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Legolcsóbb újság képekkel a magyar nép számára!

* s * ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS ^

.10 BARÁT
III

czimii

KÉPES ÚJSÁGRA.
(Egész évre 2 forint)

A mngyar emberben mindig megvolt az a vágy, hogy kívánt okulni,
tapasztalni, saját és mások tapasztalatai által bölcsebbé lenni. Nem is volna
életrevaló; nem is tudott volna fennmaradni oly sok száz esztendőn ke-
resztül, annyi ellenséges támadás, annyi sorscsapás közt, ha ez a jóravaló
tulajdonsága meg nem lett volna.

Most és ezután még nagyobb szükségünk van eme tulajdonságunk
ápolására, mint eddig, mert sokkal gyorsabban, sokkal mesterségesebben
halad az élet; a ki meg akar birkózni vele, össze kell fognia mind a tizet.

Minden nap, minden perez fedez fel valami ujat, a mit addig nem tud-
tunk; a minek tudására szükségünk van.

Legpontosabb értesítő 8 egyszersmind kellemesen tanácsadó jó barát
egy jó újság, minőt mi szándékozunk nyújtani.

A „Jó Barát" kéthetenként fölkeresi a magyar közönséget, szép ké-
pekben ismertetvén a haza és más országok nevezetes embereit; más érde-
kes képek is lesznek újságunkban: történetek, állatok, helységek s többefféle
képei. Mindezekről mégis irjuk a szükséges tudnivalókat érthetőleg, vilá-

semmit, csak a mit ránézve igazán jónak Ítélünk, ha pedig a magyar nép
érdekében károsnak tartunk valamit, arra figyelmeztetünk nyíltan és bátran
bárkit, a leghatalmasabbat is.

Ennek az újságnak az a czélja, hogy nőjön össze szorosan a magyar
nép leikével s legyen annak hű társa jóban és roszban.

Ezért föl is kérjük olvasóinkat, folyamodjanak hozzánk teljes bizalom-
mal, ha valami felől tájékozni kivánják magukat, vagy valami hasznos tapasz-
talatokat másoknak is tudtára adni, vagy valami méltatlan bántalmat,
keserves sorscsapást elpanaszolni akarnak.

Hogy lapunk valóban minden olvasni tudó magyarhoz eljuthasson,
oly olcsóra tettük árát, a mennyi mindenkitől, a legszegényebbtől is kitelik:

E g é s z e s z t e n d ő r e . . . . . 2 f o r i n t .
F é l e s z t e n d ö r e 1 „

Megjelenik a „Jó Barát," a jelen év október elején kezdve, minden
gosan, hogy a ki lapunkat pontosan olvassa tudjon oly sokata világ folyása h ó n a p b a n kétszer: 1-én és 16-án, sok díszes képpel és 32 oldalra terjedő
felül, egész életében folyvást utaznék egyik helyről a másra.

Érdekes, szivderitő, léleknemesitő elbeszéléseket és verseket is köz- tartalommal
lünk a nyugalom idejének gyönyörködtetésére. Mert Isten ugy teremtette ., A , z eiT ^ ??*,,P •
az emberi lelket, hogy a munka után megkívánja a mulatságot." 4 " l l t s i T m . *fll ]"g !*»

A z előfizetési pénzeket a „Jo Barát" krado-hivatalaba, egyetem-uteza

Es mindenekt'elett nagy gondot fordítunk arra, hogy a mi országunk-
ban történik, az összeséget érdeklő, mindazt mondjuk el pontosan.

Mert egy oly ország polgárának, a kinek ügyeit saját maga által vá-
lasztott képviselői, hivatalnokai intézik. — szak;.Ó£ tudni róla, hogy az ő

előfizetőt küld be, annak tiszteletpéldánynyal szolgálunk.
A legtöbb előfizetőt gyűjtőnek kedveskedünk egy 25 kötetből álló kis

könyvtárral.
U. I. A t. ez. egyházi és világi elöljáróságokat, kik a nép javát igazán

nevében, az ő javára vagy kárára válható intézkedések miben állanak. Illő szivökön viselik, tiszteletteljesen fölkérjük a magyar nép érdekében működő
is, szükséges is, hogy az ország polgára ha vérével és keserves szerzemé- j vállalatunk pártolására.
nyével járul az ország terheinek fedezésére, — tudja és ítéljen felőle: kik A népnek legnagyobb jótevője &£, a ki szellemét igyekszik mivelni,
és miként kezelik az ő verejtékéből és véréből nyert adót.

Mi ebben a mi újságunkban mindezek felől értesíteni fogjuk olvasóin-
kat pontosan és igazi barátsággal, ugy hogy jónak előtte nem mondunk

hogy Ítélhessen és javíthasson helyzetén. Bizony az országnak is az a leg-
jobb polgára, a ki legtöbbet tesz rá, hogy a nép összesége a polgári jogok
magasztosáágának értésére és mentői tökálletesebb betöltésére emelkedjék.

HECKENAST GUSZTÁV
laptulajdonos.

Pest, 1867. szeptember hóban.

(1-3)
RÉTHI LAJOS

szerkesztő.

ötödik kiadás,
( m a g y a r n y e l v e n mápodik.)

A nemi élet

titkai s veszélyei
Érte';ezések nemüés-,terhesség-, ön-

ferttfzés-, magömlés-, sápkor-, fehér-
folyás-, k wösülési tehetetlenség-, női
magtalanadról stb., ez u'tíbbi beteg-
ségek óv- és gyógymódjaival.

Függelékkel a 'mjakóri ragályzasról
és Dr. Rodet, honi orvoa

ragályelleni legbizíosb óv-
szeréről,

• f*1"*! *s nöi ivarszerek boueztani ábráival.
Ara: 1 uj forint.

Postán megküldve 10 krral több;
utóvétellel U) k r, t o b b -

Megrendelhető 87erzőtól következő
czim alatt:

Eiber V. P
Pesten József.utcza 66-ik számú

2178 (12 — 12) saját házában.

Birka eladás.
69 db. kos, mely közt

19 db. fiiital, 40 db. o>(..
_ _ _ _ ^ _ _ _ ^ _ gebb híígatasra alkal.

mas, valamint 952 db. tenve'szisre való
anyabirka, Pnszla-Kenffy*1!™ eladandó.
Bővebb tudósítást nyerhetniTörök-Szent-
M i k l Ó n , Hcrkl Karoly tiszttartó urnái.

2248(2-3)

Biztos és nyors megölése

patkányok $ egereknek,
8fty r S- *' r- ^' ! i- SI !4b- patkány- és egér-irtó-szerrel

gyertya-alakban.

v Ejfy darah áru 50 kr. a. é.
PESTEN: Tftr«k'Jn«fwf gyógyszerész urnái, király-titcza > -ik MZ. *.
Besaferezebsnyán: (röllner H — Brassóban: (ij-ertyánffy és fiai — Csáktor-
nyán : Kárász A. — Eperjesen: Zsembery .1 - Eszeken: Deszáthy István. —
Györfltt: Lehner F. Jassenovában: Declo-sits J. - Kassán: Novelly A —
Keszthelyen . Wüusch F. •- Koloesvártt: Woíf .i. — Lutcoson: Kromler S. —
N. Bee*kerffcen: Nedelkovits. — Papán: Bermüller — <'ozsonyt ar>: 8ch°rz
KUlop - Segesvárt: Teutsch J. B. Sopronban: Pachhofer L. — Tlsa&a-Uj-
lnkon: Roth J. — Újvidéken: Schreiber F. — vasasilua: i(r. Ha!*er A. - - V e-
róccén : Be»z K. J . araknál. 2202 (10—12)

A középdnnai gőzhajó-társaság
t. részvényeseihez.

A középdunai gőzhajó-társulat igazgatósága a t. választmány határozata folytán
ezennel közhírré te«xi, miszerint az eddig kiszolgáltatott ideiglenes nyugtáknak rész
vényekkel vaió beváltását folyó évi szeptember 15 tol bezárólag folyó évi október 15-ig
fogja esz!;ú?A\n\ irodai helyiségében (Pesten, feldunaeor 2. szám, 2. emelet.) Szabály-

i szerű forgatmánynynl eliátott nyugták elónmtatói, saját nevükre állíthatják ki a rész-
i vényeket. Az átvevők az átvételnél a bélyegdijt kifizetni kötelesek. — Kik a kitett
I napig részvényeiket a késedelmi kamatokkal együtt teljesen befizetni plmulasztják,
' azoknak eddigi befizetései a társulati pénztár javára esnek, s a részvényesek kőiül ki-
' torültetvén részvényeik a társulat tulajdonává válnak.

Az eddig semmit nem torit ^tett aláiróktól a befizetés többé nem fogadtatik el.
Pest, augusztus 28-án 1867.

2230(3-3) Az igazgatóság.

ROB-LAFFEGvSnr
Franczia-, Osztrák-, Oroszország- és Bel-
giumban egyedül elismert tulajdonságairól
kellő felvilágosítást nyújt a minden könyv-
árusnál és ügynököknél kapható ily czimű
röpirat: „Brochüre über die vegetabilische
Heilmethode des Dr. Boyveau-Lalíecteur."

A Rob-Laffectenr, melynek hathatósága
csaknem évszázad óta el van ismerve — vér-
tisztitó növényi szörp, mert könnyen emészt-
hető és Ízlésre nézve igen kellemes. Ezen
Bob a bőrbetegségek, valamint átalában a
megrongált nedvek és vér által előidézett
bajok gyógyítására, minden ország legelső
orvosai által a legjobban ajánltt tik.

A szárczagyökérből készült hashajtó ször-
pöt (Syrup Sassaparilla) stb. messze fölül-
múlja, s egyszersmind helyettesíti a hal-
májolajat (Leberthran), az antiscorbuticui
szörpöt, valamint a hamiblagot is (Jod-
Kalium).

E vértiszíitó növényi szörp csak akkor
valódi, ha ezen aláírássá! van ellátva: „61-
randean de St. fíervais." Alaposan és
rövid idő alatt minden egyéb merkuriális
anyagok használata nélkül, gyógyit ujabb
és elévült ragálvos nyavalyákat.

Kapható PESTEN: T ö r ö k J ó z s e f
gyógyszerész urnái a király-utozában 7. sz.
BUDÁN: Bakats L. V. udvari gyógyszer-
tárában TEMESVÁR OTT: Pecher J. E.

S^T" A központi raktár létezik Parisban,
dr. G i r a n d e a u de St. Gervais-nél, rue
Richer, Nro 12. — Hamisítások ellen óvás
tétetik. Minden előforduló esetekben a sza-
lag elkérendő, melylyel a dugasz borítva
van, és melyen az aláírás: Girandeau St. Ger-
vais találtatik. 2231 (2—12)

Kiadó-tulajdonos Heckeiiast (insstav. - Nyomatott sajít nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt.)

Tizennegyedik évfolyam.

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

BtT~ Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit aor, vagy annak helye egyszeri igtatásnal 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatáenál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyee-dii klilKn
minden igtatás útin 30 uikr.

A főváros orvosi és társadalmi köreit,
a magyar tud. akadémiát s átalában a ma-
gyar tudományos világot nagy veszteség
érte közelebbről Almási Balogh Pál elhuny-
tában. Bár magas életkort érve, de testi és
lelki erejének még egész teljével birva,
elhunyta a mily váratlanul, épen oly sajno-
sán is érinté nemcsak ismerőit, de a tudo-
mányosság minden barátját, közel és távol-
ban. S midőn az elhunyt iránt viseltető
tiszteletünknek azzal adjuk jelét, hogy bár
lapunk 1858-dik évi folyamában életrajza s
egy régi arczképe már közölve
volt, most uj és sikerült arczké-
pét közöljük s életrajza legfőbb
vonásait kiegészitve terjesztjük
olvasóink elé, — azt hiszszük,
közohajtásnak felelünk meg ez-
által.

Almási Balogh Pál 1794-ben
született Borsodmegyében, N.-
Barczán, nemes családból. Már
gyermek- s ifjúkorában ritka
tehetségeknek adta jelét, midőn
alsóbb iskoláit Rimaszombatban,
a felsőbbeket Sáros-Patakon és
Késmárkon folytatta s végezte;
ez utóbbi helyen a jogot hall-
gatta a nagyhirü Adorján ta-
nártól, de a tudomány ez ága
iránt nem nagy rokonszenvet
érzett. Kötelezett tantárgyain
kivül különösen nyelvismeret
szerzésében szorgalmatoskodott,
még az iskolában magáévá tette
a németet, francziát és olaszt,
s megismerkedett e három iroda-
lommal is, sőt Patakra tanul-
mányai befejezése végett vissza-
térvén, ott az angollal is, mind
fáradhatlan magán-szorgalom
által.

1817-ben Pestre jött s az /l-
orvosi tudományokra szentelvén
magát, kitűnő sikerrel végezte
a tanfolyamot és 1822-ben orvostudorrá
avattatott. Pár évi gyakorlat után, terjed-
tebb tapasztalatokat szerzendö magának,
beutazta Németországot, mindenütt keresve
az egyetemeket és kórházakat. Ez útjában
ismerkedett meg a hasonszenvi gyógymód
alapelveivel is, s azok iránt csakhamar nagy

A l m á s i B a l o g h P á l .
(1794—1867.)

bizalmat kezde érezni, mi utóbb a legerősebb
meggyőződés erejére érlelődött. És Lazájába
visszatérvén 1826-ban, azóta folyvást a ha-
sonszenvi gyógymód rendithetlen hive ma-
radt, és e tannak mind az elméletben, mind
a gyakorlatban, nem egy uj hivet s nem
egy szép diadalt szerzett.

Orvosi gyakorlata egyre nagyobbodott;
a legkitűnőbb családok tisztelték meg bizal-
mukkal; ö volt többi közt gr. Széchenyi
Istvánnak is házi orvosa, házi barátja, ki a
nagy hazafit, midőn 1848 szeptemberében

A L M Á S I B A L O G H P Á L .

szerencsétlen ehnehábora kiütött, Döblingbe
kisérte.

De még nagyobb volt hatása az iroda-
lom és tudomány terén; és pedig két irány-
ban. Egyik a hasonszenvi gyógymód tudo-
mányos vitatása, mely ügyben számos elmé-
leti vitát s polémiát folytatott, tömérdek

megtámadást, mondhatjuk üldözést szenve-
dett s vert vissza, és egy élénk tudományos
eszmecserének lön központja. A másik mező,
melyen működött, a nyelvészeti volt, s szá-

| mos idevágó dolgozatai és fejtegetései foly-
tán, már az akadémia megalakulásakor
(1830), annak levelező, 1835-ben pedig ren-

| des tagjává választatott. E minőségében volt
megbízva a „Tudománytár" szerkesztésével

I is, mit több éven át ernyedetlen szorgalom-
I mai s ügyszeretettel folytatott. Azonban a
i tudománynak mind több és több ágaiban

"'• lépett föl, A philosophiában az
első 100 aranyos pályázatnak ő
lőn nyertese; a természeti tudo-
mányokban a „kávé, thea és
csokoládédról irt müve által
szerzett érdemeket. A „Köz-
hasznú ismeretek tárát" nagy-
számú encyclopediai tartalmú
czikkel gyarapitá; valamint
ujabb időkben ama vállalat foly-
tatását, az ,,Ujabb kori ismere-
tek tárát" is. Egy szóval, irodal-
mi munkássága oly sokoldalú
volt, hogy munkáit egyenként
felsorolni lapok kellenének, s
mégis mindenütt ugy a tárgya-
lás alapossága, mint az előadás
korrektsége és csinja által ki-
tűnt. Még öreg korában irt mü-
veit is, minő a „Rózsáról" irt
szép értekezése, e két tulajdon
tünteti ki.

De semmi téren nincs Al-
mási Balogh Pálnak annyi s oly
kitűnő érdeme, mint a társa-
dalmi téren. E téren szeretett s
tudott ö kiválólag hatni, kezdet-
től fogva. Tőle jött az iparegye-
sület első eszméje, tőle az állat-
kínzás elleni egyleteké. Az isme-
retek szélesebb körben terjesz-
tésére ö indítványozott először
tudományos, de egyszersmind

közérdekű [felolvasásokat s társalgásokat,
Athenaeum czim alatt; mi azonban, bár
szerkezeti tervét s alapszabályait is elkészí-
tette, létre nem jöhetett, hanem a hasonczi-
mü hires folyóirattá nőtte ki magát.

Még többet tett társadalmi úton akadé-
miánk érdekében, melynek javát kiválóan

39-ik szám.

Pest, szeptember 29-én 1867.
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szivén viselé. Több rendbeli utazásai alkal-
mával tömérdek összeköttetést, csere- és más
tudományos viszonyt hozott létre a magyar
és a külföldi akadémiák s más tudományos
társulatok és intézetek között. A külföld
legelső tudósaival személyes ismeretsége
lévén, e viszonyait egészen a hazai tudomá-
nyosság érdekében hasznosította. Különösen
1856 nyarán tett külföldi útja volt e tekin-
tetben igen gyümölcsöző Ekkor vivta ki
hogy a párisi Tudományok Akadémiája
csereviszonyba lépjen magyar akadémiánk-
kal, mit az előtt több meghiúsult kísérlet-
tel nem birtak kieszközölni. Balogh, hogy e
czélt elérhesse, megismerkedett mindenek
előtt az intézett állandó titkárával Flou-
rens-nal, a nagy hirü physiologgal, és az
intézet elnökeivel, a híres Géofi'roi St. Hé-
lairrel, valamintaz akadémia több jeles tag-
jával, kik a magyar tudóst mindnyájan ki-
tűnő szivesség^el fogadták s ezek pártolása
által sikerült kieszközölnie, hogy Európa
legnagyobb s legtekintélyesb Akadémiája,
nemcsak tudósitványait (comptes rendues),
hanem évkönyveit is megküldje akadémi-
ánknak. Hasonló sikerei fáradozott Angliá-
ban is, hol Owen, Lyell, Faraday (a minap,
vele csaknem egy időben elhunyt világhírű
tudós) s többek ismeretségét, barátságát s
tudományos segélyét nyerte meg magának,
hazánknak s akadémiánknak. így Európa
minden nevezetesb tudományos intézetei-
nél; s e fáradozásai által roppant szellemi
hasznot szerzett és nagy hálára kötelezte a
magyar tudományosságot.

Még egy kitűnő szolgálatot tett, szintén
társadalmi utón és az akadémia közvetítésé-
vel, a közműveltség ügyének Magyarorszá-
gon. Ugyanis az ö fáradozásai és buzdításai
következtében egyesült negyven lelkes ma-
gyar hölgy azon czélra, hogy tíz éven át,!
évenkint mintegy 140—150 aranyat ad a
m. akadémia kezeibe, népszerű tudományos
müvek díjazására, mik ugy vannak rendsze-
resen beosztva, hogy tíz év alatt a tudomá-
nyok széles mezejéből mindazt, mi az átalá-
nos miveltség színvonalán tudni és ismerni
való, magukba foglalják s igy együtt egy
nálunk annyira szükséges teljes encyclop--
diát adjanak, tudományos alapossággal, de
egyszersmind vonzó és könnyed modorban.
Ez az ismeretes „Magyar hölgyek dijának"
keletkezése és czélja, s ezt is Balogh Pálnak
köszönjük.

A magyar orvosok és természet-vizsgálók
évi nagy vándorgyűlései, sok évi szünet
után ismét fölelevenülvén s országszerte és
vidékenként mind nagyobb és nagyobb érde-
keltság ébredvén e tudományok iránt, Balogh
Pál indítványára egy külön szakosztály állít-
tatott föl a társadalmi tudományok számára;
se nálunk még egészen uj téren is működik
már a szellem, ismét Balogh Pál indítására.

De ki győzné érdemeit mind elsorolni!
Azoknál csak jelleme tisztasága és modorá-
nak szivélyessége, egyéniségének kedves-
sége volt nagyobb. A társadalom minden
köreiben tisztelt és szeretett egyéniség volt,
A magyar tudósnak, a kitűnő orvosnak, a
meleg keblü emberbarátnak s a becsületes,
tiszta jellemü embernek oly példányképe,
minő Bemünknek valódi dicsőségére válik.

