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

egybefoglalt

KASZÁLÓ-, ARATÓ-GÉPEK,
szerkezetük egyszerű és szilárd, hatásuk mindkét irányban kitűnő, két

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

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

kaphatók:

KACHELMANN KÁROLYNÁL
SELMECZEN,

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

Részletfizetésre
ajínltatik a köve'-kezó húzásokhoz:

1 5% es 1860-iki 500 forintos jegy, 24 havi resztetekben
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 nem fog elveszni, minthogy a tíirsasiáték bevőgezté-
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

ínír.dennemü értékpapírokra, visszafizethető akár egy-
szerre, akár részletekben.
íiS1') m i " r I e n f i ' e állam-, ipar- és sors jáféki 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.

Előfizetési felhívás

MAGYAR ÚJSÁG
f. évi július - deczemberi folyamára.

Előfizetési feltételek:
Postán küldve:

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

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

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

Telj ess zá ni u példányokká} méz; folyvást szol-
falhatunk.

•Jand-u.
n

Der

KALEKDEft

r. .- ( grösste österr. landwirthsch. Z°itsohrift,
• ^ G l t i I l l ^ ' t ) w ö c I i e n t l i c l l l l / * B o g e n 9 t a r k ' r e i c l 3 i l l u s t r i r t >0 ( ganzjahrig fl. 6, halbjahrig fl. 3

T j . i i i billiífste landwirthsch. Zeitung,
Lanüwirtn, )*»e w Tagé

' (strirt, ganzj.für den err
Landmannmaim l ö U ö i ) 1

nur einen Gulden óst. Wshr.
| Kalendárium, Auskunfts- und Geschaftska-
i lender ect. eet.,unterhalt. u belehrende Auf-
satze,reich illustr., 30 kr. Erscheintim Aug.

Sammtlich herausgegeben von derk.k. Laudwirthsehafts Gesellschaftin Wien u. redigirt
von Hugó n . Uitscümann.

gSf Gelder franco an die C a s s a der k. k. Landwirthschafts-Gesellschft Wien,
I., Herrengasse 13. *&@

Inserate (für die alig. land- und forstw. Zeitung nur fachlichen Inhaltes) werden
angenommen bei der Adülinisfration: Wien, I., Rauhensteingasse 7., ferner bei
Haanensteln <fc Vogler in Hamburg Berlin, Leipzig, Frankfurt a. M., Basel und Paris,
R. Mosse in Berlin und Saelise & V" in Leipzig. 2l75 (3—3)

Hirdetés.
" S H : - - , legnagyobb vászon gyári raktára

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

„zum Erzherzog Kari"
áruba boosájtja s szétküldi mindenhová levélbeli megrendelésekre, a pénzösszeg
beküldése, gőzhajó, vasúti 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 vászonaraiul nagymértékben leszállított ára, reményleni engedi,hogy
a nagyérdemű magyar közönség számos megrendeléseivel találkozni sztrencsém leand.
1 vég SO rífös mángolatlan ezérnavá-

szonnak ára most csak 7ft. 60kr.,9.ő0,
egész 11 fiig a legjobb.

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

1 vég 31 röfós % és 6/«-es rumburgi
dupla ezérnavászon most usak 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 kitűnően 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.

s
s

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.

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

Hölgy perkal-alsóxzakiiyak 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., úgyszintén 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 illő asstaikendóből) 5, 6,
8—10 ftig.
vászon-damaszt asztalterítők 12 sze-
mélj r-í (mely áll 1 n«gy damaszt asz-
t-ilteritőcól és 12 ho^zá illő asztalken-
dőből 12, 14, 16 és 20 ftig.

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

Orosz vászon (szürke), melynek ára
eielőtt 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 W&schefabrik W i e n , KíVrntner-

czimzendők: ) strasse Nr. 27, im fickgewölbe der Iliiiiinelpfort-
2147(6-6) gasse, „zum ERZHERZOG KARL."

Előfizetési felhívás

DIVATVILÁG
czimű

szépirodalmi, ismeretterjesztő és 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 szállítási költség lefizetése mellett, in*
gyen kapják meg.

ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK
a „Divatvilág"-ra külön, — és a „Divatvilág"- s a „Regélö"-re

együttesen: ;
Előfizetési ára „Dlvatvilág"-ra 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" klado-htvatalaba (egyetem-uteza 4. sz a.)
küldendők; a „Divatvilág"-otillető egyéb levelek pedig a szerkesztőséghez (József-
külváros, ősz-uteza, 4-ik sz., földszint) czimaendók.

Kelt Pesten, jun. hó 8-án 1867. » THTT«*W»'I ' u 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 Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft. - Csnpán 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 hasábzott petit sor, vagy an*<* helye egyszeri igtatoal 10 krba háromszori vagy w>b«M
i simiitatik.-Kiadó-hivatalunk szamára hirdetményeket elfogad Bécben: Oppe.ik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstan e 8 Vogler, WoUzmle Nro. 9. - Bélyeg-daj kül5n

Az európai 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 első szultán-
ról, ki — keresztyén
fejedelem meghívása
következtében — Pa-
risba utazott, s onnan
London, Berlin és
Bécsen keresztül haza-
térve , valószínűleg 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 hódító
nagyúr, háború 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 előidé-
zett, hogy a szultán
Parisba megy. Az uti-
készületeket az udvar
°ty gyorsan tévé meg,
hogy a nők, kiknek ha-
talma ott is nagy, s az
ulemmák intrigáikkal
teljesen elkéstek, bár
azért föl nem hapytak.

A b d - u I - 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 számítás szerint 1245-ben)

ABDUL-AZIZ KHÁN, TÖRÖK SZULTÁN.

febr. 9-én született, mint magától értődik:
a szultánok székhelyén. Atyja II. Mahmud
volt, a jenicsárok merész kiirtója, különben
is nagy ujitó, hatalmas császár, ki 1839-ben
halálos ágyán, trónralépö első 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. június 25-kén, a
török uralkodási törvé-
nyek szerint, mint a
család legöregebb tag-
ja, követett a trónon.

Ifjúkorában a vi-
lágtól elzárkózva, az
ulemmák egyoldalú 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
első intézkedése, az ud-
vari nagy hárem meg-
szüntetését illetőleg,

sok kedvetlenséget
szült. Később, igaz, ő is
megnépesité szerailját
nőkkel, 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 Paris-
ban, mert segit a tűz,
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mely a görbe utczákat és faházakat évről
évre mindinkább kipusztitja Konstantiná-
polyból.

Ipartárlat, fényes hadgyakorlatok tar-
tása, a török hadsereg ujabb egyenruházása,
sőt még a sajtó irányábani magatartása is,
mind franczia befolyásra mutat.

Reformtörekvései legszebb jelét adá
azonbiin közelebb, alig egy hónapja, azon uj
törvény által, mely megengedi, hogy biro-
dalma területén ezentúl idegenek is teljes
joggal bírhassanak ingatlan javakat.

Csak e kevés is elég uzon tény megálla-
pítására, miszerint a haladó Európától ma-
gát századokon át elzárkózva tartott Török-
ország is kezdi érezni végre a reformok
szükségét.

E sorok irója közelebbről Törökország-
ban utazván , sok tekintetben kedvezőbb
benyomásokat hozott onnan magával, mint
részint elfogult, részint tán ellenséges indu-
latu ismertetések urán előre gondolhatta.
Többi köztatörökországi keresztyének hely-
zetét sem találta oly szomorúnak, mint
többnyire hinni szokás. Személyes és teljes
vallásszabadsagot élvez ott minden keresz-
tyén. Adóval is aránylag oly kevéssé van-
nak terhelve, mint sehol Európában. Mindez
igazolja a kitűnő állású angol Layard állitá-
sát, ki személyes tapasztalatokra alapitott
meggyőződéséül vallja, hogy „ha Törökor-
szágot békében hagynák, nem sokáig kellene
az ország emelkedésére várni; mert nincs
ország, mely az utolsó 25 év alatt oly tete-
mes javításokat kezdeményezett, volna, mint
Törökország."

Ám mutassanak a török belgyengeség
jeleként a majdnem teljesen függetlenné
lett Szerbiára és Dunafejedelemségekre; az
oly könnyen átengedett szerb végvárakra;
Tunisnak franczia proteetorátus (védnök-
ség) alattiságára; az egyiptomi vicze-király
táguló hatalmára stb, mindezek magukban
véve a török birodalmat lényegileg nem
veszélyeztetik; söt az okos számítás politi-
káját kell abban felismernünk, ha a török
kormány, a körülményeket számbavéve, itt-
ott, hol neki igazi érdeke amúgy sincs,enged.

Nyugat-Plurópa egyébiránt, mely ismeri
saját érdekeit, hiszsziik, hogy miként a
krimi hadjárat alatt, ugy ezentúl sem ha-
gyandja, az uj életre ébredés küszöbén álló,
s átalakulása nehézségeivel küzdő Törökor-
szágot, mig egészen megerősödhetnék, egy
önző terjeszkedési politika martalékául s
megvédendi erkölcsi — és ha kell anyagi
erejével is, a fenyegető Oroszország ellen.

A szultán utazása újból megerősíti a
szövetségek kötelékeit, s igy fog — közvet-
lenül ugyan Törökországra, de közvetve az
egész czivilizáltEurópára üdvössé válni Abd-
ul-Aziz khán legújabb lépése, melyben fő-
érdeme van kétségkívül Napóleonnak, utána
Törökország jelen fölvilágosult miniszté-
riumának. Reményi Károly.

A menyasszonyi ajándék.
Zsófia herczegnő, Báthoriak sarja,
A szegény komomát untalan sarkalja:
„Siess már, csináld már; meglesz-e már végre?
Hajam fonatékát mégsem ereszted le,
Drága kék ruhámat jaj, m ég fel aem adtad,
Hát a gyémánt? — Bizony m é g baj lesz miattad.
Sohasem voltál még ily ügyetlen, Anna,
Hátha most az urfi egyszer betoppanna!"
A haj-ék elkészül, s szép ruhák szép testén:
Ott ül a herczegnő, ajtónyilást lesvén.
De hiába lesi, csak nem nyílik ajtó.
Szeme ég haragtól, ezíve reng sóhajtól,
A csipkéket tépi, és dobbant kis lába, —
Rákóczy György urfi mégsem jön, hiába.

Lenn az utczán naoy a lárma;
Férfi, asszony talpon áll ma,

Szitkozódik agg és gyermek . . .
Árva foglyok énekelnek:
„Hála néked, oh megváltó!
A ki jősz a szent atyától.
Megnyitád a fényes mennyet,
Hívsz magadhoz, — s én ne menjek?
Csillaghullás, föld ingása,
Embereknek pusztulása.
Porba hull a bűnös lélek,
Mártíré az örök élet."
Hires Gyulafehérvárba
Minden ember talpon áll ma,
S a szekér után futosva
Kér halált a szombatosra.

„Hova is maradhat? mit várat magára!
Jaj! ha baja esnék; jaj! ha rósz helyt jára.
Istenein! tán meghalt, vagy tán elfelejtett . . .
Mily bolond vagyok, hogy érte könyet ejtek.—
De mikor épen most, épen most ugy kéne!
Most izente által jó Rákóczy néne,
Hogy az esküvőkor, a mint kijelentem,
Egy kívánságomat teljesitik menten.
Már most mit kívánjak: bársony szoknyát, szépet,
Nagy becsü jószágot, szép hegyes vidéket,
Czoboly-prémü mentét, violaszint, drágát,
Gyémántot hajamba, ibolya virágát?
Hisz van már virágom, falum, ékem, mentém . . .
Haliga: léptek! — Csakhogy megjöttél, leventém."

Talpon férfi, agg, nő, gyermek,
Árva foglyok énekelnek, —
Hátul a rabok sorában
Pécsit hozzák egymagában.
Erre zúdul a nép nyelve,
Keze-lába lánczra verve,
Meggyalázva ősz szakála,
Pedig niucsen hivebb nála,
De parancsol sok jobbágynak,
S birtokára sokan vágynak.
Ei ekkép szól az ítélet:
— Bűnöd bár nagy, — Pécsi éled —
Nem kívánjuk élted vesztét,
De jószágod mind elveszted. —
Hasztalan kér, esd leánya:
Ki elküldi, ki csak szánja.

,,Báthori Zsófia, kis makranczos szentem,
Kérj tehát akármit, teljesítem menten."
— Rákóczy György apám, egyebet nem kérek:
Pécsi Simon fején súlyos az ítélet,
Nem illik nyakába a koldustarisznya, —
Andrásfalvát néki hadd adhassam vissza . . .
Ha ugyan uramnak ellenére nincsen. —
Ez szivére zárja: ,,édes drága kincsem!"
Lorántfi Zsuzsanna megcsókolja lányát:
,.Jól tetted, jól tetted, helyesen kivánád.
Ne keressük: üdvét ki miben találja,
Meggyőződéseknek Isten a bírája."

___ Kunsági.

Özvegy Lerougené esete.

Commarin gróf épen azon nap tért vissza
Parisba, a melyen a gyilkosságot fölfedezték. Fia
elébe ment az állomáshoz, de nem mondta el neki,
csakis ebéd után, mikor magukra maradtak, a
szivén fekvő dolgot, s akkor is csak habozva és
kétkedő, halvány arczczal. S mikor elmondta az
ifjú mindazt, a mit tudott, atyja megvallotta,
hogy valami előérzete volt e felől, mikor az állo-
másnál találkoztak. A dolog ugy állt, hogy a gróf
húsz egész évig mindig rettegett, hogy a dolog
napfényre jön, s egyedül csak abban reményke-
dett, hogy Gerdyné asszony — bár szakitott vele
— nem fogja saját szive vágya ellenére fiát meg-
fosztani azon szerencsés helyzettől, melyben el.
S most, hogy fia jön elébe, tudtára adni, hogy
azért várta oly epedve, mert meg akarja tudni,
hogy a kicserélés megtörtént-e? hogy jövendőre
ahhoz tartsa magát, — csak azt felelte :

„Igen! szerencsétlenségünkre megtörtént.
Hiszen tudhatod, ha olvastad, a mit én irtam "

Az ifjú ezt a választ várta, de egy pillanatra
mégis meglepte. Vannak olyan szerencsétlensé-
gek, melyeket gyakran ismételni kell, mig elhisz-
szük, s bele találjuk magunkat. De mikor a gróf
kimondta, hogy bármi történjék, Albert marad
az ő törvényes fia, ifjú gróf Commarin: az ifjú
tiszteletteljesen, de szilárdan kimondta, hogy visz-
szalép a törvényes fiu jogaitól. Hiába beszélt a
gróf a botrányról, a tisztes Commarin név beszeny-
nyezéséről, s a kellemetlenségekről, melyeknek uj
helyzetében ki lesz téve, a kutatásokról, melyeket
a hatóságok tenni fognak, az ő, mint egyik tényező

szégyenéről, ki p^dig csakis fiáért tette ki magát
mindennek: Albert magmaradt elhatározásáb in.
Mint utolsó horgonyt megragadta végre az atya
azt is, hogy: „hát ha velem együtt Arlange kis-
asszonyról is le kell mondanod?" — Albert azt
felelte, hogy ő nem teheti jóvá azt, a mit el nem
követett, s Klárával már azóta találkozott, előadta
neki helyzetét, s megegyeztek, hogy mit fognak
tenni, s Klára fogadta, hogy bármi történjék, a
mint megesküdt rá, az övé lesz.

Az atya és fiu elváltak, de nem haraggal. A
gróf, bár fájlalta az esetet, csakis egy kis időt
kért, hogy meghányja vesse a tény horderejét,
a mely fenyegeti. Alig ment szobájába Albert, s
azonnal egy szolga rohant be rettentő ijedt kép-
pel, hogy valami rendőrbiztos jön, ki — a rend-
őrök kötelessége szerint — minden jelentgetés
nélkül, valóban a sarkában is volt a szolgának,
segédeivel és Tabaret bácsival.

„Commarin ur" — szólt a biztos, előre tart-
ván kezét, hogy mintegy tekintélyt adjon szavá-
nak — „én elfogom önt a törvény nevében."

„Engem, uram, engem? — "
„Igen, itt a rendelet" — szólt ő s egy papír-

lapot mutatott fel. Albert gépiesen oda nézett.
„C'audine meg van gyilkolva! — kiálta, s

azután lassú hangon folytatá — akkor minden el
van veszve!"

Mig a vallatás szükséges formáit elvégezték,
az egész lakást felkutatták az öreg műkedvelő
felügyelete alatt.

A talált tárgyak közt volt: egy tört fokos-
féle, egy fekete nadrág, mely még most is nedves
volt, sárral befecskendezve s zöld mohával be-
lepve, mintha falat másztak volna benne, egy pár
szürke keztyü, összemarczangolva, 8 csizmák még
nyirkosán, egy esernyő, melynek vége sáros volt,
egy csomag szivar, melyet mindenki trabucos-nak
gondolt, és tajték szivarszipkák borostyánkő
véggel.

„Megvan minden, a mit csak kívánni lehet,"
— sugá az öreg műkedvelő a biztos fülébe.

„Szegény gyerek! — jegyzé meg emez — el-
árulta bűnét az első pillanatban s első szavában."

Albertet bérkocsin a törvényszékhez vitték,
s magános börtönbe zárták. Daburon ur másnap
nagyon korán otc volt hivatalában. — A mint föl-
tette magában, hogy az elővizsgálatot maga vezeti,
érezte Tabaret Péterrel, hogy határozottan és
gyorsan kell folytatni. Ügynökei minden irányban
szétmentek. Az érdeklettek megjelentek, s köztük
először is Gerdy Noel ur. A törvényszéki valla-
tásnál Noel bevallotta, hogy ismerte Lerouge
asszonyt, ki neki dajkája volt, hogy néha-néha
meg is látogatta; hogy anyja, mikor az asszony
meggyilkoltatását olvasta az újságban, összero-
gyott s felkiáltásában nem azt mondta, hogy „sze-
rencsétlen asszony," hanem „szerencsétlen em-
ber," s hogy azóta folyvást agylázban szenved;

| hogy az özvegy halála reá kipótolhatlan veszte-
ség, s végre záradékul elmondta a gyermekek ki-
cseréltetését, melyet Daburon ur már Tabaret
Pétertől tudott. Az ő sorsa — monda — az öreg
özvegy szavától függött, hogy igényeit érvénye-
síthesse, melyeket a gróf és Gerdyné asszony bi-
zonyosan elleneznek, s most eltették szegény
öreget láb alul s számára csak egy nyaláb papir
maradt. — S hozzá adta még, a mit előbb Tabaret
előtt elhallgatott — hogy anyja először elismerte
a kicserélés megtörténtét, s csak azután tette föl
magában, hogy minden áldozatra kész, csak fia
megtarthassa világi állását.

