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«-, legnagyobb vászon gyári raktára
Magyarország és Ausztriában,

es, Kfirtnerstrasse Bir. 27, im EckgewAlbc der Himmelpfortgasse

„zum Erzherzog Karl"
(áruba bocsájtja s szétküldi mindenhová levélbeli megrendelésekre, a pénzösszeg
I bekül dése, nözhajó, vasut) vagy postai utánvét mellett, a most divó magaszta-
I lások nélkülözésével, dicséretesen ismert vásznait, fehérnemfiit, asztalteriték és

vászonkendö-gyártmányait
leszállított áron és pedig 35% engedménynyel.

I Azon , ismert minőségnél fogva, mely az első arany és ezüstérmekkel lőn megju-
talnr »zva, és tisztelt vevőim jelentékeny száma, mely Magyarországon máris 4800-ra
rug, emellett vászonáruim nagymértékben leszállított ára, reményleni engedi,hogy
anaj »yérdemü magyar közönség számos megrendeléseivel találkozni szerencsém leend.

vé g 80 rőf os mángolatlan czérnavá-
si ionnak ára most csak 7ft. őOkr., 9.50,
e gesz l l ftig a legjobb.

i l vég 30 rőfös fehéritett rumburgi vá-
szon most csak 10, 12, 14 és 16 ftig
a legfinomabb.

[ l v é g 31 rőfös % és */*-es rumburgi
dupla czérnavászon most csak 13, 15,
17, egész 20 ftig a legfinomabb.

! 1 vég 40-42 rőfös 9/s és 5A-es rumburgi
sokel-vászon ára most csak 15, 18, 20,
22, egéaz 25 ftig kitünően jó és érem-
mel ellátott.

I 1 vég 48 rőfös valódi belga vászon ára
most csak 22, 25, 27, 30 egész 35 ftig.

i A hires 50 — 54 rőfös rumburgi vász
nak */* széles most csak 30, 83, $6, 40,
45. 60—60 ftért, kitüntetve a nagy
aranyéremmel.
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Hőlgycorsettek finom perkálból 2, 2 ft.
50 kr, 3 ft., 3 ft. 50 kr., batiszt-per-
kálból gazdag hímzéssel 4—5 ft.

Hftlity perkál-alsószoknyák fodorral
4, 5, 6—7 ft.

V/t vászon férfi-gatyak 1 ft. 25 kr.,
1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., lovagló-
gatyak a legfinomabbak (német, ma-
gyar, franczia minta szerint) 3 ft.

30 rőfös szines ágynemű 8, 9, 10—12 ft.
a legjobb
12 db. vászonzsebkendő, kisebbnemü

1 ft 50—2 ft., nagyobb 2 ft. 50 kr ,
3, 4, 5 ft., ugyszintén szines és fehér
czérna-batisztkendők 3 ft. 50 kr., 5,
7 - 9 ftig a legfinomabb.

12 db. törülköző vagy asztalkendő 5, 6,
7 ft. 50—9 frtig, a legszebb vászon-da-
maszból.

férfl-ingek (a nyak köre
megjelölendő 2, 3, 4—5
ftig a legfinomabb.

hölgy-ingek, sima 2 ft.,
horgolva és ránczozott
mellel 3 ft., 3 ft. 50 kr.,
finomabbak és hímezve
8 ft. 50 kr., legfinomabb
gazdag hímzéssel és va-
lödi csipkebevarrással 4,
5, 6 - 8 ft.

Szinen shirting-inge k, legujabb fran-
czia minta, darabja 2 ft. 50 krtól 3
ftig a legdíszesebbek.

vászon-damaszt asztalteriték 6 sze-
mélyre (mely áll 1 asztalterítő és
6 hoz?á illő asztalkendőből) 5, 6,
8—10 ftig.

1 vászon-damaszt asztalteriték 12 sze-
mélyre (mely áll 1 nagy damaszt asz-
talterítőből és 12 horzá illő asztalken-
dőből 12, 14, 16 és 20 ftig.

Orosz vászon (szürke), melynek ára
ezelött 60, 70 kr., sőt 1 ft. volt,
mostan csak, a meddig készletem
tart, 30, 35—50 kr. röfönkint: nyári
öltönyökre férfiak és tornászok szá-
mára.

Ingek, melyek nem jól illenek testhez, visszavétetnek.
Vevők, kik 35 ftért vásárolnak,6 asztalkendőt, kik 70 forintért, 1 legfi-

W nomabb damasz-teritékfit 6 személyre ingyen kapnak.
Vidéki levélbeli megrendelések a pénz beküldése vagy postautánvét mellett

leggyorsabban eszközöltetnek.
A levelek ekép í AndieLeinco- und Waschefabrik Wien, Karntner-

czimzendók: \ strasse Nr. 27, im Eekscewölbe der Ilimnielpfort-
2147(5-6) " " " • "gasse, „zum ERZIIERZOG KARL."

ZUHANYOK.
A legczélszerübb a mi mostanáig e szakban fóltaláltatott, az én ál-

talam uionnan készitett kézi zuhany, mely egyszerü és olcsósága miatt
a többieket fölülmulja 2176(4-6)

mf 1 ft. 50 kr. beküldésével azonnal postán elkuldetik.
SSF"" Minden e tárgyhoz tartozandó munkákról rajzok és árjegy-

zékekkel kívánatra azonnal szolgálhatok.

Veiner Mor.

Elöfizetési fölhívás

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY
czimü heti szaklapra, kapcsolatban

a magy. kir.curiai iíéleíeKkel és hivatalos rendeletekkel.
Szaktudósok közremüködésével:

kiadja szerkeszti
Heckenast Gusztáv. ÍJkröss Bálint.

ELÖFIZETÉSI FELTÉTELEK:
A „Jogtudományi Közlöny" a curiai ítéletekkel és hiva-

talos rendeletekkel együtt hetenkint egyszer, minden vasárnap, más
fél és két legnagyobb negyedrét iven jelenik meg.

Elöfizetési ár helyben házhoz hordva, vagy vidékre postadíj-
mentesen: félévre & ft., negyedévre 3 ft. o. é.

HígT Az elsö lélév teljes számaival még szolgálhatunk.
A t. gyüjtőket minden tiz előfizető után egy tiszteletpéldány

illeti.
fiűS* Az előfizetési pénzt és reclamatiókat az alulirt kiadó-

hivatalhoz, a kéziratokat pedig bérmentve a szerkesztőhöz kérjük
intcztetni.

A „Jogtudományi Közlöny" kiadó-hivatala
(3—3) (Pest, egyetemutcza 4. sz.a.)

A lególcsóbb ruhanemüek a világon.
Nagyszerü árleszállítása

M O D E R N L A J O S elsö s legnagyobb vászon-rnhanemfiek-gyári-
raktaranak Bécsben, Taclilaaben 11-dik szám alatt.

Urak, hölgyek és gyermekek számára kiárnsitási csekély áron.
A. valódiságaért, jó munka és szabáséit jótállás biztosittatik, mindamellett, hogy az
árak ily csekélyre szállíttattak le, mely bizonyára mindenkit csodálkozásra fog
ragadni s a legcsekélyebb próbavásárlás ismételt megrendeléseket fog maga után
vonni. Megrendelések minden irányban s minden kívánalomnak megfelelőleg fognak
eszközöltetni. Ingek, melyek a testhez jól nem állanak vagy nem tetszenének —

azonnal visszaküldhetők.
Árjegyzéke a ruhanemüeknek minden nagyságban.

1 Szabott árak, még az ismét! eladókra nézve Is, s a kereskedőknek vnlto-j
zatlannl:

Pest, nádor-utcza 13 sz.

Árjegyzék
POLLÁK MÓRICZ papirkereskedéséböl

egyetem-uteza 4-ik szám alatt, an „Albnm"-hoz, Heckenast G-féle házban Pesten.

Kész férfi-ingek, leírj obit kézimunka.
Fehérfonal vászon ingek 2 ft. 50 kr. helyett csak
Finomíéiiek redőzött mellel 4 „ 50 „ „ „
Finom irlandi vagy rumburgi vászon ingek 6 ,, — „ „ „
Finom hollandi vászon ingek . . . . 6 „ 50 „ ,, „

Finom rumburgi kézifonat vászon . . . 7 „ 50 „ ,, „
Legfinomabb rumburgi vászon, legszebb

kézimunka . . 10 ,, — „ „ „
Legfinomabb belga batiztvászonból . . 12 „ — ., „ „

1 ft. 80 kr.
2 „ 30 „
2 „ 80 „

3 „ 50 „

Fehér és szines shirting-ingek.
Férfi-ingek fehér startingből 3 ft. — kr. helyett csak
Legfinomabb franczia shirtingböl . . . 4 „ 25 „ „ „
Legujabb rajzolatú szines ingek . . . 2 „ 50 „ ,, ,,
Csinos szines shirting-ingek 4 „ 50 „ „ „
Valódi franczia szines batizt-ingek . • 6 ,, 50 „ „ „
Legujabb fehér bálingek 6 „ 50 ,, „ „

1 ft. 80 kr.
2 „ 80 ..

80
50
50
50

Kész női-ingek, legszebb kézimunka és kézikimzés.
KJ i w

Vászon női-ingek 3 ft. — kr. helyett csak

50
50

, 50

80

ft. 50 kr
- „ 8 0

1
", 80

1
1
l
2
1

50
50
50
50
50
80

100 levéIp«P l r névvel
iftn „ « finomabb
100- ., legfinomabb
100 szines levélpapír névvel
IQJI ,, ii finomabb
JAQ ., ii legfinomabb
100 levélpapír monogrammal minden színben
100 » " '. angol papir
100 db. levélpapír pyászfoglalványnyal . névvel . . .

Ugyanaz gyászmonogrammal
100 db tnaSasnyomnsn latogatasijegy 1, 2, vagy 3-soros
100 „' kőnyomata latogataMjegy 1, 2, vagy 3-soros, koronával vagy

100 „ konv'ómlrtn látogatasijegy wrtsg pristolpapiron, 1, 2, vagy
S-soros, koronával vagy czimerrel . . .

1000 „ pec^tölómark, tetszesszer.nu betükkel v»gy címerrel min-

• Vidékfmegrendelések - hogyha azok kell* utMÍtás..l el vannak látvk, postai
utánvét mellett gyorsan s pontosan . siközöltetnek. 1989 (17 - 25)

1 „ 50

4
6
5
6

12
15

20 „ —

1 ft. 90 kr.
2 „ 80 „
2 „ 80 „

80 „
50 „
50 „
50 „

3
3
3

7
2
2
2
3
5
7

80
80
50
50
50

10 .. —

Finom schwelezi ingek redőzött mellel
Finom vászonból, hurokvarrattal
Divatingek finom vászonból hímzéssel
Legújabbak szív s raveurben himezve
Eugenie, legujabb móá, himezve
Maria-Antoinette váll-ingek . . .
Viktoria, himezve valódi valenczia csipkével 16 „ —
Női lábravalók legfinomabb shirtingből A —
Női vászon lábravalók, himezve . .
Női éjjeli corsettek angol shirtingből
Corsettek a legfinomabb batiztperkálból
Corsettek, diszes és gazdag hímzéssel
Corsettek francz. betéttel, legfin. batiztból
Corsettek legfinomabbak, valódi valenczia

csipkével
Női éjjeli-ingek hosszu ujjal . . . .

JNői haj fonó-köpenykék finom batiztból .

TásznakTzsehkendftk, asztalkészületek.
Legfinomabb 50 rőfős irlandi vagy rumburgi vászon . 50 ft. helyett csak
Legfinomabb 50 rőfds batiztvászon * • •' " »
Jóféle vászon-zsebkendók V» tuczat . . • • J J-. 1 *• 60, ^ K 8 0 ^ ^
Legfinomabb ' ^ k e n d ő k svászonbat.ztból /.tuczat . . » t » fl._60
Csinos férfi-gallerok Vi tuczat . • • '

Vászon férfi láhravalók.
1 ft. 50, 1 ft- 8 0 kr., finom rumburgi 2 ft., 2 ft. 20 kr.

Vidéki meffrendeléseiTpoltaTuTánvét mellett. Ingek megrendelésénél a nyaktérj
6 kivántatik.

An das Central-Dppot der ersten Leinwasche

3 ft."50, 4 ft. 50, 5-6 ft. 50 krig.
6 ft., 5 ft- 50-6 ft. 50 krig.

24 ft.

Meffrendelési czim:

Tizennegyedik évfolyam.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre f> ít.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egé8z évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 8 lt.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság é» Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy anftrfk helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatéanal csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij küHSn
minden igtatás után 30 ujkr.

lligész Európát izgalomba hozta s min-
den szivben föllazította az emberi érzést
azon hir, hogy Miksa mexikói császár,
Queretaronak árulás következtében történt
föladásával a köztársaságiak kezébe kerül-
vén, junius 19-kén kivégeztetett.

A szerencsétlen uralkodó az újabbkori
történet egyik legtragikusabb alakja. Kiváló
tehetségek, nemes sziv és szellem birtokában,
trón lépcsején születve, egy tengerentúli
nagy állam trónjára emelkedve, vésztő-
helyen, golyó által végzé be életét, miután
magas becsvágyát a balsors által megcsalva,
reményeit kijátszva s még csa-
ládi boldogságát is földúlva .
kellé látnia!

Miksa (Ferdinand) ausztriai
főherczeg Bécsben született,
1832. julius 6-kán. Legidősb
testvéröcscse volt a most ural-
kodó ausztriai császár- és ma-
gyar királynak. Gyermekkorá-
ban kitünt már szelidsége, haj-
lékony kedélye, jó szive s nyilt
esze és gyors fölfogása által.
Mint a valószinü trónörökös
testvérének, magas hivatás és
szép pályatér volt neki szánva
eleitől fogva. Hagyományosan
a katonai pályára kellvén lép-
nie, már gyermekkorától a ten-
gerészeire volt szánva s egész
nevelése erre irányoztatott. A
mellett a müvészet s irodalmi
tanulmányok iránt is már korán
kiváló előszeretetet tanusitott.

1850-ben bevégezvén tanul-
mányait, több évig nagyobb
utazásokon járt. Bejárta Görög-
országot, Kis-Ázsia egy részét,
majd nyugaton Portugallt, Spa-
nyolországot, Madeirát, Algiert
stb. Utazásaiból visszatérve,
1853-ban korvette-kapitánynyá,
1854-ben pedig az akkor na-
gyobb mérvű szerve'zésnek in-
dult osztrák tengerészet főparancsnokává
neveztetett ki. Ezen minőségében, 17 hadi-
hajóból álló hajórajjal utat tőn a Földközi-
tengeren, Palestináig, hol partra szállván,
meglátogatta a szent sírt is; s onnan Egyip-
tomba, hol több időt töltött tudományos
czélu kirándulásokkal.

Miksa, mexikói császár.
Visszatérve keletről, 185%-ben az euró-

pai kontinens nagy részét utazta be. Ez utja
közben ismerte meg Sarolta belga herczegnőt,
kivel 1857. julius 25-én Brüsszelben egybe
is kelt; magához lánczolván nemcsak élet-
sorsát, de szivét is azon nemeskeblü királyi
hölgynek, ki férje balsorsán megtört lélekkel
s földúlt kedélylyel meg tudott örülni! —
A következö években fiatal neje társaságá-
ban ismét nagyobb utazást tett, ezuttal
Szicziliába, déli Spanyolországba, azÁtlanti-
tenger szigeteire és Braziliába; ez utazását
maga irta le négy kötetes nagy munkájában.

MIKSA, MEXIKÓI CSÁSZÁR.

Már 1857-btn-kineveztetett a lombard-
velenczei királyság kormányzójává s e tisz-

| tet az 1859-diki háboru kitöréséig viselte;
és bár a milanói udvartartás fénye és költ-
ségei s nagymérvü jótékonysága és pazar
bőkezüsége magánvagyona legnagyobb ré- |
szét fölemésztette is: de annyira megnyerte

egyszersmind a nép rokonszenvét, mely
pedig a német uralmat gyülölte, hogy ha
egyátalán lehetséges lett volna az olaszokat
Ausztriával kibékiteni, ez egyedül csak
általa történhetett volna meg.

Lombardia elveszvén a háboru által, a
főherczeget Velencze kormányzóságára je-
lölték ki. De ő ezt nem fogadta el. Nem értett
egyet az akkori kormányrendszerrel s külö-
nösen Magyarországot illetőleg is határozott
ellensége volt a Schmerling-féle kormány-
zatnak. Alkotmányosabb érzelmü volt, hogy-
sem az akkori absolut irányzatot, bár az'"-

alkotmányosság álarczában, iie-
lyeselte vagy épen támogatta
Volna. S szivesebben elvonult
az Adriai-tenger partján épült
tündérszép kastélyába, a pazar-
fényű de most oly gyászos Mi-
ramaréba, mintsem kormányzói
tisztébe ujra visszalépjen.

Eközben a tengeren túl uj,
dicsőséges kezdetü, de gyász-
végzetü pálya készült számára.

Mexikó, az észak-amerikai
Egyesült-államok szomszédjá-
ban, századok óta folytonos za-
varok és változások színhelye,
a jelen század harmadik tizede
óta köztársaság, de pártok által
szaggatva, — melyekről Juarez
életrajzában*) is szólottunk, —
az utóbbi időben franczia be-
avatkozás által is nyugtalanitva
s egy részben franczia haderőtől
megszállva, más részében a
köztársaságiak birtokában még,
_ im ez volt azon szinpad,
melyre a végzet Miksát szóli-

tot ta egy rémletes megoldású
'tragédia lejátszására.

A világot nem kevéssé lep-
hette meg, hogy III. Napoleon
császár, ki még imént hatalmas
ellenségéül mutatta magát az
osztrák háznak, egy osztrák fő-

herczegnek szánta az általa Mexikóban- föl-
állítandó uj császári trónt. 1863, juniusá-
ban hire jött, hogy a mexikói., e l ő k e l t
gyülése 214 szavazattal 1 ellen, MA-sa
főherczeget határozta a mexikói császári

•) Lásd a „Vas. Ujság" ez évi 20-dik sriímát

"Kiado-tulaj.lor.os Heckenast Gnsztav. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt.)

28-ik szám.

Pest, julius 14-én 1867.



koronával megkinálni. A közvélemény ösz-
tönszerüleg megérezte a rosz kimenetelt;
de a főherczeg, talán hogy itthoni, sok
tekintetben kellemetlen viszonyaitól is me-
nekülhessen , vagy magasabb becsvágy
által is ösztönözve, a franczia udvar által
megnyert nejének is tanácsára, — ellenére a
közvélemény intő szavának, — miramarei
kastélyában azt felelte a mexikói küldött-
ségnek, hogy kész elfogadni a meghivást, ha
a mexikói nép „átalános szavazat" utján fogja
őt császárrá választani. Ez is teljesült, ter-
mészetesen az ország azon részében, melyet
a francziák tartottak megszállva s a hol Na-
poleon befolyása érvényesülhetett. Miksa
ennek következtében elfogadta a neki aján-
lott trónt s Miramareban, 1864 ápril 10-én
tett nyilatkozatában a mexikói uralkodásra
lépett.

Ugyanez nap alkotmányt igért Mexikó-
nak; szerződést kötött III. Napoleonnal,
melyben ez kötelezte magát, hogy 25,000
főnyi hadsereget bocsát az uj császár ren-
delkezése alá s azt ott is hagyja mindaddig,
mig a mexikói hadsereg kellőleg szervezve
íiem lesz; és végre 200 millió forintos állam-
kölcsönt kötött. Két nappal késöbb, az osztrák
császár beleegyezésével az egész birodalom-
ban megkezdette az önkénytesek toborzását
egy „mexikói osztrák legió"-ba, és pedig oly
sikerrel, hogy rövid időn közel 8000 önkén- j
tes esküdött zászlaja alá.

Miután Miksa császár, osztrák föherczegi
minden joyai- és igényeiről ünnepélyesen
lemondott, s azután maga és uj birodalma
számára a pápa áldását személyesen kérte s
vette Rómában, elindult nagy utjára, —
honnan soha sein vala többé visszatérendő,
s 1864. május 28-án Vera-Cruzban mexikói
földre lépett. Azonnal proclamatiót bocsá-
tott ki a néphez, de azzal egyidejüleg Juarez
is erős tiltakozást az uj császár — mint
bitorló — ellen.

Az ifju császárt a francziák által megszál-
lott részekben mindenütt nagy lelkesedéssel
fogadták. De uralkodása megszilárdulásának
s a köztársasági részekre is kiterjeszkedésé-
nek akadályai csakhamar kitüntek. Kormá-
nya folytonos pénzzavarral küzdött. Mexikói
hadsereget szerveznie lehetetlen volt. A papi
párt, mely Mexikóban a leghatalmasabb,
csakhamar ellene zúdult, mire két nevezetes
intézkedése szolgáltatott okot: egyik, hogy
pénzzavarai által kényszerülve, az egyházi
birtokok egy részét elidegenítette; másik,
hogy saját felvilágosult és türelmes nézetei
által szintugy, mint a körülmémek paran-
csoló hatalma által késztve, szabad vallás-
gyakorlatot biztositott minden oly vallásfe-
lekezetnek, inely az állam ezéljaival nem
ellenkezik. Nehezitette végre állását azon
körülmény is, hogy a franczia főparancsnok-
kal, Bazaine tábornagygyal folytonos össze-
ütközései voltak; söt saját udvarában is hüt-
lenség és árulás környezték.

