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ISÉCMIEN.
központi iroda Stadt, Wallfi*chgusee Nr. 7.

Ajánlja a közelgő nagyobb fogyasztási időszakra, mint
t á t á a i t a lopjutáuyosb g}á

át alánosán kitűnőnek elis-nagyobb fogyasztási i d ő s ,
mert gyártmányait a lopjutáuyosb g}ári árakon.

i réltes.-ek í\;l a kereskedésben elő forduló
U Ó k i k l

I

A gvár által készitett gépkenő-olaj i
és zsir, a mull, nemzetközi kiállításon Pá- j Ht'CSI Ste. ' l l ' l l l-gyM'tyak,
risban a nagy arany-éremmel tüntettetett | a ! e í , n n o r o a b b minőségben narancssárga
ki, s csaknem az egé« osztrák vaspályák ,,apirban csomagolva.
B több iparági s ga'.dászati vállalatok ál-
tal használatba vétetett, E gepoiaj kítu- S á l o n é s a s z t a l i gxn
nőségét jelesül a e». kir. «ab. észak,, | b ű c s - ^ v á m f o n t o k ' b a n

nyugati s az alUmi vaspálya igazgatósa- |
pok s több nagyobbszTü iparági válla- j
laiua bizonyítványai igazolják, melyek
bármikor niegtekin>hetök.

l)elj?a szab. hocsikenöcs.
setétkék, világoskék é.« *árf.'a a legfiüo
mabb minőségben: e koc?ikenóos ne cse-

ES3__ffi3____

trswnAz. alalanoban jónak elismert vntudl e

GHNEEBSRGI N0?ÉIf-ALLOP
nieíl- * tüdőbetegek *_auiár»,

.'kedtség, náthaláz, iugerköbügée. mellszorongás, elnyálkásodás,
ások s uehí'z légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható:

továbbá : re
torokpryuladások
|»ESTíÍX: Törők Jó*.sel' ryógyKzercsz urnái & feirály-utezában, — dr. W a s n e r D.

F~.,— Srhirk J. . - és Gerhardt A. uraknál.
fíV U A N ; ScIiWarzmcyjT J. gyógyszeiési urnái.
Aradon: Probbt F. J Jííirmőezön: Draskóezy gy
\f5iOilon: Sperlugh J gy. . Karolyfehérvár: Fi.iche. R
Bajait: Klenautz J Kubinban: Stoj:tnovics.

Ötvös P.
i gyógysz.
•,Sopron : Vo^a és Rupp-

_ra»sóba»: Gyenyániy Fa-|_;iii-S«.-Miklós: Stoits A.; recbt.
biok ésJekeiius gysz" Lúgoson: Arnold J. iS.-A.-Vjhflycn : I^uuch J

' Jtediásoii: Breiner K. :Sasvar: Mucke A g\.

Petroleum,
veszel} nélküi, s fel nem lobba nó, jótál

!ás mellett, valamint

Lijrroine.
a legfinomabb mimVégLen.

Battunyan: Bignio K.
Belgrádon Nioolaeovies test
Dc^Eterczéll '• ])u:tricli é'

Fleiseber
Bonyhádon: Knimoiui.l gj
Brassóban: Fubick Ed.
t 'sákturuyait : Káras* A
t/SÚtou: Bort.av F. gysz.
Dt'breezenbtn: Göltl N g>
De et«ni: Ivrémer S

íi. Pranter J gysz. '-Segesvár: Misselbacher J .
,on: Spuller-J.' jSerajevoban. GyulekaN.G,

Mitrovkz : Krestonoshics A jSziszeken: tvub'ányi F.
Sloliacs: Pyrker Gyula g>. |Szouibathely<!ii : Mittt:r-
Marosvasafhely: Jeneygy. rnayer gyógysz.
Munkaeoou: Gröttier L Mzéke«lehérvar : Sav R.
Mohácson: Kópel 1).

iNau;>bányaii: Horacsek J .
^ e z s t d e r b e n : Fuchs ,7.

gygy
Siklóson: Nyers S. gvaz-

t Jk
y

Sxattunárun:

ajs2srs

Oettali: Biaunmüiler ,J. gy.j Xyitran: dr. Láng E.
Devt't-serbeu: Hoflmanr, B.'NyireKyházan :Höns«hKile
Eszeken: Kawilowicí g)3z | gyóg>sz.
liperjeseii: Zsembery Ign |x n ^y.Becskerekeii :Nedel-
É k j a r : Conlegner ígn. : 'Bl>"vies es Haidegger.

: Wessely győz. ;Xagy-Kaniz«an : Weliscb

lleckeiia*t Gusztáv
Thürner fiai

DessAthy gyógysz.
í ivórott : Brunner F.

ésj e» Lovaek gyógysz.
•SaKV-Károly: Snhob<:rl C.

kiadásában megjelent s kiadó-hivatalában (l't^t, .-gyeteni-utcia 4. sz.) valamint winilen ííyulan : Lukács gysz
i i i a- • i *i . i H;iC7.fi'ld: Haeelsehmidt V.
konvvkereskedosr.en kaphatok: . ••mt.ivni " s

IIutsz»"KtH: Matesy B. gv>z.
Honvédvilág. Szerkesztik Kunsági ée Potemkin. (8-rét 174,173 lup), t kö- Ipolyságon: Mikulási T.

i ;»,',1-V>or, fííw/> 2 ft Janoshazan: Kuna gysz.
te t , Bziuce borí tékban, tűzve _ t t . J o | s v a a . M a l e ( e r « ^

• ~ ~ 77, "• Ü ' . . . 77. TI ~7~, 73 i. •-in , 7 Kaposvári t : Sobröcler J . gv.
Jósika Miklós. A rom íitkai. Regény. Második kiadás, (b-rét 417 lap;, K ó

l
s z ( , K e i l . S t r e h i e g J . „ . "

2 kötet, fűzve 1 ft- £f r? ' . \V a r" : B t í n i c h ' J

__. Kis-Martuubau:
Túvölgyi Titu„x. Az anyák bűn,. Regény. (Kis 8-rét 276, 313, 264, 225

lap), 4 kötet, fűzve i u Késmark:GenersichC és A.

i: Komka A. J
jRlagyvaradon: Janky A.
jNagyszouibaíban: Pantot-
I sehek 11. gyógysz.
Orosházán : Vangyel M
Faiicsován : Grafi' gysz.
Pécsett : Kunz Nándor.

I l'otsetcán: Balogh g\ógysz.
. Putnokon : Szepessy gysz.

n: Schneeberger
gysz.

Pcsch J. gysz.
Kiinaszombat : Hamaliár

g
Juracsko D.

: Haluvchkh

Szarvason: Réthy V.
Szentesen: EissdorferG.gy

és Prohaszka Gyula.

Temesvár : Kraul és RotL
gyógysz.

Tokajban: Krötzer A. gy
Tordán: Welits és Wolf.
Tatán: Xiertit F

• Ki-okeuiéten: Papp M.
W b

_ — ; Z Kiokeuiéten: Papp M.
Vámbérv Ármin. Vándoi-Jásnim t:s élniényeim Pt'rsiában.4 tametszetu KaranstbeseuWeberA.gy.

é. 2 könyonutu színezett táblával. (X. és 400 lap, nagy 8-rét), | Karo.ylehérvar.t: V™"
fűzve 4 3 ft. 50 kr. i'Kolozsvárit:

gy
Török-Szent-Miklos : PiK

lösz M.
Trenesenben: Simon A. gy
Ungbvártt: Telendy gysz.

és öz«- Beneseh P.
lljvidéken: Schreiber F.
Varnnuón: Elizár gysz.
Veszprém: Fremmel.
Váczou : Tragor A.
Varazsdon: ílalter gysz.
Verseczen: Herzog gysz.

i é figyógyss.
Humán: Milutinovits S.

A „Honyéd" kézikönyv
(Oktatólcvclek)

most már teljesen be leven fejezve és
öí részből iű\,

Iúgymint: I. rész: „Szolgálati szabályzat" 5 ív; II. rész: „i/ar-l
' zászat" 10 ív; III. rész: „Tábori utasítások" 6 ív; IV. rész:]

,:Fecftjvertauu 9 ív, és V. rész: „Földtértan" 2 ív;
és kapható:

a „Honvéd" kiadó-hivatalában Pest,
egyutoiu-utcza 4-dik szám alatt.

Ára mind az ot résznek, mely egy vastag könyvet képez

Ziuiony : Ivánovius és fia.
Zralatnau: Méguy Gyula.

Boromi It. gysz. jXoiubor : Su:i" íia Márk
Sándor R. gy. I „sámbokret: Neumann M

Megay M. C. j Szabadkán: Hofbauerl.gy.jZeiitáu: Wuits testvei éknél.

Egy üveg ára 1 forint 26 krajezár. i S 4 ̂ ~ 6 )
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:

valódi

in-tapasz,
ir. főorvostól, egy skatulya
ára 28 kr.

Behr ideg-extractusa.
j az idegek erősítésére s a t est edzésére ára
I 70 kr.

Lobry és Parton-tólUtreehtben, a ekrofulák
s börkútegek sat. gyógyítására. Egy üveg

ára 1 t't.

Ntnb-havasi-n5vény-

mell-

Mindazon tisztelt előfizetőink, kik hiányosan fizettek elő, és az
legész munkát kiegéezitve birni akarnák, mindenegyes ívet a „Honvéd"
Ikiadóhivatalánál 10 krért megkaphatnak és a megrendeléseket báriai-
jkor megtehetik.

