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Dorottya-utcza 1-ik szám.

a jelenlegi

Pesti vásár tartama alatt
Dorottya-utcza 7. sz.

Heinrirh-féle házban, a Malvieux bankár átellenében,

a most divó magasztalások nélkülözésével, dicséretesen ismert vasinaif, fehér- I
neműit, at>ztalleritékeit és vnsznrikeiidA-syártttianyalt leszallitott árakon
és pedig 3-*>°/i> engedménnyel araija.
Azon ismert minőségnél fogva mely az első arany e's ezüst érmekké] lőn megjutalmazva, tetszésében áll minden tisztelt vevőnek egy fél röföt a megvásárolt való- [
diból levágni, magát bármily módon biztosítandó a kelme valódiságáról, és minden j
darabot visszaveszek ha a kívánalmaknak meg nem felel.
1 veg 80 röfös mángolatlan ezérna vá- Szines shirtinK-ingek, legújabb franczia minta, darabja 2 ft. 50 krtól egész
szonnak ára most csak 7 ft. 50 kr., 9
3 ftig a legdíszesebbek.
ft. 50 kr. egész 10 ffg a legjobb.
1 vég 30 rőfös fehérített rumburgi vá- Hölgycorsettek finom perkálból 2, 2 ft.
szon most csak 10, 12, 14 és 16 ftig
50 kr, 8ft.,3 ft. 50 kr., batiszt-pera legfinomabb.
kálból gazdag hímzéssel 4—5 ft.
8
l vég 80 rőfös » és */«-es runiburgi ilftlgy perkál-aisóczoknyák fodorral
kettős ezérnavászon most csak 13, 15,
4, 5, 6—7 ft.
17, egész 20 ftig a legfinomabb.
Vászon férfi Katyak 1 ft. 25 kr, 1
1 db. S0 —40 rőfös rumbutgi bázi vászon
ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., lovagló(kettős ezérna) 14, 16, 18,23—26 ftig.
gatyák a legfinomabbak (német, magyar, í'ranczia minta szerint) 3 ft.
1 vég 40—42 rőfös •/» és *4-es rumburgi
sok el- vászon ára most csak 15, 18, 20,
22, egész 25 ltig kitűnően jó és érem- 30 rőfös színes ágynemű 8, 9, 10-12 ft.
a legjobb.
mel ellátott.
12
db. vásronzaebkendő, kisebbnemü
1 vég 48 rőfös valódi belga vászon ára
1 ft 50-2 ft,, nagyobb 2 ft. 50 kr.,
most csak 22, 25, 27, 30 egész 85 ítig.
8, 4, 5 ft., úgyszintén színes e's fehér
A hires 50—51
rófös rumburgi vászczerna-batisztkendők 3 ft. 50 kr., 5,
z é l s m o s t C 3 a k 3t>
nak V* » e
. 83, 85, 41,
7-9 ffig a legfinomabb.
45, 50—60 ftért, kitüntetve a nagy
aranyéremmel.
12 dk törülköző vagy asztalkendő 5, 6,
7 ft. 50 — 9 frtigfa legszebb vászon-daférfi-ingek (a nyak köre
maszbol.
megjelölendő 2, 8, 4 — 6
ftig a legfinomabb.
1 vászon-damaszt asztalteriték 6 szehölgy-ingek, sima 2 ft.., mélyre (mely áll 1 asztalterítő és
6 hozyá illő asztalkendőből) 5, 6,
horgolva és ranezozott
8—10 ftig.
mellel 3 ft., 3 ft. 50 kr.,
finomabbak e's himezve
C N
8 f>. 50 kr., legfinomabb 1 vászon-damaszt as.i^alteriték 12 szegazdag hímzéssel és va- mélyre (mely áll 1 nagy damaszt asz& I
lódi csipke Devarrással 4,
talteritóhól és 12 hozzá illő asztalken5, 6 - 8 ft.
dőből 12, 14, 20-25 ftig.
| Vevők, kik 35 ftért váIngek melyek nem
| snrofnak 6 asztalkendőt, I
kik 30 ftért 1 legfinojól illenek testhez
mabb datnasztteritéket I
Bécsből,
most Dorottya-atcza 7. 6 személyre ingyen
visszavételnek.
kapnak.
Heinrich-féie házban.

s ss

CCS *

POGL E.

_. _ Eladási hehiség: Dorottya-utcza 7-ik *.zám,j
a ítlalvienx bankár átelicnébeii.
2218(2-6)

Pezsgőborok!!

FÖLHÍVÁS.

A Theszéry-Deméndy ügy igazgatóközvetlen Francziaországból vámmenképvitélője id. Szilassy György ur elhalátes ládákban 10 palaczkjával s feljebb.
lozván; magában a pörben pedig a főméit
Louis Roederer a Reims: carte blanche;
Jacquesson et fils a Chalons: Créme hétszem, tábla a barátságos egyezkedés
megkisértésére f. évi deoü 16 kát kitűzvén:
de Bouzy 2 ft.
a kellő intézkedések megtétele végett szükNapóleon grand vin ; Moet & Chandon
k Epernay: Crémaut rosé 2 l i ft. A
ségesnek látja aluürott a Thesz-Dem. csafentebbi fajokból Vi palaczkokban
lád fölperes tagjait október 20 án délelőtti
1% ft.
2097(19-24) j óráira Vácira a „Curia" czimii fogadóba
A pénzösszeg bérmentes beküldése vagy
közgyűlésre meghívni.
2208 (2-5)
postai utánvét mellett szétküldetnek
Kelt Pesten, aug. 3-án 1867.

Floch Sándor <itai

Bécsben, Ober Döbling Nr. 28.

Nagy Dániel m. k.,

mint a por jogi képviselője.

Biitoa és Ry«rs megölése

patkányok s e ^ i ^ y ^ ,

agy <8. kir. kiz. síab. patkány- él egér-iitó-szerrel
gyerrya-alakban.

.. darab ára 50 kr. a. é.
PESTEN: Tftrök J«»»s«f gyógyszerész,-urnái, kiráJy-utcza 7-ik az. a.,

Beazterezebimyán: Göllner H. — Brassóban: Gyertyánffy és fiai — Csáktornyán : Kárász A. — Kp«*«\í«8en: Zsembery J — Eszéken: Deszáthy István. —
Gyórott:LehnerF. - JaftseBOvában: Declovits J . - Kassán: Novelly A. —
KesEífcelyen : Wünech F. — Kolozs*ártt: Wotf J. — Lúgoson: Kromler S. —
N.Becítkerelien: Nedelkovifs. — Pápán: Bermüller. — Pozsonyban: Scherz
Ptilöp—Segesvárt: Teutsch J. B. Sopronban: Pachhofer L. — Tissta-UjInkon: Roth J. — Újvidéken: Schreiber F. — Varasiion: Dr. Haller A. V*.
• óciéa : Besz K-J. uraknál.
2202 (5—12)

Tizennegyedik évfolyam.

MQSSMER JÓZSEF

HIRDETMÉNY.

1^ "RS-rr—-, legnagyobb eyári raktára
Ausztriában Kiirntlincrstrasse Bécsben,

szám.

rumburgi vászon-raktára |
„ i MENYASSZONYHOZ."

Pest, uri és zsibáros-utcza szegletén, báró Orczy-féle házban
10-dik szám alatt,

ajánlja legnagyobb és jól rendezett árutárát, úgymint: rnmburgi, hollandi,
creas, sziléziai fonal-vásznak, •/«, »/«, ' % széles ágylepedökuek való vásznak, valamint kész fehérnemöek, 30 rófös asztatnemüek, 6, 12, 18 és 24 személyre való asztalteritékek, torfllközökendók, asztalabroszok különféle
nagyságban, asztalkendők, kavéskendök, fehér és szín- s vászon-zsebkendők,
angol és franczia battiszt-kendok, fehér és tarka vászon-csinvat ágyneműek,
batorcsinvatok, nankingok, szines perkálok, gazdasági ruha-szövetek,
szines ingkelmék, asztal- és agyteritok, úgyszintén mindenféle fehér szövetek, fehér perkai, battist, ctaire. moul, nyári piké, madapolan, angol sbirding, piké-takaroaók különféle nagyságban; ezeken kivül láma, wattmoll,
flaniiel s?övetek ruháknak, flannel-takarók minden nagyságban, szines, fehér
piké, zsinóros, női és tüffel b.irchet, ani?ol gyapjnbársonyok, szines perkálok, orlean- és Iflster szövetek, ruháknak való jutányos gyapjúszövetek,
szines alsó-szoknyak, amerikai bőrök, viaszos vásznakat és több itt meg
nem nevezett czikkeket és mindennemű
2217 (2—2)

kész fehérnemüeket legjatányosbra szabott áron.
A vásznak valódiságáért jótállás biztosittatlk.

(•T* Vidéki megrendelések, feladvány szerint, pontosan és jól teljesittetnek.

i sorsjegyek. ".13*

Huzá8 szept 1-én. Főnyeremény 200,000 ft.,

készpénzfizete's mellett kaphatók alulirtnáí vsgy bavonkinti 5 ft. részletfizetéssel
egy 100 ftos sorsjegyre és havonkint 8ft.egy 1864-ki 50 ftos sorsjegyre.
ÍGÉRVÉNYEK 2 forintjával és 50 kr. bélyegdij.

TÁRSAS-JÁTÉKOK

4 ft. évnegyedenkint 20 db. minden osztrák sorsjegyre egy 35 ftos badeni sorsjegy
hozzáadásával 25 részletenkinti befizetéssel. A befizetett összeg nem vész el — mert
az összes részletek befizetése után a sorsjegyek eladatnak s a bejött egész összeg
20 részvevő kö7.t fel fog osztatni.

Mailandi eredeti sorsjegyek 6 forintjával
100,000 frank főnyeremény nyel.

mindennemű értékpapirokra, egyszerrei vagy részletenkinti visszafizetéssel.
»C nln J ó n a mindennemű állam-, iparpapirok és
/o Cldudod. sorsjegyeknek, arany- s ezüstpénzeknek a napi árfolyam szerint.
_ 2209 (6 — 6)
Vidékről jövő megrendeléseket gjorsan s pontosan teljesit.

KÁROLY JÓZSEF,

pénzváltó-irodája,Pesten, harminczad-utcza 3. sz. a.

KÜNZ JÁN. JQZ

fiók vászon-raktára
A „VIRAGK0SAR30Z."

váczi-uteza, a nemzeti szálloda épületében

l'BSTBN,
ajánlja gazdagválasztéku rnmbnrgi, hollondi, irlandi,
creas, fehér fonál és sziléziai vásznait, azonkívül asztalkendőket, törülköző és vásaonzsebkendőket, asztalés á^yteritőket, fehér és színes ágy- és buforcsinvatot, luuiUin-ot. fehér étn színem perkált, ablakfü^$önyt, linón, batíst. clair, sima és virágos monsselint,
mindennemű béléseket, ugy nagy választékban kész fehérnemiteket, valamint minden e szakmához tartozó czikkeket a

legjutányosabbra szabott árakon.

^ ^ ^

A vásznak valódiságaért

<X

^£M

jótállás hiztosittatik.
2214 (4-0
Vidéki megrendelések különös figyelemmel és pontosan teljesittetnek.

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

Pest, szeptember l-jén 1867.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai l.Hlonsaitok essyfltt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'Jság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Uppelik Alajo-t, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyee-dii killíin
minden igtatás után 30 ujkr.

P e t z v a l

Ottó.

Hazánkban a gyakorlati tudományok irattá magát a még akkor fennállott mér- idő alatt egyszersmind mint gyakorló mérmivelése s hatásuk az életre még ma is igen nöki tanintézet hallgatói sorába. Az első nök volt alkalmazva Pest városánál; miről
távol van attól a ponttól, melyet a müveit évben már annyira kitüntette magát társai két évi mérnökgyakornoki bizonyítványt
Európa többi országaiban elértek. Pedig között éles felfogása, világos elméje s elő- nyervén, letette a mérnöki szigorlatokat és
örömmel mondhatjuk, hogy e tekintetben is adása és kitartó szorgalma által, hogy már mérnöki oklevelet szerzett magának.
roppant haladás történt az utóbbi három a második évre 200 frtnyi stipendiumban
Testvérbátyja József, kitűnő mathematiévtized alatt s jó utón vagyunk, hogy e ha- részesült, mit a harmadik évre ismét meg- kus szintén, ez alatt a felsőbb számtan taladás egyre növekedő arányokat vegyen.
nyert. A vizsgákon és szigorlatokon ö volt nára lett az egyetemnél; de tanári székét
Nem utolsó része van ez érdemben azon mindig az első kitűnő; az első évben jelesen csak három évig tartotta meg, „többre hiférfiúnak is, kinek megnyerő s magas értel- a gyakorlati mértanból, csillagászatból, fel- vatván." Mert ugyanazon tanszék megürülmiséget kifejező arezvonásait ezennel bemu- sőbb számtanból; a másodikban az ut- és vén a bécsi egyetemen, a már ekkor széphirü
tatjuk olvasóinknak. Petzval Ottó m. kir. viz-épitészetből,erömütanból stb. A harma- magyar mennyiségtanár oda hivatott meg s
egyetemi tanárt méltán nevezhetjük a fel- dik évfolyammal bevégezvén tanulmányait, 1837-ben el is ment.
sőbb mathematikai tudományok
Üresen maradott helye betölegyik legérdemesebb meghonotése öcscsére Ottóra bízatott, ki
sitójának hazánkban s elmondmár azelőtt egy évvel a menyhatjuk róla, hogy ez elvont, de
nyiségtani tudományok mellett
oly roppant gyakorlati hasznú
a bölcsészetiekből is tudorságot
tudomány honosítására és szényert. 1837-diki april 14-kén
lesebb körben való megkedvellépett egyetemi tanszékébe, előtetésére nálunk senki sem tett
ször mint a gyakorlati mértan
többet, mint ö. Élete legszebb
és vizépitészet tanára, 1839-ki
idejét azon tanszékben töltötte,
év júliusától kezdve mint a felmelyet előtte idegenkedő érzetsőbb mennyiségtannak előbb
tel került a tanuló ifjúság, de
rendkívüli, azután rendes tamelyet, mióta ö ül benne, ismenára. Ez időtől számithatjuk
retszomjas fiatalok serege körszélesb körű és hatásteljes műnyez. S ez eredmény már maga'*'''
ködését. Azon feladatot tűzte ki
ban elég érdem arra, hogy nevét
maga elébe s harmincz éves tatisztelettel emlegessük.
nári pályája alatt kitűnő sikerrel oldotta is meg azt: fölbuzPetzval Ottó a szepességi
ditani az ifjúságot, e hazánkvárosok egyikében, Bélán szüban
add'ig oly annyira elhanyaletett, hol atyja egyházi hivatalgolt tudománynak kedvelésére
nok volt, 1809-ben január 6-kán.
s megmutatására annak, hoo-y a
Még gyermek volt, midőn atyja,
felsőbb mennyiségtan sem nehéz
hasonló minőségben Késmárkra
tudomány, csak jól kell előadni.
költözött át, hol Ottó az elemi
És valóban, a minek azelőtt csak
iskolákat végezte. Néhány év
neve említésére is borsózott a
múlva ismét Lőcsére költöztek
magyar fiatal ember háta, — a
s afiuitt végezte a hat osztályú
felsőbb mennyiségtan hallgatói
gymnasiumot 1826-ban, és peegyre szaporodtak a magyar
dig kitűnő sikerrel. A bölcséegyetemen. Hol azelőtt 2—3
szeti tudományok hallgatása véhallgató kongott az üres teremgett Kassára ment s két év alatt
P E T Z V A L Ó T T Ó.
ben, most évről évre emelkedve
azokat is a legjobb sikerrel beve
gezte.
I kilépett az intézetből s ekkor már oly ké- számok, rövid idő multával 40, 60, végre 90 is
Most pályát kellé választania. Egy felöl! szültséggel és gyakorlati ügyességgel birt, volt, kik leszögzött figyelemmel csüngöttek a
bizonyos volt; tudta, hogy a gyakorlati tudó- | hogy képes volt a magán-mérnöktanulóknak lelkes tanár előadásán; s a mathematikai tuHiányosság az ö tere. Eleinte az orvosi pálya ' a legértelmesb és sikeresebb előadásokat dományok azon örvendetes lendületet nyerték
felé fordult, de kedve attól ismét elmen vén, tartani s őket leteendő szigorlataikra elöké- hazánkban, mely a tudományok tudományát
a mérnöki pályát választotta s ez irányban sziteni. Ez utón tartotta fenn magát csaknem megilleti, azt mit a görög, bár annyira ideaíolytatandó tanulmányai végett természete- két éven át, mi által önerején folyvást töké- lista nemzet volt, a mathesis (tudomány) nevésen Pestre kellé jönie. 1828-ban itt be is lyesité magát választott tudományában. Ez vel parexcellence kitüntetni méltónak tartotté
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A forradalom alatt, a tudomány nagyob- rint e nemben a legjelesebb és legteljesebb
bára szünetelvén, csak a hadi tudományokra ' müvek közé tartozik az összes tudományos
készülő ifjúság számára, elméleti és gyakor- irodalomban és egészen a tudomány mai
lati hadtani előadások rendeztettek. Petzval színvonalán áll.
az erőmütanból, mint a tüzéri s főleg utászi
Németül is irt: háromszögtant, térfohadtan alapjából, tartott kitünöleg érdekes gattant és elemző mértant; melyeket magyaés sürün látogatott előadásokat. Forradalom rul is szándékozik kiadni.
után pedig a tudományos ügyek is tetemes
Petzval még legszebb munkabíró koráátalakítást szenvedvén, a mérnöki intézet ban van. Egészséges, életerős, munkás s rendvezetése egészen Petzvalra bízatott s ő abban kívül eleven szellemű férfiú. Előadása vilámind az elméleti, mind a gyakorlati tárgya- gos, értelmes, beható, a száraz tárgyat megkat egy darabig maga kénytelenittetett elő- elevenítő. Ö kétségkívül egyik disze egyeadni. Nemsokára azonban jeles segítséget | temünknek, akadémiánknak s átalában a
nyert Weisz (Vész) János Árminban, ki a magyar tudományosságnak, kitől még igen
mérnöki rajzban kitűnő jártassága mellett, sokat s teljes joggal várhatunk azon mezőn,
az elemi mennyiségtant is nagy sikerrel adta melynek eddig is oly kitűnő szerencséjü
elő. Midőn kevés idő múlva minden ta- mivelője volt.
— á—r—
nárnak szabad tetszésére bízatott előadási
nyelvet választani, Petzval, bár a németben
Népdalok.
sokkal gyakorlottabb volt, habozás nélkül a
magyart, választotta, s bár eleinte törte azt
i.
kissé, csakhamar nagy folyékonyságot szerSzerencsétlen csillag alatt születtem,
zett abban is. Előadásai szövegét ez időben
Szüntelenül boroag az ég felettem.
Kosz nap után mit ér jobbat remélni?
litografirozott kéziratban bocsátotta közre s
Lépteimet
ha csalódás kiséri!
tantárgyai nemcsak a tanitványok közt, hanem szélesebb körben is elterjedtek s átaláDe tövises, melyen járok, ez az ut!
nos figyelmet ébresztettek a tárgyalás viláFut az öröm, fut előlem, egyre fut.
gossága által épen annyira, mint alapossáEl nem érem, testem, lelkem kifárad;
Útitársul mi marad csak? . . . a bánat!
guk s teljességük által. így adta ki a gyakorlati mértant, a vizépitészetet, a felsőbb
Bujdosom én, de bár messze bujdosom,
mennyiségtant, valamint már előbb 1848 ki
Velem jár búm: fojtogató gyilkosom.
rendkívüli előadásai szövegét: az erőmütant.
Ugy maradna, ugy maradna csak távol,
Ha kiszállna lelkem e rósz világból! . . .
Három év múlva a mérnöki intézet elkülönittetett az egyetemtől, s az előbbi iparSzerencsétlen csillag alatt születtem,
tanodával egyesítve szerveztetett a jelenlegi
Szüntelenül borong az ég felettem.
mütani intézet. Petzval azonban, mint a felBárcsak az a csillag reám leesnék,
sőbb mennyiségtan rendes tanára, az egyeSúlya alatt hogy semmivé lehetnék!
temnél maradt; a mellett azonban a technikai
II.
intézetben Is magára vállalta az erömütan
Kivirult
a
nagy-kőrösi
temető:
előadását és azt ott négy évig folytatta is.
Ott, kebelén pihen egy hű szerető.
Ugyanekkor a gőzkazán-vizsgálási bizottság
Gyenge virág: szép, halavány rózsaszál,
szakértő tagjává neveztetett, mely minőséJaj de korán, de hamar elhervadál!
gében sok gyakorlati tapasztalatot szerzett
A körösi temetőnek nincs pora.
a gyakorlati géptan mezején. Négy év múlva
Mind leveré azt a könyek zápora.
a technikai intézet végleges szervezése befeMíg kebelén a kiséret áthaladt
jeztetvén, minden tanszék rendes tanárral
Addig a köny mint a zápor, ugy szakadt!
töltetett be s a helyettesítés szüksége megBüszke lehet a körösi temető,
szűnvén, ö rendes egyetemi tanszékén maBenne pihen a leghivebb szerető.
radt, mint a felsőbb mathesis tanára.
Kebelére hajtá fejét a virág,
Kinél szebbet nem látott még a világ!
Egyetemi tanárságából
megemlítjük,
Losonczy László.
hogy a bölcsészeti kar dékánságát két izben