Az uj császárság ekép már fönállásának
elsö évében tarthatlannak bizonyult; kivált-
kép azért is, m e r t az észak-amerikai belhá-
boru bevégzödvén, az Egyesült-államok kor-
mánya Juarezt elismerte s neki tényleges
támogatást is nyujtott az által, hogy
megengedte kölesönt kötnie s katonákat
toborzania az Egyesült-államok területén.
Juarez tekintélye, hatalma, pártja, napról
napra nőtt s M'ksa császár kénytelen lön
védelmi harczra szoritkozni. A folytonos
háboru végkép kimerítette az ország pánz-
erejét; s uj kölcsönt Európában csak a leg-
nyomasztóbb feltételek alatt sikerült kötni.
(250 millió frank névleges kölcsön fejében
csak 136 milliót kapott s azt is 30 száztó-
lira) Megszorult állapotában a papságot
azzal igyekezett megnyerni, hogy kezelésére
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bizta az iskolákat; ellenben a nemességet, a
rabszolgaság megszüntetésével maga ellen
ingerié.

A háboru Juarezzel a legborzasztóbb irtó
háborúvá vált. 1865. oktober 10-kén Miksa,
Juarezt párthiveivel együtt törvényen kivül
helyezte. Éhez képest mindazok, kiket harcz
közben elfogtak, köztök Juarez több tábor-
noka, Ortega, Salazar, Juarez egyik testvére,
számos tiszt, közkatona, söt polgári egyén
is, haditörvényszékileg elitéltetett s főbe
lövetett; és ez ro/í leginkább oka annak, hogy
nem sikerülhetett Miksa szabadon bocsáttatá-
sát kieszközölni s kivégezteténét meggátolni.

A köztársasági hadak napról napra több
előnyt vivtak ki, s a mexikói császári és a
franczia seregek nevezetes vereségeket szen-
vedtek. Francziaországban a közvélemény,
mely elejétől fogva nem volt kedvezö az
egész mexikói expeditio iránt, most hango-
san nyilatkozott ellene. S Napoleon császár,
a kamarában és a nép közt nyilatkozó han-
gulat nyomása alatt, szerződésszerü kötele-
zettsége daczára visszavonta seregeit Mexi-
kóból. El kell ismerni, hogy a franczia kor-
mány mindent elkövetett, reábirni Miksát
hogy a segélyhadakkalegyüit ö is hagyja el
Mexikót s adja föl az egész tarthatlan ügyet.
De a fiatal császár hajthatatlan volt, s a
papi befolyástól, mely önérdekében sürgette
ott maradását, nem szabadulhatott. Ott ma-
radása, az addigi védelem nélkül, eldöntötte
sorsát.

Sarolta császárné, ki élénk és hü részt
vett férje minden gondjai- és veszélyeiben,
még egy kisérletet teendő, Európába hajó-
zott, rábirni Napoleon császárt szerződése
megtartására. Sikeretlenül. Elutasitó választ
kapott. A remény utolsó szálának elszaka-
dása megtörte a nemes nő lelkét; kedélye
megbomlott — megörült.

Miksa, maga is kétségbeesve tarthatat-
lan ügye iránt, elbocsátotta a belga és osz-
trák légiókat, nem akarván hasztalanul föl-
áldozni és bukásába magával rántani azokat
is. Kevés híveivel már csak a becsületért
küzdött. Azonban Queretaroban, utolsó
erősségében, Lopez árulása következtében a
juaristák kezébe foglyul esett.

Sorsát, kivált az emlitett kétségbeesett
rendelet folytán várható visszatorlás miatt,
előre lehetett látni. Megmentésére mindent
elkövettek ugy az észak-amerikai egyesült-,
mint az európai államok. Az osztrák császár
visszahelyezte öt főherczegi minden jogaiba,
hogy mexikói igényeiről lemondva, haza-
térhessen. A nagy számüzött franczia költő,
Hugo Victor magas-szellemü levelet intézett
Juarezhez, kegyelmet kérve tőle a fogoly
császárnak. — Mind hiába. A boszu vissza-
torlást követelt. S a szerencsétlen császár
— junius 19-kén kivégeztetett.

Ellenségei hullája kiadását is megta-
gadták. Most Tegethoff admirál vezetése
alatt hajóraj iudittatik Mexikóba a holttest
kiadását követelni. Lesz-e sikere? S mig a
szerencsétlen császárné Miramareban sötét
eltneháborban rajong, vajjon a jobb sorsra
érdemes Habsburg utódnak meg lesz-e en-
gedve, hogy elkínzott teste szülőföldjében
pihenjen legalább? —á—r—
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Éjjeli gondolatok.
(Heine után.)

Ua csöndes éjszakán hazámba gondolok,
Oda van az álmom . . . pihenni nem tudok;
Nem birom lehunyni többé a szememet —
S forró könyem árja patakként megered.

. . . Az évek jőnek és mennek egymás után,
Istenem! beh régen láttam már jó anyám'!
Nem csoda, tizenkét év ha megnevelte
Az égő fájdalmat, vágyat e kebelbe'!

1 Fájdalmam egyre nő . . . nem tud alább hagyni,
Az az öreg asszony megbűvölt-e vagy mi?
Hogy mindig csak hozzá viszen a képzelet:
— Azt az öreg asszonyt az Isten áldja meg!

Az az öreg asszony forrón szeret engem,
Látom, mit hozzám ir, minden levelében;
A reszketve vetett betük mondják szinte,
Mily mély a fájdalom az anyai szivbe'!

Lelkemben van folyvást édes anyám képe;
Tizenkét hosszu év, oh dehogy törlé le!
Tizenkét hosszu év futott el, mióta
Reszkető két karom szivemhez kulcsolta.

. . . És hazám!? hisz' hazám örökké él — annak,
Tudom jól: sok, de sok hű fiai vannak;
Hárskoszorus táját, tölgyes szép vidékét,
Valamikor talán megláthatom én még!

Nem is vágynám nagyon a honi föld után,
Hogyha ott nem volna kedves édes anyám! . . .
Hazám virulni fog! — de az öreg asszony? . . .
Istenem! ha egyszer csak holt-hirét hallom! . . .

. . . Mióta idegen földön itt bolyongok,
Hányat elfedtek már ott a siri dombok,
A kiket szerettem! . . . ha számlálni kezdem —
Elfog a fájdalom, sír a lélek bennem.

— Pedig számlálnom kell! s növekvő számokkal
Szivemben a bú is nagyobbodik sokkal, —
Azok a hullák mind, mind mellemre ülnek . . .
Hál'Istennek! virrad... s lassanként im tünnek...

Oh hála Istennek! kis ablakomra már
Szeliden rásüt az idegen napsugár —
Jori" hű feleségem — szép mint reggeli nap —
S mosolya elűzi honfi-gondjaimat. . . .

Rácz Mihály

Özvegy Lerougené esete.
1862-ben márczius 6-kán egy özvegy asszony

meggyilkoltatását jelentették a rendőrségnél, ki
nngánosan lakott egy egyszerü, szerény külsejü
hajlékban, La Jonchere faluban, mely a Szajna
fölött Maltnaison és Bougival közt elterülő hal-
mok lejtőjén fekszik. — Bármily egyszerűeknek
látszanak is ezen adatok, kitisztázások: az
egész büntény földerítése körül egész csapat em-

j ber v<in munkában. Először is a rendőr-biztos,
és segédei, a kik jelentik, hogy özvegy Lerou-
genét halva találták a tűzhelynél fekve : agyon-
ütötték főzés közben, s az ütés vállai közt érte,
hajlékáknak két szobája pedig föl van hányva,
fiókok és irószekrény mind feltörve. Azután ott
van Daburon ur utasitáei biró, olyas fő-inspector-
féle, Gévrol ur közbiztonsági rendőrfőnök, vagy
fő-kutató, s aztán több mis alárendelt egyének
azon nagy szervezett testületben, mely ugy átszövi
Párist, mint valami pókháló; és végre — a ki
mindezeknél jelentékenyebb, és kiválólag franczia
egyéniség, egy műkedvelő szaglár, valami Taba-
ret ur, jómódu ember, hanem mivel nem talált
magának valami egyéb mulatságot, a hiuság pe-
dig, mely minden emberi sikeres munka után el-
maradhatlan, (még a bűn felfedezésénél is,) foly-
vást ösztönözte: mind erszényeit, mind üres ide-
jét arra forditja, hogy a rendőrség fizetett embe-
reivel nagy szorgalommal versenyez. S hogy minő
eredménynyel, az is mutatja, hogy már valami
melléinevet is kapott, a miben „szem—fül" volta
a rejtett dolgok kikutatásában teljesen ki volt
fejezve.

E többoldalú testületi bölcseség biztosan
megállapodott arra nézve, hogy özvegy Lerou-
gené olyan 54—55 éves, hogy nem arra a kör-
nyékre való, hogy azon hajlékban, melyben meg-
gyilkolva találták, csak az utóbbi tizenkét év óta
lakik, hogy jóm klunak látszik, tisztességes öltö-
zetü, s viselete épen nem szegényes — sőt ellen-
kezőleg jól élt, s még a jobb italokkal valo visz-
szaélés is tulajdonai közé tartozott. Nagyon be-
szédes volt, tömérdeket beszélt a tengerről, és
a hajós életről, de soh'se szólt rokonairól. Látták
ugyan, hogy idegenek látogatják meg, de nagy
időközökben. Többek közt egy nő és egy fiatal
ur, egy magas állásu öreg uri ember, és egy fiatal
ur, egy barna, magas blúzos ember, igen baljós
tekintetü s egy kis testes, kopasz, vörös arczu öreg
ember, ki hajós volt s nagy függőket viselt fülei-
ben, s mindig a Szajnán jött fel ladikban. Ezt az
embert látták az özvegy hajlékában épen a gyil-
kosságot megelőző vasárnap is, éé Gevrol ur any-
nyira meg volt győződve, hogy ez is bele van a
gyilkosságba keveredve, hogy föltette magában,
hogy utána megy e vérszomjas hajósnak a vizen
— ha Eovenig, vagy Havre-ig kellene is menni.

Az öreg Tabaret Péter azonban, ki maga
folytatta saját független vizsgálatait, már ekkor
emlékezett egy egész sereg apró jelre, a melyek
összevéve egészen más meggyőződésre vezettek s
melyek — mint a körülményes látszatoknál gyak-
ran megesik, részenként pontosak, de épen apró-
lékosságuknál fogva olyanok, hogy mintha csak
arra volnának számitva, hogy a legeszesebb em-
bert is félrevezessék. Tabaret Péter, ki olyan
hatvan egynehány esztendős ember volt, és egész
kopói szenvedélylyel fogott a munkához, mint a
kopó, mikor nyomon van, föl-fölemelte orrát a
magasba, ugy hogy husz évvel is ifjabbnak lát-
szott, mikor fürkészését bevégezte.

A gyilkos — mondá — valami kilencz óra
tájon érkezett meg a hajlékhoz húshagyó kedd
estéjén ; nem várták, az özvegy már épen vetkező-
félben volt s fel akarta huzni kakukkos óráját le-
fekte előtt, mikor kopogtatást hall az ajtón, a
melyre megállt. Siettében egy sált vetett nyakára;
az az ember, a kit beeresztett fiatal, magas, jól öltö-
zött, magas tetejű kalapos egyéniség volt, eser-
nyő volt nála, s trabucos szivart-szitt szipkából.
Az özvegy nagyon jól ismerte, s azért rögtön
hozzá fogott, hogy készítsen neki valami kis enni-
valót, a férfinak pedig hiányozván bátorsága, több
kis pohár pálinkát ivott, s aztán épen mikor a
sonka és a tojás megfőtt, kétszer nagyot vágott
rá hátulról. Az asszony fölkelt, de rövid küzdés
után a gyilkos lelökte, oda, a hol találták. A se-
beket egy tört fokosfele eszköz ütötte, melynek
vége ki volt élesítve, s a gyilkos kezén szürke
keztyü volt. Nem pénzért ölte meg az asszonyt,
hanem irományaiért, s mikor ezeket megkapta,
elégette, de hogy az őt nyomozókat félrevezesse
értékesebb holmiait elvitte egy skatulyában, elol-
totta a gyertyát, bezárta az ajtót, a kulcsot egy
mocsárba vetette, s hogy egy darab terhe se le-
gyen, mikor a vasuti állomáshoz ér, a skatulyát
tartalmával együtt a Szajnába dobta.

Bármennyire hozzá voltak is Daburon és
Gévrol urak szokva ahhoz, hogy csekélységekből
egész részleteket kiegészitsenek segédeikkel, a
tömérdek csend- és rendőrrel együtt, mégis mind-
nyájan egészen elképedtek azon bámulatos éles-
elmüségen, melyet ez esetben az öreg tanusitott,
ki ugy elbeszélte egy titokzatos bűn történetét,
mintha csak jelen lett volna azon elkövetésekor.
Rohamos kérdéseikre, hogy mikor jött erre a kö-
vetkeztésre, azt adta magyarázatul, hogy — ked-
den estve fél tízkor esett az esö", s minthogy a
szobában nincs a sárnak semmi jele: tehát azelőtt |
ott kellett a gyilkosnak lenni; hogy özvegy Le-
rougené épen óráját húzta föl és hirtelen egy
sált vetett nyakába: mutatja az, hogy az óra meg-
állt épen ott, és ruhájának azon állapota, melyben
találták. A gyilkos léptei, nyomai a kertben fiatal-
ságra mutatnak, jószabásu, szép csizmái voltak,
az iró szekrénynél némi jelek mutatják, hogy ma-
gas volt és hogy magas kalapot viselt, esernyője
nyoma meglátszik a sáros földben, s egy trabu-
cos vég, a mit fölvettek, mutatja, hogy ajka és
fogaival soha sem érintette, tehát szipkát használt.
A sonka és a tojás nem az özvegy számára főtt,
mert ő már vacsoráit előbb halat, melynek mara-
déka ott van a findzsa-aljon, hogy vendégét tisz-
telte az asszony, mutatja az ; hogy tiszta abroszt
tett föl számára, és legszebb poharát. Csak egy
üveg és egy kés volt az asztalon. A gyilkos ivott
egy pohár bort, s minthogy szive még nem volt
helyén, kért pálinkát. A palaczk tartalma mutatja,
hogy öt kis pohárral ivott. De mégis valami tiz
perczig határozatlan volt, mert a sonka és a tojás
egészen megfőtt, mielőtt ütött volna. Hogy az
asszony küzködött, mutatja, hogy a hamvas kez-
tyűnek egyes darabjai voltak körmei közt, és
hogy valami élesített balta-félével ütötte meg a
gyilkos, mutatja a ruhája, melyen a fegyver vá-
gása megvan. Hogy az okiratok voltak azok, a
miket a gyilkos keresett, mutatja az, hogy rögtön
elégette, s a hamva ott van a tűzhelyen, a többi
jelek pedig elegendők arra, hogy elvitte az érté-
keseket egy skatulyában, hanem csak azért, hogy
az üldözőket elbolonditsa.

Midőn ezek után az emlitett értékes holmikat
épen azon helyen, mely az özvegy házához legkö-
zelebb esett, megtalálták a Szajnában, s megvizs-
gálták magát a testet is, annyira megyőződtek az
öreg mükedvelő iránti hitökben, hogy mind az
egész testület a legcsudálkozóbb kifejezésekkel
nyilatkozott az öregről. Daburon úrnak pedig any-
nyira tetszett Tabaret úr eljárása, hogy tudtára
adta, bármi jelenteni valója lesz e tárgyban, min-
dig nyitva lesz előtte ajtaja, s saját kocsiján haza
vitte őt a városba.

Tabaret Péter a Szent-Lázár utczában lakott, !

közel a vasúti állomáshoz. A ház sajátja volt, s ő
- - - ••• ' • - rr* l . T"fc r , 1is saját különös életet élt, mert Tabaret Péternek

is megvolt a maga története, mely, hogy keserű
gondolataitól meneküljön, őt a bűnösök vadásza-
tára zaklatta. Fiatal korában egy üzletben volt
segéd; atyja, bár jómódúdé roppant szegénységet
szinlelő ember volt, s ez a fiúra nézve oly terhes
volt, hogy bár nagyon szeretett, de soh'sem háza-
sodhatott meg. Husz évig élte a legmagánosabb
elhagyotságban életét, egy jó barát, akármi élve-
zés nélkül, s csak mikor atyja meghalt, akkor
tudta meg, hogy ő gazdag ember. Nem csoda, ha

, hála helyett, némi panaszló kárhoztásra nyilt szája
j atyja ellen, mert hisz házasodni már öreg volt,

öreg ahhoz is, hogy még világát élje és igy, hogy
mégis legyen valami foglalkozása, valami szenve-
délye és élménye, műkedvelő nyom >zó lett. —
Házában lakók is voltak, mert hisz az az ő szerény
vágyaihoz mérve nagyon is bő volt az, 8 neki csak
egy cselédre, egy gondviselőnőre volt szüksége; s
az öregnek az volt legfőbb gondja, hogy senki,
még az a kancsal kapunyitogató inas se tudja meg
az ő szenvedélyét. Képzelhetni, hogy rendetlen,
lótó-futó élete, kései haza járása, s azon társasá-
gok, melyekben néha látták, minő gondolatokat
támaszthattak a lakókban. Az öreg, még ha be-
széltek is, föl sem vette, s ha egyik-másik — a ki
mégis jobbnak hitte —megtalálta hívni magához,
nem fogadta el.

Csak egy lakó volt az egész házban, a kinek
társaságát kereste. Azoknál úgy volt, mintha csak
velök lakott volna. E lakó özvegy Gerdyné asz-
szony, Noel nevü fiával, kit az özvegy egészen az
öregre hagyott, minthogy tizenöt évig laktak nála.
Daczára, hogy az öreg feje fölött m ir ötven virá-
gos tavasz elhaladt, gyakran eszébe jutott, hogy
a szép özvegyet egészen oda kellene a házhoz ra-
gasztani, de soha sem merte megkérni, féltavisz-
szautasitástól. — Noelt a mi illeti, ez csinos,
nyalka, magas fiatal ember volt, úgy harmincz-
három év körül, oly szorgalmas, munkás, hogy
már is nevezetes hirt szerzett magának, mint fia-

volt!1

„Gerdyné asszonyt, szegény édes anyámat na-
gyon megrázta az, hogy olvasta az ujságból, hogy
egy asszonyt meggyilkoltak, a kit ő nagyon sze-
retett."

„Hm!" — mondá Taberet, szinte erőködé-
sébe kerülvén, hogy némi meglepetést mutasson,
holott pedig mégis volt rá nézve némi meglepő a
nyilatkozatban, s különösen valami döbbentő azon
nyilatkozatban, hogy anyját Gerdyné asszonynak
nevezi Noel. De nem csuda: az öregnek minden
titkai közt az volt a legnagyobb és legdrágább,
hogy ő titkos műkedvelő rendőr.

,.S hát édes anyja ismerős volt özvegy Lerou-
gené asszonynyal.; —hm! s hát igy — azt hiszem,
— ön is ismerte azt a szegény asszonyt?"

„Már régen nem láttam — felelt Noel — de
ismertem is, szerettem is nagyon, mert dajkám

!"
S itt Tabaret Péter csaknem sóbálványnyá

vált. A gyilkosság előzményének minden részlete,
melyekre nézve soha sem reménylett semmit meg-
tudhatni, — legalább az asszonyt illetőleg, mind
kezében voltak. Óvatosan kérdezgetett s látszatos
közönynyel, s igy kivett Noéiból egy egész csa-
ládi történetet, melybon a fiatal ember előadta,
hogy őt gyalázatosan megcsalták a megfosztották
jogaitól a legátkosabb összeesküvés által. Édes
anyja szerelme — eh — mondá ez csak szinlés,
szégyenteljes, gyalázatos képmutatás volt őiránta.
Három hete tudta meg, mikor esetleg egy csomag
levélre akadt, az egészet; e csomag levél az ő
atyjának levelezése volt Gerdyné asszonynyal. Ki-
tünt hogy Gerdyné asszony soha sem ment férj-
hez, hanem Rhéteaude Commarin gróftól lett neki
egy fia. Ekkor, vagy e tájon a grófnénak is szüle-
tett egy fia. Úgy látszik, hogy a gróf házassága
valami szerződési házasság volt, valódi kedvese
Valéria volt, a hogy' Gerdyné asszonyt a levelek-
ben nevezi. Hogy e szerelmének valami áldoza-
tot hozzon, elhatározta magát esjy cselszövényre,
mely által a két gyermeket, kik dajkáknak voltak
kiadva, kicserélték, úgy hogy Valéria fia növe-

már is nevezetes nirc szerzett magauan, uiiuu u»- «.«.«.„, , _O i / O l /

tal törvényszéki ügyvéd, s az öregnek annyira tet- kedjék fel mint gróf, s az legyen gróf törvényes
szett elveiben való szigorúsága s modorának zor- örököse, s az legyen Commarin. Noel — mint
donsága, hogy feltette magában, ez lesz örököse, mondá — a hogy ezt olvasta, dühbe jött a csalás

Ama kutatás estéién az öreg annyira fel volt miatt, melyet rajta elkövettek. Anyja, ki oly gyön-
géden ápolgatta őt addig, s ki annyiszor mondta,
hogy csakis érte szereti még az életet, gyalázatos
csalóvá vált szemében. Csakis egyetlen egy lény
volt, a ki tudta a titkot. Noel erkösesileg biztos
bizonyitékokat talált, hogy a gróf és Gerdyné
asszony részesek a kicserélésben, de csakis főként
özvegy Lerougené vitte véghez.