WB^BS^ Az egyes ivek megrendelésénél, kérjük a külón részek
v&* füzetei hónapját — melyben az megjelent és az ív alatt

lálló signatura pontos feljegyzését. (2-4)

i tüdőbetegek számára.
Egy üveg ára 87 kr.

Die „Zeitschrift für gcrichtliche Medicin, öffentliche Gesund-
pflege und MedicinaJ-Gesetzsebung" bringt in Nr. 48 vom 27.

November 1866 über „Schneebergs Krauter-AHop'f Folgendes:
Oer aus Alpenkiautern bereitete ,.Schneebergs Kráuter-AUop" des Herrn

Apothekers Bitíní-r in Glog.-niiz, und Franz WilhelOl, Apotbeker in Neunkirchen, ísc
bei iilleti Kaiaribaliseaen und t-nteundliehen Krankheiun der Respirations-Organe ein
vorziigliobes Unterstützunpsmitti-l Er miidert besser als allé anderen Syruparten jtfden
Reiz im Kublkopfe und wird bei acuter und ehrouiseher Heiserkeit, bei empandltcheu
Aflectionen uer Schlinewerkzeuge, brim Lungen-Katarrh, dem Keuchhusten u s. w.
wegen seiner voriügliehen einhüllenden, be-iinftigenden und reizmildernden higen-
bchuften mit günstigem Resuhate angewendet."

Főraktár: BITTKKH GYULA gyógyszerésznél Gloggnitzban.

könyvkiadó hivatalában Prsten, egyetem-uteza 4-ik szám magjelent, és ott, valamint
minden hiteles könyvkereskedőnél kapható:

Arab re^ék. Fordította Vörösmarty Mihály. Két kötet, tűzve 4 ft. Diszkötésben 6 ft.
tíuízot Ferenez. Aí angol forradalom története 1. Károly halála g, lord. dr. Fésűs

Gvorgv. 1866. Czimképesk. (492 lap, »-rét) lüzve . 2 ft.
Diszkötésbeu

Bixtos és KJOTK megölése ,

patkányok s egereknek,
«Sy «. kir. kiz. sr.&b. patkány- és egér-irtó-szerrel

* alakban.
Kgy űurui, áru 50 kr. íi. é.

:Valódilag kapható Testen: TOHÖK J«StSEF{.yógy«eréBZ urnái,király-utcra
7-ik sz — 8e«tercíebAuyau: tióllner H. — Brassóban: Gyertyánfly és fiai —
Csáktornyán : Kárász A — l-^eneiti-t'.: /«CIUt)e.ry ,: - F.-zekt'll: üeszáthy Ist-
ván — Gvörütt: LflinerP. ~.!.-«Í»KIUUI1IÍ.IÍ: Oedo.LtsJ. - Kassán: NovellyA.
— Kesttheiyeu : Wünseh F. - _oloes«artt: Woit <!. — LDKOSOU: Krouetter J.
— N.öecbkereken: Nedelkovits. — Orosha«nu: Gubovits Demeter. — Tápán:
Berinüller — t»oí»*uuyl»au: Sehwz FUlöp. - Hlinaez.ouibatb«n: MaleterS.esHa-
maliár C.gvsz..— Soborslnban: Franké A. - Sopronban: PachhoferL. - Seges-
várt- Teutseh J B Tisaa-l'jlnkou: Roíh Ign. — Ljvidékeu: Schreiber F.
— Vft.aw ..»•• Úr Halter A. - VeróCléu: Bész J. K. uraknál. 125(8-8)

Horváth Mihály. Magyarország történelme, üj dolgozat. Hat kötetben.
T a r t a l o m :

1. kötet: A magyar nemzet Európába költözésétől 130l-'g (601 lap, 8-rét).
II kötet: Az Ál padház kihalta-ól, a mohácsi ütközetig. (763 lap, 8-ret).

III. kötet: A mohácsi ütközettől a linci békekötésig (725 lap, 8 rét).
IV. kötet: 1. Ltopold trónra léptétől a szathmári békekötésig. (544 lap, 8-rét).

V. kötet: Károly trónra léptétől II. József haláláig (455 lap, 8-rét).
VI. köiet : 11. Lipót trónra léptétől, a bécsi congressusig (4.2 lap, 8-rét). !-

1. 2. kötet, lüzve 5 ft. — 3. 4. kötet, fűzve 5 ft. — 5. 6. kötet, fűzve ö ft.

emlékkönyv. ISüft -180Í. Szerkeszti Farkas Albert. 1867. Hatvan
képpel. (650 lap, 4-ret) borítékba fűzve . . 5 ft.

Sziláeyi Sándor. ErdélyorszaK története, tekintettel mivelódésére. Két kötet. Czim-
képes kiadás. (XVI, 464; VIII, 512 lap, 8-rét) fűzve 4 ft. diszkötésben 6 ft.
^ényi Józset. Magyar irodalmi saemelvéuyek. Kézikönyvül a felgymnasium
V —VIII. osztalyi ifjúságnak a magyar nyelv- és irodalomban oktatására, egy
kömetszetü táblával. 1866. (XXXI, 734 lap, nagy 8-rét) . . . . 3 ft. 60 k r ^

XoTa^FerenczT/T magyar költészet története az ÓB időktől Kisfaludy Sándorig-
Második javított kiadás egy kötetben. Cziinképpel (XVI. és 476 lap, 8-rét fűzve
2 ft., diszkötésben ^ _• •• 3ft.

Kiiidő^_iji»BÖ»"Hrrk*'M«r__s«tév. Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-utc** 4-dik uam alatt).

Tizenötödik évfolyam.33-ik szám.

Pest, augusztus 16-án 1868

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

_ _ , Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyazeri igtatásnal 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnáTcsak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bpinlnri: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Hansenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatas után 30 njkrajezár.

Vukovics Sebő, az 1849-diki magyar
igazságügyi miniszter azon aránylag már
kevés honfitársaink közé tartozik, kiknek a
hazába visszatérésöket még most is — midőn
annak tényleges akadályai el vannak háritva
— csak várnunk és óhajtanunk kell. Bács-
megye egyik választó-kerülete képviselőjévé
választotta ugyan, de ö e választást nem
fogadta el s lemondó levelében kijelentette,
hogy hazájába visszatérni jelenleg nincs
szándoka. A választó-kerület ismételve meg-
választotta őt s ez ujabb választáshoz átalá-
nosan azon reményt kötik, hogy a köztiszte-
letben álló derék hazafi nem
fogja e bizalmat másodszor is
visszautasitani s visszatérend
hazájába, melynek minden hü
és tehetséges fiára szüksége
van. Vajha e remény valósulá-
sát jelenthetnők mielőbb.

Vukovics Sebő, kinek jelen-
tős arczvonásait mutatjuk be ez
alkalommal olvasóinknak, szerb
családból származott. 1811-ben
született Fiúméban. A közélet
terére azonban Temesmegyében
lépett föl, hol ifjú kora óta
megyei hivatalokat viselt, s az
elvek harczaiban mint haladó
s szabadelvű férfiú, a közigaz-
gatás terén mint erélyes, szi-
gorú, de igazságos tisztviselő
lön ismeretessé. E két jellem-
vonása közül az utóbbinak kö-
szönheté, hogy Temesmegye öt
alispánjává, s az előbbinek,
hogy 1843-ban országgyűlési
követjévé választotta.

Az országgyűlésen az ellen-
zék soraiba állt s elvszilárd-
sága, magyar érzelme és haza-
fisága által épen ugy kitűnt,
mint tehetségei s szónoki elő-
adása által. Élénk, erőteljes és
kellemes szónoknak ismerték s
csengő hangjáért az ország-
gyűlés csengettyűjének is ne-
veztetett.

1848 tavaszán a dolgok uj rendé öt
Temesmegye élén találta mint alispánt.
Csakhamar érezhető lett, mily szükség van
ép azon vidéken oly szilárd magatartásu,
erélyes és hazafias férfiura, mint Vukovics.

V u k o v i c s S e b ő .
Az alvidéki lázadás, titkon forrongva egy
ideig, kitört s mind nagyobbb és nagyobb
arányokat vön. A kormány először Cserno-
vics Pétert küldé ki kormánybiztosul, ki
teljes jóakarattal, de kevés eredménynyel
működött. S midőn békére intő levele az
odbor által daczosan megégettetett, a kor-
mány átlátta, hogy erősebb rendszabályok-
hoz kell nyúlni s ezekre erősebb kéz is kell.
E szempontból, bár Csernovicsot sem akar-
ták visszahívni, melléje az övéhez hasonló
hatalommal Vukovicsot is királyi biztosnak
nevezték ki május 24-én. Vukovics — így ir

V U K O V I C S S E B Ő .

róla Horváth Mihály a „Függetlenségi harcz
történetében" — valóban épen azon férfiú
volt, kinél jobbra, alkalmasabbra nem eshe-
tett ' a kormány választása. O jellemének
tisztasága és szilárdsága, hivatalnoki buz-
galmának fáradhatlansága s részrehajlatlan

igazságszeretete által méltán birta az alvi-
dék bizalmát és becsülését. Bár születésére
nézve maga is szerb, de mint elfogulatlan
s önzéstől nem vezérlett buzgó hazafi, ő a
lázadás elnyomására, az elszakadási tervek
nyilvánulása óta mindig erélyesen vissza-
lorló, nem pedig simogatva békitö rendszert
pártolt s ajánlott a kormánynak. Mert jól
ismervén fajrokonait, teljesen meg volt győ-
ződve, hogy az engedékenység nálok nem-
csak méltánylatra nem találand, hanem,
gyöngeségnek tartatván, csak nőni enge-
dendi a csirájában könnyen elfojtható lázon-

gást. Most tehát azon remény-
ben ruházta fel öt kormányunk
teljes hatalommal, hogy igaz-
ságszeretettei* párosult erélye
meghozandja az óhajtott ered-
ményt. S hogy a két királyi
biztos működése sem egymás-
sal össze ne ütközhessek, sem a
tér nagysága miatt, melyen a
lázadás már elterjedt, ered-
ménytelenül ne maradjon, köz-
tük a feladat ugy osztatott
meg, hogy Csernovicsnak a
Bácskaság, Vukovicsnak pedig
a Bánság jutott részül.