viselte, huzamosb ideig. És pedig 1843-tól
kezdve három egymás utáni évben; és ismét
1859-től kezdve három s fél évig.
Tudományos működése nem maradhatott
elismerés nélkül. Midőn a m. t. akadémia
tiz évi szünetelés után 1858-ban először
tarthatá ismét nagygyűlését s a hosszú idő
alatt megfogyatkozott sorait uj erőkkel lehete betöltenie, ez első nagygyűlésén Petzvalt első nap levelező, s mindjárt másnap
rendes taggá választotta a mathematikai
osztályban. E kitüntetést azzal is indokolva
találjuk, mert ugyanekkor több évi nagyjutalom osztatván ki, azok közül a mathematikai Petzval mennyiségtani és elemi mértani
magyar müvének Ítéltetett.
A akadémia csakhamar maga részére
vette igénybe kitűnő tagja munkásságát.
Szakkönyvek megbízás utjáni előállításának
helyes elvéből indulva ki, Petzval lön rnegbizva egy teljes erömütani kézi-könyv kidolgozására ; mit három év alatt kitünöleg
teljesített is. A két kötetes nagy mü, az akadémia kiadványaként jelenvén meg, azonkívül 18(í4-ben a mathematikai nagyjutalom
felére is érdemesittetett. Ezután egy teljes
felsőbb mennyiségtani kézikönyv készítését
bízta reá az akadémia, mely épen most van
sajtó alatt s szintén két kötetben jelen meg,
melyek elseje a külzeléki (differential), másika az egészleti (integrál) számitástant tartalmazza s a szakértők beadott ítélete sze-
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184 9-ki naplójából.
— 1849. július 1-jctól— október 5-ig. —
(Komárom körüli küzdelmek. — Dicsőség végfelvillanása
aug. 3-kán. —Fegyverszünet; alkudozások és capitulatio.)
(Vége.)

Augusztus 30.

Klapkánál haditanács volt, a törzstisztek
összejöttek és felolvastatott előttök három német
lapból seregünk megsemmisítése; ha a küldöttek
visszatértével valósulna a hir, mit tevők legyenek,
a felől tanácskoztak.
Augusztus 31.

Elbúcsúzva a 37-dik zászlóaljbeli tiszttársaimtól Komáromba utaztam uj zászlóaljamhoz a
203-dikhoz. — Klapkától ma egy napi parancs
jelent meg nyomtatásban, melyben röviden ez áll:
ha futáraink megjőnek s valósulni fog a hir, hogy
seregünk tönkre van téve, feladjuk ugyan a várat,
de a hazára nézve üdvös feltételek mellett; ha
pedig még egy kis seregünk állana valahol, védeni
fogjuk azt utolsó csepp vérig; kinek ez nem tetszik, az eltávozhatik a városból még idejében.
Katona Zsigmond, Thaly Zsigmond s egy őrnagy,
kik futárokul kiküldettek, megérkeztek az Alföldről, hirül hozták, hogy Arad is, az utolsó vár, feladta magát, — Damjanicsot agyonlövik stb., futárainkat sem Péterváradra, sem Temesváron tul
nem eresztették. — A város igen szomorú szint
öltött, a boltok bezárvák, mindenfelé leverő hírekkel van tele a város. Petőfi és Vasvári a temesvári
csatában elestek; Vörösmarty, Bajza és Vahot S.
egy erdőben, midőn már éhséget szenvedtek, elfő- '

gattak; Jókai és Egressi G. hollétök nem tudatik.
— Délután 5 órakor haditanács tartatott Klapka
várparancsnoknál.
Szeptember 1.

Ma esküdött a 203-dik zászlóalj uj zászlója
alá a Rozália-téren. Ma reggel a haditanács, meggyőződvén, hogy seregünk sehol sincsen, késznek
nyilatkozott feladni a várat következő feltételek
alatt: 1) Átalános amnestia személyre és vagyonra nézve. 2) A magyar katonaságnak minden
rangkülönbség nélkül teljes bocsánat és szabadon
mehetés, a kinek tetszik külföldre is. 3) A tisztek,
ugy a közhonvédek is, egy havi fizetéssel láttassanak el. 4) A magyar bankjegyek átalános érvényessége. — A felelet erre ma déltől számítva 8
nap alatt elváratik. Elküldötték az ellentáborba.
Szeptember 3.
A 203-dik zászlóalj, — még mindenki a maga
eredeti öltönyében: szűrösen, gubásán, a Rozáliatéren összeállván, az ó-várba bevonultunk, és elfoglaltuk szállásunkat.
Klapka rendeletet bocsátott ki, vörös betűkkel nyomtatva, melyben, minthogy a haditanács
mindenféle okoskodásokra ad alkalmat, ezennel
szigorúan megtiltatik, a haditanács irányában
nyilvánított minden bizalmatlanság; a ki ellenkezőleg cselekszik, haditörvényszék elébe állíttatván elitéltetik.
A „Komáromi Lapok" mai száma nem jelenhetett meg, mert lefoglalták, és Friebeiszt a szerkesztőt saját szállásán őrzik, mint hallom, egy
túlzott czikkeért; jóllehet senki sem bánja lapja
kimaradását, mert ugy is az egész merőben álhireket tartalmazott.
Szeptember 4.
Ma délben lett vége a 14 napos fegyverszünetnek. Miként híre van, Klapka nem fogad el
többé parlamentárt az ellentől.
Szeptember 9.
Komáromban roppant drágaság van, miért a
honvédtisztek kénytelenek szintén menageban
enni, mit lehetővé tesz az is, hogy a várbeli élelmi
raktárból minden tiszt bizonyos arányban kap:
kávét, czukrot, szilvoriumot, gyertyát, szappant,
szivart (két nagy szoba telt meg azzal, mit aug.
3-án vettek el az ellentől, valamint az elősorolt
czikkeket is); a kenyeret, húst, bort pedig a század adja.
Szeptember 10.
Árverés volt a várban, mely alkalommal a
zsákmányban nyert finomabb végvásznakat árverelték, vagy is inkább protectio mellett eladogatták, legkivált törzstisztek vehettek (ilyen 280 van
Komáromban, tiszt pedig 5000). Az összes honvédség száma az ujonczokkal együtt 30,000. —
Ma d. u. 4 órakor lőtték főbe azon egyént, ki
Weiszberg Mihálynak s new-yorki születésűnek
adta ki magát, hir szerint bécsi marqueur volt s
a bécsi policziától szólt ajánló levele Haynauhoz;
hir szerint Klapkát akarta orozva meggyilkolni.
Hogy a reménység a komáromi várőrséget
az utolsó perczig nem hagyá el, bizonyítja a következő egészen hitelesnek állított s Ujházy kormánybiztosnál jegyzett adat, mely szerint Bleyer
főhadnagy kezeirásával hitelesen állitá, hogy aug.
28-án Nagy-Kállóról Nyíregyházára indulván, ott
a muszkák mintegy 25000-en menőfélben voltak,
a tisztek nyilatkozata szerint parancsolatot kaptak
dupla marsban Varsóba menni, s el is mentek másnap. Ugyanezt hallotta Tokajban is a muszkáktól
és azt is, hogy Varsóban lázzadás ütött ki. Ezenkívül szintén hiteles hírként beszélik, hogy Bem
egyesült Janku 40,000-nyi csapatával és 60,000
csángó magyarral s ezekkel nyomul előre a Bánátban. A rácz"k a németek ellen fellázadtak. Érsekújvárból pedig az osztrákok fel Pozsonyba mentek.
Szeptember 11.
Ma parlamentür volt az ellentől a várparancsnoknál a várat kérte.
Szeptember 12.
Ma reggel haditanács tartatott, mert a tegnapi parlamentar kérte a vár átadását, minthogy Pétervárad is feladta már magát. Zichy
gróf erre a gyűlésben azt mondta „miután eddig
védtük a várat és elhatároztuk magunkban azt
utolsó csepp vérig védeni, nemcsak hogy fel nem
adjuk, sőt a külső sánczokat még jobban megerősitni s egymással összeköttetni indítványozza, mi
végre felajánlá az ő hadosztályát, valahányszor
szolgálat-ment, a sánczoláshoz; mit helyben is
hagytak.
Szeptember 13.
Zászlóaljunk (a 203.) sánczolni ment a monostori hegyre.

Szeptember 14.

A drágaság egyre nevekedik; egy pár liba
20ft.p. p., vendéglőkben hat kis fej szőllő 1 ft 20
kr. p. p. stb.
Gránátosok alakittatnak, a mi zászlójunkból
is vittek el35-öt; ma rukoltak ki fövegükben, de
még csak egy század van együtt.
Szeptember 17.

Nagy őrdíszlet volt, melyet zeneszó mellett
Zichy gróf vezényelt a monostor hegyen.
Ma estve a nádorvonalon riadót vertek, de
semmi sem történt. — Két parlamentar is jött, de
az eredményt nem tudom.
Szeptember 18.
Ezentúl minden estve fél 8 órakor és 5 órakor reggel egy ágyúlövés történik vaktöltéssel az
ó-vári várfokról, mire minden künn levő katonaság fegyverben álland.
Szeptember 19.
Ma ismét jött parlamentar. Félek, hogy Napóleon mondása: „a mely várba sürüenjárnak a
parlamentarek, az rövid idő múlva fel lesz adva,"
beteljesedik. A mai haditanácsban jelen volt őrnagyunk és Nőfalvy kapitány beszélték: miként
Klapka inditványára, miután magyar sereg nincs
sehol, a várat feladjuk; de mivel igen sokan beszéltek ellene és mellette, nem végeztek semmit;
holnap folytatják.
Szeptember 20.
Ma délig tartott a haditanács; tőlünk Lendvay Márton százados volt jelen, ki elbeszélte a
a történteket: Klapka előadván, hogy sem Magyarországon sem Erdélyben kívülünk magyar
sereg nem létezik, Bem, Kossuth stb. Törökországba menekültek, Pétervárad feltétlenül megadta magát, eleséggel a vár csak hat hétre van
ellátva; fa ugyan 500 öl van lerakva, de télen egy
napra kell 300 öl; az előőrsökről naponként 30—
40 szökik át az ellenséghez, s ez őket utilevéllel
ellátva hazabocsátja; így nincs más mód mint becsülettel feladni a várat, s erre a következő nyolcz
pontban állapították meg a kapitulácziót: 1. Az
egész katonai garnizonnak amnestia és szabadon
mehetés. 2. Minden polgári, papi és katonai
egyénnek az országban szintén átalános amnestia.
3. Utilevéllel mindenki elláttassék; ki külföldre
kíván menni, annak szabad kiköltözhetés. 4. Tiszteknek egy havi gage-val komáromi utalványokban, az ellentől szintén egy hónapra német bankjegyekben; a közhonvédeknek 10 napra mind két
részrőli ellátása. 5. A komáromi utalványok beváltása. 6. Minden komáromi álladalmi vállalat
kifizetése. 7. A rokkantak és betegek ellátása. 8.
Ö Felségének aláírása és garancziája. Azonnal elküldettek ezen pontokkal az ellentáborba Kászónyi és Janik ezredesek és Takács Nándor kapitány a 37-dik zászlóaljtól; a felelet reá 48 óra
alatt elváratik.
A mai „Komáromi Lapokban" olvasom,
hogy Bem még fennáll seregével, Kossuth pedig külföldön működik; Pétervárad szintén kezünkben van és az ostromzárlókat csúfosan megverték.
Mindenfelé elégedetlen arczok-, panaszok- s
szemrehányásokkal találkozik az ember. Sokan
emlegetik, hogy pár hét előtt az volt mondva,
hogy Komárom két évig tarthatná magát, s most
csak hat hétig? honnan van az? ha csak Görgei
nem működik? a sánczokban levők fel nem adják
helyöket; ki azt kéri, lelövik. Egy tüzér őrnagy
oda nyilatkozott, hogy a vár nem kerül egészen
ellenség kezére, készebb légbe röpíteni. Ily nyilatkozatokat lehet széliére hallani, sokan tudni
sem akarnak a kapituláczióról, készebbek lelőni
azt, ki sánczukhoz közeledik stb. Mindenütt beszélik, hogy Bem Temesvárott van, sőt a reggeli
előőrsök ágyulövéseket is hallottak. Mindehhez
járult az is, hogy huszáraink 25 gyalog foglyot
hoztak be.
Szeptember 21.
Délután a haditanácsban Janik előadta küldetése eredményét: az ellen az átalános amnestiába nem egyezett bele, úgyszintén a polgároknak és volt osztrák tiszteknek sem adhat amnestiát; pénzügybe pedig nem avatkozhatik stb. Erre
Klapka nyilvánitá, hogy ilyformán a várat az
utolsó emberig védeni fogjuk, mire hosszantartó
„éljen"-t kapott és eloszlott a haditanács. Klapkát nagyszerű fáklyászenével tisztelték meg estve
szállásán, egy honvédtiszt pedig lelkes beszédet
tartott, mire Klapka Ujházyra utalt, hogy az ismervén lelkületét, az fog szólni helyette, ki is egy
hosszú és jeles beszédben feltárta előttünk helyzetünket és lelkesített bennünket, mire egy hang
a népből felkiáltott: „Rákóczy szelleme lengje
körül Klapka tábornok urat."