„Csak egy szava! — kiáltá Noel szenvedé-
lyes elragadtatással — döntőkké tette volna e bi-
zonyitékokat. Nem, nem szólhat, mert megölték.
Egyedül rám bizta a titkot, hanem most már
Gerdyné asszony el fogja tagadni , — ismerem

Ama kutatás estéjén az öreg annyira fel volt
indulva, hogy alig tudott még csak enni is. Gond-
viselőnéje, a kancsal inas s annak felesége azt súg-
ták össze, „hogy már megint valami történt" s
sejtelmök épen nem volt valami kedvező az öreg
felől. Alig végezte vacsoráját, s azonnal ment Ger-
dyné asszony szállása felé, azt hivén, hogy e ked-
ves embereivel egy kissé beszélgetve, nyugtalan-
sága majd oszlani fog. De mennyire meg volt
lepetve, midőn — régi szokás szerint — mint régi
jó ismerős, minden jelentés nélkül belépett, s ami
ily végtelen rendes, pontos családnál oly csudála-
tos, senkit sem talált a szobában, sj minden összetos. senkit sem taiai t a szoDaoau, s i u ' « " c u w " * " - J ., , J i , < i *»i / i -í
vis za volt, egyetlen egy világ égett, Gerdyné nagyon jo', eltagadna meg ha tökére kerülne is
asszonyság karos-széke üresen állt az ablaknál, s a a nyaka atyám természetesen megtagad, meg-
t l 8 S / j " •/ & . . . ,, . , r o n n o t K ! 7 n n v i t e t a i m . d e mi h a s z n u k ? ezt. m e u -padlón egy ujság hevert a mellett.

A műkedvelő-rendőr szeme mindezt egy pil-
lanat alatt összevizsgálta. .

„Történt itt valami?" kérdé a szolgátol mint-
egy csak esetleg.

„Tudja uram, — felelt a szolga — az asz-
szonyság mintegy hónap óta már nem igen jól
volt. Ma ebéd után bejött a salonba, mint szokása
volt. Leült s vette az ujságot, de alig futotta at
szemeivel az egészet, mikor egy borzasztót sikol- , . .* - Á -UA
tött, s érzéketlenül a padlóra hullott Noel úr kar- j es megsemmisitse, ezért ölté - - , , ~ t n i ' h

jaiba vette s bevitte tulajdon szobájába, hol most szonyt, 8 o elkezdett magában c^élo^atm, hogy
is van azóta folyvást." ! k i n e k v o l t legnagyobb érdekében azokat a papi-

„No hát kimehet, s ne háborgassa Noelt, én ; rokat
majd megvárom, s aztán majd teszük valamit," s
azzal felvette az újságot, melyre előbb ra se né-
zett, s roppant meglepetésére a La Jonchere-b&n
történt gyilkosság leirását látja benne. Egyéb
nem volt az egész ujságban, a mi — bár a legese-

vannak bizonyítékaim, de mi hasznuk ? ezt meg-
ölték, engem meg ott hagynak, a hol vagyok."

„Milyen csapás!" — makogott az öreg Taba-
ret. „Meghalt, elvitte a titkot."

„De még van egy reménységem — veté közbe
Noel — Lerougenénak voltak irományai, melyek
bizonyosan vetnek erre némi világot. Talán —
talán még meg lehet találni »zokat."

Tabaret ur jól tudta, hogy az lehetetlen. Hisz
épen ezekért a papírokért, hogy ezeket megkapja

„Ugy tetszik nekem — tört ki végre — hogy
a gróf nem váltotta be azokat a fényes ígéreteket,
melyeket teit neki, hogy rávegye a cserébe való
beleegyezésre."

É nem. Szerette ugyan sokáig Gerdynénem volt az eo-ész ujságban a mi — bár a legese- ', ,,-üpen nem. — — " ^ " " " " " ' S v ^ « j " -
k é k e b b - i x g S hatást teh tett volna. - Az | asszonyt, de egy-er, m,kor megtudta hogy meg-
ilye î műkedvelő kurkász javithatlan természetü. \ csalta őt, végkép sz, ktoU vele B ped.g orokre.ilyen műkedvelő kurkász javithatlan természetü.
Legkedvesebb s legbensőbb emberei vannak itt
kérdésben és aztán mi közük lehetett ezek-
nek az özvegy Lerougenéval! Boszonkodva, s némi
borzalommal verte ki fejéből a gondolatot, de me-
gint visszatért. Nagyon furcsa és nagyon bor-
zasztó volt; de hisz ő már évek óta hozzá volt
szokva, hogy kicsinységekből is nagy dolgok sül-
nek ki, s lehetett-e tőle várni, hogy most egy-
szerre elvesse megszokott észjárását.

Gondolatai Noel beléptével szakadtak meg;

„Jaj, kedves Noel ' ! i"°" ~ " "
baja kedves anyjának ?"

kiáltá az öreg — mi

osana u'i ' "o . i . , • — " r—»
Tiz sort irt neki saját kezeivel, s ez megvan, az-
után soha Gerdyné asszony leveleit fel nem törte,
mentegetéseire igy nem is szólt, nem is szólhatott
semmit, az asszony szeretett volna beszélni vele,
de nem adott neki találkozást. Mikor a gróf
titkára az évi 15 ezer frank évi dijról a kötlevelet
elhozta neki, akkor látta, hogy mindennek vége.
— — S most fia az én helyemen van, s anyja en-
gem tönkre tett."

„Beszélt ön erről Gerdyné asszonynyal?"
kérdé Tabaret.

„Először is azzal kezdtem. IM akarta velemkedyes anyjának?" j > > r ^ ^ ^ ^ V e m történt meg. Kép-
l l ó f - t t ' n 1 Tz t g bi almasLd ', | i t é g e S T és^zujágokat halmozót? összl

mégis feleit"'1 " ! ImddjaV s inkább, mintsem egy hajaszálát i.
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megborzoljam, inkább azt kivánja, hogy én a fe-
neketlen pokolra jussak."

„S tett valami lépéseket, hogy igényét érvé-
nyesítse ?"

„Hát azt hiszi, hogy engem büntetlen meg
lehet csalni, rabolni, el lehet árulni? — Nem.
Nekem megvan a jogom, s el voltam határozva,
hogy meg is kell nyernem. Hanem ezt csöndesen,
magánosan, botrány nélkül akartam elérni. Vár-
tam egypár hétig, mig lecsillapultam, s akkor el- ,
mentem a Commerin-házhoz. Azt mondták, hogy
a gróf nincs otthon, de fia otthon van. Albertnek
hivják. Az én nevem, érti kérem. Csinos ember, s
illik neki, de meg is becsüli azt a nevet, mely nem
az övé. Elfogadott s én rögtön hozzá fogtam, hogy
előadjam neki látogatásom okát. Megmutattam
neki a levelezést, mely mutatja, hogy a gyerme-
keket kicserélték, s hogy én vagyok a törvényes
gyermek, ő meg a törvénytelen. Először elfehére-
dett, mint a fal, s aztán egyszer-kétszer végig
ment a szobán, s utoljára megszólalt: ,,Ezek a
levelek kétségkivül atyáméi, s ugy látszik, hogy
ezek ezerint én nem vagyok a Commerin grófné
fia, de vannak önnek valami más bizonvitékai?"
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,De lesz!' — kiáltá Tabaret Péter. ,Nekem
van készen 15 ezer frankom. Átadom még ma este,'
s az öreg kirohant s rögtön visszatért a 15 darab
ezer frankos bankjegygyei. ,Ha ez nem elég, lesz

! több is. Hanem most találkozásom lesz, mennem
| kell. Isten áldja Noel! legyen türelmes, ki tudja,

hátha a gondviselés épen ebben a pillanatban is
| az ön érdekében müködik.'
j Azonban ugy látszik, a fiatal ember erkölcsi-
sége, melyet az öreg fürkésző annyira szeretett,
nem oly tiszta, mint ő hitte. Alig tünt el Tabaret
Péter, Noel zsebre rakván a bankót, kiosont egy
hátulsó ajtón s bérkocsiba vetvén magát, a Pro-
vence-utczába hajtatott egy házhoz, a hol dús-
gazdag termekben lakott egy párisi nő, párisi a
szó legszorosabb értelmében, szívtelen, érzéki,
megromlott, vásári — s mégis — mégis kedves,
— kedves egész pusztulásáig e fiatal ügyvéd, e
példányszerü fiu, e szenny és folt nélküli ifju, s
szép kilátásokkal biró ember előtt!

Azalatt Tabaret Péter elrohant Daburon ur
házához, s bár késő éj volt, sokkal jobban fel volt
ingerülve, semhogy e tudósitás benne maradhatott
volna. Elbeszélte, — s egészen elbámult, mikor

embereknél, kik magukat teljesen átadják egy
dolognak, erős, szivós a szenvedély is, látni való
volt, hogy ez a láng a sirig fog tartani. Képzel-
hetni már most kétségbeesését, mikor egyszer
elhatározta magát, hogy a lyányka előtt nyilat-
kozik, s az tudtára adta, hogy ifju szive már másé,
gróf Commariné. Hat hétig rohamos lázai voltak,
s még élete is koczkán forgott. Erős alkata ezt is
kibíría, s ettől fogva bánatát munkába akarta
fojtani, i hivatalának áldozta szivvel-lélekkel ma-
gát. Képzelni lehet, hogy Tabaret Péter hirtelen
való közlése, hogy t. i. Lerougené gyilkosát ve-
télytársában Commarin Albertben fedezte föl,
mily érzékenyen hatott azon sebre, melyről már
azt hitte, hogy végkép behegedt.

El3Ő pillanatban nem akart az egész dologba
avatkozni. Hogy lehetne neki, a birónak, kit a
tisztelet minden köteléke arra kényszerit, hogy
szépen és előzékenyencselekedjék, egy ilyen ügyet
vezetni szenvedély nélkül, érzéketlenül. Átadja
valami más hivatalnoknak. De hát — kérdé ismét
magától — oly kevés bátorság van őbenne, oly
kevéssé bir maga felett uralkodni, hogy nem tudná
tekintet nélkül hagyni a multat. Nem tudná, ha

— Mondtam neki, hogy nincs nekem semmi, de
hogy Lerougené még életben van, meg lehet kér-
dezni, mert hiszen La Jonchereben lakik. „Isme-
rem — mondá — voltam nála atyámmal, pénzt
vinni neki." S aztán egy pillanatig elmerülve, igy
szólt: „Testvér, én nem veszem rosz néven e lé-
pésedet; én csak azt kérem, várj nyolcz-tiz napig,
mikor atyám megjön. Megmondok neki mindent,
e igérem, hogy igazságot szolgáltatunk neked. En
részemről elveszitek mindent — nevemet, álláso-
mat, vagyonomat, és — a mi mindezeknél roszabb
— el alkalmasint jövendőbelimet is, kit pedig éle-
temnél jobban szeretek. Már épen össze akartunk
kelni Arlange kisasszonynyal. No de cserében talá-
lok egy jó édesanyát, s megteszek mindent, hogy
megérdemeljem a szeretetet, mely eddig önt illette."

,A képmutató!' — makogá Tabaret Péter fo-
gai közt, s hangosan megszólalt: .Rémitő, a min
önnek át kellé menni; s mit gondol most?'

„Várom, mig a gróf visszatér. De hát most
Gerdyné asszonyság betegsége s Lerougené meg-
gyilkoltatása e^ész összekuszálták tervemet. Nem
lesz pénzem, hogy igényeimet érvényesitsem, mert
azokat még százszor kétségbe vonhatják."

Farkas-család.

oda jutott, hogy Commarin gróf a gyilkos, —
Daburon urra az egészen más hatást tett, mint
várta. Nem annyira meglepetés, mint zavar, této-
vázás látszott rajta, s nem tudott hova kapni a
tudósitás után.

Hogy a tisztelt hivatalnok érzelmeit megért-
sük, vissza kell mennünk nehány évvel Daburon
ur életében, mert ő is volt fiatal, mint más, s bár
most rideg hivatalnok, neki is megvolt a maga
kis regénye. Daburon ur azon időben sok időt
töltött az öreg Arlange marquisnénál.ki arról volt
nevezetes, hogy végtelen ragaszkodott az ősi in-
tézményekhez, s szeretett piquetet játszani, s hosz-
szu történeteket mesélni még a 89 előtti évekből,
mintha a forradalom, a császárság, a restauratio,
a juliusi forradalom mind semmi sem volna. De
mindez csekély lett volna Daburon urnak, ha Ar-
lange marquisnénakegykisl6éves unokája nincs:
Arlange Klára, egy ép oly ártatlan, mint szép
teremtés, kit a hivatalnok elhatározott szándéka
volt nőül venni, csak attól félt, hogy az öreg hölgy
némi rangbeli ellenkezéseit nem tudja legyőzni) a
vagyonbeli tekintetekkel. Valóban nagyon sze-
rette, szenvedélyesen, 8 minthogy ily erős, szivós

egyszer fölveszi hivatalos ruháját, elszakítani
magát magán személyi ügyeitől? Nem szoros kö-
telessége-e neki folytatni s végig vinni a vizsgá-
latot? Nem követelné-e ezt maga Arlange Klára
is? Ha Albert bünös, hát egy gonosztevőhöz men-
jen ő férjhez? s ha bűntelen, akkor minden gya-
núból kötelessége neki őt kitisztitani. S igy hosz-
szas küzdelem után elhatározta magát Tabaret
nagy örömére — kinek hiúsága volt érdekelve,
hogy sejtelmeinek mások is_ nagy fontosságot tu-
lajdonítanak, hogy Commarin Albert gróf elfogá-
tására azonnal kiadja a parancsot. (Víg« következik.)

Farkas-család.
Annyira központja az emberi viszonylatok-

nak a család, annyira be van szövődve minden tö-
rekvésünk, vágyaink irányzói közé, hogy még a
magunkon kívüli világban is, akár valódi, akár a
képzelet teremtette ama világot, — legélénkeb-
ben a családi viszonylatok után fürkészünk s azok
szemléletében bizonyos kielégítést lel lelkünk.

Ezért, hogy házi állataink is családi életok
Képek a koronázásról: 4. A koronázás.
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ielerse'gei által foglalkoztatják leginkább kedé- melyet akkor Apor vajda tartott lefoglalva; s még delmü, ezüstből van; tetején karika csüng, s an-

mely aggódva béget báránya után, ha nincs köz- j lyaink; s az egyetlen kivitel Ferencz király volt. j zadban készült; ez szintén „„ „1U ^^.„„„^
vétlen közelében; a réczefiak után tóparton tipegő ; Ázt hiszszük, mostantól kezdve: a rendes korona- ! nyilik ki, s igy mutatja az órák számát külsején

tagja ̂
az alsó állcsontnál

tyúk s ugyancsak a tyúk, midőn saját csibéit sür-
getve gyüjti a talált eledelre, aprózza, osztja azt
közöttük, mig saját maga fél szemmel föl-fölpil-
lant az égre: vajjon nem kavarog-e a közelben
gyilkos szándékú karvaly: — mindezek a képek
oly kedvesek, oly gyöngédek, hogy az emberi ke-
dély teljes melegével takarja be. Hát még annyi
kifogyhatatlan számu más kép, melyek az állatok
családi vonzalmából veszik eredetöket! Egyik fé-
lénk természetűből vakmerő támadóvá lesz pár-
jáért vagy fiáért, a más önmegadva várja be a
bizonyos veszélyt, még sem hagyja el azokat, ki-
ket hozzá családi érzet fűz, némelyik vérét ontja
ki elszánt küzdelemben.

Mivel házi állatainknál ily vonzónak és egye-
diségük szerint sajátságosnak ismerjük a csa-
ládijelenségeket; s mivel kedélyünket leginkább
az ily jelenetek töltik be: ezért óhajtjuk ismerni
a vad állatok családi viszonylatait is.

E vágyunkat azonban ritkán elégíthetjük ki,
mert legnagyobb részök a fogságban nem tenyé-
szik; szabadban pedig külön laknak az embertől
s ha közelítenek, nem szeretetök uyilatkozványait
mutogatják, hanem gyülölködő támadást, vagy
tartózkodó félénkséget.

Ilyen a farkas is, mely nem tudott megszelí-
dülni, bár mindenütt az ember szomszédjában la-
kik, s bár testvére a kutya legrégibb szolgánk és
leghívebb társunk.

Ezért keltett nagy érdekeltséget Lipcsében
egy philadelphiai állatgyüjtemény farkasa, mely-
nek a mult husvét alkalmával hat fia született. A
himet már előre különválasztották \olt tőle, mert
újabbkori figyelések nyomán megállittatott, hogy
igen sok vadállat, egyebek közt a róka, mely ro-
kon a farkassal, a szülés előtt és után egy bizo-
nyos időre magára hagyja nőstényét.

Képünk két hetüs korukban mutatja föl a
fiukat. Szinök piszkos barna, hátukon, lábaikon,
az orron és a lecsüngő füleken feketésbe átmenő,
a fej többi részén világosabb. Annyi különbség
volt köztük, hogy némelyiknek szine vörhenye-
sebb volt a másikénál; szemök sem egyszerre
nyilt ki: némelyiké már öt napra a születés után,
némelyiké későbbre.

Az anyát tejjel etették, hogy fiait táplálhassa
és azok valóban igen jó állapotban voltak két he-
tüs korukban. Mint mindfon ilynemü állat ily ko-
rában, sokat aludtak és mindig egymásba bújva,
ugy hogy a néző hirtelen egyetlen sajátságos
alakutestnek képzelheté a csoportot.

Élénkség, játékkedv nem nyilatkozott még
bennök, mert nem birtak még rendelkezni tag-
jaikkal, nem jutottak uralomra azok felett. A kis
farkas sétált volna, de ha a láb nem engedelmes-
kedett, vagy csak ügyetlenül: egyik a másik elébe
vágva, egyik jobbra engedve, másik balra lan-
kadva! Fülelt volna is, de ha azok a csunya le-
függő nagy fülek nem akartak fölegyenesedni,
mint az öreg anyáé; vízszintes irányig ha emel-
hette szegény, onnan mindjárt lehullottak.

Annyival nevetségesebbek voltak komolyan
intézett és roszul sikerült mozdulataik. Ha tüsz-
szentettegy élénkebbet farkas-urfi, mindjárt a há-
tára gurult: aztán mennyi kapálódásba került, mig
lábra tudott verekedni. Ha anyjok fennállt s ők
ágaskodtak a szopásután, fejökre estek szegények,
mint valami bukfenczhányó komédiás.

Érdekes volt az anya figyelme is, amintrog-
tön észre vette, ha valamelyik fia nyöszörgött s
orrával szimatolá, forgatá, hogy fájdalmát eny-
hítse. Ha morogni kezdtek egymásra, rögtön oda
nyult s elválasztá a morgolódókat. Mikor tejet
tettek be, s valamelyik igen közel ment az edény-
hez, gyöngéden hátrább tette. Egyátalán tapin-
tatos és gyöngéd anyaként bánt velök. E.

hogy a kegyeneznő előtt magokat behizelegjék: ud-
varias gyászjelvény gyanánt halálfő-órákat hord-

zási hely már Budapest. eme fölirat van-' IncertitaHora, Aeterna respice."
Képünk a koronázás nagy fontosságu tényé- Mikor Poitiers Diana Il-ik Henrik franczia király

nek pillanatát ábrázolja. A művész, ki előtt ez- kedvese lett, özvegy volt; a felség udvarnokai,
úttal nem a művészi vagy tetszési szempont volt ' ' - -U.MH.^ I
az egyedül döntő, tultette magát azon tekinteten,
az ünnepély főszemélyeit: az oltár előtt tér-
delő s Szent István palástjába burkolt királyt, és J
a templom közepén trónszéken ülő királynét, nem
adhatta szemben a nézőnek, hanem egészen hát-
ban kellé adnia. Mert ha az ünnepély más mozza-
natát választja, pl. mikor a király szembe fordulva,
a ráövezett kardot kirántja — jeivileg az egyház
és ország védelmére, — vagy mikor már a meg-
koronázott felségek, az oldalt fölállított (s képün-
kön még üresen álló) trón-emelvényen állva vesz-
nek részt a szentmisében, — vagy mikor a nádori
tisztet helyettesítő miniszterelnök, az oltár előtt,
tollas fövegét magasan rázva, harsány hangon ki-
áltja el: „éljen a király!" — s egyszerre ezer meg
ezer toll lebeg a légben, s ezer meg ezer torok
viszonozza a kiáltást, — lehet, hogy bizonyos
tekintetben kedvezőbb helyzeteket tüntethetett
volna elő, — de föláldozta volna azt, mit a koro-
názás hű képénél föláldozni egyedül nem volt
szabad: magát a koronázás tényének ünnepélyes
pillanatát. —á—r —

Képek a koronázásról.
4. A koronázás.