„Meg kell vallani — szólt a hivatalnok —
hogy e bűntett nagyon is kezére szolgál ifjú gróf
Commarinnak. Másnak csakugyan semmi érdeke
nincs özvegy Lerougené halálában."

„Oh uram! — kiálta Noel s tiltakozott ellene,
hogy cak egy pillanatig is e nézetben legyenek
— mi oka lett volna rá? Hiszen nem fenyegettem,
sőt épen ellenkezőleg, barátságosan váltunk el."

„S kért időhaladékot?-'
„Igen; én azt ajánlottam, hogy menjünk el,

keressük föl együtt özvegy Lerougenét, de ő elő-
ször apával akart találkozni, s én bele egyeztem.
— Én szépen akartam a dolgot elintézni, s min-
den nyilvános botrányt kerülni óhajtottam. Hatá-
rozott szándékom volt, hogy a dolgot törvény
útjára nem viszem. Sőt, legroszabb esetben, még
czim-ít is meghagytam volna Albertnek, csak azt
kivántam volna, hogy Gerdyné asszonynak s ne-
kem segélyt adjanak."

Aztán Tabaret Péter ment be a törvényszéki
terembe, ki részletesen elmondta az ifjú gróf be-
fogatását, s a vádló bizonyítékokat, melyeket szo-
bájában talált. De mindezeknél sokkal inkább
meglepte Daburon urat az a szörnyű két szó,

óol

hogy „minden el veszett!" A vén műkedvelő rendőr ,
után jött gróf Commarin, ki két inasra támasz- I
kodva lépett be. A lelki rázkódás miatt nagyon
beteg lett, mikor megtudta, hogy az ifjú gróf el
van fogva, s pedig oly szörnyű vád miatt, — és
húsz évet öregedett egy éjszaka. A gróf, mig egy
részről sajnálta neve beszennyeztetését, másrészt
elszánta mairát, hogy a keserűség poharát fenékig
kiüríti. Nem titkolta dolgait a törvényszék előtt
— megvallotta, hogy Valériát jobban szerette, f
mint nejét, ki e miatt bújában meghalt, s beval- '
lotta, hogy a gyermekek ki vannak cserélve, — a
mint monda — egy inas és Lerougené segélyével.
Hanem, az Isten keze utói érte. Nemsokára észre-
vette, hogy Valéria titkosan találkozni szokott
egy katonatiszttel, s ettől kezdve őt soha sem
látta, s a legiszonyúbb kétségek közt él, hogy
vájjon a fiu, a kit magához vett, az övé-e? Szán-
déka volt — folytatá — Noelt kebelére fogadni
vissza, s a törvényes örökségbe őt helyezni, de
meg kell vallania, ebben versenyzett Alberttel,
kinek az első pillanat óta — mióta a dolgot tudja
— határozott szándéka volt lemondani törvény-
telen cziméről.

„Ez mind nagyon hihető, hogy a gróf igy
érzett és gondolkozott, — jegyzé meg a törvény-
szék — de egy szót sem szólt Lerougené felől ?"

„Igen, — felelt a gróf — azért tagadta meg
akaratomat, hogy ennek az asszonynak tanúsko-
dása Noellel minden perlekedést haszontalanná,
feleslegessé, sőt lehetetlenné tesz."

A vallatás e pontnál megszakadt Noel meg-
jelenése miatt, ki azon leveleket hozta, melyeket
a törvényszék előadatnikivánt. Daburon ur fölkelt
helyéről, s az ifjú ügyvédet bemutatá a grófnak.
Atya és fiu szemtől szembe állottak egy pár pilla-
natig, nézvén egymásra kíváncsisággal és bizal-
matlansággal egyszersmind.

„Nagyon gyenge vagyok — szólt végre az
Öreg ember, fölkelve — segits^am — s megnyomta
e szót — kocsimba."

Az ifjú ügyvéd sietett segélyére. Arcza su-
gárzott, a mint az öreg ember keze kezében volt.
Mikor a kocsinál voltak az öreg rövid és határo-
zottan azt mondja neki: „ülj be!" s elhajtottak j
együtt az öreg szállására, hol Noel egy pár perez
múlva otthon találta magát, s egészen behelyez-
kedett az if'ju gróf osztályába, mialatt Albert a
börtönben volt. Az öreg ur hajlamát főként az-
által nyerte meg, hogy megígérte, miként mint
ügyvédnek legelső kötelessége az lesz, hogy öcs-
csét védelmezze. S ezután engedelmet kért, hogy
el kell mennie Gerdyné asszonysághoz, kit élet
és halál közt hagyott, s a gróf annyira meg volt
hatva a nap eseményei által, hogy rég elvesztett
fiát el akarta kisérni beteg kedvese agyához, ez
azonban lebeszélte azon ürügy alatt, hogy várat-
lan megjelenése nem volna jó hatással a nő mostani
kétes helyzetében.

Albert vallatása nem vezetett kielégítő ered-
ményre. Hogy azt kiáltotta, mikor elfogták „min-
den elveszett!" annak az érzésnek tulajdonította,
hogy meg fogják büntetni, minthogy csakis őlehet
gyanús ez esetben. S a mi azt illeti, hogy ő trabu-
kost szítt szivarszipkából, a tört fokos, a bepisz-
kolt nadrág, a szürke keztyü, a czipők találkozása
— monda — mind esetleges. Hanem a legbámu-
latosabb eredménye a vallató eljárásnak az volt,
hogy nem akarta bizonyítani, hogy ugyanakkor
másutt volt. — A gyilkosság történtekor nem volt
otthon, esett az eső, a esernyő volt vele. de nem
mondta meg: hol volt? — végigment az utczákon,
végig a rakpartokon, de tovább nem mondta. E
csudálatos tagadás, holott egy emberélet függött
attól, hogy ö akkor hol volt, mind Daburon, mind
Tabaret urat meglepte, de mindkettőre más más
hatást tett. Daburon érezte, hogy bűnösnek kell
neki lenni; Tabaret Péter, ellenkezőleg, azt álli-
totta: lehetetlen, hogy ártatlan ne volna. A mű-
kedvelő reiidőr módszere kutatásaiban az volt,
hogy hu az ügy egész lánczolatából csaü egy szem
hiányzik is, az egész semmit sem ér. O mindig
ismert dologból következtetett az ismeretlenre, a
tettből tettesre. — A gyilkosságot egy hideg, hatá-
rozott, megátalkodott, ügyes ember követte el, s
az ilyen ember bizonyosan gondoskodott volna
arról is, hogy ki tudja mutatni, hol töltötte azt az
időt, mikor a gyilkosság történt, hogy ha netalán
föl találnák fedezni. xYlbert tehát nem lehet a
gyilkos, s Tabaret Péter annyira meg volt győ-
ződve ártatlanságáról, hogy most egyszerre épen
ugy serénykedett védelmében és kiszabadításában,
mint előbb befogat4sában s vádlásában.

Segély ez ügyben — váratlanul, épen onnét
jött, a hol soha sem is keresték volna. Arlange
kisasszony megjelent társalgónőjével Daburon ur

irószobájában. Képzelhetni a derék tisztviselő za-
varát ily nem is álmodott látogatás miatt. Többé
néma pirulékony, félénk leányka állt régi imádója
előtt, hanem a bátor nő, kit a szerelem lelkesít
kedvese védelmére. Hosszan beszélt a bizonyította,
hogy Albert ártatlan, hogy nem is tud a dologban
semmit. Végre azonban, midőn Daburon ur rész-
letesen elbeszélte, a körülményes bizonyítékokat,
s azt, hogy tisztán tudja, hogy Albert húshagyó
kedden este — a gyilkosság estéjén — nem volt
otthon, hanem szanaszét járkált, s nem mondja
meg hol, s aztán haza ment, s nadrágja sáros,
nedves, s kesztyűje összeszakadt: az édes megle-
petésnek sugara futott át Arlange hisasszony
gyönyörű arczán, melyen pedig eddig kétség,
feszültség és affffódás volt látható.

„Húshagyó kedden! — kiálta s kezeit imára
kulcsolá. — Nem mondtam, hogy nem bűnös? —
Uram ! Albert azon este nálam volt."

A magyarázat világos volt. Albert épen azon
este találkozott Klárával, hogy tudtára adja előre,
ha tán állapotában valami változás találna esni.
Azonban a lyány anyja miatt a találkozás titok-
ban történt. Albertnek a kertfalon kellett átmászni,
s keztyüjét ekkor elszakította, nadrágját beszeny-
nyezte. S hogy nem vallotta ezt meg, az is világos
lőn. Nem akarta jövendőbelije hirét, nevét kocz-
káztatni. — Első pillanatra megvillant Daburon
ur elméjében, hogy Klára előre elkészült e ment-
ségre Albert számára, hogy kiszabaditsa, jóneve
és igazmondósága föláldozásával is. Klára a gya-
núsítást boszusan és megvetőleg utasitá vissza;
kimondta, hogy Daburon nem lehet bírája annak,
a kinek egy szenvedély-kérdésben vetélytársa.
Embereket küldtek ki a kitűnt, hogy az Arlange-
háznál mind az eső előtt, mind az eső után mászás
történt a falon át. Daburon ur végre elismerte,
hogy szeleskedett, s hogy Tabaret Péternek, ha
a dolog igy áll, végre is igaza lehet, s Commarin
Albert lehet, hogy ártatlan.

De Arlange Klára nem elégedett meg ez
eredménynyel, a mit a tisztviselőnél elért; tanús-
kodásának ilyen sikerét látva, egyenesen a Com-
marin-házhoz ment, hol az öreg gróffal hamar
elhitette fia ártailanságát, mert az öreg Commarin
szivéből szerette Albertet s daczára minden gya-
núnak, sehogy sem akarta elismerni szivében,
hogy olyasmire képes legyen. Az öreg annyira
felbuzdult, hogy egyszerre föltette magában : el-
megy Gerdyné asszonyhoz, ott megtalálják Noelt,
a ki Albertet ki fogja menteni a fogságból, mert
megigérte. A St. Lázár utczába hajtattak. Noel
nem volt ott, de a gróf nem tágított, mig Gerdyné
asszonyság szobájába nem vezették. A haldokló
nő szobájában négyen voltak, az orvos, egy pap,
egy irgalmas néne, ki mint ápolónő szolgált, s egy
katona. Ez utóbbi szembetünőleg megbántva
érezte magát a gróf tolakodása által. A gróf kér-
dezősködéseire, a beteg állapotát illetőleg, az
orvos azt felelte, hogy aligha éli túl a napot. A
grófot egy pillanat alatt mintha csak egészen le-
törte volna ismét a bánat. Egy más kérdésére,
hogy vájjon, legalább csak időnként, magánál
van-e a beteg, szintén tagadó választ kapott. De
midőn a gróf — ösztönöztetve mintegy emléke
által annak, a kit oly soká és oly mélyen szeretett,
s szeret most is, bár durván megsértette, — az
ágy mellé ment, s kezeit kezébe vette, mintegy
villanyos ütésre felrezzent a nő s felkiálta:

„Vilmos — Vilmos!"
Csaknem mennyei öröm fénylett vonásain, s

érzékei egy pillanatra visszanyerték egész erejö-
•set, mint a kialvó lámpa végső lobogása. Még
volt ideje kifejezni örömét, hogy a grófot halála
előtt láthatja. A katoaa, ki meg szokta látogatni
— monda — saját testvére, ugyanaz, ki most is
itt van halálos agya mellett. Ö nem volt soha se
hűtelen.

E pillanatban Noel is megjelent a szobában.
A haldokló szigorúan ránézett, s egy átkot kiáltva
rá, mint gyilkosra, visszahanyatlott. A gróf bánata
mély és őszinte volt. Mindent adott volna érte,
csak még egy pillanatig élt volna, mig bocsánatot
kérhet vala tőle méltatlan gyanújáért. Nejét meg-
ölte mellőzésével, s most kedvesét gyanújával. A
bünhödés és bünbánat órája eljött.

Gevrolnak a kutatónak a közben sikerült a
nagy függőjü hajóst felfödözni Rouenban. Kitűnt,
hogy a kérdéses férfiú Lerouge Péter, a vélt Öz
vegy férje. Parisba hozták s vallatás után kide-
rült, hogy rósz szokásai, és természete miatt vált
el nejétől, de idó'nként meg szokta látogatni. Tö-
kéletesen ismerte a gyermekcserélés történetét,
de a legsajátságosabb pont, a mi vallatásából ki-

I derült, az volt, hogy a vélt helyettesítés soha sem
i történt meg. Gerdyné asszonyság kétszeresen

megvesztegette Lerougenét, hogy hitesse el â
gróffal, hogy Albert a természetes fia, holott pe-
dig az törvényes gyermeke volt, — hadd marad-
jon meg saját fia Gerdy Noel őnála, az anyánál..

Mikor Daburon ur, s az öreg Tabaret észre-
vették, hogy igy áll a dolog, azonnal mindkettő-
nek eszébe jutott, hogy Gerdyné asszony tudtára
adta nekik, mikor a gróf leveleit megtalálta, hogy
azok őrá nem tartoznak, hogy a csere soha sein
történt meg, s hogy Noel csakugyan Gerdyné
asszony fia. Tisztán kitűnt, hogy Noel ölte meg
Lerougenét, 8 elégette a leveleket és irományo-
kat, melyek ellene tanúskodtak volna.Tabaret, az
öreg Tabaret, a rendőr szinte vonaglott, mikor
igy sohajtozott:

„Ö az, ő, az én fiam, az én örökösöm, Noel!''
Daburon ur belenyugodott, hogy ugy van, s

kimondta, hogy a fiatal ügyvédet el kell fogni. A
gróf azonban, ki jelen volt az öreg hajós vallatá-
sánál, haza sietett, hol a követelő már be is ren-
dezkedett. A mint találkozott vele, azonnal meg-
támadta :

„Nyomorult! te tudtad, hogy Gerdyné fia
vagy; megölted őt s megölted Lerougenét, s a
bűnt az ártatlanra akartad tolni. Anyád, halála
előtt gyilkosnak nyilvánított. Bezárnak, — de még-
is fiam vagy, megmentelek, nesze egy pisztoly."

Azonban a gonosztevők többnyire gyávák is,
s Noel visszautasította. Bevallotta bűnét — mert
nem volt lehetséges tagadni — de nem akarta ki-
végezni magát, mig más lehetőség is van, s miután
az örew gróftól pénzt kapott menekülésére, a nyo-
morult szökéshez fogott. Képzelhető hová. Bű-
nei, összes bűnei forrásához, a szívtelen tündér,
Júlia házához. E szívtelen teremtést azonban
mégis meghatotta, hogy ez ember, ki oly őrjön-
gően szereti, gyilkosságba esett az ő kedveért; s
rá állt, hogy vele együtt elhagyja az országot.
Azonban a terv csak megszületett, végrehajtható
nem volt: rendőrök jelentek meg az ajtóban, mert
hisz egyik-másik szálába a nagy rendőri hálózat-
nak mégis csak beleakadt e feddhetetlen ifjú
ügyvéd magánélete, s igy nyomára jöttek, hol
tehetik rá kezöket. Mikor már látta Noel, hogy
menekülni nem lehet s egész a végsőig megkisérte
mindent, csak akkor vőn elő egy revolvert, s cső-
vére hajolva, szivét keresztüllőtte. A rendőrök
élén, kik megjelentek a szobában, Tabaret bácsi
állott. A haldokló nyomorult ember fölemelte
fejét, s az öregre nézve, ezt mondta:

„Hm! szegény öreg atyus, tehát ön műked-
velő fürkész-szerepet játszik, nemde? Nagyon
tréfás dolog ám az, mikor az ember saját barát-
jait fürkészi ki. No jó étvágyat hozzá. Nekem
pompás szerepem volt, de három asszony ellen az
ember mindig vészit."

Néhány perez múlva a gonosztevő tul volt
az emberi igazságszolgáltatás határán. Albert ki-
szabadult még aznap, és az özvegy Arlangené
nemsokára arról beszélt az atyafiaknak, hogy
Commarin gróf elvette leányát minden zaj és
lárma nélkül, s kimentek Normandiába. — A mi
Daburon urat illeti, oda hagyta állomását, s Ta-
baret ur szintén felhagyott a gonosztevők hajhá-
szásával. Korábban hitt az emberi igazságszolgál-
tatás csalhatlan voltában, de hite nemcsak nagy
rázkodásnak volt kitéve, hanem egyátalán össze
is dőlt. Más véleményre tért. s most már azt hiszi:
hogy bizony lehet tévedés számtalanszor minden
emberi dologban. (Angolból.)

Berezowski lövése.
Az utóbb következett nagy és megrázó ese-

mények miatt tán el is felejté a közönség ama
vakmerő ifjút, ki ezelőtt másfél hónappal egyetlen
pisztolylövéssel két hatalmas császárt reszkette-
tett meg. kiknek parancsára ágyuk ezrei reszket-
tetik a°íéget és szórják a halált. Az ifjú lengyel
egy 9 frankos pisztolylyal ijesztett rajok.

Csapongó lélek előtt, ki a valódi életirányt
' elvesztette, ki duzzadó erejének nem tudott meg-
1 felelő munkatért találni, csupán az az eszme is
nagy kisértő lehet: azokat rettenteni meg, akik
előtt millióknak van okuk reszketni, mert hatal-
mok milliókra terjed; azok felett állani bár egy-
szer, kiket a sors országok fölé helyezett, mert a
vakmerő bátor fölüláll, In, csak egy perczig is,
azon, a ki megijed.