A cs. kir. ezredekbeli legénységnek közboSzeptember 22.
Korán reggel egész zászlóaljunk kiment a csánat adatik; — valamint mindazon egyének is,
Monostor legmagasabb csúcsára sánczolni; itt kik időközben tiszti állásra léptettek, hasonlólag
előbb szőlőültetvény volt, most nagyszerű váracs szabadon bocsáttatnak; s mindazokra, kik itt éremelkedik, és még folyton erősbitik s a sánczokat dekeltetvék, többé semminemű törvényes kereösszekötik. Innen láttuk, midőn követeink vissza- setnek helye nincsen.
2-or. Külföldre szólló utleyelek mindazoknak
jöttek az ellen táborból, kik oda délelőtt tagadó
adatnak, kik ilyeket 30 nap alatt kívánnak.
választ vittek.
3-or. A várőrségi tiszteknek egy havi díj, —
Szeptember 23.
a
legénységnek
pedig 10 napi zsold adatik osztrák
Zichy gróf hadosztálya nagytemplom díszbankjegyekben,
osztrák
cs.k. hadiilletmény szerint.
letre ment ki a monostorra, ott hol tegnap sán4-er. A várőrségnek, kincstári utalványok
czoltunk tartatott az itteni tisztelet, a tábori pap
szép beszédet tartott, mi pedig buzgón fohász- kiadása által előidézett kötelezettségei kiegyenlíkodtunk az egek urához, azután a legénység foly- tésére 500 ezer pgő fonrintok fizettetnek osztrák
bankjegyekben.
tatta a sánczolást.
5-ör. A Komáromban létező rokkant és beHolnap reggeli 10 órára az előőrsök közt —
teg
harezosok
jövője biztosittatik.
Csorics többszöri felszólítására, ki a haza és vár
6-or.
Ingó
és ingatlan magán vagyonát, együgyében egyezkedni akar Klapkával— összejövetel van jelentve, mely az illető hadtest-parancs- átalában mindenki megtartja.
7-er. A fegyverlerakásnak helye, ideje és
nokok jelenlétében fog megtörténni.
módja utólagosan fog meghatároztatni.
Szeptember 24.
8-or. Minden ellenségeskedések ezennel mindReggel én vezettem ki a monostorra a sán- két részről megszüntetnek.
czolókat. Innen látcső segítségével szépen kive9-er. A vár hadi szokás, — és mindkét részhettem az összejövetelt.' 210 órakor az ácsi erdő- rőli helybenhagyás után átadatik.
nél az ellen zenekara rákezdte a „Gott erhalte"-t
Kelt a Herkály-Pusztán 1849. évi szept. 27-én.
s ugyan ekkor az előőrsökhöz egy osztály huszár
Haynau s. k.,
megérkezett a mi részünkről fedezetül, 10 órakor Takács s. k., százados.
szer-tábornagy.
pedig számosan törzstiszteink közül; ekkor egy Gasparitz s. k., százados.
előőrseink közül jelenteni ment ezt az ellenség- Mednyanszky s. k., alezredes.
hez, mire az erdőből nagy porfelleg közt egész Prágay János s. k., alezredes.
zászlóalj lovasság és a német törzstisztek a nagy Ruttkay István s. k., alezredes.
fáig jöttek s ott megállottak, innen követet küld- Gróf Zichy Ottó s. k., ezredes.
tek a mieinkhez jelentve, hogy részünkről sok Gróf Eszterházy Pál s. k., ezredes.
törzstisztet látnak, mig azok hátra nem vonulnak Janik János s. k., ezredes.
nem jőnek előre az értekezletre; azután mi tőlünk Szabó Zsigmond s. k., ezredes térparancsnok.
7-en, ő tőlük négyen összevágtattak s a közép- Kászonyi József s. k., ezredes.
uton tanácskoztak vagy félóráig, midőn a mieink Assermann Ferencz s. k., ezredes várparancsnok.
hangos „éljen Klapka" felkiáltással visszanyar- Klapka György s. k., vár- és hadsereg főparancsgaltak, amazok pedig szép lassan visszamentek.
noka.
— Később Zichy Ottó gróf jött elmondani az
Szeptember 28.
eredményt: Csorics oda nyilatkozott, hogy kész
Andrássy német őrnagy szabadon jár kel a
azl849-ikí törvényeinket megerősíteni, smind azt, városban. Az osztrákok részéről jöttek még más
mit a várőrség nevében kívánunk, csak adjuk be tisztek is, átvenni a térparancsnoki hivatalt.
aláírva a feltételeket. — Klapka erre azt felelte:
Parancs szerint ma szűnik meg a sánczolás,
„miután tapasztaltuk, hogyan bánnak oly várőr- ! holnap pedig előőrsök sem lesznek kiállítva. Minséggel, mely becsülettel kapitulált, miként Bran- den honvéd tartózkodási helyét be kellett jelentekovics őrnagyot beosztották közfurvézernek és ni, úgyszintén azon honvédtisztek, kik külföldre
megbotozták, ily garanczia mellett Komáromot akarnak menni, bejelentették ebbéli szándékukat.
nem adjuk fel;*' de ők erősitték, hogy garancziáEste csak a várban lévén takarodó, ezt nem
ról is lesz gondoskodva, sőt Ő Felsége is aláírja, tudtam s így a tábori jelszót sem tudván, csak necsak Írásban adjuk be. Ekkor történt a nagy él- hezen juthattam szállásomra.
jenzés t. i. Klapka fentebbi nyilatkozatára. Mi
Szeptember 29.
dolgosok 5 óra után zeneszó mellett mentünk a
Első gőzös úszott le szabadon a Dunán, de
monostorról haza.
nem állott ki Komáromnál.
Szeptember 25.
Október 1.
Ma reggel — miként beszélik — az ellen
Kiki beadá a nála levő „Komáromi utalváO-Szőnynél megtámadta a mieinket, de vissza- nyok" (1 és 2 ftos, 5 és 10 kros bankjegyek)
veretett.
mennyiségét beváltás végett. Többen a polgári
Ismét álhirek keringnek u. m. a porosz Bé- egyének közül beosztatnak a honvéd tisztek közé.
cset ostromolja s a császári család már Ácson — Péterváradról megérkeztek a futárok. — A
van, Bemtől futár jött, hogy 160,000-rel Temes- „Komáromi Lapok" utolsó száma, a 68-dik, ma
vár alatt áll; Guyon pedig Fehérvárnál verte jelent meg.
meg a németeket; Ferdinánd meghalt stb. —
Október 2.
mégis sokan voltak a hívők.
Ma vagy holnap megy el 8 zászlóalj.
Szeptember 26.
Október 3.
10 órakor reggel két ágyulö vés történt, mely
Ma kaptuk ki magyar és német részről havia közeledő németeket riasztotta vissza az Ig- fizetésünket. Délután 5 órakor raktuk le a fegymándi sáncztól. — Estefelé jöttek az ellen részé- vert mi az ó-várban levők. Engem láz gyötrött;
ről parlamentarek, kiket Klapka a szigeten foga- nem lehettem jelen a szivrepesztő jeleneten.
dott és átvevé a lepecsételt levelet; midőn feltörte
Október 4.
azt s olvasta, elmosolyodott.
Minden honvéd egy „Geleitscheint" kapott,
Szeptember 27.
melyben élete és vagyona biztosittatik. A magyaZászlóaljunk Ó-Szőnybe volt rendelve, hol rok kimentek, a németek bejöttek a várba és váaz urasági kert körül az árkokat fagalyakkal rosba. Rendes közlekedés még nincsen, hanem
„farkas-verem" alakulag födték be embereink. gyakran jő egy-egy gőzös schleppekkel, ki ráfér,
Herkályi pusztán az ó-szőnyi határban a kaaz elmegy lefelé.
pituláczió mindkét részről aláíratott, a fentemliOktóber 5.
tett pontok azonban lényeges módosítást szenMa
gróf
Nobili
ideigl.
várparancsnok
és távedtek. Ez okmány magyar és német szöveggel,
bornoktól
parancs
jött
ki,
mely
szerint
azon
tiszKomáromban, Szigler nyomdájában nyomatott, s
tek
és
közhonvédek,
kik
azelőtt
a
garnizonhoz
így hangzik:
Komárom várának megadása következő feltételek tartoztak, 24 óra alatt köteleztetnek kimenni Komáromból; kivétetnek a betegek, kebelbéliek és
alatt.
azok, kik még utileveleiket külföldre nem kapták
1-ör. A várőrségnek szabad kivonulása, meg, de azok is tartoznak a térparancsnokságnál
fegyver nélkül; a tisztek kardjai náluk tulajdo- „Aufenthaltschein"-t váltani.
nul megmaradnak.
Azon tiszteknek, kik ezelőtt & cs. kir. hadseregben szolgáltak, külföldre szólló utilevelek
kiadatnak; — azoknak, kik ilyeketnem kívánnak, A magyar orvosok és természetvizshazájokbani szabad elbocsátás engedtetik, — kigálók XII. nagygyűlése.
véve azokat, kik önként beállanak.
v.
A honvéd tiszteknek, t. i. azoknak, kik ezelőtt
A
magyar
természgtvizsgálók
idei nagygyűnem szolgáltak, honukbani szabad megmaradás
engedtetik — jövendő alkalmazásukra nézve min- lésének leírásával múlt számunkban a Rimaszombatban aug. 17-én tartott zárközgyülésigjutottunk
den fönntartás nélkül.
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Az ezután következett kirándulások nevezetesebb rás acsuízos sárban nem volt kellemetes, kivált a
részleteit itt a ,,Magyarország1' érdekes tudósí- nőkre nézve s nagyon kelletett vigyázni, hogy az
tásai után adjuk :
Acheron vagy a Styx nevű patakba le ne csuszszék
Rimaszombatból aug. 18-ánreggel 5 órakor in- az ember, mely szerencse, hogy s kély volt, mert
dultunk közel400-an Aggtelekre; utunkban aTor- többeken megesett, hogy a patakba lecsúsztak.
naallya előtti vendéglő birtokosa, a Sajó-Gömörön
A barlangban a hidak mind helyre voltak állakóSzentiványi Miklós, az alsóház elnökének édes lítva s uj karfákkal ellitva, a nagy terem pelvával
testvéröcscse, a
zöld galyak és
koszorúkkal feldiszitett vendéglőjének étteremmé varázsolt
kocsiszinében
dús villás reggelivel s ékes
üdvözlő beszéddel fogadott
bennünket. Egy
órai időzés után
ismét útra kelvén, valódi porfelhők közt haladva '/a l 2 órára
az aggteleki
barlanghoz értünk, hol a sok
kocsi
egymás
mellé állva táborhoz hasonlított.
A barlang
fölötti
ormon
nemzeti zászló
lengett, a barlang előtt hoszszában egy óriás
sátor állott felteritett asztalokkal ,
balra
három kisebb
fasátor, hol a
konyha, a hozzá
tartozó szükségAggteleki barlang.
letek és az éttár
volt elhelyezve.
behintve és nyugvó lóczák felállítva a pihenni váA barlang torkolatát a vidékről ide jött kí- gyók számára. Itt-ott görög tűz, és a nagy fényt
váncsi nép annyira elfoglalta, hogy alig lehetett árasztó manganium gyjjtatott meg.
közte áthatolni; még a magasra emelkedő szikláA barlangból viszatérvén d. u. 3 órakor az
kon is foglalt állást, kivált az ifjabb namzedék. A óriás sátor alatt a kö^ebkihez ültünk; melyet Rabarlangba csak a jegygyei ellátott mehetett be; gályi Gyula saját költsején adott s közel 700 emdélutáni 3 óra
után
azonban
mindenki szabadon bebocsáttatott.
A barlangot
magában rejtő
kopár sziklahegyet Baradlának hivják, mely
:T
sok kisebb-na£;
gyobb üregnek
és földalatti járatnak
nagyszerű tömkelege. Az aggteleki
barlang kiterjedése minden európai barlangnál nagyobb e
talán csak is az
Eszak-AmcrikábanKentucky
államban levő
„Mammuth"
barlang múlja fe.
liil. Az aggteleki
barlang eddigelé kikutatott
ágainak összes
hossza 4,194 öl,
ebből esik a régóta ismeretes
főágra a vaskapuig 750, a Vas
Imre főmérnök
által
fölfedeA magyar északi vasut indóháza Pesten.
zett uj ágra a
vaskaputól a pokolig 2,317, az eddigeló me<r. u ^ - bért vendégelt meg. Az áldomások sorát Kubinyi
vizrgált különböző mellékágakra együttvéve 127 Ágoston elnök nyitotta meg, s megemlékezvén
öl. ÍVlig az adelsbergi barlang Krajnaban csak Urunk Királyunk születésnapjára, a Vörösmarty
1243 öl, ellenben az amerikai Mammuth-barlang szerint legelső magyar emberr, a királyt éltette,
állítólag 9 angol = 1,15 oszt. mfd.
mit mi felállva lelkesedéssel folytattunk. HáziA barlangban égő viaszfáklyákkal és gyer- gazdánk a vendégeit, Tompa Mihály Róniyt, Rótyákkal vezették a vendégeket a kalauzok. Á já- nay az iparosokat és a népet stb. éltette.
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Ebéd alatt dr. BatizPalvy felhívta a jelenlevőket, hogy a néhány év előtt leégett aggteleki helvét hitvallásuak egyháza felépítésére adakozni
sziveskedjenek; ezen gyűjtés folytán 136 ft jött
össze, mely összeg az illető jczélra azonnal át is
adatott. Délután 5 órakor útra keltünk s este 8
órakor érkeztünk Rozsnyóra, hol mozsarak durrogása, röppentyűk
ereszgetése ésRákóczy
indulóval fogadtak bennünket s mindenkit
az eleve elkészített szállásokra
vezettek a nagy
téren álló polgárok.

A krasznahorkú várból ismét ágyudurrogások közt indultunk vissza Rozsnyóra. A várnak
méj; megmaradt 5 ágyuja közül kettő a várnak
előbbi tulajdonosától, a Bebek-családtól maradt;
az egyiken olvasható: ;,Franciscus Bebek de Pelsevicz, mc fieri jussit 1517."
Rozsnyón déli 12 órakor a városház nagy termében tartatott a harmadik és végső közgyűlés. Elnök Kubinyi üdvözlő beszéd lel megnyitván a gyülést,az aug.n-énRima^zo nbatban tartott közgyűlés jegyzőkönyve felolvastatott és hitelesíttetett.
Arányi Lajos indítványozza, hogy az^ aggteleki barlang m2glátogatása emlékezetére a
nagygyűlés emléktáblával örökítené a tegnapi
ünnepélyt s ezen táblt kiUlitási költség're 0 db

Gróf Andrássy György egészsége helyreállí- szünk tehát s szíves fogadásukat szivünk hű emtása végett Bécs mellett Purkersdorf ban lakván, lékezetébe zárva, keblünkben megtartandjuk.
a közgyűlés táviratilag köszöné meg ő excellen- Ezzel a gyűlés „éljenek az elnökök" kiáltással
tiájának kiváló figyelmét.
i eloszlott.
A gyűlésből kijővén, melgítogattuk a gyöDr. Gyürhy Lijoi a villamisságról érteke- '
zett, felhíí'án e gyűlés figyelmét a villamosságnak nyörű góth stylben épült plébánia-templomot.
a betegségeknéh alkalmazásra, s azt saját készüDélután 3 órakor a kies fekvésű vasas fürletén gyakorlatilag is bemutatta. Az értekezés az dőbe kocsiztunk ki, hol a rozsnyói közönség által
évkönyvbe fog fölvétetni. — Dr. Kiss Antal a rendezett közebéd tartatott. Innen estefelé megrozsnyói va?as fürdőkről tartott előadást, mely I néztük Niihrer Mátyásnak vizzel és 12 lóerejü
szintén az évkönyvben fog megjelenni, valamint ] gőzgéppel működő szeggyárát, hol 90 ember dola Greguss Ágost által boküldott s Batizfalvy által gozik s naponkint 800,000 szeget készít.
felolvasott igen jeles ily czimü értekezés: „HoEste a város nagy termében reggelig tartó
gyan erősödjünk társadalmilag?"
tánczestély tartatott, melynek jövedelme pályaRozsnyó lelkes maaryar főb'rája Szegheö dijra fog fordittatni.

VI.
Rozsnyón aug.
19-én reggel 7
órakor a nagy
téren az ott tanyázó vadászezred zenéje
volt a riadó. 8
órakor indultunk hosszú kocsisorbani&asznahorka várába.
Az útközben
felállított jelzőmozsarakra a
várbeli
ágyuk
válaszoltak
s
egész odaértünkig egyre szólottak.Krasznahorka szabadon
fölemelkedett
kopár
sziklacsúcson fekszik;
fel a várba gyalog mentünk. A
kapu előtt a vár tulajdonosa gr. Andrássy Györgytisztjei, élükön Erőss Lajos urad. ügyvéd úrral
fogadtak bennünket, Erőss ur csinos beszéddel
üdvözölvén a vár vendégeit.
A várba bemenvén, hozzáfogtunk a vár nevezetességeit megszemlélni. A templomban feltűnt
__^
egy vasrácscsal
-^
=^~ = ~ - —-=. _=_ -_
kerített üvegi ^ 5 J -~~
"
koporsó, mely__ ~ _ _
ben a miniszter"—-_-_- - __ ^ - ; > elnök 1772-dik
_~_
_
évben meghalt
dédős anyja
_ -^
Serédy
Zsófia
nyugszik. A tetem fekete seJyem halottas
ruhában fekszik
s
múmiaként
van kiszáradva.
Krasznahorkal817-dik évben villámgyujtás következtében egészen leégett, azonban
a vár tulajdonosa által gondosan befedteett
s egy része máig
is lakható állapotban van tartva. A vár első
emeletén több
szoba és terem
egészen épségben van, régi bútorzattal, fegyverekkel , hadi
öltönyökkel és
képekkel.
. .

A vár nagy
termében Arányi Lajos tanár
előadást rögtönzött, melynek bevégeztével a zöld
gályákkal feldíszített s csillárokkal kivilágított
kazamatákba a villás-reggelihez ültünk, mely
díszebédnek is beillett volna. Toasztok itt is egyre
folytak. A vár urát, gróf Andrássy Györgyöt, és
gr. Andrássy Gyulát mint miniszterelnököt főkép
nagy lelkesedéssel éltették.

Zászlószentelés nz aradi dalárünnepélyen. — (Munkácsi Mihály rajza.)
aranyat a pénztárnoknak éljenzések közt átnyujta. moleg szavtkbasi tolmácsolta a város nevében
A közgyűlés Arányi adonáriyát hílás köszönettel örömét, hogy a nagygyűlés e vároát is mesrtiszelfogadta s az emléktáblának felállítására, szóval telte; fölkérte a jelenlevőket, lennének oly szívesek, emlékül fényképezett arczképeiket neveik
a kivitelre a tanár urat kérte fel.
Gerlóczy Gyula műegyetemi tanár indítvá- aláírásával megküldeni, — mi közakarattal megnyozza, hogy hatalmazza fel a közgyűlés a közép- igértetett.
ponti bizottmányt egy bizonyos meghatározott
Más tárgy nem lévén, az elnök zárbeszéiézárbeszéié
összegig a rimaszombati kiállításon szép ered- ben
k
i l é miszerint
in c uiu i az
i
ább
u^u kiemelé,
•ii^m^i^,
uu
az idő
íao int
int s
s mentül
meniuil itovább
ményt feltüntető gömörmegyei gazd ík és iparo • járjuk
és
járjuk be
be Gomörmegye
Gomörmegye szép
szép hegyeit,
hegyeit, völgyeit
völgj
soknak nyújtandó elismerés, emlékezés s dicséret- virányait,
virányait, annál
annál inkább
inkább fogynak
fogynak társaink,
társaink, kiket
nek jelei iránt legjobb belátása szerint intézkedni. hivatásuk
hivatásuk haza
haza szólít.
szólít. Mivel
Mivel már
már ily
ily hiv„.
hivatalos
I
A közgyűlés a t már urnák ezen czélszerü indít- minőségben
• " ' ' többé
^ l nem
"Hő,rhogy
jövünk össze,-illő,
ványát egyhangúlag annál ii inkább elfogadta, Gjcnörm^gye és Rozsnyó városától bucsut vemert ez buzdításul fog szolgálni a más alkalom- gyunK,
tudományok iránti szeretettel
ervünk, melyben a tudománvok
szereti
mal rendezendő kiáll tásoknál.
és ősz:nte barátsággal fogadtattunk. Bueaut ve-

Ezek voltak a Rozsnyón lefolyt
eseményei.

VII.

szép nap
•/

Rozsnyóról aug. 20 án reggel 5 órakor indultunk Dobsinára; ide érve, a városház előtt fogadott bennünket a magvar szelleméről és szivélyességéről ismert Gömöri Pál, Dobsina város
főbírája, g az eleve elké-zitett szállásohisi jegyet
átadva, egy-egy ifjú p-)lgártárst ültetett fel körünkbe, kik bennünket szállásunkra elvezettek.
A port lemosva, a Széc'ienyi-kfrtben jöttünk
ösíze villásreggelire, holelnökü ik, KubinyiÁgost
megemlékezvén a mai nemzeti nagy ünnepről,
érzelmeit szép szavakban fejezé ki. Az éljenzéssel
fogadott szavak után, a liazafiságá'ól ismert
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Máday superintendens szólalt fel s éltette a nagygyűlés tagjait. A reggeli vége felé Dobay a szászkoburg Gotha hg. bánya-igazgatója felolvasást
tartott a dobsinai bányákról; — szép értekezése
az évkönyvben fog megjelenni.
A reggeli után megtekintettük a kisdedóvodát, melynek tanára, Fábry ur, vizsgát rögtönzött
8 öröm volt látni, mily szép előmenetelt s ügyességet fejtettek ki a kisdedek az éneklés és taglejtésekben, kivált a magyar dalt tiszta kiejtéssel,
egész tűzzel énekelték s ez által tanusiták nagyobb előszeretetüket a német fölött.
Az óvo Iából a legnagyobb hőségben fölmentünk a vas- és a nikol-kobalt bányákba, az öregebbek kocsin, a fiatalabbak gyalog. Kedélyes
vezetőnk, Langsfeld Lajos ur, mint a czembergi
bánya-társulat egyik igazgatója, útközben megismertette velünk az emiitett bányáknak mivelési
módját. Közié velünk, hogy kivált az 1830-ik év
óta, mely időtől fogva az angol iparosok a kéklenyércz rendes és állandó vevői lettek, oly lendületet
nyert a bányamivelés ezen ága, hogy 8000 mázsára terjedő évi termelése által a világ minden
hasonnemü bánya-iparát fölülmúlja.
A vas- és a nikol-kobalt bányák megtekintése után a bánya előtt felállított nagy sátor alatt
a díszesen rendezett közebédhez ültünk. Itt a
toasztok még sűrűbben váltották fel egymást,
mert az ebédnél nem volt zene, mint az eddigi
lakomáknál. A bányászok azt hiszik, hogy a bánya
közelében megszólamló zene elriasztja a szerencsét; kár, hogy a toasztokról is nincsenek ily
véleményben, melyek folytonos hallása már sok
tagtársat idegessé tett. Ezen balitélet legalább
toaszt-háritóul szolgálhatott volna. No, de azért
se baj. ,,Glück auf!"
Estefelé visszatérvén Dobsinára, megnéztük
a gyűjteményeket, a testgyakordát, az uszodát, a
közkönyvtárt stb., s estelire ismét a Széchenyikertben gyűltünk össze, hol vig pohárköszöntések,
ismerkedés, barátságos beszélgetés és rögtönzött
tánczolás közt folyt el az idő.
Mielőtt bucsut vennék Dobsinától, nem szabad emlités nélkül hagynom Dobsina „Kis Napóleoniját. Ezen sajátságos s magának nagy tekintélyt adni szerető alakkal K. barátunknak furcsa
esete volt. Ugyanis K. főorvos szeretett volna
emlékül Dobsináról különféle érczfajokat haza
vinni 8 a véletlen őt a Kis Napóleonnal hozta
össze s ezzel közié kívánságát. Emberünk ünnepélyes komolysággal Ígérte meg az óhajtott érczeket. „Jó, hogy hozzám fordult—szakitá félbe K.
barátunkat — mert csak én teljesíthetem kívánságát, mint Dobsina városának örökös ura s a
Nagy Napóleonnak édes öcscse." — Természetes,
hogy az ítélet napjáig várhatóit volna K. barátunk
az ígért érczekre, ha rajta házigazdája nem segit.
Dob8Ínárólf. h. 21-én indultunk a Svájcz völgyeivel vetélkedő gyönyörű ^vadregényes sztraczenai völgyön egész az úgynevezett üres csárdáig, honnan a megfogyott társaság egyrésze a
Garam völgyének gyöngyére, Pohorellára ment,
itt megnézte a Koburg herczeg vashámorában a
pléh, huzal, kasza stb. gyártást, a nagy költséggel épült olvasztó kemenczéket, öntődéket stb. a
a közebéd után Murány romjait tekintvén meg,
éjjelre Nagy-Rőczére érkezett, hol a közvacsora
alatt Nandrány kereskedő tót toaszttal üdvözlé a
társaságot s ez estélyen a táncz egyre járta. —
Nagy-Rőczéről másnap Rimaszombatba kocsizott
a társaság, hol egyszersmind a ,,Napi Közlöny"
utolsó száma is jelent meg.
A Pohorellára nem menők Telgarthon át Tátra-Füredre utaztak, hol kirándulásokat tettek a
kolbachi és a Völker-völgybe , Tátra-Füredről
Lőcsén át Kassára s innen a vasúton Pestre tértek vissza.
Dr.Sz.A.