Az erőteljes s még sok évet igérő testal-
katú férfiú súlyos betegségének hire min-
denkit megdöbbentett; tizenkét napi súlyos
szenvedés után bekövetkezett halála min-
denkit mélyen megszomoritott. 73 évet élt
közhasznú 'munkálkodásban, fáradhatlanul
az emberiség legmagasb érdekei: a művelt-
ség, tudomány és élet szolgálatában; - 73
munkateljes évet; de azt mondjuk: még is
kórsín nyílt meg sírja, még soká kell vala
élnie! — á — r —

M á 111 0 r 0 s a 11.
Ez aztán fökéges egy állapot,
Most látom csak ragyogni a napot;
Pedig sötét van, az ám, az bizony,
Olyan igaz, minthogy e bort iszom!
De hát az a sok csillag hova lett,
Mely ott ragyogott a padlás felett?
Vagy úgy! . . . boromban gyöngygyé változott:
Azért hevit e bor, az átkozott! . . .
Ni-ni: hogyan sugárzik a fejem!
Egy pajkos szellem tánczot jár velem . . .
Ah, mit beszélek! hisz mint sziklaszál,
Mint rhódus-oszlop, két lábom ugy áll.
Mégis csak jó volt az az iskola:
Mindennek megvan a maga oka!
Most már előttem fejtve a titok, —
Nem lehet máskép: én világitok.
Hisz én az álló fényes nap vagyok,
Az egész világ körültem forog;
Büszkén is nézek napként szerteszét . . .
De napom! szedje rendbe az eszét,
Pillantása ne legyen oly hamis,
Tekintsen az árva kancsóra is!
Ne bánjék vele olyan botorul,
Mert utoljára bizony felborul . . .
Bor . . . borul . . . bor hát! Lrinck mi baja?
Harmatra vágyik a nap sugara.
Oh drága kancsó! mért van feneked?
Amúgy kellett voln születned neked;
Legyen átkozott az a cserepes! . . .
No! kedves babám: kérlek, ne nevess;
Mert megharagszom édes angyalom,
S karcsú termeted által karolom:
Ugy, ugy, integess, csak hajlongj felém . . .
Tyhű! a kemenczét hogy megölelem!
Ezt már szégyenlem, e gyalázatot:
Hogy ez otromba rajtam kikapott —
Vér . . . veres borral moshitom le csak,
Előre szinig töltött poharak:
Vegyetek körül, mint rózsafüzér!
E koszorúnál többet ugy sem ér,
Mit a költőnek mostan nyújtanak;
Ebben nincs tövis és nincsen salak.
Dicső, nemes bor, annyit mondhatok!
Ettől születnek nagy gondolatok;
De nem is csoda: egri a neve,
Mint lány csókjáé: édes a heve,
S hogy csókra tüzel, harczra bátorít,
Annak okát is én rég latom itt:
Hisz török vértől ázott földje meg.
S rajta magyar köny harmatja remeg!
Hohó! ez kissé keserű dolog:
Most már minden oly bolondul forog,
Gőzerővel keringnek a falak, —
Most jobb lesz ott lenn az asztal alatt;
Ha már fölfordul az egész világ,
Én sem maradok állva legalább . . . .

Komócsy József.

Ha a fejedelem nem élne, akkor mindent
meg kellene kapnia, de mig él, elég az a mit
küldünk.

Serédy Zülfikárhoz fordult: mondd meg
ö nagyságának, emlékezzék rá, hogy ő biz-
tatta uramat, hogy meginduljon, s ne vonja
meg jó akaratát, ne változtassa meg jó maga
ajánlását, bizony nem lesz háládatlan az én
kegy elmés uram.

A vezér mennyre-föld re esküdözött, hogy
ne gyanitson a fejedelem semmi roszat, sem
a szultán, sem ő nem vonják meg jó akarat-
jukat: de ha most adnak athnámét; mikor
székébe fog ülni, mivel megy hozzá a császár
embere?

Serédy ismételve Bethlen Gábor s Kata-
lin példájára hivatkozott s kérte a nagyve-
zért: törekedjékahitalmas császárnál, hogy
a jelvények mind kiszolgáltassanak az ifjú
fejedelemnek. Tőle távozva a vezéreket járta
el, megkérte a kapuczi pasát is, hogy forgo-
lódjék ezen dologban. A törökök ezzel is
zsarolni akartak ujabb összeget s az egész
athnámé komédia csak arra czélozott. *)

Máj. 27-én Serédyt újra fogadta a nagy-
vezér. Végre is meglett, az athnámé, bár
nem ugy mint azt a fejedelem ohajtá, smint
ő, Bethlen, Bocskay nyerték, hogy a portai
összeköttetés teljes körvonalát magában
foglalá: ,,a rendek és fejedelem kérelme foly-
tán, hagyom és rendelem — mond az ath-
námé — hogy atyád halála után — ki mig
él, Erdély fejedelme lesz és marad — ezen
fejedelemség te reád szálljon; te pedig az
igazságban, hűségben, engedelmességben
állhatatos maradj, barátainknak barátja,
ellenségeinknek ellensége légy, Erdély adó-
ját fényes portánkhoz való hűséged s ragasz-
kodásod szerint annak id-jén szorgalmatosán
beszolgáltasd; ha valaki a havasalföldi s
moldvai vajiák, bojárok s főrendek közül
pártoskodást támasztana s Erdélyországba
menekülne, az ilyest megfogasd s fényes
portámra beküldjed, valamint más birodal-
mam alá tartozó szökevényeket is." Ezután
kiköti az athnámé, hogy atyja életében a
fejdelemség dolgaiba ne avatkozzék s ez
esetre, a fejedelemséget atyja halála után ő
reá ruházza. Minek jeléül küldi a jelvé-
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II. llákóczy György fejedelem meg-
választatása és beigtatása.

( V é g e.)

VII.
Máj. 22-én Serédy újra kihallgatáson

volt a vezérnél. Elmondá neki, hogy a feje-
delem s az ország leveleit átfordittatta s ő
hatalmasságának bevitte. A szultán megér-
tette, hogy ifjú Rákóczy atyja halála utánra
fejedelemmé választatott s ezt helyben is
hagyja. Már készül fökapuczi basája, ki az
öreg fejedelemnek két kaftánt, az ifjúnak
is két kaftánt s ezenkivül zászlót, botot,
levelet és az országnak is levelet visz
magával.

Serédy meg volt lepetve, mert az egész
beszédben athnáméról szó sem volt. S el-
mondá, hogy az egész dolognak főerössége
az athnámé, ez a régi szokás, ezt biztositá a
szultán Szolimánnal kötött egyezség is,
hogy kit az ország megválaszt, azt nemcsak
a jelvényekkel, hanem athnáméval is erősí-
tik meg. S most ö nagysága athnáméról,
kardról, lóról, egy szót sem szólott, —
azok nélkül pedig hogy micsodás a megerő-
sítés, azt ö nagysága bölcsen megítélheti.

A nagyvezér feleié: igy volt ez a régi
kanunban. Igy nyerte Báthory Kristóf is.

3
Egy másik szultáni fermán válasz volt

Rákóczynak körlevelére. Ebben is kikötötte
a szultán, hogy az igazgatást, míg él, meg-
tartsa s fiára ne ruházza, mert ez csak halála
utánra van fejedelemmé erősítve, s szokás
szerint szivére köti a hűséget és igazságos
kormányzást. Neki is küld két kaftánt s fiá-
nak is, melyeket tisztelettel öltsenek fel.

Szokás szerint a rendeknek is külön adtak
választ, szultáni fermánt, melylyel kérelmök
meghallgattatása tudatik velők, s szivökre
köttetik, hogy annak idejében az atyja ha-
lála után trónra lépendő fejedelemhez tart-
sák meg hüségöket — meg a portához is.**)

E levelek előre közöltettek Serédyvel és
Ráczczal. Ez utóbbi nyomon tudatta tartal-
mát Rákóczyval, ki jun. 13-án kapta meg
azt s rögtön válaszolt is boszusan, hogy ha
hát ilyen nyomoru feltételeket kaptak s az
is oly rengeteg pénzbe került: miért biztatta
Rácz öt Zülfikár szavaival, miért Serédy a
nagyvezér nevével; ő bizony még elvárt
volna. ***) De már ezen ezúttal nem lehetett
változtatni, s a mit tehetett, annyi volt: már
másnap jun. 14-én világosan megírta, hogy
ö Zülfikárnak egy fillért sem ad, „nem ment
épen végbe a dolog, arra bizony nem iszik,
minden dolga csak álnokság volt." 4*)

*) Serédy jelentése Rákóczyhoz máj. 25-ről. A fehér-
vári levéltárban.

**) Mindhárom okirat Feridun bég gyűjteményében,
fordítva Szilády Áron által.

***) Eácz jelentése jun. 24 ről; eredeti Fehérvárit.
**) Eredetiről az erdélyi múzeum-egylet birtokában.

Ekkor már az erdélyi követek útban
voltak haza felé. Fogadta őket a nagyvezér
bucsu-kihallgatáson, fogadta maga a szul-
tán is, és szokás szerint engedélyt adott
Konstantinápoly elhagyására. S valóban a
mint a kapuczi basa s kísérete, a dobosok,
síposok elkészültek, jun. elején Serédy meg-
írta urának elindulások napját s levelét
gyors-postával küldte el.

Rákóczy a mint a tudósitást megkapta
jun. 16-án, körlevelet bocsátott szét: „mivel
Isten kegyelméből követink s országul a
kegyelmetek követi a fényes portán követ-
ségöket elvégezvén, jövő útban vannak, s a
mint tudósitanak bennünket, szerelmes fijunk
Rákóczy György fejedelemségre való elec-
tióját acceptálta, helybenhagyta és igen ja-
vallottá, s annak bizonyságára a fényes por-
tának s az országnak régi szokása szerint
fökapuczi basáját császári zászlójával, bot-
jával, athnómé-levelével s több illendő csá-
szári ajándékival hozzánk és az uj fejede-
lemhez solemniter küldte; kit mi is, mint
olyan hatalmas császár fökapuczi basáját és
hogy ilyen nagy országos dologban jár, il-
lendő becsülettel és solemnitással akarván
fogadni", — felhívja a rendeket egyenként,
hogy jul. 4-én Fehérvárit ünnepélyesen je-
lenjenek meg. *)

A követség jul. 7-én megérkezett A fo-
gadás és szultáni beigtatás ünnepélyeit egy
szemtanú következőleg írja le:

Az ifjú Fejedelem electioja dolgából az fé-
nyes portára expediáltatott fő-követek az Kapuczi
Passával együtt, ki által hatalmas császár kardot,
botot, zászíót, tollas szkofiás gazdag süveget és
athnámét küldött, in hoc anno praesentis 1642.
die 7-a Julii Szász-Sebesre érkezvén, 8-a die
ejusdem reggel 5 órakor onnét megindultának.
Serédi István uram fő követ, s az szász-városi
királybíró Fodor István és Barcsai Ákos uramék
vele lévén az Kapuczi Passával Musztafa Agával,
kit az ifjú Fejedelem is hatalmas csáaz r méltósá-
gához illendő böcsülettel akarván excipialni, Te-
kintetes Ngos Kornis Zsigmond tanács ur, és Bihar
s Zaránd vármegyének főispánnya, praeficialtat-
ván az mi keglmes urunk dispositíoja szerént
végben vitelére és elrendelésére, jó reggel az
megirt napon az tanács urak,é3 több főfő rendek,
az mi keglmes urunkat az templombeli karban,
ifjú fejedelmünkkel együtt bekísérvén, s az több
fő-rendek alá menvén az templomba, s reggeli
könyörgést meghallgatván, az mi Keglmes urun-
kat, s az ifjú fejedelmet minden urak és fő-rendek
bekisérték a palotába és az audientia házba. Ott
ő Nga az ifjú fejedelmet szép istenes áldással,
szerencséltetéssel szállására bocsátotta, mind ta-
nács urakkal s főrendekkel egyetemben, és azalatt
felülvén minden rendek lovakra, és az ország
dobját is megütvén, szállásárul (az ifjú fejedelem
is felülvén lovára) szép módjával kiindult, kimen-
vén annak előtte még jó reggel, elől az magyar,
utána penig az német-gyalogok az Kapuczi Pas-
sának exeipialásának helyére. Az magyar gyalog
hétszázán, az német peniar ötödfél-százan egy
zászlóval leven, szép ordinantiában, az magyar-
gyalog ketten jobb kéz felől, az német penig bal
kéz felől négyen-négyen menvén egy rendben. —
Az ifjú fejedelem is innét 6 órakor szép renddel
a tanács urakkal, és több böcsületes fő-rendekkel
megindulván dob, trombita zengés alatt mentek
ki az Sz. György kapun; elől menvén az Sándor
Mátyás mezei-kapitány serege, utánna az fejér-
vári, sárdi, vajasdi és enyedi nemesség, ütánna
az ifjú fejedelem fő-ember, és ifjú renden levő
tigris- és párduez-bőrös szolgái no. 32 Utánna
vitték az szerszámos vezeték-lovait; fejedelmi lóra
való szerszámok, czafrangok s tigrisbőrök lévén
rajtok no. 10. — Azok után mindjárt az ifjú feje-
delem, előtte menvén az öcscse, Kornis Zsigmond
urammal egy rendben, — előttök Hallej István
uram, Eédey uram. Ezek előtt Szalánczi uram,
Pécsi uram. Azok előtt is Barcsai Zsigmond uram,
Kornis Ferencz uram,Vesseléiiyi Boldizsár uram,
hárman egy rendben. Utánna pedig az ifjú feje-
delemnek, az főemberek felesen egy csoportban
mentenek; úgy mint: Bornemissza Pál uram,
az mi kglmes urunk udvari lovas főkapitánnyá, és
mezei hadainak generálisa. Kemény János uram

*) Eeredetiről a károly-fehérvári könyvtárban.
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Fejérvármegyének egyik főispánnya, az mi kglmes
urunk főkomornyikja, Fogaras várának főkapi-
tánnyá, és táblai hites assessora, Bethlen Ferencz
uram Fejérvármegyének egyik főispánnya, az mi
kglmes urunk fő-hoppmestere, és táblai h. asses-
sora, és azon kivül az mi kglmes urunk több fő-
udvari szolgáiban is ifjai, és bejárói nagy cso-
portban mentenek; legutól követte az udvari
sereg négy zászlóval.

Kapuczi Passa is az váradjai hidon Serédi
urammal, és az több követekkel, s hozzá tartozó
szolgáival, siposival, dobosaival és trombitásaival
in summa personis no. 36. egy vezetékével, és
terhes lovaival által jővén, és innét az ifjú feje-
delem is szép lassan, és illendő módon közel-
getvén, egy felől az magyar gyalog, s más felől a
német állván rendben, jutottak szembe egy alkal-
matos tisztás, és térés helyen az régen elpusztult
Fejérvár az hol volt. Az lovas seregek is csak kö-
zel rendelt helyeken lévén, kik mind kopjások
voltak. Es az Kapuczi Passa először lováról le-
szállván, és ugyan jó darabocskát menvén az ifjú
fejedelem felé; az öccse, és tanács urak, s az fő-
emberekben is mintegy 10 persona, ezeken kivül
Bornemissza Pál, Kemény János, Haller István
uramék leszállván lovakrúl, az ifjú fejedelem is
leszállott, és egymásnak böcsület-tételek, s kö-
szöntések, szerencséltetések után az Kapuczi
Passa hatalmas császár nevével illendő módon
megáldván az ifjú fejedelmet, és ő is igen böcsü-
lettel alázatosságának repraesentálásával elfo-
gadván és megköszönvén, azután az Kapuczi
Passa császár küldött kardát, maga kezével olda-
lára kötötte az ifjú fejedelemnek; maga kardját
leoldván elsőben maga oldaláról s Monáki Mi-
hálynak adván. — Azután az zászlót adta kezé-
ben, kit fogott le tőle nemzetes Huszár Mátyás
uram, Küküllő vármegyének egyik főispánnya,
Marus Széknek fő király-birájsi, fő lovászmester,
és táblai hites assessor. Utolszor az bot adatott
az kezébe az ifjú fejedelemnek, kit adott nemze-
tes Haller Péter uram kezéhez; szép áldásokkal
adván mindeneket az Passa az ifjú fejedelemnek,
és ő is hasonlóképen excipiálván. — Ezek igen
böcsülettel meglévén, az öccse és tanács urak s
főrendekkel elsőbben lovokra felülvén, azután az
ifjú fejedelem is az Kapuczi passával felülvén,
azalatt az öre<; lövő szerszámokkal lőttek az bás-
tyán; azonban megindulván, az ifjú fejedelem
jobb kéz felől, az pasa psniglen bal kéz felől, egy-
más mellett, az Király-Kutja mellett eljövő de-
rék ország útján jöttek az majorig, s ott alá tér-
vén Sz. György kapujára menő hidra, jöttek be
ugyan az Sz. György kapuján.

Mind kimenet, s bejövet mellette lévén az
kengyel-futók, alabárdokkal no. 6. — Előtte pe-
niglen az ifjú fejedelemnek Bethlen Ferencz fő-
hoppmester uram jött, s ott mindjárt előtte csá-
szár zászlóját, és botját egymás mellett hozták az
megírt főemberek; rendeltetvén az zászló és bot
mellé, egy felől Kapronezai György, más felől
Petki István uramék. — Az zászló előtt mindjárt
Rákóczi Zsigmond és Kornis Zíigmond uramék,
előttök Rhédey Ferencz, és Haller István uramék
jővén, — megtartván egyébképen mindenekben, az
kimenetelben való ordinantiát, bejövet is.

Beérkezvén azért az városba, és az magvar-
gyalog bal felől, jobb felől penig az német jővén,
mind egész az mezőtől fogva szép lassan, mikor
az Kapuczi pasa szállásához jutottak, ki azGállfi-
háznál volt, mindjárt az öreg lövő szerszámokkal
viszont lőttek. — Az ifjú fejedelem böcsületet
tévén az pasának, — bement szállására az pasa,
kinek békésérésére, hatalmas császár méltóságát,
és az mi kglmes urunk böcsületet szem előtt vi-
selvén, számos főemberek rendeltettek, u. m.:
Serédi István, Lázár István, Basa Tamás, Szász-
városi királybíró, Bornemissza László, Barcsai
Ákos, Vitéz György, Zsombori János, Bánffi
Zsigmond, Gyerőfi János, és Farkas Ferencz,
uramék. — Ez alatt az gyalog is legelői bétaka-
rodván az vár piaczára, s kiki szokott helyén áll-
ván sorjában szép renddel, az ifjú fejedelemmel
az tanács urak és több főfő rendek az várba is
bémenvén (békésérték az pasa siposi, dobosi, és
trombitási) és mind az tanács urakkal együtt az
ifjú fejedelem az mi Kglmes urunkkal szemben
lévén; — elsőben az tanács uraknak, azután az
ifjú fejedelemnek ő Nga micsoda áldásokat, okta-
tásokat, és intő parancsolatokat adott, — az
is illendő és alkalmatos időben napfényre fog
menni.