De Berezowskyt másnemű rajongás vitte. O
csak egyik császárnak szánta a repülő ólmot, nem
is gondolva rá, milyen hatást tesz az a másikra. Ö,
azzal akart számolni, a ki Muravieffnek hatalmat

í adott volt, hogy mint az öldöklő angyal, végig
: suhintson pallosával egy szép ország felett s a



legnemesebb fejeket tegye egyenlővé a porral. Ő
arra akarta figyelmeztetni a czárt, hogy mentői
könyörtelenebbül tiporja el a lengyelek egyéb
érzelmeit, annál erősebb szálakkal fogantódzik a
szivben és tenyészik a boszu. Meggyilkoltak halál-
hörgése, meggyalázottak szégyenpirja, rabok és
koldusok nyögése űzték őt, eszébe juttatni a czár-
nak, hogy testvér azokkal a halandóságban.
[jf Június 6-kán katonai szemlét rendezett Na-
póleon császár vendégei mulattatására. Mikor
visszatértek, neje mellett a porosz király foglalt
helyet az első kocsiban; a másodikban ő maga ült
a muszka czárral és annak két fiával.

300,000-nél többen voltak, kiket a kiváncsi-
ság kivitt, megnézni a császár vendégeit. E nagy
tömeg annyira ellepte aboulognei erdő utjit, me-
lyen haza kellett volna menniök, hogy Napóleon
kénytelen volt egy mellékutra parancsolni a ko-
csikat. Berezowski a főúton foglalt volt állást, de
a hogy észrevette a kocsik másfelé csapását, gyor-
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1863-ban a lengyel fölkelésben részt vett; azután
Németországra menekült s C3ak 1866. novemberé-
ben jutott Parisba. Ott egy gépésznél dolgozott,
ki óránkint 15 krajczárral fizette munkáját; ezenkí-
vül 30 frank segélyt is kapott havonként a rend-
őrségtől, mint lengyel menekült.

Mihelyt a czár Parisba ért, mindjárt föltette
magában, boszut állani Lengyelországért; leste
is már két alkalommal, de csak most férhetett
hozzá. Tervét nem közölte senkivel; nem biztatta
rá valami kiterjedett társaság; ő egymaga akart
boszut állani azon, a ki egy országot nyomott el.

A francziák szemrehányásokat tettek neki, a
a mért ily kellemetlen helyzetbe hozta császárjo-
kat, a ki menedéket adott a bujdosó lengyeleknek.
Ezt őszintén sajnálja éi e miatt bünbánatot érez
— monda — mert Napóleon jóltevőjök a lengye-
leknek. „Hátha őt találtad volna?" kérdek. „Oh
bizonyosan nem, — feleié — a lengyel keze nem
tévedhet, mikor a czárra czéloz."

Képek a koronázásról.
5. A k i r á l y n é d í s z k o c s i j a .

A koronázási ünnepély második főszemélye
Ö Felsége a császár-királyné volt. Akármely
mozzanatában szerepelt a vakitó fényű s élénk
mozgalmu ünnepnek, bármely ponton jelent meg,
női bája s királynői fensége kettős koronájával,
minden szem figyelemmel fordult felé, minden
sziv hódolattal s mély részvéttel telt el iránta.

Képünk ama lovagkori rococo-alakzatu dísz-
kocsiban ábrázolja, mely ugy sajátossága mint
fénye által különösen érdekes adalék volt a koro-
názás pompáihoz.

E kocsi, melynek készítését II . Ferdinánd
német császár és magyar király korára és igy a
tizenhetedik század első negyedére teszik, külö-
nösen kitűnik az által, hogy egész alkotmányán
a természet és mesterség két legszebb anyagán —

aan'keresztülvágott az erdőn elejökbe. Mire ke-
zét emelkedni látták, már süvített is a golyó; de
az épen előléptetett lovászmester lovát találta.
Egy perezre a kocsiban kinos zavar uralkodott.
Nem tudták, melyíköknek volt szánva; nem tud-
ták, talált-e valakit. Egyszerre megpillantja Na-
póleon, hogy az egyik orosz herczeg vérrel van
borítva; ,.Meg van ön sebesitve?" kérdi. Az ál-
lítja, hogy semmit sem érez. Csak a ló vére
fecskendette be. Napóleon fölállt és kijelentette,
hogy egyikök sem sebesült meg; ezzel a kocsi
tovább ment.

Berezowskira ezalatt száz meg száz kéz emel-
kedett; mindenik első akart lenni a megfogásban,
hogy jutalmat nyerhessen. Pedig ő nem volt ve-
szélyes többé, mert saját kezét összemarczangolta
a pisztoly; futni sem akart, hanem nyugodalma-
san megadta magát sorsának.

A vallatásnál bátran és őszintén viselte ma-
gát. Elmondta, hogy lengyel születésű, 30 éves:

Merénylet az orosz czár ellen, a bonlognei erdőben.

i Hosszas vallatása alatt egyetlen jelét sem |
adta, mintha megbánta volna, a mit tett. Sőt mi-
dőn az iránt kérdezték, ugy felelt, hogy csak azt
bánja, hogy czélja nem sikerült.

A czár kegyelmességet akart mutatni, kérte
Napóleont, hogy ne ítéljék halálra az ifjú len-
gyelt. Paris leghiresebb ügyvédjei vállalkoztak
védésére, a többek közt a kitűnő szónok Favre
Gyula, ki Orsini védelmében annyira tündököl-
tette lángeszét és annyira föl tudott mutatni min-
den mentő okot, melyet a lélek búvárja találhat
egy elnyomott haza hű fiának keservében.

Az ítéletet e napokban monda ki a szajnai
törvényszék; élethossziglani fogságra szólt.

Szegény rajongó! Mit ért volna vele, ha az a
ló nem is fogja fel a koronás főnek szánt golyót?
Ö gyilkos volna isteni és emberi törvények előtt, —
és a gyilkosság mindig bűn, akármily elkeserítő
előzmények vittek is rá valakit. Eéthi Lajos.

aranyon és kristályüvegen kivül semmi sem lát-
ható. Oldalai roppant üvegtáblák, melyek mint
tükreink szoktak, tömör aranyzott keretekben
állanak. A kocsi ajtaja és hajója azonban roppant
értékű Eubens-festvényekkel vannak ékítve, leg-
kitűnőbb példányaival az üveg-festészetnek; ma-
gok e képek megbecsülhetlen művészi kincset
képviselnek.

De kinek ne jutna eszébe, hogy a legszebb
kép nem az, melyet Rubens keze vetett az alsó
üvegtáblákra, hanem a felséges alak, a nyájas
arczczal, megnyerő mosolylyal s a nép örömétől
ragyogó szemekkel, a felső kristály-táblák mögött.

A fogat méltó volt a járműhöz. Nyolcz ritka-
szép fehér spanyol mén, kevély járású nagy lovak,
hosszú sörénynyel s jól ápolt, majdnem a földet
érő farkkal; a sörény és fark fürtéibe gyöngyso-
rok befonva. E mének bíborvörös bársonynyal s
nehéz aranyhimzésekkel és bojtokkal díszített
szerszámokkal vannak ellátva.
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A nyolczas fogatot két kocsis hajtja; egyik
a rudas-, másik az első ló hátán ül fullajtárként.
A lovak mellett egy-egy futár, összesen nyolcz,
halad. A kocsisok is, futárok is roeoco-ruhát vi-
selnek; amazoké fekete bársony, ezeké dúsan ara-
nyozva, parókáik hajporos allonge-ok, melyeken
széles arany paszomántos fehér-sárga-fekete
strucztollakkal ékített spanyol kalapok ülnek. A
kocsúok magas lovagcsizniákat, a futárok ellen-
ben czipőt, harisnyát s fehér-sárga-fekete övet
viselnek.

A fogatot, kocsit, és * benne ülőt, minden
oldalról tolongó néptömeg környezi, várja, kiséri.
Előtte a lovas testőrök néhánya robog. A nép
örömzajjal üdvözli: ,,Éljen a királyné!" harsog
mindenütt 8 a fejedelmi asszony nem szűnik meg
szívélyesen mosolyogni és nyájasan inteni vissza
az üdvözletekre. —á—r—

A liirlapliirdctésckríil.
Az első hirdetés, mely hirlapilag közöltetett,

az Impartiel Intelligence angol hírlap 7-ik számá-
ban 1649. april 12-én jelent meg. Egy candish-i
nemes ember a Sulfolk grófságból jutalmat tüz ki
annak, ki ellopott két lovát visszahozza. Számos
éven át igen gyéren találunk hirdetést a régi hír-
lapokban, ezeknek is nagyobb része könyvekre
vagy i athatós orvosi szerekre vonatkozik. A
theáról, mely jelenleg Angolországban oly nél-
külözhetlen, mint a kenyér, egy hirdetésben téte-
tik először emlités; ezen hirdetés 1658. szeptem-
ber 30-án jelent meg a „Mercurius politicus"
czimü angol lapban következőképen: ,,Azon fel-
séges, s minden orvos által jóváhagyott chinai
ital, melyet a chinaiak tcha-nuk, más nemzetek
pedig tay vagy íee-nek neveznek, árultatik Lon-
donbana,,Szultán fejéhez" czimzett kávéházban."

Francziaországbiui sokkal később jelentek
meg a lapokban hirdetések, nevezetesen a ,,(?«-
zette de Francé" jóllehet már a 17-dik században
közlött egyes reklámokat, körülbelül a 18-dik
század közepén kezdett rendesen könyveket, ké-
peket s hangjegyeket hirdetni.

Az angolok nemcsak n hirdetés kezdeménye-
zésében előzték meg a többi nemzeteket, hanem
e század elejétől fogva, hirdetéseik tömegét s sok-
féleségét tekintve, minden más európai nemzetet
jóval túlhaladtak. Az angol hirdetésekre vetett
nagy adó daczára, mely az utolsó években 2 ft.
o. é.-re emeltetett, azon óriási lapok — melyek-
hez a mi legnagyobb lapjaink kicsinyeknek tűn-
nek fel — nagyobb részét hirdetések töltik be.

Az angol lapok első czélja volt, hireket
juttatni a közönség tudomására , később az
egyes pártok kezeiben politikai eszközül használ-
tattak fel, ez jellemzi a 18- dik század folytán
megjelent angol lapokat. A jelen század elején
azonban egy harmadik korszakba léptek, midőn
az ujabb szükségnek, az ipar és kereskedési érde-
keknek is helyet adtak hasábjaikon, semmit sem
mulasztván el, hogy hirdetéseik altul egy uj osz-
tályt nyerjenek meg részükre, mely míg egyrész-
ről a lapnak tekintélyes jövedelmet í-zerzett, az
olvasók számát is tetemesen öregbité; idézhetnénk
lapokat, melyek kizárólag egynemű hirdetéssel
foglalkoznak.

így a londoni könyvárusok rósz szemmel
nézvén azt, hogy hirdetéseik a hírlapok első ol-
daláról a negyedikre vándoroltak, sőt azok meg-
jelenése napokig késett, egyszerre két lapot a
reggeli British ÍVess-tsaz esteli Globe-t alapítot-
ták, hogy hirdetéseiket akkor és oly formában
közölhessék, miként ők akarják. A nevezett két
lap az említett czélnak megfelelve mai napig fenn-
áll. A londoni vendéglősök és korcsmárosok fon-
tolóra vevén azt, miként ők résiint hirdetéseik,
részint a fogyasztóik számára vett pédányok által
igen sokat áldoznak a hírlapokra, többen egye-
sültek, n)ikép helyiségeidben önahipitotta hírlapot
fognak járatni, így keletkezett 1793-ban a Mor-
ning Advertiser, mely most is fennáll.

A jelen század elején minden nagyobb angol
lapnak megvolt a maga saját fajú hirdetése, igy
a Morning Post lovakat és kocsikat hirdetett; a
Public Ledf/cr :i t e " g c r i lliuliszerelvényeket s kül-
földi kereskedelmi czikkeket nagyobb tömegek-
ben; a Morning Ihrald és Times az ingatlanok
elárverezésének hirdetéseiben osztozkodtak, a
Morning Cronicle a kiadók közlönye volt. Ezen
osztályozás alig változott, ugy ln'gy a Times egy
számát sem nyithatnókfel, a nélkül, hogy három-
négy hasábon át ingatlanok elárverezését ne ta-
lálnók. Az angol sajtó ezen óriása még két más sa-
íátsáíigal is bír, vagyis két rendbeli hirdetést
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kezel mintegy kizárólagos szabadalommal. Ide for-
i dul minden ember, ki hivatalt vagy más alkalma-

zást keres, ugy az is, kinek hasonló egyénre szük-
I sége van. Mindennap száz meg száz lokaj,
i komornyik, szolga, dajka, szakácsné stb. keres
i helyet a Times utján, s ugyanott a szomszéd ha-
! sábokon száz meg száz egyén keres szolgát, daj-

kát , kereskedősegédet, nevelőnőt stb. Ezen hir-
detések, melyek közönségesen csak két, legf'ölebb
három sort vesznek igénybe, a Times legszebb
jövedelmét teszik. A másik sajátság még különö-
sebb. Az első oldal harmadik szelete — az elsőn
a szülöttek, egybekeltek s megholtak hirdettet-
nek — posta gyanánt szolgál mindazoknak, kik
ezen levelezés által igen ügyesen tudják nevöket

j s lakhelyöket eltitkolni. Nem múlik el nap, hogy
egy elhagyott nő vagy kesétgő család ne küldene
a Times utján felhívást, megszökött férj, eltévedt
fin vagy lány után, kik talán épen akkor utban
vannak valamely szárazföldi Gretna Green felé.
Mind a huszonnégy betű jegy alatt idéznek, ko-

] nyörögnek s fenyegetőznek ezen negyedik hasá-
bon. 1852-ben minden héten, körülbelől három
hónapig volt ott olvasható: „egy szárnyaszegett

, galamb lamentabilis könyörgése, azon zöld ág
j után, mely őt védeni lett volna köteles."

A mi lapjainkban közlött hirdetések épen
nem adhatnak fogalmat az angol hírlapokban
naponkint megjelenő hirdetések változatossága és
sokasága felől. Hirdetéssel kezdődik, hirdetéssel
végződik a lap, s óriási területének legalább is
egy negyedét az tölti be, pedig az angol lapok
nagyságban a mi legnagyobb lapjainkat három-
szorosan is túlhaladják; gyakran többször egy
héten négy, olykor nyolcz oldalt mellékelnek a
laphoz, telve hirdetéssel. A Times, mely közönsé-
gesen nyolczoldalon jelenikmeg, mindennap nyolcz
oldalú hirdetési mellékletet ad 48 szelettel, mind-
egyike 300 sorral a legkisebb s legsűrűbb betű-
vel nyomtatva, ehhez hozzáadva a lapban ma-
gában levő 12 hasáb hirdetést, elképzelhetjük
magunknak azon Összeget, mely naponkint befoly
ezen óriási vállalat pénztárába.

Mindazonáltal oly rend uralkodik alap ezen,
valamint minden részében, hogy az angol olvasó
a tengernyi sok apró nyomatú sorok közt azonnal
felleli azt, mi őt épen érdekli. Az angtd sajtó a
hirdetések egyformaságát proklamálta. Nem igy
a franczia sajtó, hol még mindig sokat tartanak a
feltünőségre, s azt a szerkezet s betűk sajátságá-
ban keresik és kedvelik az óriási arányokat. Az
angol lapokban minden hirdetés egyenlő betűvel
s egyenlő alakban nyomatik, ugy a hirdetések
czimeiben is az arányosság uralkodik; ritkán ter-
jed egy hirdetés tíz vagy tizenhét sornál többre,
kivévén ha birtokeladás forog szóban, mert en-
nek leírása olykor bő részletességben közöltetik.
Végre a hirdetések bizonyos rendszerben szer-
kesztetnek, ugy, hojjy az egy természetűek egy-
más mellett fellelhetők.

Nemcsak a politikai lapokban találunk ily
óriási mérvű hirdetéseket, az irodalmi hirdetések
némely angol haviiratban, vagy szemlében olykor
80 — 200 lapot is elfoglalnak/

Hanem ez mind semmi, ah hoz képest, a mit az
északamerikai Egyesült-államoknál tapasztalunk,
ugy, hogy alig lehet fogalmunk arról, mily kifej-
lődést nyert a hirdetés az Atlanti-óceánon tul.
Cuceval de Clarigny szerint 1857-ben két millió
hirdetésnél több jelent meg a britt lapokban, míg
az amerikaiakban évenkintközöltetni szokott hir-
detések számát 10 millióra teszi. Az Egyesült-
államokban megjelenő lapoknál a fő helyet a hir-
detések foglalják el s azok nagyobb részét betöltik.
A két centes lapoknál például n^gy oldal szöveg
mellett négy oldal hirdetést kap az olvasó, míg
az egy centes hírlap egy lap szövegre három lap
hirdetést ad. Azon arányban, a mint a tenger
partjaitól — hol a közönség még némi irodalmi
vágygyal bír s a verseny az olvasó számára szel-
lemi tápot követel — belebb hatolunk, a hirde-
tésekre fordított tér mindinkább növekszik. Igy a
Missouri állam fővárosában Saint Louisban, mely
45 ezer lélekkel bir, egy napi lap jelenik meg,na-
gyobb alakban mint a Times, sokkal sűrűbben és
apróbb betűkkel van nyomtatva s mégis né<>y ha-
sábot kivéve, az egész lap hirdetést foglal magá-
ban. A hirdetések ezen özönét leginkább annak
tulajdonithatni, mert ott a nyilvánosságnak bármi
egyéb eszköze hiányzik s a hirdetési dijak rend
kivül olcsók p. o. egy 4 sorból álló hirdetés első
ízben 25 centbe (fél forint) kerül, mely 12 centért
akár hányszor isinételtethetik. Az iparosok és ke-
reskedők közt bevett szokás, a lapban, hirdeté-
seik számára egy bizonyos helyet egész évre kibé-
relni, kik aztán ezen megvásárolt helylyel kényök

kedvök szerint rendelkeznek, nyomathatják ott
hirdetéseiket függőlegesen, harántosan, koraiak-
ban vagy megfordítva, még iparukat vagy keres-
kedésüket jelképező vignettel is mustrálhatják.