Hogy Vukovics működése
sem hozhatott kézzel fogható
eredményt létre, nem az ő
hibája volt. A lázadás oly mér-
vet öltött, s a bécsi kamarilla
által táplálva oly nagyszerű
polgári háború jellemét vette
föl, hogy többé királyi bizto-
sok által nem, csak hadseregek
legnagyobb erőfeszítéseivel lőn
megfékezhető.

1849-ben, april 14-ke után,
a kormányzó a reá ruházott
hatalomnál fogva minisztériu-
mot nevezett ki. Szemere Ber-
talan lőn az uj kormány elnöke,
melyben az igazságügyi tárcza
Vukovicsnak adatott, kî  idő-
közben képviselői székét is el-

foglalta volt Debreczenben. A törvényekben
s igazságügyi elméletekben való kitűnő jár-
tasságon, elvszilárdságon s személyes érde-
meken kivül, kétségkívül szerb nemzetisé-
gére is volt tekintet e kinevezéssel. Mig a z

egész szerbség lázadásban volt a magyar
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korona és ország ellen, a magyar táborno-
kok legvitézebbike és legelhatározottabbika
a szerb Damjanics volt, a jó magyar fiuk s az
egész hadsereg egyik bálványa; a másik szerb-
nek, ki a haza ügyéhez oly hiven és szilárdul
ragaszkodott, Vukovicsnak e hűségeért elis-
merésül, sazért is méltán jutott a miniszteri
tárcza, hogy a független magyar állam
szükkeblüséggel ne vádoltathassék.

Vukovicsnak mint miniszternek műkö-
dése különösen a törvényszékek rendezésére
terjedt ki a ezek között nevezetes helyet
foglaltak el azon szomorú időben a vésztör-
vényszékek is. Ezek szervezésében s eljárási
szabályzataiban Vukovics a szükséges szi-
gort, mit a haza ügye követelt, a lehető
legnagyobb humanitással és igazságossággal
kötötte össze, különös gonddal leven az iránt,
hogy a vádoltak semmi esetben védelem
nélkül ne maradjanak.

Az események ujabb szomorú fordulata,
különösen a muszka invasio, a fővárosból
ismét el, s ez úttal Szegedre, majd Aradra
kényszeritette vonulni a kormányt és az or-
szággyűlést. Vukovics is mind végig megál-
lotta helyét. Részt vett többi közt az augusz-
tus l l d i k i miniszter-tanácsban, midőn Kos-
suth, Guyon tudósítását a temesvári csata
szerencsétlen kimeneteléről terjesztette elő.
Minden veszve volt már. A miniszter-tanács
nem tehetett egyebet, mint elfogadni a kor-
mányzó azon javaslatát, hogy Görgei hatal-
maztassék föl az oroszokkal megkezdett
alkudozások folytatására, és pedig semmi
feltételhez nem kötve e felhatalmazást, söt
kilátásba helyezve a kormány feloszlását s
minden hatalomnak Görgei mint dictator
kezében leendő egyesitését. Vukovics azon-
ban azon nézetben volt, hogy a kormány
feloszlása tényleg különben is szükségessé
válhatván, de másfelöl oly körülmények be-
következése is lehető lévén, melyekben szük-
séges lesz, hogy a kormány ismét kezébe
vegye a nemzet által reá ruházott hatalmat,
a kormány feloszlását nem kellene a Görgei-
nek adandó felhatalmazásban megemlíteni,
— a mi egyhangúlag el is fogadtatott.

E határozat után a kormány feloszlott s
tagjai távoztak Aradról, személyökre nézve
semmi biztosítékot nem várhatván Görgei
alkudozásaitól. Előbb még az okmányt,
mely a föhatalmát Görgeire ruházta, a mi-
niszterek közül Csányi és Horváth s velők
Vukovics is aláirta. Ez volt utolsó hivatalos
tényök. Augusztus 12-kén, a fegyverletételt
megelőző napon, Vukovics is megjelent Vi-
lágoson, hogy értesülést szerezzen magának
azon lépésekről, melyeket Görgei a musz-
káknál tett. Épen Görgeihez volt indulandó,
midőn Kis Ernővel szembe találkozván, ez
őt gyors menekülésre szólitá fel, mondván,
hogy őket (a katonákat) fedezi a muszka
védelem, de a polgári rendüeket semmi.
Vukovics ezután távozott Világosról. De
vagy, mert az ut Törökország felé már el
volt vágva, vagy mert magát az iránt hirte-
lenében kellőleg tájékozni nem tudta, az or-
szágban maradt, s innen, valamint Horváth M.
is, csak néhány havi bujdoklás után menekül-
hetett, Természetes, hogy több izben idéz-
tetett a vérbiróságok s haditörvényszékek
előtti megjelenésre, de szintoly természetes,
hogy azok előtt meg nem jelent; minek
következése lön, hogy neve i s azok között
figurái, kik in contumaciam, mint felségsér-
tök elmarasztalva, 1851. szeptember 22°-kén
az Uj-épület hátainögött in efjigie felakasz-
tattak.

Vukovics azonban ekkor már teljes biz-
tosságban volt. 1850-ben sikerülvén végre
menekülnie, először Parisban települt meg,
onnan pedig Londonba költözött át, hol
1852 óta folyvást tartózkodik.

Azon tevékenységben, melyet az emigra-
tio néhány fő tagja s főleg Kossuth kifejtett,
hogy kül-beavatkozás által eszközölje Ma-
gyarország függetlenségének helyreállítását,
Vukovics nem vett részt. Ö nem tartozott
az úgynevezett „tett-párt"-hoz; a haza üdvét
egyedül a törvényesség feltámadásától várta,
s ekép politikájáé szavakban összpontosult:
tűrni, várni, remélni. Egy nézeten volt e
tekintetben Mészárossal, ki szintén nem
akart semmi olyasba elegyedni, a mi a forra-
dalom folytatása s a forradalmi aspiratiók
fentartása színét viselte volna magán.

Vukovics azonban folyvást figyelemmel
kisérte az ügyek fejlődését; tanulmányai
tárgyává tevén egyúttal a külföldi állam-
szerkezeteket s egyéb intézményeket, nem
hogy azokat adandó alkalommal egyszerűen
átültetni szándékoznék, mert minél többet
látott és tapasztalt, annál erősebb lön meg-
győződése, hogy a magyar államélet is csak
saját léte gyökereiből hajthat ki s fejlődhe-
tik életerősen; hanem azért, hogy észleletei-
s tapasztalatainak gyümölcsét majd egykor
hazája javára hasznosíthassa. Épen ezért
óhajtanok öt ismét egészen magunkénak
nevezhetni. A még ereje teljében levő férfiú
ok jó szolgálatot tehetne még hazájának, s

hogy teend is: nem adjuk föl a reményt!
— á - r —

Az á g y u s z ó. *)
Midőn a csatazaj riad:
Meg-megdördűl az agyuszó;
Majd ünnep-, majd halál-harang,
Csodásán, kétkép' változó.
Én mindkettőt jól ismerem,
Sok csatában voltam jelen.

Ha hont s tűzhelyt vész fenyeget:
Dörgése önként sikra hiv,
Átfut minden kis ideget,
Villanyfolyamtól rezg a szív, \
Tűzár tölt minden kis eret,
Minden iz aczéllá mered.
A fő büszkén emelkedik,
Öröm- s vágytól tágul a mell,
Az arcz lobog, a szem pedig
Gyilkos villámokat lövell;
A láb bizton, bátran halad,
Árkon, parton fönn nem akad.

Mi elsőbb vad* dörej vala,
Magasztos zenére válik.
Mely mint Mahomed angyala
Gyáva földről mennybe szállít,
S hallasz szeráfi éneket . . .
— Ki nem hiszi: kisértse meg!

De ha kényúr parancs-szava
A harczba kénytelen riaszt:
Mint rémkiáltás zúg tova,
A szív remegve érzi azt.
Hajat mereszt, fejet szédit,
Hideg fut a háton végig.

A fő gyáván fordul, remeg,
A mint körül golyó süvölt,
Kémlelve lesnek a ezernek:
Nem nyit-e utat vajh a föld?
Lomhán mozog a hős lába,
Megbotlik egy szalma-szálba.

A mell körül abroncs szorul,
Minden golyót rád csapni látsz,
Neked van szánva, — botorul
Azt véled — mind fejedre játsz'.
Sőt egy helyett kettőt, de nem,
Hármat, káprázva lát a szem.

A bősz zsibaj: megannyi rém
Kárörvendő vad kaczaja;
Nem lelsz helyet ég s föld űrén,
Megnyil a pokol ajtaja,
S reád tátong a bősz üreg • • •
— Ki nem hiszi: kérdezze meg!

Stoy Jakab.

Emlékezések Tompa Mihályra.*)
(Vége.)