Ezek igy végződvén el, mind német és ma-
gyar gyalog az vár piaczán két izben lőttek; —
az német penig Quartélyára helyére akarván
menni, ki az Sz. György kapuján,az mint négyen-

négyen mentek egy rendben a török szállása élőt
úgy lőttek. — Meglévén mindezek 9-a die ejus-
dem mensis szemben akarván az mi Kglmes urunk
az pasával lenni, az magyar és német gyalog az
Kapuczi pasa szállásától fogva egész az grádicsig
szép rendben állván, — 10 órakor az mi Kglms
urunk hintójában ülvén, Barcsai Zsigmond és
Pécsi Simon uramék az grádics előtt, és előttök
leven Farkas Ferencz, Mikes Boldizsár, Káinoki
István, Kapronczai György, Bornemissza László,
Imecs Moizes, kisebbik Bánfi Zsigmond, Bálintit
György, Vitéz György, Gávay Péter, Keresztessi
Ferencz és Haller Péter uramék, — ezek előtt
nagy csoport fő és szolgáló rend menvén gyalog,
az Kapuczi pasa szállására érkezvén, az szekér-
ről leszállván, s szállására felmenvén, s vele szem-
ben lévén, s köszöntvén, az mi Kglmes urunkhoz
audientiára hittak. Alá jővén felükének, az Ka-
puczi pasa maga hátul, egyedül az főhelyre, —
előbb Barcsai Zsigmond, és Pécsi Simon uramék,
— az egyik ablakban az Kapuczi pasa fija (egy
singnyi hosszú magasságú patyolatja lévén) az
Kapuczi pasának, tisztességes öltözetben. — Az
grádicshoz érkezvén leszállott, az holott Huszár
Péter és Kaponczai uramék várták és fogadták,
—• felindulván az garadicson, előtte menvén az
Kapuczi pasának Barcsai Zsigmond uram több fő
rendekkel. Az palota ajtójában várta a mi Kgl-
mes urunk főhoppmestera Bethlen Fer. U. és
egyenesen behozván az mi Kgls urunk audien-
tiaja házában, az holott ő nga asztalánál feláll-
ván, jobb keze felől két tanács urak, bal keze fe-
lől az ifjú fejedelem, háta megett az mi Kglmes
urunknak Rákóczi Zsigm.u. állván. — Az audien-
tia háza ajtajánál, egy felől az főrendek s más fe-
lől bejárói állván az mi Kgs urunknak. — Be-
jövén az Kapuczi pasa, elsőben az mi Kglms
urunkhoz menvén, kezét és köntösét C3Ókolta ;
hat. császár levelét s fővezérét megadván, két
kaftánt is adott az mi Kgls urunknak, — azután
az ifjú fejedelemhez is menvén, kezet fogván,
császár levelét és fővezérét megadván, két kaf-
tánt is adott rajta, fejében tevén császár küldött
szkofiás süvegét. — Az után az tanács rendnek
hat. cáászár levelét, s fővezérét megadván, ő Kegl-

i meket és a főrendeket kaftányozta meg renddel,
u. m.: Kornis Zs. — Rákóczi Zs. — Haller Ist.
— Rhédey Fer. — Kassai Ist. — Szalánczi Istv.
— Nagy Pál, — Bornemissza Pál, — Kemény
János, hoppmeüter, Huszár Mátyás uramékat. —
Ezeknek áMÉHtt kitakarodván az audientia házból
az tanács tMBres fő-rendek, maradt az Kapuczi
pasa vele valókkal, az ifjú fejedelem, Rákóczi
Zsigmond uram ott benn, és az török deák. —
Az ebédet elhozván, és az tanács urak bejövén,
az ebédre kimentek, — az holott böcsülettel vég-
ződvén az ebéd; három asztalra lévén, —• nyol-
czad magával ült az Kapuczi pasa az asztalnál.
— Az urak és fő-rendek közül penig Kornis Zs.
— Rákóczi Zsigm. — Haller Ist. — Rhédey Fer.
— Kassai Istv. Szalánczi Istv. — Pécsi Simon,
— Serédi Ist.— Sulyok Ist. — Szászvárosi király-
bíró, Basa Tamás, Rőti Orbán, Barcsai Ákos
uramék.

Elvégződvén az ebéd :iz tanács urak felkel-
vén az asztaltól, az ifjú fejedelem penig jobb keze
felől az mi Kgs urunknak, az asztal mellett fel-
állván, és az Kapuczi pasa bal kéz felől lévén az
mi Kgs urunknak, az mosdás hogy el végződött
az tanács urak beindulván az audientia házba,
az mi Kegs urunknak előtte mentes — az tanács
urak után ment az Kapuczi pasa, utánna az fő
hoppmester, az fő hoppmester után az ifjú fejede-
lem, azután az mi Kegls urunk maga, követvén ő
Ngát az több urak, és főrendek, és az Kapuczi pa-
sával való Kapucziak, és egyéb rendek, és megál-
lapodván az mi Kegls urunk az asztalnál, s ottan
hamar az Kapuczi pasa fejet hajtván, kiindult, s
azon szerint az szekérre Kisérvén Barcsay Zs. és
Pécsi Simon uramék, ugy is vitték minden módon
szállására, az mint felhozták volt. *)

Eddig a napló.
S most fiának beigtatása után öreg Rá-

kóczy lépéseket tett, hogy a svédekkel szö-
vetséget kötve, a harmincz éves háború fo-
lyamába elegyedhessék, s Erdélynek Bethlen
Gábor alatti területi nagyságát helyreállit-
h a s s a - Szilágyi Sándor.

*) Eredetije a károly-fehérvári levéltárban.
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Spanyolországi képek.
III. Egy akadémia.

A kik e czim után talán a spanyolországi
tudományos élet, valamelyik tudós vagy művé-
szeti társulat rajzát várják, nagyon csalódnak.
Egészen másforma akadémia az, a melyről ezúttal
szólni akarunk.

Nálunk is vannak efféle akadémiák. Egy-egy
népénekesnek, bandájából kimaradt czimbalmos-
nak vagy trombitásnak, egypársületlenséget mu-
togató ezermesternek fölléptét valamelyik bor
vagy sörházban az élelmes vállalkozó „akadémiá-
nak" hirdeti nagy, vas-
kos betűkkel az utcza-
sarkokon. Mintha csak
a spanyoloktól tanulták
volna.

Efféle akadémia az
is, mely czikkünk tár-
gyát képezi. Egy kö-
zönséges tánczelőadás,
mely nagy szóval „aka-
démiának" kürtöltetik.
Az „igazgató" hirdet-
ményeket nyomat ró-
zsaszinü papirra, me-
lyek részint spanyol,
részint franczia nyel-
ven Ígérnek mindent, a
mi embertől telhetik.
Különösen hires Sevil-
lában az ilyen hirdet-

mények készítésében
don Luis Botella igaz-
gató. N.a|í^szerü, el-
ragadó vbftl'óTR^ ígér
egy-e<j* íra^p es térés
terembe*!, hires ének-
es tánik művészek föl-
léptét jelenti és fogad-
ja, hogy ,;ő, az akadé-
mia igazgatója semmi
áldozatot nem fog ki-
mélni, csakhogy a je-
lenlevőknek élvezetet
és gyönyörűséget sze-
rezhessen." Az akadé-
mián nem kevesebb,
mint tizenhatfélo táncz
fog bemutattatni, me-
lyeknek neveit azonban

olvasóink nyelvének
kíméléséből jónak lát-
juk elő nem sorolni.

Davillier kitűnően
irt le egy ilyen akadé-
miát. Az ő leirását kö-
zöljük itt is. A terem
hosszas négyszöget ké-
pezett s a legélesebb
szem se fedezhetett fel
benne semminemű di-
szitést. A falak hosszába
négy nagy, szalmafo-
natu díván és jó sok
szék volt állítva; az
ablakokon szép fehér
karton-függönyök lóg-
tak, a falak fehérre vol-
tak meszelve s több ki-
világított , kőmetszetü
kép függött rajtok, me-
lyek nagyobbára hírne-
ves tánczosnőket ábrá-
zoltak. Nem hiányzott
az igazgató ur arczképe
sem, diszes öltözetben,
melyben a jaleo de je-
rezt tánczolta. Ez estén azonban, az akadémia
daczára, épen nem volt olyanformán öltözve, mert
csak egy kis rövid kabát lógott rajta. E kis ter-
metű sovány emberke, tömött pofaszakállával, fe-
kete kenőcstől ragyogó hajával mégis ugy tűnt
fel, mint valóságos példányképe az andaluziai
tánezosoknak.

Mig mi a „ház urával" (duneo de Ja casa)
beszélgettünk, folytonosan élénkült a terem. A
tánezosok, kik fekete, vagy gesztenyebarna tri-
cotnadrágot s rövid andaluziai felöltőt viseltek,
fel s alá őgyelegtek. Ezek nagyobbára kézműve-
sek voltak. A felsőbb osztályokból ritkán jele-
nik itt meg valaki. Azonban voltak helyettök
németek, angolok, franeziák, oroszok, sőt egyné-
hány külföldi hölgy is.
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Miből állott a zenekar? Egy ckgoböl, egy
vak emberből, kinek hegedülni kellett. Don Luis
Botella nagyon barátságos képet vágott, a mint a
terem mind jobban-jobban telt. Folytonosan sza-
ladgált a pénztárhoz. A bemeneti díj „a belépő
személy kinézése" szerint különböző. Egyiknek 4,
a másiknak 20 reál. A világítás is nagyon sok ki-
vánni valót hagy, mert mindössze is csak hat-
nyolcz lámpa függ a falon. A lépcsőről azonban
hallatszanak már női hangok, nevetés és nemso-
kára ruhasuttogás. Hat, selyembe öltözött bolera,
tánezosnő, lép be, egynéhány öregasszonynyal,
kik ruhatárukat hordják magukkal. Legvégül jött
két, valósággal jellemzetes alak. Egy szép, fiatal
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tánezosnő anyjával, a ki fekete volt és semminemű
igényt szépségre nem tarthatott.

Engedjetek helyet a tánezosnőknek! — kiál-
tott hatalmas és parancsoló hangon a maestro del
bdile.

A tánczkar ünnepélyesen megjelent s kö-
rüllebegte a termet, mialatt don Luis Botella a
helyeket rendezte. A legjobbakat azoknak adta, a
kik elég nagylelküek voltak egy egész tallért
tenni le belépti díjul. Kiváló előzékenységet ta-
núsított az igazgató ur három angol iránt, kik
különös kinézcsük, és az előadás megkezdése előtt
tanúsított türelmetlenségük által tűntek ki. Az
audalusiaiakat, kik fukarul csak fél dijat fizettek,
hátul álló-helyekre rendelte. Eközben egynéhány
nótát nyeggetett el a vak hegedűjén s a többiek

elvonulta. után két tánezosnő jelent meg. Átalá-
nos fígyei'em. A táncz megkezdődött.

Alza Morenita ! kiáltott a maestro a fiatalab-
bikra, ki barnás bőre és fekete haja miatt kapta
e czimet. Mindenfelől tetszés-nyilatkozatok bá-
toritották a kis „mórleányt" és társnőjét is.
Ezek, miután kifáradtak, másik párnak adtak
helyet, és ismét másoknak s a párok eme váltako-
zásából állt az első fajta táncz.

A nézők bókoltak a tánezosnőknek, mialatt
előjöttek a duennáks egy-egy gyapjukendőt vetet-
tek a leánykák yállaira, kik egészen ki voltak
hevülve, elfáradva és mély lélegzetet vettek.
Csakhamar bementek egy mellékszobába, mely

étteremmé volt rögtö-
nözve s itt jól tartatták
magukat ezukorsüte-
ményekkel és limonad-
dal. Az orosz és angol
urak arcza ragyogott
az élvezet és gyönyö-
rűségtől.

Most jött be a fő-
személy, la campanera,
egy vékony, barnás alak,
ki csábitó könnyedség-
gel lebegett körül. Mi
már láttuk őt vagy tíz
éve tánczolni: tehát nem
lehetett többé fiatal; de
a mi hiányzott nála ifjúi
frisseségben, azt művé-
szettel gazdagon pó-
tolta. Nagyon magas
származású leány, a gi-
raldai toronyőr gyer-
meke. Hiven meg is
maradt folytonosan aty-
ja mellett. Ez alkalom-
mal a jaleo de jerezt
tánczolta. Már az első
mudanza (figura) kitű-
nően sikerült, ámbár a
vak hegedűs gyakran
adott hamis hangokat.
Lárma is támadt ellene:
Félre a hegedűvel, hol
van a gitár ? De a gitár-
játszó még nem volt je-
len. Dóré hát kikapta a
kontár kezéből hegedű-
jét és vonóját s elkez-
dett játszani. Ö a rajzón
mellett a vonóval is ki-
tűnően bánik és igen jó
énekes. Játéka általá-
nos tetszéssel találka
zott, mind a közönség,
mind a campanera ré-
széről, kinek igen jó-
kedve kerekedett. Kü-
lönösen az egyik angolt
vette czélba, ámbár az
hosszú vörös pofasza-
kállával épen nem volt
valami adónisz, s hím-
zett zsebkendőjét oda-
dobta neki. Az angol
megzavarodva tekint-

getett körül, nem
tudva, mit jelent ez.
Hátamögött azonban

csakhamar megmagya-
rázták neki, miszerint e
kitüntetést azzal szok-
ták viszonozni, hogy a
kendő csücskébe egy
tallért vagy aranyat köt-
nek. Az angol az utób-
bit tette s a campanera

egy pár módos bókot vágott előtte érte.
Végre megérkezett a régóta várt guitarrero

egynéhány énekessel. A művész ur tulajdonképen
fésűs volt, de ügyességét a gitáron és jó hangját se
hagyta kamatozatlan. Azonban egy kissé az orrán
keresztül énekelt, mint minden andaluziai. Ének
és táncz ezután váltogatták egymást s az egész
este elég élvezetesen telt el. K—s F—s.

Halászat az Északi-tengeren.
Skóczia, Dánia, Norvégia partján s egyátalá-

ban az Északi (német) tenger minden részében és
szigetén a hering után legfontosabb tengeri hal,
Ízletes húsa miatt, a gadócz. A német tengerben
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•épen azt a sze-
repet játszódja,
melyet Jütland-
tól keletre aBalti
tengerben bátyja
a dorsgadócz, s
tovább nyugotra
az uj foundlandi
zátonyon nagy-
bátya a tőke-ga-
clócz (más neme
a gadóczoknak)
vállalt magára.

Agadócz ván-
dorló hal, mely
a hideg vizet
szereti. Nyár kö-
zepén a tenger
hűvösebb mé-
lyeire és a magas
észak felé húzó-
dik vissza. Nor-
végia partjainál
•egész éven át
fogdossák. A né-
met tengerben,
Helgoland és

líorderney szi-
geteknél, vala-
mint Skótország-
nál is többnyire
csak szeptember
vége felé mutat-
kozik sakkor az-
tán egész őszön
út fogják őket
•deczember kö-
zepéig.

A német part minden szigete közt Norder-
ney-nek van legnagyobb gadóczhalászata, részint
mert ez a sziget, Helgolandot kivéve, a legnépe-
sebb és természetesen több hajóval is rendelkez-

Ha elérkezett az idő, mikorra a hal megérke-
zését várni szokták (szeptember végén), legelőbb
is csak egy-két hajó megy ki, hogy a halászatot
megkísértse. Ez igy tart egy darabig; naponként
egy vagy két hajó evez ki a sík tengerre, de több

rint a szigeten
költik el azokat.

Ha az idő
csendes és derült
marad, a gadó-
ezok lassanként
és fokozatosan,
de mindinkább
szaporodnak; az
egész sereg igen

kényelmesen
érkezik meg. De
ha egy vihar ta-
lál közbejönni,
olyankor ugy-
látszik, hogy az
egész tömeg fu-
tásnak, illetőleg
úszásnak ered és
nagy gyorsaság-
gal közelednek a
partokhoz. Ak-
kor aztán, egy
hatalmas vihar

után, bezzeg van
dolga ahorognakl
A próbára kiha-
józott halászok
horgai minden
pillanatban tele
vannak viczkán-
dozó gadóczczal.
A halászok, mi-
helyt haza érkez-
nek,föllármázzák
az egész szigetet.
„Itt van a ga-

dócz!" kiáltoznak mindenfelé s minden ember ké-
szül a rég óhajtott vendégek illő fogadására. A
hajókat, az apró csolnakokat (ők klup-nak nevezik)
és a halászeszközöket még előre elkészítették régen
s most már csak az a legfontosabb teendő, hogy a

lietik, részint pedig mivel a természet maga látta
el azt a halászatra oly szükséges csalétekkel, t. i.
az apró férgeknek egy neme tartózkodik az ottani
zátonyokon, az ugy nevezett „pieser" melyet a
gadóczok nagyon szeretnek.

Halászat az Északi-tengeren.

nem. Kezdetben csak apró czápákat, félszeguszó-
kat s más efféle közönséges tengeri halakat fog-
nak. Azután egy pár gadóczot is, egynéhányat a
közelgő nagy sereg előcsapataiból. Esek több-
nyire aprók s nem igen ízletesek, és rendsze-

csalétekből, az említett férgekből, nagy hirtelen-
séggel minél t&bbet összeszedhessenek. E különös
fogialkozás, hihetőleg csupa - udvariasságból, a
szép nem számára van fentartva.

Igen érdekes, de nehezen leírható a norder-

Salgó vár.



neyek halászkésziilete. A fődolog egy erős és vas-
tag kötél, melyen bizonyos távolságra vékony
horogsinórok vannak megerősitve; ez utóbbiak
lOölnyi hosszuk. Maga a fokötéi körülbelül 80 öl-
nyi s épen annyi horogsinórral van ellátva.

Jóllehet a gadóczok többnyire csak viharos
időben közelednek a parthoz, mégis az az idő
nemalkalmas a fogásra, sőt inkább legokosabb, ha
mindjárt a vihar után kezdenek a halászáéhoz.
Akkor nyüzsögnek leginkább. Olyankor egy kis
hajó néha 2000 halat visz haza, a mi kedvező kö-
rülmények között csak behoz egy pár száz tallért
a konyhám. Többnyire magok a szigetlakók hord-
ják el áruikat a londoni, hamburgi, brémai stb.
piaczokra és csak ritkán adják el halaikat a skó-
toknak, a kik Norderneyen is, mint Helgolandon,
egy balfüstölő intézetet állítottak fel.

Mikor a halárusok az emiitett városok része-
ibe megérkeznek, ősi szokás szerint, egy e czélra
megválasztott hitelos embert a városba szalaszta-
nak s ez aztán a fris halak megérkezését minden
utczaszegleten kikiáltja. A sürgés-forgás, mely
ezután a norderneyi halárus hajók fedélzetén kez-
dődik s reggeltől estig tart, igen érdekes és saját-
ságos látmányt nyújt, melynél természetesen a
főszerep a szakácsnékat illeti, kik azután úrnőik-
nek a legcsodásabb dolgokat tudják elbeszélni a
makacs, merev, hide<*vérü és pénzszomjas sziget-
lakókról. S. L.

S a l g ó v a r.
Nógrádmegyében Szécsénytől északkeletre

több dombsor nyúlik el, melyek fölé a Karancs
hegységnek gránitokkal behintett zöldkőporfir-
ból álló csupjai emelkednek. Ez elszigetelt, cse-
kély terjedelmű hegycsoport csúcsai csak valami
3350 lábnyi magasságot érnek, mindazáltal róluk
igen szép kilátás esik nyugat felé az Ipoly lapá-
lyájára, észak felé a füleki térségre s kelet felé a
Bükk hegységig elhúzódó alacsony fövény dom-
dombokra. A Karancs hegységtől keletre és
északra köröskörül homokbuczkáktól környezett,
egyes bazalt dombok nyúlnak fel, melyek Somos-
Ujfalutól északra az Ipoly és Rima vizéig terjed-
nek. K bazalt dombok közül a Somos-Ujfalu kö-
zelében a Tarján völgyének északi szélén, emel-
kedő Salgó. Medves és Somoskő hegyek a legneve-
zetesbek. Köztük legmeredekebb a 2000 láb
magas Salgó, melynek oldalai a'ul cser- és bükk-
fákkal fedvék vagy salakos bazalt-darabokkal bo-
ritvák, felső része pedig fölfelé nyúló, elkülönzött
oszlopos bazalt tömegekből áll. Meredek keskeny
csúcsát már nagyon omlatag régi várnak marad-
ványai koszoruzzák.

A várhoz felmenni csak délfelől lehet, ottan
is bajosan, de feljutván egyszer, az alant fekvő s
mindenfelé látható hegyekre gyönyörű kilátás
esik. A lakhelyek kősziklákba voltak bevágva, s
mintegy 300-an férhettek el bennök. Kútja nem
volt, hanem cisternákkal fogták föl a vizet.

