
belül és ki-.
Teljes erő1
ben indul a
^~-~~ _^~: ".r"- "" -"• "•"-~ '
vülre; kor-.
katona csalátoltatásátába, s nyoval pedig az
morékul
élhetetlenhozzák onség és elszenan ki. Ép,
gényedés.
egészséges
Korlátoltesttel állott
tatik pedig
az ellenség
a polgári
elé, s egy
szabadság,
kardszurás,
ha a koregy puskamány elgolyó, egy
hagyva az 6
gránát-datekintélyes
rab egész
állását, azt
életét munmondja a
kaképtelenmegyéknek:
né teszi. —
nem fogtok
A betegápogyülésezni,
lók szekenem fogtok
rekkel, satanácskozni,
roglyákkal
nem ti fogjárják be a
játok kivetcsatatért,
ni és behajösszeszedik
tani az adót,
a sebesültehanem én.
ket, különb— Ha azt
ség nélkül
mondja a
hamar tohelységekvább szállitnek: jobban
ják, hogy az
tudok én a
ellenséges
ti dolgotokcsapatok
hoz, mint ti
össze ne gá— majd elzolják , azintézem én
tán elküldik
stb. Aztán
messze földugyanezt
A keszthelyi Hévviz.
re,
hogy
mondja az
hadd épüljön fel ott, ha tud.
iparosoknak, kereskedőknek és megszorítja az
Tanulságok a mostani háborúkból. iparszabadságot,
maga kezébe veszi a dohány és
Pest kiváló átmeneti és gyülpontja volt a
IL
.
sóárulást, mód nélüül korlátolja a szeszfőzést
közelebbi időkben a sebesülteknek. Bátran tehetni
Nagy tanulság mind reánk, mind főkép a 8tb. stb. mégis mindig nagyobb adót kiván. Na10,000-re azok számát, kik a harcznak áldozatul
esvén, itt keresték és legnagyobb részben talál- kormányokra nézve az, hogy a mely államot a gyobbat, mert az országgyülésnek is azt mondja:
menjetek haza,
ták menedékü—=-«-_r_
majd meghatáket, gyógyulározom én az
sukat, vagy inadót, ujonezonen
osztattak
zást stb.
ki ápoltatásra
Nem is oly
emberiségért
könnyen üt ki
buzgó egyesekott a háboru, a
nek és közséhol a nemzetek
geknek. Maga
alkotmányos
joPest oly áldogokat
élveznek.
zatkészséggel
Nem készülhet
fogadta öket,
ott titokban
hogy
sorsuk,
egyik
se, mert
ápolásuk és viminden
ügyet
gasztalásuk
megvitat az ormostanában
8zággyülés,közegész kis mozhirré tesz az irogalmat képezett
dalom és igy
« az Orczymindenik nemkertben rögtönzet jól meggonzött fabódékban
dolja: mit teigen
gyorsan
gyen ? mit ne
és biztosan is
tegyen? vagy
halad a gyólegalább: mit
gyulás.
bir ? és mit nem
A gőzhaj óbir?
TÓl vagy vasutTemérdek
ról való átszálpénzés vérállításukra a pesti
dozatba kerülomnibusz-tulajtek nekünk ezen
donosok áldotanulságok —
zatkészen aján600 millió ftra
lottak fel néháteszik aa felszányat öblös szemitható károkereikből. íly
kat. Két-három
omnibuszon
Sebesült
katonák
szállitása
Pesten
(a
vasúttól
az
Orczykertbe)
ennyire tehetvaló átszállítást
jük
m<: azon
mutat
mellétöbbek
gyengének
látják,
megtámadják.
És
látják,
károkat, melyek a pénzforgalom, a munka megkelt képünk. Huszár, ulán, vadász, baka, tüzér vegyest ülnek rajta, egynek még kezében a puska, hogy gyenge — bármennyi fegyverese legyen zavarodásából eredtek és kiszámithatlanok azon
másik már ölében tartja a mankót, temérdek fárad- is: ha nincs hozzá pénze, ha nincs belsö megelé- károk, melyek az eddigi rendszer következtében
, .
ság és veszély egyetlen jutalmát, — egyik azt a gedés, gyarapodás, ha elszegényedésnek indult az hazánkat érte. . . .
Országokat mutathatunk fel, melyek vagyo.
helyet keresi kezével, a melyen egykor két szeme egész — mert az elszegényedés dísztelen halála
v
olt, másik azt a helyet nézi, hol egykor jobb keze által csak ugy elpusztulhat a nemzet, mint a tűs nosaága 15-20 év alatt kétszereződött, népessége 2 0 - 3 0 százalékkal gyarapodott. Mrért ne
volt. — Ds az mind katoaadolog! a kórházban puska által.

Sebesült katonák szállitása Pesten.

nyugalom, üdülés, jó emberek gondja, és szép aszonyok vigasztalása várja őket.
Persze, hogy mi czivilisták köszönjük az
ilyen katonadolgot, mely rokonaink, ismerőink
közül ezer meg ezer derék magyar embertől fosztotta meg a hazát! — K—y.
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mondhatnók, hogy ilyen előhaladásra el^g erősek
nek érezzük magunkat, nemzetünket? E szerin
népességünknek 20 milliónál többnek, jövedel
műnknek kétszerte annyinak kellene lenni, mini
volt 1848 előtt — ha i. i. az 1848-iki törvények
melyek a polgári szabadság, szabad alkotmányo
tevékenység és igy a korszerű haladás biztositó
kai: megtartattak volna. Annyival fogytunk és
Hzegényediünk 48 óta, a mennyivel gyarapodnunk
lehetett volna.
Nagy veszteség ez — de a végeredményekben — a veszteségek után van egy vigaszunk
hogy mindezt mihamarabb visszapótolhatjuk.
Nem a német birodalombani vezérszerepet,
nem Lombard-Velencze visszafoglalását értem.
Nagy nyereség lesz reánk nézve, ha Ausztria most már belátván, hogy nem a kül- hanem
a józan belpolitika és gazdászat teszi gazdagokká
ée hatalmasokká a nemzeteket — felhagy azzal a
frankfurti, olaszországi, schleswig-holsteini a több
efféle szereplésekkel és azt mondja: ezentul szövetséges népeimnek élek — az ő javukat fogom
előmozdítani — mert hisz ezekben gyökerezik
az én jóllétem; nem tusakodom hol velük hol ellenük: maradjanak maguknak — mi is lássunk
magnnk ügyeihez; legyünk önzők, mint az angolok; ne szaladgáljunk más esze és divatja után;
ne majmolgassuk őket, hanem lássunk hozzá nemzeti szellemünk és jólétünk kifejtéséhez.
Nem is okos dolog az, kivált tőlünk magyaroktól, hogy mi legkevesebbé szeretjük magunkat,
saját terményeinket, saját iparunkat, saját műveltségünket, saját nyelvünket. Igenis! még ezt is.
Mert tessék megnézni van ea világon nemzet, mely
oly szorgalommal tanulmányozná az idegen nyelveket, mint mi? Nem rónók ezt fel hibául, ha egy
nemzet egy nyelvnél, egy irodalomnál, egy közszellemnél többet fentartani birna Egy embernek,
egy nemzetnek csak egy igazi anyanyelve lehet.
Gyakorolhatja magát többekben is — és ez igen
divatos, tetszetős tulajdonság, — de — mint a
tapasztalat mutatja: csupán saját nyelve, saját
irodalma háttérbe szorítása, vagy elhanyagolása
mellett.
A kormányon ülő férfiaknak be kell végre
létniök, hogy a polgári szabadság kiterjesztése
os biztositása nélkül, nemzet nagy és hatalmas
nem lehet; pedig csupán ilyen nemzet kormánya
valódi nagyhatalom ellenségei irányában is, kik
mindig csak gyenge oldalait lesik.
Megtanulhattuk ezen háborúk alkalmával,
hogy van még a világi vagy egyházi hatalmakon
kivül egy hatalom, mely alapja az előbbenieknek,
a főhatalmaknak. Hogy ez a polgári szabadság:
a szabad tevékenység, gondolkozás, társulás (t. i.
a törvény korlátain belül) ée az ebből fejlődött
nemzeti jóllét, vagyonosság, értelmesség.
Pedig nemcsak az ipar, termelés, kereskedés,
bányászat stb. megszorittatik a világi vagy egyházi hatalmak túlterjeszkedése által. Megszorittatik főkép ez utóbbi által a szabad oktatás, a szabad szellemi fejlődés és lehetlenné tétetik a szakoktatás, miszerint minden tanuló, valláskülönség
nélkül sorakozzék egybe egy é* más tudomány
hallgatása vagy tanulása végett — egyik se legyen
kényszerítve társai kedveért azt tanulni, a mi
neki nem kell — sőt mindenik szabadon választhassa tantárgyait.
Óriási lendületet nyerne hazánkban ily oktatás által, melynek alapja a 48-iki törvényekben
ki van mondva — az ipar, gazdászat és kereskedelem. Kimondhatlan sokkal tartozunk mi az egyházi hatalomnak eddigi gondoskodásáért. De
most már világi nevelés kell az ifjunak, hogy élni
tudjon, hogy kiképezhesse magát valamely pályára.
És ezt az egyházi hatalom vezénylése alatt nem
érhetjük el.
Lám Olaszországban, a világi hatalom maga
mondta ki az egyházi hatalomnak: tulterjeszkedtetek saját körötökön — megkötöttétek a nemzet
gondolkodását, tevékenységét és fejlődését —
most tehát kiveszem kezetekből a gyeplőt, nekem
nem csak engedelmes, de értelmes, ügyes, sőt ön
fejével gondolkodó népekre van szükségem s ilyeneket csak a világi növelés által lehet képezni.
Nemzetek és kormányok megtanulhatták tehát a mostani háborúkból, hogy: világi és egyházi hatalomnak van bizonyos korlátja, melyen
tul nem léphet a nélkül, hogy a polgári szabadságot, a nemzeti fejlődést ne korhtolja, be ne
nyűgözze. Megtanulhatták, hogy e 2 t jolab, ideje
korán visszaadn1, t. i. a polgári szabadság jogait,
ha elvették, önkéuytesen visszahelyhezni, mint
marokra szoritui 8 a dolgokat erőszakos viszonyokba bonyolitni, midőn aztán legkevesebb ma-

rad markában annak, ki legtöbbet akart szoritni
Megtanulhatták, hogy a legerősebb nemzet az,
mely legmunkásabb, mert ez legvagyonosabb —
de a munkássághoz tzabadság kell, mert mindenki jobban el tudja intézni saját dolgait, mint h
egy távol pontról drót által kormányoztatik; iga
zán drótonrángattatik, még arra nézve is: meny
nyi dohányt ültessen, hogyan ültesse, szántsa, éi
mikor, mennyiért adja el!..
Nézzük meg a kormányok, testületek áltai
kezelt vagyonokat, tőkéket, bányákat, vállalato
kat, birtokokat, egy sem ad ez annyi hasznot
mint adna privát kézben — mert korlátolva van
a kezelési szabadság és érdekeltség. Igy van ez,
minden irányon: a világi és egyházi hatalmak
túlterjeszkedése megköti a szabadságot és tévé
kenységet; lehangoltságot s szegénységet idéz elő
országszerte — és a tevékenység és vagyonossá
csak akkor s ott kezdődhetik, hol s mikor a törvényes alkotmány visszaállittatik.
K. L.

A sószükség.
Testi szervezetünk akkép van összeállitva,
hogy a természet három országainak egyikét sem
lehet elhanyagolnunk a nélkül, hogy egészségünk,
táplálkozásunk és kedélyünk annak hiányát érzékenyen meg ne sinylené.
A növény- és állatország az, melyből minden
fedeleinket kapjuk, ebből jő a táplálkozás és vérkészités nyers anyaga, de a természet konyháján
'ipen oly szükség van az ásványország egyik terményére, a sóra, mint emezekre, mert a nélkül az
állati és növényi táplálékok nem mehetnek át
azon vegyi állapoton, melyen szükeégkép kereszül kell esniök, mielőtt azonosodnának testünkkel.
Annyira szükséges a só az ember életére,
hogy nem találunk sehol népet, a mely ezzel
nem élne.
Olyjelentékeny életkérdés reánk nézve a só,
hogy a gondos, elörleátó természet nem is engedte
azt a mostoha esztendők szeszélyének alávetni, és
azért adta azt oly roppant mennyiségben, ugy,
hogy ha semmink se lesz is, lesz sónk, és főkép
hazánk annyira meg van áldva ez égi adománynyal, hogy valóban irigylendők vagyunk e tekinetben, s képesek volnánk örök időre egész Euró3Ít ellátni sóval. — Annálfogva nevetségesnek is
tűnhetik fől nálunk, emlegetni a sógzükséget, pedig tessék közelebbről tekinteni a dolgot, megláták, vajjon nevetséges-e inkább vagy siralmas?
Epén azért, mivel táplálkozásunkra oly igen
nélkülözhetlen a sö, azután meg mivel oly nagy
mennyiségben is birjuk azt: fájdalmasan kell taasztalni, hogy a jelen szomoru időben a szegény
ember egész valójáu meglátszik már is, hogy
konyháján, asztalán és jászolában oly igen hiányzik az életnek és egészségnek ezen nélkülözhetlen
feltétele.