A francziáknál rendesen csak a hírlap negye-
dik oldalát foglalják el a hirdetések s a közönség
nem jó szemmel nézi, ha az a harmadik oldalra is
átvitetik. Csak 1828-tól kezdtek ott a hirdetések
jelentékeny jövedelmi forrást képezni; azonban a
júliusi napok óta azok mindinkább nagyobb kiter-
jedést nyertek, ugy hogy némely lapok, melyek
8 —10,000 előfizetővel bírtak, mint a Journal de
Debats s aGazette de Francé, a hirdetésből éven-
kint 200 — 250,000 frank jövedelmet húztak.

A németországi s más külföldi lapokban köz-
lött hirdetések rendes beosztását és sokféleségét
tekintve, még koránsem Közelitik meg az angol
lapokéit; az ausztriai hírlapok pedig sokkal ismer-
tebbek, hogysem megemlítést érdemelnének; itt
azonban a hirdetések sokaságát tekintve, a két
Fremdenblatt, a Presse és a hivatalos Wiener Zei-
tung tűnik ki leginkább.

A magyarországi lapoknál találunk ugyan
már a inuk században hirdetést, de ez leginkább
egyes könyv és jószágeladás vagy árverésre
vonatkozik; csak később, midőn politikai lapjaink
nagyobb alakot és elterjedést nyertek, leginkább
a franczia lapokat utánozva, azok negyedik olda-
lát foglalták el a hirdetések, kivételt csak a Pes-
ter Lloyd alkot, mely majdnem mindenkor még
egy hirdetéssel telt félivet csatol a főlaphoz. A
hivatalos lap hivatalos hirdetéseit mellőzve, emli-
tést érdemel még itt a Vasárnapi Újság és társ-
lapjának rendes heti hirdetése is.

Szinnyey József.

A tej hamisítása.
A tej összetételére nézve legközelebb áll a

vérhez, és minden élelemszereink között legköny-
nyebben válik vérré. A tej azon egyetlen élelem-
szer, mely testünk teljes táplálására egyedül ele-
gendő; és ez onnan van, mivel benne ép ugy,
mint a vérben, mindazon alkatrészeket feltalál-
juk, melyekből testünk össze van szerkesztve, és
pedig helyes arányban. A tej a csecsemő gyermek
legelső és legszükségesebb étele, melyet semmi
egyébbel nem vagyunk képesek kipótolni, s ezen-
kívül minden időben, a gyermekkoron kivül is,
egyik igen kitűnő élelmünk volt és fog is ma-
radni.

Annálinkább kell tehát sajnálnunk, hogy ép
ezen, minden háztartásra nézve oly fontos és nél-
külözhetlen élelemszerrel oly nagy mértékű ha-
misítást űznek, a mihez foghatót semmi más keres-
kedelmi czikkel sem. Méltán lehet állittam, hogy
az egészen tiszta és teljességgel hamisitlan tej a
ritkaságok közé tartozik, főleg nagy városokban.
Igaz ugyan, hogy a tej hamisitására tulajdonképi
ártalmas anyagok nem igen használtatnak; de
mégis nagyon boszantó, hogy tejet akarunk
venni, és helyette tejes vizet, va<;y keményítős,
krétás, lisztes s más efféle folyadékot kapunk, s
azt mégis tej gyanánt fizetjük. De a hamisítás
azért is megbocsáthatlan vétek, mrrt számosan
vannak, főleg nagy városokban, kik épen a tej
élvezetére vannak szorulva, mint ez kórházakban
gyakran tapasztalható, valamint azon gyermekek-
nél is, kik anyatej hiányában állattej élvezetére
vannak szorulva, s ezekre nézve a hamisított tej
nemcsakhogy kívánt eredményhez nem vezet, ha-
nem gyakran ártalmassá is válik.

Kétséget nem szenved ugyan, hogy a ve-
gyész a tejkereskedő hamisságait is leleplezi, de
itt nagy vegyészi vizsgálatok, melyek mindig sok
időt vesznek igénybe, nem alkalmazhatók, mert a
tej oly kereskedelmi czikk, melyet nem könnyen
lehet több ideig eltartani, s mely ennélfogva elő-
állítása után rövid időn elhasználandó. Igy tehát
az elkövetett csalásnak kimutatása s a hamisítá-
sok ellenőrzése nem lehetetlen; de mégis azon kí-
vánalmak miatt, melyeket a mindennapi élet jo-
gosan tehet, nagyon nehéz. Gyakorta halljuk és
olvassuk ugyan, hogy nagy városokban az egész-
ségügyi rendőrség tejkémléseket viszen végbe,
de ezen kémlések is csak tegnap, tegnapelőtti
időkből származnak, s ha büntetéssel sújtják is
itt-ott a hamisítókat, a mindennapi tapasztalás
tanúsítja, hogy ezen rendőri intézkedések még
koránsem voltak elegendők, hogy a bajt meg-
szüntessék. A keresztelt tej minden rendőri gon-
doskodás mellett sem tűnt el a piaczról.

A dolog ily állásában tehát nem cselekszünk
hiábavaló munkát, ha olvasóinkat azon módokkal
közelebbről megismertetjük, melyek által a tejjel

elkövetett hamisításokat felfödözhetjük. Mielőtt
azonban ezt tennők, szükséges, hogy a tej miné-
müségét és összetételét közelebbről szemügyre
vegyük.

Az állati tej túlnyomó alkatrésze, mint tud-
juk, vízből áll, tehát azon anyagból, mely a tej
hamisitására leggyakortább használtatik. A viz-
ben különböző anyagok vannak felolvadva, úgy-
mint sajtanyaq, tejezukor és különböző sók, és az
ezek által képezett oldatlan apró cseppekben
szétoszolva úszik a vaj, honnan a tej fehér szine
és átláthatlansága származik. A tejben foglalt
sók különfélék, ugymint tejsavashaméleg, szikéleg,
mész, zsirla, légköncg, chlornatrium, chlorkalium,
stb. A zsirgólyocskák összefutott sajtanyaggal
vannak bevonva és a tejben teljesen egyformán
vannak szétoszolva. Ezeken kivül minden tejben
még sajátságos állati szag vehető észre. Az egyes

'alkatrészek következő arányban állanak egymás-
hoz. A víztartalom 80%, és 90% között ingado-
zik, a sajtanyag 2%—4%-ra, a vaj 2 —7%-ra, a
tejezukor 3'/2—6%-ra rug, a sók pedig '/,„—V10

%-ot tesznek.
A tejet a tejczukortól, sajtanyagtól és sóktól

nem lehet megfosztani, mert ezeket folyó állapot-
ban nem lehet a tejtől elválasztani. De másként
áll a dolog a vajgolyócskákra nézve, melyek ki-
sebb sulyoknál fogva fölfelé emelkednek s ennél-
fogva a tejről könnyen lemerithetők. — A lefele-
zett tej nagyobb sajtanyag-tartalma miatt nehe-
zebben emészthető és kevésbbé tápláló, mint a
meg nem rabolt; a tejfel pedig tej nélkül nagyon
zsíros, és sajtanyag hiánya miatt nem táplál eléggé.

Mi a tej egyes alkatrészeit illeti, ezek között
mindenik meghatározott és változatlan összetétel
lel bir, de ez magára a tejre nézve egyátalában nem
áll, és pedig nagyon természetes okoknál fogva.
A tej már önmagában, egészen természetes álla-
potában is, különböző alkatrészeinek mennyiség-
viszonyai tekintetében, nem csekély változékony-

tói, egészségi állapotától, fejősségének korától és
sok más körülménytől, sőt még a fejes módjá-
tól is.

Könnyű tehát belátni, hogy az efféle körül-
mények a tej megvizsgálását tetemesen nehezítik.
Kétséget nem szenved ugyan, hogy a szakvegyész
minden nehézségen győzelemmel keresztülhatolna,
azonban az ő segítsége a rendőri ellenőrségnek
keveset használ, mert az efféle vizsgálatoknál a
fő kellék az, hogy a vizsgálat kevéá időt vegyen
igénybe és mégis alapos legyen. Már pedig tud-
juk, hogy a vegyészi vizsgálatok épen sok időt
vesznek igénybe és hogy a vizsgálat alaposságát
egy részről azidőfeltételezi.Ezenkivülavizsgála-
tot nem természettudósnak, hanem a rendőrhiva-
talnoknak kelt teljesíteni. A vizsgálati módnak
tehát olyannak kell lennie, mely semmi előisme-
retet nem kivan, és gyorsan végrehajtható.

E nehézségeken azáltal véltek átesni néme-
lyek, hogy a tej megvizsgálásánál olynemü mér-
leget kezdettek használni, minő a szeszmérő. A
szesz és sok más folyadék jóságát, mint tudjuk, a
súly határozza meg, és pedig oly módon, hogy az
egész vizsgálat alig vesz egy perezny i időt igénybe.
Semmi egyéb nem szükséges, mint egy úgyneve-
zett sülyedő mérleget a folyadékba mártani és
arról az eredményt leolvasni.
A tej megvizsgálásánál is ezen
elvet hozták alkalmazásba. A
tejmérleg tehát nem egyéb,
mint egy közönséges sürmérő
(araometer), mely oly nehéz
és olyképen van felosztva,
hogy a természetes tejben
26—32 fokig merül le. Egy
ilyen tejmérleget V2 nagyság-
banlerajzolva az 1-söábra mu-
tat, melyen a) azon rovatokat
mutatja, meddig a mérlegnek a
hamisitlan tejben le kell sü-
lyednie. Lássuk tehát, mennyi
hitelt érdemel ezen mérleg?

A tej kétségkívül nehe-
zebb folyadék, mint a viz, az-
az egy akó tej többet nyom,
mint egy akó viz, és igy azt
kellene hinnünk, hogy a súly
a tej jóságának meghatározá-
sára biztos támaszpontot szol-
gáltat; mert minél több viz
vegyittetik a tejhez, annál-
inkább kell, hogy annak súlya i-ső ábra.
a vizéhez közeledjék. E szá- Tej mérleg.
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mitást azonban a tej sajátságos összetétele töké-
letesen meghiúsítja.

Ha nem is tekintünk azon körülményre, hogy
a tejben a különböző alkatrészek, mennyiségökre
nézve,már magokban véve rendkivül változnak, mi
a tej súlyára tetemes befolyást gyakorol: azt csak
nem hagyhatjuk figyelem nélkül, hogy a tej kü-
lönböző alkatrészei egészen különböző értelemben
hatnak a tej súlyára. A tejben feloldott anyagok
nagyobbitják a súlyt, minthogy a vizet, melyben
feloldva vannak, sűrűbbé teszik. Ellenben a zsír,
mely a tejben úszik, könnyebbé teszi ezen folya-
dékot. Ennélfogva megtörténhetik, hogy a termé-
mészetes tej ugyanazon súlyt mutatja, melyet a
vastagon meghamisitott mutat.

Tegyük fel például, hogy a tej összetétele
teljesen változatlan, s ennélfogva súlya is folyvást
ugyanaz. Ez esetben a tej a fel (vaj) leszedése ál-
tal nehezebbé válik, és ezen csalást a tejmérleg
által könnyen meglehetne ismerni. Ám de viz hoz-
závegyitése által a feletlen tejnek ugyanazon faj-
sulyát lehet előállítani, melylyel az a fel leszedése
előtt bírt. Mindkét tejkémlet tehát, tudniillik a
felnélküli és fellelvaló a tejmérlegre nézve teljesen
egyforma, és mégis mily nagy a különbség! Utóbbi
esetben nemcsak hogy a tej egyik lényeges alk-
része eltávolíttatott, hanem azonkívül nem jelen-
téktelen mennyiségű viz elegyittetett hozzá, me-
lyet tej gyanánt fizetünk.

Ha a tejnek zsírját meghagyva, csak vizet
elegyítünk hozzá, ez esetben a tejmérlegnek meg
kellene mutatni a csalást, mert a tej viz hozzá-
elegyitése által megkönnyebbedett. Ámde a tej-
mérleg itt is bizonytalanságban hagy, mert a tej
súlyát tejezukor hozzávegyitése által egész azon
pontig lehet emelni, melylyel akkor bírt, midőn
a tehénből kifejték.

Bármiként forgassuk is tehát a dolgot, a tej-
mérleg mindig bizonytalanságban hagy. Ezt nem
is lehet csudálni, mert a különbség a sűrűség kö-
zött oly kevés, hogy azt az eszköz alig képes
megmutatni. Ehhez járul még az is, hogy azok,
kik a tejmérleget készítették és használták, a meg-
vizsgálandó tej hőinérsékére semmi figyelemmel
nem voltak. Már pedig a tudomány azt tanitja,
hogy a fajsúly, mely ezen mérlegnél maga adja a
határozatot, a hőmérséktől függ; s hogy ennél-
fogva ugyanazon eszköz ugyanazon tejben külön-
böző mélységig sülyed le, a mint tudniillik a tej
meleg vagy hideg.

Miként történhetett tehát, hogy ezen eszköz
a rendőri vizsgálatoknál használatban volt, való-
bin megfoghatatlan, de méginkább az, hogy azok
alapján büntetéseket határoztak és hajtottak
vé<?re. Mily bizonytalanok ezen tejmérleg adatai,
mindjárt meglátandjuk. (Folytatása követk.)

E g y v e l e g .
—i. (Statistikai adatok.) Most jelent meg Fé-

nyes Eleknek ily czinaü munkája: „A magyar
birodalom nemzetiségei, és ezek száma vármegyék
és járások szerint." Érdekesnek tartjuk kiirni
belőle a következő adatokat: Az anya Magyaror-
szágban van: 5,466,239 magyar, 1,500,347 tót,
1,051,076 román, 1,016,629 német, 391,458 ru-
thén, 311,371 szerb, 122,928 horvát, 56,926 so-
kácz, 44,707 vindus, 12,048 bolgár, 2244 görög,
összesen 9,975,973 lakos. Erdélyben: 673,918 ma-
gyar, 1,091,772 román, 153,989 szász, 939 görög.
A mayyar végvidéken összesen: 296,651 lakos,
abból magyar 10,102. — Fiúméban és a magyar
tengerparton összesen: 54,800 lakos; abból horvát
44,818, olasz 9472. A társországok Szlavónia,
Horvátország és Dalmátiában összesen 1,987,327
lélek, s ebből magyar 4886. Az egész magyar bi-
rodalom népessége eszerint 14,235,369. —Fénye9
meglehetősen utánjárt ez adatoknak, a mennyire
t. j . nálunk utánjárhatni, hol hivatalos összeírások
vagy nincsenek, vagy nem bizhatni hitelességük-
ben. Okaink vannak állítani, hozy egy uj nép-
számlálás más számokat eredményezne.

m —g (Magyar czigánynök Bécsben.) Múlt
hétfőn a bécsi orsz. tvszék előtt különös tárgya-
lás folyt le. Négy czigánynő ült a vádlottak pad-
ján, körülöttük egy csomó gyerek, kik ide s oda
futkostak a teremben, czigánykereket hánytak s
aztán sorban csókoltik a megjelenő törvényszéki
urak lábát. Az elnök végre megsokalta a dolgot s
a rajkókat egy szomszéd szobába vezetteté ki, s
erre megkezdődött a tárgyalás. Az elfogottak
csak magyarul tudnak, s így tolmács segélyével,
magyar nyelven történtek a kérdések és feleletek.
Mind a négy Bécs környékén elkövetett tolvaj -
lásról volt vádolva. Az egyiket ugy hívják, hogy

Haluska Erzsébet, a másik Kiss Júlia, a harma-
dik Vajda Erzsébet, a ngyediket pedig Csuka
Borbála. A három előbbi már idős nő, Csuka czi-
gány kisasszony azonban fiatal, csinos leány s ha
öltözete nem oly kétségbe sett, s tudná azt is,
hogy mire van a szappan feltalálva, nagyon sok
bécsi urnák megakadna rajta a szeme. A tárgyalás
folytán sok tragicomicus mozzanat történt. A pa-
don a nők nem a legjobban érezték magukat s kér-
ték, engednék meg, hogy a földre leülhessenek,
mi megtörténvén, mind a négy lesuhant. A valla-
tásnál Haluska Erzsébet azt feleli, hogy másfél-
száz éves. Az elnök constatálja, hogy ha a vádlott
nem is ért el még oly mathusálemi kori, lehet
legalább is 60 éves. Foglalkozásául a koldulást
vallja. Azon kérdésre, hogy soha sem lopott-e
még, azt feleli, hogy nem is tudja, mi az a lopás,
soha sem bántotta a másét, kivéve a kukoriczát
és burgonyát gyermekei számára. Elnök: Miért
jöttek át Magyarországból? Haluska: Mert, nagy-
ságos uram, csókolom a kezét és lábát, mert ott
minálunk szörnyű drágaság van. — A többi czi-
gánynő sírva jajveszékelve is nétli ugyané vallo-
mást, s a sírás és jajveszélkedés folytonosan tart.
Elnök: Honnan vették a húszasokat, melyeket
maguknál találtak? Haluska: Csókolom kezét lá-
bát, édes nagyságos uram, egy német szigány-
asszony, ki olyan gazdag, mint egy herczegnő, ez
szórta az utczán a pénzt, mi csak fölszedtük. S es-
küdözött a mennyre s földre, hogy ez a húszasok
története. A törvényszék azonban más vélemény-
ben volt, s Haluskát hat havi fogságra ítélte, a
többieket pedig fölmenté.