*) A közelebbről elhunyt derék férfiú e költeményt
1848/ü-ben, honvéd-tábori orvos korában irta. Az olvasó
ne feledje el, hogy a szerző nem foglalkozott rendesen
költészettel, s e versében is inkább az eszmét, mint a for-
mát kell tekinteni. - Szerk.

Első látogatásaim egyike alkalmával
mint papot is alkalmam volt őt megismerni.
Nem azon nagyobb alkalmak egyikénél,
melyek őt az egész vidéken, egy Ragályiné,
Draskóczyné, Szathmáry-Király Pál stb.
koporsója felett, szereplésre szólitották. A
falusi pap teljes egyszerűségében jelent meg
előttem. Szombaton este érkeztem hozzá.
Tavaszszal volt, azon tavaszon, melynek
pünköstjén gyermeke halálára kellé ama
szép versét megírnia. Vidám, elégült házi
körében találtam s késő estig beszélgettünk;
reggel korán már a kertben voltunk, hová
a resgelit az egyszerű kerti asztalra hozták
ki. Szép vasárnap reggel volt; azon vasár-
napok egyike, melyeken nem az anyaegy-
házban, hanem a negyedórányira esöfiliában
kellett prédikálnia. Reggeli után tehát fel-
kerekedtünk, kellemes kis séta volt, egy
erdős dombon át, hogy oda átgyalogoljunk.
Az utón életéből beszélgetett egyetmást s a
különben is csekély távolságot kedélyes tár-
salgásunk még megrövidítette. Mikor már a
faluba értünk, — melynek neve nem jut
eszembe — kérdeztem tőle, miről fog taní-
tást tartani? Azt monda, nincs elhatározva
még, mert reggel a kertben szokott róla
gondolkozni, de mivel most idejét elloptam,
illő,hogyén adjak textust. Épen akkortájban
készültem a papi vizsgákra én is s egy pre-
dikáczión törtem fejemet, melynek textusa
az lett volna: „Ha a ti igazságtok sem jobb,
mint a farizeusok és Írástudóké, soha be
nem mehettek a mennyországba," Kértem,
prédikáljon erről. Mivel már beharangoztak,
egyenesen a kis templomba mentünk, hol az
egyszerű hivek egybegyülve várták lelki-
atyjokat. A rövid éneklés volt a gondolko-
dási s készülési idő a tanításra. Végeztével
a pap az alacsony kis szószékre lépett s egy-
szerű, szívből fakadt imában kérte Isten ke-
gyelmét a tanításra és a hallgatókra; imád-
ságában a bölcs nyugalma és a gyermek hite
egyesült s szivemet már előre meghatotta
és foglyul vitte Predikácziója szorosan a
feladott szent leczke mellett maradt; s bár
egy perezre sem lett köznapi és sekélyes,
hallgatói felfogásán nem emelkedett fölül,
A tárgyalás, eszmemenet, felosztás nem
maradt emlékezetemben, annyi év óta; de
annál elevenebben emlékszem a benyomásra,
melyet reám tett. Sokszor mondottam pap-
társaink körében, hogy bár fényesebb és
meglepőbb szónokot eleget hallottam egy-
házainkban, de lelkemet jobban kielégítő
papot tán egyet sem. Beszéde egészen bibliai
zamatu volt, erkölcsi s életbölcsehni igazsá-
gokkal teljes, néhol meglepő fordulatokkal
is, melyek a figyelmet folyvást lekötve tar-
tották. A nyelv, bár nem oly dús, mint
kidolgozott s nyomtatásban megjelent beszé-
deiben, de szabatos, ízletes s bibliai költé-
szettel tele. A mi azonban legjobban kielé-
gített, előadásának egyszerű külseje. Két
kezét összefogta, mint legrégibb (1846 —
1847-beli) képén látható és semmi taglejtés-
sel nem kisérte beszédét: egészen mint szen-
vedély telén, nyugodt tanítás folyt az, s
csupán a hang emelkedései és alább szállá-
sai jelzettek az indulat változásait, melylyel
beszélt. E sajátsággal bir Erdély egyik első-
rendű egyházi szónokának Herepei Károly-
nak beszéde is. ö gyakorlatiabb s közvetle-
nebbül életből szóló, mint Tompa volt, míg
emez emelkedettebb, izletesebb, s költői
érzéke biztosabb és erősebb. Egyszerű hall-
gatói szintúgy megértették mint én, s én

•) Az előbbi közleményben, 878. lap, 2-ik hasábon,
alulról a 9-dik sorban lehet helyett lehelt; a 379. lap 1-só
hasábján, felülről a 2-ik sorban pamlagon helyett pamlagot
olvasandó.
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szintúgy épültem mint ők; ez a legnagyobb
dicséret, mit egyházi szónokra mondhatunk.

Azon egyházi beszédek, melyeket nyom-
tatásban ismerünk, aligha voltak ugy el-
mondva. Ritkán, vagy épen nem dolgozta ki
egyházi beszédeit egészen; jegyzeteket készi-
tett, fölosztást, eszmemenetet, bibliai szóla-
mokat s példákat jegyzett föl; s az ugy
nevezett elocutiót, az előadás teljes szabad-
ságával, a pillanatra bízta. Engem is erre
tanácsolt s én meg is fogadtam tanitását.
Ily jegyzetek- és vázlatokból dolgozta ki
aztán, valószínűleg, nyomtatott beszédeit,
melyekről nem mondunk sokat, ha azokat
a legelső sorba teszszük saját egyházi beszéd-
irodalmunkban s a külföld legjtlesbjeinek,
egy Robertsonnak, Monodnak vagy Parker-
nek mértékével mérjük meg.

Tompa mindenben autodidakt, saját maga
tanítványa volt. Bizony, a homiletikát sem
tanáraitól tanulta. Költészetének is oly saját
jellemvonása van, hogy bár jól tudjuk róla
mennyire ismerte s olvasta mind a régi, mind
az uj költőket, legjelesb költőink között ö
az, a kin legkevésbbé látszik meg az idegen
befolyás. Zrínyi Tassotól vett sokat; Vörös-
marty a klaszsikusok s a régi magyar költők
tején táplálkozott; Arany Jánost tanulmá-
nyai épen annyira segítették nagygyá lenni,
mint tehetsége s elmélkedése; s bármily ere-
deti legyen is Petőfi, egyes darabjain köny-
nyebb kimutatni Béranger, Byron és Heine
befolyását, mint Tompán. Nem költői érde-
mök összehasonlítását ezélzom ezzel, csak
azon tényt jelzem, hogy nagy költőink közt
egy sincs, ki kevesebbet vett volna, kire
hogy ugy mondjam, kevesebb ragadt volna
másról, mint Tompa. Nem tudnék nála, sem
egész alkotásban, sem egyes eszmében egyet-
len egyet is mutatni, a mit, nem mondom
hogy mástól kölcsönzött volna, de a mire
az okot, alkalmat, alapot és kiindulást más
költő vagy átalában olvasmány adta volna
közvetlenül. Maga szemlélte az életet, bevette
a külvilág s családi vagy hazai sors benyo-
másait, és a mint Kölcsey írja „mélyen érzett
és gondolkozott" — s e forrásból és kizáró-
lag ebből merítette mind, a mit irt.

Talán e teljes önmagában való elmélye-
désnek s saját gondolatai és érzéseitől való
teljes áthatottságnak következménye volt,
hogy a mit beszélt, ép oly genuin, ép oly
sajátlagos, ép oly zamatos volt, mint a mit
irt. Nem igen ismertem senkit, a kivel huza-
mosabban együtt lenni több élvezetet nyúj-
tott volna, mint vele. Ritkán beszélt köny-
vekből és könyvekről. Annál többet életé-
ből, tapasztalásaiból, saját kis külső és belső
világából. S beszéde, akár a mindennapi
élet rendkívül elevenen előadott furcsa-
ságai, fonákságai adomaszerü körében, akár
nagyobb dolgok körül forgott, arról tanús-
kodott mindig, hogy az életet és világot nem
felületesen, hanem legbensőbb belsejében
vizsgálta és ismerte. Az emberek gyarlósá-,
gairól s kicsinyességeiröi nem az ember-
gyűlölő ridegségével, hanem a filozóf fen-
söbbségével s nyugalmával beszélt, s ha
nevetséges oldalát fordította is kívül a hit-
vány emberi szívnek és társadalomnak,
valami oly jóindulat jellemzé előadását, hogy
gyűlölet és megvetés helyett csak vidám
nevetést költött. A politikai s hazai állapo-
tokról komolyan szeretett szólani; s hangu-
lata ilyenkor egészen felöltötte azon mély
elégiai árnyalatot, mely ama súlyos évek
alatt költészetén borongott. A humor nem
ellenkezett e hangulattal, s ő nem volt idegen
a Bach-korszak gúnyoros illustrálásától: de
épen ugy kijutott abból a forradalmán nyeg-
leségnek is, régibb és ujabb s legújabb időben
is — még halálos ágyán is.

Mert lelke intensiv erejét, s régi eleven-

! séget, hallatlan szenvedései sem törték meg.
! A kín ágyán találtam őt, félévvel halála előtt,
ez év februárjában. Összeesve, meggör-
nyedve, őszen, aggon, mintha 80 éves lett
volna; minden perezben szivébe nyilaló fáj-
dalommal, nem tudva enni, nem aludni, nem
járni, nem feküdni;—s perczekre, sőt negyed-
órákra, mégis oly magasan lobogott föl
benne a lélek lángja, mint valaha; oly nevet-
tetön tudta elmondani adomáit, oly mély
gondolat- és érzéssel tudott beszélni a poli-
tikai s hazai állapotokról, — s mig kimerül-
tén vissza nem esett, rogyott: a régi Tompa
volt egészen.