Oda jutottunk e tekintetben, a hol még soha
se valánk. A magyar gazda legszegényebbikének
is jászolában hevert mindig kifogyhatlanul egy
nagy darab kősó, tudva azt, hogy marháival nem
tehet nagyobb jót, mint ha neki ezen csemegét
nyujtja. És most? — Most árulják mindenfelé az
ugy nevezett marhatót, azaz: a vassal, mangánnal
és más érczczel, meg aztán szeméttel fertőzött
portót, a melynek külalakja olyan, mint a mák,
vagy mint a repcze, melyben a fertőző anyag
épen annyi mint a só és a mely a sózás czéljának
marháknál sem felel meg Odajutottunk, mondom,
hogy a szegény magyar ember nem marhájának
adja e sót, nem, mert annak már most épen sem
adhat, haaein maga élvezi a szemetet! — Bármelyik faluban nézzünk végig, alig találunk
házat, hol becsületes sóval főznének, mindenütt a
marhasó szerepel, mert ennek csak 4 krajczár
fontja, mig a jó sóé 10 krajczár.
Nem volt ezen ár nagy az eszélyes magyar
gazdának, mert tudta, hogy magának, és emlőseinek egészségére mellőzhetlen dolog az, nem dohányzott inkább, de ezt megszerezte. — De fájdalom, az utóbbi k^t évben nagyot változott a
világ és pedig nem a mi előnyünkre.
Eddig ha vásárra ment az atyafi, ha jó kedve
kerekedett, a czigánynak is jutott egy-egy hatos;
mig most azt is elkezdi már felejteni, hogy minő
formája van a pénznek. Netn volna sok 10 kr. egy
font sóért rendes évben, de sok a nyomor esztendejében, mert ha egy fillér is az ára a jó ebédnek,
de ha a fillér hiányzik, meg lehet halni éhen
mellette.
'
Tekintsük a dolgot a marhatenyésztés szempontjából. — Ha az idők megnehezült járása

miatt a szegény gazda magának sem bir sót venni,
vajjon hihető-e, hogy vesz marhájának? — És
miután a marhatenyésztés teszi nálunk magvát a
nemzeti vagyonnak, hihető-e, hogy a só drágasága által segitve lett az állam jóllétén, annál is
inkább, mivel az ország különböző vidékein ismét
felütögeti fejét a keleti marhavész, meg a lépfene, melynek részint praeservativuma, részint
gyógyszere lenne a bő sózás. — Az emberi életet
pedig mindinkább fenyegeti a cholera, mely szintén oda szokott leginkább szegődni, hol a táplálkozás szenved.
Sajnos, hogy az államnak most más irányba
kell minden gondjait öszpontositani, és vagy épen
semmi, vagy igen kevés jut a köznyomornak. Pedig az állam nem a harezmezőn, hanem itt küzd
valóban élethalálharczot.
Igen sulyos idők várnak reánk, de épen azért
igen nagy áldozatot is várhatunk, sőt követelhetünk a társadalomtól, mely áldozatok között legelsőnek kellene lennie, hogy a só, a jó kősó vagy
ingyen, vagy igen csekély áron legyen megszerezhető.
Dr. Sikor.

Valami a köszöntésről.
Azon felületes felfogás, mely szerint a köszöntés csak külső formalitás, a mely csak azért
teendő meg, mert az édes papa s az édes mama
meg a tanitó rákapatott, s mert azt, a ki nem
köszönt, a világ „megszólja" — nagyon el van
terjedve. Kivált a legujabb időben, midőn a
tömeg az anyagi jóllét gondjával bibelődik, olyan
ember gyéren akad, a ki a köszöntésben mást
is lát, mint csak puszta külsőséget. Igy áll a
dolog különösen a nagy városokban. Az ismerősök
találkoznak, kalapjok karimáján egyet billentenek, s ezzel megvan, — szaladnak tovább: ez a
lutriban kihuzott piros számokat hányja-veti
fejében, amaz váltókat ir, mig sok más mire sem
gondol. Pedig a köszöntésnek magasztos erkölcsi
jelentősége van, ha belátjuk, hogy a köszöntés
mások iránti tiszteletünknek és szeretetünknek
külső jelek általi kifejezése.
A köszöntés a legrégibb czivilizálatlan népeknél is feltalálható. Valamint a halottak eltakarításának és egy végső erő imádásának és
tisztelésének eszméje, ép ugy a köszöntésé is az
emberiséggel együtt született; s habár a miveltségbent előhaladás a külsö alakon sokféleképen
változtatott, magát a köszöntés lényegét nem
másíthatta meg. Tudnunk kell azt is, hogy a köszöntés mindig hű kinyomata a nép miveltségének, erkölcsi jellemének, s nem nehéz a köszön,
tésből a nép jellemére, foglalkozására visszakövetkeztetni.
A görögök akar jöttek, akar mentek, mindig
gy köszönték egymást: „örvendj!" Miért épen
igy? nyilvánvalólag azért, mert náluk életczélul
volt kitüzve a szép feletti örvendezés és az élet
yönyöreinek és örömeinek vidor élvezése. Ellenben a harczias római népnek „légy üdvöz, — ave"
és „élj boldogul, — vale" — üdvözletei azon örökös járáskelésre s bucsuvételekre utalnak, a melyek a roppant kiterjedésü birodalom felhőm.
ásáig napirenden valának.
Az izraelitáknak minden óhajtásuk a béke
felé irányult; nekik folyvást ezt kellett kérniök,
kivánniok, akár azért, mert mint pásztoréletü
nép szünetlenül huzódtak egyik helyről a másikra, akár azért, mert az idegenek által folytonosan háborgattattak, de főkép azért, mert a pogányok rabigáiban századokig görnyedeztek. A
régi izraelitákat vigasztalni, erősitni, kitartásra
i türelemre buzdítani alig lehetett volna hatáyosabban, mint ezen üdvözlettel: „béke legyen
relétek!"
A keresztyén vallás terjedtével a Megváltó
ieve kezd a köszöntéseknél főszerepet játszani, a
, keresztyének szivesen éltek vele a legvérengőbb üldöztetések alatt, barlangokban, katakom>ákban, máglyákon, vérpadokon, fenevadak körmei közt, egymáshoz igy szólván: „dicsértessék
az ur Jézus Krisztus." Ezen köszöntési minta
azóta igen elterjedt s ma már milliók használják.
Azt is látjuk, hogy most minden keresztyén nép
Isten nevéhez fűzi üdvözletét, annak bizonyságául, hogy az ember, ha üdvözli társát, gyarló
szivből jövő üdvözletére helyesen kér a legfelsőbb helyről kenetet és áldást. Az olasz „A Dio"val és a franczia ,,a Dieu"-vel üdvözöl. Ez utóbbinak sok utánzója akadt, — nálunk is sürün
mondják bizonyos egyének, csakhogy, „athjé,"
egészen elforditott, ficzamitott kiejtéssel, miat;
„atyjé" stb.

A tengerpartokon lakó népek rendszerint
„szerencsés utat" kivánnak egymásnak, a mi igen
természetes, mert hiszen nem kell-e a tengerre
szállónak különösen az ut nehézségeitől, jelesül
a viharoktól és hajótörésektől tartani? Az angol
„Faré well," a svéd „Farval," a dán ,,Farvel"_ és
a hollandi „Vaarvel" ismert köszöntések, s mind
szerencsés utat jelentenek.
Hogy ezen itt érintett köszöntéseken kivül
még más — alkalmi -— üdvözletek is előjönnek,
magában értetődik. Mi magyarok is máskép köszönünk reggel, máskép napközben és este; de
jellemzésünkre elegendő ezen nehány szép köszöntés: „Isten hozott! Isten veled! Isten áldjon
meg! adjon Isten! ezt vagy azt." A „jó egészséget" kívánás, noha nálunk is divatozik, kiváltképen a szláv törzsü népeknél otthonos. Nagyon
el van terjedve az „alászolgája," noha leggyakrabban helytelenül, sőt nevetségesen használtatik.
E sorok irója saját két fülével hallotta s nöm
egyszer, hogy a kapu előtt trécselő szolgálóleányok „alászolgája"-val váltak el egymástól.
A tizenhetedik század óta minden mivelt
népnél szokásban van a kalapemelés; azelőtt csak
az [alárendeltek süvegeltek felsőbbjeik előtt, s
nem ezek is. A kézszoritás a bizalomnak és barátságnak, a kézcsók a hódolásnak és tiszteletadásnak kinyomata. Az oroszok a nőket nem kézen,
hanem homlokon csókolják. A lengyel a megtisztelendőnek térdeit átkulcsolja s vállát csókolja.
A török komolyan és méltósággal hajtja meg
fejét, kezeit mellén keresztbe téve. Az arab, kezeit a sziv fölibe illesztve arezon csókol. A szilaj
beduin tüzes paripáján előszáguldva fegyverét
süti el az eiőtt, a kit megtisztelni kiván. A lappok
és otahaitiak üdvözletkor orrukat értetik össze,
Guinea négerei ujjaikat ropogtatják; északi Amerikának nehány indián törzse pedig, ha üdvözöl,
fülhasitó ordítást támaszt. A magyar ember—ha
még nem szokta meg a tányérnyalást — nyilt,
bátor s büszke természetének megfelelőleg, derült
arczczal, szemeid közé nézve, egyenes állásban,
.csak a főt hajtva meg, veszi le fővegét s mondja
üdvözletét.
Melczer Kálmán.

A magyar mérnök-egyesület
három napon át tartott gyülése, kedden délben
érte végét. A tanácskozások Hollán Ernő elnöklete alatt folytak. Az alapszabályok tervezete kevés módositással elfogadtatott, s legközelebb az
illetékes hatóságok elé lesz terjesztendő.
Az alapszabályok értelmében a technikai ügynek a szellemi és anyagi téren előmozdítását, a
következő eszközökkel akarja az egyesület elérni.
a) A kölcsönös megismerkedés és barátságos
eszmecsere létesitésére helyiségében összejövetelt tart.
b) Az egyesületi ügyek körül fölmerülő kérdéseket megvitatja, fölvilágosítja, és azokról, ha
szükségét látja, hirlapok utján vagy saját közlpnyében nyilatkozik, (mely utóbbinak kiadását, mihelyt
Körülményei engedik, foganatositani szándékozik).
c) Az egyesület tagjai részéröl hozzá intézett
technikai kérdésekben fölvilágositással, és szükség esetében tanácscsal szolgál. Továbbá tagjai
kivánatára alkamat ad helyiségeiben zártkörű tudományos előadások megtartására.
d) önálló szakmunkák kiadását elősegiti.
e) Oda fog törekedni, hogy időről időre külországokba küldött tagjai által a technika terén
felmerülő haladásokról tüzetesebb ismeretet szerezhessen.
f) Saját könyvtárt tart, melybe a nevezetesebb szaklapokat járatja.
g) Az elismert képzettségü és tehetségü
egyesületi tagoknak működhetésükre tért nyitni
szándékozik.
h) Oda fog törekedni, hogy a betegség vagy
egyéb szerencsétlenség által sujtott egyesületi
tagok számára segélypénztárt alapithasson.
Az egyesület, különös tekintettel gyakorlati
irányára, tevékenységét a következő osztályok
szerint csoportosított mérnöki, épitészeti és elméleti segédtudományokra terjeszti ki:
I. Ut, vasut és hidépités.
I I . Vizi épités.
I I I . Gépészet és gyáripar.
IV. Gazdasági és urbéri mérés.
V. Épitészeti éé bányamértan.
VI. Középépitészet.