— (Földrengés a föld gyomrában.) Hogy mit
tesz a földrengés szemtanujának lenni a föld szi-
nén, azt tudja sok millió ember; de hogy milyen
lehet az a reszkető föld gyomrában — ezt keve-
sen tapasztalták. De la Tőrre mérnök szolgálhat
e tekintetben felvilágosítással. Azon iszonyú föld-
rengés alkalmával ugyanis, mely 1852-ben Sant-
jago városát romba döntötte, a Cuba szigeten levő
rézbányák egyikében volt, s igy beszéli el a rémitő
jelenetet: Azon pillanatban, midőn borzasztó lár-
mát hallánk, érezők a mint a föld fölemelkedék s
egyszerre ismét alászállott, mialatt benünket egy
karzat egyik oldaláról a másikra lökött. Azt hit-
tük, hogy ki nem fogjuk kerülhetni a halált. A
lámpák a falakról, hova f'ölaggatva voltak, lehul-
lottak és mindent éjjeli sötétség boritott el. A
támaszgerendák iszonyú robajjal recsegtek, a viz
átszivárgása csodálatos módon növekedett, ugyan-
ekkor kéngőzszagot is éreztünk, és hallók, amint
a kövek a felső boltozatról leszakadva alázuhan-
tak. Együtt voltunk, de nem mertük egymást meg-
szólítani. A szó szoros értelmében élet és halál
közt lebegtünk. A lárma négy perczen át tartott,
bár a rázkódás már előbb megszűnt. Ezer halálve-
rejték után végre elértük a bánya kimenetelét.
Örömünk leírását hasztalan volna megkísértenem.

h—n (Vasút és kőszén.) 5 font kőszén annyi
erőt fejt ki gőzben, a mennyi egy ember 10 óra
hosszáig tartó folytonos munkaereje. Ily kőszenet
mintegy 80 millió mázsát fogyasztanak el éven-
kint az európai vasutak, mely menyiséget ha egy
láb szélességben hosszában leraknánk, az egész
földgolyót körülérné. A kifejlett gőz 18,000 moz-
donyt tart Európában folytonos mozgásban, me-
lyek munkálkodását pótolni félmillió lónál többre
volna szükség. — Az összes vasutvonatok többet
bejárnak évenkint 60 millió mérföldnél. Az euró-
pai vasutakon körülbelől 400 millió utazó járkel
évenkint. Személy- és áruszállító kocsi hatodfél-
száz ezer van összesen; s ha ezeket egymásután
állitnók, Paristól Pétervárig érnének. — A vona-
tok 65,009 kisebb-nagyobb hídon robognak ke-
resztül, melyek közt oly óriási müvek vannak,
hogy a hajdankori épületek semmivé lesznek mel-
lettök. Az alagutak hossza 21 mérföld. Csupa
sínekre 501 millió mázsa vasat használtak fel.

h — n (Amerikából) A harezmezők Kichmond
körül majdnem mind be vannak vetve gabonával.
_ Az illinoisi vaspálya körül 1000 acrenyi térsé-
gen nem terem egyéb, mind földi eper. — New-
York állam állami,megyei és városi adósságai ösz-
szesen 280 millió frtra rúgnak, miből minden
leiekre, asszonyra, gyermekre, körülbelől 70 frt
esik._— Missisippi és Alabama államok termékeny
rónái mind mivelés alatt vannak, egyrésze gabo-
nával bevetve, a másik gyapotot terem, és ami
Iegörvendetesebb, a felszabadított négerek átalán
véve, dicséretesen jól dolgoznak.

— (Európa és az Egyesült államok) között
13 gőzhajó-vonal létezik; évenként valami 420-szor
jönnek-mennek a gőzösök, melyeknek összes jö-
vedelme körülbelül 40 millió forintra rúg.



Irodalom és művészet.
** (A „Jogtudományi Közlöny" és „Jogtudo-

mányi Htcilap1') czimü szaklapok Ökröss és
Wünsch tudorok egyesült szerkesztése alatt na-
gyobb terjedelmű jogtudományi heti közlönynyé
fognak összeforrni.

= (A közelebb megszűnt „1848") czimü poli-
tikai napilap hir szerint nemsokára ismét megin-
dul „48" czim alatt, az eddigi szellemben és
irányban szerkesztve.

= (Táncsis Mihálytól) ily czimü munkácska
jelent meg: .,Magyar nyelvtanitási kézikönyv
kezdők számára." Ajánljuk a világtalan szerző
ezen munkáját; kapható Stolpnál 20 krajczáért.

— i. (Heckenast kiadásában) megjelent: „Ol-
vasókönyv, falusi iskolák számára." Irta: Elekes
Kálmán ref. lelkész; ára: 60 kr. E könyvecske
közvetlen tapasztatás és emelkedés után van ösz-
szeállitva, nagyobbára eredeti czikkekből, — nem
pedig, mint annyi, már itt-ott megjelent művekből
minden gond nélkül szerkesztve össze. Azok közt,
a miket a nemben ismerünk, a legjobbak közé
tartozik.

= (Klökner P. székes-fehérvári könyvkeres-
kedő) kiadásában megjelent: „Készület az élet
legszebb napjára, vagyis bizalmas beszélgetések,
megható történetek és tanulságos példák által
érdekesitve és felvilágositva. Az első áldozok
számára németből forditá Huszár Károly." Ára
kemény kötésben 60 kr.

= (Uj zenemüvek.) Pesten Treichlingernél
megjelent Herdy Ferencztől három füzet népdal.
Az első tartalma: „Farkas szemet néztem veled,"
„Marosszéki pirospárizs," „Világoskék," „Tevagy
szivemnek viruló ága" és „Helyre Kati." A má-
Bodiké: „Nem ver meg az Isten," „Lefelé folyik
a Tisza', és „Mokor-csárdás," A harmadiké:
„Debreczeni kupecz," „Jó kedvű paraszt" és
„Este van már." Egy egy füzet ára 60 kr.

Egyház és iskola.
— (A miskolczi helv. hitv. elemi főiskolában)

a 4-ik osztály tanszékére pályázat hirdettetik, évi
fizetés 422 forint osztrák értékben. A pályázók
folyamodványai aug. 15-éig segéd-gondnok Dal-
noky Nagy Barnabás úrhoz Miskoczra küldendők.

** (A szatmár-némethi helv. hitv. gymnasium)
közvizsgái jul. 21-től 30-ig tartatnak.

KSzintézetek, egyletek.
** (A magy. tud. akadémia) jul. 15-ki osz-

tály-ülésében Knauz Nándor értekezett a „Ná-
polyi Margit-legendáról." Ezután Hunfalvy Já-
nos olvasta föl Érdy János értekezését „Lipót
várának megszállási érmeiről". A titkár jelenté,
hogy Prokesch-Osten törökországi osztrák nagy-
követ hét csomag igen értékes keleti éremgyüjte-
ményt küldött, magyarázó szöveg, s egy levél ki-
sérotében, melyben azon nézetét fejezi ki, hogy
az európai muzeumok között különösen a magyar
volna hivatva keleti éremgyüjteményt szerezni.
Ugyancsak a titkár jelenté, hogy Lonovics Jó-
zsef felett Ipolyi Arnold, Zádor György felett
Tóth Lőrincz fog az akadémiában emlékbeszédet
tartani.

** (Apesti hazai első takarékpénztár) a beté-
tek utáni kamatlábat f. július hó 15-től leszállit-
ván, ebből folyólag azt határozta, hogy ugyanazon
határnaptól kezdve uj váltók és értékpapírokra
adandó előlegek 5 száztólival fognak leszámitol-
tatni.

— (A zemplénmegyei gazdasági egyesület)
aug. 3-án Sátoralja-Ujhelyben, reggeli 8 órakor
a megyeház teremében közgyűlést tartand.

= (Kolozsvárit) a régen tervezett takarék-
pénztár valahára létesülni fog. Alapszabályainak
megerősítését már e napokban várják.

_sz. (A pesti helv. hitv. főgymnasiumi ifjú-
ság önképzö'-köre) múlt vasárnap, jul. 14-kén dél-
utáni 4 órakor tartotta, főt. superintendens Török
Pál ur és nagyszámú s díszes hallgatóság jelenlé-
tében második évi zárünnepélyét. Az ünnepélyt a
a kör elnökének, Thaly Kálmán főiskolai iroda-
lom-tanárnak lelkes megnyitó beszéde kezdette
meg, melyet Végh József titkár jelentése követett
a társulat ez évi munkálkodásáról és a pályáza-
tok eredményéről. A nyertes pályamüvek azután,
jeligés leveleik fölbontatván, egyenkint föl is
olvastattak szerzőik által, kik közt nem egy re-
ményteljes irói tehetséget véltünk fölismerni.
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Kiemeljük ezek közül Boti Zsoltot, Jsinek hu-
moros beszélye a hallgatóságnál igen jó hatást
idézett elő; Sebestyén Gyulát, ki három pályadijt
nyert, melyek közül legjelesebbnek találtuk mű-
fordítását Horáczból-, Hetyei Gábort, kinek
„Leányvár" czimü költői beszélye ugy a költői
dictio, mint a festések s az egésznek hangulatá-
nál fogva valóban dicséretre méltó; Farkasdi
Dezsőt, Tököly Imre fejedelem gondosan és szel-
lemmel egybeállitott életrajzáért. S a mit talán
— mint legörvendetesb jelenséget — legelői kel-
lett volna említenünk: a szépirodalom mellett a
komoly tudományokkal is foglalkozó önképző-
körnek különös dicséretére szolgál, hogy a ter-
mészettudományi pályázaton versenyző két mű
egyaránt jelesnek találtatott a szakértő bírálók
által s a mennyire a felolvasott töredékekből
ítélni lehet, valóban mindkettő méltó volt ugy a
dicséretre, mint a jutalomra. E két mű szerzői
Deutsch Mór és Magyari Kossá Sámuel. — A
szavalati pályadíjra ketten versenyeztek: Patkó
Lajos (Arany Walesi bárdok czimü balladájá-
val) és Tóth József, hasonnevű nagy színművé-
szünk fia (Thaly K. Tököly sirja czimü elegiájával).
A közönség, ugy látszott, az utóbbinak Ítélte
volna a dijt, gyönyörű hangjáért és pathetikus
előadásáért. A fölkért szakértőbb bírálók inkább
az elsőnek nyujták a koszorút. A dij végre mind-
két fél patriarchális megegyezésével — megoszta-
tott a versenyzők közt. — Végül főt. Török super-
intendens ur meleg biztató szózatot intézett a
szépen indult ifjúsághoz, melyet vajha azok is,
kik még a körnek nem tagjai, közel és távolban,
szivökre vennének.

Balesetek, elemi csapások.
** (Vizáradás.)h. Bodrog annyira megára-

dott, hogy fél falukat söpört el. Házakat, boglyá-
kat, ökröt, bepólyázott bölcsőt megfult gyermek-
kel hömpölyget hátán. A kár még fölszámitha-
tatlan.

** (Az Ung vize) annyira kiáradott, minőre a
legvénebb emberek sem emlékeznek. Hidakat, ta-
karmányt sodort el, házakat ronbolt össze. A kár
nagy.

** (Elemi csapások.) Domoszlón Eger mel-
lett közelebb igen sok kárt tett a jég. — A múlt
nagy szelek fővárosunk körül sok kárt tettek a
gyümölcsfákban, nemcsak a gyümölcsöket leráz-
ván, hanem a fákat is megsértvén. Egyébiránt
piaczunkra már igen nagy mennyiségben hordják
a gyümölcsöt.

** (Galicziában) a San, Wiar, Uszvicza, Du-
najecz és Kamienicza folyók, a tartós esőzések
folytán kíáradtak s az illető vidékek nagy része
viz alatt áll. A San folyó vízállása 20 lábnyi-
val magasb, mint rendesen. A kár roppant nagy
s a vasúti közlekedés számos helyütt megszakadt.
Egyébiránt az esőzések már szűnni kezdenek.

** (Kölcsey képe.) Gr. Károlyi György szat-
márifőispán n.-károlyi kastélyában Kölcseynek egy
életnagyságu arczképe van. A főispán inditvá-
nyozá, hogy e kép mását a tanácsterembe függesz
szék fel, mely inditványt lelkesültséggel fogadtak.

}. (Hevesmegye ujabb határozata.) A június
26-iki hires határozat következtében a miniszté-
rium erélyes hangú rendeletet intézett a megye
közönségéhez, melyben ama határozatot roszalja,
érvénytelennek nyilvánitja és más megyékkel
közlését betiltja. A megyei választmány e rendele-
tet mint kötelező erejűt tudomásul veszi. 37 sza-
vazat többséggel ment keresztül e határozat.

** (Nyitramegye bizottmánya) elhatározta,
hogy volt főispánja, a golyó által kivégzett derék
b. Jeszenák János arczképét a megye disztermé-
ben felfüggeszsze.

** (Zarándnak) a nemzetiségi követelmé-
nyekre vonatkozó körlevelével szemben Tren-
sénmegye kimondta, hogy diplomatikai nyelvnek
sak a magyart ösmeri el.

** (Lovassi Lászlóra) hivja föl a kormány
figyelmét egy czikk a „Hon"-ban, ki eszméletét
vesztette volt, mikor Metternich elzáratta s ki-
nek már a 48-diki kormány rendelt volt segélyt.
ő maga nincs olyan állapotban, hogy folyamod-
hassák.

** (Kossuth nővérénél) Budán mintegy 25
tagból álló honvéd-küldöttség tisztelkedett, kiket
ő meleg szivélyességgel fogadott.

•* (Az országház nagy termét) kezdik átala-
kitani, hogy akusztikája jobb legyen. A karzat egy
részét — az ülőhelyek fölött — üvegfallal rekesz-
tik el, a képviselők székeit pedig félkörüleg fogják
elhelyezni.

•• (Perczel Mór) hir szerint f. hó 21-kén ér-
kezik Brüsselből Komáromba.

** (A szepesmegyei honvédegylet) e hó 3-dikán
tartott ülésében elhatározták, hogy a branyiszkói
diadal örök emlékezetéül nagy emléket állitanak a
Branyiszkó tetejére.

•* (Szlavóniában gyűjtéseket) kezdtek meg
az 1848-és 49-ben elhullott horvátok özvegyei
és árvái részére.

** (A főváros) különböző pontjain jelenleg 55
levélszekrény van fölállítva, a mi nagy kénytelem
a közönségre nézve.

** (A honvédaláp javára) Pestváros által
megindított gyűjtés eredménye jul. 12-ig 700
ft. volt.

** (Voncsina) volt fiumei alispántól megta-
gadtatott a külföldre kért útlevél.

** (Nagyszerű ünnepélyre) készülnek Fiú-
méban a tényleges visszacsatoltatás alkalmára. A
tengeri világitás eszközlésére azon vállalkozókat
szóliták föl, kik Viktor Emmanuel Velenczébe
vonullakor ott vezették a világitást.

** (Aradon) élénk készülődések történnek a
dalár-ünnepélyre. Azon igyekeznek, hogy minden
vendég ingyen szálláson fogadtassék.

** (Légszeszvilágitás iránt) Arad város is
intézkedett, 14-én a szerződés megkötése elhatá-
roztatván.

** (Tiszteletbéli szénégető.) Gergely Lajost a
szenes székelyekről a „Székely Néplap"-ban kö-
zelebb megjelent két czikkért, (melyek közül
egyik a „Magyarország Képekben" ez. folyóirat-
ból volt átvéve) — tiszteletbeli szénégető czim-
mel disziték föl, a selyei szénégetők, Azt is elha-
tározták, hogy neki két krajczárral olcsóbban ad-
ják a szenet, mint másnak.

** (A vigadó bérlője) 7000 frt „kárpótlást'
kér a várostól, nagy teremének a koronázási lako-
mához használataért.

** (A hivatalos lap) a magyarországi és erdé-
lyi községek számára — felére szállitotta le elő-
fizetési árát, s félévre 6 ftért rendelhető meg.

** (Néváltoztatások) Partsirek János pesti la-
kos Pártényi-re, Stiefelreiter Antal és Ferencz
tanítók Sziklai-ra,, Nuszbek Ferencz Diósi-ra,
Skrivanek József sámsoni lelkész Somhegyi-re,
Littera Jenő Betüfy-re, Niedermayer László és
Béla Légrádi-ra változtatták neveiket.

** (Balaton-Füreden) a vendégek száma a
hozzánk beküldött legújabb jegyzék szerint már
732-re emelkedett.

** (Bécsben) a múlt hónap folytán 327 lovat
ettek meg. De már erre nehezen adná magát a
magyar ember.

—i. (A szultán fogadtatása Londonban.) A
szultán oly ünnepélyességgel fogadtatott, melyet
még a Napóleon császár fogadtatása sem múlt
volt fölül. A város zászlókkal volt díszítve; az
utak oldalai exoticus virágokkal. Attól a ponttól,
hol kiszállt a szultán, diszruházatu helyőrség volt
felállítva egész a vendéglőig. A kiszálló helyre
skarlát posztó terítve. A közönség nagy kíváncsi-
sággal leste a szultánt; de a hajó födélzetére csak
kísérete ment ki. Az is nyújtott elég tárgyat a
bámulásra. Ott voltak: Izzedin effendi, a gyerek
trónörökös, a szultán unokaöcscsei, Fuad basa, a
nagyvezér és a hozzájok tartozó fényes kiséret.
De mindezeknél f öltünőbbek voltak az arab főnö-
kök, cserkesz és albániai főurak, kitünőleg him-
zett dolmányaikban. Mihelyt a császári hajó hor-
gonyt vetett, a walesi s cambridgei herczegek
annak födélzetére mentek. Csak ekkor jött ki a
szultán disz-szobájából, s a födélzetre menvén,
mindkét látogatóját nagy^ tisztelettel üdvözlé.
Török etiquette szerint egyik herczeg sem szorí-
tott vele kezet, hanem egyszerűen levették fŐve-
güket, midőn Ő feszét megérinté, s födetlen fejjel
maradtak állva közelében. Agyuk dörgése közt
szállott ki hajójáról a nagyúr; díszkocsik fogad-
ták, melyek előbb az ünnepélyesen diszitett ven-
déglőbe, onnan szállására, a Buckingham palotába
szállították, hol termek egész sora, a szultán s
környezete számára művészi ügyességgel s ízlés-
sel szereltetett s diszittetett föl. A szultánnak
mind a királyi palotában, mind a kertekben, mód-
jában álland, a legszigoubb magányt élvezni.
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I\ évi jul. elsőtől kezdve, teljes siániu példányokkal még folyvást szolgálhatunk.

** (A gödöllői kastélyt) gyorsan kell átalakí-
tani, hogy augusztus végével lakható legyen.
160,000 frtot szántak az ujittatási munkálatokra,
de azt már rég elhasználták, s még jelentékeny
összegre lesz szükség, mig teljesen kész leend.
Hir szerint a király és királyné udvartartásaikkal
együtt Gödöllőre jönnek, augusztus hó végén
vagy szeptember elején.

** (A szultán fogadására) már nagyban ké-
szülnek Bécsben. A schönbrunni palotában készi-
tenek számára lakást, ép azon termeket, melyek-
ben egykor I. Napóleon császár lakott. Ünnepé-
lyek nem lesznek a gyász miatt.