A magyar északi vasút.
Képünk e vasút indóházát mutatja. Egyszerű
épületek ezek, minőket müveit gazdák szoktak
gazdasági czélokra építtetni.
Magyarországnak ez legújabb vasutvonala;
annyi viszontagságon ment keresztül, annyi szerencsétlenség között hányódott jobbra-balra, hogy
most már bátran nyugalomba lehetne helyezni,
ha vasutaknál az ilyen emberbaráti intézkedés
divatban voina. Mik voltak ezen szerencsétlenségek és viszontagságok^ azt futólag, csupán felüleges vonásokban elszámlalni egyrészt unalmas,
másrészt meg czéltalan is volna. Legyen elég e
tárgyról annyi, hogy a „pest-losonczi yasut" ügye
néhány éve botránykő volt az iparvilágban s a
bécsi hírlapok nem egy argumentumot innen szedtek ki ellenünk, pedig — ma már bátran ki-

mondhatjuk, — egyenesen bécsi befolyások okozták e vállalat főbaját.
A pest-losonczi vasút-vállalat fobajaj azon
körülményben rejlett, hogy országos hivatását
mellőzni, s helyi érdekűvé kellett törpülnie. —
Előtte állt a Mátra és Avas köze, bortermelésével,
nagy gabnatermelő tér, s végpontjához a magyar
vasipar roppant fontosságú vidéke csatlakozott,
de mindezeket a pest-losonczi vasútnak nem lehetett felkarolni, mert a tiszavidéki vasuttársulatnak, Bécs kedvenczének, szabadalma volt egy
pest-miskolczi vasút épitésére, s ezzel egy czélu
vonalat az akkori kormány holmi magyar társulatnak nem engedélyezhetett.
A magyar északi vasútnak természetszerű
hivatása: törzsül szolgálni azon közlekedési útnak, mely az Adriát Pesten keresztül Európa
északkeleti államaival kapcsolja össze. — Tulajdonképen tehát magyar északkeleti vasútnak kellene lennie: a hatvan-tarjáni vonalnak pedig mellékvonalnak. — E helyett azonban egyszerű
szénszállitó vasuttá tették.
A szénszállitó vasutak egyébiránt a közlekedési eszközök között, magas fejlettségű iparos államokban egészen önálló szerepet visznek , s
többnyire nemcsak jövedelmezők, hanem országos
szempontból is igen hasznosak. Feladatuk, hogy
a szentelepeket összekössék a tüzelő , fogyasztó
iparos telepekkel, különösen az olvasztókkal, vasés más művekkel, nagy városokkal vagy a tengerrel.
A szén, mint az iparnak egyik legneyezetesebb tényezője kétségtelenül elégséges arra, hogy
egy vasutat fentarthasson, s e szempontból nem
lehet ellenvetésünk, ha a szénszállitást valamely
épitendő vasút alapjául veszik: hisz már hazánkban is van rá példa, a pécs-mohácsi vasúton, hogy
ily közlekedési eszköz nagy előnyére szolgál a
nemzeti gazdálkodásnak. De az aztán siralmas állapot, ha oly helyen, mely a természettől nagy fontosságú vonalnak van szánva, ily mellékérdeküvagy
legalább különszerü érdekű vonalat kell építeni.
Mintha csak az aranynyal fizetett bornak vad mohart akarnánk vetni tőkéi helyébe, vagy a szőllőket kopár birkalegelővé parlagositanók!
E természetellenes intézkedés zsibbasztotta
el a pest-losonczi vasút életerejét, s helytelenül
építtetvén az alap, nem csoda, ha az épület, a
legelső földindulásra összeroskad;') félre jutott.
A válság azonban valahára mégis véget ért,
s folyó év april 2-án a próba vonat kirobogott a
stáczió utcza végén fekvő indóházból. Megmozdult az a legördíthetlen kő, mely oly nehezen
sulyosult a magyar vállalatok hitelén.
Azonban a magyar északi vasút még ma sem
tartozik népszerű vállalataink közzé. Az igazgatáson, kezelésen máig is érzik az annyira károsnak bizonyult idegenség lehe. De bízzunk a kor
magával ragadó hatalmában, bízzunk azon kényszerűségben, mely a vezérszerep vivőit czélszerű
intézkedésekre utalja, s bízzunk a kormány és
országgyűlés egyetértő munkálkodásában, mely a
káros és törvényellenes szabadalmakat átvizsgálva, kétségkivül a magyar északi vasutat is
rendeltetésébefogja vezérelni.
K—i.

Zászlószentelés az aradi dalárüniiepélyen.
Az idei országos dalárünnpélynek Aradon,
egyik legszebb jelenete volt az aradi dalárda
zászlójának fölszentelése e hó 11-én délelőtt.
A minoriták temploma, melyben a tulajdonképeni szentelést megelőzött nagy mise tartatott,
az említett napon már korán reggel zsúfolva volt.
Innen vonultak ki zászlóik alatt az egyes dalegyletek s a nagy közönség, — melyek Reményi,
Liszt koronázási miséjének Benedictusával ragadott el — a főtérre, melynek közepén zöld ágakkal s virágfüzérekkel gazdagon fölékesitett állvány emelkedett. Ezen foglaltak helyet a papok,
a dalárdák s Arad harmincz szépe, a fehérruhába
öltözött koszorús leányok, élükön a zászlóanyával
gróf Szapáry Béláné, Atzél Gabriella asszonynyal,
Arad városa fiatal, derék polgárnagyának, Atzél
Péternek testvérével. A nagy teret óriási néptömeg lepte el s az ablakokban is mindenütt kiváncsi fejeket láttunk.
Szép pillanat volt, mikor a gyöngyöm verőfényes időben az állványon megzendült a Szózat,
melynek eléneklése után az öreg Sujánszky Eustách zárdafőnök — egyike azoknak, kik az aradi
tizenhárom körül az utolsó szomorú kötelességet
végezték — elmondotta az aradi dalegylet kelet-

keztet, majd a zászlóanya szólott a zászló fontosságáról. Ezután következett a szentelés egyházi
szertartása, melynek végeztével a szögek beverése következett. A koszorusleányok és a dalárdák küldöttei egymásután verték be a neveiket
viselő szögeket a gyönyörű fehér selyem zászló
nyelébe.
Majd Lukácsy Miklós, a dalegylet alelnöke,
tartott még egy zárbeszédet, a dalárdák énekeltek s ezzel ért véget a zászlószentelési jelenet.
K-s.
J-s.

Napóleon császár lakosztálya
Salzburgban.
A felségek első emeleti lakosztályába barnavörös szőnyeggel bevont lépcső vezet, melyen a
carabínierik termébe érünk ; e hosszú teremből
balra Eugénia császárné termeibe, jobbra a császár lakosztályába jutunk. A carabinierik terme
fehérre festett és szobrokkal, s a menyezet falfestvényekkel van díszítve, melyek jeleneteket
ábrázolnak Nagy Sándor életéből. A falakat pompás velenczei gobelinek borítják, melyek az év
tizenkét hónapját és a négy évszakot ábrázolják
allegóriái képekben. Ezeknek értéke egy millió.
Innen a lovag-terembe jut a szemlélő. A menyezet festményei hasonlólag Nagy Sándor életéből tüntetnek fel jeleneteket. A bútorzat vörös
selyemmel van bevonva, a csillárok gazdagon
ezüstözöttek. E mellett van a nagy étterem.
Lépjünk már most a császárné kis elfogadó
termébe. A fülkében nagy értékű márvány váza
áll márvány oszlopon, a kerevet felett Rubensnek
három becses képe függ és Rafaelnek egy madonnája; az igen szép művü óra ujabbkori készítmény. A kandallót nagy aranyozott váza disziti,
pompás zongora is van felállítva a teremben,
Boisselot et fils készítménye Marseilleben.
Az egész lakosztályban legfényesebben van
diszitve ő felsége szalonja. A falak aranyos szegélyzetü vörös bársonynyal vannak bevonva, a
falon egy nagy tájkép, és Leonardo da Vincinek
Haman elitéltetését ábrázoló képe. A menyezet
freskója Nagy Sándort tünteti fel, a mint neki a
népek meghódolnak. A gazdagon aranyozott márvány asztalon több mellszobor áll. A támlányok
aranyozottak és vörös bársonynyal vannak bevonva. A márvány asztalon velenczei üveg kargyertyatartók állanak, az ablak mellett virágtartó-asztal van elhelyezve.
Innen a császárné hálótermébe érünk.
A menyezetes ágyat violaszin bársony függönyök környezik. Az ágy maga renaissance stylben készült, alacsony, fehér, gazdag aranyozással ;
az ágy mellett támlány és éji szekrény áll. Az
ágy feletti menyezet alatt a falon egyszerű,
elefántcsontból készült kereszt és sz. Máriakép
függenek.
Az ágy előtt nagy velenczei szőnyeg terül el,
s az ablakmélyedésben gazdag aranyozásu nagy
állótükör van elhelyezve. Az öltözködő asztalon
ezüst tükör foglal helyet s ezüst öltözködési kellékek.
A falitükör alatt mozaikkal kirakott márvány asztal látható. A császárné lakosztályának
utolsó terme az irószoba, mely közvetlenül a kisérete számára berendezett termek mellett van.
— Ennek színezete halványkék. A falak ép ugy,
mint szintén a bútorok, kék selyemmel vannak
bevonva. Az íróasztalon a szükséges írószereken
kívül két gyertyatartó, egy csinos készitményü
kis óra és egy hévmérő áll. Az etageren hasonlólag óra van elhelyezve. Az asztal alatt egyszerű
papírkosár áll, a falon pedig I. Ferencz császár
és a reichstadti herczeg képei függenek; ez
utóbbi osztrák vadászegyenruhában, mellén érdemjellel.
Miután végig mentünk a császárné lakosztályán, melyből a kiséret termeibe, a templomba és
az étterembe juthatni, nézzünk körül a császár
lakosztályában is. A leirt termeken át visszatérve az előterembe, hol a carabinierik állanak,
jobbra fordulunk, s a nagy császári termen át
(melyben a Habsburgok családjából származó császárok képei láthatók) a kis elfogadószobába
érünk, s innen a nagy elfogadóterembe. A termek
falai Zimmermann bécsi gyárában készült kárpitokkal vannak bevonva, s ezek között legkitűnőbbek a szalon falait borítók. Közvetlenül a szalon
mellett van a császár irószobája, ép ugy, mint a
szalon, vörös damaszttal bevonva. Az Íróasztal
lapja palisanderfával van kirakva.
Az iróteremből a hálószobába lépünk; ennek
falát vörös selyem borítja. A menyezetes ág-

függönyei beszőtt virágokkal diszitett barna selyemből készültek, belől fehér atlaszszal bélelve.
— Az ágy hasonló a császárnééhoz.
E mellett kis éji szekrény áll, két ezüst kargyertyatartóval, közelében támlány. A mozsdószekrényen finom fehér porczellán mosakodó
edények.
E termeken is végig haladva, még csak a
nagy éttermet kell megemlítenünk. Ide a nagy
tróntermen át jutunk. Ennek falait is vörös damaszt borítja, s a falat a császár életnagyságu
képe ékesíti. A termek padlózata csiszolt, egy
teremben sincsenek szőnyegek, átalán a berendezés, diszitmények, mind nagyon csinosak, ízletesek, minden keresettség és pompa nélkül.
Az udvari vonat, melyen ő felségök Parisból
jöttek, fény és kényelem tekintetében a legkényesebb magas rangú vasúti utazó igényeinek megfelel, sőt várakozását is felülmúlja. A vonat kilencz
kocsiból áll, melyek csinos szerkezetű hidacskák
által akként vannak egymással összeköttetésbe
hozva, hogy együtt véve megszakittatlan teremsorozatot képeznek, és mégis mindenike külön
rendeltetéssel bír.
Az egész középpontját egy szalon képezi,
mely a felségek és udvarképes kíséretük gyülhelyéül szolgál. Ez kerevetekkel és támlányokkal
bőven el van látva, falait pedig tükrök, képek
diszitik. Az oldal-asztalokon órák, kargyertyatartók és ékes csecse-becsek állanak. A szalonhoz van
csatolva egyfelől az étterem, másfelől a császár
dolgozó terme. Az étterem közepére kivonható
asztal van helyezve s a kocsi hosszoldalfalai
mellett támlányok állanak, melyek a mi vasúti
támlányainkhoz hasonlítanak.
A császár dolgozótermének fő bútordarabját
csinos mivü irószekrény képezi, ezen kivül egy
renaissance stylben készült óra tűnik szemünkbe;
gondoskodva van hév- és légmérőről is, s a mi
kényelem tekintetében legfontosabb: távirdai készülettel is el van látva, melynek sodronyai a
kocsik alatt húzódnak végig és szétágazva, a dolgozótermet az udvari személyzet kocsiival hozzák
összeköttetésbe.
Az iróterem mellett van a császár és császárné hálóterméül szolgáló kocsi, pompásan diszitett két ágygyal a kocsi oldalfalai hosszában.
E mellett van az öltözködő terem, s tovább a kiséret kocsii.
(P. N.)

Augsburgi levél.
Augsbnrg, aug. 18.
Senki ki nem kerülheti a maga sorsát!..
Azt hittem, hogy ha én leirom — ugy a hogy
— Salzburgot: már én azzal leróvtam kötelességemet a magyar olvasó közönség iránt, mely a
császári találkozás körülményeiről, részleteiről
hű értesítést kivánt; nyugodtan fölszedhetem sátorfámat s mehetek tovább. „Ember tervei, isten
rendel!" hallgassa csak szerkesztő ur! mi történt
azután velem.
Vasútra ültem; haladtam München felé. Az
állomáshelyeken bizonyos ünnepi szín, tisztaság;
a vasúti őrök vörös ujjasba bujtatva: meglátszott
rajtok, hogy nálunknál magasb vendéget várnak.
Magyar embernek legfölebb az tűnhetett itt
még föl, hogy kukoriczát és szőllőt sehol sem lá r .
Egyik oldalon a berchtesgadeni és tiroli bérezek
felhőkkel küzdő csúcsai; mellettünk egy-egy megvillanó hegyi tó,köztük a szép Chiemsee; távolabb
a tágas dunai síkság.
Ezek a sziklák s ezek a tiszta tavak eszembe
juttaták a starnbergi tavat is, melyhez most minden mozdonyszusszanás közelebb vitt. A starnbergi tó Münchentől délre fekszik, hegyek lábánál, faluktól, kertektől, csinos nyári lakoktól
koszorúzva. Szélessége 5 negyed óra, hossza négy
ennyi. A vasút 1 óra alatt oda röpít; a müncheniek
ünnepnapokon seregestől látogatják. Ennek a tónak partjain lakott néhány év előtt egy magyar
főúr leányával, mostoha körülmények közt. Egyszer aztán egybeölelkeztek s alászálltak a zöld
hullámokba ! . .
Ott, hol a vasút az Isar hidján átrobog, látja
m
e g az utas először Münchent. A német ember,
ha egyebet nem, azt a kettős tornyot régóta ismeri: majd minden sörös pohár fedelére ki van
rajzolva. Ez a Frauenkirche, 400 éves épület;
tornyai csak félig vannak kiépitve. A tornyok
födelét eleget hasonlítgatják körtvéhez, ócska
római sisakhoz stb., olyan biz a, mint egypár hálófőkötő. Aztán ha a Frauenkirche alá mészsz 8
látod hogy az egész nagy tömeg barnult tégla,
melyet még vakolat sem véd s még sincs rajta