Mátyás király temploma régnem látott jelenet-
nek lőn szinhelye f. évi jún. 8-án. 1792 (Ferencz
király koronáztatása) óta nem volt magyar koroná-
zás Budán ; azelőtt pedig soha. Az Árpád és a ve-
gyes házbeli királyok idejében Székesfehérvár volt
a koronázás rendes helye; csak egyszer, Róbert Ká-
roly harmadszori koronázásakor látott Budavára
.koronázást, de ez sem a szent koronával történt,

Különös alaku s szerkezetű órák.
Mióta csak az emberek a zsebórát hordozzák

az órások különös alaku és szerkezetű órákkal
lepték meg a zsebórakedvelőket; mintha az óra
is alá esett volna a divathatalomnak épen ugy,
mint a kalap, csizma, vagy az ételkészítésnek uj
módjn. Nem lesz érdektelen olvasóink előtt az
órák életrajzából egy pár figyelemre méltó adatot
közleni.

Az órások már jó korán a növényországot
választván ki: gyümölcs vagy virágmintát kezd-
tek utánozni. A „Bernal" gyűjteményben volt
egy norinbergai körtealaku zsebóra, aranyozott
ezüstből; továbbá egy franczia által készitett
dinye-alaku óra, csak egy és egy negyed ujjnyi
széles átmérővel, melynek kulcsa dinye-levél alak-
jára volt készitve. A kensingtoni muzeumban
van egy kicsiny, alma alaku, körülbelől egy szá-
zados óra aranyzománczos, gyöngyökkel kivert
szekrényben. Egy norinbergai régi zsebóra épen
ugy néz ki, mint egy makk, másik, mint valami
tulipán, három kristály-oldallal. — Egy más épen
ily alaku, de alig egy ujjnyi széles átmérőjü óra
oly módon van összeállitva, hogy a virág levelei
az óra alján felhajthatók, ekkor egy kis gomb tű-
nik elő, mely megnyomatván, fölpattantja a fede-
let, a számlap ekként lesz láthatóvá.

Bernal urnak volt olyan órája is, melyben a
szerkezet egy kicsiny sas belsejébe volt illesztve,
az utánzott madár alulról nyilt ki, s gazdagon ki-
metszett számlap lőn láthatóvá; remek külseje
Jupiter s Ganymedes kalandját tüntette elő. Le-
hetett viselni derekánál fogva egy karikán, az
asztalon pedig három körmén állott meg. A ré-
czéket is nagy figyelemre méltaták az órások, bi-
zonysága ennek a kensingtoni muzeumban levő
récze-alaku, két s fél ujjnyi hosszúságú óra, egy
másik látható még egy magángyűjteményben, a
récze tollai ezüstből vannak kiverve, alsó fele
kinyittatván: drágakövekkel kirakott
tünik elő.

számlap

Nagyon sokáig divatoztak az ugynevezett
norinbergai tojások. Egy, a melyről azt állitják,
hogy a tudákos I-ső Jakab angol királyé volt, la-
pos tojásdad. Felülete sima, belseje művészileg
metszett; küllapján naptár van, mely egyszersmind
a hold járását is jelzi. Egy másik magángyűjte-
ményben levő zsebóra, jáczint-kőből tojásalakuvá
faragva, nagyon kitünő e nemben. Számlapja át-
látszó a drága kövön keresztül. A Dovermuzeum-
ban van e kettős fedelü tojásóra két mozgó szám-
lappal. Az eg ik t t j óái á i k
hó és nap p j t , s a nap ál
lását az állatövben is kijelöli; a a mi ugyancsak
különös és nagy ritkaság, a mutató egészen meg-
forditott uton halad, jobbról balra, mintha a mü-
vész fogalma szerint az idő hátra felé venné irányát.

Voltak oly órák, melyek halálfőt vagy kapo-
nyát ábrázoltak. Kétségkivül az idő gyorsaságát,
az emberi lét rövidségét jelképezték ezáltal. E
fajta órákból több példány látható köz- és magán
gyűjteményekben. Egy ezek közül, kicsiny terje-

j g
egyik mutatja a nap óráit, a másik a

ok neveit, sőt a hét napjait, s a nap ál-
l l t ö b i kijl

tak. De a legnevezetesebb halálfő-órának birto-
kában Stuart Mária Skóthon királynője volt, ez
később Seaton Mária kezén át Lauder Tamás
birtokába került.. — Az óra aranyzott ezüst. A
kaponya előrészen van a halál jelvénye, a ka-
sza; az óramutató egy palota s egy kunyhó közé
van helyezve, hogy kitüntesse a zordon pusztitó
részrehajlatlanságát, A kaponya hátrészén látható
a minden dolgot leromboló Idö; a fő tetején az
éden kertjéből, s a keresztre feszítésből vett jele-
netek ábrázolvák. Az óra ugy nyilik föl, ha a
kaponyát megfordítják, s annak felső része esik a
a tenyérbe, az állcsont egy kapocs által emeltetik
föl. Ide a szent család, az angyalok, s a pásztorok
nyájaikkal együtt vannak művészileg kimetszve.
Az óramű képezi a kaponya agyát, és az egész
ezüst borítékba van foglalva; mikor jár, ugy
hangzik, mint valami lágy csengő; a számt^bla
képviseli a szájpadlást. A művészetnek ezen ritka
remeke Blois-ban készült. Nagyobb, hogysem
zsebóra gyanánt szerepelhessen.

A régi órások közül többen rendkivüli elő-
szeretetet tanusitottak a csillagászat iránt. A
mostani órák által csak nagyon ritkán utánzott
módon foglalkoztak az égi testekkel. Dupont-nál
van egy tojásdad ezüst óra, mutatókkal az órák
a hét és hónap napjainak kijelölésére; van benne
a csillagzat állását előtüntető szerkezet is. s a fe-
délzeten belől napóra és iránytű. — Duboule
János Genevában készitett egy nagy órát, mely
megmutatja a nappal négy szakát, a nap óráit, a
hét és hónap napjait, a hónap nevét, az állatöv
jegyét, a hold járását, és változatait, továbbá az
év négy szakaszát. Nagyon is bonyolódott szer-
kezeténél fogva nem fogadható el csillagászati
kalauz gyanánt; a mennyiben valamely kis rugó-
nak legcsekélyebb elbillenése a legnevetségesb
zűrzavart idézhetné elő a nap, hold, és föld kö-
zött. Czélszerűbb órát készitett egy varsói len-
gyel paraszt. Órája az időt különböző helyen kü-
lönböző hosszúságok alatt biztosan mutatja ki.

Ezelőtt sokan nem ugy szerették hordani az
órákat, mint az maiglan divatozik. Parker érsek
csaknem három századdal ezelőtt kelt latin végren-
deletében ezt olvassuk: ,,Ely-i püspök tisztelendő
Richárd testvéremnek hagyom indiai nádpálczá-
mat, melynek gombjában egy óra foglaltatik."
Több ilyen sétabot-órát lehet még maiglan is ta-
lálni ékszergyűjteményekben. Gyűrűkbe illesztett
órák nagyon el voltak terjedve. Egy szász választó-
fejedelem mindig nyergében hordozta óráját. —
Leicester gróf Erzsébet királynőnek ujévi aján-
dékul drágakövekkel s gyémántokkal dusan fel-
ékesitett aranykarpereczet ajándékozott, s ezen
karperecz csatjában csinos órác.-ka volt elrejtve.
A keresztalaku órákat nagyon szerették az ájtatos
hivek, az azokban kifejezett jeikép iránt mutatván
ezáltal tiszteletet. Egy ilyen, mely körülbelől ez-
előtt két századdal készült, apácza-órának nevez-
tetik; hihetőleg valami zárda fejedelem-asszonyáé
lehetett. Felületére több szentirási képek vannak
metszve. Egy másikra pedig, mely a Bernál-gyüj-
teményben látható, ugy mythologiai mint szent
irási jelenetek vésvék: Diana és Endymion alakjai
kivehetők rajta. Egyszer-másszorahölgyekkönyv-
alaku órákat is hordoztak, a könyvfedél át volt
lyukgatva, s ugy lehetett meglátni az óraszámot.
Az órák alakjának, anyagjának s szerkezetének
megválasztásában mindenféle módot megkisérlett
a találékony ész.
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Köztudomás szerint a zsebórákat
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helyett kezdték először alkalmazni; mert ezelőtt
ilyet hordtak magokkal a tanárok, bírák, átalában
azok, kiknek az idő lefolyását, a napóráit minden-
esetre tudniok kellett. Mikor a tulajdonképeni
zsebóra először bocsáttatott közhasználatra: a
főrugóhoz nem volt érczláncz függesztve, e helyett
csak bélhúr alkalmaztatott. Stuart Mária ilyen
órát adott a kivégzését megelőző estén börtönőré-
nek. Kristályból is készíttettek zsebórát, hogy az
óramű szép gépezetét láthatóvá tegyék. Vannak
olyan zsebórák is, melyeken a számlapon az órás
vagy tulajdonos nevéből van kiszemelve 12 betü,
s ezek helyettesítik a számjegyeket. Voltak utmérő
(pedometer) órák is, e fajta órák mai napíglan is

használtatnak. Napóleonnak egy olyan órája volt,
mely maga magát huzta föl sulyos emeltyű segé-
lyével, a mennyiben az minden lépésnél föl s alá
ereszkedett; az ujonnan készült ily modoru órák
a menetel gyorsaságának kimérésére használtat-
nak, a csak azok vehetik igénybe, a kik megha-
tározott hosszúságú, szabályos lépteket tesznek;
bizonyos kijelölt szám egy angol mérföldet ha-
tároz meg. Vannak úgynevezett „tapintó-órák,"
ezek sötétben vagy a vakok által használhatók. A
fedél széle körül tizenkét kiálló gomb emelkedik
föl, alján van egy mozgatható mutató, ezt for-
gatni kell, s megakad azon óragotnbon, mely a
számlapon van; a tapintás által rögtön ki lehet
venni az idő állását.

Sokan megkisérlették azt is, hogy az órából
különféle hangokat csaljanak ki. Breguet, hires
franczia órás ilynemü ismétlő (repetir) zsebórák
készítéséről volt nevezetes. Az ébresztő órák egy-
szerűbbek, mert ezeknek szerkezetök csak annyi-
ból áll, hogy bizonyos, vagy előre meghatározott
időpontban a csengettyűt kell megrázni. Első
Károly ágyánál éjjel mindig volt ébresztő óra.
Külső szekrényében két ezüst csengettyű volt
alkalmazva, ezek verték ki az órát s óranegyedet.
— Ranguenet, franczia órásról beszélik, hogy
körülbelől egy századdal ezelőtt zenedarabokat
játszó zsabórát készitett. A mű oly ügyesen volt
szerkesztve, hogy a hang;szati s az időmérő ké-
szülék egymással nem volt kapcsolatban. — Ezt
azonban fölülmulja azon tojásnagyságu óra, me-
lyet második Katalin czárnő korában egy orosz
paraszt készitett.Ez a műv íazi szerkezetű ismétlő
s egyszersmind zenélő óra. Belsejében látható az
Idvezitő koporsója a római fegyveres őrökkel. Egy
rugó megnyomatván, a koporsóról legördül egy kő,
az őrök leesnek; angyalok jelennek meg, szent
asszonyok lépnek a sirba, s zengik azt az éneket,
a melyet ma is énekelni szoktak a görög-nem-
egyesült egyházban a feltámadás estéjén. — Egy
eseményt beszélnek a tongataboo-i téritőkről, s
ez eléggé bebizonyítja, hogy a beszélő és éneklő
órák készitőinek hírneve magával a gépezettel
emelkedi ? s száll ismét alá. Tongatabooban volt
egy kakukkos nagy óra, de épen ily szerkezetű
zsebóráik is voltak a téritőknek. A benszülöttek
azon hiedelemben ringatták magokat, hogy a té-
ritők kakkuk-óráiban szellem lakozik , s azért
tiszteletteljes félelemmel tekintek őket. Egy me-
rész benszülött azonban bátorságot vett magának,
darabokra szedett szét egy ilyen órát, hogy a szel-
lemet szemügyre vegye.Természetes, hogy össze-
illeszteni s.emmiképen sem tudta, s nagy hátrá-
nyára lőn a téritők hírnevének, hogy erre nekiek
sem volt hataltnok, elég ügyességük. Beszélik azt
is, hogy lőttek volna oly órák, melyek tagolt szó-
kat hangoztattak; de ez alig hihető. A szókiejtés
és éneklés közt nagy a különbség; emezt a zseb-
óra gépezeténél kisebb terjedelmü készülettel is
ki lehet vinni, mint a londoni világkiállitáson a
„helvét fülmile" tanusitá.

Figyelmet érdemelnek még a rendkivüli ki-
csiny órák, a mennyiben ezekben azt a roppant
sok eszközt oly keskeny térbe kell szoritani. Ne-
vezetes az, mely alakjára s nagyságára nézve nem
volt nagyobb egy mandulaszemnél. A londoni ki-
állitáson Helvétia egy olyan órát állitott ki, a
melynek átmérője csupán 3/I0 ujjnyi volt, maga az
óra kicsiny tollkés nyelébe volt illesztve; mutatta
az órát, perczet, másodperczet, s a hó napját. Egy
három fillér nagyságu angol készitményü óra
hozzá képest óriás volt. Arnold, III . György ki-

azt következtéié, hogy az gazdájának szelleme
vagy ördöge. Egy fogóval zsinórjánál fogva meg-
szoritotta, s az ablakon kihajította egy vizes gö-
dörbe, igy akarván megfulasztani az ördögöt. A
zsinór szerencsére megakadt egy bodzafa-ágban
s igy juthatott a jó öreg ismét órájának birtokába."

Tekintetbe véve az óra alkatrészeinek szá-
mát, továbbá kicsinységét, a Mr. Wood által el-
beszélt kisérlet igazán érdeket ébresztő. „Mindig
találkoztak oly vakmerő egyének, a kik a Salis-
bury-toronytetőre fölmásztak, hogy ott a szélka-
kast megolajozzák. Veszélyes munka, a mennyiben
a tető hegye 404 lábnyira van a földszintől. A
tető magasságának három negyedrészéig létrák
vannak alkalmazva. Ekkor egy szűk ajtócskához
jut, s a vállalkozónak az ut többi részét vasaló-
fogó-alaku vassarkok közt kell megtennie. Egy
alkalommal Salysburyban a fáczános kertben
többen jöttek össze, s társalgás közben fölhozták
ezt a tárgyat is. Ott volt egy Arnold nevü órás,
ki igérte, hogy fogadásból fölmegy a tető hegyére,
magával viszi műszereit és egy órát, s azt a tető
leghegyében darabokra szedi szét, kellőleg kitisz-
títja, s legfeljebb egy óra alttt lehozza. Ugy is
tett. Fölmászott a tetőre, hátát a szélkakas rud-
jához támasztva: bevégezte munkáját, a a kisza-
bott időre le is jött." Közli Könyves T. K.

UU/.Z.CV képest óriás volt. Arnold, III . György
rálynak egy ezüst fillér nagyságu kitünő órácskát
ajándékozott; az óra gyűrűbe volt foglalva. —
Százhúsz külön részből állott. Az egész mű nem
nyomott többet hat fillérnél. A mű oly finom
volt, hogy Arnoldnak, mielőtt az óra készitéséhez
kezdett °volna, hozzá uj szerszámokat kellett csi-
nálnia. A király annyira megörült a kicsiny órács-
kának, hogy Arnoldnak rögtön 500 guinét kül-
dött. Mikor ezt az orosz czár megtudta: Arnold-
nak 1000 guinét igért, ha neki hasonmást készit;
de ezt a müvész kereken megtagadta, azt akarva,
hogy az ő királyának zsebórája egyetlen legyen a
maga nemében.

Nem lehet azon csudálkozni, hogy a gépészet
ezen annyira összetett, kicsiny műdarabjai beho-
zataluk elsö korában olykor-olykor a jó vagy rosz
szellemek szállásául tekintettek. Tongataboo-nál
közelebb lakó emberek is voltak ily véleményben.
Aubrey, I. Jakab korából egy varázslónak tartott
egyénről a következő adatot közli. „Egyszer, mi-
dőn Home Lacyban volt, szobája ablakában ta-
lálta felejteni óráját. A cseléd az ágyat fölvetni,
bement a szobába, s mikor hallotta, hogy a szek-
rényben valami igy kopog ,,tikk, takk", rögtön
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Égés által okozott sebek és azok
gyógyszerei.

Az utóbbi időkben oly gyakran fordulnak
elő megégés által okozott szerencsétlenségek, fő-
leg a nőkön, hogy az alább közlendő elővigyázati
és gyógyítási rendszert czélszerünek véljük a kö-
zönség tudomására juttatni. Mondanunk is felesle-
ges, hogy e sok baleset legfőbb oka ama szeren-
csétlen divat volt, melylyel ha nőink fölhagyni kez-
denek, tisztán csak saját érdekükben cselekszenek.
Azok a hö 'szú, könnyen gyulható ruhák, miket még
házi foglalkozásuk alatt sem igen szoktak levetni,
u;en alkalmasak arra, hogy szerencsétlenséget
idézzenek elő. Ehhez járul még az is, hogy világító
szereink közt a photogen igen szép és czélszerü
találmány ugyan, de felette veszélyes, mert ha
gyújtás alkalmával nagyobb mennyiség talál meg-
gyűlni, vagy vele nem bánnak a kellő vigyázattal
és a láng a ruhákba kap, mentő eszközök teljes
hiányában szenvedvén, a legnagyobb szerencsét-
lenséget csak ritkán lehet elkerülni, főkép ha a
meggyúladott egyén csak magára van. Az is be-
folyással van a szerencsétlenségre, hogy a se-
gély rendesen elhirtelenkedve, hebehurgyán al-
kalmaztatik. Jónak látjuk tehát nehány jóakaratu
tanácscsal szolgálni azoknak, a kik e téren a má-
sok és Önnön-maguk javára ismereteiket öregbí-
teni vágynak.

Miként szokták mostanában a meggyúladt
öltönyü szerencsétleneket az elégés veszélyeitől s
kinaitól megmenteni? A tűz könnyen belekaphat
a rövid ruhába is, és gyakran megesik, hogy senki
sincs, a ki teljes lélekjelenlétét olyankor megtudja
tartani. Azok, a kik jelen vannak, vagy a veszély
hirére összefutottak, a szerencsétlenre vetik ma-
gokat, őt, a földön ide s tova hengeritik, mint va-
lami zsákot, csakhogy a tüzet elfojthassák. Aztán
erőszakkal tépik le ruháit és nem gondolják meg,
hogy az égés következtében egyszerre sok seb
állott elő a testen, melyeket finom hólyagok von-
nak be ; 8 'ia e hólyagok megsérülnek, alig lehet
többé szerencsés gyógyulást remélleni, mert akkor
a nyers, félig összeégett hus kitétetik a levegő
hatásának, a lég a meztelenül hagyott husrészekbe
hatol és a sebhelyek nőni, terjedni kezdenek,
végre az egész teát romlásnak indul.

Nem képzelhetünk metszőbb fájdalmat a
megégettre nézve, mint mikor öltönyeit szakgat-
ják le róla; és valóban megfbghatlan, hogy józan-
eszü emberek olyan eljárással akarnak segiteni,
mely épen halált okoz legtöbb esetben. Ha valaki
egy ily szerencsétlenen igaz leikéből segitni óhajt,
keressen elő minél gyorsabban egy erős kelmét,
pl. szőnyeget s ha ezt nem kap, vesse le saját ru-
háját s bonyolitsa bele az elégettet oly szorosan,
a hogy csak lehetséges, és fektesse a földre csön-
desen. Ha még más is van jelen, az siessen vizért,
g öntse végig azt a szenvedőn; ha pedig senki
sincs kéznél az egy segítőn kivül, akkor ő maga
siessen vizért, de csak azután, ha a lángokat a
begöngyölés által elfojtotta. A nélkül, hogy a
szenvedő ruháit bántaná, addig locsolja, mig az
utolsó füstfelleg is elenyészett. Ekkor jó lesz egy
vizzel tölt edényt készen tartani s a borítékot szé-
pen, lassan, gyöngéden le kell venni, sőt czélsze-

1 rübb, ha levagdalja, ne hogy megsértse a beteget.
Ha még valahol tűz mutatkozik, gyorsan le kell
önteni s ezután lassanként az egyes ruhadarabo-
kat levághatja. Ezalatt írót vagy savót, és finom
lenszövetet vagy más efféle sebkötőt kell keríteni
és ezt a* íróba vagy savóba mártva a sebeket
gondosan beborogatni vele. Gyapotkelmét csak a
legvégső esetben szabad használni, de akkor is
csak addig, a mig mis jobbal helyettesíthetjük.