Betegsége kezdetét nem tudom megmon-
dani. Hacsak abban meg nem állapodom
hogy mindig beteg volt; bár fölebb is emii-
tett ingerlékenységén kivül bajának egyéb
symptomája nem mutatkozott rajta. Tagád-
hatlan, hogy az a rendkívül mély és erős
érzés, melyet az ötvenes években hazafiui
költeményein találunk, midőn allegóriákba,
ezélzásokba s példázatokba rejtette el nagy
fájdalmát, szintén rongálólag hatott vissza
szivére. De legközvetlenebb okai baja gyors
fejlődésének: apai fájdalmai lehettek. Két
szép fiúval áldotta meg szerelmöket az ég;
ezernyi édes reményt kötött ö hozzájok. S
volt valami, egy bántó emlék, egy titkos
gondolat, a mi neki még kedvesebbé s féltet-
tebbé tette a gyermeket, mint más apának.
Hiába, mind a kettőt el kellett vesztenie;
egyiket a bölcsőből, a másikat boldog játé
kai közül. Neje, kit ez alatt saját családi ágán
is csapások értek, gyönge testalkatú külön
ben is, ágyba esett; súlyos köszvényes bán-
talmak kínozták, nyomorították. A vesztések
kárpótlásának reménye fogyott, kihalt. S a
mély érzésű férfiú, szive leggyöngébb pont-
ján érezte orvosolhatlanul találva magát.

Betegségének, azt hiszem, ez a tulajdon-
képi gyökere. Külső okok is járultak elöse
gitésére. Régóta kínlódott aranyeres bajok-
kal, mik szintén rontólag hatottak kedélyére;
elaaj, néhány éve, szemeire vette magát, söt
teljes megvakulással fenyegette. Megijedt,
erősnek érezvén még magát, hogy évtize-
dekig kella világtalanság börtönében siny-
lenie. Szemei azonban megjavultak, de baja
oly alakot kezdett ölteni, hogy hátgerincz-
sorvadástól féltették. Pedig ez valószínűleg
csak egy másik régi bajának, a köszvénynek,
volt jelensége. Nemsokára azonban érezhető
lön tulajdonképi halálos nyavalyája: a szív-
tágulás. Ettől kezdve szemlátomást fogyott,
erötelenült s összeesett. Midőn most két éve
Bécsbe ment, az ottani orvosokkal közölni
baját s Skoda egyenesen nevén nevezte azt,
élete felöl kétségbeesetten tért vissza. Bará-
taitól nemcsak be nem vette többé a bizta-
tást, söt haragudott érte, ha valaki azt merte
mondani, hogy még meggyógyul, vagy csak
hogy egypár évig is elélhet még. Néhány
napot töltött akkor Pesten Aranynál, kivel
legmelegebb s legmélyebb barátság fűzte
össze. Mindakettö régi beteg volt testben,
kedélyben, s ez egy uj kapocs volt közöttök;
de Tompa jól tudta s mondta, hogy ö a
sokkal betegebbik. Ugy tudom, nem is látták
egymást többé. Én akkor a városerdőben
laktam s ott látogatott meg és egészen fel-
idült kis családom körében, de köny szökött
szemébe, midőn egészséges, mosolygó gyer-
mekeimet összecsókolta. Pákhot, legrégibb
barátját az irodalomban, együtt látogattuk
meg egypárszor, sa két halálra itélt biztatta
és tréfásan boszantotta egymást.

Az erre következett télen folyvást szen-
vedett s baja egyresulyosbult. 1867 elején irt
leveleiben ugy beszél magáról, mint a kinek
csak napjai vannak hátra; s az „Olajág"-ról,
mely akkor sajtó alatt volt, oly mohósággal
rendelkezik, mintha megjelenését már nem

remélhetné megérni. Tavaszra azonban meg-
üdült egy kissé. Ismét kijárhatott s a szom-
széd falukban látogatásokat is tehetett. Sőt
midőn a nyár vége felé a m. orvosok és ter-
mészetvizsgálók Rimaszombatban tárták
n a g y gyűlésüket, ő is megjelent ott, velők
látogatta meg az aggteleki barlangot startá
azon szép toasztját, melyet egy barátja hal-
lás után lejegyzett s ö kiigazítva átadott
nekem, hogy ha akarom, egyszer alkalom-
szerüleg közöljem. Forró augusztusi napok
voltak, hűvös estékkel: könnyű öltözetben
soká maradt az asztalnál, élénk beszélge-
tésbe merülve. Meghűlt. S visszaesett bajába,
több üdülés nem követte soha.

A telet a legnagyobb s egyre növekedő
szenvedések közt húzta ki. De bár álla-
pota folytonos haldoklásnak volt mondható,
„Utolsó költeményei" mutatják szellemének
rendkívüli erejét, melyet annyi testi kín
meg nem törhetett, sőt meg sem gyöngíthe-
tett, mert nem csalódom, ha e költeménye-
ket, melyeket januárban irt, fénykora leg-
szebb alkotásai közé helyezem, még a formai
tökély tekintetében is. Sokkal később, június
ban, legutolsó saját aláirásu levelével küldé
hozzám egy, a múlt nyáron, a koronázás
alkalmával, bizonyos testület fölkérésére irt
költeményét. De akkor már az .,Utolsó"
versek megjelentek volt s én éreztem, hogy
azok után ezt életében nem szabad kiadnom.
Némi kifogást tettem, mire ö azt íratta:
igazod van, a vers nem ér semmit, égesd el.
Bevallom, hogy nem fogadtam szavát, a vers
megvan.

Levelei, távsürgönyei már ez év elejétől
kezdve napról napra szenvedőbbnek, inge-
rültebbnek, mohóbbnak mutatták. Egy ki-
csinység a halál révére, a kínpadra vonszolta;
egy gondolat éjjel-nappal foglalkoztatta
s pedig gyötrelmesen. Ilyen volt például az,
hogy barátainak egy jó arczképben hagyja
magát emlékül. Mindennap, néha kétszer is,:

más rendeletet kaptam; ez az arczkép legyen,
amaz legyen, igy legyen, ugy legyen. Végre
egészen kedvét talalhatám. Régóta sürge-
tett, látogassam meg. Rendkívül ragaszko-
dott szegény, nem az élethez, hanem bará-
taihoz, sazok közül csak Lévay látogathatta
meg néha, Miskolczról. Elhatároztam meglá-
togatni én is. De féltettem a meglepetéstől,
mely állapotában veszélyes lehetett volna s
tudattam vele szándékomat és érkezésem
idejét. A képeket is magammal vittem.
A várakozás néhány órája, attól kezdve,
hogy megérkezhettünk volna (Miskolczról
együtt mentünk Lévayval) addig, mig
csakugyan megérkeztünk , oly izgatottá
tette, hogy minden perezben attól félt, nem
éri már meg érkeztünket. Fölkelt, élőnkbe
lépett kis szobája ajtajáig. Öröme s elérzé-
kenyülése egészen gyermekké tette. Ottlé-
tünk azonban szokatlanul felvillanyozta s a
másfél nap, mit nála töltöttünk, ha nem
feledtetheté is betegségét, enyhített rajta.
Órákig fenn volt, kijött az ebédlőbe, velünk
evett is néhány falatot, előszedte régi iratait,
olvastatott a „Fekete könyvből" s illustrálta
régi élénk modorában az egyes alakokat és
adomákat; időről időre azonban betegszo-
bájába vonult pihenni; aludt is egy-egy
negyedórát, — többet egy folytában éjjel
sem igen alhatott.

Szomorúan megtört, összeesett alak volt
már; alig lehetett a legélénkebb emlékezet
segélyével, a régi Tompa alakját s vonásait
összeállítani belőle. Csak szive maradt a
régi, az is végtelenig fokozott érzékenységé-
vel, mely azonban az ingerlékenység végle-
teibe n mutatkozott.

Ott létemkor megkértem segédlelkészét,
hogy állapotáról olykor tudósítson. Első
levelei némi javulást jelzettek. A tavaszi idő
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még egyszer éreztette vele, bár
csekély mértékben, üditö hatá-
sát. Április melegebb délután-
jain ki-kiment néhányszor verő-
fényes folyosójára, sőt egyszer a
faluban is tett egy pár látoga-
tást. De javulása csak uj álczája
volt a halálnak s abban ő sem
bizott egy pillanatig sem. Kínai
még erősebben rohanták meg s
néha épen elviselhetlenekké vál-
tak. Szivgörcsei oly rángásokat
okoztak, melyek egész testét ösz-
szehuzták s mellkasát összeszag-
gaták. Néha álmából fölriadva,
csaknem kiugrott ágyából. Kínai
közt vergődve, meghalni nem
tudva, egy sötét gondolat árnya
kisérté lelkét, mely megrémí-
tette nejét s barátait. A vallás
és filozófia megnyugovása azon-
ban csakhamar megmenté ettől.
— S tovább szenvedett, minden
perczben készen a halálra, mely-
ről erős hite volt, hogy csak el-
költözés.

Utolsó napjairól még nem
tudok. Kevéssel halála előtt neje
azt feleié kérdésemre: ne kérdez-
zem azt, hogy van! jobb arról
nem szólani. Kiállott kínjainak
nincs neve az emberi nyelvben.
Lévay irta nem sokkal az előtt,
közös barátunk Horváth Lajos-
nak, hogy azt a szenvedést nem-
csak kiállani, hanem végig nézni
sem lehet.