** (A bécsi hivatalos lap) megezáfolja azt a
hirt, mintha Zsófia főherczegasszony állapota oly
aggasztó volna, hogy Sarolta császárné balsorsá-
tól kellene félteni. ^ ?

** (Sarolta császárné) meg nem tudja férje
borzasztó sorsát. Ezt onnan következtetik, hogy
a belga királyné mindig színes öltönyt vesz föl,
valahányszor a császárnéhoz megy; különben pe-
dig gyászt visel. A királyné jul. 14-ke óta időzik
Miramareban, s hogy meddig fog még ott tar-
tózkodni s a császárnét magával viszi-e Bel-
giumba, mint ez tervezve volt, mindez még nin-
csen tudva.

** (Kb'nig János) dotnonyi földbirtokos és
nyugalmazott pénzügyi fogalmazó, 245 frtnyi évi
nyugdiját e hó elejétől fogva holta napjáig a hon-
védalap javára alánlotta föl.

** (A budai népszínház) pártolására támogató
kör van alakulóban. A következő eset is tükrözi
azon érdekeltséget, melylyel Budán ez intézet
irányában viseltetnek. A napokban egy tehetős
német ajkú polgárnő meghalálozván, végrendele-
tében, mely már néhány év előtt kelt, többek
közt ez intézetre 200 frtot hagy azon esetben, ha
az halála idején újból megnyílt volt.

** (Uj találmány.) Veiner Mór Pesten bá-
dogból czélszerü szerkezetű „kézi zuhany"-okat
készit, melyek szobában való használatra alkal-
matosak. Egy ily eszköz ára 1 ft. 50 kr.

** (Beust báró) becsülete sértéseért a „Poli-
tik" czimü prágai _ lap szerkesztője egy hónapi
fogságra ítéltetett. Ö Felsége elengedte a bünte-
tést a báró kérelme folytán.

** (A párisi Mállitáson)M&gja,roTsz&g s kap-
csolt részei 245 kiállító által voltak képviselve,
kik közül 17 az arany-, 40 az ezüst-, 52 a bronz-
érmet kapták, 45-en pedig megtisztelő elismerés-
ben részesültek. — 16 gőzmalom közül 11 nyert,
63 borkiállitó közül 34. — Egészben véve 60,000
kiállító küldött valamit s ezek közül 64 nagy dija-
kat, 882 arany-, 3653 ezüst-, 6565 bronz-érmet
nyert, 5801 pedig említésben részesült, egészben
tehát 16,965 jutalmazott volt.

** (Egy angol) halt meg közelebbről, a ki
mint szorgalmas szövő-gyári munkás tűnt ki; egy
finom szövetet is talált föl, melyet az ő nevéről
Wools-kelmének neveznek. Ez ember ifjú sorában
nagy vagyon ura volt; százezreket pazarolt el
szeszélyei szerint. Miután elkölté vagyonát, volt
lelki ereje munkához kezdeni és megérdemelni éle-
tét. Eitka, de annál szebb!

** (A zsidó-eskü) megváltoztatása iránt, a
bécsi igazságügyi minisztérium a koronatartomá-
nyok összes rabbijait vélemény adásra szólitá föl.
A bécsi hitközség mint a m. hivatalos közlönyben
olvassuk, oda nyilatkozott, hogy a legegyszerűbb
formula a legjobb is: hivassék föl Isten egysze-
rűen tanúnak s hagyassék el minden külsőség, a
miben a zsidó eskü eddig különbözött a keresz-
ténytől.

** (Zsidók száma Magyarországon.) Pest vá-
rosában a negyvenes években (1840 — 45) zsidó
lakos alig 10,000 volt; — ma van közel 50,000.
Magyarországban, Fényes Elek szerint, az 1851-ki

összeírás alkalmával 323,000; Kőnek szerint az
1857-iki összeírás alkalmával 393,000; Hunfalvy
szerint az 1862—63-diki összeírás alkalmával
413,000.

** (A népnövelésre Japánban) nagy gondot
kezdenek forditani; közelebbről 20,000 kötet is-
kolai könyvet vásároltak Washingtonban.

Adakozások Pákti Albert sírem-
lékére.

XVII. közlés. A „Vasárnapi Újság" szerkesz-
tőségéhez beküldettek:

N.-Bányáról Kovács Lőrincz által: (Makrai Károly
10 kr. Szendy János és fia 1 ft. H. Gy. 10 kr. Szűcs Sándor
10 kr. Kosztány Gergely 50 kr. Papoczi Teréz 10 kr. Ko-
vács Lőrincz 1 ft. 10 kr.) ossz. 3 ft. — B.-Diószegrdl Szele
József által: (Volford Kleouóra 20 kr. Szele Erzsiké 10
kr. Szele József 20 kr. Csécsy Soma 20 kr. Szokoly Mag-
dolna 80 kr. Darvay Sándorné 30 kr. Kovács József 30 kr.
Kálós Bertalan 20 kr. Knaur Pálné 20 kr. Boglucz Sándor
30 kr. Szecsey Lajos 20 kr. üjvári Ödön 30 kr. Lengyelfi
Bódog 30 kr. Ámon Lajos 20 kr. Körfy Mariska 30 kr.
Eberhárd József 1 ft. Szeremley Samu 50 kr. Szemes Imre
40 kr. Kocsa Károly 20 kr. Kassay Mariska 30 kr.) ossz.
6 ft. — Az eperjesi kollégium részéről Vandrák András
tanár által: (Hazslinszky Frigyes 1 ft. Vandrák András 11
kr. Ludmanu Ottó 30 kr. Herfurth József 30 kr. Kobjalka
János 30 kr. Vécsey Tamás 30 kr. Schranz János 30 kr.
Hlavatschek Mihály 30 kr. Schulek Gusztáv 30 kr. Tillisch
János 30 kr. Haitsch Lajos 20 kr. Flórian J. 30 kr. A kol-
leg. első oszt. 1 ft. 2 kr. A collég. 3-ik oszt. 1 ft. 31 kr.
A kolleg. 5-ik oszt. 45 kr. A kolleg. VI. osztályú tanulói
2 ft. 11 kr. Bálint Béla 50 kr. Kuzmi Károly 30 kr. Prahár
J. 80 kr. Berzeviczy 10 kr. Strache 30 kr.) ossz. 10 ft 40
kr. — N.-Paczalbóf Szabó Károly 2 ft. — Patalomról Mi-
hályfy István 10 kr. — Soharsmit Gyula 20 kr. — M.-Rad-
nárólStolcz József 1 ft. — Kisszállásról Bornemisza László
10kr, - Rezsek György 10 kr. — Széesényböl özv. Vanczó
Jánosné 1 ft. — Kunágotáról Mészáros Károly 50 kr. —
Rumról Szajer György 50 kr. — Táplányból Pivonkay 1
ft. — Török-Kanizsáról az olvasó-egylet tagjai közül töb-
ben Baczó Frigyes által 8 ft. 50 kr. — N.-Zeréndről Bihari
Sámuel 1 ft. 20 kr. — Babódról Rihmer Kálmán 1 ft. —
Szőczéröl Gegess János 60 kr. — Mogyorosdról Lipóth
Mihály 40 kr. — Csab-Rendekről Koch Frigyes 40 kr. —
Nyárád-Szeredáról az olvasó-egylet tagjai Hajdú Mózes
által 6 ft. - F.-Ábrányból Édes Ábrahám 50 kr. - Kom-
hányból Fityka Ferencz 20 kr. — Poherelláról Goldbru-
ner Nándor által: (Hankó János 1 ft. Mauks Károly 1 ft.
Veszély János 1 ft. Sztaskó Ferencz 1 ft. Hollik János 50
kr. Holészy 1 ft. Greiner Lajos 1 ft. Sablifc Jakab 1 ft.
Valovics Ján. 50 kr. Neszkó Márton 1 ft. Arthotd Ferencz
2 ft. Ulrich Nesti 20 kr. Gebhárd Ágost 2 ft. Rubint An-
tal 1 ft. Andaházy Szilárd 2 ft. Goldbruner Nándor 1 ft.)
ossz. 17 ft. 20 kr. - Deákiról Bethly Jakab 20 kr. — Hó-
dosról Kardos Ádám 10 kr. — R.-Szombatból Szabó Már-
ton 1 ft. — T.-Füredről Bán Zsigm. 20 kr. — Megyaszó-
ról Nagy József 20 kr. — Korócz András 20 kr. — Vuczin-
ból Bene János 1 ft. — N.-Tanyról Péntek Mihály 40 kr.
— Tóth Jánosné 20 kr. —TóthGéza 10kr. —Pestről Grau
Ella l ft. — Szatmárrról Lehoczky János 1 ft. — D.-Szt.-
Pálról Horváth Mihályné 1 ft.— DelyLajos 20 kr. — Tö-
rök-Becséről Bors Lajos 20 kr. — N.-Beregből Férge Jó-
zsef 10 kr. — Belegről Kiss Viktor 10 kr. — Kolozsvárról
Rajka Teréz kisasszony gyűjtése: (Kriza János 30 kr. Fe-
rencz Józsi 50 kr. Warga Ferenczné 20 kr. Butzi pepi 10
kr. Warga Dániel 20 kr. Liska Jankó 20 kr. Liska Elemir
20 kr. Járdi József 30 kr. Indali Péter 30 kr. Kozma Fe-
rencz 30 kr. Szathmári .Ferencz 20 kr. Létai Máté 20 kr.
Nagy Mór 40 kr. Thomae Károly 1 ft. Tauffer Ferencz 50
kr. Bihari Gyula 30 kr. Bánffy Ernő 50 kr. Csiki Lajos 10
kr. Hegedűs Sándor 10 kr. Kovács Sándor 10 kr. Debre-
czeni István 10 kr. Hegedűs István. 10 kr. t f t 10 kr. X.
J. 10 kr. Tollas Károly 10 kr. F, M. 50 kr. Farkas Károly
10 kr. X. M. 10 kr. Sz. K. 20kr. Böhm Mihály 10 kr. Valaki
20 kr. Debreczeni József 10 kr. Valaki 20 kr. Arkosy Jo-
lán 10 kr. Szabó Ottó 20 kr. Barabási Ferencz 10 kr. Ko-
vács Nándor 10 kr. Kiss Dénes 10 kr. Vályi Károly 20 kr.
AbonyiBéla 10 kr. Tar Sándor 20 kr. (XfY) 20 kr. (X-Y)
10 kr. Geny Pista 10 kr. Egyvalaki 10 kr. A. Gyula 20
kr. Molnár Albert 10 kr. Marosi Kálmán 30 kr. Kovács
Károly 30 kr. Warga Lajos 10 kr. Rajka Teréz 1 ft. 50 kr.
Ossz. 12 ft. 10 kr. — Kunhegyesről Nagy P. által: (Kuli-
fay Zsigmond 20 kr. Takácsi György 20 kr. Csávás S. 10
kr. Kulifay Károly 10 kr. Nagy Péter 10 kr. Többen név-
telenül 80 kr.) ossz. 1 ft. 50 kr.

A XVlI-ik közlés összege 82 ft. 10 kr. és
2 db. ezüst húszas.

Az I—XVI-ik közléssel együtt begyült eddig
összesen 1123 ft. 50 kr. és 6 db. ezüst húszas.

Szerkesztői mondanivaló.
— Bakarest. K. F. A kérdezett lakik Pesten, ül-

lói-ut 7.
— Veröcze. Egy szemtanú. Biz azok a villanyos üve-

gek sok helytt megteszik hatásukat. Elég szégyen, hogy
még ilyeneket is alkalmaznak a mai világban. Egyébiránt
az elmaradhatlan kiábrándulás majd megteszi hatását a —
következő választásra. Nem kell kétségbeesni.

— A rokkant-on annyi irályi javitást kellene ten-
nünk, hogy azok megtételére nem vállalkozhatunk. A ki-
vánt képet egyébiránt megküldettük.

— Miskolcz. U. K. Szíves részvétnyilatkozását jól
esett olvasnunk. A küldeményt is köszönettel vettük s föl
fogjuk használni alkalomszerüleg.

— Győr. Dr. S. Igen sajnáljuk, hogy a különben he-
lyes fölszólalás, tárgyhalmaz miatt, mindeddig kiszorult,
most pedig már elkésett. Reméljük, hogy régi és igen
tisztelt munkatársunk nem fog ezért neheztelni reánk s to-
vábbi becses közreműködését lapunktól meg nem vonandja.

— Fraknó Varalja. K. B. L. A P. ü.-ban jelent
meg; hasonló küldeményeket máskor is szívesen veszünk.
Az előfizetés még nem érkezett be a kiadó-hivatalhoz.

— B.-Újváros. Cs. P. Az ön előadása hitelességében
épen nem kételkedhetünk, bár az ottani viszonyokat, ter-
mészetesen nem ismerjük.

— Berlin. T. Gy. A deczemberben küldött előfizetés
csupán június végéig szólott.

SAKKJÁTÉK.
399-dik sz. f. — V o r w e r k E.-töl,

(Drusé-ban).
Sötét.

a b e d e f g
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

72-dik számú játszma. — Futár-csel Szén és
Erkel között (1855-ben).

(Azon szép játszmák egyike, melyek a külföldön is nagy-
elismerésben részesültek.)

Világos. (E.)
1. e2—e4
2. f2—f4
3. Ffl-c4
4. Kel-fl
5. Hbl—c3
6. g 2-g3
7. Kfl—g2
8. h2-g3:
9. d2—d4

10. Hgl-f3
11. e4—e5
12. b2-b3
13. Fel—a3
14. e5-d6:
15. Vdl-d2
16. Bal—el
17. d4—d5
18. Hc3—e4

Sötét. (Sz.)
e7—e5
e5-f4:

Vd8—h4f

Ff8-g7
f4—g3:

Vh4-h6
Vh6—g6

d7—d6
h7-h6

Ke8—d8
Hg8-e7
Fc8-d7

c7—d6:
Hb8—c6

a7-a6
Hc6—e5
Ho7—c8

Világos.
19. He4-
20. Hd6-
21. dö-
22. Hb7-
23. Hcö-
24. Vd2-
25. Fc4-
26. B h l -
27. Fb5-
28. Vb4-
29. d 6 -
30. Fe2-
31. Ff 3 -
32 Bel-
33. Fa3-
34. Fd6-
35. Fe5-
36. Ff6-

(E.)
-d6:(!
-b7:f

(
d7f
•b4f
bő:
el:
e2f
a5
d7
f3

-c6:
-e8
-d6:
-e5
-f6
-d8:

Sötét. (Sz.)
He5—í3:
Kd8—c7
Kc7 b8
Fd7—c6
Fc6—d7:
Fd7-b5
Hf3-el:t
Vg6-c2: +
Kb8~a7
F g7-d4
Vc2—c6f
Fd4—b6
Fb6-a5;
Hc8—d6
Ba8—d8
Bh8-g8
Bg8-g6
föladja.

1 ——

Hónapi- és
hetinap

21
22
23
24
25
26
27

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szóm.

Katholikns és

H l
protestáns

naptár

Július
FöLegsz.meg-

[valtó flnn.
Libór, Apollin.
Krisztina sz.
Jakab, Kristóf
Anna B.sz. anyja
Pantaleon

F 5 Dániel
Mária Magd.
Apollin.
Jolánta
Kristóf
Anna
Pentele

E T I - N A
Görög-orosz

naptár
Július (ó)

9 A 5 45 vért.
10 Euphemia
11 Proklus
12 Gábor
13 Aquilles
14 Czirjék
15 Athinoz

PTAR.
Izraeliták

naptára

Tham. R.
18
19
20
21
22
23
24 S. Dibb.

Hold változásai. # Ujhold másod izben szerdán, 31-én,

N a
hossza

f.
118
119
120
121
121
122
123

6 óra

P-
9
6
4
1

58
56
53
0l

1

ó.
4
4
4
4
4
4
4

t p
tél

P-
23
24
25
27
28
29
30

nyűg.

<S.
7
7
7
7
7
7
7

>erczkor

P-
48
46
46
44
43
43
41

J
hossza

f.
350

2
15
29
42
57
71

reggel.

P-
2

43
42

2
44
50
19

Ho l d
kél

ó.
10
10
10
11

P-
2

29
58
30

regg.
0
0

4
47

| nyűg-

6.
9

10
11

P-
0
6

12
este
1
2
3

31
41
52

j

TARTALOM.
Abd-ul-Aziz khán, török szultán (arczkép). — -A.

menyasszonyi ajándék. — özvegy Lerougenő esete (vége).
— Berezowski lövése (képpel). — Képek a koronázásról
(képpel). — A hirlap-hirdetésekről. — A tej hamisítása.
— Egyveleg. — Tárház : Irodalom és művészet. — Egy-
ház és iskola. — Közintézetek, egyletek. — Balesetek'
elemi csapások. — Mi újság? — Adakozások Pákb. Albert
síremlékére. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték.
— Heti-naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.

I
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Legújabb bizonyítványok
a

DR. PEARCE EDW.
szabadalmazott

GYOMORSZESZE
(Magén- Essenz)

jeles hathatóságáról:
27. Bizonyítvány.

Alulirtnak ismételve alkalma volt a dr. Pearce Kdw. név alatt ismert sza-
badalmazott gyomorszeszt idült emésztési bántalmakbon, ideiglenes gyomor-
hév e's gilisztabetegségekben, — a legkedvezőbb ereiiménynyel alkalmazni, mi
ezennel a való igazolásául bizonyittatik.

Bécs, márczius 22-én 1867. ( P . II.) Dr. Taus ig Vilmos,
a bécsi cs. kir. orvosi egyetem tagja.

28. Bizonyítvány.
Évek óta csaknem minden hónapban biioayos időben beálló heves altesti

gArcsben szenvedtem, mely ellen néhány hónap óta most a londoni dr.
Pearce Edw. élet-szeszét, t. Törők József ur király-utczai „szent lélekhez"
czimzett gyógytárából a Ipgteljesb sikerrel használom. Egy, legfólebb két ká-
véskanálnyi e szeszből teljesen eleit a leghevesebb görcs-rohamokat fél ora
alatt tökéletesen megszüntetni, annyira, hogy nálam még nyoma sem maradt. A
fájdalom főleg minden hónappal gyöngébben nyilvánul, s reméllem, hogy kis idő
múlva egészen megmenekszem tőle. Ezt a való igazolásául bizonyítom.