Irodalmunkban is ismeretes e vár neve. Hal-
hatatlan költőnk Petőfi, valószínűleg egy még
fenn levő történelmi monda nyomán irta róla
,,Salgó" czimü erőteljes költői beszélyét, mely a
XIV. század elején a Trencsényi Csákok, Újvá-
riak, Kompoltiak, e féktelen dynasták korában
játszik s egy rémes családi drámát vesz föl szűk
keretébe. A költemény azon benyomások leirásá-
val kezdődik, miket a hely és a vidék tett a költő
kedélyére, s olvasóink, azt hiszszük, örömmel
veendik e helyt is a következő gyönyörű kezdő
sorokat:

Nógrád s Gömör közt hosszan nyúlik el
A. Mátra egyik erdőséges ága,
Miként sörényes, elfáradt oroszlán,
Nézvén sötéten messze tájakig".
E hegytetői kősziklára ül
Borús napokban a pihenni vágyó
Terhes felhőknek vándor serege;
Ez a műhely, hol a komor kovács,
A dörgedelmes égiháboru
Ke'szitni szokta a villámokat,
Haragvó Isten égö nyilait.
Itt állt Síilgóvár, mint egy óriás,
Ki az egekre nyújtja vakmerő
Kezét, hogy onnan csillagot raboljon;
Itt állt Salgó . . . . az éghez oly közel,
És benne mégis a pokü tanyázott.
A századoknak döntő lábai
Elgázolák rég e vár tornyait.
Belőtök egy-két csonka fal maradt, mely
Szomorkodással tölti idejét,
Mint a ki lármás ifjú ág u'án
Eltét megunva remetéskedik-
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Fölmentem a hegy sziklatetejére,
S letelepedtem a romok fölött.
Verőfényes nap volt, tekintetem,
Nem lelve gátot, mérföldekre szállt,
Mint börtönéből megszökött madár,
S vigan köszönté a kék messzeséget,
Hol a faluknak tornyán, a mezőknek
Juhnyájain s a patakok vizén
S mindenhol a nap fénye tündökölt.
De lelkemet nem ily képek körözték,
Nem ily vidámak; lelkemet homályos
Látkörbe vitte a komoly merengés,
Holott körüle kétes ködruhában
Mogorva árnyak lengtek, a kihalt
Sötét középkor véres napjai.

Gáspár honvéd-tábornoktól
a következő levelet vettük, mely az 184s/g-ki
csataterek czimü közleményeinkhez becses
és érdekes helyreigazításokat tartalmaz:

Tisztelt szerkesztő úr!
Nem tudom minek tulajdonítsam a magyar

irodalom azon különös irányú észjárását, mely mi-
dőn történeti tényekről van szó, birálatában az
objectiv részrehaj latlanságot csak a halottak iránt
tartja meg, míg az élőket, mintha nem is azon
szent ügynek lettek volna napszámosai, s mintha
életök is bünűl rovatnék fel nekik, méltatlanul
üldözi.

Senki nálam jobban nem méltányolja azon
kegyeletes tiszteletet, melyet a nemzet hálás köz-
véleménye, a forradalom áldozatai iránt tanusit; ki
érdemelné meg jobban mint azon nemes vértanuk ?
De ezzel azt hiszem nem jőne ellentmondásba, ha
azok iránt is, kiket a véletlen — vagy a szerencse
megmentett a boszú diihétő), méltányos lenne.

Én is egyike vagyok azoknak, kik a magyar
szabadságharezban szolgálva, a gondviselés cso-
dálatos intézkedése által megszabadultam nemes
bajtársaim szomorú sorsától, s igy miután élete-
met sem árulás, sem gyávasággal be nem szennye-
zem : joggal elvárhatnám nemzetem fiaitól, hogy
történetet írva, ne alázzák meg az igazságot, s en-
gedjék önérzetok boldogitó hitével sirba szállani
azon néhány hadastyánokat, kik még mint a nagy
napok szerény emlékei fennállanak.

Ne vegye ezen nyilatkozatomat tisztelt szer-
kesztő úr túlságos érzékenykedésnek vagy a bírá-
lat hangját nem tűrő elbizottságnak, mert legyen
meggyőződve, hogy azon esetre, ha egy az iro-
dalom terén magában álló gyanúsítással vagy el-
ferditéssel állanék szemközt, megelégedném a
rágalmazó férfias leálczázásával, mint a hogy azt,
a „Honvéd" 1-ső számában foglalt,,Gyásznapok"
írójával tevém, kinek adatokkal vertem fejéhez az
igazságot; de miután tapasztalom azt, hogy én a
mesterségesen meghamisított közvélemény által,
kihallgatás nélkül elitéltetem, és még oly, különben
jól értesültnek látszó történészek is, minő az ön
becses lapjában foglalt „1848

/9-ki csataterek" írója,
katonai pályámnak legszebb emlékeit kivetkezte-
tik érdeméből, hogy vádat támaszthassanak elle-
nem, épen azon szolgálataimért, melyekért annak
idejében elismerés- és kitüntetéssel jutalmazta-
tám: az ilyen eljárás mély keserűséggel tölti el
lelkemet.

Ugyanis a „Vasárnapi Újság" 36-ik számá-
ban a hatvani csata leírásánál, engem, ki az ütkö-
zetet kezdetétől végéig önállóan vezényeltem, s
kit Kossuth Lajos és Görgei Arthur írásban ki-
adott elismerése szerint, ezen győzelem érdeme
jogosan megillet, úgy tüntet föl, mint a kinek
szenvedőleges magatartása mellett, Kiss Ernő al-
tábornagy hősi beavatkozása kivántatott arra,
hogy az ütközet sorsa előnyünkre döntessék el.

Csodálatosnak tartanám, ha az ellenem törő
elfogultságot föl nem ismertem volna, hogy az
író, ki egész a részletekig terjedő hűséggel és
szaktani ismerettel adja elő a történteket, csakis
ott tér el az igazságtól, hol irányomban kellett
volna elismerést tanúsítania; mert elején kezdve a
czáfolatot, Schlick tábornoknak április 1-ső nap-
ján Hort felé intézett erőszakos kémletét Pölten-
berg gyenge hadosztálya nem tarthatván föl, Gör-
geinek Gyöngyösre erről jelentést tett, ki is tá-
bornokaival és törzskarával együtt ebédelvén,
nekem meg parancsolta, hogy Pöltenberg segítsé-
gére csapatommal azonnal nyomuljak előre.

Az asztaltól rögtön felállván, szállásomra
siettem, s e közben a városban riadót veretvén a
lehető legrövidebb idő alatt már Hort felé útban
voltam; mely pontos előnyomulásomért, Görgeitől,

ki akkor már néhány tiszt élén a csatatérre sie-
tett, seregem pontosságáért köszönetet nyertem.

Schlick április l é n este felé Hatvanba visz-
szavonult, Pöltenberg pedig előbbi állását elfog-
lalva, Görgei vei értekezett; ez utóbbi csapatom-
hoz éjjel megérkezvén, kötelességemmé tette,
hogy a Pöltenberg-dandárt éjfélutánkét órakor az
előőrsi szolgálatból felváltsam, mit pontosan tel-
jesittetvén, az ellenséget ez állásomban vártam be.

Ez reggeli 9 óra tájban már kisebb osztályok-
ban mutatni kezdte magát; később heves csata
fejlődött ki, mely naplemente után az ellenség tel-
jes visszaverésével végződött.

Magára a fő ütközet történetére térve át, itt
is a történelmi hűség ellen vétett az iró, a meny- ,
nyiben én midőn, az ellenség túlnyomó erejét ta-.
pasztalám, nem Arokszállásra a harmadik hadtest
vezénylőjéhez küldöttem segélyért, hanem az ügy .
állásáról Görgeinek tettem jelentést, ki engem vá-
laszában kitartásra bátoritván, tudósított: hogy
segélyemre Árokszállásról a Cilich dandárát kül- ,
dendi, sőt egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy a
mennyiben a segély egy részét, a régi sorkatona-
ságnak fehér sziijal ellátott csapatai képeznék, in-,
tézkedésem által minden káros félreértést elke-.
riilni igyekezzem.

A mi pedig az ütközet döntő befejezését illet::
annak leírásában ugy látszik az iró csak azért tu-
lajdonit Kis Ernő altábornagynak oly fényes sze-"
repet, hogy nevem, mely az egésznél csak egy-
szer, s akkor is mellékesen emlittetik egészen
háttérbe szoruljon.

Távol van tőlem: hogy Kis Ernő altábor-,
nagynak országosan ismert vitézségét, az utókor
emlékében devalválni akarjam; de midőn annak
kiemelése, szándékos megalázásommal, s katonai
hírem rovására történik : tartozom az igazságnak,
és becsületemnek azzal, hogy kinyilatkoztassam,
miszerint Kis Ernő altábornagy ur megjelent
ugyan a hort-hatvani csata szinhelyén, hanem
miután az ütközet kezdetétől végéig én vezérel-
tem, annak semmi actiójába nem avatkozott, s az
egésznél csakis mint néző szerepelt, én őt csak
este a csata befejeztével láttam, midőn nekem a
szerencsés kivitelhez üdvözletét nyilatkoztatta.

Kötelességemnek tartom végre a „Vasárnapi
Újság" történészének, az izsaszegi csata leírásában
foglalt ama vádját is, mintha az én előnyomulá-
somra ott Damjanics hiába várakozott volna,
rendre utasítani.

A tisztelt iró úr j H tudhatná, ha akarná,
hogy a tavaszi hadjárat, egy minden részeiben
kombinált hadi terv alakján lett foganatosítva, s
épen e miatt nehogy a működések öszhangzása,
egyik vagy másik oldalról jövő véletlen által
koczkáztatva legyen, minden hadtest-parancsnok
cselekvési köre határozott dispositió által mére-
tett ki. töp oly üres mint alaptalan tehát azon
állítás, hogy Damjanics segélyemet várta, mert ő,
ki utasításaimat, melyek szerint én más szerep-
körrel bizattam meg, jól ösmerte, megjelenésemre
nem számithatott, s azt nem is várhatta.

Reménylem, hogy szerkesztő ur, ha már a
hamis történetet birálatlanul föl vette, védelmem-
nek birálat után is helyt adand.

Hazafiui üdvözlettel maradok a t. szerkesztő
urnák tis?telője

Bihar, szept. 17. 1867. Gáspár András,
honvéd- tábornok.
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j Teljes készséggel adtunk helyet e helyre-
igazító felszólalásnak, nemcsak azért, mert az

i 184s
/9-iki függetlenségi harcz egyik nagyérdemű

bajnokától származik, ki közleményeink által
magát sértve érezvén, kötelességünknek kellé

1 tartanunk tért nyitni igazolására, hanem azért is,
mert mint a jelen példa is mutatja, függetlenségi
harezunk története, egyes részleteiben még nincs
kellőleg fölvilágosítva s biztosan megállapítva,
és csak ugy lehet, ha azok, kik abban vagy mint
szemtanuk, vagy mint intézők tettleges részt vet-
tek, a fölmerülő netalán téves adatokat helyre-
igazitják, s a tévedések tömkelegéből az igazsá-
got kideríteni segítenek. Részünkről valamint
eddig is, mióta a sajtószabadság lehetővé telte,
kiváló érdekkel fordultunk ama dicsőség- és
gyászteljes korszak felé s számos eredeti közle-
ményt is adtunk belőle: ugy lapunk terjedelméhez
aránylag, ezután is szándékozunk ama koresemé-

i nyeire kiterjeszkedni; s legyenek közleményeink
akár eredetiek, akár (mint a jelen esetben) csak

! átdolgozások: a netaláni hiányok helyreigazi-
j tását mindig köszönettel veendjük, kiváltkép oly
, illetékes egyéntől, mint Gáspár tábornok.
! Mi az izsaszegi és hrtvani csatákról adott

közleményeket illeti, azok nem szemtanutói s igy
nem első forrásból származtak; de bátran állít-
hatjuk, hogy nincs bennök egy adat sem, mely
Horváth Mihály ismeretes könyvében, a „Füg-
getlenségi harcz történelmé"-ben feltalálható ne
volna, s czélunkhoz képesti rövid rajzunkba on-
nan ne volna beillesztve. Azt pedig, mintha akár
a szerkesztőséget, akár ama közlemények iróját
méltánytalanság vagy épen ellenszenv vezette
volna Gáspár tábornok irányában, egész őszinte-
séggel elháríthatjuk magunkról, mert az egyetlen
érzés, melyet a tábornok — mint szabadsághar-
ezunk egyik jelese iránt táplálunk: a tisztelet
érzése. Szerk-

A u s z t r á l i á b ó l .
(Eredeti levél.)

Minmi, New-Castle mellett, Ausztrália Félix. Jun. 17.

Az európai angol-királyi postahajó (mail)
Londonból, Suezen át június 9-kén érkezett Ade-
laidba, s már május 14-kéről is hozott híreket
Európából, és igy 27 nap alatt tette meg ezen
roppant utat Afrika észak-keleti végpontjától, út-
jában Indiát, Ceylont, stb. is érintvén. Még ily
gyorsan nem tudom hogy kir. postagőzös érkezett
volna. De hazulról még sem hozott nekünk újabb
tudósításokat.

Pedig óhajtva várjuk mindig a hazai levele-
ket s hírlapokat — ez utóbbiakat jövőre már ily
qzirn alatt: Amagyarolvasó-egyletnek, Ausztráliá-
ban. E kis egyletünknek, mely indítványomra ke-
letkezett itt, már van hat tagja; kévésedé kinő-
heti magát s jól esik, hogy ily távolban is együtt
vagyunk s összetartunk.

A magyar lapokból remélünk majd értesül-
hetni új életre ébredt s lábbadozó drága hazánk-
ról. A többi világ eseményeiről eleget tudhatunk
az angol, amerikai, afrikai, ausztráliai, sőt indiai
és chinai lapokból, melyeket itt mind, mennyire
csak időnk engedi, szorgalmasan olvasgatunk.

Egyébiránt Ausztrália is kezd érdeklődni
hazánk iránt. Alig van már lap itt, melyben ren-
des rovatot ne képeznének hazánk ügyei, s a Hun-
gary czimű rovat mindenikben nagy rokonszenv-
vel és méltánylattal szól hazánk felől. Sőt képzel-
jétek, hazánk bölcseit már csaknem mint prófétá-
kat idézgetik. A minap egy érdekes felolvasás
tartatott, melyet az ide mellékelt lapban „Expo-
sition of prophecy lecture" czim alatt olvashattok,
s mely többi közt mint a „magyar parlament egy
közelebbi nyilatkozatára" úgy hivatkozik Deák
azon szavaira miket a mostani európai háború
rendszerről mondott egyik nevezetes beszédében,
midőn azt fejtegette, hogy mai napság a háború
oly gyorsan keletkezik s végződik be, hogy mire
égy parlament a szükséges katonát megszavazná,
az ellenség már msg is verte a készületlen had-
sereget.
: Aradról kaptunk közelebb egy baráti külde-
ményt s abban a többi közt minisztereink arcz-
képcsarnokát. Igen jól néznek ki; s ausztráliai ba-
rátaink is nagy érdekkel szemlélték nevezetes em-
bereinket. Lónyaira többi közt azt mondák: Tat
must be a clever man (ennek ügyes okos embernek
kell lenni!); Horváthra pedig: wliat a Jíne-looking
fellowf (mily derék kinézésü legény!)

Örülünk a hírnek, hogy június elejére volt
kitüzVe a koronázás. Végre is Besze képviselőnek
igaza lesz, hogy Gödöllőből magyar Schönbrunn
válik. De szerintünk mégis jobb lett volna a ma-
gyar király és királyné nyaralóját a Svábhegyen
vagy a Szép juhászné körül állitni föl, ott mindig
ezemök előtt lett volna az a gyönyörű kilátás, a fel-
séges Buda s a kedves Pest!

Titeket azonban inkább érdekel, ha magunk-
ról s itteni életünkről írok. Itt jelenleg egy 9
szobából álló egyemeletes, téglából épült uj hőtel-
kében lakunk, melynek neve „Hand of Friendshiss
Hotel" (Szálloda a baráti kézhez). Földszint van
a medical és apothecary-hall (orvosi rendelvény-
helyem és gyógyszertáram); az emeletben pedig
lakunk. Hét hétig vendégem voltUdvardy József
hazánkfia, volt honti szolgabiró, most 50 éves
ember; de május 23-án, görögdinnye s colonial-
bor melletti farewell-toasztok (bucsu-pohár) után
Singletonba s onnan tovább New-Englandbe
utazott — hegedűjével. Nagyon mélabús; mint
száműzött, kényszerűségből hagyta el hazáját s
már 12 év óta New-Seeland, Victoriában és New-
South-Walesben lakik, honvágytól gyötörve*).

*) Egy későbbi keltű levélből látjuk, hogy ausztráliai
honfitársaink is megkapták már az átalános amnestia hirét
s örömmel üdvözölték, alig birva elhinni, hogy most már
Türr, Klapka, Perczel stb. mind hazájokba térhetnek.

Igen tapasztalt traveller (utazó) s nagyon jószivü
ember. Mintegy nyolez hónapig szenvedett csúzos
szemlobban s igen közel volt a vaksághoz, midőn
orvosi hirdetményeimet olvasván, hozzám folya-
modott, és sikerült is szerencsésen kigyógyitanom.

Mi is gyakran betegeskedünk, kivált sokat
szenvedünk rheumában, mi itt nagyban uralkodik,
kivált az év e részében, miután márczius 21-dike
óta őszben, sőt mondhatnám télben vagyunk.
Nappal még csak tűrhetően meleg a levegő, de
este 8 órakor egyszerre oly csípős hideg lesz,
hogy az ember azt sem tudja, mit tevő legyen,
annál kevésbbó, mert itt minden épület nyaraló,
a szalont kivéve, egy szobában sincs kályha (fire-
place = tűzhely). Oh, sok minden hiányzik itt,
mi otthon bőségben van; hogy mást most ne em-
lítsek, az oly isteni fürdőknek, ásvány-vizeknek,
természeti melegforrásoknak, mikben hazánk
annyira gazdag, itt hirc-hamva sincsen.

Az időjárásra visszatérve, az ősz szokott
természete szerint roppant esőzéseink voltak; de
az idén sokkal rendkivüliebbek, mint a minőket
még eddig értem. Öt hétig folytonosin tartott a
legnagyobb esőzés, egy uj özönviz fenyegetett. A
kiáradt folyók tömérdek károkat okoztak; itt is a
víz némely utczában 40 láb magasságra emelke-
dett over the levél (a földszin fölött).

E napokban oly tudósítást kaptunk, mily
bennünket a legellenkezőbb érzésekkel töltött el,
a baráti öröm s önző fájdalom érzéseivel. Dr.
Richlitz Kálmán hazánkfia és barátunk tudósított
egy maga nemében gyönyörű levélben, hogy
„Gyulay Albert Gábor, a párisi világkiállítás
titkára, valamint ő is, néhány hó múlva hazá-
jokba visszatérnek." Vajha mi is azt tehetnők!
Örültünk, hogy viszontláthatják kedves hazánkat,
de megirigyeltük boldogságukat s megsirattuk
távozásukat. Mikor mehetünk mi is? No, de az
idő mindent megérlel, — s kitűzött tervem végre-
hajtására még idő kívántatik.

Most Isten veletek, stb., stb., stb.
Dr. Kempf József*).

A kakaó, vagy csokoládé.
A kakaó-,vagy csokoládéfa botanikusok előtt

„Theobroma" név alatt ismeretes, minek szósze-
rénti értelme „istenek számára való eledel"-t fejez
ki; e nevet Linné adta s valószínűleg nem más
czélból, mint hogy véleményét, a kakaógyümölcs
magvának felséges tulajdonságai fölött, jellemző-
leg származtassa le reánk. Benzoni utazó a 16-ik
századból, ezen tulajdonságokat már egészen más
értékben veszi — s drastice kijelenté: hogy a
csokoládé oly ital, „mely inkább disznónak, m'nt
embernek való."