kopás, poriadás : több tisztelettel
viseltetel
iránta.
München utczái tágak, szélesek; a sok szép
uj épület, szobor, sétány az idegent csakhamar
megnyerik s kivált a magyar ember kezdi hasonlítani Pesthez. Sokkal jobban leírták ezt mások,
hogy sem én 1 — 2 órai rövid séta alatt tehetném.
Este felé feltünőleg megnépesülnek az utczák;
csakúgy tolong rajtok az elijedett, kerekképü ember. Aztán elhaladsz egy-egy kapu előtt s abba
bepillantva végtelen hosszú asztalok mellé települve látod ugyanazon embereket, előttük egy-egy
nagy kőkorsó, a korsókban sör, mi lehetne egyéb!
Tovább haladsz: a földszintek nyitott ablakain át
épen ezt látod; aztán meggyulnak a lámpák; boltok, kirakatok mellett mindenütt sörös pohár,
iszik belőle férfi ésnőegyiránt; sietve csoszognak
el melletted a szolgáló leányok: kezökben egyegy nagy üvegkancsó; sörért mennek. Végre magad is elfáradsz, megszomjazol s belépsz ,,Oberpollinger'-hez a Károly-kapu mellett. A termek
zsúfolva, csinos pinezérnők sürögnek; mihelyt
valahol helyet foglaltál: nem is várják hogy szólj,
csak teszik elődbe a habzó sört s a pohár alá egyegy durva posztóval béllelt pléhtálacskát. Mindenik pohárnak sarkos fedele van, a fedeleken kedélyes rajzok. A ,,stammgast"-oknak megvan
rendes pohara, abba a pinezérnő világért sem
töltene másnak! . . Nekem épen egy söröző hálósipkás német jutott.
Vacsorálunk, iszunk. Aztán kezdjük érezni
hogy eszünk kerekei hovatovább mind nehezebben forognak : tompulunk, butulunk. Végig pillantunk szomszédaink hosszú során; barátságos
vidám társalgás helyett kipirult arczczal, némán
merednek a levegőbe; ugy néz mindenik, mint
egy-egy bámész juh!
Kábultan lefekszünk, kábultan rósz kedvvel
ébredünk, s néhány óra kell mig vérünk újra
gyorsabban kering; gondolataink szokott frisseségöket visszanyerik.
Óvja Isten a magyar nemzetet, hogy valaha
borivóból sörivóvá váljék! . .
Másnap reggel Münchenből tovább röpített
a gőzös. Augsburg és a Lech vize nevére harezos
őseink rohanó csapatai, a nagy vereség 8 a nagykürtű Lehel jut itt minden magyar ember eszébe.
Az augsburgi székes egyház most is őriz egy régi
kopott lobogót. Akkori-e? ki tudná.
Mikor Augsburgban a vasútról pár órára
leszálltunk, egyszerre megütötte fülemet a hir:
„itt van a franczia császár nejével; a múlt éjjel 1
órakor érkeztek; a „három szerecsen"-hez szálltak;
már is meglátogatták a sz. Anna-iskolát, hol a
császár gyermekkorában tanult, mikor anyjával, a
jó Hortenziával itt lakott; a császár megmutatta
nejének azt az ablaktáblát, a melyikbe akkor nevét kovával belekarczolta, a név most is rajta van;
együtt nevettek rajta. Várják ide a bajor királyt
Münchenből, ki a császári pár elibe jő s végig
kiséri őket országán."
„Cseberből vederbe!" — gondolám magamban — Salzburgból elillantam, hogy ne irjak a
franczia császárról s ime itt van Augsburgban.
11-kor idejön a vasúthoz s indul München felé.
Ez az uj történelemnek egy darabja; meg kell
irnom a „Vasárnapi Ujság"-nak. Senki ki nem
kerülheti a maga sorsát! . . .
10 óra után hajtottak elő a bajor udvari kocsik.: rajtok minden kék és e^üst. Két szép fehér
ló, ezüst zabolával; a rúd horga, csattok, minden
ezüstözve; a kocsis szűk kék-bársony nadrága,
vörös mellénye, ezüsttel diszitett kék kabátja, harisnya, czipő, pofoncsapott kalap széles ezüst
paszománttal; a kocsi is kék, fehér czirádákkal.
Csakhamar lovaskatonaság jelent meg s tágas
kört húzott a bejárat körül, melyen belől a közönség nem jöhetett. Mi a középponton voltunk, biztos helyen, a vasúti váróteremben.
Egyszer hosszat futtyent a mozdony; érkezik
a bajor király, II. Lajos. Egyszerű, fekete polgári
öltöny volt rajta; magas, barna, karcsú fiatal ember, alig 24 éves. Az elsőrangú várótermek kék
és vörös selyemmel bevont bútorai közt fogadta a
tisztelgő küldöttségeket, sétálgatott s várta vendégeit.
11 órakor érkezett a császár; a bajor király a kocsihoz sietett, a császárnét karonfogta s
vidáman beszélgetve végigvezeté a termeken, föl
a vasúti kocsikhoz. Napóleon egyedül ment
utánok; sokat vénült, mióta Stuttgartban láttam.
Aztán a mozdony ismét füttyentett; a franczia
császár kihajolt a kocsi ablakán s magát kétszer
meghajtva, köszönt az odatolongott közönségnek,
mely levett kalappal csendesen ott állott.

Aztán a vonat tovasiklott s én asztalhoz
ültem, hogy mindezeket leírjam, mig az előttem
elvonult képek eleven szinét, a jövő napok tolongótarka jelenetei le nem törlik emlékezetem táblájáról.
_._
Szabó Sámuel.

Egyveleg.
— (Történeti adatok.) A nemrég véghezment
koronázás után. ugy hiszszük, már csak a párhuzam kedveért sem lesz érdektelen egy három század előtti koronázás ünnepélyeiből néhány adatot
fölemlíteni.
I. Ferdinánd császár és király, biztositani
akarván fiának, ki már 1562-ben római és cseh
királylyá koronáztatott, Magyarországbani örökösödését is, 1563. aug. 20-kára országgyűlést
hivott össze Pozsonyba, melyen a Rendek Miksát
királyul fogadják és azzá koronázzák. Közeledvén
ezen nap, a püspökök, mágnások és nemesek négy
ezer díszesen fölfegyverzett lovassal Pozsonyba
gyülekeztek, és gróf Zrínyi Miklós, a szigetvári
kapitány vezérsége alatt a Dunaparton tábort
ütöttek. A főurak bandériumai közül a következőké haladta meg a száz lovast:
Az esztergomi érsek, Oláh Miklós bandériuma 150, Báthory András és Miklósé 209, Zrínyi Miklósé 168, Erdődy Péteré 160, Nádasdy
Ferenczé 150, Dobó Istváné 132, Perényi Gáboré 118, Zay Ferenczé 100 lovasból állott. —
Miksa nejével és családjával, 3000 cseh lovas és
4 bécsi zászlóalj által követve érkezett meg.
Az ünnepélyek alatt netalán elkövetendő
árbeli zsarolások elhárítására, az élelmiszerek ára
következőleg szabályoztatott: Búzalisztnek köble
20 dénár, zabnak köble 15 d., árpának köble 13d.,
rozsnak köble 10 d., egy hízott lúd 6 d., szalonnának fontja 4 d„ marha- és borjúhúsnak fontja
2 d„ pontynak fontja 4 d., vajnak fontja 7 d.,
öt tojás 1 d., faggyugyertyának fontja 4 d., négylovas szekér széna 40 d., négylovas szekér szalma
20 d., négy-ökrös szekér fa 25 d., borsónak s lencsének pintje 1 d., legjobb bornak pintje 4 dénár.
— Közli Ránkay Márton.
** (Távirdai lelkiösmeretesseg.J Egy Karlsbadban időzött szegedi földbirtokos visszatértében egy-két napra öcscsét egy Jungbunzlauban
állomásozó törzstisztet látogatta meg s onnan táviratozott Szegedre, hazaérkezésének idejét tudatván nejével, kitol szinte táviratilag kért választ.
Hasztalan várta a választ, mert az csak nem jött
és igy kénytelen volt, a bizonytalanságtól gyötörve, elutazni; de megkérte öcscsét, hogy a távirat sorsa felől szerezzen biztos tudomást. Ez el
is ment éí Szegedre táviratoztatott, vájjon kézbesittetett-e a sürgöny? Nem, — volt erre a válasz,
— mert a czimzett meghalt. — Képzelhetni aztán
a törzstiszt meglepetését, midőn meghalt bátyja
egyszer azt irja neki, hogy szerencsésen megérkezett és övéivel együtt jó egészségnek örvend.
Erre aztán közölte bátyjával a tényállást; ez elmegy a távirda helyiségbe és ime a szolga sietve
hozza elő a sürgönyt lepecsételve, — e német
fölirattal: gestorben. — A szolga német és igy
nem tudott eligazodni — tehát rá irta breviter
hogy az illető meghalt — legalább igy megmenekedett a kézbesítéstől. — így beszéli el a „Sz. H."
** (A polgármester húga.) Bécsi lapok irják:
Unger Tóbiás volt protestáns lelkész nem rég
valami „Herberg"-félét alapított tanulók számára,
melyben olcsó lakást s kosztot kapjanak, s azonkívül egy csinos könyvtárt állított rendelkezésökre. Erre újság utján nőt keresett, ki vállalatában segitse. Egy Siller János nevű ember által
végre menyasszonyhoz jutott. A kisasszony Zelinka Francziska volt, a polgármester húgának
adta ki magát, s 25,000 ft. hozományt igért a lelkésznek. Miután Unger már 500 ftnál többet költött menyasszonyára, végre megtudta, hogy az
nem más, mint egy Morvaországból, Kamenjtzből
származott, s Bécsből már egyszer kiutasított
olcsó szépség. Siller, a csalás bűntársa, ugy mint
Zelinka, átadattak a törvényszéknek.
** (Egy uj szer a szóílöbetegség ellen.) A
„Science partons" egy czikket közölt, melyben a
szőlőbetegség ellen (Oidium Tuckeri) a szőlővenyige hamuja — s átalában a hamu ajánltatik.
Az eljárás abban áll, hogy a tőkék körül egy kis
árok ásatik (8" mély) és ebbe hamut tesznek, a
földdel betakarják. A legközelebbi tavasszal e
trágyázás folytán a tőkék oly erősen hajtanak —
mondja az iró, hogy a betegség erőt n e m képes
venni a tőkén, és gazdag termés jutalmazza a fáradságot. — G. L.
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nek visszaküldözgették, némelyiket tele firkáivá
ocsmány mocskolódásokkal. Még egyszer kísérletet tesz lapját a nép kezébe juttatni, s ha most
sem sikerül, kénytelen lesz fölhagyni vállalatával
** („A hány kérdés, annyi felelet") czimü
népszerű természettan; irta dr. Lévi Alvarez;
fordította Deák Farkas, ára 60 kr. — örülünk
minden olyan munkának, mely a természettant
népszerű nyelven terjeszti.
—i. (Debreczen város) közgyűlése Oláh Imre
nevű ottani ifjúnak 300 ft. évi segélyt határozott
két évre, hogy magát a szobrászatban képezhesse.

Mióta Pákh Albertnek, a „Vasárnapi
Újság" és „Politikai Újdonságok" volt szerkesztőjének állítandó síremlék ügye először
szóba jött, s az elhunyt számos barátainak
és tisztelőinek, kiváltkép e testvérlapok olvasóinak meleg részvétébe lön ajánlva: a begyült adakozások sora folytonos tárgyát
képezte közleményeinknek. Nem tehetjük,
hogy az eddigi, valóban szép eredményért
itt is ki ne jelentsük legmelegebb köszöneIpar, gazdaság, kereskedés.
tünket.
A síremlék ügyét intéző barátok bizott** (Térey Pálhoz), a párisi kiállításon orszásága, ily siker által buzdítva, kötelességének gos magy. kir. biztoshoz következő levelet intéismerte, megkezdeni a gyakorlati kivitelre zett a franczi csász. bizottmány főbiztosa: „Biztos
irányzott lépéseket. S e végből Keleti Gusz- ur! Van szerencsém önt értesíteni, hogy a reclatáv és Székely Bertalan ismert művész ha- matiók, melyeket ön a nemzetközi Jury határozazánkfiait kérte fo], hogy a bejött összeghez tainak módosításai szempontjából hozzám intézett,
azokkal együtt, melyek más részről jutottak hozmért síremlék iránt terv-javaslatot készít- zám, a császári bizottmány határozata alá terjeszsenek.
tettek aug. 16-án tartott ülésében. A császári biMihelyt tervöket bemutatják, értesitend- zottmány nem tartotta magát illetékesnek a nemjük arról s az ügy egész állásáról a tisztelt zetközi Jury által hivatalosan áttett sorozatokon
más változtatásokat tenni, mint helyreigazítani a
adakozókat, kiknek kegyeletes hozzájárulása tévedésből
eredt s sajtóhibákat, melyek jeleztettek
már is biztosította az óhajtott eredményt, a külföldi biztos urak vagy maguk a kiállítók álhogy Pákh Albert sírját érdemeihez méltó tal. A kitüntetések sorozata, mely Dentu kiadódiszes emlék jelölje.
Szerk.
nál tétetett közzé, közelebbről ez elv szerint fog

város —fiumei vasútvonalok építésének kiviteléve
lesz megbízva. Ezen vasúti építészeti igazgatóság főnökéül nekünk sweiezi származású Thommen A. mérnök ur jelöltetett meg, mint ugyanaz,
ki a Brenner vaspályavonalt lejtmérezte, kiépítette, s legutóbb a közforgalomnak át is adta, s
kinek a hegyek köztti vasutak épitésénél szerzett bő tapasztalásai, ezen fentebbi országgyűlés
határozata szerint a kormány által építendő pályák czélszerü és tökéletes kivitelére nézve elegendő biztosítékot nyújtanak. — Fackh Oszkár
miniszteri tanácsos ur a közlekedési minisztériumban nevezett mérnökkel jelenleg a nagyvárad—kolozsvári vonalt, melyen az építkezések
lehető gyorsasággal és mindenesetre igen rövid
idő alatt folyamatba veendők lesznek, már tettleg
be is utazza. Mihelyt nevezett urak Kolozsvárról
visszatérnek, a fiumei vonal bejárását teljesitendik, hogy ezen utóbbi vonalon is az építés megkezdéséhez szükséges intézkedések eszközöltethessenek.
** (A tiszavidéki vasút) állomásain a szállítmányok napról napra annyira felhalmozódnak, a
szállítási eszközök pedig napról napra annyira
fogynak, miszerint azt várhatni minden órán,
hogy a nagyobb mérvű szállitványozások a szállító eszközök hiányozása miatt teljesen fennakadnak; a mi által aztán az életbevásárlásoknak ishosszú időre szünetelni kell.

Mi újság?
kiigazittatni, s rövid idő múlva egy ujabb és
utolsó kiadás a közönség használatára bocsáttatni.
** (Fiume) nagy ünnepélyességgel ülte meg
Fogadja biztos ur nagyrabecsülésem biztosítását. O Felsége születés- és Sz. István ünnepét. A
irodalom és művészet.
u
Államtanácsos, főbiztos Le Play.
Sz. István-nap megünncpeltetése a múlt években
— (Az igazságügy-minisztériumtól beküldeFiúméban
a tiltott dolgok közé tartozott, most
** (Budavárosa) a közlekedési minisztériumot
tett szerkesztőségünkhöz:),,Törvény-javaslat a polazonban
a
magyar
kikötő város lakossága kétszemegkérte,
adassék
ki
azon
összeg,
melyet
a
korgári törvénykezési rendtartás tárgyában" és „Törres
hévvel
tüntető
ki e nemzeti ünnepen érzelvény-javaslat az irodalmi és művészeti jogok mány a tervben volt koronázási útra szánt, hogy
meit.
Már
kora
reggel
megkondultak a harangok
ezt
a
város
a
Duna-part
kiépítésére
fordíthassa.
—
biztosításáról." Az előbbi munkálat 26 ivre terjed,
s
a
zenekarok
a
Szózatot
játszva vonultak át
A
minisztérium
azonban
azt
felelte,
hogy
ez
ösz8 hozzá van mellékelve az igazságügy-miniszterFiume
utczáin.
10
órakor
ünnepélyes
isteni tiszszegről nem rendelkezhetik, de a várost minden
nek e tárgyban irt előterjesztése.
telet tartatott, melyen jelen volt a kir. biztos, a
áron
s
módon
elősegíteni
fogja
a
dunaparti
épit** (Pauer Ferencz.J mint kiadó tulajdonos
hatóságok képviselői és nagyszámú közönség.
előfizetést hirdet „Külföldi beszélyfüzér" ez. ha- kezésben.
** (A debreczeni kertészegylet) által okt. 5, 6, Este pedig fresco-menet tartatott a tengeren.
vonként 2 füzetben megjelenendő vállalatra;
és
7
napjain rendezendő gyümölcs, bor és kerti- Száz meg száz bárka, mindannyi fényesen s a
egy-egy füzet 5 ívet tesz; előfizetési ár: 4 kötermény
kiállításon következő jutalmak fognak magyar nemzeti színekkel ékitve, lebegett a költetre, mely áll 16 füzetből 4 ft. 40 kr. — 1 kötői déli ég alatt az Adrián s körüllengte ama hatetre, mely áll 4 füzetből 1 ft. 10 kr. Az összes kiosztatni: 1) Szab.kir. Debreczen város ügybuzgó jót, melyen az ősz Matkovich ült.
tanácsa
által
a
gyümölcsészet
s
kertigazdaság
előjövedelem 6 százaléka a székely segélyző-egylet** (Kossuth Lajos) a váczi választásra vonatnek igértetik. Gr. Mikó nyitotta meg az előfi- mozdítása czéljából, f. é. július 25-kén kelt lelkes
határozattal
kiállítási
jutalmakra
az
egylet
renkozó
válaszán kivül egy más levélkét is intézett
zetést.
delkezése alá bocsátott összegből jutalmaztatni Rudnay Jrzsefhez, melyben helyesli a vácziaknak
** (Beküldetett:) „Viszhangok az életből" fog: a) a legnagyobb, s legjobb elnevezésű alma- ama szándékát, hogy az ottani csatában elesett
irta Cserey Druzsiánna; kiadták ifj. Berzenczey és körtegyüjtemény 1 db. aranynyal; b) a legtöbb honvédeknek emlékszobrot akarnak emelni. ,,A
Miklós és Lukács fy Aurél. Megjelent Kolozs- válfaj téli-körtegyüjtemény 1 darab arany, c) a leg- multak dicsősége nagy nemzeti kincs. Nagy emvártt Steinnál; ára 1 ft. Cserey Druzsiánna több válfaj téli-almagyüjtemény l db- ar. d) a leg- lékezetek alapitanak a népeknek nagy jövendőt"
édes anyja a hírhedt bujdosó, egykori kormány- szebb és legjobb őszi-körtegyüjtemény 1 db. ar. — irja Kossuth — és ,,munkája megtakarított
biztos Berzenczey Lászlónak ; ifjúkora óta meg- c) a legszebb helybeli kertiszőllő gyűjtemény 1 filléreiből" 100 frtot küld a váczi emlékre.
szokta papirra tenni gondolatait, észrevételeit; db. ar. f) a legszebb hegyiszőllőgyüjtemény 1 db.
** (Kiss Ernőnek,) a magyar nábobnak, a
azokból mutatvány e kötet.
ar. g) a legjobb téli buzásalmafaj 1 tallérral; h) a
** (Megjelent) Steinnál Kolozsvárit és be- legjobb párisalmafaj 1 tall. i) a legjobb téli czi- forradalom diadalkoszoruzta hősei s az aradi 13
küldetett hozzánk: „A föld egyes népeinek s or- tromalmafaj 1 tall. k) a legjobb Simonffy piros vértanú egyikének majd 5 millióra menő összes
szágainak ösmertetése." Brassai Sámuel termé- almafaj 1 tall. 1) a legszebb s legjobb tormafaj 1 birtokai a törvényes s végrendeleti örökösöknek
szeti földiratának második része; irta Buzogány tallérral. 2.) Az egylet egyik buzgó tagja adomá- az igazságügyi minisztérium f. hó 11-ki rendelete
Áron, történelem és földrajz tanára. Ara 60 kr. nyából, az adományozó meghatározása szerint m) által visszaadatván, Torontálmegye törvényszéMint érdekes tárgyú és jól dolgozott könyvet oly helybeli kiállító, ki saját debreczeni szőllőskert- kének telekkönyvi osztálya által már át is Írattak
az örökösök nevére, kik a következők: Kiss Mikajánljuk.
jében termelt legkitűnőbb és tisztán kezelt bort lós, Karácsonyi Lászlóné, illetőleg örökösei,
** („Sanszkrit nyelvtant") nyújtott be legkö- mutat be, 1 db. aranynyal; n) oly debreczeni szezelebb dr. Hampl Antal az akadémiához megbi- gény sorsú kiállító, ki saját szorgalma után leg- Hamvayné Kabdebó Antónia, Kapdebó István,
Somoskövy Antalné sz. Kapdebó Johanna, Gotirálás végett.
több nemes válfaj gyümölcsöt mutat be, 1 db. borszkyné sz. Jakabfy Anna, Balás Frigyesné sz.
** (Vahot Imre) uj előfizetést hirdet az 186L. aranynyal; o) oly helybeli zöldségtermelő, úgyneben általa megkezdett „Honvédek könyve" folyta- vezett libakertes, ki saját szorgalma és fáradsága Lászlófy Mária, Jakabbfy Ágnes, Csiky Josephin
tására, öt füzetre. Az első füzetet szeptember hóra után a legkitűnőbb konyhazöldségekből összeállí- férj. Ivády Bélánó és Csiky Antónia, Simay
igéri, Klapka, Perczel, Asbóth ésVetter arzezké- tott gyűjteményt mutat be, 1 db. aranynyal; p) Kristófné sz. Jakabbfy Juliánná, Dániel János
peivel. Előre vagy utólag is fizethetni füzetenkint oly helybeli lakos, ki saját termeléséből legjobb és Boborné. Voltak ugyan sokan, kik egy vagy
más oknál fogva különböző igények alapján,
latjával. Vahot az előfizetésből 10%-1, a tiszta diófajt állit ki, 1 db. tallérral.
szintén részt követeltek a hagyatékból, azonban
jövedelemből pedig 20%-t a honvéd alapnak
** (N.-Váradon) gőzmalmi részvénytársulat ezek a királyi fiskussal együtt a per útjára utasitajánl fel.
alakult, melynek alapszabályait a hatóságok elé tattak. Az örökösök emléket szándékoznak álli* (Markovitsgyorsírás tana) e napokban ötöterjesztek már s melynek részvénytőkéje 500,000 tani a dicső tábornok hamvai fölé, a mi igen
dik kiadásban jelent meg. Szerző, mint írja, e művéfrtban (1000 db. 500 frtos részvényekben) állapi- llendő dolog.
ben felhasználtaamagyar országgyűlésen gyorsírói
tatott meg, mely részvények felét maguk az ala— (Halálozás.) Molitor A. I\, Amerikában
minőségében gyűjtött tapasztalatait, figyelembe
pitók tárták meg.
ílő hazánkfia, San-Franciskóból június 28-án kelt
vévé az elóbbi kiadásokra vonatkozott bírálato** (Vettük a „Haza") pesti életbiztositó-bank eveiében értesit,^ hogy testvéröcscse, Molitor
kat is, és így tetemesen javitott tankönyvet nyújt
a közönségnek. A mü ára 1 ft. 10 kr. Kapható füzetét, mely a különféle élet- és járadék-biztósi- lyula, azon hó 8-án hunyt el Sonomában, 46 éves
Bécsben a szerzőnél (AVieden, Heumühlgasse, N. tási müveletek, a temetkezési egyletek és túlélési corában, rövid^szenvedés után, épen midőn rég
8.), Pesten, Lampel Róbert könyvárusnál és ál- csoportok szervezetének átnézetét nyújtja. — A nem látott hazájába visszatérni készült. A boldobank alaptőkéje 2 millió frt o. é.
tala minden könyvkedésbe.
gult Lőcsén született, hol jegyzői hivatalt is viselt.
Legyen neki könnyű a távol idegen föld, melyre
** („Priatel Lidu") czimü lapot kezdett szerKözlekedés.
keszteni Jeszenszky László a tót nép számára hatestvéri könyek hullanak! S bár testi szemei nem
zafias szellemben. Most jelenti a lapokban, hogy
** (A közmunka- és közlekedési magyar kirá- áthatták viszont az imádott hazát, lelki szemei
lapjának mutatványszámai el sem juthattak a nép lyi minisztérium) biztos hallomás szerint egy ássák újra felvirulni azt, ugy a mint álmodá!
kezébe, mert a bécsi Zukunft és más pánszláv iz- vasúti építészeti igazgatóság szervezéséhez fo** (Ö Felsége) 1000 forintot ajándékozott a
gatok működése következtében oskolázott egyé- gott, mely a nagy-várad—kolozsvári, és károly- salzburgi szegényeknek.