Pest, aprilban 1867 Schelinsky Ludmilla,
asztalos-mesternő, vitéz-utcza 8-ifc szám.

Dr. Eybl Alajos urnák, a bécsi orvosi egyetem és cs. kir. orvos-társulat tagjának,
helyben.

Az Ön által nekem orvosilag ajánlott dr. Pearce Edw.-féle gyomorszesz kínzó
gyomorhevemet, melyben hosszasb idő óta szenvedtem, teljesen megszünteté s
emésztésemet legjobb karba helyezé, és kötelezőleg köszönöm Önnek, hogy e
bajtól megmentett. — Fogadja stb. Bécs, április 30-án 1867.

Ivoch János,
es. kir. kat. pénztártiszt, Landstrasse, Neulinggasse 10. sz.

Dr. Pearce gyomorszesze átalában nagyon erősitőleg hat és kellemesen
melegitőleg hat az emésztési szervekre, azok szabályzatos tevékenységét fenntartja,
a vér és nedvek vegyülését javitja, és étvágytalanság, rftgzött gyomorgyenge-
ség és rész emésztés, savanyképzés,gyomorhév, felfúvódás, gyomorgörcs, a
gyomorból származott fejfájás, szeszes italok kellemetlen következései,
váltóláz stb. ellen bámulatos hathatóssággal bir, minélfogva is

minden háztartásnál nélkülözhetlen.

Pesten: Török J ó z s e f gyógyszerész urnái,
király-utcza 7-ik szám alatt, kihez mindazon vidéki arak, kik raktárt kivan-

nak átvállalni, szíveskedjenek fordulni
Azonkívül még léteznek raktárak következő uraknál:

Bécsben: Weiss József
Tuchlauben 27., dr.Oirt-
ler József Freiung 7. és
Moll A., Tuchlauben.

Aradon: Szarka János.
Baanban: Márky.
Bártfán: Aichmann.
Battaszéken: PaschLaj.
Brassóban: Fuhrmann és

Honigsberger.
Csáczán: Bentsáth Fidél.
Debreezenben: Borsos F.
Egerben: Ertingerlgn.
Irsek-Ujvárott: Konleg-

ner Ignácz.
Eszéken: DeszáthyIstván.

„ Karojlovits M.
Esztergámban: Beszédes

Rozsnyóban: Posch J. J.
i Sárbogárdon: Trsztyánsz-
! ky Károly.
! Sassinban: Miske A.
jS.-A.-Ujhelyben: Rei-
I chard testvérek.

Lngoson:, Kronetter Fer j Szegeden: Aigner Károly.
Magyar-Ovaron: Sziklay ., Meák Gyula.

Antal. Sz -Fehérvarott: Légman
Makón: Nagy Adolf. ! Alajos.
Miskolezon: Balogh Istv.i Sz.-Miklóson: Haluska P.

Jánoshszán: Kossá Guszt.
Jol*ván: Maiéter Béla.
Kassán: Wandraschek K.
Kolozsvártt: Hincz D.

., Wolf János.
Komáromban: Térfy N.

Mitrovitzban:
ger József.

Módoson: Jeiovits Zsigm.
Munkácson: Gottier Lip.
Nagy-Kanizsán: Fessel-

hofer József.
Nagy-Lakon: Lenhard Ja-

Ozeiszber- Szikszón:
zsef.

Aichmann Jó-

kab Frigyes.
Fil-|Na«y-Mihályban: Czibar STornallyán: Lipthay J.

Bertalan.

János.
Fehértemplomban:

der Mihály.
Göllnitzben: Brujman K.;Nagyvaradon: Molná

Ede. Masiczlmn: Mernyik Ant.
Gyöngyös*" : Kocziano- Nezsidrrcn: Steiner Ján.

vich József.
Győrött: Némethy Pál.

Lehner Ferencz

Szlnér-Várallyán: Gerber
Ödön.

Szombathely.: Pillisch F.
Temesvárit: Pecher J. E.

Weszely M. C.
ITokajban: KrötzerÁgost

Hajda-Doroghban:
nács Mihály.

Illőkön : László F.

Nezsideren
Orosházán: Székány Istv.
Pozsonyban: Pisztory B.

,, Schneeberger D.
Ta- Pécsett: Nendtwich Vilm.

Rimaszombaton: Hamal-jár Károly.
„ ^ Minden bővebb felvilágosítás található a használati utasításokban, me-

lyek minden raktárnál ingyen kiszolgáltatnak. 2086 (3—8)
Ára egy üvegcsének, használati utasítással együtt, 1 forint.

Postán küldve a pakolásért 10 krral több.
Ismét eladóknak illendő engedek adatik.

IÚjbányán: Nickel Ödön.
J. j Újvidéken: Grossinger K.

Ungváron: Bene L.
Varasdon: Lellis Ed j.
Versetzben: Blum Jó-

zsef.
Veszprémben: Wurda M.
Zágrábban: Mittelbach

Zsigmond.
Zirczen: Vekerle János.

Előfizetési felhívás

EGELÖ
1867-diki második félévi szakaszára.

Különös kedvezmény azok számára,
kik a „Regélővel" együtt divatlapot is szándékoznak

járatni!
Miután alulírnál 1867-iki január elejétől kezdve K. Benyiczky Irma asszony szer-

kesztése mellett

oh i

czim alatt egy igen életrevalón rendezett divatlap jelenik meg,
s a „Regélőnek" sok olvasónője előtt kívánatos lesz szépirodalmi lappal
ejryütt divatlapot is járathatni, elhatároztuk magunkat, azok részére, kik a
„Regélőre a Divatvilággal együtt" fizetnek elő, olcsóbb előfizetési árt

léptetni életbe.

Előfizetési feStéíelek:
A „Regélő" minden hóban kétszer, lft-kcn és 30-kán. jelenik meg. Mindenik

szám legnagyobb alakú 8-rétben, 64 két hasábos lapból, s ezenkívül borítékból álland.
Előfizetési ára postán küldve vagy Buda-Pesten

házhoz hord atya:
A ( Januártól deczemberig (egész évre) 6 ft.

Regélőre J Júliustól deczemberig (félévre) 3 „
A Regélőre a C Januártól deczemberig (egész évre) 12 ft.
Divatvilággal < Júliustól deczemberig (félévre) % „

együtt ( Júliustól szeptemberig (negyedévre) 3 ,,
A ( Januártól deczemberig (egész évre) 8 fto

Divatvilágra < Júliustól deczemberig (félévre) 4 „
külön ( Júliustól szeptemberig ('negyedévre) 2 „
1PF* A Regélőhöz minden évben adandó két kl-cbb vagy egy nagy mfl-'

mellékletet a „Divatvilág" összes előfizetői is, a szállítási költség lefizetése
mellett, ingyen kapják meg. A szétküldés évenkint november hóban történik.

jSVAz előfizetési pénzeket bérmentesen kérjük az alulirt kiadó-hivatalhoz
intézni.

Wj^K^ A „Regélő" 1865. és 1866-ik évi folyamaiból teljes számú példányok
ffi^^r lévén, újonnan belépő előfizetők a két évfolyamot, és pedig az 1865-ikit

5 ftért, az 1866-ikit 6 ftért a műmellékletekkel együtt megkaphatják.

A Regélő és :i ivat világ kiadó-hivatala.
(3 -3) (Pesten egyetem-utcza 4-ik szám.)

ÜÜP' F. évi jnlins elsőtől kezdve, teljesszámn példá-
nyokkal még: folyvást szolgálhatunk.

A szüléket érdeklő. !
Hosszú időt igénybe vett szorgos ta

nulmányozásomnak sikerült a gilisztabe-
tegségnek, mely a gyermekek sorából oly ;
tömérdek áldozatot ad a sirnak, az általam
feltalált „Giliszta-csokoládémban" töké-
letes, gyógyszert állitni elő. Használati :
módja a szeletek göngybién olvasható. i

Kapható Pesten: Töröli József gyógy-
tára és A. Thallmeier és társa kereskedé-:seben, s ezenkivül számos bizonylatokat I
tartalmazó könyvecskémben jegyzett t. bi- i
zományosimnál. 2170 (6—12)

Ára egy darabnak 20 kr., nálam hely-
ben 6 darab egy forint. j

Megrendelhető posta-utánvétellel az
egész birodalomba. \

Kröczer Ágost s. k. I
gyógyszerész Tokajban. !

Titkos betegségek
és súlyos ntóbajai ellen, sok évi tapasz-
talás s a világhírű Ricord (egykori pá-
risi tanárának) módszere után, siker

biztosítása mellett, rendel

orvostndor.
Lakása Pesten, fürdő-utcza 3. sz., »

József-tér sarkán.
WfF* Elfogad naponkint 11 órá-

tól l-ig. 2149 (6-12)
Megkereshető levél által.

FISCHER GUSZTÁV
színháztér, kereskedelmi banképület Pesten,

ajánlja a legjntányoeb szabott árak mellett egy bőven ellátott raktárt
a legújabb uivatu

NŐI-ÖLTÖNY-DISZITMENYEKET MINDEN ÉVSZAKRA
mindennemű szalagok, gombok, kötő- és varró angol czérnák,
kötő, liimzó, fénylő és berlini pamutok, varró és trama selymek, ispahan,

harras, nemkülönben fehér és színes organtin, monsseline,
mouls, battist-clair, perkail, tiülanglais, gyapot és czérna-csipkéket,

továbbá gazdag raktárát
fÜKSönj tartóknak, tükörbojtoknak, csöngetyűhuzóknak,

csillárzsinórok, függönyén, léoni arany és ezüst-csipkék, bojtok,
továbbá mindennemű bútor-, kocsi- és katonai paszomány-árukat,

valamint minden ezen ágat illető tárgyakat nagyban és kicsinyben.
Szintúgy található itt egy bő raktár mindennemű bélés és halcsont.

" Megrendeléseket — a pénz elóleges felküldése vagy utánvétel mellett
gyorsan és pontosan teljesítünk. 2064 (16-20)

E folyó év augusztus elejétől fogva
meg fog jelenni:

HONVÉD
ELSŐ MAGTAR KATONAI HETILAP.

A hadtudományból merített formák egyedül nem birnak értékkel,
csak a nemzeti szellem adhat a formáknak életet, — csak a nemzeti hadser gek
győzhetnek !

A közelgő európai viharban Magyarország hadsereg nélkül elmerül,
mig ha nemzeti hadserege van, nagy s hatalmas lehet!

Lapunknak kettős czélja van, t. i.
1-ször. A katonai tudományt magyar nemzeti alapokra fektetni, és a

katonai eszmék tisztázása által azon formákat megállapítani, melyek a nem-
zet geniusának leginkább megfelelnek.

2-szor. Tért nyitván a honvédeknek a 48—49-beli hadjáratok részle-
teinek előadására, a nemzet elébe egy tükröt tartani, melyben dicsőségét és
hibáit egyiránt meglátja, és a közelmúltból a jövendőre nézve okulhat.

Magyar katonai tudomány nemzeti viszonyainknál fogva még nem
létezik, annak megalapitására idő kell és első lépés a clélra: szakemberek
által Európa minden hadsergeinek organisatioit és szellemét tanulmányoz-
tatni, és eszmecsere által azon elveket kitisztázni, melyek alapján saját had-
sergünket szervezni kellene.

Ezen czélt legkönnyebben elérhetjük, ha költséget nem kiméivé, saját
embereink által külföldön oly egybeköttetéseket igyekszünk eszközölni,
melyek lehetségessé tegyék: a külföldi hadsergek organisatioinak legben-

sőbb részeibe belepillantani, és ezen az utón lapunk vezérczikkeit azon szín-
vonalra emeljük, melyen az európai hadtudomány áll. Hazánk szakértő fér-
•fiainak lesz fenntartva az ekképen szerzett tapasztalatokat feldolgozni és a
nemzet geniusához alkalmazni, és meg vagyok győződve, hogy legjelesebb
bajtársaink sietni fognak külföldi czikkeinket bírálat alá venni és abbeli
nézeteiket lapunkban kifejezni.

Lapunk fb'czélját egyfelől a magyar hadtudomány emelése; másfelől
lapunk főérdekét a 48—49-beli hadjáratok részletes előadásai fog-
ják képezni, melynek valósitására felszólítunk minden honvéd bajtársat,
hogy ezen hadjáratok történetéből adatokkal szolgáljanak, s ezeket a szer-
kesztőség rendezve a közönség elébe terjesztendi.

Lapunk minden hétfőn (első száma augusztus első hetében) jelenik meg.
Tartalma: Kül- és belföldi hadtudományi czikkek, javaslatok a hon-

védség szervezését illetőleg, a délamerikai érdekes hadjáratnak leírása egy
ottan működő katonai tekintély közlései után, és a 48—49-beli hadjáratok
részletes előadásai stb.

Az országos honvédgyülés, határozata alapján lapunk a honvéd-
egyletek hivatalos orgánumának tekintendő: tiszta jövedelme honvédi

i czélokra a buda-pesti honvéd-egylet rendelkezése alá bocsáttatik, és így a
I nemzet, ha lapunkat pártolja, saját jövendőjét készíti elő, és saját múltját
\jutalmazza meg.

Előfizetési feltételek:
A „Honvéd" előfizetési ára havonkint 50 kr., azonban jelenleg 5

hóra t. i. 1-sö januarius 1868-ig fogadhatunk el csak előfizetést, 2 ft. 50
krjával; miután a fennemlitett külföldi levelezések szervezése egyelőre
tetemes költséget igényel.

Az előfizetési pénzek bérmentes levelekben Heckenast kiadó úr-
hoz Pestre (egyetem-utcza 4-dik szám) intézendők, legkésőbb 20-ik

júliusig.

Pest, 1867. június 24-én.

Végül ajánljuk lapunkat honvéd bajtársainknak azon kéréssel, hogy
az abban netalán előfordulandó és általuk felismert hibás leirásokat azonnal
megezáfolni szíveskedjenek; — ajánljuk a szakértő katonáknak, hogy a kül-
földi katonai czikkek tartalmára becses észrevételeiket megtegyék, ajánl-
juk a nemzet pártfogásába, hogy részvéte által a honvédi alapot gyarapítsa,
és mindent el fogunk követni arra, hogy lapunk kitűzött czéljának töké-
letesen megfelelhessen. .

B E T H L E N O L I V É R , honvéd-alezredes.

Előfizetési felhívás

VASÁRNAPI UJSAG
és

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK
1867. második félévi folyamára.

(Ismeretterjesztő és politikai tartalmú két hetilap. — Az egyik eredeti képekkel dú-
san illustrálva, a másik „Országgyűlési beszédtár"-ral bővítve.)

Előfizetési feltételek:
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve
'. vagy Buda-Pesten házhoz hordva:

F é l é v r e ( j ú l i u s — d e c z e m b e r r e ) . . . . . . 5 f o r i n t .
Csupán a Vasárnapi Újság: j Csupán a Politikai Újdonságok:

Félévre (július—deczember) . . 3 ft. j Félévre (július—deczember) .
3ft.

A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.
A „Vasárnapi Újság" és „Politikai Újdonságok," mint legelterjed-
tebb lapok Buda-Pesten e a vidéken, a t. ez. közönség, kereskedelmi
testületek, vállalkozók, gyárosok s iparüzők hirdetményeinek fölvé-
telére s közlésére is ajánltatnak. Az igtatási-dijak a legolcsóbban
fognak számíttatni, — többszöri hirdetésnél az illetők különös ked-
vezményben részesittetnek. A forditások németből magyarra ingyen
eszközöltetnek.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

Régi pénzeket
és mindennemű régiséget, drágakövet,
lovagló és nyeregszerszamokat lótaka-
rókkal együtt, arany, ezttst és drága-
kövekkel kirakva, továbbá gyöngyöt,
szineskövet. aranyat, ezflstöt, asvanyo-

I kat vesz és cserél a legmagasb áron.
1 Régiségek és természetiéit

Irodája,
Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épü- j

létben, 14. sz. a.,
hol egy nagy választékú raktár mindennemű
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötőkbél a legolcsóbb áron, úgy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak, madarbórftk, tojások.
s azemfivegek is találhatok. 2098 (15 -0)

Heckenast Gnsztav könyvkiadó-hivatala- j
ban Pesten (egyetem-uteza 4. st.) megjelent j
és minden hiteles könyvárusnál, Pesten
Grill Károly és Pfeifer Ferdinándnál

kapható:

EMLÉKKÖNYV
a

confirmatióhoz készülő
protestáns hajadonok számára.

Irta GYŐRY VILMOS,
az orosházi ág. hitv. evang. egyház egyik

rendes lelkésze.
Egy aczélmetszettel. (290 lap, 16-rét.) Vá-
szonba kötve, aranymetszéssel 1 ft. 20 kr

Franczia bőrbe kapocscsal 2 ft. 40 kr.

Pezsgőborok!!
közvetlen Francziaot slagból vámmen-
tes ládákban 10 palaczkjával s feljebb.
Louis Roederer a Reims: carte bíanche;

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

Napóleon grand vin ; Moet & Chandon
a Epernay: Crémaut rosé 2 /» ft. A
fentebbi fajokbó Vi palaczkokban
1% ft. 2<>97 (W-24)

A pénzösszeg bérmentes beküldése vagy
postai utánvét mellett szétküldetnek

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

Titkos 2166 (6 -12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint. mufrin gyakorlat foly-
tán több ezen betegen legjobbnak
bizonyult mód szeri t, sokszor a nél-
kfll. hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gatoitatnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyit

Meű. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. sz. Medetz-
házban, 1-ső emelet, délelőtt 7-9-ig,

délután 1—4 óráig.
jg^- Díjazott levelekre azonnal

valaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek Is megküldetnek.
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Ő cs. kir. apóst. Felségének elismerő okiratával, s elsőrendű éremmel
Pesten, és első államéremmel Bécsben kitüntetett, s legjobbnak elismert

egybefoglalt

KASZÍLÓ-, ARATÓ-GÉPEK,
szerkezetük egyszerű és szilárd, hatásuk mindkét irányban kitűnő, két

lóval vagy két ökörrel hajthatók, és kizárólag szabadalmazott
2140 nyomtató-gépek, (9-10)

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

kaphatók:

KACHELMANN KÁROLYNÁL
SELMECZEN,

Kocző Pál urnái Pesten, Tóth Lajos és társa uraknál Debrecienben.
T. E. Mader urnái Pozsonyban. A jó hatásért és tartóságért egy évig
kezeskedik, utasítások, leirások és rajzok bérmentve kiszolgáltatnak.