Az egyesületi tagok mindjárt az aláírásnál
megjelölték az osztályt is, melybe a fenebbi ti
közül magukat soroztatni kivánták.
A magukat önkezűleg beirottak száma, 200
és 300 közt volt.
Az egyesület tagjai lehetnek nemcsak azok,
kik a fenn elősorolt tecknikai tudományokkal
tettleg foglalkoznak, hanem azek is, kik azokat
kedvelik.
A tagok évenkint 12 frtot fizetnek, a vidékiek azonban azon alapon, mert ők a társulati
könyvtár és központi helyiség egyéb élveitől tá*
vol vannak, csak felényit.
Addig, mig az egyesület saját szaklapot indithatna meg, közlönyéül Szathmáry Károly
„Magyarország anyagi érdekei'' czimü nemzetgazdasági lapját fogadta el.
A legfelsőbb engedély leérkeztéig pedig, az
egyleti ügyek vezetésével, az eddigi ideiglenes
bizottmányt bizta meg.

Egyveleg.
'— (Iskolázás Olaszországban.) A „Rivista dei
comuni italiani" szerint Olaszország összes lakosságából 16.999,701 sem olvasni, sem irni nem tud.
A többiek kőzül ismét 2,624,605 férfi olvasni és
irni 384,393 csak olvasni tud. A nőnemből mindössze csak 1,260,640 tud olvasni és irni, és
508,965 csupán csak olvasni.
Tehát az összes lakosság */b-e minden oktatás nélkül marad. S nevezetes, hogy mégis,sokkal
polgárosultabb tekintete van az olasz köznépnek,
mint pl. a művelt Németország s a dusgazdag
Anglia rendkivül durva alsó néprétegeinek. Még
részeg embert sem láthatni oly könnyen Olaszországban, mint az utóbb emlitett országokban.
Kétségkivül részben a szelid éghajlat szeliditő
befolyása, részben az ősrégi római polgárosodásnak egészen még mindig el nem enyészett utéhatása ez.
D
Rsz. — (A chinaiak 12 égi jegye vagy csillagképe): Tigris, nyul, sárkány, kigyó, ló, bika,
majom, kakas, kutya, vaddisznó, egér és tehén.

T A R H A Z.
Klauzál Gábor meghalt
1866. auguszt. 3-kán. .

Megint egy fényes csillag futott le a magyar
égről.
Klauzál Gábor halálában ismét egyike érte
e nemzetet azon csapásoknak, melyek a fájdalom
legélénkebb sajgása közben is önkénytelenül ama
komoly kérdésre irányozzák gondolatainkat: ki
áll a kidőlt oszlopok helyébe?
Oly sok veszteség érte már multunk embereit, oly kevés biztató kilátást nyujt a jövő, hogy
az amazok soraiban támadt hiányok kipótlásáról
méltán aggódunk.
Klauzál egyike azon férfiaknak, kik a helyen,
melyet a közélet terén elfoglaltak, oly kitartással
és sikerrel küzdöttek, hogy dicsőségére válnak nem
csakmaguknak, de a hazának is, melynekzáezlója
alatt és érdekeiért küzdöttek.
Élet- és jellemrajzát közlötte a V. U. (1861.
évi 3. szám); s e részben oda utasítjuk olvasóinkat. Klauzált közel 20 év óta legfőkép hazánk
anyagijobbléte foglalkoztatá. Az 1848-diki magyar
miniszteriumban, mint a földmivelés, ipar és kereskedési ügyek minisztere foglalván helyet, ettől
fogva közgazdasági ügyeink vették igénybe csaknem egész figyelmét és munkásságát. S ki visszaemlékezik az 1861-ki országgyülésen mondott
velős beszédére, tapasztalhatta, mily gondos
figyelemmel kisért ő hosszas tétényi elvonultságában is minden legkisebb mozzanatot, mely a
nemzetgazdasági téren fölmerült, minden egyes
lépését a birodalmi kormánynak, mely Magyarország anyagi érdekeit is érinté. Azon éles bírálat,
melyet emlitett országgyülési beszédében a bécsi
kormány-férfiak államgazdasági eljárása fölött
tartott, eléggé tanusitják Klauzál nézeteinek, alapos elveinek helyes voltát.
Klauzál a szabadkereskedés embere volt, azt
tartá, hogy a nemzeteknek kölcsönös viszonyaik
kellő felfogása mellett semmi sem áll inkább érdé-

kökben, mint a mennyire csak lehet, az Önfentartás parancsolta kellő óvatossággal, a védvámrend?zerből lassu fokozatokban, a termelő és ipar
erő kellő megfontolásával a mennyire lehet, a szabadkereskedés nagy elve felé hajolni. E nézetből
indult ki már nemzetgazdasági miniszíerkorában.
— E tárgybani törekvéseit azonban az események
rohamos folyása megsemmisité.
Nemzeti gazdagodásunk forrásait és eszközeit
ott kereste Klauzál, a hol azok valóban vannak.
A jelen adóztatási rendszert, mely a status-oekonomia józan elveivel merő ellentétben, magát a
termelési erőt támadja meg és apasztja, határozottan kárhoztatta.
Egy szóval, oly tiszta belátás, oly helyes felfogás jellemzék nemzetgazdasági politikáját, hogy
ha még egyszer kereskedelmi miniszter után kellett volna néznie Magyarországnak, a honatyák
soraiban Klauzálnál alkalmasabb és méltóbb
egyént most sem találhatott volna.
Elvesztése minden körülmények közt érzékeny csapás leendett a nemzetre, kétszeresen az
most, midőn kezel állunk azon reményhez, hogy
tehetségeit ujra a tettek mezején vehette volna
igénybe az anyagilag is annyira megroncsolt ország közgazdasága.
Klauzál Gábor utolsó tagja volt amaz idegen
származásu családnak, mely honunkban való rövid szereplése alatt maradandó nyomokat hagyott
maga után. E család eredetéről nem a leghívebb
adatokat olvastuk eddig a lapjainkban közlött
nekrológokban. Hitele3 adatok nyomán Írhatjuk,
hogy Klauzál Gábor édes atyja, Szlavikovitzi
Klauzál János, Belgiumban született, hova ősei
mint az uj hit hivei a husszita mozgalmak
alatt menekültek. Belgiumban már a család neve
is megváltozott Clauzel-re. Klauzál atyja tehát
nem volt cseh születésü, hanem csak később korában került Csehországba, midőn nővére b. Pöck
tábornokhoz ment nőül Brünnben. Katonai állomása csaknem mindig Magyarországban volt s
mint az Eszterházy huszárezred ezredese nyerte
meg a magyar nemességet. Neje Babarczy-leány
volt. Midőn Napoleon serege Győr körüljárt,akkor a pesti polgárőrség brigadérosa volt s azóta
mindig Pesten lakott 1831 dik évig, a midőn