A kakaófa spanyol Amerika számos telepitvé-
nyeiben, de legfőbbképen Mexikóban, nagy gond-
dal és szorgalommal műveltetik, hol mint Hum-
boldt után tudjuk, már Montezuma idejében
tenyésztetett — s innen terjedt aztán szét a spa-
nyol monarchia többi tartományaiba. A név, me-
lyet maga a növény s majd a gyümölcsmagvakból
készített öntelék-tápszer jelenben visel: mindkettő
a mexikói nyelvből ered; a növény, a fa ugyanis a
néptől: „cacava quahitl"-, az általa szolgáltatott
ízes tápszeranyag pedig: „chokolade"-nak nevez-
tetik. Az azték királyok idejében Mexikóban a
kakaófa gyümölcsmagvai aprópénz gyanánt jár-
tak; az alsóbb néposztá.lynál ez még ma is divat-
ban van s e czélra a kisebb magvak használtatnak.
Mexikói pénezbecs szerint ugyanis, az ottani leg-
kisebb vert-pénzdarab 18 krajezár értéket képvi-
sel. Mivel pedig, igen természetesen, sok apróbb
adás-vevés történik kevesebb pénzértékig: alan-
tabb névértében járó érezpénzdarabok teljes hiá-

*) Derék hazánkfia, kinek rokonihoz irt leveleiből a
közérdekű dolgokat kiválogathatni kedves alkalmunk van,
az ötödik világrészben ritkaságok gyűjtésével is kivan
szolgálni hazájának; mikről később fogunk bővebb értesi-
tést venni s adhatni. Egy pár ausztráliai napilapot is mel-
lékelt leveléhez, melyekben felőle i<s van említés; egyikben
„Count de Kempfenfeldt" néven. „Daczára minden törek-
vésemnek," — írja — „nem vagyok képes fölvilágosítani
az itteni embereket polgárzati s társadalmi állapotaink
felől. Csak ujabb időben kezdik megkülönböztetni a hun-
gariant a germántól, s mert van egy magyar gróf Ddgen-
feld, azért nekem is mint magyarnak, nem csekély boszu-
ságomra ezen nevet adták: „Count (gróf) de Kempfen-
feldt." Azt hiszik, hogy minden magyar nemes: gróf, s
minden magyar ember gazdag, fórangu és eo-ipso politi-
kailag compromittált, száműzött stb. Én már föl sem ve-
szem, akármit fecsegjenek felőlem. Még megérem, hogy
ha itt már gróffá tettek, talán később a vad bushmenek,
blackfellow-k között még király is leszek" stb. Óhajtjuk,
mielőbb érje el levelében említett „kitűzött tervét" —
hogy derék hazánkfia is megláthassa az annyira sóvárgott
hazai földet! Szeríc.

nyában, ezen magvacskák használatának, melyek
körülbelől egy fillérrel érnek föl, tetemesen elter-
jedettnek kell lenni.

A kakaófa ritkán nő magasbbra 20 lábnál;
levelei nagyok, hosszak és hegyesek. Az apró,
halványpiros virágok erősebb ágakból szőkéinek
elő — s időmultán, tojásdad alakú, hegyesbe futó
beezőkké alakulnak, melyek valami fehér, velő-
nemü, édes, de kellemetlen szagu állományt tar-
talmaznak. Ettől vannak körülvéve a bsnrejlő,
nagyszámú magvak, melyekből a csokoládé készül.
A kakaómagvak tojásdad alakúak s középszerű
mandula nagyságával bírnak, de nem oly parázs-
bélűek : világos, pirosbarna szinű, finom bőrrel,
vagy hártyával vannak k iritve s belsejök kinézése
sötétbarna. A beezők magtartalma rendesen te-
kintélyes számot mutat. Vannak melyekben száz,
— mig ellenben némelyikben nem több, csak húsz
darab ily olajos mag foglaltatik.

A fák magvakról nö vehetnek, melyeket klá-
riscsucsor-, va/y paradicsomfűgefák árnyékában
dugnak földbe. Gyümölcsöt csak hatodik, hetedik
evőkben kezdnek hozni. Ápolásuk kevés foglal-
kozással jár, s ha egyszer termő-erejök birtokába
juthattak: a nyújtott gyümölcs leszedésére fordí-
tott gond-és hálás fáradságon kivül, még csak
felügyeletet is alig igényelnek.

A kakaót legfőbbképen ugy használták, hogy
belőle lepényekéi készítettek — s ezeket nevezték
aztán: „csokoládé"-nak. Ezen lepények készítésé-
nél, régibb időkben, az indusoknál szokásban lévő
eljárási mód abból állott, hogy a magvakat égetet-
len cserépedényekben egyszerűen csak megpör-
költék s héjbőrüktől megtisztították, mi az alkal-
mazott melegség hatása következtében, igen
könnyű munka által eszközölhető volt; erre aztán
a megvetkezett, tiszta magvakat, két kő között,
szélyeldörzsölték s az igy előállott lisztből készí-
tették kezeikkel a lepényeket. Az európiak jelen-
legi kezelés- és bánásmódja a kakaó-gyümölcs-
csel, csak igen kevéssé különbözik ettől: a magva-
kat, pörkölés után, csupán gondosabban őrlik meg,
hogy tökéletesen egyenlő, minden daraszerü, dur-
vább részecsektől ment, finom tészta váljék belőlük,
melybe aztán, a fogyasztók különféle Ízlése sze-
rint, különféle f'űszeradalékot vegyítenek. A spa-
nyolok e czélra fűszerszegfűt és fahéjt használ-
nak; néha azonban más zamatos anyagok, de sőt
illatszerek is, mint például: pézsma és gyantár,
előkerülnek s a divatos izlés kivánatai szerint,
változó vegymennyiségben alkalmaztatnak. A leg-
előkelőbb fűszerjárulék azonban, mely a jó-iz hat-
ványozásának czélzatából, ujabb időkben legkivá-
lóbb előszeretettel vegyittetik a kakaó-tésztába —
a vanilia. S miután már a különféle fűszeres és
nem fűszeres vegyálladékok egymásai jól össze-
kevertettek, az egészet, ugy forrón, czinformákba
öntik, hol lassanként kihűlvén, megkeményednek,
s ily állapotban, — de csakúgy, ha a léghatás tőlük
legalkalmasabban ónlemezkékkeí elzáratik, — sok
ideig, megromlás nélkül elállanak. Angliában a
csokoládét nem sokra becsülik; Francziaország-
ban inkább; Spanyolországban ez a közönséges
reggeli; Mexikóban pedig már nem is fényüzési
czikk, vagy ritkábban élvezett csemege, de oly
életszükség, mint nálunk a kenyér.

Élvezetre elkészítése, tejjel vegyítés által,
esik meg; de használják igen sokféleképen, 8
igen sokszor, mint más ételek zamatos-izü rész-
járulékát; sőt ugy magában, nyersen is kellemes
eledel. Hatása nem izgató; de fölötte tápláló.
Gyermekek különösen előnynyel élvezhetik; de
szeretik is! Szováthy Lajos.

E g y T c 1 e g.
** (Dézsen) közelebb egy csodaszörny szü-

letett: egy gyermek pulykaorral s homlokán nőtt
szemekkel. Csak kevés ideig élt.

** (Róma lakosainak száma) a legutóbbi nép-
számlálás szerint 215,578; — ezek közt 4650
zsidó van.

** (A levélbonték,) melyben a Burma kirá-
lyának levele ment az egyiptomi fejedelemhez,
olyan volt, hogy a z ember felsohajt: „ah! bár én
is levelezésben állanék ő felségével, kinek czime
arany láb!" A díszes tekercs, melyben az irás
pompázott, egy 18 hüvelyknyi hosszú elefántcsont
csőbe rejtett°s faragványos fedél alá záratott. E
cső aztán arany szövetbe lŐn takarva, s erre ismét
nehéz selyem lepel adatott. A küldése is jellemző.
Burmából egy királyi hajó vitte el egész Kalkut-
táig; itt aztán átadatott az angol posta közönsé-
ges hivatalnokainak.



Ili

li II

Irodalom és művészet.
— (Komócsy József) a fiatalabb költői nemzedék

egyik jelesebb tagja, kinek nevével s eleven ke-
déíyü dalaival lapunk olvasói is több izben talál-
koztak, előfizetést hirdet egy kötet költeményre.
Komócsyt a termétzetesegyszerüség,akedély nyílt-
sága s derült humor, előnyösen különböztetik meg
társai között. Versei mindig kedves olvasmányul
szolgáltak a lapokban s neve a jobb hangzásuak
közé emelkedett. — Kiadandó költeményeit annál
fogva jó lélekkel ajánljuk a közönség pártfogá-
sába, és ajánlásunk erősitésére mai számunk mu-
tatványt is hoz a már sajtó alá adott kötetből,
melynek előfizetési ára 1 f'rt.

** („A budapesti tanári egylet közlb'nyé"-nek)
harmadik és negyedik kettős füzete is megjelent.
Tartalmaz néhány birálaton s apróbb czikken
kivül egy emlékiratot is, melyet a tanáregylet a
középtanodák átalakítása érdekében a vallás- és
közoktatásügyi miniszternek beadott. E füzetek
ezentúl nem fognak megjelenni, hanem helyettök
a múlt hóban megalakult országos tanáregylet
indit meg egy külön közlönyt, szintén Horváth
Zsigmond szerkesztése mellett.

** („Vasmegyei lapok") czim alatt Balogh
Gyula és Török Dávid szerkesztése mellett heti-
lap fog megjelenni Szombathelyen minden kedden.

— (A „Székely Néplap") megszűnik. Ez alka-
lommal nem mulasztjuk el figyelmeztetni a közön-
séget az ugyancsak Maros-Vásárhelytt megjelenő
„Székely Közlöny"-re, mely derék lapból sok
szükségest tanulhatni a székely viszonyok felől.

— (Uj zenemű.) Beküldetett szerkesztőségünk-
hez: Koronázási magyar czimü zenemű, ajánlva gr.
Eáday Gedeon jászkún főkapitánynak, Palotási
Jánostól. Palotási zenemüveit tősgyökeres ma-
gyarság, tiszta és nemes ódon sty], s a mellett ma-
gasabb költői szellem jellemzik. Lapunk főmun-
katársa, ki a jeles művet a szerző személyes veze-
tése alatt hallotta előadatni, midőn az Jász-Be-
rényben a főkapitánynak bemutattatott, elragad-
tatással nyilatkozik annak magyar s költői
zamatossága, s meleg hatása felől. Ajánljuk zene-
kedvelő olvasóink figyelmébe; a díszes kiállítású
zenemű ára 1 frt, s a tiszta jövedelem jótékony
czélra van ajánlva.

Egyház és iskola.
*• (A kultuszminiszter) meghivása folytán

összegyűltek f. hó 20-ikán a tankerületek főigaz-
gatói, a kath. gymnaíiumok és főreáltanodák ta-
nárai, tanácskozni a középtanodák szervezése fe-
lett. Az értekezletet a miniszter ur nyitotta meg
egy mély szakértelmet mutató beszéddel, mely-
ben átalános tekintetet vetett tanügyünk elhanya-
goltságára. Azután azt a meggyőződését fejezte
ki, hogy káros már az alsóbb osztályokban külön-
választani a gymn. és reáloskolákot; egy bizonyos
határig egyesíteni kell azokat. — A tanácskoz-
mány megállapodásait közölni fogjuk.

** (A magyarországi ágostai eggházegyetem)
f. hó 24-kén tartotta közgyűlését Pesten. Prónay
Gábor b. egyetemes felügyelő a tanácskozás első
tárgyául azon vallásminiszteri rendeletet tűzvén
ki, mely az 1859-iki pátens teljes visszavételét
tudatja az egyetemmel, Zsedényi Ede tiszai kerü-
leti felügyelő indítványozd: 1) intézzen az egye-
tem hálafeliratot Ő Felségéhez a pátens visszavé-
teleért; 2) jelentse ki, hogy a volt patentális ke-
rület, esperességek és egyházak ismét azon ke-
rület, egperességek és egyházak tagjaivá lesznek,
honnan kiváltak; 3) borítson fátyolt a multakra s
törvényesítse a pátens alapján megválasztott és
beigtatott lelkészeket és tanítókat. A pntentalisok
tiltakozást nyújtottak be ez ellen, minthogy némi
tekintetben nem érezték magokat megnyugtatva.
A testvéries felvilágosítások következtében azon-
ban tiltakozásokat visszavették és örvendezve
tértek meg elhagyott testvéreik sorába.

•• (0 Felsége) az esztergommegyei mócsi ref.
egyházközség részére, iskola-épités czéljából, a
két hitfelekezetü evangélikusok egyházi és iskolai
szükségleteire kirendelt évi átalányból 500 ftot
engedélyezett.

*• (A szamqsujvári reformátusoknak) 8000 ftot
engedélyezett 0 Felsége ^ templomépitésre, az ot-
tani fegyenczek templomából történt kizáratásuk
kárpótlásául.

— (Iskolai értesítés.) A nagy-kőröai h. h.
lyceumban, szintúgy a gymnasiumi és bölcsészeti
tanfolyamban, mint a tanitó képezdében az 1867/8-
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tanévre leendő beírások, javitó és magán vizsgák
okt. 1.—5-ig tartatnak; a rendes előadás 7-kén
kezdődik meg. Azon növendékek, kik tápintéze-
tünk jótéteményét élvezni óhajtják, az egész dija-
sok, tisztességes ebéd, vacsora és kenyérért ha-
vonként 6 ftot, a jótéteményesek 5 ftot; a kik
pedig csak ebéd és egész napra kenyér élvezeté-
ben kivannak részesülni, ha egész dijasok, 5 ftot,
ha jótéteményesek, 4 ftot fizetnek, két havi illető-
séget mindenki előlegesen tartozván az igazgató-
ságnál letenni. Ha gymn. vagy bölcsész, osztály
növendékei akarják magukat a jótéteményesek
közé felvétetni, tanodái jó bizonyítványaik mel-
lett szegénységi bizonyitványt is tartoznak elő-
mutatni. Megjegyzendő, hogy városunkban ma-
gán polgároknál is nyerhetni minden ellátást igen
jutányos ájért. Kelt Nagy-Kőrösön, szept. 19-én
1867. — Ádám Gerzson m. k., lyc. igazg. tr.

** (Budapesten) körülbelől 200 nevelő és
tanitó intézet van, valami 600 tanítóval és 25 ezer
tanulóval.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
•f (A magyar földhitelintézet) működésének

Horvát- és Tótországra kiterjesztését Ö Felsége
megengedte.

** (A magyar hitelintézet), mint hallani, Po-
zsonyban, Kassán, Aradon és N.-Szebenben fiók-
intézeteket állit.

** (Zalamegyei Szentgyörgy-völgye) közsé-
gének megengedtetett, hogy évenkint négyszer,
és pedig: február 19-én, april 12-én, június 8-án
és aug. 10-dik napján országos vásárt tarthasson.

** (A marhavész Erdélyben) mind inkább ter-
jed. Csikszékben 10 községben dühöng, s a Bar-
czaságon legkevésbbé sem szűnik. A hivatalos nyo-
mozás kiderítette, hogy a ragályt Oláhországból
hozták be, a hiányos kontumáczia folytán.

** (A marhavész) Kolozemegye alsó kerüle-
tében is kiütött. Sz.-Akna, Sz.-Erked éa N.-Nyu-
las községeiben már 21 darab marha hullott el;
minek folytán a Tekében és Bátason tartatni szo-
kott hetivásárok ideiglenesen betiltattak.

•J (A gőzmalmok) szaporodnak. Nem csoda,
miután a világtárlat sikere szerint: a világ leg-
jobb lisztjét Debreczenben, aztán Miskolczon és
Pesten őrlik. A magyar liszt világdivatba jött, s
gyártása hálás. Blum gőzmalma a bombatér mel-
lett ma-holnap szintén kész lesz. Már négy eme-
lete fönnáll s még másfelet akarnak rá épiteni. E
malomban naponkint másfél ezer mázsa lisztet
akarnak őrleni.

** (A kőbányai szüretet) okt. 7-re határozták.
** (A biharmegyei Érmdléken) a szüret ideje

következő napokra határoztatott: biráké okt. 18,
19, szőlőtulajdonosoké okt. 22-kén.

** (A budai bortermelöknek) a belügyminisz-
térium a tanács utján azt javasolja, hogy a szőlő
szemeket ne préseljék a csutkával együtt, hanem
morzsolják le a szemeket, mert igy a bor sokkal
zamatosabb.

Közlekedés.
** (Az alakulóban levő teherszállítási) és ha-

jókölcsön részvény-társulat oly érdeket keltett
az itteni keresk. körökben, mikép rövid időre az
eszme megpenditése után az előre megbatározott
alaptőke már fedezve volt, és pedig kizárólag az
itteni keresk. osztály tagjai által, s hogy rövid
idő múlva az első alapitói értekezés is meg fog
tartatni. Azt is hirlik, hogy számos csatlakozási
nyilatkozat folytán a részvénytőkét 3 millióról 6
millióra emelik, s az alapszabályok megerősítését
a részvényaláirás megnyitása nyomban követi.

/ (Kolozsvár körül) megkezdték már a vasút
részére kisajátítandó magán birtokok fölmérését.

S (Rába-szabályozás.) Szabó Kálmán győr-
megyei első alispán által f. hó 17-én tartott érte-
kezleten határozatba ment, hogy alulról fölfelé
vétetik foganatba a Rába-szabályozás, és nem
Marczaltőnél kezdetnék a munka, hanem a Du-
nába való ömlés pontjánál.

f (A bérmentesitlen vagy elégtelenül bérmen-
tesített) oly helyi levelek pót-vitel-dija, melyek a
felvevő postahivatal saját kézbesítési körében
adatnak le, f. é. okt. l-jétől kezdve, egy-egy ki-
fizetetlen vámlat vagy latrész után 5 krról 3 krra
szállittatik le.

x* (A levéldíjakat,) hir szerint, az egész bel-
földre terjedőleg 3 krra szállítják le; Ő Felsége
örökös tartományaiba küldendő levélnél 5 kraj-
czár marad.

Mi újság?
** (Kossuth Lajos) levelet intézett a „Pesti

Napló" szerkesztőjéhez, az ellene ama lapban tá-
masztott vádakat czáfolva. A levél élénk, erőtel-
jes, csapongó humorú, helyenként a szenvedélyes-
ség hangjába átcsapó. Még két levele fog követ-
kezni ugyancsak a „Pesti Napló"-hoz, további
czáfolatul. B. Kemény már fölvette a tollat elle-
nébe.

** (Gr. Karácsonyi Guidó) nagy alapítványa
(a trónörökös születésére) minden évben nagy ka-
matot juttat jótékony czélokra. Az idei kamat
5250 ft. Ezt az alapitójelenleg igy osztá föl: 4000
ft a honvédalapnak, (s ebből 1050 ft a bácsi, te-
mesi, torontáli és krassói honvéd-özvegyek, árvák
és rokkantaknak,) 600 ft a m. gaszdasszonyok ne-
velő intézetének, 200 ft az eperjesi nőegylet se-
gély-pénztárának, s 200 ft a buda-krisztinavárosi
szegényeknek.

— (Sulutz érsek) több, végrendeletében elő-
sorolt kész müvet hagyott maga után kéziratban,
melyek következők: Megjegyzések a fölött, hogy
a régi egyházi szokásokat, gyakorlatot, intézmé-
nyeket és fegyelmet bármily magas egyházi ható-
ságnak sem szabad megsérteni, megváltoztatni,
vagy eltörölni az egész egyház tudta és beleegye-
zése nélkül. A papok házassága a keleti egyház-
ban. A római pápának a keleti katolika egyház
által elismert előjogai. — A keleti kat. egyház-
nak Jézus Krisztus s a szent atyák tanitásain és
az összes katholika egyház régi gyakorlatán
alapuló fegyelme és tanítása a házasság teljes
fölbontása iránt, az egyik házasfél bebizonyított
házasságtörése miatt. A concordatum s az ausz-
triai birodalombeli római és gör, kath. püspökök-
nek 1856-ban, Bécsben tartott értekezletei. —
Hóra s a nyugati havasok román népének törté-
nete. — Költői mü. — Komoly bepillantás a ro-
mán nemzet múltjába és jövőjébe vallási szem-
pontból. — Birálatnak ellenbirálata az oláh nemzet
származásáról. — A nyolez első román, az utóbbi
pedig magyar nyelven van irva.

** (Gr. Apponyi György) képviselői állásá-
ról leköszönt.

** (Földrengés.) Nógrádmegyéből irják ne-
künk: „Alsó-Pálfalván 8 vidékén u. m.: Salgó-
Tarján, Baglyasalya s Felső-Pálfalva községek-
ben folyó hó 22-kén esteli 7 és 8 óra között, há-
romszori földrengés volt érezhető, melyek közül
az utolsó oly mértékben tört ki, hogy a kasznin
levő poharak s findzsák egymáshoz verődtek éa
lehullottak: a köznép közül pedig némelyek jaj-
gatva futottak ki azutezára, hogy a világ elvész".
Pétervásárról is erről értesítenek épen a fennjel-
zett időről.