Jótállás mellett tiszta vászon fris
és hibátlan kelmékből

METH S. rumburgi vászonkereskedése
BÉCSBEN, (5-6)

uj árjegyzékét — sokkal olcsóbban, mint bárki másnál — azon megjegyzéssel teszi
közzé, hogy ezen bámulatos olcsó árak következtében a legjobb és legnehezebb

valódi vásznak (pamut nélkül) mellett minden verseny lehetlenné lesz.

A vásznak ara:
1 vég 80 röfös jó kézi fonalvászon, becsár 16 ft, most csak 8 ft.
1 vég 30 röfös valódi fehér fonalvászon, becsár 18 ft, most csak 9 ft.
1 vég 80 rófös csinositlan házi vászon, becsár 20 ft, most csak 10 ft.
1 vég 30 rőfös szépen fehéritett kreasz-vászon, becsár 24 ft, most csak 13 ft. 50 kr.

1 vég 30 rófös valódi rumburgi vászon, becsár 28—32 ft, most csak 14—16 ft.
1 vég 80 rőfös igen jeles rumburgi vászon, leginkább használható férfi-ingekre,

becsár 36—40 ft, most csak 18 — 20 ft.
1 vég 60 rőfös legnehezebb fehér fonalvászon, legalkalmasb lepedőknek, becsár

32 ft, most csak 16 ft.
1 vég 37 rőfös rumburgi dupla czérnavászon, különösen tartós, becsár 28—32 ft,

most csak 14—16 ft.

1 vég 40 rőfös valódi hoilardi czérnavászon, becsár 28 fi, most csak 15 ft.

1 vég 38 röfös valódi rumburgi czérna vászon, becsár 30 ft, most csak 16 ft.
1 vég 36 rőfös igen jeles rumburgi vászon, különösen agyi ruhákra alkalmas,

becsár 32—36 ft, most csak 16 — 18 ft.

1 vég 40 rőfös különösen jó irlandi vászon, becsár 34 ft, most csak 17 ft.
1 vég 50 rőfös valódi hollandi szövet, beesár 40 ft, most csak 20 ft.
1 vég 50 rőfös valódi irlandi szövet, becsár 44—48 ff, most csak 22—24 ft.
1 vég 50 rőfös igen jeles belgiumi szövet, leginkább használható férfi-ingekre,

becsár 60—70—80 ft, most csak 80—35—40 ft.
1 vég 50 és 54 rőfös legsúlyosabb és legjobbféle rumburgi szövet, 23, 25, 27, 29,

32, 36, 40, 42—50 ftig.

1 lepedő varrás nélkül 8 rőf hosszú és 2 rőf széles, csak 3 ft.
1 vég 30 rőfös színes valódi vászonkanavász ágynemü-boritékokra, becsár 16 —

18-20—24 ft, most csak 8, 9,10, 11, 12 ftig.
Orosz vászon, vitorlavászon és trill férfi nyári öltözetekre, rőfe 30, 35, 40, 45—50

krig a legfinomabbak.
1 tuczat valódi fehér vászon-zsebkendő, 2 ft. 40 kr.
1 „ i, ' ,i „ nőknek 3, 4, 5, 6, 7—8 ftig
1 tuczat nagy rumburgi vászonzsebkendő 4, 6, 6, 7 ft.

tuczat nagy szines vászonzsebkendő különösen jó minőségű 6 ft.
1 tuczat vászon damast asztalkendőcske 4, ö, 6, 7 — 8 ftig
1 tuczat vászon damaszt törülköző 4, 5, 6, 7—8 ftig.
1 rumburgi damaszt-as?talteriték 6 személyre 5, 6, 7, 8 ftig.
1 tuczat jó konyhatörül közó 2 ft. 60 kr., különös jó 3 ft.
A legszebb szines férfi-ingek darabja 2 ft.
A legszebb és legfinomabb ssines franczia batiszt férfi-ingek dbja 2 ft. 50 kr.
Igen jó szabású férfi-ingek legjobb rumburgi vagy hollandi vászonból, dbja 2 ft, 2

ft. 50 kr., 3 ft, 3 ft. 50 kr., 4 ft, 4 ft. 50 kr. 5 -6 frtig.
Férfi-g»tyák igen jó erős vászonból 1 ft. 50 kr., 1 ft. 80 kr, legjobb rumburgi vá-

szonból fél vagy egész magyar 2 ft
Női ingek rumburgi v a g y hollandi vászonból, darabja az egyszerűn készülté 1 ft.

60 kr., huvkolt 2 ft, finoman hímezve 3 ft. 50 kr., 4, 5 ft.**" "••' """•""• j te, nnoinan mmezve o n. ou Kr., •», 0 II.
A legszebb szinü és legújabb mintájú egészen finom gyapjú-ágytakarók párja

14-—16 ft!g>

Ezenkívül van még raktárában vászon- és gyapotcsinvat, ugyszinte szines
csinvat-matraczok^

rr^r Megrendelések midenhová a pénz elóleges beküldése vagy utánvét mel-
lett lelkiismeretesen teljesittetivk.

A levelek ekkép czimzendók:

METH S. Bécs, Rothenttmrmgtrasse Nr. 29.'

Honismerteit! folyóirat évenkint 100 fv, 300 képpel.

JgCSr* Előfizetési felhívás *^^

MAGYARORSZÁG KÉPEKBEN
czimü

képes folyóirat Il-ik félévi folyamára.
Szerkeszti Kiadja

Nagy Miklós. Heckenast Gusztáv.
E folyóirat « haza földének és népeinek ismertetését tűzvén ki

czélul, a nevezetes és érdekes tájakat, történelmi és természeti tekintetben,
épitészeti emlékeikkel vagy egyéb ritkaságaikkal tünteti föl; népéleti váz-
latokban a nép sajátságos és költőien érdekes életéből nyújt egyes megkapó
vonásokat; jeles vagy történetileg emlékezetes férfiak arczképei és életraj-
zaiból ad csoportozatokat. így e folyóiratnak már csak egy félévi folyama
is, változatos tartalmú s díszesen kiállított album-szerű könyvet alkot, mely
ugy jeles hazai művészektől nyert képei, mint jobb íróink tollából eredt
szövegével bármely könyvtárnak s asztalnak méltó diszeül szolgál.

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k :
A „Magyarország Képekben" minden hónapban egyszer, és pedig a

hó közepén jelenik meg nyolcz ivén, negyedrét alakban.
Minden füzet legalább 25 képet: táj- és népviseleti rajzokat, utiképe-

ket, városok, kastélyok, épitészeti s emlékművek és régiségek rajzait s
arczképeket hoz, ugy hogy az egész évi folyam több mint

*3OO hazai tárgyú képet fog: tartalmazni.
Előfizetési ára bérmentes postai szétküldéssel vagy Budapesten házhoz

hordva:
Félévre 4 ft. | Évnegyedre 2 ft.

gBT" Az első félévi folyam, mely több mint másfél száz képpel ellátott
diszes kötetet képez, megrendelhető 4 ftért.

Magyarország Képekben kiadó-hivatala
(8—3) (Pest, egyetem-utcza 4-ik szám.)

Az első kötet tartalma:
pád sirja, Ó-Buda felett, (3 képpel). Szé-
csi-Szigethytbí. — Vázlatok a magyar viselet
történetéből, a XVI—XVIII. századból
(11 képpel). Vizkelety Bélától. — Magyar
viseletek a nemzeti fejedelmek korából,
Kőváry Lászlótól. — Mátyás király fenma-
radt holmije a bécsújhelyi régiségtárban
(3 képpé!). — Egy régi magyar zászló,
1526-ból (képpel).— A magyar koronázási
jelvények (3 képpel). — Egy múlt század-
beli koronázás. Decsy Sámuel följegyzése
után. — A Gergelaki család czimere (kép-
pel). Myskovszky Viktortól.

IV. Hazai népélet:

Magyar alföldi népszokások: I. Keresz-
telési; II. Lakadahni; III. Temetési; IV.
Ünnepi szokások; V. Átalános ismertetés.
Török Károlytól. — Pusztai kovácsmühely
(képpel). — Halász leány a Tiszaparton
(képpel) Kazár Emiltől. — Tiszai est (kép-
pel) — és a czijrányok (képpel). Arany
János. „Bolond Istóku-jából. — Ast iratos
füvet szedő leány (képpel). A. X.-tól. —
Pásztortüznél (két képpel). A. i.-tól —
— Vizmentinépélet: I.Vontatóhajó. Komp.
II. Nők. Egy különcz vénleány, (a képpel).
A. L.-tól. — Szerémi racz menyecskék
(képpel). — A Krisztus barátja („Várme-
gyeházi rabok" ez. képpel). Tolnai Lajostól.
— Az udvarhelyszéki székelyekről (kép-
pel). Szolga Miklóstól. — A fahordó széke-
lyek. Szenes székelyek. Gergely Lajostól.
— Székely népélet. — A székely leány és
asszony (képpel)- Réthi L.-tól. — Czigány
népélet (4 képpel). K—itól. és Réthi L-tól.
— A czigányok. (Egy aljegyző elbeszélése)
(képpel). Tolnai Lajostól. — Tutajos tótok
(képpel)* — A kakasütés. Varga Vilmostól.
— A rongyszedő zsidó (képpel). Osváth Al-
berttől. — Vásárról hazatérő csizmadia
(képpel). Benedek Aladártól. — Itató utasok.

V. Vegyes tartalma:
A vadászsőlyom (képpel). P. Szathmáry

Kdrolytól. — A dohányipar hazánkban (2
képpel). Beák Farkastól. — A budai koro-
naőrség gránátosai. — A budapesti ban-
dérium.

A képeket rajzolták: Marastoni,Keleti Gusztáv,Greguss
János, Lüders, Jankó stb.

I. Élet és jellemrajzok (arczképpel):
Deák Ferencz. — Gr. Andrássy Gyula.

— Gr. Batthyány Lajos. — István főher-
czeg. — Szemere Bertalan. — Kossuth La-
jos. — Mészáros Lázár. — Görgei Arthur.
— Pelsőbüki Nagy Pál. - Verbóczy Ist-
ván. Kemény János és János Zsigmond,
erdélyi fejedelmek. — Zrínyi a költő. —
Gyöngyösi István.
II. Tajleirasok, közintézetek ismer-

tetése :
A magyar Duna és melléke, Dévénytől

Ó-Orsováig. (I—V. közlemény, 68 képpel.)
Kenessey Alberttb'l. — Budapest (képpel).
Jókay Mórtól. — Trencsén vára (képpel).
Nagy Ivántól. — II. Rákóczi Ferencz szüle-
tésháza Borsiban (képpel). — Csábrág
vára (képpel). Thaly Kálmántól.— Tarczal,
a Hegyalján (képpel). — Tokaj-Hegyalján,
(3 tájképpel). Szabó József közleményei
után. — A branyiszkói magaslat, (az 1849-ki
ütközet szinhelye) (képpel). — ViUgos vár
és a világosi tér, (az 1849-ki fegyverletétel
színhelye, (képpel.) — Emlékezés Nagy-
Enyedre (képpel). Szász Károlytól. — A
gyulafehérvári székesegyház (Hunyadi Já-
nos sirja,(képpel).Lukács Bélától. — Vajda-
Hunyad vára (képpel). Lukács B.-tól. —
Nagyág és Déva vára (képpel). — A ke-
resdi vár (képpel). Deák Farkastól. — A
kendilónai kőrösfa; történeti emlék Erdély-
ben (képpel). — Bálán, a Székely földön,
(képpel). — Borszék és a borvizes széke-
lyek, (képpel). Gergely Lajostól. — Alsó-
váczai fürdő, (képpel). B. Wenkheim Béla
kastélya Fáson, (képpel). — Lengyeltóti
és vidéke. (3 képpel). — Pannonhegye, (4
képpel). Fehér Ipolytól. — Aszádelői völgy,
(10 képpel) — Árva vára, (képpel). —
Margita, a Vágvölgyében, (képpel. — Fel-
sőbánya, (képpel). Varga Vilmostól.

III. Régiség, történelem:
Traján sziklafelirata az Al-Dunánál (3

képpel). JRómer Flóristól. — A magyar fa-
luk templomai (3 képpel). Senszlmann
Imrétől. — A Kubinyiak egyik ősének em-
lékszobra (képpel). I-lyi A—ldtól. — Ar-

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

Tizennegyedik évfolyam.30-ik szám.

F.IAIizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre fiit.
Csnpan Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasabzott petit sor, vagy ana<ik helye egyszeri igtatásná] 10 krba, háromszori vagy többször
igtettanál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij kiUSn
minden igtatás után 30 ujkr.

Az egykor oly virágzó és történeti neve-
zetességü, most már kihalt Betlehemfalvi
Thurzó-család egyik nagy nevű sarjadéka
volt (a harmadik) Szaniszló, előbb Bethlen
Gábor hive, utóbb II. Ferdinánd alatt nádor.
Atyja, (II.) Elek, országbíró és kir. helytartó
volt, ki e magas hivatalokat még
I. Ferdinánd királytól nyerte, az
uj királyi ház iránt tanúsított tán-
torithatlan hűségéért.

Szaniszló, kiről szólunk, 1576-
ban, július 24-én született Bajmó-
ezon, Nyitramegyében. Atyja,
rangjához s jövendő kinézéseihez
méltó nevelést akarván adni neki,
külföldről hozatott mellé nevelőt,
s a mint ifjúvá serdült, tanulmá-
nyai bevégzésére és tapasztalatai
öregbítésére külföldre is küldötte,
hol több évet töltött. Kitűnt többi
közt az idegen nyelvekben jártas-
sága által is, mi egyébiránt csa-
ládi tulajdon volt bennök; ő is,
mint majd minden Thurzó, tudott
magyarul, németül, latinul, csehül.

Második fiu lévén, csak báty-
jának, (III.) Kristófnak halála után
lépett az elsőszülöttségi jogokba,
s lett először Szepesmegye főis-
pánja (1614.), majd kir. főpohár-
nokmester.

Midőn Bethlen Gábor a vallási
és politikai szabadság ügyében
fegyvert fogott II. Ferdinánd ellen,
s erdélyi fejedelemből Magyaror-
szág nagy részének is urává lőn s
győztes fegyvereit már az ország
legszélső határáig vitte, hívd közt
volt a két Thurzó is, a jeles fiatal
Imre s Szaniszló. Jelen volt mind-
kettő és munkás volt benne, midőn
Bethlen Gábor Magyarország ki-
rályává választatott. Imre nemso-
kára ezután elhalván, a II. Ferdi-
nánd által megkezdett békealku-
dozásokban Szaniszló vitte a fő-
szerepek egyikét Bethlen részéről.

Megköttetett a nikolsburgi
béke (1622.), Bethlen lemondott a

Thurzó Szaniszló síremléke.
jelöltetett ki, s bár a jeles Eszterházy Miklós
volt versenytársa, 80 szavazattal Eszterházy
75 szavazata ellenében meg is választatott.

Bethlennel, a megkötött béke daczára,
mivel annak pontjai rövid időn egymás után
sértettek meg, egyre feszültebbek lőnek a

Thnrzó Szaniszló síremléke a lócsei sz. Jakab-templomban

.válasz-
tott-királyi" czimröl s ettől fogva Thurzó
Szaniszló is II. Ferdinánd hivei közé tarto-
zott. A még azon évben Sopronban tartott
országgyűlésen a nádorságra első helyen

viszonyok. Thurzó azonban hive maradt
Ferdinándnak s heves ellenévé lőn Beth-
lennek.

Halála azonban korán elérte a még férfi-
kora delén levő férfiút. 1625.-ben halt meg,

alig 49 éves korában. Lőcsén temettetett el,
hol síremléke áll, melyet képünk híven áb-
rázol, ugy — a mint ma látható.

Thurzó Szaniszló némelyek szerint há-
romszor nősült; de ha ez igaz is, nejei közül
csak egynek tudjuk nevét bizonyosan, köp-

csényi báró Liszti Annáét, kitől
gyermekei (Pál, Erzsébet és István
korán elhalván), IV. Szaniszló,
Ádám, Mihály és Éva (Porányi
Istvánné) maradtak; s ki maga is
túlélvén férjét, utána Pogrányi
Györgyhöz, a Thurzó-család egy-
kori tiszttartójához, ment nőül.

Thurzó Szaniszló e vázlatos
életrajza után áttérünk czikkünk
tulajdonképi tárgyára, a rajzun-
kon ábrázolt s a lőcsei templomban
ma is látható síremlékére az egy-
kori nádornak.

Ez érdekes síremlék, vagyis
inkább sírlap, régebben a templom
közepén volt elhelyezve, jelenleg
az uj keresztelő kápolna déli oldal-
falába van beeresztve s ahhoz vas-
kampókkal megerősítve. A sírlap
gróf Thurzó Szaniszló Magyaror-
szág nádorának oroszlánon álló
alakját ábrázolja; az alak, fedetlen
fővel és behunyt szemmel, egy
virágokkal diyzitett fejvánkoson
fekszik. (Meg kell itt jegyeznünk,
hogy régebben nem, mint most,
függőlegesen, hanem vízszintesen
feküdt e sírlap, s e szerint az ala-
kot nem állva, hanem fekve kell
képzelni.) öltözete egészen vas-
pánczél, egyszerű szíjövén lóg a
kissé meggörbített széles magyar
kard, melynek egyszerű markolat-
ján balkeze nyugszik. Az arez kife-
jezése nemes és nyugodt; rövidre
nyirt haja fölfelé van simítva, s
meglehetős nagy bajsza és sza-
kálla van.

Pánczélján helyenként^ kivált
a pánczél pikkelyeinek szélein, régi
aranyozásnak nyomai vehetők ész-

re, s azon fölül apró négylevelü rózsákkal
és liliomokkal van diszitve; jobb keze, a
mennyire kivehető, összegöngyölitett papir-
vagy pergamen-tekercset tart.

Az alak lába alatt fekvő oroszlán vitéz-

Pest, julius 28-án 1867.