meghalt. Sírboltja a pesti u. n. váczi temető
ből a kerepesi ut melletti temetőbe tétetett át
ott látható ma is. Négy fia volt. Az egyik
Imre, nevezetes nemzetgazdászati s gazdasági tehetség volt, e szakokban irodalmilag is nagy sikerrel müködött, s mint a néhai gr. Károlyi Lajos uradalmainak igazgatója, érdemteljesen fejezte
be pályafutását. A második nevezetes orvos, a
harmadik jeles katona volt s a tábornoki törzskarnál is vala alkalmazva. A negyedik a f. évi
aug. 3 an meghalt Gábor, ki 1804-ben születvén,
62 évet élt, Csongrádmegyében kezdte közpályáját, melynek az 1836—40— 44-diki országgyüléseken követe és büszkesége volt. Ez országgyüléseken lelke s vezére volt az ellenzéknek, leghívebb elvrokona és legbensőbb barátja mindvégig
Deák Ferencznek. Tiszta szeplőtelem jellem, a
magán életben ugy, mint a politikai pályán. S
innen van, hogy a tétényi magányában élő kertésznek, tisztelői és barátai soha sem voltak kevesebben, mint egykor a miniszteréi.
Életét régen féltettük, mert hosszu idő óta
betegeskedett; mégis megdöbbentő volt halálának
hire mindnyájunkra, s a fájdalom, melyet elvesztése fölött érzünk, végig rezgi az ország mindem
idegét. Kalocsán, hol a halál érte, még ma is
gyászlobogó leng a kaszinón, s számos aláirással
egy részvétnyilatkozatot intéztek a boldogult
özvegyéhez. Szegeden pedig oly fényesen ülték
meg a temetés szomoru ünnepélyét, a mint ezt
Klauzál valóban meg is érdemelte azon várostól,
melyet két országgyülésen (1861 és 1866-ban)
oly dicsőséggel képviselt, s melyhez annyira ragaszkodott, hogy végrendeletében is kifejezte abbeli óhajtását, miszerint oda óhajt eltemettetni.
Folyó hó 6 an este, 20—25 ezernyi nép, 50 gyászlobogó, és temérdek fáklya állotta körül a drága
hamvakat, melyek fölött Szeged egykori polgármestere, Osztrovszky József tartott megható
gyászbeszédet,sirja fölött pedig a dalárda éneklé
a Szózatot.
Ugyancsak Szegeden e hó 14-én nagy gyászmisét tartanak fölötte, melyre a képviselők kőzül
is többen megjelenni szándékoznak.
Áldás a nagy hazafi emlékezetére!
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lepő hatással volt a nagy számmal megjelent
Mi ujság?
diszes kőzönségre, melynek élén b. Sennyey, tár•* (A Bánság történeti leirása.) Böhm Lénárt, nok ő excját és nejét, Pest város hatóságának
— (Udvari hirek). A kedvezőbb idő beálltáki hazai történetünkkel már régóta foglalkozik s vezérférfiait láttuk, a társulati elnökség és jelvé- val Császárné ő Felsége a budai várlakból gyakkitől a temeei Bánság története még 1861 ben nyek által megkülönböztetett választmányi ta rabban tesz sétalovaglásokat s kirándulásokat.
megjelent német nyelven: most ujabban nemcsak goktól kisérve. A néző közönségnek értelmes és Gr. Andrássy Gyula és neje f. hó 7-én az udvari
Temes , Krassó-, Torontál- ée Bácsmegyék, de a kellemes előadású kalauza Xántus János, a fárad- ebédhez voltak meghiva.s — Császárő Felsége
magyar határőrvidéknek történetét is megirta hatlan intézeti alelnök volt, ki előbb a nagy ven Budára jövetelérőHs különféle hirek szállonganak.
két kötetben magyar nyelven; az első kötet a déglő zenekarának emelvényéről adta elő röviden Némelyek szerint O Felsége már tegnapra (szompolitikai, a második pedig a természeti történetet az állatkert czélját és történetét s azonkivül a bat) váratott; de valószínűbb, hogy csak 19-én
foglalván magában; s a műhöz gondosan készült körséta alkalmával minden egyes nevezetesebb fog ide érkezni a szász király társaságában. A
térkép és az ott talált régiségek stb. rajzairól 12 pontnál szakértő magyarázattal szolgált. — Az Sz.-István ünnep ez idén igen fényes lesz, miután
tábla van mellékelve.
állatkert most már át van adva a főváros közön- mind O Felségeik, mind a császári gyermekek, az
— (Felhivás.) Alólirottak.mint az „Auróra" ségének, s bizton hiszszük, hogy az nemcsak egész cs. kir. udvarral együtt részt fognak benne
Czimü album-naptár szerkesztői, fölkérjük tisztelt egyik fődisze lesz Budapestnek, hanema szóra- venni. Ez okból történt volna, hogy a már utazó
ivtartóinkat, sziveskedjenek beküldeni az előfize- kozásnak és mulatságnak is egyik legalkalma- félben volt cs. testőrség parancsot kapott, hogy
tési pénzeket, mivel a könyv pár nap alatt el- sabb, legkeresettebb helye. A választmány érdeme, további rendelkezésig még Budapesten maradjon.
hagyja a sajtót. Zilahy Imre és Áldor Imre.
hogy a városliget egy elhagyott sivatagára vá— (A magyar országgyülés összehívásának
— (Gyógyszerészeti munka.) A budapesti di paradicsomot varázsolt még pedig — arány- híréről) a „Neues Frbl" igy nyilatkozik: A „Degyógyszerész-testület könyvkiadásának 3-ik kö- lag röviáidő alatt és kevés költséggel. Most a kö- batte" azon reményben van, hogy „nem fog egy
tete megjelent. A munka czime: „Vegytan, külö- zönségen a sor, e nemes törekvéseket tömeges hét sem eltelni, s a magyar országgyülés összenös tekintettel a gyógyszerészeire." Irták dr. Fel- pártolással meghálálni! — A bemeneti dij 20 krra hivatik." Egy helybeli levelezőnk azonban hiletár Emil és dr. Kátai Gábor. A szaklapok nagy van szabva.
vatalos jellegü forrásokból arról vél értesüldicsérettel emlékeznek e könyvről, mely irodalAz ünnepélyes megnyitásnak programmja ez hetni, hogy a végleges béke megkötése előtt e
munkban valódi hézagot fog pótolni.
volt: 1. Összegyűlés a medveháznál 12 órakor remény aligha teljesül. Az isinéti behivás kérdé** (Lelenczház-e vagy köznövelde ?) íly czim s harangszóra megindulás zászló elővitele mel- sében nem történt semmi megállapodás. Szóalatt tette közzé „kézirat gyanánt" e napokban lett a vendéglő terére. 2. Az elnök a zene- val, ez annyit jelent, hogy sem az egyik sem a
Bapos József azon alapszabály-javaslatát, melyet csarnokról üdvözlé a vendégsereget s rövid másik német lap nem tud e tárgyból semmi bizo1864-diki május 2-kán a lelenczházi bizottmány- vázlatát adá a kertnek. 3. Indulás a majom- nyosat. Ennyit mi is tudtunk.
nak előterjesztett, hozzácsatolván egy igen érde- házhoz, melynek megismertetése után a papagály** (Legfelsőbb kitüntetések.) A custozzai csakes fejtegetést, melyben a lelenczház-állitás hely- fasoron keresztül menet. 4. A bagoly-várhoz. tában tanusitott hősiességért kitüntettek névsotelenségét tünteti elő s a helyett a közneveidét Ennek megismertetése, 8 utána 5. A tó-part rában a következő hazánkfiait is találjuk: Benazon oldalára ment a vendég-koszoru, melyen a csek László alhadnagy, salamonfai Rátkay Sándor
ajánlja.
— (Megjelent): „Andromache", tragődia öt vízesés látható. 6. Fáczánház. ,7. A hidon keresz- huszárőrnagy, erdődi gr. Pálffy-Daum Vilmos,
Felvonásban. Irta Racine. Forditotta Zilahy Imre. tül a tyukház mellett elhaladva a teve és szarvas- huszárkapitány, Veres János huszárfőhadnagy,
A munka tiszta jövedelme a mezőségi inségesek ház között megállapodás s megismertetés. 8. A Krisztiányi Vilmos s nyáregyházi báró Nyáry
segélyezésére van szánva. Zilahy Imre szép tehet- juhakol déli oldalán megállapodás. Innét a keri- Béla huszár-alhadnagyok, erdődi Török Jozsef
ségü fiatal irónk e műfordításban is sikert mutat, tés vonalán vissza a túzok- és daruudvarok kö- huszárezredes a hadi diszitvénynyel ellátott kami által irodalmunknak jó szolgálatot tett. A mű zött, megállapodás s megismertetés. 9. A gép-ház- tonai érdemkereszttel, mádi Kovács György kapikülkiállitása Imreh Sándor, maros-vásárhelyi nál utolsó megállás s ennek mint éltető erőnek s tány, Ferdinánd Gyula, Balogh Lajos huszárfőa csővezetésnek megismertetése. Berekesztő szózat, hadnagyok, Marka József, Smrecsányi István s
nyomdásznak dicséretére válik.
** (Füredi Mihály kedvelt népdalai) második melylyel együtt a kert megnyitottnak mondatott. Hedry József huszárkapitányok, s Turgay Ignácz
— Az állandó beléptijegyek az állatkertbe a a legf. dicsérő elismeréssel lettek kitüntetve.
kiadásban is megjelentek. A 25 népdal, melyek
részvények előmutatása mellett a atársaág irodájáa nép ajkára már mind átmentek, többnyire is- ban (Dorottya-utcza l l . sz. az udvarban) vehe— (A három százados Zrinyi-Unnepély) tármertebb költőink műveire készült s több szerze- tők át.
gyában Szigetvárott augusztus 4 én tartott biményről méltán el lehet mondani, hogy Füredi
zottmányi gyülésben végzéssé emeltetett, hogy a
— (A pesti fb'reáltanoda) igazgatója, Ney fenforgó sulyos hazai körülményeknél fogva a f.
nemcsak mint előadó, hanem mint szerző is a
népdalok hőse. A zeneműveket Mosonyi Mihály Ferencz kiadta 186%-iki tudósitványát. A lefolyt évi szeptember 7-ére tervezett országos Zrínyiévben 537 tanuló volt itt. A városi tanács az első ünnepély megtartása boldogabb időkre halasztastette zongorára. Ara 3 ft.
félévben 68, a másodikban 64 tanulót részesített
— (A nemzeti szinház) a szünnapok el- tandíjmentességben. (Most a szünnapok alatt a sék, és ez évben csupán caak a szokásos gyásztelte után, még mindig nem fejté ki teljes erejét. pesti reáliskola nagy épülete nem egyéb kaszár- misével egybekötött szerény ünnep tartassék meg.
Egy részröl, még a közönség sem igen látogatja, nyánál, melyben baka-ujonczok gyakoroltatnak). Ennek következtében a gyüjtéssel megbizott t.
cz. ivtartó urak felkéretnek, hogy bizonytalan
mert az estéket még többnyire a szabadban tölt— (A debreczeni uj gazdasági tanintézet)
heti, más részről még a főbb tagok sem gyülekez- épülete a Péterfia-utcza végén már tökéletesen időre halasztott ünnepélyre a körülményekhez
tek mind öesze. Néhányan még most használják a kész s — mint a „Hortobágy" irja — csupán képest gyűjtéseiket folytatni, és a befolyandó
vidéken szabadságidejük hátralevő részét, máso- belsö fölszerelése van még hátra. Ezután a tan- pénzeket a szigetvári bizottmánynak beküldeni
kat betegség tart vissza. Ugy tudjuk azonban, folyam azonnal elkezdődhetik. Reméljük, hogy a sziveskedjenek; azon t. hazai intézetek és egyéhogy titokban több uj eredeti műre készülnek. vidék ifjai fel fogják használni az alkalmat, hogy niségek pedig, kik e czélra adakozásaikat már
Ilyenek: Zichy Antal pályakoszozuzott drámája: az intézetben a gazdaság elméleti és gyakorlati beküldötték volna, e pénzeknek kamatozás végett
„Cromwell"; Rákosi Jenö „Aesopus" és „Reggeli ágaiban kiképezhessék magukat.— Szintén Debre- a kaposvári takarékpénztárba történendő beadáelőtt" czimü vígjátékai; Szász Károly „Flóra" czenből azon örvendetes hirt irják, hogy a Horto- sáról értesittessenek. — D. Kohári, bizottmányi
czimü népszínműve s Szigligetinek a pályázatnál bágyi pusztán hetek óta teljesen kiszáradt nö- egyző.
nem nyert drámája: „Szerencsés Imre". — Azon— (Vörösmarty-tér Székesfehérvárott.) Erről
kivül rebesgetik, hogy a régóta hirdetett „Lohen- ényélet a gyakori esőzések folytán ujra feléledt ;zt irja egy levelező: A Vörösmarty-tér szépül.
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grin" (Wagner operája) és „Dózsa György"
Schwanfelder kanonok épített oda egy szép két
a gyepes legelőkön.
(Erkel operája, végre szintén szinre kerülnek.
emeletes
házat. Ha visszagondolok egy-két évre,
— (Meghívás.) A biharmegyei gazdasági
midőn
még
e téren csak egy rozzant kŐkerités
gyesület alapszabályaira vonatkozólag a nm.
volt, hol most a város legszebb házsora diszlik,
Egyház és iskola.
magyar kir. helytartótanácstól ujabb rendelet
remélni merem, hogy rövid idő mulva ez lesz vá— (Superintendens-választás). A nem régi- érkezvén, f. évi augusztus hó 20-dik napján d. u. rosunk legszebb pontja. Sok város megérte azt,
ben elhunyt Zsarnay Lajos helyébe, a tiszánin- 5 órakor Nagy-Váradon a kaszinó nagytermében logy a külvárosban nyerte meg legszebb utczáit,
neni helv. hitv. egyházkerület mult héten Kun közgyülés fog tartatni, melyre az egyesületnek A keresztülmenő tótok nagyon köszöngetnek a
Bertalan miskolczi lelkészt választotta meg su- tagjai tisztelettel meghivatnak. Győrffy Gyula, szobornak, ha elmennek mellette.
egyző.
perintendensnek.
— (Jótékonyság.) Kalocsáról irják: A fele— (Egyházi közgyülés.) A bányavidéki ág.
Közlekedés.
baráti szeretetnek egyik ritka példáját adta Gaev. egyházkerület aug. 14—18 napjaiban tar— (A pest-ujpesti lovas vasut), vagyis helye- járy Antal ur, ki néhai Kunszt József kalocsai
tandja ez évi közgyülését Pesten.
sebben
: a közuti vasut mindekkoráig igen nagy érsek hagyatékához tartozó, mintegy 25 ezer
— (A rozsnyói ev. gymnázium) igazgatója
keletnek
örvend a főváros lakosai között. Min- mérő, különbnemü gabonát, május hó végével
Pelech János ur jelenti, hogy a tanoda mellett
denki
siet
legalább egyszer megkisérteni ez uj megvásárolván, a fagy ostorozta népet megvifennálló olcsó tápintézet a jövő évben is fenn fog
kirándulási
alkalmat, 8 azt irják, hogy a megnyi- gasztalandó, midőn piaczunkon a tiszta buza pesti
tartatni. Az emelkedett árak daczára is csak az
mérője 8 fton kelt, ő a károsultaknak fájdalmait
eddigi dijak lesznek fizetendők, u. m. ebédért 30 tás óta a sok 10—15 kros menetárakból napon- tekintve, a buzának pesti mérőjét 6 frtjával enkint
200
ftot
vett
be
a
pénztár.
E
nagy
frequentia
ft., vacsoráért 15 ft. Szolgáljon ez tudomásul az
később valószinüleg alá fog hagyni, de különben gedte át; s igy 4000 mérőnél, 8000 frt. áldoillető szüléknek.
minden arra mutat, hogy ez uj közlekedési mód zatot hozott. Azontul hitelre ragymennyiségü
lassanként szintén megteremti a közönséget, mint kukoriczát engedett át, s megérdemelte azt, hogy
Közintézetek, egyletek.
fokonkint meg kellett teremtenie a helybeli gőzö- e nemeg tette nyilvánosságra jusson.
— (Helyes felszólalás.) Lőw Lipót, a derék
= (Al állatkertet) csütörtökön, aug. 9-kén söknek s a tömérdek omnibuszoknak is. A közuti
nyitották meg. A megnyitás kellő díszszel ment vasut eddig ugyszolván csak próbanapjait élte s szegedi rabbi nyilvánosan felszólalt a „Szegedi
végbe; ft lobogókkal diszitett egyes térek, az az igazgatóságnak eddig bŐ alkalmat nyujtott a Hiradó"-ban az ellen, hogy a szegedi kathol.
izléssel és szakértelemmel épitett egyes épületek, sinek és kocsik szerkezete körüli hibák megisme- gymnáziumbeli zsidó tanulok külön nemzetiséga szépen rendezett virány, jó és kényelmes utak, résére, a mit bizonyosan a szükséges javítás is ként vannak osztályozva, holott ők magyaroknak
árnyas fasorok, majd ismét szép kilátást nyujtó, mielőbb követni fog, hogy a kocsiknak eddig vallották magukat. E felszólalást sok más iskolai
pázsitoe nyilt terek 8 a már is 300-nál több külön- többször tapasztalt kizökkenése teljesen eltávo- igazgatóság is szivére vehetné, a kik még mindig
féle emlősök és madarak váltakozó serege — littassék. Másrészről a kocsisok és lovak begya- nem tudnak vallás és nemzetiség között különbmind ez nemcsak igen kellemes, de valóban meg- korlása is időt igényel.
séget tenni.

Melléklet a Vasárnapi ujság 32-dik számához 1866.

Irodalom és művészet.