Miután ez megtörtént, a beteget ágyba vagy
más nyughelyre kell fektetni, onnan mindenféle
tollas ágyneműt eltávolitani; a nedvesített lenle-
pedőt csak a mátráczra, vagy ha az nincs, a szal-
mazsákra boritott gyapott-takaróra kell teríteni
és c*ak azután lehet ráfektetni a szerencsétlent.
Ha a háznál nem lehet ápolni, azonnal a kórházba
szállitandó. E czélra következő eljárást ajánlunk:
a gyaloghintót gondosan elkészítve vizes lepedő-
vel kell beborítani, melyre aztán a beteget nagyon
gondosan kell fektetni. Azután az orvos megteszi,
a mit kötelessége parancsol.

Ha magánháznál ápoltatik, folytonosan aludt-
tejbe mártott borítékok használandók, még pedig
nyáron jéggel hüttessék a tej. A tej nagyobb
gyógyerejü, mint a viz s ez utóbbi sokkal jobb,
mint az olaj. Dr. R.

E g y v e l e g .
— (A „Times" Deákról.) A londoni világlap-

ban, a „Times"-ben következő jellemző czikk
jelent meg Deákról:

„Most, hogy vége van a koronázási ünnepé-
lyeknek Pesten, feledni is kezdjük a fényt és
pompát, most feltűnik egy részlet, mely a ragyogó
látványosságok tömkelegében természetesen ész-
revétlenül maradt. D^l£j!Tern__volt_ott jelen. A
köznapi szólásmódoT^távolléte által feltünt,"
soha sem lehetett még helyesebben alkalmazni. E
körülmény magában már esemény, s jellemző.
Junius 8-dika Pesten Deák s egyedül is ő általa
előkészített na;> volt. Mint az ókor nagy s jó fér-
fiai, visszavonult saját műve látványától. Ama
középkori, ázsiai pompa, a kalpagok, menték,
prémek, drágakövek, tollak ama halmaza közepett
Deák egyszerü dísztelen megjelenése helyen kivül
lett volna. Az aranyozott kocsik, tűzes mének,
kápráztató libériák tolongásában Deák fiákkere
rozzantnak, szegényeinek lítszott volna. Batthyá-
nyak, Zichyek, Pálffyak, Károlyiak s egyéb
mágnások nevei közt Deák Ferenczé, az egyszerü
táblabiróé szerényen hangzott volna. —Deáknem
törődik azzal, hogy magas helyeken láttassék, 8
ujjal mutattassék a nép által. Távolléte alig lát-
szott hiánynak. Meg nem jelenése nem keltett
csodálkozást, nem adott alkalmat kedvetlen meg-
jegyzésekre ; senki sem álmodott arról, hogy álsze-
méremként rója fel, vagy ama gőgnek vélje, mely
alázatosságot szinlel. A király bizonyosan szive-
sen adta volna oda legfényesebb gyémántját azért,
hogy Deákot maga mellett láthassa. De hol lett
volna helye? A nádori méltóság, a miniszterelnök-
ség, az arany gyapjú, Mária Terézia nagykeresztje
mi becscsel bírnának Deák előtt? Hiszen, a mint
az első Medici Cosmustól megtanulhattuk „a haza
atyja nem törődik méltóságaival." Van valami
megmagyarázhatlanDeákban. Bár megtestesülése
a nemzet szellemének mégis sok tekintetben a
magyar jellem ellentétének látszik. Nincs benne
semmi a magyarság merész, vérmes, tüntető élénk-
ségéből s rohamosságából. Csekély igényű, visz-
szavonult életmódú férfiu: évek óta az „angol
királyné" egyszerü mísodemeletü szobájának
lakója, a ki naponta ott ül divánján, szivarozva,
jobb lábát bal térdén ápolgatva, mindenki által
hozzáférhető, fáradhatlan kihallgató, kevésszavu,
udvarias, de komoly, szinte fájdalmas gondérzet-
tel tekintetében; szenvedélytelen, teljesen részre-
hajlatlan ember, tiszta nézetekkel, helyes okosko-
dássá1, gyakran folyékony, néha ragyogó beszéd-
modorral; készségesen enged apróságokban, szikla
elveit tekintve; szinte Cavour fejével s Garibaldi
szivével; honfitársai halványa, kik a „bölcs" czi-
mével ruházták fel. Pályája csodás; csak félig
megértve a világ, sőt még saját honfitársai által
is. Magyarország husz évi küzdelme által törvé-
nyes forradalmat vitt keresztül; győzelme a szen-
vedőleges ellenállásé, melynek cselekvési tervét.
Deák egyedül kezdeményezte s végezte. Magyar-
országnak nem hiányzottak hazafiai,_ hősei, vér-
tanúi, — Batthyány, Kossuth Teleki. De Deák
másnemü ember. Az ő czélja győzelem volt, nem
a szenvedés. Azoknak, kik várni tudnak, idővel
minden megjön: de Doáknak^még más, több szö-
vetségese is volt. Anglia és Francziaország a
krimi hadjáratban, Franczia- és Olaszország alom-



bardiai háborúban Magyarország csatáit vivtak.
DeAusztria szive mindezen látható csapások elle-
nében érzéketlen maradt, mint Pharaóé. König-
gratz azonban megtörte azt, a mi meghajolni nem
akart s Ausztriát arra inditá, hogy megadja Deák •
követeléseit. Ferencz József császár helyreállított \
egy alkotmányt s egy koronát kapott érte cserében, i

De eddig kevéssel van több megnyerve, mint
a magyar király. A német-osztrákok riválitása, a
horvátok, szerbek, rumiinek aspiratiói, a centra-
listikus traditiók és a feloszlás magvai mindezek
működésben vannak, ugy az uj királyságban, mint ;
a birodalom többi részeiben.

Boldog a nemzet, — igy végzi érdekes czik-
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két a „Times" — melynek ily államférfiu van, s
háromszor boldog, me'y őt követni tudja."

— (A mexikói köztársaság) 1821 óta többször
mint harminczszor változtatta kormánya élén álló
férfiait, voltak bár azok császárok, diktátorok
vagy elnökök. Neveik 8 uralkodásuk évszámát a
következő sorrend nyujtja: 1821. Iturbide, gene-
raligsimus; 1822. Iturbide, császár; 1823. Guer-
rero, generális; Bravo, generális; Negrete, gene-
rális, diktátorok; 1824. G. Victoria, gen., elnök;
1827. Pedraza, gen., elnök; 1828. Guerrero, gen.,
elnök; 1829. Guerrero gen., diktátor; 1830. Bus-
tamento, gen., elnök; 1832. Pedraza, gen., elnök;
1835. Santa Anna, gen., elnök; 1836. St. José

Justo Caro, elnök; 1837.Bustamente, gen., elnök;
1840. Faria?, gen., diktátor; 1841. Bustamente,
gen., elnök; 1841. Santa Anna, gen., diktátor;
1845. Canalizo, gen., elnök; 1845. Herrera, gen.,
elnök; 1847. Paredes, gen., elnök; 1850. Arista,
gen., elnök; 1852. dr. M. J.Ceballos, elnök; 1853.
St. M.Lombardini, elnök; 1853. Santa Anna, gen.,
elnök; 1855. Don Juan Alvarez, elnök; 1856. Co-
monton, gen., elnök; 1858. DonF.Zulvaga,elnök;
1858. Miramon, gen., elnök (Juarez ellenelnök);
1859. Don F. Zulvaga, másod elnök; 1860. Mira-
mon, geri., elnök; 1861. dr. Juarez, elnök; 1864.
Miksa, császár (f. 1867. junius 19.); dr. Juarez,
elnök.

Melléklet a Vasárnapi ujság 28-ik számához 1867.

Irodalom és művészet.
= (Kitünö történetírónk, Horváth Mihály)

előfizetést, illetőleg aláírást hirdet kisebb törté-
nelmi munkáinak négy nagy kötetben megjele-
nendő gyűjteményére. Elöfizetési fölhívásából
közöljük a következő részleteket: „Harmincz s
nehány éve, hogy nemzeti irodalmunk egyik
igénytelen munkása vagyok. Ezen évek hosszu
során keresztül mindig főleg a hazai történelem,
nemzetiségünk e főkincse s disze, a hazaszeretet e
leghatékonyabb dajkája vonta magára figyelme-
met s munkásságomat. Ennek buvárlatában s föl-
derítésében töltém férfikorom csendben lefolyt
legszebb éveit; ennek tanulmányozásába s kidol-
gozásába merültem el, midőn a vihar szülőföl-
demről elsodort és számüzöttségbe vetett; mert a
mi itthon a nyugalmas polgárnak legtöbb élvet,
hazafiui kötelességeinek lerovására, körülményei-
hez képest, legjobb alkalmat nyujtott, a bujdosó
is csak abból meríthetett némi vigasztalást. Lel-
kem a távolban is szakadatlanul a kedves hazán
csüggölt; s mivel jelenének nem örvendhetek,
múltjában kerestem magam és honfitársaim szá-
mára vigaszt s némi enyhülést. Istennek hála, a
szenvedések kora elmult, el mind a hazára, mind
magamra nézve: a haza önmagának visszaadatott,
én megint szülőföldemen élhetek; a haza veszélye-
zett jogait s alkotmányát, én sokáig nélkülözött
hazámat nyertük vissza. A hazában ujra egy
csendes polgári pálya nyilik számomra; s ennek

•kezdetét, mielőtt viszonyaim a már künn megkez-
dett nagyobb müvem folytatását engednék, arra
üzenteiéin, hogy az elmult harmincz év munkájá-
nak eredményeiből azon kisebb dolgozatokat,
melyek jobbára folyóiratokban elszórva jelentek
meg, összegyűjtve ajánljam fel honfitársaimnak.
Ezzel barátaim sürgetéseit teljesítem, önmagám-
nak pedig egy buzgó óhajtása valósul." — A
négy kötet mindenike 30—32 ivet teend, tele a
legérdekesebb s legbecsesebb dolgozatokkal. —
Mind a négy kötet készen legz az ősz folytában.
Az aláirási dij, mely akár mindjárt, akár a köny-
vek átvételekor, tetszés sze; int két részletben is,
lesz fizetendő, 12 ft. o. é. Bolti ára 15 ft.

= (Törvények és hiv. rendeletek gyüjteménye.)
Heckenast G. kiadásában megjelent: ,,A magyar
alkotmány ujabb törvényei s az 1848-diki törvé-
nyek módositása." Kiegészitő jegyzetekkel. Ara
30 kr. — Továbbá: „Törvények és hivatalos ren-
deletek gyüjteménye, a nemzeti felelős kormány
visszaállításától fogva." Kiegészitő jegyzetekkel.
Szerkeszti Ökröss Bálint. Együjtemény 4—5 íves
füzetekben jelenik meg s több hasonnemüek fölött
azon előnynyel bir, hogy azon törvényhelyeket és
rendeleteket is, melyekre bármi részben hivatko-
zás történik, magában foglalja. Egy-egy füzet
ára 50 kr.

— (Budapest legujabb térképe.) Heckenast G.
kiadásában megjelent: Budapest részletes térképe,
a legujabb adatok után kidolgozva Friwisz F.
mérnök által. E térképen a fővárosnak nemcsak
minden tere, utczája, közlekedési vonala, hanem
minden egyes épülete is, szám és terjedelem sze-
rint, pontosan meg van jelölve. E mellett magá-
ban foglalja e térkép a Pest közelében fekvő ker-
tek, földek térrajzát is. Ara 2 ft., vászonra huzva
könyvalakban vagy rudakkal falihasználatra al-
kalmazva 4 ft.

= (Kossuth Lajos) életnagyságu, hűn talált
arczképe jelent meg Heckenastnál. A művészi
kivitelü képet, turini fénykép után, Marastoni J.
rajzolta kőre. Ára 2 ft.

= (Szelestey László) neves xróvktáX „Egy rab
álmai'1 czimü költemény-füzér jelent meg, mely-
ben tudva levő bebörtöneztése idejét, börtöni
gondolatait és élményeit, majd az emelkedetebb
Jyrn hnnjrján, majd a humor 8 csipősebb satyra
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fegyvereivel, majd allegóriái felöltözésben, de
mindig érdekesen adja elő. Ajáljuk a költő szá-
mos tisztelőinek s átalában a hazafias költészet
termékeiben gyönyörködő közönségnek. A 12
ivre terjedő, diszes kiállitásu kötet ára 1 ft. 50 kr.

— (A lipcsei ,,Illustrirte Zeitung") legutóbbi
száma több érdekes képpel ismerteti a magyar
koronázási ünnepélyeket. Különösen kitünő Szé-
kely Bertalan művészi fölfogással készitett rajza:
a kardvágás. Ez a legszebb kép azok közt, a mi-
ket külföldi lapok a magyar koronázásról közöl-
tek. Átalában elismeréssel kell megjegyeznünk,
hogy a lipcsei képes lap ujabb időben ugy hazánk
kiválóbb férfiait, valamint közéletünk nevezetesb
mozzanatait czikkekkel és képben, hiven igyek-
szik megismertetni olvasóival.

= (A pesti ág. hitv. gymnasium értesítője)
1866--ről megjelent, Greguss Gyula igazgató-ta-
nár ily czimü didaktikai értekezésével: ,,A termé-
szettan tárgyalásáról". Az értesítő statistikai ré-
sze szerint a pesti ág. hitv. hatosztályu gyrnna-
zium tanulóinak száma az imént lefolyt tanévben
294 volt, a tavalyihoz képest tehát ismét sza-
porodás.

— s. (Az iglói ág. hitv. gymnasium) tudósit-
ványa is előttünk fekszik, melyből fölemlitendő-
nek tartjuk, hogy az illető gymnasium a lefolyt
évben uj, tágas és czélszerü tanépülettel láttatott
el. Az oskolai és ifjusági könyvtár örvendetesen
gyarapodtak részint vásárlott, részint ajándéko-
zott müvek által. Utóbbi rovatban találjuk a Pákh
testvérek nevét 200 kötettel és Heckenast Gusz-
távét 125-tel. A tanulók száma emelkedőben van
mind a gymnasiumban, mind az elemi — és fel-
sőbb leányoskolában.

—s. (A budapesti tanáregylet közlönye.) II.
füzetében egyebek közt Szakác3 Mózestől van
egy könyvismertetés, Vass Józsefnek azon müvé-
ről, mely még 1862-ben jelent meg, az akadémia
megjutalmazta: mindamellett felette kevesek előtt
(ismeretes. E mü czime: „Hazai és külföldi isko-
lázás az Árpád-korszak alatt."

= (Guyon Rikhárd életrajza,) Szokoly Vik-
tortól nemsokára megjelenik. Á munka egyik fő-
forrását azon jegyzetek teszik, melyeket a bra-
nyiszkói hős maga irt le naplójába.

= (Vidéki hirlapok.) Vettük a Sólyom-
Fekete Ferencz által szerkesztett „Bihar" első
számát, valamint az „Ungvári Hiríap" és „Ung-
vári Közlöny"-ét. (Az elsőt szerk. Mészáros Ká-
roly, az utóbbit Romzsa István.) Mindenik az
illető vidék érdekeinek képviselését tűzte ki föl-
adatául.

Egyház cs iskola.
** (A budai kir. egyetemi) főgymnasiumban

az éretségi vizsgák irásbeli része júl. 8, 9, 10, —
a szóbeliek júl. 29 és 30-án fognak megtörténni,
— a félévi vizsgálatok júl. 15-től 26-ig.

= (Szegeden) egy felsőbb leánynövelde van
keletkezőben. Ideje is, hogy lendületet adjunk
nő-növelésünknek, mert bizony érzik a társadal-
mon a mult idők ebbeli hanyagsága!

** (A nagykőrösi helv. hitv. fögymnasium)
második félévi közvizsgái julius 21-tól 29-ig fog-
nak tartatni, — az érettségi vizsgák 18-től 24-ig.

Köziiitézetek, egyletek.
= (A magyar tud. akadémia) math. és ter-

mészettud, osztályainak júl. 8-ki ülésében két
székfoglaló tartatott. Az egyik dr. Schenzl Guido
lev. tag székfoglalója volt, ki a delejes elhajlás
megméréséről szólt. Utána Szabó József, mint ren-
des tag foglalta el helyét „a történelmi és geoló-
giai halmokról" szóló értekezésével. Szabó J. az
Érdi- a a csurgói halmokat ismerteté.Az előbbiek
O-Buda mellett nyulnak el, 8 azért neveztettek el

Érdiről, mert ő tett itt legelőször tanulmányzásokat.
E halmokat a hunok emelték a rómaiak elleni csa-
tározásaikban, az anyag mind a közelfekvő vidék-
ről, vagy szomszédos bányákból van összehordva.
A csurgói halmok Fehérben, a gr. Károlyiak jó-
szágán csoportosodnak. Utána Than Károly mu-
tat á be több kísérletben az általa feltalált széné-
leg-kéneg légnemű vegyületet, melytől az ipar-
vegyészet terén tetemes szolgálatokat vár.

== (A magyar hasonszenvi orvosegylet) sze-
gény betegek számára a terézvárosi kia-mező-ut-
czában 33. sz. alatt (a király-utcza és István-tér
között) egy járorvoslatot — polyclinicumot —
nyitott, hol az egylet által e czélra választott két
orvos dr. Wurda és dr. Szontágh a bejáró bete-
geknek nem csak orvosi tanácsot adnak, hanem
a szükséges gyógyszert is ingyen szolgáltatják
ki. Rendelési idő kedden, csütörtökön és szomba-
ton, reggeli 7—8 órakor.

= (A pesti állatkert) közelebb ismét gyara-
podott. Az ausztráliai kazuár, — melyet a közön-
ség nagy része strucznak gondol, — két kollegát
kapott déli Amerikából. A majomházba egy ujabb
rémke érkezett. Készen van a hely a zsiráf-csikó-
nak is, mely Schönbrunnból jött. Xantus igazgató
sok állattal biztat az alsó Duna vidékéről. Figyel-
mesy, Angol-Guyanában élő hazánkfia is küld
egy csapat állatot, többi közt tapirt, 4—5 rőf
hoszu csörgő kígyót, 7 majmot stb. Debreczenből
pedig az ottani gazdasági egylet küld szép ma-
gyar juhokat.

** (A debreczeni takarékpénztár) 100 forintot
határozott felküldeni a pesti vakok intézetének.

— (Meghívás.) A biharmegyei gazdasági
egyesület alapszabályai érdekében folyó hó 17-én
d. u. 5 órakor Nagyváradon a kaszinó-egylet
nagytermében közgyülés fog tartatni, melyre az
egyesületnek minden tagját tisztelettel meghívom.
Nagyvárad, júl. 3-án. Az elnökség megbizásából
Győrffy Gyula, jegyző.

Mi ujság?
** (Külföldi halottainkj Bem, Kmety és Mészá-

ros emlékének emelendő oszlop iránt lelkes sorok-
ban szólal föl valaki több lapban, kérvén Horváth
Mihályt, hogy álljon ez ügy élére, értekező bi-
zottságot hiván Össze. „Ne a nemzeti hiúságnak,
hanem a nemzeti kegyeletnek akarjunk eleget
tenni — mondja czikkiró — ne azt nézzük, hogy
remek szobrokat nemzeti szegénységünk mellett
nem állithatunk, hanem azt, hogy bármi csekély-
séggel mi jelöljük meg azok sírjait, a kiknek dicső
és drága emléke a miénk."

** Az (Eszterházy-képtár) megvásárlása iránt,
mely 639, a leghiresebb mesterektől származó olaj-
festményből, 54,000 részmetszvényből, 8 4000
kézi rajzból áll, — a „Pesti Napló" felhivja a kor-
mány figyelmét. E ritka kincset annyival megen-
o-edhetetlenebb volna elhalasztani, mert a csődtö-
meg kedvező ajánlatot tett iránta kormányunknak.

** (A belügyminiszter) egy körrendeletet bo-
csátott ki, melyben mind az inség alkalmából
keletkezett közmunkálatokat, mind az inségesek
ingyen segélyezését megszüntetni rendeli, az
aratás megérkeztével indokolván ez intézkedést.

— (A „Székely Közlöny") czimü, Maros-
Vasárhelyt megjelenő hetilap inditványt tett a
Moldvába szorult szegény magyarok kiválóbb
gyerekeinek neveltetése iránt. Ez inditvány foly-
tán oly számosan gyűlnek az adakozások, hogy
már is biztositva van 9 tanuló minden költsége.
Dicséretre érdemesek, a kik veszendő lelkeket
mentenek meg a hazának, nemzetnek és a művelt-
ségnek.