Nejéről nem szólok. Mit szen-
vedett, mit tett, mily erős lélek-
kel tűrt drága betege mellett e
gyönge, töredékeny teremtés: el sem mond-
hatnám. Feljül van minden magasztaláson;
s csak az égben van olyan jutalom, a minőt
ö érdemel.

hez. Nem tagadom, megnyugvás-
sal fogadtam a hirt, s az első
szó, mely elfogultságtól rebegő
ajkamra jött, ez volt: hála Is-
tennek!

Levelei, melyeket barátai har-
madnap kaptak, valószínűleg még
májusban voltak irva. Nekem
legalább május 20-ika után saját-
kezüleg nem irt, s akkor is lát-
szólag nehézkesen. Június 15-ki
kelettel van utolsó levele, melyet
diktált s melyen még aláírása
sajátkezű. Attól kezdve csak se-
gédje és neje tudósításaiból érte-
sültem állapotáról. Búcsúlevele
pedig még egészen rendes kéz-
vonásait mutatja. Utolsó örömét
Virágregéinek szép kiállítása s
az okozta, hogy abból még maga
küldhetett példányt egypár ba-
rátnéjának.

A szeretet és ragaszkodás a
legutolsóig nem hagyta el lelkét.

Szász Károly.

Oláhországi apácza.

Július 30-án, délután 4 órakor nyugodt
meg a sokat szenvedett beteg, örökre. Az
nap este adta tudtunkra neje távirata, mely
azonban csak 31-kén reggel jöhetett kezem-

Zárdai élet Oláhországban.
Nem tehet az ember Bukarestben

száz lépést a nélkül, hogy pópával ne
találkozzék. Külsejök némileg a zsi-
dók rabbinusaira emlékeztet. Hosszú
lebegő öltöny, hosszú szakái és hosz-
szu haj, fején fekete papi süveg —
ezek különböztetik meg a pópát más
közönséges halandótól. Leggyakrab-
ban lehet őket az utczán valamelyik
padon vagy szegletkövön tunya tét-
lenségben ülve látni. Járásuk több-
nyire gyors s abban a méltóságnak
még csak árnyéka sem vehető észre;

gyakran lehet őket egy nagy darab dinnyével vagy
ürűczombbal kezökben az utczán con amore reg-
gelizve vagy ebédelve látni; néha egy-egy disznót
hajkorásznak magok előtt, melyet a vásárban vet-
tek. A nép az utczákon nemhogy tiszteletben ré-
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Orezui zárda, Olahországban.

szesitené, de sőt figyelembe sem veszi őket, nem
köszön nekik, sőt ki sem tér előttök. Az utczákon
és piaczokon mindenfelé számtalan pópa lézeng s
málékenyeröket vagy dinnyéjöket ott nyilvánosan
költik el, mint a nép legalsóbb osztálya. Tiszta-
sággal sem öltözetöket, sem személyöket nem
igen vádolhatnék, s az az előszeretet, melylyel a
veros- és a fokhagyma, az oláhok e nemzeti fű-
szere iránt viseltetnek, közelségöket tűrhetetlenné
teszi. Legfőbb büszkeségük: a hosszú haj és szép,
hosszú szakái, mely néha övükig leér. (Ha bűnt
követnek el, büntetésül szakállukat nyirják le).
Hajukat némelyek épen ugy megnövesztik, mint
a nők és egy fonadékba összefoglalva kanyaritják
süvegeik alá.

Az oláhországi pó-
pák műveltségi foko- ,," P| ' '" '""' «"' w "'»
zata nem igen emel- \
kedik feljebb, mint a i' >
közönséges népé. Ha
a pópát latinul szólítja
meg valaki, azt mond-
ja rá, hogy: „nu styi
franczuzestye" — nem
tudok francziául, —
taert minden, a mit
nem ért, hite szerint
francziául van, a mü-
veitek nyelvén, a mi-
hez ő épen annyit ért,
mint a nyugati papság
nyelvéhez, a latinhoz.
Oláhországban, hol a
legalsóbb néposztály
egy nyelvnél többet
nem tud, de már a
középosztály kettőt-
hármat, az előkelők
osztálya még többet is
beszél, a nyelvbeli tu-
datlanság a műveltség
egyéb ágai tekinteté-
ben is jellemző. Egy-
néhány templomi ének,
a görög istenitisztelet
szertartásai, a szentek
és ünnepnapok nevei,
egy kevés katekhizmus
— ennyi mindaz, a mit
tanulnak; különben

minden pópának tud-
nia kell olvasni, de
csak templomi imákat,
valamint számolni is,
már t. i. járandóságai
fölvételénél.

Ilyenek azok az
emberek, a kiknek hi-
vatásuk volna az olá-
hok nemesítéséről, ki-
müveléséről gondos-
kodni; mert hogy a
magasabb klérus, mely
a néppel soha sem jön
érintkezésbe,egyszers-
mind magasabb mű-
veltséggel rendelkezik
és hogy a szent mene-
tek és egyházi ünne-
pek alkalmával is gaz-
dag öltözete és mél-
tóságos tartása által
eléggé kitűnik: magá-
tól érthető; de az nem
elég kárpótlás az al-
papság müveletlensé-
geért. Egyébiránt az

oláh nép papjaival
szemben igen sok ter-
mészetes tapintatot

árul el; túlságosan
vallásos lévén s egy-
háza parancsait szigorúan megtartván, papjá-
val az utczán ugyan keveset bajlódik, de "mikor
az neki az istenhazában a szent képeket megcsó-
kolásra nyújtja: a tömeg szívből fakadó őszinte
buzgóságában a pópa kezét is mindig egész áhí-
tattal megcsókolja.

A papokkal ugyanazon a fokon állanak a
barátok is, kik aránylag véve Európa egy orszá-
gában sincsenek — Spanyolországot kivéve — oly
oagy számmal, mint Oláhországban. Különben a
zárdák sok tekintetben fontosak, főképen azokra
nézve, kik az ország belsejében utaznak. Vendég-
ekre néha mértföldeken át sem találhat az utas
és a meglevők is, kevés kivétellel, oly állapotban

vannak, melytől minden művelt ember visszabor-
zad. Tisztességes állású emberek nem is szállanak
azokba soha, már csak azért sem, mivel minden
zárdában és minden ispravnik-ná\ (kerületi főnök)
szives fogadtatásra számithatnak. Egyébiránt
bármily kedvesek is e menedékhelyek azok előtt,
kik egy-egy vadász kiránduláskor vagy más ese-
tekben is azok vendégszeretetét igénybe veszik,
holmi tulcsigázott reményekkel s követelésekkel
mégis kár volna oda belépni, ha épen csalatkozni
nem akar. Nem szabad felednünk, hogy Oláhor-
szágban vagyunk.

Közelebbről Lancelot nevű franczia utazó
az egész Oláhországot és Moldvát, sőt hazánk

Orezui zárdafőnök.

déli vidékeit is beutazta. Uti élményei érdekes és
élénk leírásában, az ottani élet minden figyelemre
méltóbb mozzanatát eleven szinekkel rajzolja; uti
jegyzetei telve vannak a legszebb tájleirasokkal,
népregékkel és dalokkal. Lancelot az oláhorszagi
zárdákat különös figyelmére méltatta s igen vonzó
képet vázolt lakóinak egyszerű patnarkhalis életé-
ről, szokásai- és foglalkozásairól. A többek kozott
az orezu-i zárdát is megismertette mind szóban,
mind képben, a a következő vázlatokat tőle köl-
csönöztük át. .. , , , .

„Mielőtt az orezu-i zárdához közelednénk —
irja Lancelot — már észre lehet azt venni egy
kis dombon, mely magas erdős hegyekhez támasz-

kodik; magas kőfalak zárják körül terjedelmes
épületeit, melyek közül három templom- és egy
hatalmas őrtorony emelkedik ki, mely a bejárat
felett uralg. Széles és negyedmérföldnyi hosszú
sétány vezet az őrtorony aljáig, melyhez keleti
kinézésü roppant épületek csatlakoznak. A bejá-
rat feudális és harczias jelleggel bír s most is oly
éberen őrzik, mint mikor a törökök berohanásától
lehetett tartani. A nagy udvar, melybe beléptünk,
telve volt lovakkal és mindenféle szekerekkel,
melyeken vendégek, kereskedők, katonák és pa-

I rasztok jöttek; a terjedelmes fészerek alatt szá-
! mos borzasztóan rongyos koldus tanyázott.
í „A zárda gazdatisztje (ki mellesleg mondva,

igen csinosan volt öl-
tözve s az egész ember
szine, alakja és öltö-
zete a jóllét jeleit vi-
selé magán) elfogadá-
sunkra élőnkbe sietett.
A második udvarba
vezetett bennünket,

mely a templomot, a
klastromot és a vendé-
gek lakosztályát fog-
lalá magában; csino-
san és rendszeresen
van épitve és kőosz-
lopokon álló magas,
széles karzatok veszik
körül. — Az imaház,
melyet képünk mutat,
egyszerű épület ugyan,
de meglepően szép
byzanti stylja azonnal
szemünkbe tűnik s az
egész templom szigorú
vallásos jelleget visel
magán. A román izlésü
előcsarnokban, melyet
aranyszinü alapra fes-
tett alakok díszítet-
tek, egy kőpadon ült
az i<jfMmen(zárdafőnök)
és ott fogadá vendé-
geit. Mikor minket
észrevett, megáldotta
és elbocsátotta magá-
tólakét parasztleányt,
kik jellemző' nemzeti
öltözetökben előtte

térdeltek s olvasójá-
nak borostyánkő-sze-
meit csókolgaták. —
(Egyik képünk e jele-
netet tünteti föl.)