** (Bácsmegyei birtokos Vojnics Mátyás úr)
az általa nyert 15 arany lótenyésztési jutalmat a
pesti gyepen tartandó „mezei gazdák versenyére"
ajándékozván, éhez a pesti lovar-egylet 3 aranyat
adott s a dijat következőkép tűzte ki: Mezei gaz-
dák versenye. (Vasárnap október 20-án.) Futhat-
nak mezei gazdák saját lovai, egyszer a pálya
körül. Az első ló 10 aranyat, a második 5 aranyat,
a harmadik 3 aranyat nyer. Bejelentés a futás
napján.

** (A Lauffer testvérek) könvykereskedése kö-
zelebb megfog szűnni. Laufferék ugyanis a keres-
kedést más kezekbe adják s egyedül a könyv-
kiadással fognak foglalkozni.

** (Wagner László) honfitársunkat a múlt
napokban a „jury pour les cultures á vapeur et
de labours profonds" (gőzekék és egyéb gazda-
sági gőzgépek juryje) tagjává nevezte ki a fran-
czia központi kiállítási bizottság. E kitüntetés
annál megtisztelőbb, mivel azon jurybe Franczia-
ország hét legnevezetesebb gazdája (Lecouteux
elnök, Tocqueville,Chertemps, Vallerand, Flachat,
Houel és St. Hilaire) mellé csak két idegent ne-
veztek ki: De Vincenzit Olaszország 1866 ki ke-
reskedelmi miniszterét (jelenleg az olasz kiállítási
bizottság elnöke) és Wagner Lászlót.

** (A budai löoészegylet) közelebbről díszlö-
vész-ünnepélyt fog rendezni; meghívta rá az or-
szág minden lövész-egyletét.

** (A pe?ti jótékony nőegylet) szemhályog
gyógyintézetében a múlt nyáron összesen 28 be-
teget ápoltak: 21 férfit és 7 nőt. Mind szürke há-
lyogban szenvedvén, mindezt műteni kellett, s 25
visszanyerte szeme világát, egy javult, kettőnél
pedig nem volt a műtétnek sikere.
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** (A Fillinger kávéház) bezáratik, vagy leg-

alább nevet és gazdát változtat. 16 év óta áll fenn,
nevezetes gyülhelye volt az ifjúságnak. Fillinger
János meghalt, utóbb neje vitte az üzletet, de
most fölhagy vele.

•* (Töplicz fürdőben) érdekes római régisé-
gekre akadtak. A jelenleg ott mulató ir-országi
régész: Mac Donnel és Kukuljevics Iván kezde-
ményezése folytán ugyanis ásatásokhoz fogtak, a
mit 'a legszebb eredmény kisért. Római téglák,
fogadalmi táblák, hamvvedrek, edény és üvegda-
rabok, bronztöredékek mindenütt nagy mennyi-
ségben mutatkoznak, és Probus, Caracalla és
Constans császároktól egynéhány érmet is talál-
tak. Egy közel fekvő nagy térségben pedig teme-
tőt fedeztek föl. E hely is római telepitvény volt,
melyet a Konstantin után következett időkben
tűzzel pusztítottak el.

(Goldbergerék nagy adománynak történe-
két) igy irja le egy bécsi lap: Goldberger Erzsé-

bet asszony, egy megáldott éa messze szétágozott
család törz-anvja szept. 19-én kihallgatást kért az
épen Bécsben időzött Gorove minisztertől, s neki
20,000 forintot oly czélból adott át, hogy az a ma-
gyarországi kereskedés, nemzetgazdaság és ipar
emelésére fordittassék. Aztán rögtön gr. Andrássy
miniszterelnökhöz ment, ennek az ő felségük kei-
deményezte honvédalap javára 2000 forintot át-
adandó. Magyarországon, hol a Goldberger név a
legismertebbek közé tartozik, csak ujabb jelét
fogják ez adományokban azon nemesszivüségnek
látni, melynek az immár 85 éven felül levő asz-
szonyság, egész hosszú életén keresztül, nagy
részt egész csendben, annyi jelét adta. Sok ezerét
fordit az öreg asszonyság adakozó keze évenkint
a szegények javára, és minden valóban szűkölködő,
valláskülönség nélkül, készsegélyt lel nála. Es1'
azon hazaszeretet, mely az itt emiitett két ado-
mányban oly szép kifejezését nyert, Goldbergerné
asszonyság gyermekeinek, 10 fiának és 6 férjnél
levő leányának szivét is betölti. A család a legva-
gyonosabbak közé tartozik az országban, a vagyo-
nát csaknem száz év óta folytatott iparos munkál-
kodásának köszöni, melyet bízvást nevezhetünk
minden tekintetben mintaszerűnek. A szerény
kartongyár, melyet még a múlt században kezdtek
Ó-Budán, évről évre hatalmasabbá fejlődött, és ma
tekintélyes iparintézet, mely száz meg száz mun-
kást táplál, s melynek gyártmányai ben az ország-
ban úgyszólván egyeduralkodók, Olaszországban,
keleten és a Dunafejedelemségekben pedig nagy
sikerrel versenyeznek a svájezi és angol gyártmá-
nyokkal. — Goldbergerné asszony késő öregsé-
géig, fáradatlan tevékenységben állt, a szakértel-
mes törekvés méltó példájaképen fiainak élén, s
csak pár éve, hogy nyugalomba lépett, s azóta leg-
kedvesebb és legnemesb foglalkozásának: a jóté-
konyságnak él.

** (Nagy verekedés.) A napokban Szabar
helységben bucsu lévén, annyira eltévedtek ez ősi
szokás kegyeletes megtartásától, hogy nem irtóz-
tak azt a vérengzés poklává változtatni. Az ottani
korcsmában ugyanis összevesztek, s a pandúrok,
midőn őket csillapítani akarták volna, ezeknek
rohantak és ennek következtében két egyén meg-
halt, 7 nehéz, 16 könnyen megsebesült.

** (Garibaldit elfogták) és Alessandria vá-
rába bezárták. Rég beszélte már, hogy kiűzi a
pápát Rómából s visszaadja Olaszországnak tör-
ténelmi nevezetességü fővárosát. Az olasz kor-
mány azonban meg kívánta tartani a francziával
kötött szerződéseket, hogy ne vigye nyakára régi
szövetségesét. Ezért fogatta el Garibaldit Róma
felé vivő útjában.

** (Iskola és csárda.) Egy utazó irja, hogy
Zalából Somogyba utazván, a sz.-györgyi vasút-
állomás közelében egy „Batthyányi-csárdát" talált.

E kegyeletes nevű csárda semmikép sem viselheti
magán a megelégedés képét, sőt a botrány orvos-
lást kivan. Ugyanis e nevezett csárdában az eresz
alatt a szomszéd faluból is összejövő gyermekek
nyáron át iskolailag — privat-e vagy rendes? nem
tudjuk — taníttatnak, mig benn trágár beszédek
közt a poharak ürittetnek. A haszonbérlőt és ta-
nitót levelezőnk izraelitának mondja. Jelenlété-
ben megtörtént, hogy a csaplárosné a tanitót
pinezébe küldé borért s igy a tanítás egy időre
félbeszakadt.

** (A képviselők közt) 31-en vannak kor-
mányhivatalnokok.

'** (A kolera) kiütött Rigyiczán; hir szerint
Baranyában és Trencsénben is mutatkozik.

** (Mérgezési kísérlet.) F. hó 9-én Debreczen-
ben egy vasúti conductornál szolgált nőcseléd
gazdáját s ennek családját kékkővel akarta meg-
mérgezni. Tettét önként beismerte, mondván,
hogy az ellenében való rósz bánásmódért akart bo-
szut állani. A leány azonnal befogatott.

— (Halálozások.) Csákváron meghalt 86 éves
korában Maller Ferencz, a vértesaljai egyház-
megye főesperese, a dunamelléki ref. egyházkerü-
letnek volt helyettes superintendense. — Oláh
János, nemes-péczeli lelkész szept. 7-én meghalt;
25 évig volt ama község lelkésze; sok czikk jelent
meg tőle a „Tudományos Gyűjtemény" ben. —
Eötvös Tamás, Beregmegye volt alispánja, több
izben országgyűlési követ, 1848—49-ben kor-
mánybiztos, jelenleg Berogmegye Munkács kerü-
leti országgyűlési képviselő huzamosb betegeske-
dés után tüdőszélütés következtében 1867. szept. hó
16-án^életének 67-ik évében jobb létre szenderült.

S/ (Sajátságos távirat) érkezett a Honhoz;
/<&fszó\: „Meghalattak a Pesti Naplóban; kérem
<Camaszszanak föl a Honban, mert elleneim nagy
boszuságára élek és jó egészségnek örvendek.
Bizay." Az igaz, hogy a Napló után majd min-
den lap megírta volt halálát.

Adakozások Pákh Albert sírem-
lékére.

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

Kelet-Indiából Simlából Duka Tivadar iö ft. - Pest-
ről Görgei István 5 ft. — Debreczenből Révész Imre 30
kr., Révész Imréné 30 kr., Révész Kálmán 20 kr., Révész
Gizella 20 kr. összesen 1 ft. — Pestről Benedikti György
1 ft. — A tolnamegyei hőgyészi kaszinó-egylet 2 ft. —
Krizbáról Szemerjay Károly 20 kr. — Moórról Heltay
István 10 kr.— Garam-Ujfaluból Sretvizer Lajos 30 kr.

A XXII-ik közlés összege 24 ft. 60 kr.
Az /—XXI-ik közléssel együtt begyült ed-

dig összesen 1224 ft. 60 kr. 7 db. ezüst húszas és
egy db. bajor tallér.

Nemzeti színház.
Péntek, szept. 20. „Macbet." Szomorujáték 5 felv.

Irta Shakespeare; ford. Szász Károly. A britt óriás e leg-
nagyobbszerü müvében a két főszerepet Tóth József és
Jdkainé játszották. Macbet azonban nem a Tóth J. egyé-
niségéhez való szerep, s e jeles művészünk azt épen nem
adta kielégitőleg; a nagyravágyó s a korona birtokáért
király-gyilkosságra vetemült hősből közönséges, sőt aljas
gonosztevőt csinált, s oly túlzóan színezte azt, hogy helyen-
ként majdnem undort költött. Ellenben Jókainé kitünóleg
adta a lady nagyszerű szerepét. A kisebb szereplók sem
elégítettek ki s az egész mii hatása csak középszerű volt.

Szombat, szept. 21. „Álarczos bál.'1 Opera 5 felv. Ze-
néjét szerz. Verdi.

Vasárnap, szept. 22. „Szentivánéji álom." Szinmü 5
felv Irta Shakespeare; ford. Arany János.

Hélfö, szept. 23. „Macbet." Szomorujáték 5 felv. Irta
Shakespeare; ford. Szász Károly.

Kedd, szept. 2i. „Alvajáró" Opera 3 felv. Zenéjét
szerz. Bellini.

Szerda, szept. 25. „Utolsó levél." Vígjáték 3 felv. Irta
Sardou; ford. Szerdahelyi.

Csütörtök, szept. 26. „Zampa." Opera 3 felv. Zenéjét
szerz. Herold.

Szerkesztői mondanivaló.
— A boroszlói dárldó. Csupán a rimelést dicsérhet-

jük, de a balladái szerkezet távolról sem kielégitó. A ké-
pek megvannak, elő fogjuk keresni s elküldjük.

— Sárospatak. H. N. L. A kérdezett czikkek nem
kerültek kezünkhöz.

-- Pest. P. J . A krajnai népmondát közölni fogjuk.
Óhajtanánk a nyelvezetben némi változást tenni, nji azon-
ban csak személyes találkozás utján volna eszközölhető.

— B.-Etnma. Illetékes felszólalását a mérgező gyú-
szürőljövő számunkban kö/.lendjük.

— Mándok. G. J. A szép raizokat köszönettel vettük?
s az utolsóhoz az adatokat is elvárjuk. Kérjük a többit i s '

— N.-Várad. K. P. Az epigrammok nem ütik meg a
közölhetőség mértékét.

— Trencsiii-Teplitz. L. A. A választ átküldöttük a
,,Hon"-nak, hol a felszólalást előidéző czikk megjelent.

— Udvarhely. Z. D. A versben egy uj eszme sincs
s bár alakja elég csinos, nem közölhetjük.

SAKKJÁTÉK.
409-dik sz. f. — K ] e 11 F ü 1 ö p t ö 1,

(Ludvigsburgban).
Sötét.

a b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

77-dik számú játszma. — A párisi világki-
litási tornából.

(Kolisch) (Neumann) (Kolisch)
Sötét. Világos. Sötét.

24. g2-g4(?) Ffö--d7
25. a2 —a4 h7—h6
26. Kgl—fi c7—c6
27. Vc4—a6 c6—dö:
28. Va6—d6: dö—d4
29. e3-c4 Fd7-c6
30. Vd6-c5: Ve8—e4
31. Vc5—d6 Ff6-h4
32. Vd6-b8-r K g 8 - h 7
33. Vb8—eő Ve4-hlf
34. Kfl—e2 Fc6-e4
35. Ve5-d4: f7—fő
36. g4—fő:
(ezen húzásra Világos ment-
hetlenül veszve van; sokkal
jobb lett volna: 36. Fd2 — c3)

Vhl—h2f

(Neumann)
Világos.

1. e2—e4
2. Hgl-f3
3. Ffl-b5
4. 0-0
5. Hbl-c3
6. d2-d4
7. Fbö—c6:f
8. Hf3-d4:
9. Vdl — dS

10. f2-f4
11. b2-b3
12. Hd4~f3
13. Bfl-el
14. Hb3 - dö
15. e4—dö:
16. Bel-e8:f
17. Bal-bl
18. Fel—d2
19. Bbl-el
20. Vd3—c4
21. c2—c3
22. h2—hS
23. Hf8-el :

e7-
Hb8
Hg8-
Ff8-

d7-
e5-
b7-

Fc8-
0-

Ba8-
c6-

Fd7-
Bf8-
Hf6-
Fe7-
Fc6-
Fe8-
Vd8-
Fd7-
Vc8-
Bb8-
Be8-
Vd7-

-e5
c6

-f6
-e7
•d6
•d4:
-c6:
-d7
•0
-b8
-c5
-c6
-e8

dó:
-£"60)
-e8:
-d7
-c8
-fő
d7

-e8
•el:*
•e8

37. Ke2—dl Fh4—e
38. Kdl-e l : Vh2 - hlf

Vhl-f3+
Fe4-d3(!)
Vf3-hlf

39. Kel-f2
40. Kf2 —el
41. Vd4-f2
Világos feladja.

3,.^ Lapunk inai szamához van mellékelve Tot-
tis és Kién rumbuigi vászon- és szönyeg-áru-rak-
tárának árjegyzéke, azok számára, kik csupán a Va-
sárnapi Újságra vannak előfizetve.

HETI-NAPTAR.
Hónapi- és

hetinap
Katholikus és protestáns

naptár

2!)
30

1
2

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szóm.

Szept.—Október
F 10 Mihály
Hieronymus
Remigius pk.
Theophil pusp.
Kandid vért.
Szeraf. Ferencz
Piacidus vért.

IF 15 Mihály
Jeromos
Aladár
Lucián
Fejér
Ferencz
Placzid

Görög-orosz
naptár

Szept. (ó)
11 A 15 Zsófia
18 Eumenius
19 Trofim
20 Eustachius
21 Kodrát
22 Pbókas
23 János fog.

Izraeliták
naptára

Elul, Ros.
29 Böjt, év v.
lTisri5(!2H
8 Újév 2. ün.
3 Gedalj. b.
4
6B. 20Izr.h.
6 Sab. Tcs.

N a p
hossza | kél nyűg.

H o l d
hossza | kél í nyug1

f. p.
185 49
186 48
187 47
188 46
189 45
190 44
191 43

<5. p .
5 56
5 57
5 58
6 0
6 2
6 3
6 5

ó. p
5 44
5 42
4 40
4 38
4 36
4 33
4 31

f. p.
203 57
216 59
229 43
242 11
254 23
266 24
278 18

d.
7
8

P-
22
28

regg.
10
U

28
32

este
1 13

ö.
6
7

P-
42
12

este
8
9
9
10

21
1
44
33

Hold változásai. ^) Első negyed szombaton, 5-én, 7 óra 34 perczkor este.

TARTALOM.
Almási Balogh Pál (arczkép.) — Mámorosán. — I I

Rákóczy György fejedelem megválasztatása e's beigtatása
(vége). — Spanyolországi képek (képpel). - Halászat az
Északi-tengeren (képpel.) — Salgó vár (képpel.) — Gás-
pár honvédtábornok levele. — Ausztráliából. — A kakaó,
vagy csokoládé. — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és mű-
vészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés.
— Közlekedés. — Mi újság 3 — Adakozások Pákh Albert
síremlékére. — Nemzeti szinház — Szerkesztői mondani-
való. — Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.
#
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HIRDETÉSEK.
Legdicsöbbnek tapasztalt s a legkedvezőbb sikerrel megpróbált

Dr. Béringuier L.
KORONA-SZESZE,

(vagy a kölni viz qnintessentiája)
1 eredeti üvegcse ára 1 forint 15 krajczár.

Legkiválóbb minőségben — nem csak mint igen kellemes
szagos és mosdóviz, hanem ugy is, mint az élet-szellem ébresz-
tésére és az idegek erösitésére szolgáló dicső gyógyszeres
segélyszer. :

Dr. Snin de Bontcinard
ILLATOS FOGPASZTÁJA

V* l ' s "A csomagokban, ára 30 és 35 ujkr. A legol-
csóbb, legkcnyelmesb s legbiztosabb tisztítószer n
f.«gak és t'oghus épségben tartására; ezen paszta,
egyidejűleg az égés* szájüregnek igen jótékony fri-

seséget kölcsönöz. .

Dr. Brrin^uier h.
NÖVÉNYI HAJFESTOSZERE

(tokban, keféeskével és csészével, teljes készülék,)
ára 5 ft.

Mint a czélnak teljesen megfelelő és általában ártalmatlan
szerismertetett el a haj és szakáll, valamint a szemöldöknek
bármely tetsző árnyalatbani tartós festésére.

Dr. HARTUNG

CHINAHEJ OLAJA,
a haj fenntartására és szépitésére, (be-
pecsételt s bélyegzett üveg oékben ára

85 uikr.

Dr. HARTUNG
NÖVÉNYHAJKtiNOCSE,

a hajnövés ujraébresztésére és élesztősére, (bepecsételt, bélyeg
zett üvegtégely, kben.) ára 85 ujkr.

A föntebb e'ősorolt, hasznosvoltuk és szilárd
a valódi miiiőségérti jótállás biztosítása

BORCH4RDT
orvos tudor

ILLATOS i\ÖVÉNY-SZ\PPAM,
a bőrszín szépítésére és épségben tartására, megpróbálva min- I
<!en afféle bőrs/enny ellen, ajánlható továbbá mindennemű fürdő-j
nél sikeres eredménynyel;ZZeredeti darabokban, ára 42 ujkr. ZZ\

Dr. LINDES lanár
NÖVÉNYI RUI)AS-HAJKENÖCSE,|
előmozdítja a baj fényét és ruganyosságát s egyszersmind a
fejtető szilárdítására is igen alkalmas; ~ eredeti darabok-

ban, ára 50 ujkrajezár. ~

BALZSAHOS OLAJBOGYÓ-SZAPPANA,
mint enyhe s egyúttal hatályos napi mosdószer még a leggyön-
gédebb bőrű hölgyek és gyermekek számára is a legjobbnak

ajánlandó ; ™ eredeti csomagokban, ára35 ujkr. ZZ

Dr. Béringuier L.

NÖVÉNYGYÖK-HAJOLAJA,
hosszabb használatra elégséges üvegekben,) árai ft,
a legalkalmasabb növényi alkatrészekből összeállítva a baj és
szakáll fenntartására, erősítésére, és szépítésére, s az oly kelle-

metlen fejkorpa és bőrmoh-képződés eltávolítására.