— (Egressy Gábor helyére) a nemzeti színházhoz Molnár Györgyöt, a budai népszinház volt
gazgatóját szándékoznak meghívni. A választás
átalános helyeslésre talál.
— {A budai Lukácsfür dot), mely a Császárfürdő tőszomszédságában van, árverés utján el
fogják adni. A kikiáltási ár 320,000 ft. Jelentkezési határidő szept. 3-ka.
— (A pesti gázrobbanás esete a legfelsőbb
törvényszéken). — Az 1864. január 8-án a vácziuton lévő Muráty-féle házban explosio következtében történt baleset, melynek négy emberélet
esett áldozatul, mint tudva van, büntető-törvényszéki vizsgálatra adott alkalmat. A pestvárosi
törvényszék mint első biróság nem csak Hein gáztársulati hivatalnokot mentette föl az ellene ioriitott vád alól, hanem a társulatot magát is, és az előadott esetben nem talált semminemü indokot, mely
büntetést vonna maga után. — A királyi tábla
ellenben a megkárosultak folyamodása alapján
Hein társulati hivatalnokot szolgálati kötelezettsége mulasztásáért egy évi börtönre itélte; a károsultakat pedig, kik megtéríted igényeket formáltak, ezen követeléseikkel a polgári utra utasitotta. Most pedig a hétszemélyes tábla az alperes
folyamodása folytán a királyi tábla itélete ellenében az első birósági fölmentő itéletet megerősitette. Ezea ügy ennek folytán, a mennyiben büntetés forogna fönn, bevégzettnek tekintetik, s
csak a kárpótlás kérdése marad még fenn.

Kimutatás a bukovinai adakozásokról.
Bukovinában Andrásfalván, aug. 1-én 1866.

Midőn a t. szerkesztőségtől m. hó 16-án kelt
becses levél kiséretében inaégünk enyhitésére begy üit könyör-adományok hetedik küldeményét
kezünkhöz veszszük, örömest engedünk tisztelt
Uraságod méltó kívánalmának, és mint igéretünk
is igényli, ezennel beküldjük számlánkat mindazon összegekről, melyek hozzánk, a „Politikai
Újdonságok" f. évi 6-ik számiban a bukovinai
református magyarok nevében közzétett esdő
szózatunkra begyültek, és a „Vas. Ujság" több
számában részletesen kimutattattak.
1-eő küldemény február 23-ról: a) bankópénzben 198 ft. 10 kr., b) két darab cs. arany á
5 ft. = 10 ft.
2-ik küldemény márcz, hó 2-ról: a) bankóban 255 ft. 65 kr., b) 2 db kétfrtos tallér — 4 ft,
1 db. egyforintos, 4 db. ezüst huszas 1 ft. 40 kr. =
6 ft. 40 kr.
3-ik küldemény márcz, hó 16-ról: bankópénzben 135 ft. 65 kr.
4-ik küldemény ápril hó 4-ről: bankópénzben 205 ft. 33 kr.
5-ík küldemény ápril hó 30-ról: a) bankóban 245 ft. 58 kr., b) egy db kétftos tallér = 2 ft.
6-ik küldemény május hó 30-ról: a) bankópénzben 357 ft., b) 1 db egyfrtos tallér = 1 ft.
7-ik küldemény julius hó 16-ról: bankóban
337 ft. —Hét küldemény összesen 1753 ft. 71 kr.
Azaz: egy ezer hétszáz ötvenhárom ft. 71 kr. o. é.
Jegyzés: ezek között volt két db. cs. arany,
három db. kétfrtos ezüst tallér, két db. egyfrtos
ezüst tallér, négy darab ezüst huszas.
A kiadásokról készítendő számolat is lehető
rövid időn közzé fog tétetni.
Addig is mind a tisztelt szerkesztő ur, mind
minden kegyes adakozók irányában forró hálánkat ujra nyilvánítva és mindnyájukra az ég áldásáért buzgón esedezve,mély tisztelettel maradtunk

Szerkesztői mondanivaló.
8367. Csemely. T. Sturmán Györgyné asszonyságnak. A 8 font tépés kezünkhez érkezett $ azonnal átküldtük a sebesültek ügyében kinevezett Pestvárosi bizottságnak, hol köszönettel fogadták a jótékony adományt.
8368. K. Lóna. Az 5 ftot a munka kiadójának, Ráth
Mór urnak szolgáltatjuk át.
8369. Pest. R - s J - f . Már kijelentettük, hogy a
„nő" és „né" fejtegetését befejezettnek tekintjük; azonfelül a küldött czikk több részletével nemérthetünk egyet.
8370. Oh szép idök. A fordítás nem elég gördülékeny; de maga az eredetiben megküldött cseh dal sem
tartozik a remek müvek közé.
8871. Mikosd. A rajzok munkában vannak. A napi
érdekü események rajzai szorították eddigelé háttérbe.
Különben is a felosztott munkaerő s a tér és idő kimértsége gyakorolja nálunk zsarnoki hatalmát. Csak még egy
kis türelmet kérünk.
8372. Karczag. V. S. Nem oly könnyü dolog, art a
kéziratot megtalálni; de mihelyt meglesz, azonnal küldjük.
8373. Bereg. Tiszaháti. Oly tartalmu volt a levél,
hogy jobb időkre félre kellett tennüak. Más fajtát kérünk.
8374. Pótharaszt. B. K. A választ kézzel fogható
módon viszi mai lapunk.
8375. Sz. Gróth. K. A nagybecsü küldeményért szives köszönetet mondunk. Az anyag felette becses; csupán
a „jelea állapotról" szerettünk volna bővebb részleteket.
8376. T. Dada. B. A. A hosszu replika daczára is
előbbi nézetünk mellett kell maradnunk s tiszteljük más
emberek izlését. Kevesebb szót, több tartalmat! — ez
az, a mit mi óhajtunk.
8377. A müvészet. Ki nem elégítő. Nem is jól választott tárgy.
8378. Kétegyháza. Gy. L. A mint hozzáférünk,
v
égig fogjuk nézni a lajstromokat ; s ha a beküldött nevekre akadunk, azon pillanatban tudósítjuk önt s az aggódó rokonokat.

** (Szerencsétlenség a vasuton.) A győr-bécsi
vasutvonaton ujabb szerencsétlenség történt. Egy
utazó elmerülve nézegetett ki az ablakon, s nem
SAKKÜÁTÉK.
vette észre, hogy a mozdony az alagutszerü
345-dik sz. f. — B a y e r K o n r á d t ó l
helyhez jutott, melynél feje a kapu falába ütkö(Olmützben).
zött, még pedig oly erővel, hogy azonnal elvált a
Sötét.
testtől s fej nélkül omlott vissza a vaggonba az
utasok közé.
— (Katonaállitás.) Az ország egyes vidékein a szokott ujonczozás helyett most zeneszó
mellett nemzeti lobogókkal járják az utczákat a
verbunkosok, még pedig többnyire jó sikerrel.
Balassa-Gryarmatról többi között ezt irják: Az uraságodnak háládatos szolgái
állitás előtt nagyon sokan voltak azon véleményBiró Mozes,
Kántor János, B. R.
ben, hogy a megyére esett illetőséget nem tudva
ev h. h. lelkész, ez id. esperes.
kiállítani, majd a szokott ujonczozáshoz kényszerülünk folyamodni; mily kedves csalódás! —
Nemzeti szinház.
•
•
A vizsgáló bizottmány termébe menve, ott épen í
akkor nyilvánitotta két beállni akaró fiatal suPéntek, aug. 3. „A fösvény." Vigj. 5 felvon.
hancz, hogy: „Uraim, ha be nem vesznek, Isten- Moliére után Kazinczy Gábor. — Tóth József egyik
ugyse felakasztom magamat"; tanulság ebből az, legfényesebb szerepe, melyben ma is jeleskedett.
hogy megyénknek meleg keblü igazi magyar fiai
Szombat, aug. 4. Második rendkivüli előadás
vannak. Igy irja a „Sürgöny."
fölemelt árakkal a sebesültek javára: „Az afrikai
— (A poroszoknak jó kémeik voltak). A poro- nő." Zenéjét irta Meyerbeer. — A hivatalos kimuszok nemcsak térképek tekintetében látták el jól tatás szerint ezen előadás 743 ft. 92 krt jövedelmagukat, hanem alkalmasint a községek statistikája mezett a sebesülteknek.
a
b
c
d
e
f
g
h
is rendelkezésükre állt. Felső-Hollabrunnban egy
Vasárnap, aug. 5, ,,4 csikós." Népszínmű 3
Világos.
tiszt kérdezvén a polgármestert: hány tehene van a felv. Szigligetitől. — A főszerepek Réthy, Ormai
Világos iádul, s 3-ik lépésre matot mond
helységnek? ,— ez azt felelte: 92. — Nem igaz, és Balázs-Bognár Vilma kezében voltak. A két
válaszolt a tiszt; majd pontosabban megmondom utóbbi nem eléggé eredeti csikós-nép, de legalább
A 340-dik számu feladvány megfejtése.
én, önöknek 295 tehenük, ennyi meg ennyi serté- jól mondják el dalaikat.
(Minkvitz Jánostól, Berlinben.)
sük, juhaik, kecskéjük van; s mondja meg N. N.
Hétfő, aug. 6. ,,Rózsa és Rózsika." Franczia
Világos.
Sötét.
Világos. A) Sötét.
urnak (itt egy polgárt nevezett meg), hogy befa1. Bf6-a6
Fb7-a6:A) 1
Kc4—d4
lazott pinczeablakait nyissa föl ujra, mert külön- vigjáték 3 felv.
2. Hc3-e2f
Kd4-e4
ben majd mi nyitjuk föl.
Kedd, aug. 7. „A sevillai borbély." Vig opera 2. Bfö—eö Fh2-e5:
3. Hdö—e7f tetszés szer. 3. Ba6- e6f
Ke4-f 5:
— (Felhivás.) Alulirt szerencsés levén a ko- 2 felvon. Rossinitöl. — Rozina szerepét Mányik 4. He7—imát.
4.
Hd5-e3tmat.
lozsvári nemzeti szinházat a jövő szinidényre meg- f £rnesztina énekelte, a közönség élénk tetszésnyiHelyesen fejtették meg. Venzprémben: Fülöp Jónyerni, ezennel felkérem a vidéki drámai színé- latkozataitól kisérve.
zsef. — Harasztiban: Gr. Festetich Benno. — Miskolczon i
Szerda, aug. 8. „Eszter és David." Vigjáték Czenthe József. — Pozsonyban: Csery Gábor. Debreszeket, színésznőket, opera-énekes s énekesnőket,
hogy a kik a f. é. oktober 16-án kezdődő idényre 2 felv. Scribe után Somolki. — A. vigjáték után czenben: Z. I. — Petten: Rakovszky-Vagy on Judit.
Rövid értesítések. Zámoly: W. F. Az érintett első
hozzám szerződni óhajtanak, ez ügyben bérmentett egyes tánczdarabok a balletszemélyzet által.
lépésre Fa6 —e'2 mindent meggátol. — Vizesréth: T. P. és
levelüket szeptember 1-éig nekem czimezve a
Csütörtök, aug. 9. „Borgia Lucretia." Opera B.-Füred: F. A 340. sz. feladványnál, melynek épen most
nemzeti színházhoz küldjék. Pesten aug. 9-én 3 felvon. Donizettitől. — A czimszerepet Carina megfejtését közöljük, csak az általunk közölt egyetlen ut
1866. Fehérvári Antal, a kolozsvári nemzeti szin- Anna, Orsini szerepét Mányik Ernesztina k. a. vezet czélhoz. H—f4 elsö lépéssel legtöbben próbálkoztak; azonban F - dó. 2. B-d5: II—f4: 3. B—h6 lépések
ház igazgatója.
énekelte.
után Sötétnek H—d3 védelmi lépésére a mat meghiusu

TARTALOM.

H ETI-NAPTÁR.
Hónapi- és
hetinap
13 Vasár
13 Hétfő
14 Kedd
15 Szerd.
16 Csőt.
17 Pént.
18 Szomb

Katholikus és Protestáns
naptar

Augusztus

Izraeliták
naptára

Julius (ó) Elul Ros.

ip
hossza
f.