** (Szeged város) behozta Ungmegye példá-
jára a nagy magyar iczét; a miniszterium azon-
ban betiltotta ez intézkedést.

** (Az elsö sajtóper) a jelen kormány alatt
tárgyaltatott Pesten júl. 9-én. Chorini az „Ung.
Fremdenblatt" kiadó szerkesztője tartozott volna
biztositékkép május 17-ig 5000 forintot letenni.
Elmulasztván, Kléh István közvádló törvémy elé
idézteié s 500 frtot s 1 évi fogságot kért ellene,
azonkivül a lap megszüntetését kivánta. A tár-
gyalás folytattatik.

** (Bemellay Gusztáv sírkövének) leleplezése
júl. 9-én ment végbe. Felirata: „Remellay Gusz-
táv magyar iró, meghalt 1866. martius 31-kén,
élete 48-dik évében." Az emlék magyar hölgyek
adakozásaiból épült, s a még fennmaradt összeg
100 ftra kiegészítve, Remellay Gusztáv neve alatt
alapitványképen a magyar irói segélyegyletbe
foly be.

** (Wj nemesek.) Emich Gusztáv nyomdatu-
lajdonost és kiadót, törvényes utódaival, — vala-
mint Mqs]^uiiíz^^S^^st}-SXWStuáox.t és Csávosy
IgnádüTtorontálmegyel Földbirtokost törv. utódai-
val magyar nemesekké tette O Felsége.

** (Kovács-Sebestyén Endre) pesti orvostudor
dijmentesen királyi tanácsosi czimmel ruházta-
tott fel.

** (A vidéki honvédegyletek) közöl H. Mező-
Vásárhely meghívása folytán f. hó 8-án délelőtti
10 órakor tartott magántanácskozmányban 21 ha-
tóságból jelen volt küldöttek abban állapodtak
meg, hogy a vidéki egyletek minél inkább ösz-
hangzásba jőjenek, egymásnak minden ezentul
tartott üléseik jegyzőkönyvi kivonatait megküld-
jék s erre a lapokban felhivassanak.

** (Kisfaludy Sándornak) a sümegi sírkert-
ben levő sirjára állítandó emlékszobor javára a
sümegi kaszinó gyüjtést kezdett meg. Királyi Pál
a czélra 114 frt gyüjtött a képviselők körében.

** (Nászhirek.) Gr. Károlyi Alajos aug. 8-án
tartja esküvőjét Erdődy Fanni k. a.-nyal. — Botka
Tivadar képviselő f. hó 6-kán vezette oltárhoz
Nyitramegyében Novákon, Ruttkay Etelka úr-
hölgyet. — Görgei leányát nem Bohus János,
hanem Bohus László világosi birtokos jegyezte el.

** (A Lukácsfürdőt) mint legtöbbet ígérők a
Császárfürdő bérlői bérelték ki, minek folytán
a Lukácsfürdőnek a Császárfürdővel egyesitése
biztositottuak tekinthető.

** (A zsidók ajándéka.) Némely lapok azt a
hirt terjesztették, hogy a ma^jarörszági izraeli-
ták, emancipatiójuk esetéoTíH, az Eszterházy kép-
tSfTsiandékoznak megvenni az akadémia részére.
A bécsi Uj Presse e hirt valótlannak mondja.

** (Egy szabadságos katona) Füzes-Abony-
ban, Eger mellett, részeg állapotban saját édes-
apját agyonütötte.

** (Egy nyolcz éves) kis fiu, Hiray József,
júl. 7-kén hangversenyt adott a Lloyd termében.
Zongorán játszik, s a kik hallották, korához ké-
pest kitünőnek mondják.

** (A pesti jogász-segélyzö egylet) kegyeletes
ünnepet rendezett egykori alelnöke, az oly korán
elhunyt derék gr. Somssich Pongrácz emlékére.
Az emlékbeszédet Makfalvay Géza elnök tartá.
Számosan voltak jelen. Az elhunyt, mielőtt meg-
halt volna, szegény jogászok részére 1000 forint
segélyalapitványt tett.

** (Gyilkosság.) Tordán m. hó 28-án egy nőt
gyilkoltak meg, hogy könnyebben kirabolhassák.
Ugyanott a bolt-feltörések is kezdetöket vették.

** (A párisi világtárlatra) utazó magyar tár-
saság, Szabadi vezetése alatt, jún. 27-én indult el
a Komlókertből. A második párisi utazás aug.
8-ára határoztatott.

** (Helyes intézkedés.) Győr városa megtil-
totta közbátorság és erkölcsiség tekintetéből a
szabadban való fürdést, de egyszersmind 40 ftot
adott a duna-fürdő tulajdonosának, mely összeg
fejében a szegényebb sorsú tanulókat és iparos
segédeket ingyen fürdővel ellátni lesz köteles.

** (A balaton-füredi) vendégek száma f. hó
5-kiig 552-re ment.

— (Halálozások.) Nyulászi Gáspár, a jászó-
vári prémontrei-rend kanonokja, junius 30-kán
Jászon meghalt. — Palásti Palásty Viktor, cs. k.
kamarás júl. 6-án, élte 75-ik évében Sápon elhunyt.

* ** (Ponsard) a jeles franczia drámaíró, kinek
Galileije legujabban is oly méltó érdekeltséget
költött, — meghalt.

** (A magyar orvosok s term. vizsgálók gyűlé-
sére) Rima-Szombatba utazók, ha előmutatják az
igazolási jegyet, fél áron szállíttatnak.

** (Kvaternik Jenö,) hirhedt orosz igazgató,
ki, mint külföldi, 61-ben Horvátországból kiuta-

sittatott, ott e napokban ismét megjelent; — de
ismét kiutasiták. Kvaternik, bár horvát születésü,
de önkéntes patriatio folytán — orosz alatt-
való, 8 61-ben elitéltetvén, mint ilyen utasittat-
tott ki.

** (A római pápa) Miksa császár lelki nyu-
galmáért isteni szolgálatot rendelt, melynél maga
szolgáltatta a misét.

** (Nagyszerü ünnepély.) Júl. 1-én történt
meg Párisban az eliséei mezőkön a kitüntetésben
részesült kiállítók megjutalmazási ünnepélye.
17,000 ember, köztük két császárné s 30 vérsze-
rinti' herczeg volt jelen, több mint 300 legkitü-
nőbb énekes és énekesnő énekelt, egy 1000 válo-
gatott tagból álló zenekar kisérete mellett, mely-
ben a bassust harangok s ágyuk képezték.

** (Londonban) a szultán tiszteletére terve-
zett bál folyó hó 19-kére van elhalasztva. A Hyde-
Parkban készülő karzatok és állványokra a jegyek
már utolsóig elfogytak. — A szultán tiszteletére
készülő ünnepélyek országos jellemüek lesznek, s
vezetésökkel a kelet-indiai ügyek államtitkársága
bízatott meg. A padisáht folyó hó 12-kére várják
Londonba.

** (A szultán) Bécsből Konstantinápolyba
való utazásában hir szerint néhány napot Pesten
fog tölteni. Pesten levő volt menekült hazánk-
fiai ez alkalomkor küldöttségileg akarják a szul-
tánnak megköszönni a szívélyes fogadtatást, me-
lyet a hontalan magyarok 1849-ben a török föl-
dön találtak.

** (Lopez tbk,) ki Miksát elárulta, a becsület-
rendjelét viseli. Bazaine franczia tbnagy adta neki,
a miért hazáját az idegen seregnek elárulta. Most,
hogy idegen uralkodóját árulta el, a becsületrend-
től meg akarják fosztani. E végett a becsületrend
tanácsa közelebb ül össze Párisban Bazainet
kárhoztatják, hogy ily becstelen embernek adott
becsületrendet. A dolog annál gyanúsabb, mert
ugyanő Lopez egyik unokahugát vette nőül.

** (A párisi kiállitás török osztályában)
igen feltünő a szürke szakállu >-A.bd,ulláh. bey, ki
bennünket is közelebbrői érdekel. Husz év előtt
még dr. Hammerschmidnek hivták, s Bécsből
való. l848^Bin~1í9WŰd:-örvos"Iett, 1849-ben me-
nekült ki a hontalan magyarokkal és lengyelek-
kel.' Jelenleg a sztambuli el3Ő katonai kórház
igazgatója. O szervezé európai módon először a
török kórházakat. Mellét redjel disziti a szultán-
tól. Első rendű török természettudós és füvész.
Most is egy nevezetes füvészeti s rovargyüjte-
mé.nyt állitott ki, s ezért időzik rendesen az ipar-
palotában.

** (Párisból)& P. N. levelezője irja: A török
szultánt és — a kis Napoleoni színről szinre és
közelről láttam. Az első- derék, férfias alak; a má-
sik kedves, szép, sokat igérő gyermek, kiről a
Napoleon-ház jóakarói márt azt is hiresztelék,
hogy gyógyithatlan beteg, hogy ki van nőve stb.,
pedig olyan, mint az evet; épen kerek kalapját
kapta el a szél, midőn mellette mentem el, s ő
utána futott és nagy örömmel szerencsésen vissza-
szerezte.

** (Ünnepek apasztása.) A bajor oktatásügy-
miniszter értekezésbe bocsátkozott a pápai szék-
kel az ünnepeknek vasárnapra áttétele iránt.
Spanyolországból is hasonlót irnak.

•* (Haynald érsek) sokszoros kitüntetésben
részesült Rómában. A pápához intézendő felirat
bizottsága őt választá titkárának, megválasztották
aztán a hattagú albizottságba s abban ismét tit-
kárnak, végre egy másik albizottságban elnöknek.
— A feliratra nézve a magyar püspökök, angolok
s amerikaiak által támogattatván, befolyásukat
érvényesítették.

** (Rózsa Sándor) gyakran ir levelet Sze-
gedre nejének, melyekben lelkére köti, hogy gyer-
mekeiket mindenek felett becsületesekké növelje.
Fogadja maga is, hogy csak isten kiszabadítsa,
senkinek sem lesz panasza ellene, oly becsületesen
fog élni.

**(Farkasvadászat.) Sályiközség környékén,
Biharmegyében a napokban 4 farkast ejtettek el
egy hajtás alkalmával.

** (Véletlen halál.) Egyik győrmegyei köz-
ségben, egy ifju leány, estve a széna-boglyára
menvén fel, elaludt; később ujabb széna szállit-
mány érkezvén, a felhányók a leány ott̂  létéről
mitsem tudván, a szénát a boglyára felhányták ;
később a leány mindenütt kerestetvén, a széna kö-
zött megfulva találtatott. — A hatósági vizsgálat
már megindittatott.

** (Bismarkot és Boont) bölcsészettudorokká
tette a hallei egyetem.

— (Névváltoztatások.) Brezlicska Jozsef
Pesten Morzsányi-VA, Liebhauber Ferencz aba-
ligeti lakos Széplaki-ra, változtatták nevöket.

** (Debreczen városa) elhatározta, hogy Éles-
den kőbányát bérel utczáinak olcsóbb ki burkolta-
tása végett.

— (Az Egressy-szobor) javára Nagy-Kőrös-
ről 22 ft. 50 kr. küldetett be szerkesztőségünkhöz
a következő sorok kiséretében: „A nagy-kőrösi
„Önképző-társaság" mult hó 30-án hangversenyt
rendezett Egressy Gábor síremléke javára s e
társulat anyagi fölsegélésére; tiszta jövedelem
37 ft. 80 kr. volt. Ennek fele, mint az Egressy
Gábor síremlékét illető összeg, 18 ft. 90 kr.; mi-
dőn ezt a t. szerkesztőséghez beküldőm, egyszer-
smind nyilvánosságra hozom azon tisztelt adako-
zók neveit is, kik a síremlék felállítására kegye-
sek voltak adományokkal járulni:

Lengyel Dánielné 60 kr. Ádám László 40 kr. Oláh
Károly tanár 40 kr. Deák József tanár 40 kr. Farkas Elek
40 kr. Farkas László tanuló 20 kr., Ádám Gerzson tanár
és neje 1 ft. 20 kr. — Összesen 3 ft. 60 kr., ehhez véve 18
ft. 90 krt — összesen 22 ft. 50 kr.

Ez összeget, 22 ft. 50 krt küldi a körösi
tanuló-ifju3ág önképző-társulata a halhatatlan
művész, Egressy Gábor síremléke javára azon
reményben, hogy kötelességét rója le e tette által.*)

Az önképző-társulat megbizásából: Feleky
József, r. bizottm. jegyző.

— (Adakozás.) A „Vasárnapi Ujság" szer-
kesztőségéhez beküldetett:

A Petőfi-szobor javára Átányról Nyilas Ala-
jos 20 kr., Gecse István 20 kr., Csengery József
50 kr., Ronyha Ferencz 20 kr., Gyarmathy Pál
20 kr. Összesen 1 ft. 30 kr.

Adakozások Pákh Albert sírem-
lékére.

XVI. közlés. A „Vasárnapi Ujság" szerkesz-
tőségéhez beküldettek:

Szarvasról Baltazár Lajos által: (Haviár 40 kr. Kucz-
kay 30 kr. Horpácsy 30 kr. Egy pesti 30 kr. Sinkovicz J .
Sárkány Gy., Salacz F., Pol Dani és Gábor, Somogyi Elek
és Sándor, Zlinszki, Tatay, Medveczky, Pokomandy, Minké
20 kraj cz árjával, Id. Thury, ifj. Thury, Szabó, Oesterrei-
cher, Mikolay M. Kollár. Tólessy, Baltazár L. és Antal.,
Plachy, Baghy J., Dancs, Chován, Szlovák, Somogyi S.,
Dobosfy, Delhányi, Parthy, Delhi, Bakay D., Sziráczky,
Ponyiczky J., Tóth S., Ponyiczky P., Bárány M. Novák
Gy., Plavecz, Kondacs S-, Ponyiczky M., Gaál, Hunger-
leider, Gerhát, Darabos, Gyaraki, Mázor I., Fábriczi L,
Paal, Mocskónyi, Zvarinyi 10 krajczárjával.) összesen 7 ft.
60 kr. — Tisza-Füredröl Medveczky Gusztáv által: (Nyáry
József 1 ft. Kanizsay Károly 20 kr. Pásztor Lajos 20 kr.
Lipcsei András 40 kr. Szüts Albert 20 kr. Feuersteiner
Ferencz 1 ft. Sarkady Ferencz 10 kr. Jacso Lőrincz 50 kr.
Hegymeghy István 20 kr. Valaki 20 kr. Horánszky Adolf
10 kr. Miskolczy Péter 20 kr. Kalocsay Rudolf 20 kr. Pap
János 20 kr. Stankovics István 10 kr. Lipcsey Péter 1 ft.
Bernát István 1 ft. Kovách Geiza 20 kr. Gencsy Gyula 50
kr. Vári József 50 kr. Ungár Lipót 20 kr. Szoboszlay Jó-
zsef 50 kr. Kürthy Lajos 10 kr Kalawszky Albert 40 kr.
Medveczky Gusztáv 60 kr.) összesen 9 ft. 70 kr. — Söjtör-
ről Csaby János 30 kr. — Makóról Juhász Antal 30 kr. —
N.-Enyedról Veress-Mester Amália 40 kr. — Kolozsvár-
ról Kecskeméti Elek 20 kr. - Kábáról Sápy Lajos 50 kr.
— Ó-Kécskéröl Kovács Dániel 20 kr. — Sztraczenáról
Neogrády Ignácz 50 kr. — Korláthról Gabriel János 1 ft.
— Sajó-Várkonyról Vaszilovics Ágostonné 20 kr. — Pécs-
váradról Mikó János 30 kr. — Sz.-Antalfáról Matkovich
August 20 kr. — Konyárról Kiss Ferencz 10 kr. Kelemen
István 10 kr. — H-M.-Vásárhelyről Oláh Ferencz 10 kr.
— Kecskemétről Markovics György 50 kr. — Zala-István-
ról Berecz János 40 kr. — Jolsváról Muránszky Sámuel
50 kr. — P.-Sz.-Györgyről Adamecz Kálmán 60 kr. — N.-
Váradról Sebestyén Lajos 1 ft. Jeney József 1 ft. — Kecs-
kemétről özv. Bencsik Sándorné 50 kr. Bencsik Pál 50 kr.
— Szihalomról Megó József 1 ft. — Hosváról Szilágyi
Antal 1 ft. — Gálos-Petriből D. J . 50 kr. N. J . 25 kr. F.
M. 25 kr. — Túráról Marusi István 20 kr. — Pálmatérről
Ribiánszky Miklós 1 ft. 25 kr. — Sz.-Szombatból Gánovszky
Lajos 1 ft. — Iványiból Kimiti László 50 kr. Kun György
10 kr. — Trencsánból Lieszkovszky István 50 kr. — Kóos-
ról Gyürky Nándor 30 kr. — Zeréndről Kincses Pál 10 kr.
— Tarpáról Bakcsy László 10 kr. Székely József 10 kr. —
N.-Szalontáról Madas Miklós 20 kr. — Jankafalvárói
Margitay Sándor 1 ft. — Sályiról Sulyok Ádám 70 kr. —
Óváriról Hartman János 50 kr. — Nyiregyházáról Kacska
János 50 kr. - N.-Enyedról Benedek Sándor 30 kr. —
N.-Váradról Reginer Ferencz 2 ft. — Debreczenból Su-
ján Fer. 50 kr. — Horgosról Fekete Ján. 10 kr. — Alkarról
Kürthy Sand. 1 ft. — Göllnitzbányáról Kresz János által:
(Walkó Matild 1 ft. Jakobs Matild 1 ft. Loysch Jónás 40
kr. Patz Márt. 20 kr. Möszl Kár. 20 kr. Kresz János 20

*) Kérem a többi lapok t. szerkesztőségeit e sorok
átvételére. — F. J.

Teljes számu példányokkal még folyvást szolgálhatunk.