Dr. KOCH
NÖVÉNY-CZUKORKAI,

(eredeti doboszokban,) ára ?0 és 35 ujkr.
Ezen, » legkiválóbban alkalmas fü- é-i no-

vénynedvekböl áilapodottságra hozott növény-
ezukorkák, a legelismertebb véleményezések nyilvánításával ta-
lálkoznak és különösen köhögés, rekedtség, torokbántahnak,
elnyákosodások stb. eseteiben csillapitólag hatnak.
ságuk által annyira kedveltekké vált különleges czikkek,
mellett, városara nézve egyedül s kizárólag kaphatók:

r N | \ I H RI •
JL UM A U J J •

Hím Á V

Török József Jezovitz M. Scholz J. Kiss C. Sztupa G.
gysztár a „sz. lélekhez" gysztár a „Magyar városi gyógysztár; gyógyszertár gyógysztár a szé-1

királv-utcza 7. sz.; ' királyhoz"; a „kigyóhoz"; natéren.

ü d v a r i Ráth P. h-KTTn A W
gyszerész, Tabán. U D U U A i l á gyszerész; kereskedése,

valamint a következő bizományos uraknál Magyar- s Erdélyországban s a kapcsolt részekben J
DUUAilá

Bakats M. Prochaszka

\. Kabin: Tyroler és Schle-
singer.

Almás: Koby Beck.
Altsolll: Lange Antal.
Arad: Tedeschi J.. Schaffor

Alb. és Éliás Ármin gysz.
Baja: Klenancz és Babocs.
Bártfa : Waniek és társa.
B. Gyarmat: Moldoványi S.

% Besztercéé: Kelp Fr., Dietrich
| és Fleischer.
1 Bonyhád: Straicher B.
"" Breznóbáaya : Göllner és fia.

Böszörmény: Lányi M.
Bazin : Smeicher Gy.
Brassó: Stenner F és Jeke-

lius F.
Csáktornya: Kárász A.
Csongrád: Roth Róbert.
Ctakvár: Lukács Gyula gysz.
Csanád: Telbisz J.
Debreczen: Czanak J. gysz.,

Rothschneck Em. gysz., Ge-
rébi és Hannig.

JDetta: BraumüllerJ. gysz.
" Déva : Bosnyák A.

D. Földvár- Nádhera P
Deés: Krémer 8
Erzsébetváros-. Schmidt A.
Erseknjvar : Latzko F. és fia.
Eperje»: Zsembery I g . és Pap

Eszék: Horning J. gJ8Z.
Eger: Pillér J.
Esztergom: Bierbrauer C.
Facset: Hirschl D.
Gyöngyös: Koczianovich J.
Georgenberg: Hensch Ed.
Gölnirz : Fischer C E.
Győr: Szailer Gyula.
Gy.-Szt.-Miklós: FröhlichE.
Gyala: Oerley Istv. gysz- *«

Winkler F. E.
Halas: Hirscbler D.
Hatzfeld: Schnur J. F.
Hogy ész: Rausz W- és fiai.

H.-!M.-Vásárhely: Braun J.
Heves: Bl..u J.
Iftló: Tirscher G gys*-
Jászberény; Leitner K.
Jolsva : Porubszky S.
Kassa: Eschwig E. és fia, Quirs-

feld K és Münster Gyula.
Kaposvár: Kohn Jak.
Krsrnark : Genorsich A. gysz.

és Faikiss J. gysz.
Kecskemét: Markovits G.
Keszthely: Singer Mór.
Komárom: Belloni A.
Kalocsa: Behr L. B.
Kinnjszállás: Nagy S.
Kisbér: Stern E.
Kolozsvár: Wolf J. gysz. és

Engei J. gysz.
Körmöcz •• Ritttfr J.
Knn-Szt.-Mtklós: Csappó G.
Károlyfthérvár: Matherny

E., Rus* J.
Kőszeg : Bründl J. gysz.
Kézdivásarhely : Fejér L.
Lippa : Csordán A.
Liptó-Szt.-Miklós: Krivosz J
Losonez : Bódy J. E. és Ge-

duiy A. gy»t-
Lórse : Kubatschka G.
Lnblo: Glatz J.
Lúgos : Schifszler A.
Léva: Boleman E. gysz.
üHakó : Opsovezky S.
Magyar-Óvar: Czeh S.
Marrzali: Istl A. özv.
Marosvásárhely: Fogarassy J.
Mohács: Fögler Antal.
Miskolcz: Medveczky F. gysz.

és Spuller Ferencz jr.
Moór -. Ebner J.
Munkács : Haupt J. L. és Ho-

rowitz S.
Malaczka-.Röhrich J gysz
Nagy-Banya: Haracsek J.
Nagy-Abony: Lukács A. gysz
Nagy-Károly.Schbberl C.

Nagy-Mihály: Brenning F.
Nyírbátor: Legányi E.
Nagy-Varad: Huzella M. és

Janky A.
Nagy-Kanizsa : Rosenfeld A.
Nagykikinda: ManojlowitzP.
Nngy-Szeben: Zőhrer J. F. és

Lurz J.
Nyíregyháza : Reich és Pav-

lovitz.
Nagy-Becskerek: Pyrra J.
Nagyszombat: Heuffel C. F.
Nyitra: dr. Láng E. gysz.
Nádudvar: Lippe S.
Nagy-Kalló: Mandl S.
Nagy-Enyed: Horváth F.
Oravicza: Schnabel Gy.
Ó-Orsova: Böhme K. könyvk.
Paks: Flórián J.
Pancsova-. Huber J.
Pápa: Bermüller J.
Petervárad : Nagy J.
Pécs: Adler A. és Zách K.
Pozsony: WeinstabiC. és Hein-

rici F. gysz.
Pntnok: Fekete F. gysz.
Pozsega: Kusevic Sp.
Rimaszombat: Kratschmar K.
Rozsnyó: Feymann A.
Rózsahegy: Jureczky gysz.
Rom.-Lugos: Popovits J.
Sassin: Müke A. gysz.
Segesvár: Miszelbacher J, B

és fiai.
Selmrcz: Dimák J. C.
Szombathely : Tempel F.

gysz., Pillich F.
Székesfehérvár: Deutsch R.,

Légmán A. és Braun J. gysz.
Szamosujvár: Placsintár G.

és fia gysz.
Sz. Egerszeg: IzsóF.
Szentes: EisdorferG. gysz.
Szathmar: Weisz J.
Szabadka : Farkas J és Si-

mony J.
Szegszard : Brassay M. gysz.

Szeged : Kovács M. gysz., Ko-
vács Alb. gysz., Fischer és
Schopper. 2238(2-0)

Sz. Udvarhely : Kauntz J. A.
Szereda: Gozsy A.
Sz. Keresztár: Binder M.
Szasz-Régen: Kinn Ján. G.

és Wachner T.
Siklós : Holmik F. gy.
Szigeth : Tyrnauer G.
Sz.-Somlyó: Ruszka Ign.
Szoboszlo: Túry J.
Sopron : Eder F. gysz. Pach-

hofer L. és Mezey A. gysz.
Szolnok: Braun J. és Ho-

ránszky Istv. gysz.
S. Szt.-Uyérgy: Vitályos B.
Sz. Vára'llya: Gerber E. és

Weisz Mátyás.
Tasnad: Szongott J.
Temesvár: Quiriny A. gysz.

PecherJ.E. gysz., Jahner K.
gysz és Kuttn M.

Thorda: Rigó J. Friedr.
Tolna: Hofbauer M.
Trencsén : Kulka Izid.
Topolya: Sárkány L. gysz.
Tata: Merkl A. könyvk.
Uj-Verbasz: Singer H.
Unghvar: Liszkay J.
Uj-Becse: Weliachajun.
Újvidék: Schreiber Férd.
Versecz: Fuchs J.
Vágnjhely: Baiersdorf L.
Vukovar: Stanitg T.
Verőcze : Doma L. és Bési J

K. gysz.
Várasd : Tauschek S. A. é»

Halter A. gysz.
Veszprém : Guthard fiai.
Vácz: Michalik éi Meiszoer.
Zenta: Wuits testv.
Zombor: Popits J. ésFalcione

Gyula.
Zágráb: Cejbeck J. J. gysz.

és Hegedűs Gyula.
Zimony: Joannovicz A. D.

Pezsgőborok!!
közvetlen Francziaors^ágból vámmen-
tes ládákban 10 palaczkjával s feljebb.
Louis Roederer a Reims : carts blanche;

Jaoquesson er, fils a Chalons: Créme
de Bouzy 2 ft.

Napóleon grand vin ; Moet <fe Chandon
a Epernay: Crémaut rosé 2'yj ft. A
fentebbi fajokból Vi pnlaczkokban
V/t ft- 2097 (24—24)

A pénzösszeg bérmentes beküldése vagy
postai utánvét mellett szétküldetnek

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

ZSEBKENDŐKET
vászonból, tucz. 5.50 krtól 15 ftig.
batisztból ., 6.75 „ 80 „
szines darabja 1.15 „ 2.50 krig.

Ajánl 2261 U - 8 )
TÜRSCH F.

Pesten, váczi-uteza a „nagy Kristóf" ;
mellett.

Titkos 2233 (4 -12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bbonyult mód szerint, sokszor a nél-
kül hogy a beteg hivatásában vagy
életniédjában gátoltatnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyít

Med dr. Helfer Vilmos
P»st, király-ut.cza 27. sz. Medetz-
házban. 1-sö emelet, délelőtt 7 -9-ig,

délután 1 —4 óráig
i$9~ Dijazott levelekre azonnal

valaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek Is mpgkflldetnek.

Szíves figyelmeztetés
az összes hazai népiskolák, vasárnapi is-
kolák s nönöveldék nagyérdemű igaz-
gatói s tanítói, valamint minden nevelés-

barát s szülékhez.

Ezennel van szerencsém tisztelettel jelen-
teni, hogy a.

„Népiskolák könyve"
czimü legszükségesb elemi tanok gyűjtemé-
nye, Márki Jószef és Zimmermann Ja-
kab tudorok, volt p?sti kir. képezdei tanár
urak által szerkesztve, harmadik bövitett s
javított kiadásban megjelent; mely munka,
mint előbbi kiadásoknál, 2 részre s kötetre
osztva 12 tantárgya* foglal magában.

Szerző urak mindenképen azon igyekez-
tek . hogy munkájokban lehető rövid s
mégis világos előadással azon hasznos és
szükséges ismereteket összedllitsdk, melyek az
egyetemes elemi vagynépmüveüséghez korunk-
ban okvetlenül megkívántainak; úgyhogy az
itt föltáruló elmekincsek teljesbirtokákan le-
vén s azokat használni tudván,bármely nép-
iskolai vagy nőnöveldei tanuló, apályán,
melyet a gondviselés s?ámára, mind leendő
közpolgár vagy polgárnőnek kijelölt, min-
d"n további iskolázás nélkül is, azonnal he-
lyet foglalhat; s nemcsak magának, hanem
embertársainak is számtalan esetben üdvös
szolgálatokat tehet.

A Népiskolák könyvének ára azon
okból, hogy minél számosabb iskolában
használatba vétethessék, a lehető legol-
csóbbra s'abott: minden egyes rész kemény
kötésben csak 40 krba kerül ' 2258 (1)

Azon t. tanár uraknak, kik e munkát
még nem ismerik és azt megbírálni óhajt-
ják, e czélra készséggel állítok ingyenpél-
dányokat szives rendelkezésükre.

Hartlehen Adolf,
Pesten, váczi-uteza 17-ik sí. kiadó-

könyvárus.

(1-5)Fehérnemüek, csipke, himzetek.

NŐI VASZONNBMÜEK ÉS MENNYASSZONYI
k é s z l e t e k .

Rumburgi vászon. Gyermek vászonnemüek. Keresztelő vánkosok. Bármely ruha készítés.
Zsebkendők. Fátyolok. Függönyök.
JF.-ncl Pesten, váczi-uteza a „nagy Kristóf4 mellett.

Részletes árjegyzék béniBenfve

tiíito* és gyors megölése

patkányok s egereknek,
•igy t*. kir. kiz. szab. patkány- és egér-irtó-szerrel

gyertya-alakb an.
Egy darab ára 50 kr. a. é.

PESTEN: Tfirök Jóesef gyógyszerész nrnál, kiráJy-utcza ?-ik «•«. a.,
Beszterczebányán: Göllner H. — Brassóban: G-yertyácífy és fiai — (Csáktor-
nyán : Kárász A. — Eperjesen: Zsembory .? — Eszéken: Deszáthy István. —
Györfitt: Lehner F. — Jassenovábnn: Decloyits ,J. - Kassán: Novelly A. —
Keszthelyen: Wünsch F. — Koloiwvárit: Wolf J. — Lúgoson: Kromler S. —
N.-Becskereken: Nedelkovits — Pápán: Bermüller — f'wzsonyhan: Scherz
Fülöp. — Segesvárt: Teutsch J. B. Sopronban: Pachhofer L. — Tisaa-Új-
lakon : Roth J. — Újvidéken: Schreiber F. — Varasáon: Dr. Halter A. Ve-
rőceén: Besz K. J. uraknál 2202 (12-12)

Előfizetési íelhivás

VASÁRNAPIÜJSAG
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

1867. október- deczemberi folyamára.
(Ismeretterjesztő és politikai tartalmú két hetilap. — Az egyik eredeti
képekkel dúsan Mustrálva; a másik „Országgyűlési besaédtáríl-ral

bővítve.)
Kiadja . Szerkeszti

Heckcnast Gusztáv. Nagy Miklós.
A közelgő évnegyedre uj előfizetésre hívjuk fö! a t. olvasóközönséget, s ajánljuk

ez ikervállalatot, mely ugy tartalma, mint képei által közkedvességet vivott ki magá-
nak, politikai részével pedig nélküiözhetl«n tájékoztatójává vált a naponkint hírlapot
nem olvasó közönségnek. Az országgyftlés uj ülésszakának küszöbön levó ineg-
njitása, hol hazánk legtöbb érdekei többi közt anyagi létünk életkérdései fognak
tárgyaltatni, ismét érdekesebbé teszi a politikai lapokat; s a „Politikai Újdonságok,"
mint hetilap mindig kellő és világos áttekintést nyújt a helyzetről, ugyanazon irónk
tollából, ki e lap politikai részét már kilencz év óta kezeli.

A két lap öszhangzó tartalmánál fogva magában egyesit minden hasznos tudni-
valót, s olcsó áránál fogva minden osztálybeli olvasni szerető ember által könnyen
megrendelhető.

Előfizetési feltételek:
A Vasárnapi Újság ée Politikai Újdonságok együtt, postán küldve

vagy Buda-Pesten házhoz hordva:

Évnegyedre (október — deczemberre) . . . 2 ft. 50 kr .
Csupán a Vasárnapi Újság: Csupán a Politikai Újdonságok:

Évnegyedre (okt.—decz.) 1 ft. 50 kr. Évnegyedre (okt.-decz.)l ft. 50 kr.

> A „Vasárnapi Újság" és „Politikai Újdonságok," mint legelterjed-
^ , _ tebb lapok Buda-Pesten s a vidéken, a t ez. közönség, kereskedelmi

testületek, vállalkozók, gyárosok s iparüzók hirdetményeinek fölvételére s közlé-
sére is ajánltatnak. Az igtatási-dijak a legolcsóbban fognak számíttatni, — többszöri
hirdetésnél az illetők különös kedvezményben részesittetnek. A fordítások németből
magyarra ingyen eszközöltetnek.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(3 3) (Pest, egyetem-uteza 4-ik siám alatt).

A Theszéry-Deméndy ügy igazgató képviselője id. Szilassy György ur elhalá-
loiván; magában » pörben pedig a főméit, hétszem, tábla a barátságos egyezkedés
megkisértésére f. évi decz 16-kát kitűzvén: a kellő intézkedések megtétele végett szük-
ségesnek látja alulirott a Thesz-Dem. család fólperes tagjait október 20 án délelőtti
<3ráira Váczra a „Curia" czimü fogadóba közgyűlésre meghívni.

Kelt Pesten, .ug. 3-án 1867. ^ ^ . ^ ^ ^

2208 (4-5) mint a por jogi képviselője.

Viz által légzárolt

SZOBA-UBSZÉKEK,
melyek által a bűz tökéletesen elzáratik, darabja 5 ft., lakkozott 8 ft. csinos szer-
kezetű s finoman lakkozva 16 ft. '

Készfiietek, melyek minden árnyékszékhez alkalmazhatók, s mely által a lée
vonal és bűz tökéletesen eltávolittatik , darabja 8 ft. Mindkét tárgyat illetőlee elv
kir. szabadalommal ruháztattam fel. S J

Egészen teljes és diszes Angles-ek víztartóval, porczellán-csészével erős hor-
gany-érczből szilárd gépezettel, famunkálattal együtt, minden házi árnyékezékhez
könnyen alkalmazható, helyben általam fölállítva egyévi jótállás mellett 80 fi
Mustrák mindenkor készen tartatnak.

Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,
gömbölyűk vagy négyszögüek, melynek alkalmazása által a füst a konyhából s lak-
helyiségekből nyomtalanul eltűnik, egy darab ára 10 ft.

A pakolásért darabonkint ládával "együtt 1 foirnt számittatik.
Továbbá folytonosan készen kaphatók fürdő- és ülőkádak a legerősebb

horganyéról ő!.
9>F" Moderateur é* pctrolenm lámpák nagy választékban, valamint nagy

készlet a legfinomabb amerikai petróleumból, a lehető legjutányosb árért.

2267 (1—6)
Raktár: rózsatér 2. sz. a., a

MIKSITS KÁROLY,
bádogos-mester.

városháza mSgőtt.

2256

FÁBIÁN LAJOS (1-3)

lakatos mester, haliéi* 4-dik szám alatt Pesten,
ajánlja mindenne-
mű takarék-tüz-
helyeit ugyszinte
asztal - tűzhelye-
ket kályhacse-

^ réppcl, valamint
befalazandó tűzhe-
lyekhez minden
megkivántató ré-
szeket nagy vá-
lasztékban a leg-
jutányosabb ára-
kon.

|$<gr Vidékről
tett megrendeléseket pontosan teljesít a t. ez. közönségnek alázatos kész
s z o l S á J a a fentebbi.

Régi pénzeket
és mindennemű régiséget, drágakövet,
lovagló és nyereKBzerszamokat lótaka-
rókkal együtt, arany, ezüst és drága-
kövekkel kirakva, továbbá gyöngyöt,
szineskövet, aranyat, ezüstöt, ásványo-

kat vesz és cserél a legmagasb áron.
Régiségek és természetiek

irodája.
Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd ét>ü

létben, 14. sz. a.,
hol egy nagy választékú raktár mindennemű
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötökbdl a legolcsóbb áron, úgy-
szintén egy nagy raktár ásvanyoK, lep.
kék, bogarak, madarborök, tojások.
g Bzemnvegek is találhatók. 2093 (16 -0)

Tanuló ifjúknak
egészséges lakáson kivül minden egyéb
rendes ellátásuk s felügyeletükre, szigorú
gondot fordítani, egy tisztes család igérend.

B5vebb értekezés nagy-stáczió utcza 2.
»z., 1. emelet 1 8 - H . ez 2252(2-2)

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

biztosítása mellett, rendel

orvostador.
Lakása Pesten, fürdó-uteza 3 sz-. «

József-tér sarkán.
Elfoqad naponkint 11 órd-

" 2234 (5-12)
Megkereshető levél által.

tól l ig.

Egy mezővárosi reál jogú 4000 ft. forgal-
mazd

gyógytár eladó.
P T * Bővebben értekezhetni Thallmayer

B, és társa uraknál Pesten. 2254 (1—2)

* *

hl
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Előfizetési felhívás

MAGYAR ÚJSÁG
folyó évi október —ileczeinber folyamára.

Elletfeleink rósz ikarato, miután gyanúsításaik, rágalmaik sikertelenek maradtak,
legutóbb már azon aggodalom terjesztésere vetésedet*, mely szerint a kormányhatalom
elóbb utóbb elfogná njomci lapunkat.

Ezen, az általuk oly szabadelvűnek magasztalt kormányra néiveéptn nem hize'gő
lépésük hiven jellemzi kétségbeesésüket, vak dühöket, melyben készebb önmagukat is
sértik, csakhogy azzal nekünk árthassanak.

E rcsz akart.tu törekvésekkel szemben az uj évnegyed küszöbén szükségesnek
tartjuk figyelmeztetni a t. ez. közönséget, miczeriit főapán tóle, az ö nagy mérvű
pártolajától ftig£, hogy a hatalom és pártjának minden erőfeszítései s még neta-
lán alkományellenes üldözi si kísérletei is sikertelenek nitrátjának.