íél

V- 6 P-
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nyüg.
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P-

Id
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hosa za

G l l Klári
31 B II Eudoc. lElulHos. 139 27 4 52 7 16 162
Ipoly
1 Aagast. B. 2
140 24 4 54 7 15 175
Özséb
2 A. böjt kez. 8 40nap.ini. 140 22 4 55 7 13 187
N.Bold.Assz. 3 Izsák
4
rkezd. 141 9,0 4 56 V 12 200
Rókus
4 Aristarch
17 4 56 7 10 217
5
Bertrám
5 Eusignius
6
143 15 4 58 7 9 224
Helena
6 Ur szinvált. 1 48. Sab. 144 13 4 59 7 7 235
változásai. 3 Elsö negyed szombaton 18-kán, 10 óra 32 perczkor délelőtt.

G 12 Klára szűz
Hippolitus vért.
Özséo, Athan. f
N. Bold. Assz.
Rókus, Ilyacint
Liberat apát
Ilona, Agapit

Hold

Görög - orosz
naptár

6.

p-

nyng.
6.

p.

17 6 55 8 0
8 3 8 27
ll
44 9 6 8 54Í
2 10 10 9 22
6 l l 10 9 51
1 este 10 21
52 1 8 10 56|
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Kövendi Fejér Márton (arczkép). - A magyar mérnökökhöz. — Vastag és veszélyes balvélemény — Eredeti tudósitás a katalauni hún csatatérről — Kochmeister
nyári laka Budán (képpel). - A keszthelyi Hévvi* (képpel). — Sebesült katonák szállitása Pesten (képpel)- —
Tanulságok a mostani háborúkból. — A sószüfcség. —
Valami a köszöntésről.—A magyar mérnök-egyesület.—
Egyveleg. — Tarhaz: Klauzál Gábor meghalt. — Irodalom és müvészet. — Egyház és iskola. — Közintézetek,
egyletek. — Közlekedés. - Mi ujság? — Kimutatás a
bukovinai adakozásokról. — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.
Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-utcza 1. sz.)
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VASÁRNAPI UJSÁG
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK
18G6. második félévi folyamára.

Előnzetcsl föltételek:

(a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve
vagy Buda-Pesten házhoz hordva)
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(Pest, egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

A felsö-lövoi evangélikus nyilvános tanintézetben,

Vasmegyében, a jövö tanév f. é. szept, l-jén veendi kezdetét. Ezen intézet néptanitóképezdét és alreálprymnasiumot foglal magában, melylyel tapnövelde
(Pensionat) áll kapcsolatban 6 — 16 éves fiuk számára. Ez utóbbiban a növendékeknek, szakavatott tanitók folytonos apai gondos felügyelete s vezetése alatt,
216 ft. o. é. igen mérsékelt évi dij mell< t t , mely összegben zz iró- 8 rajzeszközök
is foglaltatnak, nevelés, alreálgyranásiumi oktatás, lakás, táp, szolgálat, mosás,
fűtés és világítás nyujtatik. A növendékek a felvétel alkalmával keresztleveleiket,
himlőoltási jegyeiket és azon oktatási bizonyítványaikat tartoznak felmutatni,
melyek eddigi tanításokra vonatkoznak. Szintugy ellátandók a szükséges ágyneművel, fehérruhával és ruházattal. Ének, testgyakorlás és franczia nyelv kötelező tantárgyak. Az előadási nyelv a német, mely mellett azonban a honi nyelvre különös
gond fordittatik. — Felsó-Lövön, augusztus l-jén 1866.

Linberg«*r I s t v á n , igazgató

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4. sz.) megjelent
és minden könyvárusnál kapható:

Legujabb ifjusági iratok.

minden évszakra
dúsan eHát ott

o

legujabb bel- és külföldi

' 0 1 S ti A 0 I

E porok, rendkivüli 8 a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert há'i-szerek között
tagadhatatlanul az első helyet foglalják ei; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből ktirült s kezeinknél
levö hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rö^zőtt szorulásoknál, euiészthetetlenségnél e* Kyomorbévnéi;
továbbá: görcsük, vese- és ideges bajokban, szivdobogásnat, idegesség okozta főfájásnál, vértóduiásnal. csuzom fogfájdnlomnál, végü! hysteriára, búkórra és huzamos hányasra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
gyógyhatást eredményezték. — Az ez érttólembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéröl,
kik, miután nálok minden, gyakran allopatkikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü házi.szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egéswégöknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei
gazdák, tanárok és hivatalnokok, söt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is kép?iselvék, kiknek
ezélőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egésssegök csupán csak a Siidlitzporoknak rendes használata által állíttatott helyre.
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JOZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt.
UHL JÓZSEF

u

? kereskedésében, gránátos-utezában.

Ezen czégek alatt szintén megrendelhető :

a norvéglalBergen városból valo valódiDorsch-májhalzslrolaj is.
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Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.

Érdekes történelmi munkák:

ERDELYORSZAG TÖRTÉNETE
MIVELÖDÉSÉRK.

Fontos, vidéken lakókra néxve.

Az orsz. enged, ügynökség

Szilágyi Sándor.

(3000 o. é. ft. biztosítékkal)

(Báthori István és Bethlen Qábor fejedelmek arczképeivel).
Két kötet. 8-rét (XV éö 464; VIlI és 511 lap füzve 4 fc. Diszköt&ben 6 ft.

Salaimul Ferencz. Az elsö Zrínyiek. Czimképesikiadás. 8-rét (XVI és
659 lap) borítékba füzve 8 ft. DÍSJkötésben

4 ft.

Salamon Ferencz. Magyarország a török hóditás korában. Nagy 8-rét
(431 lap) borítékba füzve

.

2 ft. 80 kr.

Lukács Pál. Erdélyi kis utazó 9 — 12 éves gyermekek számára. Sok Magyar történelmi emlékek. Kiadja Szalay László. Nagy 8-rét.
I
Kemény János erdélyi fejedelem önéletírása. (541 lap) füzve 4ft. 20 kr
fametszettel. (96 lap, 12-rét), képes borítékba kötve
50 kr.
II. III. Gróf Bethlen Miklós önéletírása. Két kötet. (556; 434 lap) füzve
Hoffmann Ferencz. 50 kis mese. Jó kis fiuk os jó leányok száraára. Közli
8 ft. 40 kr.
Mesélő Bácsi 5 színezett képpel. (90 lap, 12-rét) kemény kötéaben
80 kr.
IV. V. Gróf Károlyi Sándor önéletírása és naplójegyzetei. P a l a y Jánosnak a
szatmári békességről írt munkája. Két kötet. (XXIV és 390; 506 lap)
Fáy Audrás. A l l a h n a y - c s a l á d . Erkölcsi olvasmány növendékek és nemfUzv
e
8 ft. 40 kr.
növendékek számára. (673 lap, 8-rét) szines borítékba kötve
2 ft. 40 kr.
Guizot Ferencz. Az angol forradalom története I. Károly haláláig.
M a g y a r o k t ö r t é n e l m e versekben. Sok képpel. Füzve 50 kr., képes boii"
Forditotta dr. Fésüs György. Czlinképes kiadás. 8-rét (489 lap) füzve 2 ft. Dísztékba kötve
1 ft.
kötésben
gf
100 mese képekkel franczia után. Második teljes kiadás. (173 l a p , 8-rét) Schiller Frigyes. A harminczéves háboru története. Forditotta Torkos
füzve 1 ft. 50 kr., díszkötésben
2 ft. 40 kr.
István. Czlmképes kiadás. 8-rét (423 lap) füzve 2 ft. Diszkötésben
3 f.
t

t

L e g u j a b b és legteljesebb m a g y a r k ö s z ö n t ő . Ujévi, születésnapi, név- Weber G., dr. A világtörténet tankönyve. Tekintettel a miveltségre,
napi, iskolavizsgálati, és más alkalmi üdvözletek versekben és levelekben szülékhez,
iredalomra és vallásra. A tizedik bóvitett kiadás után magyarítva.
nagyszülékhez, keresztszülékhez, gyámokhoz,pártfogókhoz, jótevókhöz.tanitókhoz,
I. kötet: Az óvilág története. (IV, 502 lap, nagy 8-rét) füzve 2 ft. 40 kr.
rokonokhoz stb. A magyar ifjuság számára. Függelék: válogatott franczia és német
II. kötet: A népvándorlás és az egyistenhivés megalapítása. A középkor.
köszöntések (222 lap, 8-rét). Kötve
50 kr.
(400 lap) füzve
2 ft 40 kr.
Hoffmann Ferencz. Saáa k i s t ö r t é n e t , jó kis gyermekek számára. 8 képIII. kötet: Az ujkor története a franczia forradalomig. (379 lap) füzve 2ft.
pel. (194lap, 8-rét) borítékba kötve 1 ft., színezett képekkel
1 ft. 40 kr.
IV. (utolüó) kötet): Sajtó alatt.
Hoffmann Ferencz. A kis regélő. 50 uj kis mese jó kis fiuk és jó leányok Nádor-emlék. J ó z s e f cs. k. főherczeg M a g y a r o r s z á g félszázados n á számára. Közli Mesélő Báctí. 5 uzinezett képpel. (115 lap, 12-rét) képes borídorának élete. Irta Horváth Mihály. Pályaképek főherczeg József nádor életétékba kötve
_
80 kr.
ből. Irta Garay János. 4-rét (VIIÍ és 19t> lap). Aranyozott dúzkötésben 6 ft.
Minden a kiadó-hivat álnál legalább 2 ft. ért ókig tett megrendel.és
~ Minden a kiadó hivatalnál legalább 2 ft. értékig tett megrendelés
bérmentve küldetik meg.
bérmentve küldetik meg.
1741(1-6)
1 7 4 . 3 (j _

(11-12)
Titkos 1688(10-12)

betegségeket

még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat folytán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül, hogy a beteg hivatásában vagy
eletinüdjában gátoltatnék, gydkereM'ii, 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
JPir~ Díjazott levelekre azonnal
valaszoitatik, s kivánafra a gyógyszerek is inegküldetnek.

Marha-eladás.

Méltóságos Sándor gróf ur bajnai uraAz üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
dalmának sári-sápi gazdászatában — Eszelött vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a
tergom közelében — az összes csirászati
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá íietn
állomány, és pediglen: l l darab fejős tehén,
vonatott, hanem a bepecsételt üvegekben levö folyadék egészen épen és nzon állapotban van, miként az közvetlenül a
1 db. bika, és 8 db. különféle fiatal marha
természet által nyujtatott. — E valódi Doraeh-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjeiesb gyógyszer
(bemer f«j) e folyó évi augusztus hó 13-ik
a mell- és tűdAbajokbau, scrophulu* és rachitis, köszvéuy és csúz, idült bőrkiütés, sziiuifyiiladas, idep- és több más
i napján délelőtti 10 árakor árverés utján
bajokban alkalinaztatik.
! fog adatni
1784(3—3)
IMTftW M
A
gyógyszerész B é c s b e n ,
!
1597(9-60)
•
iflULlLí
A
,,zum Storch", Tuchlauben.
Jószág-igazgatóság.

tekintettel

Magyarország történelme után kétségtelenül Erdély országé bir reánk legnagyobb
érdekkol, mert Erdély Magyarországnak testvérhazája, s talán nemsokára egy honná
fognak egyesülni.
Szerzö e munkához nemcsak magánosok gyűjteményeit használta, hanem az akadémiáéból, as erdélyi muzeutn-egyletiből, a f. k. kormányszék levéltárából is sok uj
adatot deritett ki; különösen pedig, rendelkezésére állván másfélszáz török levél pontos fordítása, Erdélynek Törökországhoz való viszonyát oly hiven éskimeritőleg fejtette
ki, mint azt senki más elótte nem volt képes tenni. Ezenkivül szerző igen sikerültén
tudta párosítani a történetíró komoly irályát a regényíró érdekes modorával, s igy azt
hiszszükjjiogy e könyv közkedveltséget fog nyerni a nagy közönség elött.

női-divatáru

Ára egy bepecsételt eredeti katulyának 1 ft. 25 kr. — Használati utasitás minden nyelven.

A főraktár létezik: " ^ K

A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok, mint legelterjedtebb lapok BudaPesten s a vidéken, a t. cz. közönség, kereskedelmi testületek, vállalkozók, gyárosok s ipariizők hirdetményeinek fölvételére s közlésérc is ajánltatnak. Az Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4 sz.) megjelentek
és minden könyvárusnál kaphatók:
igtatási dijak a legolcsóbban fognak számíttatni, — többszöri hirdetésnél, az
illetők különös kedvezményben réízesittetnek. A fordítások németből magyarra
ingyen eszközöltetnek.