„Fölkelt s egy bot- •
ra támaszkodva, lassú
léptekkel élőnkbe jött.
A zárdafőnök tisztes,
több mint nyolczvan
éves, kis termetű ősz
volt; hosszú fehér sza-
kállának selyemszálai
mellére hullottak. Ar-
cza végtelen jóságos s
egyszersmind végtelen
egyszerűséget fejezett
ki. Mikor üdvözöltem,
akaratlanul felkiáltok:
„milyen szép fó, mi-
lyen szép szakái!" Az
igumén megmagya-
ráztatta magának sza-
vaim értelmét s ugy
látszott, hogy tetszett
neki, mert kezét nyújt-
va igy szólt: „Éljen
ön boldogan oly so-
káig, hogy önnek is
ilyen szép szakálla le-
hessen !"

Ugy látszik, hogy a barátok élete igen kelle-
mes, és örökös dolce farniente-hen telik el. Kegyes
foglalkozásaik rövidek s nem gyakoriak. Regge-
lenkint valamelyik barát a zárdát körüljárja és
imára harangoz. E harangozás pedig oly sajátsá-
gos, hogy azt e°7 kissé bővebben fogjuk olva-
sóinkkal megismertetni. A barát bal kezében egy
kongó-bono-ó deszkadarabot tart, mely két végén
szélesebb, de sokkal vékonyabb, mint közepén, s
nagyon hasonlit a nagy Óceán szigetlakóinak
pagaje nevű fahangszeréhez. Egy fa-kalapacscsal
hol gyengébben, hol erősebben ütni kezdi a desz-
kát; a hang azon mértékben emelkedik g válik
élesebbé, a mint a kalapács a deszka végéhez ko-
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zeledik. E különös szerkezetű harang hívó hang-
jaira a barátok előjőnek magános czelláikból és a
templomba mennek, hol az oltárt körülállva éne-
kelni kezdenek, még pedig olyanszerü hangokon
melyek nem igen szoktak a harmóniával törődni
Az ének és ima egy óráig tart.

A nap hátralevő részében a barátok legna-
gyobb része a mezőkön vagy a zárda kertjeiben
sétálgat; némelyek czelláik ablakában töltik el a
napot merengve, ábrándozva, azaz hogy inkább
szunyókálva és aludva. A barátok czelláiban
semmit sem láthat az ember, a miből valamely
kézi vagy szellemi munkára lehetne következ-
tetni.

Nem kevésbbé sajátságos alakok az oláh-
országi apáczák is. Napjaikat imádkozással,
kender- és lenfonással, szövéssel s különféle
nemű befőttek és édességek készítésével töltik el.
Különösen az utóbbi mesterséget nagy tökélyre
vitték. Lancelot abban a néhány női zárdában,
melyeket meglátogatott, legalább is 150 külön-
bözei nemű és fajtájú efféle nyalánksággal kínál-
ták. A többi között a surpateli zárda lakói tűn-
nek ki leginkább; finom készítményeik a legelső
párisi ezukrászatnak sem válnának szégyenére.

„E pompásnál pompásabb édességek Ízlelge-
tése közben sem feledtem el" — irja Lancelot, —
„hogy a surpateli zárdát leginkább csak azért
látogatám meg, hogy ott egy apácza képét leraj-
zolhassam. A fejedelemnő szerény jámborsággal
tagadá meg tőlem abbeli kérelmemet, hogy őt ve-
hessem le. „Nem érdemelné meg a fáradságot,
monda, hogy ön oly távolról jöjjön ide s mégis
csak egy szegény matróna képét vihesse ma-
gával." Azonnal egy fiatal apáczát hivatott elő,
hogy mintául szolgáljon. Ünnepi öltözete nem
sokat különbözött a barátokétól. Bő, fekete felöl-
tönyből állott az, lecsüngő, széles ujjakkal s a
deréknál lenszalaggal testéhez szorítva; övszalacr-
ján olvasó függött. Fövegét redözött kemény kerek
kalap képezte, melyet nagy rojtu fekete fátyol
fedett és ez álla alatt ugy volt megkötve, hogy
arczának egy részét elfödte: a fátyol hátra vetve
egészen a vállig ér.

Ez öltözetnek is megvan a maga sajátszerü
jellege, de inkább szomorúságot és gyászt fejez ki,
mint viselője szem hivatásának magasztos eszmé-
jét. Mindazáltal e viselet sem tudá megváltoztatni
a fejedelemnő kedélyes, jóakaratu arezvonásait s
nem gátolta a fiatal apáczát abban, hogy megle-
pően szép lehessen, bárha egy kissé halvány és
beteges azine volt is." S. L.

László Károly naplójából.
A palenqaei romok Mexikóban.

(Folytatás.)

San-Juan-Bautista, Mexikó, niárczius 25. 1861.

Az ismertetett romok Chiapas állam északi
szélén esnek. Epitési modorban, képjelirási és
kőfaragási tekintetben azokhoz teljesen hasonló,
de talán nagyobbszerű és több romok léteznek a
szomszéd Yucatan állam rengeteg erdeiben; s a
ki azokat látta a a rólok elmondottakat hallotta,
természetesen azt kérdi: kik építették ? hol vannak
az épitők ivadékai?

Látva Mexikóban a fentebb emiitett nagy-
szerű romok körül lakó telivér indiánokat, kik a
lakosság 3/4-ed részét teszik, kik a művészetnek
lőhető legalsó fokán állnak; kiknek építészi ügyes-
ségök és tehetségök nem terjed tovább, mint fa-
oszlopokra nádfalu s pálmalevél tetejű házikókat
csinálni, melyben nincs egy fúrás, nincs egy szeg,
hanem az egész csak gúzszsal van összekötözve;
kiknek a ^ kőfaragásról, kivált a szobrászatról
fogalma sincs: — elsőbb azt hittem, hogy ezen
nyomom nép, melyben nincs legkisebb emberi
méltóság-érzet, se magát, se hazáját védő készség,
mely szégyen s boszu nélkül, birkái türelemmel,
szo nélkül állja a fehérebb bőrű emberek korbácso-
lását, — azt hittem, mondom, hogy ez a nép nem
lehet utódja azon önmagát kormányozta vitéz és
ügyes népnek, mely ama romba düledező nagy-
szerű épületeket emelte. De bővobb <rondolkozás,
különösen Stephens észak-amerikai utazó jeles
könyve olvasása után azon meggyőződésre ju-
tottam, hogy a Mexikóban most lakó indiánok
mégis azon nagyszerű épületek épitőinek a ma-
radékai.

Az épületeken levő képjelirat, emberi alakok
s épitésmodor mutatják nemcsak azt, hogy a
palenquei és yucatani épületek ugyanazon nép
által s ugyanazon időben építtettek (mi a Ste-

phens felkutatta régi Maya") kézirat szerint 36(
és 432 év között történt), hanem azt is, hog)
ugyanazon faj ez, mely a Cortez hóditásakoi
Mexikó városát s annak környékét lakta; mert a
Mexikóban talált épületek stylje épen az volt, a
mi amazoké; a mexikói főtemplomban volt oltár-
kövön, melyen az áldozatokat ölték meg, szerke
zetre s művészi kiállításra nézve az alakok hason
lók azokhoz, melyek Yucatanban a csicsenicza-
romok egyik épületében léteznek. Továbbá a
csicceniczai romok között van egy, melyet
„Gymnasium" név alatt ismernek, épen olyan s
kétségkívül épen azon czélokra szolgált, mint
a melyet Cortez historikusa leir, mely Mexikó
városában még Cortez idejében is sokáig fennál-
lott s testgyakorlásra, laptázásra stb. szolgált.

A föntebb említett Maya-kéziratból látszik
az is, hogy véres, írtó-háborúk voltak a Mexikó-
ban lakott indián tribusok között a spanyolok
hóditása előtt; egymást ölték, a foglyokat eze-
renként feláldozták, s egymás városát porba
döntötték. Azután meg a XVI-ik század elején a
keresztyén (!) spanyolok, kik őket czivilizálni s
keresztyén hitre téríteni mentek, (bár valóban őket
oda csak kincs-szomj vitte), ugyanazt tették:
mészárolták őket, városaikat, templomaikat s bál-
ványaikat porba döntötték. A legyőzött, puska-,
ágyu-durrogást azelőtt nem hallott indiánok
rémülve futottak a tartomány erdővel borított
belsejébe, hova a hódítók őket nem kisérték, s
hova az ujabb korbeli utazók felkutatásukra menni
nem bátorkodnak: bárha a nép mint bizonyost
hiszi mind Moxikóban, mind Közép-Amerikában,
hogy mélyen benn a vadonban vannak bálvány-
imádó vad indiánok, kik ott nagy városokban
laknak, de semmi idegent magokhoz nem bocsá-
tanak.