Mert a kárhozatos jogfeladások után uj törvényeinknek még fönmaradt s a saj-
tóra vonatkozó czikkelyi i — noha tulszigoruak, de lehetlenné teszik ait, hogy a hata-
lom valamely lapot betiltson, megszüntessen, mint ezt az előbbi abeolut rendszerek
alatt tt hete.

A kormány hata'ma csupán odáig terjed, hogy elletünk pöröket inditbut, — és
ha daczára abbeli ig} ekezetünktek. mely szeiint valamint eddig, ugy ezután is a tör-
vények korlátai között tartjuk magunkat, s nem hisszük, hogy a független polgárokból
alakuló esküdtszék ilyen irányú működi sünkért elítélhetne, — ha mindennek daczára
elmarasztaltafnánk, a felelős sserkesztő kész a szent ügyért fogságot szenvedni, és ez
esetben pótolni fogja ót második, ha kell harmadik, negyi dik stb. elvtársa, de a lap
iránya minden ételben változatlan marad.

Viszont a kiadó fedezni fogja a biztositéki alapban pénzbüntetések által cetán
okozandó hiányokat, miután az előfizetési pénzekből kártérítést nyer.

E srerint csak azon — a közönségtől függő körülmény idézhetné elő a lap meg-
szűnését, ha az isméttlt pénzbírságokat az előfizetések nem fűdözhetnék. Ebajt azonban
a t. ez. közönség lelkes támogatása elhári hatja.

Csupán a közönség akaratától függ tehát, hogy lapunk mir.den fondorlat daczára
rendületlen fenálljon.

És mi az eddigi részvét után bitton hinni merjük, hogy a közönség támogatása
napról napra növekedni fog, s hogy n.int eddig, ezentúl is me^h'usulnak a kormánypárt
híveinek ugy lapunk tisztán nemzeti iránya,mint fennállási ellen irányzott cselszövén} ei.

Lehetetlen, kogy ebbéli várakozásunkban csalódjunk.
A stítbad sajtó a közönség javára, előnyére izolgál; a szolgáivá törpült sajtó

elárulja a közönség érdekeit. Midőn tehát a közönség nem pártolná az ő legszentebb
jogait függetlenül s áldozatkészen védő közlönyöket, — saját legfőbb érdekeit hagyná
cserben, a mit az éitelmes és szabadságra törekvő mfgyar közönségről föltenni sér-
tés volna.

Mi elmondhatjuk bizton, s a nélkül, hogy bár ellenségeink részéről ellenmondás-
tól tartanánk: hogy lapunk hatáiozott, független, nyilt magatartása a szabad sajtó
ujabbi megalapításában első és legfőbb tényező volt; különösen pedig lehetővé t t t te
azon mérhetlen becsü körülményt, hogy a közönség legnagyobb hazánkfia Kossuth
Lajos messze kiható, rendkívüli hatású, s kiszámithatlan horderejű nyilatkozván;, ait
olvashatta. Átaláb&n igyekeitünk mindent megtenni az országos közszellem fölébresz-
tésére, az ország veszélyes állapotának földerítésére.

Az ösfzes nép hivatása, hogy a megismert Vajokat orvosolja; „egyes hazafi csak
annyit teht t, a mennyi erőt neki a nemzet kö'csönöz,'1

Fölkérjük ennélfogva honfiúi tisztelettel elvbarátainkat, hogy lapunk terjesztését,
— Í Z alkotmányos önállás biztosítékainak visszaszerzésére és a társadalmi egyenlőség,
szabadság elveinek érvényesítésére irányzóit hazafiul törekvések egyik igen fontos támo-
gatójáultekintvén: az uj negyedévre minél számosabb előfizetők gyűjtésére közremű-
ködni szíveskedjenek. •-» ., ., • • • • i -

Böszörményi Laszlo.

ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK:
Postán küldve:

Évnegyedre (október—deczember) 4 ft- 50 kr.
Egy hóra I „ 50 „

fPF" A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. — Gyűjtőinknek, tiz
előfizetett példányra egy tiszteletpéldánynyal szolgaluuk.

A Magyar Újság kiadó-hivatala
(1 — 8) Pest, egyetem-uteza l. sz.

Kir. kizár, szalad.

ELET-ITAL
(Lebenstrank)

gyógyerővel biró hatásos növényanyagokból készített, s jeles orvos urak által elemez-
tetve, valamint egyéb hiteles elókeiö egyének elismerése szerint kitűnő szernek bizo-
nyult be hideglelés, emészttshiány, bél- és gyomorgörcs , epeinger, hányás
*tb. ellen. Ára egy nagjobb üregnek . . . : . . 80 kr.

„ „ kisebb „ 55 „

SOSBORSZESZ
(Práp. Franzbrannlwein).

Jelesen készitve figyelmet érdemel gyógyhatásánál fogva, köszvényes, rheiltua-
tikns bajok, szaggatás, fagyás. fog-. íó- és falfájásoknál, s atalán minden btnu-
íások és scrfilések ellen, sőt fog-tisztisószeröl itt igen használható, mert nemcsak a
fogak fényét elősegíti, de a foghust is erősbiti, és a száj tiszta szagtalan izt nyer a szesz
elpárolgásaután! Ára egy nagy üvegnek 1 ft.

„ „ kisebb ,, 45 kr.
Használati utasitások magyar vagy német fordításban jelentékeny orvosi s egyéb

elismerő bizonyítványokkal, valamint bizományosaink névsoraival ei'átva minden üveg-
hez mellékeltetnek.

tfuiuvári Werther Frigyes
Életital- és fósborszesz-gyárának irodája és főraktára Pesten,

2263 (1 — 2) országút 25. sz. a múzeum átel'.enében.

k SZÜLÉKET ÉRDEKLŐ.
Hosszú időt igénjbe vett szorgos tanulmányozásomnak sikerülta gilisztabetegség-

cek. mely a gyermekek fórából oly tömérd k áldo/atot ad a sírnak, az általam leitalált
„Giliezía-csokoládtinban' ' tökéletes gyógys.eit állitni elő. Használati módja a sze-
letek görgyölén olvasható.

Kapható Pesten: Török József gyógytára és A. Thallniayer és társa kereskedé-
sében, s ezenkívül számos bizonylatokat tartalmazó könyvecskémben jegyzett t. bizomá-
nyosimnál. Ára egy dbnak 20 kr., nálam hel)ben 6 db. egy ft. — Megrendelhető posta-
utánvétellel az egész bi, oda ómban. K p ö c z e p Á í ? O S t S. k. gyónsz. Tokatban.

N y i l a t k o z a t .
Alulirt cs. kir. birodalmi vegyész, támaszkodva a találmány pontos gyógyszeré-

szeti bonczolásának eredményére. Véleményét ezt nnel kinyilatkoztatja miszerint Kröczer
Ágoston tokai gy<5g\ szerész ur által .,t>iHszfa-c.«okoladé" név alatt feltalált és készí-
tett gilisíta ellenes szeletek trős hatásuk daczára is,az «zt használók egészségére nézve
— a meghatározott adagon belől — hosszabb bassnálat mellett is, minden tekintetben
teljesen ártalmatlanok. — Becs, márcz. bó 15. 1867.

2255 (1—12)
Klet i k V t

cs. kir. birodalmi vegyész.

lönyvárusi jelentés,
Alóürott. tisztelettel jelentem a t. ez. közönségnek, miszerint a sárospa-

taki reformalt féiskola könyvraktárában található könyvek kezelését a főisko-
lai igazgatóságtól szerződésileg magamra vállaltam. Bizalommal kérem a t. ez.
megrendelőket, hogy megrendelő leveleiket ezután hozzám, mint a főiskola egye-
düli bizományosához, szíveskedjenek intézri. Ai albizományosok ezentúl velem,
nem pedig a főiskolai könyvtárnok úrral fogják számadásaikat kiegyenlíteni.

Sárospatak, május 1-én 1867. E P E B JKSI JÓZSEF,
2125 (7 — 12) sárospataki könyvárus.

Kötelezvény.
A nagy-károlyi nemes gubás ezéh alólirt tsgjai, — tudva és érezve azt, hogy a be-

csület minden jó érzésű s gor.dolkozásu ember előtt, egy értékű az élettel; — tudva és
szem előtt tartva Idvezitőnk ama n agasztos intését: „a mit magadnak nem kívánsz, ne
cselekedd azt másokkal," tiszta lelkiismerettel kötelezzük magunkat, hogy soha sem
magunk személyeben, sem mesterségbeli segédeink; avagy hozzánk tartozóink által
mesterségünkben, — ócska vagy már feldolgozva volt gyapjufélét, — tehén vagy más
féle szőrt, a tiszta jubgy»pjun kivül nem használunk, nem dolgoztatunk; — a ki pedig
alólirottak közül, e btcsületes szándékkal tett fogadását, kötelezettségét megszegné, az
ellen cselekednék, és ez reá, akár a rendes műhely-vizsgálatok folytán, — vagy akár
mi más utón és módon kivilágosittátik, azonnal megszűnik ezéhünk tagja lenni; sem
magamagát, sem más többé őtet annak nem farthatja, s ezt senkitől nem is követelheti;
minélfogva a ezéh gyűléseibe részt nem vehet, oda mégsem bivatik; a gubás színbe nem
árulhat, — * kallóbeli közössége megszűnik, éa peöig a czéh-társu'aton való minden
követebetés né kül.

Kötelezzük továbbá roagunktt, hogy ason gubás mesterrel, ki vagy e kötelezvényt
alá nem irta, — vagy alái r Va ennek tartalma ellen cselekedett, — soha nem társalkodunk
mint gubás mesterrel, — vélók együtt vásárokra nem megyünk, s ott, hacsak kivihető,
egy helyen nem árulunk, s velők minden mestertárei közösséget megszüntetünk, a be-
csületes ezéhet illető mindenféle közös használatokból kirekesztjük; egyszóval: mint
olyat,ki — vagy becsületbeli kötelezettsége ellen cselekedett, —vagy ily kötelezettséget'
élnem fogadott, társaságunkra méltónak nem tartva, megvetjük.

Mely szabados tetszésünk szerint önként tett kötelezettségek szentül és kifogás
nélkül leendő megtartására, ugy kötelezzük magunkat, hogy azok ellen, kik ezeket vagy
el nem fogadják, vagy elfogadva meg n e m tartják, törvény utján is lehessen érvényesí-
teni e kötelezvény pontjait; midőn ellenben, az ilyeneknek a czéhi társulat tagjain vagy
ezek ellenében semmi legkissebb kimtelésök nem lehet, a a ezéhbe leendő vissrakebe-
leztetésöket, semmiféle hatóság utján nem eszközölhetik.

Kelt NagyKárolyban, apnl 29-én 1866.
Egey József, m. k., Czéhmesterek:

Cíéhjegyró. K a j d i József, m. k.
2264 (1) Keresztszegi Mihály, m. k.

TÉLI IDÉNY

A BUDAI CSÁSZAB FÜRDŐBEN.
Alélirt iigyviviség, a budai közúti vaspálya épitése alkalmából bátorságot vesz

magának a t. közönséget, s különösen ama tisztelt földbirtokos arakat, kik a nyári
idény a!att gátolva vadának a fürdők látogatásában, figyelmeztetni a közelgő császár-
fúrdöi téli idényre, midőn is a gyógyfürdők a legkitüEŐbb sikerrel lesznek hasz-
nálhítók.

A külföldi vendégek által is mind nagyobb mérvben látogatott gyógyhelyiség
dicsérgetésétól tartózkodva, csak azt említjük föl, hogy:

1-ször. E fürdőnek nagy, födött, a kedvezőtlen :dőjárástól védet sétacsarnoka
van és minden folyosóját üvegfalak védik a légvonatoktól, s a folyosók, valamint a szo-
bák, fűtésre is berendezvék.

' 2-szor. A császárfurdő kedvező helyzetével a világ fgy fürdője sem vetélked-
hetik, Magyarország fővárosában feküdvén ugyanis, a fürdővendég, a fürdőhelyiség
által nyújtott szórakozások mellett még a változatosságban ga?dag fóvárotii élet élvei-
ben is részesül. Végre

8-szor. A c. ászárfürdő a téli gyógyfürdésre oly nagyszerű és a köszvény, s csúzos
stb. bántalmakon biztos gyógyhatású gőzfürdővel rendelkezik, melynek párja nincs egész
Európában.

Egyszersmind ajánljuk intézetünket a t. közönségnek, s különösen a t. ország-
gyűlési képviselő uraknak kényelmes, díszes hónapos szobáival és kitűnő kony-
hájával; elkülönített, több szobából ál'ó családi lakások is állván rendelkezésre. A
rendelkezés alatt levő 200 szobaára: egy-egy szobáért egy hóra 7 fttól fölebb az
igények és kényelem szerint. Naponkint társas étkezés (table d'IIote) négy tal
étellel 50 k r ; gyógyétkezés- és étkekkel az intézet jónevü vendéglőse étlap sze-
rint méltányos olcsó árakon szolgál.

Az ügyvivőség feladatául tűzte a t. fúrdóvendégek a lakók kívánalmainak a leg-
nagyobb készséggel megfelelni.

Budán, 1867. szeptember 20.

2265 (1-3) A budai császárfürdő ügyvivősége.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem ufcza 4-dik szám alatt.)

Tizennegyedik évfoijam

Pest, oktober 6-án 1867.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok egyfltt: Egész évre 10 ft. — Fél évre f> ft
Csnpán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft. - Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft.

detési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit gor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori
krba számittatik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Béesben: Oppellk Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. - 1

Az eperjesi ág. hitv. kollégiumnak minap
tartott kétszázados jubileuma hazánk felső
vidékének ezen mindig fontos nemzeti mis-
siót teljesített tanintézetére forditá a köz-
figyelmet. S csoda-e, ha a mintáknak, a köz-
mivelődés-, tudomány- és nemzetiség szelle-
meinek szentelt ünnepély komoly óráiban,
a megemlékezés és érdekeltség azon férfiak
mellett, kik e közintézetnek egykor alapitói,
utóbb őrei és vezetői voltak a múltban, azok
felé is fordult, kik a legközelebbi időkben s
a jelenben is annak élén állanak s magok-
nakkörüle nagy érdemeket szereztek. Ezek
egyike a köztiszteletben álló, s a tudomá-
nyosság terén magának országos nevet szer-
zett Vandrák András, ki az eperjesi kollé-
giumnak 34 év óta rendes tanára, a bölcsé-
szeti tanszéken.

_ A „Vasárnapi Újság", eddigis követett
eljárásához hiven, különös gondot szeret
fordítani a hazai tudományosság és mi-
velőd és bajnokai s azok közt a tanfér-
fiak érdemeinek méltatására. Örömmel
ragadja meg annál fogva a jelen alkal-
mat is, hogy e férfiak egyik jelesbiké-
nek arczképét s munkás élete főbb vo-
násait olvasóköre előtt bemutassa,

Vandrák András 1807-ben született
Gömörmegye Csetnek mezővárosában s
az ottani elemi iskolában kezdé meg
tanulását. Tizennégy éves korában a
rozsnyói^ gymnáziumba vitték szülői s
itt a latin klasszikusokban ép oly szép
előmenetelt tett, mint a magyar irály-
ban s a történetben és földrajzban. Esz.
tendö multával már magántanitóul al- ;
kalmazták kisebb tanulók mellé, sőt az
alsóbb osztályokban is nem egyszer
pótolta a tanárt. Korán kitűnt hajlama
a tanítói pályára s ügyessége és sze-
rencséje abban.

A bölcsészeti tanfolyam hallgatására
1824-ben Pozsonyba készült menni; de
a nyári szünidőt hazánk fölvidékeinek be-
utazásával töltvén, Eperjest is útba ejté s
itt a kollégium hírneves bölcsészettanárá-
nak, a derék Greguss Mihálynak ismeretsé-
gebe jutott. A Pozsonyba menetel tervével
leihagyott s Eperjesen maradt. A lelkes
tanár vezetése mellett a bölcsészet addig
nem is sejtett mezei nyiltak meg lelke előtt
s bölcselkedésre és öngondolkodásra haj-
landó szelleme kimerithetlen táplálékot

V a n d r á k A n d r á s .
nyert. Jogot és hittant is itt kezde tanulni;
desemamagyarpositiv jog, melymég akkor
a kiváltságok tana volt, sem a positiv theo-
logia nem elégitek ki. A bölcsészeti jog,
mely az emberi természetben gyökerező
átalános igazságot tartalmazza, inkább szólt
leikéhez s erős meggyőződéseket érlelt ben-
ne. Mind a mellett ama tudományokból is
kitűnő sikerrel tette le a végszigorlatot s az
életbe — jó bizonyítványok mellett — ritka
képzettséggel is lépett ki. Egy évig még
nevelösködött a Máriássy házná], ez évet is,
növendékével együtt legnagyobbrészt Eper-
jesen töltvén, folytonosan képezve magát.

1829-ben külföldi egyetemek látogatá-
sára útlevelet nyervén, Jénába ment, hol a

jnagy tudományu, ékesen szóló,szerény Fries

VANDRÁK ANDRÁS.

bölcsészeti előadásait hallgatta. Fries böl-
csészete gyakorlati s erkölcsi irányú volt s
Vandrák e szellemet tette magáévá s tar-
totta meg egész életén át. Jénából, miután
még Németország nevezetes részét beutazta,
épen az 1831-diki nagy kolera idején tért
vissza hazájába. Másfél évig még a Szirniay
háznál nevelösködött; s 1833 augusztusában,
midőn Greguss Mihály Eperjesről Pozsonyba
távozott, ennek helyére hivatott meg a böl-

csészet tanárául. Mint a gazdagon rakott
méh, olyan volt már ekkor. Lelkét nem szá-
rította ki a philosophia; mint maga monda,
„Hegel dialektikai s Herbarth mathematikai
pókhálói" nem fonták be lelkét; a bölcsészet
élet és igazság volt neki; s a mellett az ó
és újkor remekíróiban szeretni tanulta a
szépet, jót, igazat; Homer, Herodot, Pindar,
Shakespeare és Göthe kedvenczei valának s
izlése a formák, — elméje az eszmék iránt
egyaránt fogékony volt.

így lépett Vandrák a tanári székre, hol
34 év óta működik sikerrel, áldásosán, köz-
szeretet s elismerés mellett. Eleinte a böl-
csészeti tanfolyam összes tárgyait kellett
előadnia nem csupán a tisztán bölcsészetie-

j ket, hanem történelmet, statistikát, latin és
görög nyelvet is, és pedig 1840-ig latin
nyelven. 1842-től kezdve az igazgatói
hivatal terhei is járultak a tanári teen-
dőkhez s e hivatalt, kevés közbenvetés-
sel egészen 1860-ig viselte, mig végre
ismételt kérelmére az iskolai pártfogó-
ság őt attól fölmenté.

Munkás élete elfoglaltságában csön-
desen, de bizton hatva, feltűnést soha
sem keresett. Számtalan tanítványai
azonban messzi vidékre elvitték hírét; s
a környék is nem egy kitüntetéssel fe-
jezte ki tiszteletét az érdemes férfiú
iránt; 1846 ban Trencsén-, 1847-ben
Árvamegye fűzte táblabirái koszorú-
jába. De még szélesb körben lön is-
meretes könyvei által, melyek több-
nyire bölcsészeti előadásainak vezér-
fonalai gyanánt kiadva, átalános elis-
merésben részesülnek s a m. tud. Aka-
démia figyelmét is magokra vonták,
mely öt már 1847-ben ,.jeles philoso-
phiai munkái tekintetéből" tagjának
választotta.

1848. deczemberben, a kassai üt-
közetben, mint nemzetőr vett részt,

miért haditörvényszék elé idéztetett.
Három évvel később, az eperjesinél jó-

val tetemesb fizetésre a soproni főiskolához
igazgató tanári hivatalra hivatott. De ked-
vea Eperjesét, hová a tanuló és tanár oly s
annyi drága emlékei fűzték, nem akará el-
hagyni világi előny kecsegtetéseiért. De ha
ő szerette férfiukora munkásságának helyét
s ragaszkodott ahhoz, e szeretet és ragasz-
kodás nem is maradt viszonzatlauul. S mi-

40-ik szám.