kr.) ossz. 3 ft. — Réthéról Gyenge Károly, Böjthe Sándor,
Némethy Sándor, ifj. Karácsonyi János, Karácsonyi István
és Molnár Albert együtt 1 ft. — Galambokról Falusi Já-
nos által: (Falusi János 20 kr. Falusi-Héjjas Juliánná 20
kr. Falusi Gusztáv lű kr. Falusi Dénes 10 kr. H. K. 5 kr.
L. E. 5 kr.) Ossz. 70 kr. — N.-Faludról Lehrmann Ferencz
20 kr. — Pottornyáról Husz János 50 kr. — Becskéről
Bednár József 50 kr, — N.-Váradról Király József SO kr.
— Jenöböl Feniczi József 1 ft. — Seregélyesről Koncz
Imre 60 kr. — Kikindáról Kelemen István 1 ft. — Iharos-
Berényből Bauss Zsigmond 1 ft. — Kisújszállásról Polgár
László 1 ft. — Zilahról Kovács Károly 1 ft. — Kis-Sáros-
lakról Hodosy József 1 ft. Gombos István 20 kr. Körmendy
Gábor 10 kr. — Tardoskedröl Sztankovics József 80 kr.
— Uzdról Fördös Lajos 20 kr. — Szegszárdról Horváth
Ignácz 50 kr. Gyüszü Istvánné 80 kr. — Erdődről Szivér
János 1 ft. Leitner János 1 ft. — Vizesréthről Terray Pál
50 kr. Veljaesek. András 50 kr. — Ér-Olasziból Stajmecz
Ferencz 40 kr. — Tokajból Komáromy Károly 1 ft. —
Cs.-Szt. Mihályból Kálnoky Sándor 1 ft. — Ó'-Bébáról
Korossy Ferencz 1 ft. — Kisújszállásról Erdélyi Sándor
20 kr. — Hanusfalváról Hankuss József 20 kr. — Murány-
aljáról Makláry Károly 1 ft — Eperjesről Novák Mihály
20 kr. Romlaky Adolf 20 kr. Balogh Andor 20 kr. — Mar-
czaliról Richter Ferencz 20 kr. — Récséról Polevkovics
Róza és Gusztáv együtt 20 kr. — Micskéről Czinz György
20 kr. — B.-Gyuláról Matolcsi Kálmán 20 kr. — "Gyir-
móthról Hechtl Konrád 1 ft. — P.-Tajóról Mészöly Itsván
1 ft — Bókodról Vörösmarty János 50 kr. — Damakról
Takaró József 40 kr. — B.-Újlakról Alexovits Mihály 20
kr. — N.-Ocsáról Pálffy Károly 1 ft. - B.-Csabáról Láng
György 1 ft. — Hevesről Orbán Mihály 50 kr. — Atány-
ról Csengery József 50 kr. Nyilas Alajos 10 kr. Gecse Ist-
ván 10 kr. Konyha Ferencz 10 kr. Gyarmathy Pál 30 kr.
— Karczagról Feriáncz Dániel 1 ft. — Szent-Péterszegről
Domján Dániel 10 kr. Takács Sándor 10 kr. — Andocsról
Kovács János 10 kr. - • Medgyesről Takács Samu 50 kr.
— Lippóról Biró Mihály 1 ft. — P.-Folyásról Tóth Albert
1 ft. — Sárospatakról Csécsi Nagy Pál 50 kr. — Ebeczké-
röl Piry János 10 kr.— Marczalról Dombay Teréz egy db.
ezüst huszas. — Siklósról Obradovics István egy db. ezüst
huszas. — Losonczról Sarlai BálintnélO kr. Kunszt Ján.50
kr. — Gyöngyös-Halászról Bota Ján 20 kr. Bota Józs. 10
kr. Bögós József 10 kr. — Sárszegről Saly Mátyás 1 ft. —
H.-M.-Vásárhelyröl Miklovits Bálint 10 kr. Könyves Ist-
ván 10 kr. Schiner Imre 10 kr. Szomor Imre 10 kr. Balogi
Simon 10 kr. — Sz.-Kereszturról Lengyel Sámuel 50 kr.
— Verebélyről Dillesz Kálmán 1 ft. Dillesz Aranka 1 ft.
Dillesz István 1 ft. — Kis-Bégányból Sikó Endre 1 ft. —
Gyomáról Molnár Imre 40 kr. — Úszókról Takács Antal
20 kr. Gulácsy Ignácz 20 kr. — Tasnádról Szalay Ferencz
10 kr. — Kassáról özv. Balázs Ágostonné 50 kr. — Resi-
cz-áról Stuppák József 10 kr. Wersse János 10 kr. — Sz.-
Sátnsonból Kiss Sándor 20 kr. — Ugodról Kopácsi Antal 1
ft. — Hidvégröl Szücs János 10 kr.— Nagy-ujvárosi pusz-
táról Gallyas András 20 kr. — Kapolyból Schleinig István
20 kr. — A.-Kereszturról Szántó Áron 10 kr. — H.-M.-Vá-
sárhelyről Fekete Ödön 1 ft. - T-Vezsenyról Ádám Kál-
mán 30 kr. — Balavásárrtíl Orbán József 40 kr. — D.-Rad-
ványról Fülöpp . Zsigmond 30 kr. — Tószegről Márton
Samu 20 kr. — Parajdról Benedek Antal 10 kr. — Kis-
Harjáról Könyves János 20 kr. — Keresdről Török Ferencz
10 kr. — N.-Becskerekról Janesik Ede 50 kr. — N.-Vá-
radról Mayer Antal 1 ft. — Sikárról Szabó Sámuel 50 kr.
— Martonvásárról Petheő Jánosjlft. — Dengelegról Valen-
tini Samu 50 kr. Draskóczy György 50 kr. Cservenák Ká-
roly 50 kr. — K.Szebenből Szénért János által: (Schlei-
minger László 30 kr. Strauch Béla 20 kr. Zolnay Samu 30
kr. Pilisy Antal 10 kr. Marsalkó Béla 10 kr. Toppiczer
György 'l0 kr. Való Mihály 10 kr. Grinaeus Péter 10 kr.
Gergely! János 10 kr. Szénért János 60 kr.) Ossz. 2 ft. —
Kapuvarról Breyer Ferencz 20 kr. Gyulasy Gyula 1 ft. —
Gantz József 1 ft. - N.-K.-Madarasról Elek Márton 1 ft.
— Igarról Springer Antal 10 kr. Szombathelyről Séh
János 50 kr. — Gyorkonyról Linzbauer Károly és neje
együtt 20 kr. — Kunhegyesről Szögyi István 20 kr. Gáty
Lajos 20 kr. — Ajkáról Kiss János 20 kr. — F.-Vissóról
Kuniss József 10 kr. — Béregröl Budanovits István 50 kr.
— P.-Földémesről Kovács Pál 50 kr. — Sáromberkéről
Garda Márton 10 kr. — Kolozsváréi Pállffy Antal 2 ft. —
P.-Gyöngyösről Gregorovius János 40 kr. — Morváról
Eszenyi Antal 1 ft. Lukács Mihály 20 kr. — N.-Abonyból
Papánek Márk 10 kr. — Gyaláról Tichy Rozália 1 ft. —
Jászkisérről özv. Márton Ferenczné l ft. — Gyuláról La-
dányi Dániel 10 kr. Marokpapiról Torjay József 20 kr.
— "R.-Szombatból Vitális József 50 kr. V.-Hartyáról
Marosi Károly 50 kr. — Égerszögről Szabó József 50 kr.
— Hadházról Juhos Gergely 1 ft. — Peticséről Rádi
György 50 kr. — Homonnáról Gregorovics Antal 50 kr.
— Turterebesről Jörös Lajos 10 kr. — N.-Enyedről Gás-
pár János 1 ft. — Halóról Jörömbei P. 10 kr. — Rakamáz-
ról Kelemen Ferencz 20 kr. Loyola 20 kr. — ököritóról
Gulácsy László 20 kr. — H.-Nánásról Timári Bálint 40 kr.
— Siklósról Gyimothy János 50 kr. — A pest-budai pro-
testáns legény-egyleti tagjai: (Tolnay Sándor 30 kr. Lé-
detzy Sándor 20 kr. Kováts István 10 kr. Reich János 20
kr. Nyirő Károly SO kr. Kosik Samu 10 kr. Máneth Nán-
dor 10 kr. Jankovits János 20 kr. Huckstiidt József 10 kr.
Kovács Lajos 10 kr. Szabó Ferencz 10 kr. Rill Lajos 10 kr.
Gréb András 10 kr. Slaf kowszkv Lajos 10 kr. Polácsek
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Béla 20 kr. Galgóczy Gáspár 10 kr. Haraszty Jáno3 10 kr.
Fizely Károly 20 kr. Mauritz Vilmos 10 kr. Schneider Mi-
hály 10 kr. Garay Béla 20 kr. Nikázy Ede 20 kr. Galam-
bos Lajos 10 kr. Tomázy János 10 kr. Brauda Mihály 10
kr. Rosenauer Rezső 30 kr. Ezüstfalvy Conrad 20 kr. Ar-
let István 10 kr. Matyasowszky Simon 10 kr. Bodnár
György 10 kr. Janka Károly 20 kr. Hozlik István 10 kr.
Schlier Mátyás 10 kr. Komáromy Dávid 10 kr. Gera József
10 kr.) Összesen 5 ft.

A XF2-ik közlés összege 118 ft. 45 kr. és
2 db. ezüst huszas.

Az /—XV-ik közléssel együtt begyült eddig
összesen 1041 ft. 80 kr. és 6 db. ezüst huszas.
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SAKKJÁTÉK.
398-dik sz. f. — Loyd S a m u t ó l ,

(New-Yorkban).
Sötét.

üi PAf lü H

téT
a b c d e f g h

Világos.
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 393-dik számu feladvány megfejtése.
(Szirmay Jánostól, KöniggrStzben.)

Világos. Sötét.
1. Ha5—c6:f Be6-c6:
2. He4-d6f Ke5—f6:
8. Hd6-e8f Kf6-f5
4. g2-g4fmat.

Világos.
1
2. Ba4—c4
S. Ve3—b3
4. Vb3-b7v.

Sötét.
Ke5-d5
Bc5-c4:
tetsz. sz.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— T.-Polgáron: Liszauer József. — Vizesréthen: Terray
Pál. — Pesten: Rakovszky Aladár. — A pesti sakk-kör.

Rövid értesítések. Veszprém : F. J. He4—c5:-re
nincs ellenhuzás. A feladvány szerzőjét még dr. Bayer
Konrád és mások is figyelmeztették e mellékmegfejtésre,
de mint 4 lépésest kijavitni már nem lehetett.

— (Párisból) irják, hogy a világkiállitás! sakktorna
vége felé jár, s az érdek, melylyel a párisi sakk-körök a
császárdijért (5000 franc értékü tárgyak) folyó verseny
iránt viseltetnek, naponkint fokozódik. Az egész sakk-
torna legszebb játszmáinak egyike az volt, mely Neumann
és Steinitz közt folyt le. A játszma 12 óra hosszat tartott,
délutáni 2 órától éjfélután 2 óráig; Neumann nyert. A
gondolkodási idő, melyet a játszónak engednek, annyira
korlátozva van, hogy 10 huzásnak kell egy óra alatt tör-
ténni ; a határidőnek túlhaladása egy Napoleon-aranynyal
büntettetik. A gondolkodási időt fóvényórák segélyével
mérik. 24-3zer járt le a fővényóra, mielött az emlitett
Neumann-Steinitz-féle játszmának vége lett volna.

Nagy feszültséggel várják a Neumann és Steinitz közti
második játszmát. Az arány a császárdijra pályázó kitü-
nőbb játszók közt a következő:

J á t s z ó . ' J á t s z m a .
Kolisch (magyar) nyert: 13,
Neumann (porosz) „ 16,
Steinitz (osztrák) „ 14,
Vinavre (angol) ,, l"i

vesztett; 2,
4,
3,
3,

döntetlen:

Szerkesztői mondanivaló.
— Egy honvédtiszt. A hős vértanu életrajzát, mi-

helyt jó arczképét találnunk sikerül, adni fogjuk. A kivánt
képek megküldése iránt rendelkezünk.

— Megyaszó. Z. G. Miután az illető maga felelt a
gyanúsításokra, azt hiszszük a közbeszólás feleslegessé vált.

— Kolozsvár. P. D. A nagy számüzött nevéhez mél-
tóbb zöngelem illenék. Ez sehogy sem üti meg a mértéket.

— B.-Ujváros Cs. P. Kivánata szerint teszünk.
— N.-Szalonta. H. Valóban csunyaság, hogy „egy

morvaországi beamter megygyel mázolja be egy nagy ha-
zafi arczképét a kaszinóban." De hisz meg is lakolt érte,
mert kitiltották a társaságból.

— B. F. Vidéki tudósításokat öntől is, valamint áta-
lábant levelezőinktől mindig szivesen veszünk, s a vélemé-
nyek nyilvánításának örömmel nyitunk tért ezután is.
Közelebbről ugyan a központi események s közlendők
nagy halmaza kiszorított vagy csak kivonatilag engedett
közölnünk egyetmást, de ez nem lesz mindig igy, s azért
ne is tartóztassa el t. levelezőinket attól, hogy lapunkat
tudósításaikkal fölkeressék.

— Saxon les bains. AV. A levelet kézbesítettük.
— N.-Zerénd. B. I. A mult számban volt közölve.
— Sa.jó-Kaza. Valóban tul vagyunk halmozva köz-

lendőkkel. S azt hiszszük, a fenforgó tárgyiránt az eszmék,
legalább az irodalmi téren,eléggé tisztázva vannak már.

— D. V. A most küldött ballada sikerültebb az eddi-
gieknél; a szerkezet egyszerü s a hang elég jól van elta-
lálva. Közlésétől csak az tartóztat, hogy ugyanezen tárgy
mások által jobban s eszmedúsabban van kidolgozva. Sike-
rültebbeket várunk.

— A lengyelekhez. Hosszura nyujtott szónoki frá-
zisok inkább, mint költészet. Nem közölhető.

— B. P. L. A fölszólalás most már elkésve érkezett
s ezuttal nem segithetünk rajta. Későbbi közlemények
megjelenése után talán inkább.

— Tisza-Füred. M. B. A svéd beszély megérkezett.
A „Fehér leány" is elökerült.

— Ilirlap-eladás: Felajánlom a Közlöny következö
számait 1848-ból : 1—64. 87—100. 114. 148. 165 — 166.
170—182. 192. 194-196 198 sz. 1849-ből: 1. 27. 29. 51 —
80. 82—85. 96-98. 100 — 149. 154-162. összesen 199 szá-
mot (az 1—64. 87—100 sz. füzve, többi.kötetlen) —40
ftért, vagy az 1849-ben megjelent „Komáromi Értesitő" és
„Komáromi Lapok" habár csonka példányaiért. A levele-
ket hozzám Pozsonyba kérem czímeztetni. — Szinnyey
József.

Elöfizetési lelhivás

VASÁRNAPI UJSÁG
és

Politikai Újdonságok
1867. második félévi folyamára.

A. jelen mozgalmas és várakozásteljes időben,
midőn minden nap uj mozzanatokat hoz alkotmá-
nyos fejlődésünk folyamában s uj érdekes jelene-
tekkel gazdagítja a napi történetet, az időszaki
iratok kétszeres fontosságot nyernek, s a szokott-
nál bővebb anyaggal rendelkezhetvén, rendkivüli
érdekkel birnak. E folyton növekedő érdeknek
tulajdonitják, hogy a Vasárnapi Ujság és Poli-
tikai Újdonságok, mint a közélet minden neve-
zetesb mozzanatát felölelő sárról tájékozást nyujtó
iker-vállalat, a közelebbi időben folyvást szapo-
rodni látta olvasó-körét.

A közelgő uj félévvel ismét fölhivjuk előfize-
tésre a t. olvasó-közönséget, s ajánljuk ez ikervál-
lalatot, mely magában egyesit minden hasznos
tudnivalót, s olcsó áránál fogva minden osztály-
beli, olvasni szerető ember által könnyen meg-
rendelhető.

Elöfizetési föltételek:
A Vas. Ujság és Pólit. Újdonságok

együtt, postán küldve vagyBupa-
Pesten házhoz hordva: Félévre
(julius—deczember) 5 ft.

Csupán a Pólit. Újdonságok: Félévre
(julius—deczember) 3 ft.
A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

A Vasáru. Ujsáf? és Pólit. Újdonságok
kiadó-hivatala.

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

Hónapi- és
hetinap

[ 1 4
15
16
17
18
19
20

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szóm.

Katholikus és

H l
protestáns

naptar
Julius

F 5 Bonavent.
Apostol oszlása
Karm. h. B. A.
Zoroard András
Arnold, Kamill.
Paul. Vincze
Illés prof.

V 4 Karolina
Apóst. oszl.
Faustus
Zobor
Rozina
Aurélia
Illyés

E T I - N A
Görög-orosz

naptár

Julius (ó)
2 A4B.A.ruh.
3 Jáczint
4 Kret. András
5 Athanáz
6 Mal. Tamás
7 Prokóp
8 Pongrácz

PTÁR.
Izraeliták

naptára

Tham.R.
i l
12
13
14
15
16
17 S. Balak

JN Í

hossza

f.

I l l
112
113
114
115
116
117
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P-
29
26
23
20
17
15
12

|

6.
4
4
4
4
4
4
4

I P
sel

p.
17
18
19
19
20
21
22

perczkor

nyüg.

6.

7
7
7
7
7
7
7

P-
53
52
51
50
50
49
49

J
hossza

f.

265
277
280
301
315
325
337

délután.

P-
24
17
l l
8
9

17
34

Uo I d
kél

ó.
5
6
7
8
8
9
9

P-
55
42
24

2
37

6
36

nyüg.

<5.
2
3
4
4
5
6
7

P-
29
13

3
58
55
55
58!

TARTALOM.
Miksa, mexikói császár (arczkép). — Éjjeli gondola-

tok. — Özvegy Lerougené esete. — Farkas-család (kép-
pel). — Képek a koronázásról (képpel) — Különös alaku,
s szerkezetű órák. — Égés által okozott sebek és azok
gyógyszerei. — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és mü-
vészet. — Egyház és iskola. — Közintézetek, egyletek. —
Mi ujság? — Adakozások. — Adakozások Páhk Albert
síremlékére. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. —
Heti naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.

H I R D E EK.
Márvány-o-ránit- s másnemü kövekből készült

EMLÉKEK,
feszületek, keresztelömedenczék, asztaltáblák, épületmunkák s egyéb márványma.
W a z ország különböző vidékein 8 a dunafejedelem-
X k ^ S í L * * : van szerencsém az illető ügynök urak névsorát azon értesítés mellett

itt közzé S r S e y az érdeklett megrendelések az általam ép e végből kiadott s minden ügynökségnél meg-
tekinthetó r a ; S y v , . e k nagy választéku mintarajzai után és az ezekhez mellékelt nyomatott árszabályzat
szerint minden alább megnevezett helyen elfogadtatnak s pontosan teljesítetnek.

Az illető ügynök urak névsora következők:

Abonyban: Székány István.
Abrudbányán: Remetey Ignácz.
Alsó-Jász-^Szentgyörgyön: Galovics J.
Alsó-Knbin: Freud Abraham.
Apílthinban: Weidinger Zsigmond.
Aradon: Andrényi Károly.
Uj~Aradon: Orth A. J.
Almáson: Beck Mór.
Bátaszéken: Koller Istv. J.
Besztcrcze-Bányán: Palkovics Lajos
Békésen: Konsitzky János.
N.-Becskereken: Schaffer Péter.
Belgrádon: Bukovalla és Mejovics.
Bezdánban: Schwell E. T.
Bisztriczen : Kelp Frigyes.
Bogsánban: Blaschuti és fiai.
Bonyhádon: Straicher Benő.
Beodrán: Karácsonyi Miklós.
Brassón. Zürner Ferencz.
Broodon: Dimovits D. N.
Brailán: Sréten Ulics.
Bukarestben: Stuhr Károly.
B.-Csabán: Singer D. A.
N.-Csanádon: Telbisz János.
Czegléden: Gombos Pál.
Csongrádon: Marsics Ignácz.
Dályán: Weiss testvérek.
Deltán: Frey A. fia.
Deésen: Kramer Samu.
Devecser: Steuer József.
Dobsinán: Gömöry Gusztáv.
Dömölkön: Turcsányi Andor.
Dunaföldváron: Nathera Pál.
Eleken: Szál Antal.
Egerben: Polereczky Gyula.
Eperjesen : Pölt Ferencz.
Erzsébetvárosban: Szenkovits Z.
Eszéken: Flambach Alajos.
Fehérgyarmaton: Balika Sándor.
Fehértemplomon: Schescherko Ant.
Felső-Bányán: Husovszky Gyula.
Félegyházán: Molnár Alajos.
Fogarason: Novák János.
Galaczon: Metaxa A.
Giurgevoban: Waldner Wilmos.
Göllniczen: Szentistványi F. J.
B.-Gyarmaton: Gazdick Lajos.
Gyöngyösön: Kozmáry János.
Gyulán: Dobay János.
Halason: Hirscliler David.
Hátszegen: Lengyel és fia.
Hódságon: Rausch Antal.
Hold-M.-Vásárhelyen: SzokolovitsIllés.

j Högyészen: Rausz özvegye és fiai.

Jassiban: Baumgartner Frigyes.
Jászberényben: Holczer testvérek.
Iglón: Schwarz A. V.
Ipolysághon: Mikulásy Gyula.
Kassán: Jermi Károly.
Karánsebesi Engels Mátyás.
Kaposvárott: Laipzig.
Károlyvárott: Fröhlich Albert.
Károlyfehérvárott: Materny Emil.
Kalwcsán: Loidl József.
Krajován: Vidacs István.
Késmárkon.- Szopko C. N
Kezdi-Vásárhelytt: Csiszár Mihály.
N.-Kikinda: Kiszlinger Mátyás.
Kis-Korösön: Teichner Illés.
Kolosvárott: Tauffer Ferencz.
B.-Komlóson: Csernik Gusztáv.
Knlan: Bosnyák J. utóda.
Kun-Szent-Miklóson: Leschitz Mátyás.
Kan-Szent-Mártonban: Nitsch Márton.
Körmöcz Bányán: Jánosy János özv.
Lippai): Winternitz és Büchler.
Léván: Missik J.
Lompalánkán: Rojesko J.
Losonczon: Geduly Albert.
Lovrinban: Krausz Péter.
Lőcsén: Schmidt K. Lajos.
Lugoson: Schisler Antal

IMakón: Böhm Albert.
|Maros-Vásárhelyit: Fogarasy Döme.
Megyésen: Guggenberger F. j .
Miskolczon: Bede László.
Mohácson: Witt Károly.
Moóron: Haan Károly.
Munkácson: Tóth Károly.
IVagy-Károlyban: Nasch és Weisz.
Nagy-Körösön: Szikszay L.
IVagy-Kun-Szent-Miklóson: Karl Nánd.
Nagy-Kanizsán: Schwarz Adolf.
Nagy-Kállóban: Mandel Salamon.
Nagy-Bányán: Haracsek N. János.
Nagy-Enyeden: Jakabfy Albert.
Nagy-Szombaton: Balázsovits János.
Nagy-Schenken: Pototzky Gergely.
Nagy-Váradon: Sdravits János.
Nyir-Báthorban: Lagányi Ede.
Nyíregyházán: Kralovánszky László.
Nyitrán: Fülberger R. A.
Oraviczán: Becker József.
Orsován: Bőhme Károly.
Orosházán: Vángyel Mihály.
Őszödön: Fábián Mihály.
Pakson: Weisz Fülöp.
Palánkán: Rosenstock Salamon.