Szerkesztői mondanivaló.

** (A zimonyi leégettek) javára ő Felsége a százalék engedménynyel szállítja. Ez engedmény
király 2000 ftot ajándékozott s azt az ottani dan- a kongresszus megnyílta előtti 8-dik naptól érvé•— Sz—n. A fordítás elég sikerült. De mi csak kivényes, a bezárta utáni 8-dik napig.
dárparancsnokság utján szolgáltatá ki.
telesen adhatunk fordításokat, és csak olyanokat, melyek
** (Kaluserek) is érkeztek Kolozsvárra a ro- egészen illenek lapunk köréhez, mit azonban Heine e szép
** (O Felsége a király) a szelepcsényi szümán
értelmiség kíséretében. Szerteszét az utczá- költeményéről nem épen mondhatnánk el.
kölködőknek 500 forintot ajándékozott magán— J. J. Az „Izlandi mennyasszony nem sokat ér; a
kon tánczolnak, ugrándoznak csorgős öltözeteikpénztárából.
ben. A közönség nagy mulatságát találja bennök. fordítás sem valami derék. Nem közölhetjük.
— Néhány szó a tanuló ifjak érdekében. Ifjúsági
** (A pápa) 2000 frankot osztott szét a szű** (A berlini „Bazár" szerkesztősége) tavaly vagy tanodái lapban volna helyén.
kölködő római zsidók közt.
1200 tallér jutalmat tűzött ki női munkákra. A
— I. J. A „Viharos éj" kö'.ölhetó, de az utolsó vers** (A török szultán) öt telivér arab lovat pályázat eredménye az lön, hogy beküldtek 2005 szakban egy közös eszmét, mi az egészet összetartani,
küldött ajándékba királyunknak; Hauslab tábor- különféle müvet, s a bizottmány ezek közül 74-et jobban ki kellene fejezni.
— Fraknövársl ja. K. B Az ujabb levél is a P. U.noknak pedig hármat. Hir szerint a porosz király- talált jutalomra érdemesnek. Magyarországról 4
ban fog megjelenni. Minél gyakoribb találkozást óhajtunk.
nak is fog küldeni ötöt.
beküldő részesült jutalomban: b. Jósika Júlia A lap ügye, ugy hiszszük, rendben van.
** (A belügyminisztériumtól) nagy számú Drezdában, Glanz Emília k. a. Makón, Kutrowitz
— Jász-Árokszállás. B. E. Ama régi dologra nézve
arany s ezüst koronázási pénzek érkeztek a pesti Luizak. a. Sopronban és Hannickené assz. Győrött. most már bajos lesz intézkednünk. Az eddigi évfolyamokban megjelentekhez hasonló közleményeket, az ismert felfőpolgármesterhez, melyek részint a városi levél** (Parisban) egy 30 éves, tisztességes öltötárban megtartásra, részint a koronázási ünnepélyek zésü ur a napokban a Vendome-oszlop legtetejéből tételek alatt, szívérten fogadunk.
— V. J . Azt hiszszük, a felszólalásban túlságos sok
rendezői, az ünnepélyben résztvett több kisasz- leugrott a térre. A test a légben kettőt bakázott, a keserűség. Ily általánosságban még sem lehet épen elszony, s azon ezéhek számára vannak szánva, me- a talapzatkő szélére s onnan a vasrács szögeibe mondani, hogy a népnevelők, kik minden kötelességöket
lyeknek tagjai a természetbeni ajándékok-at Ő Fel- hullott. A boldogtalan feje tökéletesen szét volt betöltik az ügy körül, jutalmazva egyátalán nincsenek."
Az sem korrekt önkormányzati fogalom, hogy e téren
ségeiknek megvitték.
zúzva s agyveleje tiz lépésnyire szétfecscsent.
mindent a kormánytól várjunk.
— (Nyitramegye N.-Bossán helységéből) irja
** (Egy milliomos bukása.) Sir Morton Pető,
egy tudósitónk, hogy ott a helybeli lelkész és
a nagy angol tőkepénzes, kit Amerikában a múlt
esperes, főt. Huzlik János, a ker. szolgabiróval
évben oly rendkívül ünnepeltek s New-Yorkban
egyetértőleg O Felsége születésnapjára aug. 18-án
oly estélyi adott, mely 25,000 dollárba került,
405-dik sz. f. — B a y e r K o n r á d t ó l ,
ünnepélyt rendezett. Számosan jelentek meg a
most megbukott. Adóssága 9 millió font sterling,
n.-bossáni templomba istenitiszteletre, a mely
(Olmützben).
azaz 60 millió tallérra rúg, mig vagyona körülalkalommal az esperes az ünnepélyre vonatkozó
belől 300,000 fontot vagyis mintegy 2 millió talSötét.
alkalmi beszédet tartott. A jelenlevők azután az
lért tesz. A deficit tehát csak 58 millió tallér.
esperes vendégszeretetében részesültek.
Kedves kis összeg.
** (Képviselő-választás) F . hó 27-ikén történt
** (Halálozások.) Ocsváry Gábor, Ungvárnak
meg a pest-józsefvárosi képviselő-választás, meg1848-diki országgyűlési képviselője, folyó hó
választatott Csernátony Lajos 388 szavazattal; el23-dikán Alsó-Németiben, Üngmegyében meglenfele Ráth Károly, királyi ügyek igazgatója,
halálozott. — Hercz Salamon, a pesti izraelita
214-et nyert.
hitközségnek sok évig volt elöljárója, kereskedő
** (Vukovics Sebő) Bácsban közfelkiáltással
és háztulajdonos, életének fi6. évében aug. 23-diképviselővé választatott.
kán meghalt Temetése vasárnap reggel köz** (A román irodalmi gyűlés) f. hó 26-án
részvét között ment végbe. Hercz hazafias magyar
tartá első ülését Kolozsvárit. Elnökké Bologa
érzületével is köztiszteletet vivott ki mint ez koJakab legf. törvszéki tanácsos kiáltatott ki, miporsójánál Kohn rabbi magyar gyászbeszédében
után rendes elnökei, b. Siaguna érsek és Cipáriu
meghatón ki is emelte. Ez volt az első magyar
nem jelentek meg. Pechy, kir. biztos is megjegyászbeszéd, melyet izr. halottas háznál Pesten
lent; a tagok fölállva „szetreaszke" kiáltással
hallottunk.
üdvözlék. A folyó ügyeken kivül Justinu Popfin
tartott értekezést a román nyelv fejlődéséről.
— (Adakozás.) A „Vasárnapi Újság" szerEste nagy lakoma, Popu László legf. törvény- kesztőségéhez beküldetett:
széki elnöknél. Az erd. múzeum igazgatósága
A Petőfi-szobor javára: San-Franciskoból
minden osztályát nyitva tartja a román gyűlés
Molitor A. P. 8 ft. 25 kr.
tartama alatt.
a
b
e
d
e
f
g
h
** (Az uj-pesti szigeten) 27-kén este nagy
Világos.
zene-estély volt az irói segélyegylet javára. Két
Adakozásuk I'ákh Albert síremVilágos indul, s 5-ik lépésre matot mond.
katonai zenekar játszott ingyen és jól; válogatott
lékére.
közönség volt jelen s a gyönyörű est és pattogó
XX. közlés. A „Vasárnapi Újság" szerkesz- 75-dik számú játszma. — A párisi világkiáltűzijáték derült hangulatot költöttek.
tőségéhez
beküldettek:
** (A bécsi Heumarkt-laktanya) a m. héten
lítási tornából.
Erzsébetvárosból
Dombi József 1 ft. 60 kr. — Kisszomorú eseménynek vala színhelye. Kolozsvári
Naményból Gyarmathy Zsigmond 20 kr. — Eperjesről vWinavere.)
(Rosenthal.)
(Winavere.)
(Rosenthal.)
Mózsi, magyar baka-ujonezon ennek káplárja KriLehoczky Jenő 20 kr. — Temesvárról Liedemann Rezső
Sötét.
Világos,
Sötét.
Világos.
schan, folytonosan szerété kedvét töltögetni, mely 50 kr. — Pestről ÜT. N. 40 kr. — Pestről Mátray Ernő 30
e7
-e5
19.
Vcl—dl
1.
e2
—e4
Fc4-e6
apró pofoncsapásokban, szóbeli faggatásokban kr. — Parisból Irányi Dániel 1 ft. - N.-Enyedről P.
Hb8-c6:
2. Hgl-f3
20. g 2 - g 4
g7-g6
(értsd: goromba sértegetésekben) a több hasonló Szathmáry Károly 2 ft. — Turcsánkáról Turcsányi AlaHg8-f6
*
Ff
1
•
bö
21. Hf5—h6
3.
Kg8~h8
ártatlanságokban nyilatkozott. Afiuegy darabig jos 1ft.— San-Franciskoból Molitor A. P. 8 ft. 25 kr. 4.
Hf 6 - e4:
0-0
22. g4 g5
Fd6—í8
csak tűrte a káplár bántalmait; de e napokban, — Pestről Nagy Miklós 2 ft. 88 kr.
He4-d6
5. Bfl-el
"Világos a játszmát mesteriA
XX-ik
közlés
összege
18
ft.
23
kr.
b7 -c6:
hogy ok nélkül az ujonezot pajtásai előtt arczul
6. Fb5—c6:
leg vezeti egész végig.
Az I—XlX-ik közléssel együtt begyült ed- 7. Bel-e5:f
Ff8-e7
csapá, ez vérszemet kapott s káplárjára ráemelvén
23. d4—dö
c6-d5:
8. Vdl-e2
f7-f6
a puskát, keresztül lőtte. Kolozsvári Mózsi min- dig összesen 1185 ft. — kr. 6 db. ezüst húszas és
24. Fe3 —d4
FfíS—g7
9. Be5-e3
Hd6-f5
den katonatársa a följebbvalói egyhangúlag ugy db. bajor tallér.
25. gő-f6:
Fg7-f6
10. Be3—c3
0—0
nyilatkoztak, hogy a közben elfogott s nyilván
26. Vdl -dS
Kh8-g7
11.
d2-d4
a7 -aö
27. Hc3 - <15:(!)
Fe6-d5;
szigorúan megbüntendő ujoncz, semmi panaszra
12. a2—a3
Fc8-a6
28. Hh6 -g4
Fdő—e4
13.
Bf8-e8
Ve2-el
nem adott okot, kötelességét pontosan elvégezte,
Péntek, aug. 23. „Fiesko." Szomorujáték 5 felv. Irta
29. Vd8-eS
Fe4—fő
Fe7—d6
14. Fcl-e3
Schiller; ford. Nagy Ignácz.
s mindenkivel békességben élt.
30. Fd4-f6:+
Kg7— g 8
Hf5-e7
15. Vel-ol
Szombat,
aug.
24.
,,A
biívös
vadász."
Opera
4
felv.
Ze** (Zsófia föherczegnö) hir szerint azért nem
81. Ve3- g5
Vd8-b8
He7-d5
16. Hf3 h4
néjét szerz. Weber Károly Mária.
32. H g 4 - h 6 +
Kg8-f8
ment el Salzburgba, mert fia gyászos haiála köHdő—c8:
17.
Hh4-f5
Vasárnap, aug. 25. „Szökött katona." Eredeti népszin33
Fa6
_
„„.
- - Ff6-e7f
feladja.
18. Hbl-c3:
vetkeztében azt a fogadást tévé, hogy egész éle- mü 3 szakaszban. Irta Szigligeti.
Rövid értesítések. Haraszti: Gr. F. B. A 104-ik sz.
tében gyászt visel.
Hetfö, aug. 26. „Fietko."' Szomorujáték 5 felv.
feladv. megfejtésében az első lépést meghiúsítja Bhő—h7,
Kedd,
aug.
27.
„Bánk-bán."
Eredeti
opera
4
felv.
Ze•* (A Florenczben) szept. 29-kén tartandó
s ilyformán nem lesz mat. A megfejtések közlésére nézve
néjét szerz. Erkel.
nemzetközi statisztikai kongresszusra a kik megSzerda, aug 28. „A kísértés." Színmű 4 felv. Irta megjegyezzük, hogy a külföldi szaklapok néha kilencz
hónapra terjesztik a határidőt, a lipcsei képes lap rendehívóval birnak, azokat a felső-olaszországi vas- Feuillet Octáv; ford. Radnótfáy
sen hat vagy nyolez hétben közli a megfejtéseket.
pálya-társaság 50, a dél-olaszországi társaság 40
Csütörtök, aug. 29. „Fehér nb'.'k Opera 2 felv.

SAKKÜÁTÉK.

Nemzeti színház.

HETI-NAPTAR.
Hónapi- &
hetinap
Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szóm.

Izraeliták
naptára

Katholikns és protestáns
naptár

Görög-orosz
naptár

Szeptember

August. (ó) Elul, Ros

lElul,Ros
F 18 Öran. fln.F 11 Egyed 2<> A 11 Samu
2
István, Kaliszta Efraim
21 Tádé
160 26j5
3 Selihot
Mansvét
Mansvét
22 Agathon
161 24 5
Rozál
4
Rozália szűz
23 Lupus
162 23I5
5
Victorin püsp. Erős
24 Eutichius
Eleuther
6 [fal. félsz 163 2 l | ő
Zachariás pr.
25 Titus
Regina
7 Sab. Jer 164 19 5
Regina szűz
26 Adorján
Hold változásai. 3 Első negyed pénteken, 6-án, 0 óra 47 perczkor reggel.

TARTALOM.
Petzval Ottó (arczkép). — Népdalok — Szinnyei Józs.
honvédfőhadnagy 1848A ki naplójából (vége). - A magyar
orvosok és természetvizsgálók XII. nagygy ü l é s e (képpel). — A magyar északi vasút (képpel). — Zász oszentelés az aradi dalárünnepélyen (képpel.) — Napóleon császár lakosztálya Salzburgban. — Augsburgi levél. — Egyveleg. — Tárház: Pákh Albert síremléke ügyében. —
Irodalom és művészet. — Ipar, gazdaság, kereskedés. —
Közlekedés. — Mi újság? — Adakozások Pákh Albert
síremlékére. — Nemzeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. - Sakkjáték. - Heti-naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.
#
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Minden gyomorbaj és váltólázban szenvedőknek
DR. PEARCE EDW.

GYOMORSZESZE
szabadalmazott

(Magén-

Essenz)

egy kitűnő gyorsan és biztosan ható segédszert nyújt minden
gyomorbaj ellen, úgymint: elromlott gyomor, étvágyhiány, gyomor-émelygés, rögzött gyomorgyengeség és rósz emésztés, savanyképzés, gyomorégés, felfúvódás, mindennemű gyomorgörcsök, fejfájás (ha t. i. ez a gyomorból származik), minden szeszes
italok által okozott bajok, végre váltóláz, kolera s más járványos betegségek ellen stb.

Pesten: Török József gyógyszerész urnái.

király-utcza 7-ik szám alatt, kihez mindazon vidéki arak, kik raktárt kivannak átvállalni, szíveskedjenek fordulni.
Azonkívül még léteznek raktárak következő uraknál:
Bécsben:

Weiss József
Tuchlauben 27.
„
Moll A. „
Aradon: Szarka János.
Brassóban: Fuhrmann és
Honigsberger.
Debreczenben: Borsos F.
Egerben: Ertingerlgnácz.
Eszéken: Deszáthy István.
Esztergámban: Beszédes
János.
Fehértemplomban: Filder Mihály.
Gyöngyösön : Koczianovich J .
Győrött: Némethy Pál.

Győrött: Lehner Ferencz.
Kolozsvárit: Hincz D.
„
Wolff János.
Komáromban: Térfy N.
Lúgoson: KronetterF.
Miskolczon: Balogh Istv.
Mitrovitzban: Cseiszberger József.
Nagy-Kanizsán: Fesselhofer József.
Nagy-Varadon : Molnár

Rimaszombaton: HainajárK.
Rosnyén: Foseb J. J
8.-A.-Ujhelyen: Reichard
testvérek.
Szegeden: Aigner Károly.
„
Meák Gyula. "
Sz.-Fehérvárott: Légman
Alajos.
Szombathelyen: Pilich F.
Temesvárit: Pecher J E.
JÓZ8OÍ.
Tokajban: Krötzer Ágost.
Pozsonyban: Pisztory B. Újvidéken: Grossinger K
„ Schneeberger D. Ungváron: Bene L.
Pécsett: Nendtwich Vil- Verseczben: Blurn József.
Veszprémben: Wurda M.
mos.