A Vasárnapi Ujság és Politikai ljiioiisniroK kiadó-hivatala

K
vC

ajánlja

a

ÓVAS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasít'
ványaimmal szóról szóra azonosok és saját nevem aláirásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen
összetéveszthetők,— minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készitett
Seidlitzporok mindenegyes skatnlaí, valamint az adagok papírjai hlvatalosanletéteményezett védmarkkai vaunak eiiátva.

\

')(j)Zj)?(ZS» 0 P .1U J S»

"S,

Pesten, József-tér 10-ik sz. a.,

Ki
00

Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.

. . . . 3 ft.

ffJ^T T z előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-pétdánynyal
szolgálunk. — A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. — A mult félévi czimszelvényekből egy-egy darab szives beküldését kérjük.

1739 (2-8)
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ajánlják

a t. cz. közönség figyelmébe

>

*«í sö

* M

% a 5

(ezelött Kertész Tódor)

Újságra:

Újdonságokra:

Félévre (julius—deczember)

2rH"? 1

M tt

ünttí

Elöfizetési fölhívás

Félévre (julius—deczember)

-2

ruha- és hajkefék, mindennemű fésűk, fogkefék, szappanok, házi és felezipók, varróés gomboe'ük, kapcsok, szivacsok, asebbeli és tollkések, iró- és rajzoló-szerek,
sétabotok stb.

(elöbb Böhm és Kánya)

% 4d
•ö

tásb;

Teljes szánni példányok még
folyvást kaphatók.

UIO|

(

Pesten. Deák Ferencz-utcza 6-ik szám,

vesz arany, ezüst és más ékszerekel,
valamint

•

is a legmagasabb árak mellett.
Eladott tárgyak bizonyos határideig visszavásárolhatok.
A t. cz. vidéki közönség, mely arany vagy ezüst ékszereket eladni, s azokat
ismét visszaváltani kiván, felkéretik, miszerint ezen tárgyakat a fentebb emlitett
ügynökséghez beküldeni sziveskedjék.
Ilynemü megbízások az ügynökség által legpontosabban telj csittéinek.
Kzen intézet csekély díjszámítás mellett kölcsönöket eszközöl, ugy nagy«« D
mint kisebb földbirtokosok, nemkülönben községek részére is
Szintugy foglalkoíik ezen intézet nagyobb s kisebb gazdaságok, valamint
buda-pesti bérházak vétslévtl, eladásával és haszonbér beadásával is
1738 (3 -*)

Gyümolestenyésztők számára.
A sokoldalulag nyilvánult kivánalmaknak megfelelni óhajtván, s hogy a legujabb
s legfinomabb gyümölcsök az országban is a leggyorsabban meghonosittathassanak, —
sikerülvén alólirtaknak a legkitünőbb európai s a legjobbaknak elismert amerikai
gyümölcsfajokból erőteljes ültetvényekre a leghirnevesb franczia és belga fa-iskolákból
nagy mennyiségben szert tenni, — s melyekre ezennel aláírást nyitunk; minélfogva
t sstelettcl felkérjük mind Mon gyümö'.cs-kedvelőket, kik erre igényt tartani szándékoznak, hogy czimüket a tudományilag rendezett lajstrom és árszabály beküldhetése végett
velünk tudatni sziveskedjenek.
Továbbá előfizetést nyittatik ily czimü természetrajzi és termelési müvecskere

mely annak származását, történetét s okszerű termelését s minden ismeretes fajoknak
tabelláris leirását foglalja magában. Szerkesztette MARC FERENCZ. A 5 ivből álló
füzet ára 80 kr.
100 aláirt példány feltételezi a nyomatás kezdetét.

1735(2

A növéiiylionositó vállalat.

Varga Lajos, Józseftér 14. sz. a.
Marc Ferencz, kigyó-utcza 6. sz. a. Pesten.

Minden könyvárusnál kapható vágy

megrendelhető:

AZ ÖNFENTARTÁS.
Orvosi tanácsadó

A NEMI RÉSZEK MINDEN BETEGSÉGEIBEN,

melyek fiatalkori vétkek, a nemi szerelem tulságos élvezete és ragály által
származnak, gyakorlati megjegyzésekkel

az idö előtti tehetetlenségről, magtalanságról
és azoknak

gyógyításáról

dr. MERT LIMA és SÁMUELTŐL.
A tizedik kiadás után
átdolgozta és saját megjegyzéseivel bővítette

dr. SIKLÓSY KÁROLY.

(13 ábrával.)
(IV és 113 lap, kis 8-rét). Leragasztott borítékban 1 ft. 40 kr. Postán küldve 1 ft. 60 kr.

A VIZGYOGYMOD.
Utasitás a leggyakrabban előforduló betegségeknek
gyógyítására,
1652(4 . 12)

A szenvedők használatára
irta

dr. SIELÚSY KÁROLY,
a budai vizgyógy-intézet tulajdonosa
(390 lap, 8-rét), fűzve 2 ft.
Pert, egyetem-utcza 4. szám.
Heckenast G könyvkiadó-hivatala.
«#

392

Legolcsóbb magyar népies hírlap.
Előfizetési in 111 has

KÉPES UJSÁG
1866. ápril- szeptemberi folyamára.

FOGARASIJÁNOS
magyar-német és német-magyar

SZÓTÁRA
a legujabb és legjobb kútfők után.

A „Képes Ujság" megjelen minden hónap I-ső és 16-ik napján, 32
nagy nyolezadrét hasábon, számos képptl, közhasznu és mulattató tartalommal.— A „Képes Ujság" évfolyama októberben kezdődik; akár
P e s t e n , akár vidékre, postán küldve npriltől szeptember végeig, félévre

Ötödik javított és büvitett kiadás.

! W Teljes számu példányokká] folyvást szolgálhatunk, és e szerint ez
évfolyam 1. ezainától fogva folyvást előfizetni lehet Q frtjával egész évre, mi
által szolgalatot hiszünk tenni mindazoknak, kik az egész évfolyam számait
birni kivánjak.
SV
Tiz előfizetésre egy ingyenpéldány jár. — Az előfizetési pénzeket
bérmentesen kérjük küldeni

A „Képes ujság" kiadó-hivatalához,
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)

Lég-viz (Lnftwasser)

mely különösen aranyér-betegségeknél rendes használatra ajánlható; megbecsülhetlen hatást gyakorol továbbá a szokvánvos fófájások, fejkössvény, melíszorongás,
emésztési tehetlenség, altesti bajok, búskotnoMág, dugulás, s az epeelkülönités
háborgatása eseteiben.

1 palaczk ára 40 kr.

Valódi minőségben kapható: Pesten T Ö K Ö K J Ó Z S E F gyógyszeréi urnál,
király-utcza 7-dik sz. a.
"
1645 (15—17)

Nagjlgniándi szénsavas keservIz-forrássó
és abból készült

PEZSGÖ-POROK
(magyar Seidlitz-porok).

Tizenharmadik évfolyam.

Uj kiadású szútár, könnyen olvasható nagy betűkkel.

Egész évi folyam ára 2 fi., félévre 1 ft. postán küldve,

K£3I^ előfizetési ára csak 1 forint o é. *153I

33-ik szám.

,IIecke nast Gusitáv könyvkiadó hivatalában Pesten (egyatem-utcza 4. sz.) megjelent,
és kapható:

1706
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Első vagy német-magyar resz. (674 lap, nagy 8-rét), füzve 2 ft.
Második vagy magyar-német rész. (550 lap, nagy 8-rét), füzve Z ft.
A két rész fél bőrbe egybe kötve 5 ft.

Pest, augusztus 19-én 1866.

Jeles nyelvtudósunknak e szótára, azon nagy kelendőség fől) tán , melyben elismert kitünö volta miatt ró-zesült, ezuttal ötödik kiadásban kerül a közönség elé. E
körülményre magában is elég támaszkodnunk, midőn azt a t. közönségnek ajánljuk.

Bartl A. és Veress I. Teljes magyar-latin szótár. Földrajzi nevekkel
szaporítva. Második változatlan kiadás. (620 lap, 8-rét), füzve

F a r k a s Elek. Latin-magyar szótár, a legujabb és legjobb források nyomán szerkesztve. Dictionarium latino-hungaricnm. (511 tömötten nyomott lap,
12-rét), füzve
2 ft.

Ballagi Mór, dr. Uj teljes német és magyar szótár, tekintettel az

egyes szavak helyes kiejtésére, rokonságára, valamint azoknak hajlitása, füzete és
különböző értelmeinek körülírás által meghatározott s.abatos előadására, különös
figyelemmel levén a természettudományokban, az uj törvényhozásban, kereskedelemben stb. szokásos szak- és műszavakra.
I. Német-magyar rész, második egészen ujból átdolgozott kiadás. (864 1 8-r >
füzve 4 ft., vászonba kötve
K *.
II Magyar-német rész, második bővített kiadás. (723 1., 8-rét) füzve 4 ft vászonba kötve
-•'-.
_..
5 ft.
F a r k a s Elek. Legujabb és legtömöttebb m a g y a r n é m e t és n é m e t - m a gyar zsebszókönyv. A magyar nyelv ujabb és legujabb alakulását tekintve, legujabb kútfők után. Sfereotyp kiadás. Negyedik lenyomat. Két kötet, (388;
420 lap), kis 8-rét. Egy-egy kötet füzve
1 fc.
Keményen kötve egy kötetbem
2 ft. 50 kr.
Vörös vászonba kötre egy kötetben
3 ft.

Molé. Uj magyar-franczia és franczia-magyar szótár. A legjobb kut-

fók szerint szerkesztve. Harmadik tetemesen b&vitett és javított kiadás. Két kötet
1865. Ára füzve
3 ft. 20 kr
I. kötet: Franezia-magyar resz. D'aprés les meilleurs ouvrages publiées jusqu'a
ce jour et spécielment d'aprés le dictionaire francais de Molé (420 lap, 8-rét)
füzve
1 ft. 60 kr.
II. kötet: Magyar-franczia rész. Irta Babos Kálmán. (520 lap, 8-rét) füzve
1 ft. 60 kr.
A két rész egybekötve fél bőrbe
4 ft.

Minden a kiadó-hivatalnál legalább 2 ft. értékig történt megrendelés
bérmentve küldetik meg.