Pápán: Bermüller József.
Pécsett: Obetko Zsigmond.
Péterváradon: Lang Mátyás.
Petriniában: Schmidt M. f. fia.
Perjámoson: Baumel testvérek.
Radujeváczon: Büchele J.
Rimaszombatban: Dapsy József.
Rozsnyón: Pekár Sándor.
Rnsztsukon: Woititz Zsigmond.
S.-A.-Ujhelyt: Szentgyörgyi József.
Sárospatakon: Rosenblüh J.
Segesvárott: Misselbacher fiai.
Sebneczcn: Dimák J. E.
Szabadkán: Demerátz Albert.
Szatmárott: Jaracsko Dániel.
Szamos-Újváron: Harugay István.
Szarvason : Jánosy János.
Szász-Régenben: Wachner Traugot.
Szegeden: Reinitz Vilmos.
Szegszárdon: Fejős J. M.
Szentesen : Dobray János.
Szent-Tamáson: Manojlovits J.
Szebenben: Dinger Nándor J.
Székelyhidon : Szabó István.
Szilágy-Somlyón: Breszler János.
Szigetvárott: Kohárits Ferencz.
M.-Szigeten: Tyrnauer György.
Tischolczon: Küchta Dániel.
Tulcsán: Bauer János.
Tordán: Osztián testvérek.
Topolyán: Ettinger D.
Tokajban: Kröczer Ágoston.
Temesvárott: Weisz Bálint.
Turmnogurellóban: Aumüller Ferencz.
Tnrnseverinban: Dinelli és társa.
Tittelben: Kresztics Mihály.
Uj-Verbáczon: Szmiha A.
Újvidéken: Menráth Lőrincz.
Sz.-Udvarhelyt: Dobray Nándor.
Ungváron: Landau Dávid.
Uj-Bccsén: Kugler József Ede.
Vág-Ujhelyt: Zobel és Sterner.
Varasdon: Koterba Vincze.
Verscheczen: Schlemmer József.
Veszprémben: Guthard Tódor fiai.
Viddinben: Joannovits J.
Vingán: Augustinov Antal.
Vukovárt: Birra György.
Zágráb: Krosehel M. C.
Zentán : Győrffy Iván.
Zilahon: Orbán Károly.
Zimonyban: Vasilievics Vazul.
Zsombolyán : Schnur Frigyes.

2144 (4-5)

K4NYAJÚZSEF
(elöbb Böhm és Kánya)

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

minden évszakra
dusan ellátott

legujabb bel- és külföldi

női-divatáru
2031 (5-6)

•s g n •= '3 c

GERENDAY ANTAL,
elsö orsz. szab. márványgyártulajdonos.

Haszonbérbe adatik
egy 220 holdból álló s a szükséges gaz-
dasági épületekkel ellátott tagositott birtok;
fekszik Vasmegyében, nevezetes városok
s vasuti áliomás szomszédságában. Köze-
lebbi értesités vehető levél által ily czim
alatti megkeresés nyomán: V. O. T. Szom-
bathelyen, poste restante. 2185 (2 -8)

Egy mezővárosi 4000—4500 ft. o. é.
forgalmu törzs jogú 2186 (2—8)

gyógyszertár eladó.
Bövebben értekezhetni t. Thallmayer

B. és társ uraknál Pesten, nádor-utcza^

Tenyészjuh-eladás.
Főméltóságu herczeg Batthyáni Fülöp ur,

enyingi uradalmában, mint minden évben, ugy
ez évben is eladatik s p. gazdag gyapjas pe-
piner-kos 88 darab, mestic-kos 62 darab, anya
1123 darab.

E juhfajnak gyapja a londoni 1862-ki évi vi-
§ lágkiállitáson nagy éremmel dijaztatott.

A megvett juhok sz. Mihálynapig "itt maradhatnak.

Enying, julius l-jén 1867. Farkas Imre,
2184 (2—3) uradalmi tiszttartó.

ZUHANYOK.
A legczélszerübb a mi mostanáig e szakban feltaláltatott, az énál-

talam ujonnan készitett kézi zuhany, mely egyszerü és olcsósága miatt
a többieket fölülmulja. f176 <6 ~6)

S ^ - 1 ft. 50 kr. beküldésével azonnal postán elkulüetik. ^
• I T Minden e tárgyhoz tartozandó munkákról rajzok és árjegy-

zékekkel kívánatra azonnal szolgálhatok. r

Pest, nádor-utcza 13- sz. V e i l i e r iUOI\

PezsgőkrokU
közvetlen Francziaországból vámmen-
tes ládákban 10 palaczkjával s feljebb.
Louis Roederer a Reims : carte blanche;

Jacquesson et fils a Chalons: Créme
de Bouzy 2 ft.

Napoleon grand vin ; Moet & Chandon
a Epernay: Crőmaut rosé 21/' ft-A-
fentebbi fajokból Vi palaczkokban
l1/, ft. 2097(13-24)

Apénzösszegbérmentes beküldése vagy
postai utánvét mellett szétktiWetnek

Floch Sándor áitai
Bécsben, Ober-Döbling Nr. 28.

Hirdetés-
A sárbogárdi nagy vendégfogadóba, hol

kávéház is van— 1867.sz. Mihálytólhárom
évre egy itczés kerestetik.

Értekezni lehet Mészöly Péter urnál,
akár levél által, akár szeaeélyesen Sárbo-
gárdon. 2187(2-2) !

Ötödik kiadás,
(magyar nyelven második.)

A nemi élet

titkai s veszélyei.
Értekezések nemzés-,terhesség-, ön-

fertőaés-, magömlés-, sápkór-, fehér-
folyás-, k'jzösülési tehetetlenség-, női
magtalanságról stb., ez utóbbi beteg-
ségek óv- és gyógymódjaival.

Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. R o d e t , lyoni orvos

ragályelleni legbiztosb óv-
szeréről,

a férfi ésnöi ivarszerek boncztani ábráival.
Ára: 1 uj forint.

Rekommandirozott keresztkötésben :
20 krral több; utóvétellel 40 kr. több.

Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Eibep V. P.
Pesten József-utcza 66-ik számu

2178(2-12) saját házában.

I"
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ü cs. kir. apóst. Felségének elismerő okiratával, s elsőrendü éremmel
Pesten, és első államéremrael Bécsben kitüntetett, s legjobbnak elismert

egybefoglalt

KASZÁLÓ-, ARATÓ-GÉPEK,
szerkezetük egyszerü és szilárd, hatásuk mindkét irányban kitünő, két

lóval vagy két ökörrel hajthatók, és kizárólag szabadalmazott
2140 nyomtató-gépek, (8-10)

melyek mindennemü gabnát félnyi költség megtakarításával tisztán
és tökéletesen, s a legegyszerűbb és alkalmas módon kinyomtatják,

kaphatók:

KACHELMANN KÁROLYNÁL
SELMECZEN,

Koczú Pál urnál Pesten, Tóth Lajos és társa uraknál Debreczenben.
T. E. Slader urnál Pozsonyban. A jó hatásért és tartóságért egy évig
kezeskedik, utasítások, leirások és rajzok bérmentve kiszolgáltatnak.

Részletfizetésre
ajánltatik a következö húzásokhoz:

1 5% es 1860-iki 500 forintos jegy, 24 havi rcszletekben
1 » 18S« » 100 » » » » »
1 r 1864 » ItiO » » » » »
1 » 1864 » 50 » » » » »

T á r s a s j á t é k o k

23 ftjával.
4 ft. 75 krval.
4 ftjával.

2189 (1-3)

évnegyedenkint 4 forint, 20 darab valamennyi ausztriai sorsjegyre, egy
badeni 35 ttos jegy hozzáadásával,

25 részfizetésre. A befizetés nein fog elveszni, minthogy a tíirsasiáték bevégezté-
vel a sorsjegyek eladatnak, és az egész eladási öazlet a 20 részvevő között felosztatik.

ilAijdi sorsjegyeit 6 fíjával, S í o 1 ™ c
h u z á s ' f ó n y e r v é n y

uiír.dennemü értékpapírokra, visszafizethető akár egy-
szerre, akár részletekben.
íiS1') m i n r I e n f i - ' e állam-, ipar- és sorsjáféki érték-

J, u o d papíroknak, arany- és ezilst-péuzeknek, a
napi árfolyam szerint.

""-"""• Vidéki megbízások pontosan teljesittetnek.

KÁROLY JÓZSEF
Pesten, hznmiifzaú-ntezn 3. szám.

Elöfizetési felhívás

MAGYAR UJSÁG
f. évi julius - deczemberi folyamára.

Elöfizetési feltételek:
Postán küldve:

Egy hóra 1 ft. 50 kr.
Három hóra (julius—szeptember) 4 „ 50 ,,
Hat hóra (julius—deczember) 9 „ — „

Buda-Pesten házhoz hordáivá:
Egy hóra I ft. 40 kr.
Három hóra (julius —szeptember) 4 )( _. „
Hat hóra (julius —deczember) § ); — „

A Magyar Ujság kiadó-hivatala
(2-8) Pest, egyetem-uteza 4. sz.

Telj essz ám 11 példányokká} még folyvást szol-
gálhatunk.
»il 1 ,l 4. n .- ( grösste österr. landwirthsch. Z°itsohrift,

jiliff* íaiiu- u, torstw. Z G i t i i i i i ) \ i w ö c h e n t l i ^ i l / ' B o g e n 9 t a r k ' r e i c h i i iustr ir t'
0 ' ganzjahrig fl. 6, halbjahrig fl 3

n - „ l r t J „ „ L t 1 . .1 i billlgste landwirthsch. Zeitung,
l/Cl UIfl»UotUC u u u U W l í l f l 1 allé 14 lage 1 üogen und mehr, reich íllu-

'strirt, ganzj. nur einen Gulden öst. Wahr.
17 * f r V í l F R ftir t i e n österr 4OOCi ( Kalendárium, Auskunfts-und Geschaftska-
II Ali 13/1*""" 1 Landmann' 1OUO») 'ender ect.eet.,unterhalt.u belehrende Auf-

' stttze,reich illustr., 30 kr. Erscheintim Aug.
Sammtlich herausgegeben von derk.k. Laudwirthsehafts Gesellschaft in Wien u. redigirt

von Hugo H. Bitscümann.
gSf Gelder franco an die Cassa der k. k. Landwirthschafts-Gesellschft Wien,

I., Herrengasse 13. *&@
Inserate (für die alig. land- und forstw. Zeitung nur fachlichen Inhaltes) werden

angenommen bei der AdUlinisfraUon: Wien, I., Rauhensteingasse 7., ferner bei
Haanensteln <fc Voifler in Hamburg Berlin, Leipzig, Frankfurt a. M., Basel und Paris,
R. Mosse in Berlin und Saelise & V" in Leipzig. 2l75 (3—3)

Hirdetés.
"i-í-» legnagyobb vászon gyári raktára

Magyarország és Ausztriában,
Bécs, Kftrtnerstrasse Nr. 37, im Eckgewőlbe der Himmelpfortgasse

„zum Erzherzog Karl"
áruba bocsájtja s szétküldi mindenhová levélbeli megrendelésekre, a pénzösszeg
beküldése, gőzhajó, vasuti vagy postai utánvét mellett, a most divó migaszta-
lások nélkülözésével, dicséretesen ismert vásznaif, fehérneműit, aszíalteriték és

vászonkendő-gyártmanyait

leszállított áron és pedig 35% engedménynyel.
Azon ismert minőségnél fogva, mely az elsó arany és ezüstérmekkel lón megju-
talmazva, és tisztet vevőim jelentékeny száma, mely Magyarországon máris 4800-ra
rug, emellett vászonáraiul nagymértékben leszállított ára, reményleni engedi,hogy
a nagyérdemű magyar közönség számos megrendeléseivel találkozni sztrencsém leend.
1 vég SO rífös mángolatlan ezérnavá-

szonnak ára most csak 7ft. 60kr.,9.ő0,
egész l l fiig a legjobb.

1 vég 30 róíös fehéritett rumburgi vá-
szon most csak 10, 12, 14 és 16 ftig
a legfinomabb.

1 vég 31 röfós % és 6/«-es rumburgi
dupla ezérnavászon most csak 13, 15,
17, egész 20 ftig a legfinomabb.

1 vég 40 — 42 rőfös 9/s és s/«-es rumburgi
sokol vászon ára most csak 15, 18, 20,
22, esjész 25 ítig kitünően jó és érem-
mel ellátott.

1 vég 48 rófös valódi belga vászon ára
most csak 22, 25, 27, 30 egésü 85 ftig.

A hires 50 — 54 rőfös rumburgi vász-
nak % széles most csak 30, 83, 36, 40,
45, 50—60 ftért, kitüntetve a najy
aranyéremmel.

B a

g

férfi-ingek (a nyak köre
megjelölendő 2, 8, 4—5
ftig a legfinomabb.

hSIgy-ingek, sima 2 ft.,
horgolva és ránezozott
mellel 3 ft., 3 ft. 50 kr.,
finomabbak és hímezve
3 ft. 50 kr., legfinomabb
gazdag hímzéssel és va-
lódi esipkebevarrással 4,
5, 6- 8ft.

HÖlgycorsettek finom perkálból 2, 2 ft.
50 kr, 3 ft., 3 fr. 60 kr., batiszt-per-
kálból ijazdag himzéssel 4 — 5 ft.

perkal-alsÓHZaknyak fodorral
4, 5, 6-7 ft.

l'/« vászon férfi-gafyák 1 ft. 25 kr,
1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., lovagló-
gatyák a legfinomabbak (német, ma-
gyar, franczia minta szerint) 3 ft.

30 rőfös szines ágynemű 8, 9, 10—12 ft.
a legjobb
12 db. vászonzsebkendő, ki«ebbuemü

1 ft 50-2 ft., r.ítgyobb 2 ft. 50 kr ,
3, 4, 5 ft., ugyszintén szines és fehér
ezérna-batisztkendók 3 ft. 50 kr., 5,
7-9 ftig a legfinomabb.

12 db. törülköző vagy asztalkendő 5, 6,
7 ft. 50—9 írtig, a legszebb vászon-da-
maszból.

1 vászon-damaszt asztalterítők 6 sze-
mélyre (mely áll 1 asztalterítő és
6 ho?.i>á illö asstaikendóből) 5, 6,
8—10 ftig.
vászon-damaszt asstalteriték 12 sze-
mélj r-í (me!y áll 1 n«gy damaszt asz-
taltcritőcól cs 12 ho^zá illő asztalken-
dőből 12, 14, 16 és 20 ftig.

Szines shirting-ingek, legujabb fran-
czia minta, darabja 2 ft. 50 krtól 3
ftig a legdíszesebbek.

Orosz vászon (szürke), melynek ára
et.előtt 60, 70 kr., sőt 1 ft. volt,
moátan csak, a meddig készletem
tart, 30, 35—50 kr. rőtönkint; nyári
öltönyökre férfiúk és tornászok szá-
mára.

Ingek, melyek nem jó! illenek tentbes, visszavételnek.
Vevők, kik 35 ftért vásárolnak,6 asztalkendőt, kií 70 forintért, 1 legfi-
nonubb damasz-terittíket 6 személyre ingyen kapnak.

Vidéki levélbeli megrendelések a pénz beküldése vagy postautánvét mellett
leggyorsabban eszközöltetnek.
A levelek ekép ) AndieLeinen- und Wiischefabrik W i e n , KíVrntner-

czimzendők: ) s t r a s s e Nr. 27, im fickgewölbe der Iliiiiinelpfort-
2147(6-6) gasse , „ z u m ERZHERZOG KARL."

Előfizetési felhívás

DIVATVILÁG
czimü

siépirodalmi, ismeretterjesztő ti divatlap
1867. évi 2-ik félévi folyamára.

Minden évfolyam két kisebb ragy egy nagy képet hozand műlapul, e
mülapot a ,,Divatvilág" összes előfizetői is, a szállitási költség lefizetése mellett, in*
gyen kapják meg.

ELÖFIZETÉSI FÖLTÉTELEK
a „Divatvilág"-ra külön, — és a „Divatvilág"- s a „Regéiö"-re

együttesen: ;
Előfizetési ára „Divatvilágéra egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre t ft.
Azon előfizetők számára pedig, kik a „Regélft" czimü mulattató tartalommal

megjelenő folyóiratot is járatják, a „Divatvilág" egész évre csak 6 ft., félévre 3 ft,
negyedévre 1 ft. 50 kr.

Tehát a „Divatvilág" és a „Hegélfi" együttesen megrendelhető egész évre 12
ft., félévre 6 ft., negyedévre 3 ftért.

Az előfizetési pénzek a „Divatvilág" kiado-hivatalaba (egyetem-uteza 4. sz a.)
küldendők; a „Divatvilág"-otillető egyéb levelek pedig a szerkesztőséghez (József-
külváros, ósz-utoza, 4-ik sz., földszint) czimaendók.

Kelt Pesten, jún. hó 8-án 1867. » THTT«*W»'I ' lt l - J ' t • ± 1

A „Divatvilág" kiado-hivatala
(3-8) Pest, egyetem-uteza 4. sz. alatt.Teljesszáoiu példányokkal még folyvást szol-

gálhatunk.

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

29-ik szám. Tizennegyedik évfolyam.

Pest, julius 21-én 1867.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft.

Hirdetési
igtatisnál csak 7 krba
minden igtatas után 30 njkr.

i dijak, . Vasárnapi UjoáR és Politikai Uj«"«n«ASok«t illetőleg: Egy, négysaer hasitott petit sor, vagy an*<* helye egyszeri igtatoal 10 krba háromszori vagy w>b«M
i számittatik.-Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécben: Oppe.ik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstan ea Vogler, WoUzmle Nro. 9. - Bélyeg-dy kül5n

Az europai uralkodók közt, kiknek neve-
zetesbjeit e lapok időről időre, arczképeik s
életrajzaikban megismertették olvasóikkal,
kétségkivül nem utolsó érdekességü amaz
idegen vallásu és sajátságos társadalmu
nemzet fejedelme, mely századokon át ellen-
ségünk volt, a legutóbbi időkben pedig oly
nevezetes jelét adta
barátságának irántunk.
A török császárról szó-
lunk, az elsö szultán-
ról, ki — keresztyén
fejedelem meghívása
következtében — Pá-
risba utazott, s onnan
London, Berlin és
Bécsen keresztül haza-
térve , valószinüleg a
mi fővárosunkat, Buda-
Pestet is megtiszteli lá-
togatásával.

Ez utazás rendki-
vüliségét csak az mél-
tányolhatja kellőleg, a
ki tudja, hogy Török-
országban vallás-politi-
kai hagyományos tör-
vénynyé vált, miszerint
a szultán, e hóditó
nagyúr, háboru esetén
kivül soha el ne hagyja
székvárosát. És e fölött
az ulemmák (Írástudók,
törvény-magyarázók)

testülete oly féltékeny
szemmel őrködik, mi-
kép a padisah birodal-
mának egyik másik tar-
tományát is csak kierő-
szakolva, ugy szólván
csellel,látogathatja meg.
Képzelhető tehát az iz-
galom , mit Istambul-
ban annak hire elöidé-
zett, hogy a szultán
Párisba megy. Az uti-
készületeket az udvar
°ty gyorsan tévé meg,
hogy a nök, kiknek ha-
talma ott is nagy, s az
ulemmák intrigáikkal
teljesen elkéstek, bár
azért föl nem hapytak.

A b d - u l - A z i z k h á n .

Midőn a szultán utazását melegen üd-
vözöljük, mint egyikét az ujabb reformok-
nak, melyek a fegyver terén hajdan oly
hatalmas Törökországra a polgári haladás
szebb jövőjét hozhatják: mondjuk el rövi-
den, a mit tudni lehet Abd-ul-Azizról.

Ö 1830. (török számitás szerint 1245-ben)

ABDUL-AZIZ KIIÁN, TÖRÖK SZULTÁN.

febr. 9-én született, mint magától értődik:
a szultánok székhelyén. Atyja IL Mahmud
volt, a jenicsárok merész kiirtója, különben
is nagy ujitó, hatalmas császár, ki 1839-ben
halálos ágyán, trónralépö elsö fiának Abd-ul-
Medzsidnek a megkezdett reformok folyta-
tását köté szivére. — Külön anyától, de egy

apától származó test-
vére volt tehát a mostani
szultánnak az elhunyt
Abd-ul-Medzsid, kit
1861. junius 25-kén, a
török uralkodási törvé-
nyek szerint, mint a
család legöregebb tag-
ja, követett a trónon.

Ifjúkorában a vi-
lágtól elzárkózva, az
ulemmák egyoldalu ne-
velésében részesült, el-
telve vallásos rajongás-
sal a szultánok fény-
kora iránt. Igen termé-
szetes tehát, hogy trón-
raléptekor a régi fa-
natikus párt egészen
magáénak hitte Abd-ul-
Azizt. Kiábrándulásuk
azonban csakhamar be-
következett. Mindjárt
elsö intézkedése, az ud-
vari nagy hárem meg-
szüntetését illetőleg,

sok kedvetlenséget
szült. Késöbb, igaz, ő is
megnépesité szerailját
nökkel, de ezek pazar
fényűzését mai nap is
erősen korlátolja.

Kormány-intézkedé-
seire nézve jellemző,
hogy a miben csak le-
het, szereti utánozni a
francziák császárját. A
főváros szépítése s a
hadsereg fógondjait ké-
pezik. Neki ugyan, hogy
Istambulban egyenes,
széles utczákat teremt-
sen, nincs szüksége any-
nyi lerombolásra, mint
III. Napóleonnak Páris-
ban, mert segit a tüz,