Postán küldve a pakolásért 10 krral több.

Ismét eladóknak illendő engedek adatik.
_ _ Számos, hires orvO3ok és más hiteles egyénektől nyert bizonyítványok
ugy, mint a többi raktárak lajstroma találhatók azon használati utasításokban,
melyek minden fentemiitett raktárakban ingyen adatnak ki.
2087 (4—4)
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patkányok s egereknek,

Különleges hathatósága az

ANATH ERIN-SZ ÁJ VÍZNEK
dr. Popp J. G. gyakorló fogorvostól Bécsben,

előadva J a n e t G y u l a gyakorló orvos stb. által, dr. professor O p p o l z e r
R e c t o r magnif. kir. szász udvari tanácsos, dr. K l e t z i n s k i , dr B r á n t s , dr.
H e l l e r stb. által rendelve a cs. kir. koródában Bécsben.
A fogak tisztítására szolgál egy- az anatherin-szájviz a foghus rotha
átalában.
dása ellen, biztos szer azon fájdalmak
Vegytani tulajdonságainál fogva fel- eltávolítására, melyek az üres fogaktól
oldja a nyálkát a fogak közt s fogakon. erednek, valamint csúzos fogfájdalmak
Különösen ajánlható annak használata ellen.
az evés után, mert a fogak közt visszaAz anatherín-szajviz csillapítja
maradt husrészecskékec a rothadásbani könnyen, biztosan, anélkül hogy valamely
átmenetkor a fog anyagot veszélyezteti káros következéstől tartania kellene a
s a szájból az oly kellemetlen bűzt ter- fájdalmat a legrövidebb idő alatt.
jeszti.
Megbecsülhetlen legkiváltkép az anaMég azon esetben is, hogyha a therin-szájviz a lélekzet kellemes illatborkő a fogakon AHepedni kezd, nagy bani tartására, ugyszinte a meglevő
előnnyel alkalmazható, a megkemé- kellemetlen bűzfi lélekzet emelésére
nyedést gátolja s az ellen nagyban mű- s annak eltávolítására, melyre nézve
ködik. Még akkor is: hogy ha a fognak elégséges, hogy ha a száj e vizzel naponlegkisebb pontja csorbítva van, a szaba- kint többször kiöblittetik.
don álló fog a csontszú által megtámadNem eléggé ajánlható az, taplós
tatik, okvetlen elvész s az egészséges foghnsnal. Az anatherin-szájvizet alig
fogakat is megrongálja.
4 héten át utasítás szerint használva a
A fogaknak szép s természetes beteg foghusróla halaványság elenyészik,
szinét visszaadja, minthogy azoknak és kellemes piros szín lép helyébe.
minden idegenszerü burokjait vegyésziÉpen agy jelesnek bizonyalt be
leg szétosztja s leöbliti.
az anatherin-szájviz ingón fekvő foKülönös haszonnal jár á műfogak gaknál, ez oly baj, melyben számtalan
tisztántartásánál, fentartja azokat ere- skrofulások szenvedni szoktak, valamint
deti színükben, fényükben, s a borkő le- oly esetekben, hogy ha az előrehaladott
rakodását, gátolja, s az oly kellemetlen korban a foghus elenyészése kezdődik.
bűztől megóvja.
Biztos szer az anatherin-szájviz
Enyhiti nemcsak azon fájdalma- könnyen vérző foghnsnal, mely a fogkat, melyek az üres és üszkös fogaktól edények gyengeségében keresendő. Még
származnak, hanem azok tovább terjedé- pedig ez esetben keményebb fogkefe
sét is meggátolja.
használandó miután a foghust karczolja,
Hathatósnak bkonvult be továbbá mely által tettlegesség idéztetik elő.
Kaphatók P e s t e n : TÖRÖK J. gyógyszerész urnái, király-utcza 8. sz. Vértessy Sándor illatszerárus urnái, Unschnld Ede urnái váczi-utczában, Molnár
János urnái, Lneif M. illatszerárus urnái, ThalmayerA. és társa, Hoffmann K.,
Balitzky Sándor uraknál. B u d á n : az udv. gyógyszertárban, és Ráth gyógyszerész urnái, Tabán, külvárosban.
2197 (3—6)
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Ára egy üvegesének, használati utasitással együtt, 1 forint.

Minden családnak s különösen azoknak, kik köszvény s csúzos bántalmakban szenvednek. Minden felesleges ajánlgatást, mely a Lairitz-féle erdeigyapot-gyartmanyokat s készítményeket megilletné feleslegesnek tartván,
tudatjuk, hogy Sigmand József főraktárában Pesten, városház-utcza 1-ső sz. a.,a
„zöld koszorúhoz" egv ftizetke létezik, mely a fentebbi gyártmányok keletkezését,
ezen iparágnak mibenlétét, valamint hasznos alkalmazását a fentebbi esetekben —
tárgyalja — s ingyen szolgáltatik ki. Mielőtt tehát bárki e czikkekért pénzt adna
ki, mindenkinek alkalom nyujtatik e kitűnő termények hathatóságáról meggyőződést szerezni. E füzeikéhez van egyszersmind csatolva, egy orvosilag hitelesített
utasítás, mely az oly jótékony erdeigyapot vagy tüfenyöfa-fűrdök önkészitését
foglalja magában.

A Lairitz-féle erdeigyapot-árnk-raktára

Remdában, a thüringi erdő mellett.
Schillingsgasse (Porié) 1074—i. Hotel „englischer Hof",
B'i
erbittet sicb rechtzeitig, unter Beifügung von 10 fl. ö. W. als Angabe per Sack. Anftrage auf nachstehende, bewahrte, vorzüglichste, direct bezogene Original-Saatge- Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-utcza 4. sz.) megjelent
és minden könyvárusnál kapható:
treide and Winterrops-Saaten unter Garantie der Echtheit:
Probsteier Saatroggen (Korn) í 25 -Sőfacher ) in plombirten Originalsácken zu
„
Saatweizen
j
Ertrag
> 1 Tonne ungefahr 2'/» nieder„
Winterrapssaat
)
österr. Metzen.
Effectuirungrechtzeitiger Ordres: Raps im August; Roggen und Weizen anfang*September; spStere so lange Vorrath, 14 Tagé nach Empfang.
Englische Saatweizen, namentlich: Feuton, Hopetown. Hunters, Winterés
Talerwrea, Redlhaff, Spaldings proiillo, KesMngland. Hallets «enealogischer,
Fern oder April und andere in Sácken von ungefahr 2'/« niederösterr. Metzen Effectuirung September; spatere Ordres vier Woehen nach Empfang.
SeelSnder Saatroggen (Korn) ) in Sacken zu 1'/, niederösterr. Metzen, Effectuirung
Seelsnder Winterrapssaat
) August; spater« Ordres 14 Tagé nach Empfang.
Ferner empfiehlt sie ihr Láger sammtlicher
2207 (2 -12)

TÖRVÉNYEK

hivatalos rendeletek gyűjteménye,

land- und forstwirthschaftlicher Sainen und Gemfise->»aiiien,

a nemzeti felelős kormány visszaállításától fogva.

jetzt insbesondere von Stoppelrüben (Wasser-), engl. Fntterrüben und Tarnips.
Bnchweism (Heidekorn), amerik. Píerdezahnmais, Acker-und Riesenspftruel, 1(1-8)
sowie auch von engl. Portland-Oment, engl. Steinkohlentherr, bestén t'hamoiteziegeln, Wiener-Nenstadter Binderpech, Fichtenpech, feinste belg. Wagenfetten. Pern-Guano, Knochenmehl etc. etc, sowie selbe auch ihre Dienste heim
Ein- und Verkauf laDdwirthschaftl. Producte und Fabrikate, fdr Landwirthschaft und
landwirthschaftl. Fabrikationszweige nöthigen Matériáién empfiehlt; auch zu Vorschüs- Első
sen auf dieselben. Schliesslich theilt dieselbe mit, dass sie für Oesterreich die GrneralAgentar der wiederholt mit den ersten Preisen, zuletzt auf der gegenwártigen Weltausstellung betheilten

köo. prenss. pat. Raü-Fabrik von Dr. A. Frank in Stassfnrth
übernommen hat, und empfiehlt zur Rapsbestellung, sowie zur Wiesen- und Kopfdüngung die Kalidüngeroinel derselben unter Garantie der angegebenen Gehalte an reinem Káli und Controle der löbl. agriculturchem. Versuchsstation in Prag, namentlich:
rohesschw«'felsanresKaIilO-l2/o, rohe schwefelsaure Kalimagnesia 16—18%,
dreifach concentrirtes Kalisalz 30—38%, fünffach concentrirtes Kalitutlz
50-53%. gereinigtes schwefelsaures Káli 89-42%, rohe schwefelsaore Magnesia, Kalkmngnesla. Sammthche Dunger sind eingemahlen. Preiscourante, Berichte
über Anwendung und Resultate dieser Dünger, Frachtangaben etc, sowie auch unsere
Samenkataloge und Berichte über Saatgetreide gratis und franco.

J191 (6-12)

Brttder Franki, Prag.

Könyvárusi jelentés.

Biztos és gyors megölése

Kiegészítő jegyzetekkel.
Szerkeszti

ÖKRÖSS

BÁLINT,

hites ügyvéd és magyar királyi igazságügyi miniszteri titkár.

füzet (1—34 számig). Második füzet (35—70 számig).
Nagy 8-rét. — Borítékba fűzve, ára egy-egy füzet 50 krajczár.

A magyar alkotmány

UJABB TÖRVÉNYEI,
s az 1848~ki törvények módosítása.
Kiegészítő jegyzetekkel.
Nyolczadrét. — Fűzve 30 krajczár. *

egy cs. kir. kiz. szab. patkány- és egér-irtó-szerrel
gyertya-alakban.

Egy d a r a b á r a 5 0 k r . a . é.
P E S T E N : T ö r ö k József gyógyszerész urnái, király-utcza 7-ik SE. a.,
Besztercebányán: Göllner H. - Brassóban: Gyertyánffy és fiai Csáktornyán: Kárász A.
Eperjesen: Zsembery J - fcszeken: Deszáthy István. —
Győrött: Lehner F. - Jassenovában: Declovits J . •- Kassán: Novelly A Keszthelyen : Wünseh F. - Kolozsvárit: Woif J. - Lúgoson: Kromler S. N-Becskereken- Nedelkovits. — Pápán: Bermüller. — Pozsonyban: Seherz
Fülöp -Segesvárt: Teutsch J. B. Sopronban: Pachhofer L. - Tisza-Ujlakon Roth J — Újvidéken: Schreiber F. — Vftrasdon: Dr. Halter A. — Verőcréo: Besz K. J. uraknál.
2202 (7-12)
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-ik szám alatt)
meeielentek és minden hiteles könyvárusnál, P e s t e n Grill Károly és Pfeifer Ferdi*"
'
nandnál kaphatók:

BUZGÓSÁGI- ÉS IMAKÖNTVBK.
Katholikusok számára.

Hajadanok őrangyala.
Katholikus imakönyv

1653 (1-6)

LELKI KALAUZ.

Elmélkedésre oktató imakönyv.

Alólirott, tisztelettel jelentem a t. ez. közönségnek, miszerint a sárospataki reformált főiskola könyvraktárában található könyvek kezelését a főiskolai igazgatóságtól szerződésileg magamra vállaltam. Bizalommal kérem a t. ez.
megrendelőket, hogy megrendelő leveleiket ezután hozzám, mint a főiskola egyedüli bizományosához, szíveskedjenek intézni. Az albizományosok ezentúl velem,
nem pedig a főiskolai könyvtárnok úrral fogják számadásaikat kiegyenlíteni.
Sárospatak, május 1-én 1867.
p E R J E S ,
JÓZSEF,
E
2125 (5—12)

sárospataki könyvárus.

Pezsgéborokü

közvetlen Francziaországból vámmentes ládákban 10 palaczkjával s feljebb.
Louis Roederer a Reims: carte Manche;
Jacquesson etfilsa Chalons: Créme
de Bouzy 2 ft.
Napóleon grand vin ; Moet * Chandon
a Epernay: Crémaut rosé 21 s ft. A
fentebbi fajokból Vs pakczkokban
lVift.
2097(20-24)
A pénzösszeg bérmentes beküldése vagy
postai utánvét mellett szétküldetnek

Floch Sándor

Bécsben, Ober-Dobling Nr. 28.

Külső és titkos betegségeket
valamint

gyöngeséget

katonai s polgári kórházakban megpróbált egyszerű módszerint a bátnnláSÍR gyorsan s gyökeresen gyógyít
WElSS J. gyakorló-orvos és szülész,
érdemült osztályorvos a cs. kir. helyőrségi főkórodában Pesten. A minden
kényelemmel ellátott, gyógyczélokra
s titokbantartásra tökéletesen alkalmas rendelési helyisége:
kismezA-ntcza 33. sz. a., 1-sO emelet, bejárat a lépcsOnél a terézvárosi
gyógyszertár mellett.
Rendel reggeli 1 —10 óráig, délntán
1—4 óráig.
Urak s hölgyeknek kölön bejárás szolgál, valamint a várószobák is
elkülönítve vannak. — Díjazott levelekre azonnal válasz adatik s kívánatra a gyógyszerek is megküldetnek
2221 (3-12)

Keresztény katholikus hívek
Irta T A R K A N Y I BÉLA.
templomi
és házi használatára.
Kis 8-rét. Nyomtatott papiron két képpel
Mindennemű
Szerkesztő
vászonba kötve 1 ft., velin papiron öt képpel
bőrbe kötve, arany vágással 2 ft 50 kr.
P E L T Z M A N N GERGELY,
Diszkötésben 5 ft.
sz. Ferencz-rendi áldozár.
E könyv szerzője, legismertebb egyházi Harmadik javított kiadás. — Hat aczélmetköltőink egyike, magasztos szellemtől átszettel fűzve 80 kr.
hatott könyvében diadalmasan oldá meg
Angol vászonba kötve, aranyvágással
szép czélját: a katholikus magyar hajadokapható Pesten, egyetem-utcza 4-ik ez.
1 ft. 80 kr.
noknak jó imakönyvet adni! A poézis leggazdagabb kutforrása,a szent vallás, ihlette
lelkét, midőn ezen magyar „szüzek imádságos könyvét" összeállitá. Legszebb, legmagasztosabb feladat egy költőre nézve. —
Őszintén ajánljuk ez imádságos könyvet, Gebete für katholische Ghristen.
Von
melynek csak lapozása is önkénytelen áhítatra gerjeszt fónséges, fölemelő, bibliai
J. S. ALBACH,
hangon irt imádságaival.
Priester a. d. Orden des h. Franz v. Assisi.
Sechzehnte
nach der vermehrten achten unveranderte
Auflage.
Mit sechs Stahlstichen. — Velinpapier. —
40 Bogén klein Octav.
Preise : In schwarzes Ledér gebunden ő fl.
Imakönyv
Mit Stahlkreuz und Schliesse 6 fi. 50 kr. kaphatók a legolcsóbb árakon és legnagyobb választékban minden*
a katholikus nőnem használatára.
In Chagrin gebunden mit silberner
nemű fehérneműek férfiak, hölgyek és gyermekek számára,
Szerkesztő
Schliesse 8 ft. 50 kr.
úgymint:
T A R K A N Y I BÉLA.
8000© darabnál több férfi-ingek rumburgi vagy hollandi vászonból darabja 2 ft
nyolczadrét, 352 lap, öt finom aczélmet75 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 ft
szetü képpel, hires műremekek után a kül10 ft, 12 ft.
föld legjelesb művészei által metszve.
1OOOO darabnál több szines férfi-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintája 1 ft.
Erinnerungen
Ára bőrbe kötve aranyvágással 4 ft., fran80 kr, 2 ft, legújabb minták és legdivatosabban varrva 2 ft 50 kr, 3 ft.
an Gott, Tugend und Ewigkeit.
czia bőrbe diszkötésben 6 ft.
Fehér pamut madapolan férfi-ingek 1 ft 75 kr, 2ft,2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr., 4 ft.
Von
J.
S.
Albaeh,
Férfi-gatyak vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 25 kr.
Ugyanaz zsebkiadásbau, kétfinomképpel
2 ft 50 kr, 3 ft, 3ft50 kr.
bőrbe kötve 2 ft. Franczia bőrbe kötve, Priester aus dem Orden des h. Franz v. Assisi.
Zweite Auflage.
Női ingek rnmburgi vászonbél, simák 2 ft 26 kr, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 5 ft.
kapocscsal 3 ft.
A vallásosság nőinkkel együtt születik; Mit Titel u. Titelbild in Farbendruck. Kői Ingek rnmburgi es hollandi vászonból himezve 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 50 kr,
8 ft. 9 ft, 10 ft. sveiczi és franczia mellmustrával 4 ft, 4ft50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr,
szivüknek hervadhatlan,kitéphetlen virága; (8-o. 384 Seiten.) Geh.3fl.In Chagrinleder
6 ft, 't ft.
ez azon égi malaszt, mely őket már ide lent
geb. mit Goldschnitt 5 fl.
Fiu-ingek vásnonból 4 éves 1 ft 80 kr, 2 ft 10 kr, 6 éves 1 ft 85 kr, 2 ft 40 kr, 8 éve«
a földön felülemeli, s melynek szent szor2 ft, 2ft45 kr, 10 eves 2 ft 10 kr, 2 ft 65 kr, 12 éves 2 ft 40 kr, 2 ft 90 kr, 3 ft
galma alatt nevelnek bennünket jókká, ta50 kr, 14 éves 2 ft. 65 kr, 3 ft 15 kr, 4 ft 20 kr, 16 éves 3 ft, 3ft50 kr, 4 ft, 4ft60 kr.
nítanak a szeretetre, vezérelnek a nemesre,
Szines fin-ingek 4 éves 1 ft. 10 kr., 1 ft 25 kr, 6 éves 1 ft 25 kr., 1 ff 40 kr, 8 éves lft.
a hitre, az üdvösségre. Az ő vallásos érzel36 kr., 1 ft 55 kr, 10 éves 1 ft. 60 kr., 1ft75 kr. 12 éves 1 ít. 65 kr., 2 ft 10 kr.,
mük elenyészhetlenségében bírja serkentőPrieres a l'usage des catholiques
jét, az imakönyv annak csak foglalkoztatója,
14 éves 1 ft. 75 kr., 2 ft 10 kr, 16 é' es 1 ft. 75 kr., 2 ft 20 kr
par J. S. Albaeh,
s ha eltalálja a női sziv hangját, melyen ez
Mindennemű téli alsó mellények, nadrágok, harisnyak és egyéb téli csikkek
Prétre
de
l'ordre
de
Saint-Fran<;ois
d'Assisi.
az Istent imádni, dicsőíteni szokta — mily
férfiak és hölgyek számára nagy váteszt-ísban.
kellemes foglalkoztatója! A íonnebbi imaNouvelle traduction
Főraktár a legjobb amerikai krinolinnak fehér vagy bamuszin, darabja 2 ft 50 krtól
könyv eltalálta e szívből jövő, Istenben d'apres ladix-septiéme edition allemande.
6 ftig, vörös 5 fttól 8 ftig.
emelkedő hangot, s így méltán leend azon
Színes alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft , 6 ft 50 kr, 7 ft, 7 ft 50 kr.
Avec trois gravures.
választott imakönyvek egyike, melyekből
És sok egyéb kész fehérnemű czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmenhölgyeink legörömestebb imádkoznak — 32-r. (587 1.) Fűzve 2 ft. Diszkötésben 5 ft. tesen elküldetik.
szeretteikért és a hazáért!
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rnmburgi, hollandi, (rlandl, kreasz-éa
bórvasznakban a legolcsóbb gvári árakon.
Vawonzsebkendök tuczatja 8ft,3 ft 5u kr, 4ft,4 ft 50 kr, 6ft,5 ft 50 kr, 6 ft,
7 ft 50 kr, 8ft,9ft,10 ft, egész 20 ftig.
.
tuczatja 5 ftfiOkr. 6ft,6ft50 kr, 7ft,8—16 ftig.
Imádságos és énekeskönyv Törölközők
1 2 ft
Szines »gyi kanavasz vége 9ft,10ft,11ft, > 13—16 ftig.
kathol. keresztény hivek használatára.
Katholikus imakönyv énekekkel és
Valóságos vásíon-asatalnemő.
Szerkeszté
zsoltárokkal.
Asztalkendők tuezatja 6 ft 30 kr, 6 ft 20 kr. 6 ft 60 kr, 7 ft 50 kr, 8ft,9 ft.
TARKANYI BÉLA JÓZSEF.
Abroszok minden nagyságban hat személytol 24-ig. Asztali keszletek 6, 12, 18 H
Szerkesztő TARKANYI BÉLA,
N/olczadrét (VIII és 440 lap). Bőrbe
24 személyre. Legjobb minőségű kdtő-czerna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
egri főmegyei áldozó pap.
kötve 3 ft. Franczia bőrbe tipocscsal 4 ft. Menyasszonyi keszletek bevásárlásánál ajánljuk dúsan felszerelt készfehérnemü vá12-rét. (314 lap.) Préselt angol vászonba
szon és asztalnemüekbeni nai-ry raktárunkat, melyek minden áron már összeállivta
kötve, arany vágással 80 kr.
vannak vagy kívánság szerint összeállítunk.
Mindennemű megrendelések mustra szerint gyorsan és legjobban elkészittetneS.
Krisztus
Nagy választás agyteritftk, piqtte és tricot-paplanokból.kavés-kenddkból és
kínszenvedésének és halálának minden e nembe vágó csikkekből.
Raktárunkban vett czikkeknél nagy előnyül szolgál az, hogy minden ajegvett, a»
negyvennapi megszentelésére, *rjegygyel
Katholikus imakönyvecske
ellátott czikk 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
a nagybéti ájtatossággal együtt.
elégitési esetben az ár vissza is adatik.
kis gyermekek számára.
Szállítások minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
Szerkeszté
Szerkesztő
gyorsan és legjobban eszközöltetnek,ugyszinte mindennemű megrendelések mustra szeTARKANYI BÉLA.
rint leghamarabb elkészíttetnek.
T A R K A N Y I BÉLA.
(VIII és 312 lap, 8-rét), 4 aczélmetszettel.
Sok fametszetü képpel, keményen kötve Bőrbe kötve aranyszegélylyel 2 ft. 20 kr.
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Díszkötésben kapocscsal 5 ft.
20 kr. a. é.