A nagy-igmándi szénsavas-keserviz, mely oldó s kiürítő sós
részeinek dusságát, azok hatását mérséklő és emészthetőségét előmozditó szénsav tartalma által koronázza, méltán a leghiresebb s legelterjedtebb külföldi
fr
keservizeket helyettesíti, s azok behozatalát hazánkba feleslegessé teszi- — E viznek s
az abból készitett sónak átalában beismert jótékony hatása, ugy azon elterjedés, melynek
azok már eddig örvendenek, ösztönöztek engem, miszerint, ezen gyógyhatásu szereknek
közönséges használatát minélinkább elősegitsem. — E törekvésemet azáltal hiszem elérhetni, hogy én a nevezett sóból pezsgő-porokat is készítek, melyek a gyógyforrás alkat(Restitutions-Fluid)
részeit magukban tartalmazzák, és hatásukra nézve a világszerte ismert Seidlitz-porokkal
egyenlők.
Egy 25 hárommeszelyes üveget tartalmazó idei töltésű ládaviz, gydgyjavalattal
ellátva 6 ft. 25 kr. — Egy skatula (12 pár) pezsgö-por használati utasítással 1 ft. 20 kr.
— Egy font forrás-só, mely a karlsbadi söt nelkölözhetdvé teszi, %, '/2 és 1 fontos
KWIZDA FERENCZ JÁNOSTÓL
faszelenczében 2 ft. 50 kr. készpénzfizetés vagy utánvétel mellett.
Korneuburgban.
Ismételadóknak jutányosabb ár szabatik.
t^S* Megrendelhetni Hév-Komaromban alulírottnál, továbbá:
Az ausztriai államok összes területeire nézveFerencz József császár Ö Felsége áltaL
Aradon: Habereger G., Vélsz. — Baján:, kerek : Kellner Ede gysz., —IV.-Igmand:
r l a t i alkaImazását
> s a cs- kir. ausztriai egészségügyi hatóság
Deutsch Móricz, — Bonyhá-don: Kramo-1 Pachl Sándor, — \.-Lakon: Lenhard Jakab «i*-| « P Pa n ^ ^ l 1 k^l z á r ó l
» í f [ . ^ b a d a ' ™ ™ ! "ttatott el s a londoni éremmel tüntet?
lini József gysz. — B.-Diószegen: Kovács, gysz..—SI.-Szombat: Stanzl Henrik gysz., S í í t t ^ i ? ó frl,!*g 9
^ a , " g 0 1 ^ ' r á l y n é U d v a H i 8 t á l l o i b ^ , valamint dr. Knauert, porosz
József gyógysz., —Bécsben: Rock Gusz-j Xagy-Tapolcsán: De Graeh Ferencz gysz., V űi l MJí
táv ásványvizek főraktárában „zum grauen! Nyíregyházán : Barcsay Károly gyógysz., király ó felsége összes udvari istállói fö-lóorvos hivatalos gyakorlatában a legjobb eredIgei", Wildpretmarkt Nr. 6, — Csakvár:'— IV.-Varadon : Bakács József, — Po-menynyel használtatik s különösen jónak bizonyult be idült bajokban, melyek az éeetés
Lukács Gyula gyógysz.. — Csnzon : Jezo-; zsony : Pisztory Bódog gyógysz., Lábán Ka- és zzinorhuzásnál az erős bedörzsölést ki nem állják, u m. szügy, csípő, kereszt- s vállvics Sándor gyógysz., — Csornán : Klebeli rolv,— Pécsen: Kisági,és Simon, — Pápán: bénaság, rojejjantság, ivhúrbiüentyü, csúz,ficzamodás,s a pata, korona- és csülök-csukló
Nándor,— Debreczen: Geréby és Hannig,! Tséheppen Eduárd, — PESTEN : Jezovics megrándulása sat. eseteiben, s a lovat a legnagyobb megerőltetéssel járó munkában is a
---^asb kong kitartóvá teszi s vidámságban "tartja.
— Eger: Veszelyi János gyógysz., — Esz- Mihály gysz., Sztupa György, Kochmeister
tergom: Brenner J., — Einczing!.-r János, Frigyes, VághyLajos,ÉdeskuthyL., Tunner
Egy palaczk á r a 1 ft. 40 k r .
Eszéken: Eissner ésSchwarz,— B.-Fflrfd.-j János, Prückler Ignácz, Mórán János, LuKét palaczknál kevesebb nem küldhető, a pakolásért 30 kr. számittatik.
Ellér Gyula gyss., — Gyöngyös: Pászioryjkovits József, Morgenstern Isidor, Czeripp
Lajos gyógysz., — Gyer: Kautz Ignácz Károly, Gyarmathy G., Ebenfűhrer V., —
gyógysz., Lenner Ferencz, Micheller Antal, Potervárad: Lang Mátyás. — Rzeszow
Prettenhoffer, — Jolsván: Maleter Albert (Galiczia) : Schaitter J . és társa. — Sogyógysz., — Kassán: Novelly Sándor, —jniorja: Adler József gyógysz., — Szabad- PESTEN: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7. sz. a.
Kecskeméten: Mády J., Papp Mihály, - j kan : Hoffbauer Ign. és 'fia gyógysz.,—
Továbbá:
Kis-Czell: Miszory Ferenc gyógysz.. —'. Szikszón: Aichman József gyógysz., —
n a S Z t a
F
Kis-Várda: Balkányi Farkas, — Kolozs-! Sarköz-Ujlak: Balázsy György gyógysz., n
iZrAnp
, V~ Breznóbányan Göllner F.„ - Debreczenbe*
vártt (Erdély); Wo'lf János gysz., Engel S.-Alja-Ujhely: Teich Zsigmond,'— Sz.- Biguo J..
Dettan Braunmüller J., - Déva: Lengye J., - Eperjesen Zsembery, fcS
e
e
József gyógysz., — Léván : Boleman Ede Fehérvár : Say Hezsó gyógysz., Vimmer
í. r*« T
'' - *.»*tergombaiiBierbrauer J. C . , - Gyöngyösön Koczianovich J
gyógysz.,— Mezö-Berény: Nárczisz János Adgjí gysz., — Szeghalom: Kiss Ferencz
Győrött: LehnerF., - Isperen: Flamm J., _ Kassán? Novelly A., - Kaposvárt
gyógyez., — Mooron : Netter Ignácz. GanW gysz., — Szolnok: Horánszky Istv. gyógysz., Kohn J., — Késmárkon: Genersich, — Kolozsvártt: Wolf J , — Komáromban • Zietrler
Fülöp, A. Haan,—Miskolczon: Dr. Szabó —Szerdahely: Ehrenreiter, — Ta bon : A. és fia, - Lugoson: Kronetter F., - Marczaliban: Istl özv., - MiskolczonGyula gysz., — Csáthy Szabó István gysz., Krebs Vilmos gyógysz.. — Tatában: Szett Spuller J . A . , - Na y-Bec kereken: Haidegger, - Nagy-Kanlzsan: Fesselhoffer és
K
S
— Mohács: Deutsch Sándor, Bodendórfer Antal gyógysz., Nn-titt Ferencz gyógysz.. — Rosenfeld, — Nagyszombatban: Smekal ésfia,— N.-Varadon: JánkyA.,— Pakson Jozsef,— Mosooy : Tróján Jó z s e f gysz., — Temesvár: Babusnik Ágost, — Vacz: Bo- Flórián J . , - Papán: Beermüller W., - Pozsonyban : Schertz F. és Hackenberger
M.-Övár: Sziklay Antal gyógysz.. - I V - dondorfer József, Versetz : Blum József, - testv., — «^-S»íombatban: Hamaliar A., — Rosnyón: Poós J . J., — SzabadkanSztojkovits ü , - Szekszárdon : Hutter A., — Sziszeken: Dietrich A., — SzolnokonBanyán: Papp Simon gyógysz., — N.-Becs- Zólyom : Thomka Lajos gyógysz.
Scheftsik, Horánszky Istv.. _ Szekesfehérvártt: Kovács P. ésLégmann A —Sopron'
ban: Müller es Mezey, - Trencsénben: Weisz L. — Tepllczen: Weisz L — Varas
don : Halter F., - Veróczén: Bész J . K., - Zágrábban: Mihics Gr., - Zala-Eger1661 (7—12)
szegen. Hulmszky A.
(9_1^)
1 6 4 8
gyógyszerész a „ M e g v á l t ó h o z " Komáromban.

ÜDITO-NEDV
lovak számára

Valódi minőségben kapható:

Schinidüiaiier Antal,

Ki»dó-tulajdonos Heckenast Gnseta*. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1866 (egyetem-uteta 4-ik szám alatt).

Elöfizetési föltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok egyfltt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

4 ft.

1

Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jság és Politikai 1'jdonságokat illetőleg, 18tí6. január l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egysíeri igtatásnál 10 krba;
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Haasenstein és Vogler. — M.-Frankfurtban:
Jaeger könyvkereskedése; Bérsben : Oppelik Alajos. — Bélyek-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Báró Moltke, porosz tábornok.
Az Ausztria és Poroszország közt lefolyt várral Csehország határpontján legkevesebEz azon férfiu, a ki a porosz hadsereg
háboruban
a Moltke által tervezett műkö- bet sem törődtek. Ott hagyták az utszélen
csataterveit készité s a ki a hadjárat sikedések vezették a porosz hadsereget győze- s szépen elhaladtak mellette. A helyett porére nézve a legfőbb tényező volt.
B. Moltke, porosz táborkari fönök, voita- lemre, ő intézte azon mozdulatokat, melyek rosz Silézia délnyugoti oldalán, Görlitz és
képen dán származásu, de már 40 év óta folytán a három porosz hadsereg, különböző Liebenau mellett, két hatalmas hadoszlopszolgál a porosz hadseregben. A Moltke- pontokról indulva, a kitüzött órában egy ban nyomultak előre Csehország középpontjába, mialatt jobb szárnyukon egy másik
család eredetileg mecklenburgi nemzetség 8 pontban egyesült.
A porosz hadseregnek Csehországba nyo- hadtest iparkodott Szászországon keresztül
a dán ágat a mult század elsö felében Gottlob Ádám alapitotta, a ki 22 gyermeket ha- mulása, hadtani szakértők átalános vélemé- hozzájok csatlakozni. Benedek hadserege,
gyott maga után. Ezek között egynehány nye szerint, épen oly merész, mint ügyes mely Olmütztől Felső-Silézia felé volt felkitünő szerepet játszott Dánia és Schleswig- terv szerint történt. Mig ugyanis az osztrák állítva, ez által oldalban látta magát veszéHolstein történetében. Leghiresebb közülök hadvezérek, az eddigi stratégiai tapasztala- lyeztetve, elannyira, hogy nyakrafőre vasazon Moltke, kire a franczia forradalom esz- tok nyomán, Siléziát tekintették az ő, ésuton kellett azt előbbre szállitani, hogy
Königgratz táján szemben foméi annyira hatottak, hogy grófi
gadja az ellenséget. Ha a három
cziméröl lemondott és „citoyen
porosz hadtestnek sikerül Jicsin
Moltke" (Moltke polgártárs)
(Gitschin) tájékán egyesülni —
czimmel neveztette magát. Ez
a
minthogy sikerült is — akkor
Schleswig-Holsteinban a jog és
az
osztrák hadseregnek az összes
szabadság legerélyesebb védői
porosz
haderővel kellett szembeközé tartozotts 1847-ben haltel.
szállania,
s a csata elvesztése eseEnnek egyik unokaöcscse
tében az előbbinek kiüzése Csehazon Moltke tábornok , kiről
és Morvaországból kikerülhetmost szólunk. Husz éves korálenné
lőn. Ha pedig a szándékolt
ban mint hadnagy lépett a hadegyesülés
nem sikerül, azon esetseregbe, s tehetségei és gazdag
ben
a
poroszok
számára nyitva
ismeretei miatt csakhamar a támaradt
visszavonulási
vonaluk,
borkarnál alkalmazták.
a
nélkül,
hogy
attól
féljenek,
1839-ben, midőn Törökormikép
Benedek
serege
az
üldöszág és Egyiptom között háboru
zés
közben
eléjök
nyomulhasson,
tört ki, Moltke a porosz kormiután oldalvonalaik a siléziai
mány megbizásából Mehemedhegységek által eléggé fedezve
Ali egyiptomi basa táborába
voltak.
utazott s résztvett a syriai hadEz volt Moltke terve főbb
járatban, melyről akkor azt hitvonalaiban, mely nagyjában az
ték, hogy egy nagy európai
egyes hadtestek parancsnokaival
háborura fog alkalmul szolgálni.
közöltetett, kik belátásuk szerint
Jelen volt Moltke a jún. 24 kén
s a körülményekhez alkalmazva
a törökök s az egyiptomi basa
oldották meg külön feladataikat.
közt történt nisibi csatában,
Moltke csak a königgratzi
melynek következtében a török
eldöntő
csatában jelent meg a
hajóhad átment az egyiptomihoz.
hadsereg
élén; máskor némi táE csata tervezését is neki tulajvolságra
az utócsapattól nyudonitják.
godtan
ült
tábori asztala eiőtt,
Berlinbe visszatérve, állanBÁRÓ MOLTKE, POROSZ TÁBORNOK.
mig
parancsait
a tábori táviró
dóan a táborkarnál maradt s
által
oly
ügyességgel
közölte
a tábornokokfokonkint emelkedett a legmagasb katonai Szászországot a poroszok legalkalmasabb
kal,
hogy
egy
mozdulat
sem
hiúsult meg s
tisztségekre. Hadtest-parancsnok és altábor- támadási vonalának: azalatt a Moltke által
mindig
a
legalkalmasb
időben
érkeztek rennagy lett, mig a mostani háboruban a had- felállított támadási terv egészen más nézedeletei.
teket juttatott érvényre. A poroszok ezuttal
sereg táborkarának élére állt.
Gyors mozdulatai, világoskék szeme maHadi tanulmányainak'gazdagitásavégett nem Szászországon keresztül intézték főtágas
homloka és szép termete első pillanatra
madásukat
Csehország
felé
—
mint
a
hatöbbször tett utazásokat is, s igy az északfelismertetik
az intelligens és erélyes embert;
gyományos
stratégia
szerint
vártuk
volna
amerikai nagy polgárháború alatt hosszasb
azonban
a
mily
gyors a cselekvésben, oly,
ideig tartózkodott az Egyesült-Allamokban. s a nagy gonddal erősített theresienstadti