takarópapiros
(Hlakiilatur)

iftfle áíififttnge.

a legnagyobb

vászonruha-raktárban
váczi-utcza,

VEZÉRCSÍLLAG

..YPSILANTIHOZ' PESTEN,

az üdv elnyerésére.

Stundeii der Andacht.

Harmonies religieuses.

IFJÚSÁG KALAUZA
az flrftk életre.

DJ RÓZSÁSKERT.
NAGYBÖJTI K&LAUZ

Ártatlanok öröme.

Kollarits József én fiai.

«*

440

Folyvást előfizethetni

könyvkereskedésében (belváros, baratok-tc.re5.sz ) s általa minden hiteles könyvárusnál a

magyar tudományos Akadémia

2225 (1)

következő kiadásai, illetőleg ajándékul kapott könyvei, kaphatók:

III. Philosophiai, törvény- és
Ára o. ért
t ö r t é n e t t u d o m á n y i a k s rokon
ricztól (M. t Akadémia Évköny- ft. kr.
tartalmúak:
vei X köt. 5 darab). Pest, 1861. — 20
(Vége.)
Emlékbeszéd Bi jza József m akad.
Ára o. ért. rendes tag felett, Toldy Perencz
A középkori szobrászat Magyaror- ft. kr. titoknoktól (M. tud. Akadémia
szagon. Előadta Ipolyi Án.old.
Évkönyvei X. köt. 7. darab).Pest,
1862
(M. tud. Akadémia Évkönyvei X.
- 20
köt. 13. darab). Pest, 1863.
. . — 80 Emlékbes2éd idősb székhelyi Mailáth György m.akad. igazgató tag
A középkori magyar festészet emléfelett, Lonovics Józseftől. (M. tud.
keiből. A szcpes-víraljai XIV.
Akadémia Évkönyv<i X. köt 11.
századi történeti falfestvény. Elődarab). Pest, 1863
- S0
adta Ipolyi Arnold. (M. tud. AkaEmlékbeszéd Fallmerayer Jakab Füdémia Évkönyvei XI. köt. 3 dalöp m. akad. külső l«v. tag felett,
rab). Pest, 1864
— 30
Trefort Ágostontól. (M. tud Aka
Erdélyben talált viaszos lapok. (De
démia Évkönyvei X. köt. 12. databulis ceratis in Transsylvania
rab). Pest, 1863
- 30
repertis). A magyar Akadémia
Törvénytudományi Pályamunkák:
elibe terjesztette dr. Érdy János.
I kötet (A büntetésről s küPest, 1856
1 58
lönösebben a halálbüntetésről SzeErdélyben talált viaszos lapok (Tamere Bertalantól). Buda, 1841. . - 84
bulae eeratae) és magyar őstörtéII. kötet. (A büntetésről s külö• neti vizsgálatok dr. Érdy Jánostólnösebben a halálbüntetésről. Irta
Pest; 1859
5 Sárváry Jakab). Pest, 1844. . . - 84
Erdély érmei képatlaszszal. (Numi
Tanulmányok a komaiunismusnak
Transsylvaniáé). Közli dr. Érdy
egy humánus ellenszeréről. Irta
János. Pest, 1862
7—
báró Dercsényi János. Pest, 1860. - 50
Statistikai közlemények. A hazai álA magyarországi hitbizományok átlapotok ismeretének előmozdítáalakításáról. Az akadémia által
sára kiadja a m. tud. Akadémia
1846 ban b. Dercsényi János-féie
statistikai bizottsága.
jutalmakkal koszoruiott pályamunkák. Pest, 1847
I. köt. Pest, 1861
1—
- 80
II. köt. Pest, 1861
1 — Törvényeink története az ausztriai
há« országlása alatt 1740-1848.
III. köt. Pest, 1862
1—
(M. tud. Akadémia Évkönyvei IX.
IV. köt. Pest, 1863
1—
kot. 6 darab). Nyomozta SzlemeV köt. Pest, 1863
1—
nics Pál. Buda, 1840
VI. köt. Pest, 1864
1—
3 50
A hat kötet e g y ü t t . . . .
5 — Eszmék a magyar tudományosság,
Akadémia s iskolaügy körül. Irta
Statistikai és nemzetgazdasági közTóth Lórincz. Pozsony, 1848. . - 40
lemények. A hazai állapotok ismeElmélkedések a physiologi* és psyretének előmozdításai a k adja a
chologia körében, különös tekinm. tud. Akadémia statistikai bitettel a polgár*és erkölcsi nevezottsága.
lésre. Irta dr. Mocsi Mihály. Buda,
I. köt. Pest, 1865
2—
1839
- 42
II. köt. Pest, 1866
2 — Logika, lélektani alapon fejtegetve.
Magyarország a szerb vajdaság s
Brassai Sámuel által. Pest, 1858. . 1 15
temesi bánság mezőgazdasági staPhilosophiai pályamunkák:
tistikája. Kidolgozta és közreboI kötet. Buda. 1835.
. . - 80
csátja Galgóczy Kárviy. Pest,
II. kötet (A lélektudomány1855
2 10
nak nevelési fontosságáról. Irta
Magyar László délafrikai utazásai
Hetényi János). Pest, 1844. . . 1 —
1849-1857. években. Sajtó alá
III. kötet. (A lélektudomány
egyengette és jegyietekkel ellátta
viszonya a neveléshez. Irta Beké
Hunfalvy János. I. kötet egy földKristóf)- Pest. 1845
1 20
képpel s 8 kőiratu táblával. Pest,
Népszerű erkölcstudomány Irta Zsol1859
4—
dos Ignacz Buda, 1840.
. .
- 10
Magyar László délafrikai levelei és
A keresztény elem üdvös befolyása
naplókivonatai Kiadta Hunfalvy
ról a polgánsodásra. Székfogla
János. Egy abios-szal. Pest, 1867 - 7<>
lóul előterieszté [Tdvardy Ignácz
akad lev tag. Veszprém, 1862.
A moldvai magyar telepekről. Irta
- 40
P. Gegő Elek. Buda, 1838. . . . — 70 Tapasztalati lélektan Készítette Sza
lai István szent-mihályi ref. lelEmlékbeszéd gróf Teleki József m.
kész. Pest, 1858
akadémiai elnök fölött, Toldy Fe- 60
rencz titoknoktól Pest, 1855. . . — 35 A magyar Parthenon előcsarnokai.
Ataprajzolta Hetényi János. Pest,
Emlékbeszéd gróf Teleki László m.
•J
1853
akad. tiszt, tag felett, Lukács Mó

Heckenast Gusztáv könyvkiadónál Pesten, (egyetem-utcza 4. sz.) megjelent
és minden könyvárusnál.kapható:
AZ ANGOL

A MAGYAROK

A HONVÉD!
első magyar katonai hetilapra.
• ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK:

Postán küldve vagy pedi^Buda-Pesten házhoz hordva:

5 hóra auguszt—deczember . . % ft. 5 0 kr.
ÜBF* Az előfizetők teljesszámu példányban részesülnek.
üfflT" Az előfizetési pénzeket Heckenast Gusztáv hírlapkiadó-hivatalába
(egyetem-utcza 4-ik szám) bérmentve kérjük beküldeni.

A „Honvéd" kiadó-hivatala.

Egyes szám ára 15 kr.
TitkOS

2166 (12 -12)

Titkos

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok egyfltt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 8 ft.

ujonnan keletkezettek

•^
Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatasnal 10 krba, háromszori vagy több.zöri
igtatósnáJ csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wolkeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wolkeile Nro. 9. — Bélyeg-dii külSn
minden igtatás után 30 ujkr.

BETBGSÍGEK,

betegségeket

még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat folytán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül, hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gátoltatnék, gyökeresen, biztosan és g y o r s a n gyógyít

8 nap alatt

minőségre nézve

Magyarország

a török hódítás korában.

di\ FUX J.

26év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságában háborgattatnék.
Rendel : d. u. 1—4 óráig.
Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leggyorsabban eszközöltetnek.
Lakása: király-utcza, 33. sz. a. 1-ső
emelet.
2192(6-12)

Pest, király-utcza 27. sz. Medetzházban, 1-ső emelet, délelőtt 7 - 9-ig,
délután 1—4 óráig
Díjazott levelekre azonnal
valaszoltatik, skivanatra a gyógyszerek is megkűldetnek.
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POLLAK MÓRICZ papirkereskedéséből

egyetem-utcza 4-ik szám alatt, az ,,Album"-noz, Heckenast 6—féle házban Pesten.
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ÉLETE.

— ft. 60 kr.

-

„ 80 „

1 „ „ 80

„ 50
, 50
, 50
, 50
, 50
- „ 80
1

". -

"

1 „ 50 „
2 „ 50 „
látva, postai
(22 -25)

A Magyar Újságra

Hosszú időt igénybe vett szorgos tanuimányozásomnak sikerült a gilisztabetegség- szeptember 1-sejétöl fogva előfizethetni postán küldve:
nek, mely a gyermekek sorából oly tömérdek áldozatot ad a sírnak, az általam feltalált
„Gilisíta-csokoládéinban" tökéletes gyógyszert áilitni elő. Használati módja a sze- 4 h ó r a ( d e c z e m b e r v é g é i g )
• • . . . . . . 6 ft. — k r .
letek göngyölén olvasha'ó.
2170(11—12)
. . • . . . . . . . 1 „ SO „
Kapható Pesten: T ö r ő k József gyógytára és A. Thailmeier és társa kereskedé- 1 h ó r a ( s z e p t e m b e r r e )
sében, s ezenkívül számos bizonylatokat tartalmazó könyvecskémben jegyzett t. bizományoíimnál. Ára egy darabnak 20 kr., nálam helyben 6 darab egy forint. - Megrendelhető postautánvétellel az egész birodalomba.
K P O C Z P r .% « « S t S. k . gyógysz. Tokajban (3—6)
Pest, egyetem-utcza 4-ik sz. alatt.

A „Magyar Újság" kiadó-hivatala

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

csataterek.

4. A hatvani csatatér.

mf ggyógyittatnak

I. Napóleon császár

A SZÜLÉKET ÉRDEKLŐ.

184 8 /9-ki

48 óra alatt

Med, dr. Helfer Vilmos

50

Pest, szeptember 8-án 1867

(3-3)

levélpapír névvel
.
.
.
.
„
„
finomabb
„
„ legfinomabb
szines levélpapír névvel
I. Károly haláláig.
irta
„
„
„ finomabb
Fordította
Irta
„
.,
„ legfinomabb .
JÓSIKA MIKLÓS.
levélpapír monogrammal minden színben
Guizot Ferencz. dr. Fésűs György,
„
„
„
„
angol papir
Három kötet.
Czimképes kiadás.
db. levélpapír gyászfoglalványnyal s névvel
(489 lap) fűzve 2 ft. Diszkötésben 3 ft. 8 rét- (965 lap.) Fűzve 4 forint osztr. ért.
Ugyanaz gyászmonogrammal
100 db. magasnyomásúi latogatásijegy 1, 2, vagy 3-soros
100 „ k ő n y o m a t a látogatasijegy 1, 2, vagy 3-soros, koronával vagy
czimerrel
.
.
.
.
.
.
.
.
•
•
100 „ k ő n y o m a t a látogatásijegy vastag pristolpapiron, 1, 2, vagy
3-soros, koronával vagy czimerrel
.
1000 „ pecsétölómark, tetszésszerinti betűkkel vagy ozimerrel minden színben
Irta
A leghitelesebb kútfők után.
^
~
Vidéki
megrendelések — hogyha azok kellő utasítással el vannak
Salamon Ferencz.
Harmadik kiadás.
utánvét mellett gyorsan s pontosan eszközöltetnek.
1989
Nagy 8-adrét. (431 lap.) Borítékba fűzve í-rét (504 lap). Ára fűzve 2 ft., díszesen
kötve, aranyvágással 3 ft.

FORRADALOM TÖRTÉNETE OSTÖRTÉIVELME

Tizennegyedik évfolyam.

Jo-ik szám

Kápolna s az azt követett események
után Dembinszky fővezérsége tarthatatlan
lön. A kormány, Görgeit mellőzni akarván,
Vetterrel tett kisérletet. De ez csakhamar
megbetegedett s a fővezérlet újra emberére
várt.
Kossuth márczius 30-kán Egerbe ment,
a főhadiszállásra. Oda hivatott hadtestével
Görgei is, mert a kormány elnöke vele is
értekezni akart. Nem is lehete őt többé elkerülni, s az értekezlet eredménye az lön, hogy
Görgei helyettes fővezérré neveztetett ki; s
a VII. hadtest,
mely
eddig
közvetlenül
alatta állott,
- _^— _
Gáspár ezre^^=-^.~
des vezényle^ ^ A 1 —- -~Z~ —
~ ~tére bízatott.
_ ——n=- ~
—

ellenséget. — A terv, a mily váratlan volt
az ellenség előtt, oly gyorsan és ügyesen
hajtatott is végre. S hadaink már átkeltek a
Tiszán és Eger felé összpontosultak, mikor
az ellenség észrevette, mi történik. Jellasics
Kecskemétről Nagy-Káta felé nyomult, mig
Schlick az előnyös hatvani állomást foglalta
el. Maga Windischgratz főhadiszállásával
Gödöllőre vonult.
A két ellenséges erő körülbelül egyenlő
volt. Egyik-egyik 45—50 ezer gyalog s
4—5 ezer lovas fölött rendelkezhetett

test Hort körül szállt táborba.
Másnap reggel az ellenség egész erővel
nyomult ki Hatvanból, eltökélve seregünk e
részét megverni s jól védett helyzetéből
kiszorítani. Schlick estére nagy vacsorát
rendelt a hatvani préposti lakba, s kérkedve
szólitá föl a város előkelőit: lennének tanúi
a szép nyúlászatnak, melyet a magyar táborban tartand. De elbizottsága nagyon megcsalódott reményében. Kiváltkép erős tüzérségében biz"
va, kemény
ágyúzást kezdett a mieink
__^
ellen, de azok
.-"^:tazt hasonlóval viszonozE
ták.
.gy gy°rs
--_rjr-= \-~~-\-J- Az ágyúzás
hadi mozdu- ^ = ^ = 1 - —_^_ _- - - délutáni
két
lat szüksége
_I2. ^S~ ~ - _ I ~~~~
=
~^L-_
óráig
szakairánt a vezé= =i ~_-^"^ - ~ ~" ~=~
datlanul folyt.
rek mind
-^T^L-= -^^^-Lzr
=
Gáspár, a csaegyet értet^ I f - j - " ___^S.^r-~ _-=
ta kezdetén
tek. Közmeo-látván az elegyezéssel inlenség erejét,
tézték a teenmely e pondőket. A hadton mindenjárat közeesetre túlnyolebbi ezéljául
mó volt, az
nem egyeneArokszálláson
sen a főváros,
levő III. hadhanem a szotesthez külrongatott Kodött segélymárom fölért s ennek
mentése tüzemegérkeztéig
tett ki, mi az
nem akart elellenségnek a
határozó táfővárosból kimadást intézvonultát küni. — Schlick,
lönben is mahasználni
ga után vonakarva az
ná. Elfogadidőt, lovassá184 ,i-diki csataterek: 4. Hatvani nt. - (Thán Mór egykorú vázlata után.)
tatott Klapka
ga legjavával
indítványa is,
mely szerint a Zagyva és Galga mocsáros s valamivel több, mint kétszáz ágyúval. támadott s egy ponton visszanyomta a
vidékét tekintetbe véve, a pesti utón Hatvan
April l-jén Schlick erőszakos kémletet mieinket, a 9-dik huszárezred négy századát.
felé egyedül a VII. hadtest intézné a táma- intézett Hort felé, meddig a VII. hadtest
De midőn a sikertől bátorítva átalános
dást, mig az L, II. és III. hadtestek, Jász- előőrsei terjeszkedtek; de Pöltenberg had- támadást rendelt, megfordult a koczka. BalBerény és Nagy-Káta felé oldalba fognák a osztálya ott megállította az ellenséget, ki szárnyunkon a 9-dik honvédzászlóalj, a 19-ik
valószínűleg Gödöllő táján összepontosuló estenden ismét Hatvanba tért vissza. A be- sor ezred 3-ik zászlóalja, a 3-dik huszárezred
8