A népnek ezen hiedelmét támogatja a törté-
nelem is. E szerint a spanyol hódítás után 60
évvel, 1608-ban, két ferencz-rendi szerzetes indult
a Yucatanban levő Itta kerületet békés módon
keresztyén hitre tériteni. Cogelludo előadása sze-
rint fegyver nélkül mentek, s egy éjen 10 órakor
a nagy Itza-tó közepén levő szigeten partra száll-
tak. A király szállást rendelt számukra, s ők
másnap a népnek szónokoltak. Ezek türelemmel
hallgatták, de végül azt mondák nekik, hogy az
ő keresztvén hitre térésök ideje még nem jött el,
s tanácsolták, hogy menjenek haza s valamikor
később jöjjenek eí ismét. Mindazáltal körül hur-
czolták őket a városban, hol sok nagy kő-épület
és sok templom volt. Egy templom közepén kőből
és mészből csinált nagy ló-alaku bálványt láttak
ülő helyzetben. Azon lovat akarták ezzel ábrá-
zolni , melyet Cortez a hires spanyol hóditó
hagyott ott, midőn Mexikó városából Hondurasba
azon ment keresztül. Azon alkalommal az indiá-
nok látták a spanyolokat lovaik hátáról lőni, s azt
hivén, hogy a tüzet és durranást a ló adja, e
ló-bálványt „Czimin csák"-nak (dörgés és villá-
más) nevezték, és mint dörgés és villámás istenét
imádták. Ennek láttára a barátok egyike, türel-
metlen vakbuzgósága hevétől elragadtatva, meg-
ragadta a bálvány lábát, felugrott rá s azt dara-
bokra törte. Az indiánok halált kiabáltak rajok.
A király megmentette életöket, hanem a szigeté-
ét el kellett hagyriok.

1619. elején ugyanezen két szerzetes, nem
félve az indiánok boszujától, ismét elment a szi-
getre; de a nép őket megtámadta és személyes
bántalmak után, a velöü oda ment indiánokkal
együtt egy rósz csolnakba tették eleség nélkül s
ugy bocsátották el.

Különös, hogy sem a spanyol történetírók, sem
a hóditó katonák az általok látott pompás épüle-
tekről és romokról vagy épen nem vagy igen fel-
ületesen szólnak. Csupán egy utazójok mond any-
nyit, hogy Asséből kiindultak Csicsenitza felé, hol
letelepedni szándékoztak, minthogy az ott létező
nagy épületekben jó védeket láttak az indiánok
ellen. De még csak azt sem mondja, hogy lakhe-
lyek voltak e azok még, vagy már elhagyott fél-
romok? Herrera előadásából azonban ugy látszik,
hogy az indiánok ott oly nagy számban voltak
megtelepedve, hogy egy spanyolra kétezer esett.
A spanyolok Csicsent nagy bajjal elfoglalták, de
annak megtartása még nagyobb bajjal járt. Mert
miután az indián lakókat türelmetlenségökkel s
goromba, néha kegyetlen bánásmódjukkal felinge-
relték, ezek őket roppant számmal táborukban
körül kerítették s élelmezési útjaikat elvágták. Az
igy megszorított spanyolok az éhen vagy vitézül

*) A Yuca'anban lakó indiánok a régi Maya-indiánok
maradékai, s még most is beszélik magok- között azt a
nyelvet, de most már latin betűkkel írnak. L. K.

meghalás küzül az utóbbit választották. Csatára
keltek, dühösen vivtak, nem életök megmentése
volt a czél, s legvéresebb csatájok után, miután
százötven halottat vesztettek, s a többi majd mind
megsebesült, erődjökbe visszavonultak; szerencsé-
jükre a győztes indiánok nem üldözték, a igy ké-
pesek voltak, az éj sötétségét felhasználva, ügyes
csellel kiillanni s a tengerpatra vergődni. Nyug-
talan ott tartózkodásuk, veszélyes rnenekülésök
sovány és zavaros leírásában nem csoda, ha az
épületek bírására ki nem terjeszkedtek.

Egyébiránt annyi csaknem bizonyos, hogy
ezen romok a Cortez hóditása korából vannak;
mert tudjuk, hogy a spanyol hóditóknak csak hi-
rére is több helyen annyira megrémültek a ben-
szülöttek, hogy a rengeteg erdőkbe futottak, mi-
előtt közülök csak egyet is láttak voltak. A később
— néha 50 év múlva — beljebb nyomuló spanyo-
lok aztán városaikat romba döntve találták, s csak
itt-ott találtak ellenállásra. Ezek között nevezetes
a Péten nevű nagy sziget bevétele, melyet alább
fogok elmondani.

Hogy a palanquei és yocatáni romban heverő
egykor nagyszerű, pompás épületeket kik és mikor
építették? a most ottan körűibe lakók nem tudják s
azt hiszik, hogy azokat egy nem tudni miféle, egé-
szen ismeretlen s kihalt nép építette. De egy Pa-
risban 1838-ban kiadott leírásból világos, hooy
az az „ismeretlen nép" ugyanazon indiánok vol-
tak, kiket a spanyol hódítók ott találtak.

. (Vége követkeiik.)

A mormonokról.
Olvasóinknak bizonyosan több ízben volt

már alkalmuk egyet-mást olvasni a mormonokról,
e sajátságos amerikai felekezetről, mely a rendes
polgári és vallási társaságok korlátait lerázva,
maga alkotta szervezetében él. Nem Jesz érdekte-
len kissé közelebbről is megismerkednünk saját-
ságaikkal, egy nevezetes angol iró, Mr. Dixon
után, ki a múlt évben a mormon köztársaságot
meglátogatta. Érdekes ismertetéséből átveszszük
a nevezetesebb pontokat.

A mormonok fővárosa Utah. A város kellő
közepén van egy épitésfélben levő négyszögü épü-
let. Alapja tömör gránit. E körüibelől 10 holdnyi
területen fekvő épület a mormonok szenthelye ;
még nincs egészen készen. Young Brighám a
mormon főnök nagyobb fontosságúnak ítéli népé-
nek társadalmi s anyagi emelkedését; a templom
építését jobb időkre halasztja. A 3000 hold terü-
leten fekvő város 10 holdanként tagositatott; egy
s '/4 hold lakhely s kert számára hasitatott ki. A
templom négy oldaláról egy százlábnyi széles
utcza nyúlik el egyenes vonalban. — Ugyanily
szélességű utczák kanyarodnak észak, dél, kelet s
nyugat felé. Az utczákon két felől vizcsatornákat
alkalmaztak, minden ház előtt akáczok diszlenek.
A főutezán a vásár könnyítése sa nagyobb térség
tekintetéből a házak előtt nincsenek kertek, más-
utt a lakhely gyümölcsös kert közepén fekszik ;
néhol a soknejű szentek feleségei számára egy
gyümölcsöskertben több lakosztály is épült. Hirám
Clawson vénnek háza baraczk-, szilva-s alma-fák-
tól pirosló bájos kertben fekszik, itt laknak első
s másodrendű feleségei, húsz gyermeke dajkáik-
kal együtt.

A hosszú, zölden szegélyzett utczákon koldus
nem kóborog, s ha olykor-olykor részeg ember
tántorog, az néma szentek tagja, hanem, „pogány
keresztyén." Csendes és barátságos nép a mor-
monok. Oly bájos, festőileg szép utczák talán
sehol sincsenek, mint Utáhban. — Hosszú hajú,
kopott öltönyü, görnyedt termetű szegény indiá-
nok alkudoznak egy helyen; amott mexikóiak lo-
vagolnak, feltartva széles napernyőjüket, emitt
nagy csizmás, s bőkötényes bányászok kopognak
föl s alá, a mormonokra leselkedő sötéskék ruhás
katonatisztek tekintgetnek szét; láthatni koron-
kint azokat a hontalan kifáradt vándorokat, kik
reményteljesen jöttek ide; letelepednek a hűvös*
akáczok alá, s lábaikat a csatornákban áztatják,
woolurchi kézművesek, momoníki majorosok, lon-
doni bukott kereskedők, kik daczolva az utazás
veszélyeivel elérkeztek mormon hazájukba.

Nevezetes szerepet játszik a „szentek köztár-
saságáéban a színház. A templom még nem épült
:öl, de a színház teljesen berendezett. Young »
izinpadról is erkölcstanát terjeszti, s gyönyöréi-
nézettel párosítja a vallásos érzeményt. A mormon
színház a főpap s családja felügyelete alatt áll; »
átékban leányai is résztvesznek, maca pedig »

nézőtér közepén hintaszékben ül, körülötte püs-
pökök, vének s ezeknek gyermekei foglalnak helyet.
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Ha pedig a számára fentartott páholyt foglalja el,
hintaszékében valamelyik nője, Eliza a költőnő, a
halvány Harrier vagy a fönséges Amália hintázza
magát s jóízűen mosolyg a játék alatt. — A szin
pad mellett közvetlenül két páholy van; egyik a
prófétáé, a másik azon szinésznők számára van
fentartva, kiknek azon este van ugyan szerepük, de
még nem került rajok a sor. A színdarabok álta-
lában rövidek, a játék esti 8-tól féltizig tart.
Minthogy a mormon bort nem iszik, s csak igen
ritkán dohányzik: szórakozásból a színházban
baraczk- s más gyümölcsszörpöt szoktak inni.
Zaj, tolongás sem a színházban, sem azonkívül
nem fordul elő. Zsebmetsző, ittas, káromkodó era
bért nem láthatni. — Hirám Clawson a színházi
felügyelő minden lehető kényelemmel rendezte
be a színházat; a diszitőknjk, festőknek külön
műtermük van, mindenik színésznőnek, bármily
csekély szerepe legyen is, külün öltöző-szoba jut.
Youngnak három leánya lett színésznővé, mert ,,a
próféta szerint nem méltányos a szegény ember
gyermekétől olyat követelni, mit az ő szülöttjei
szégyelnének elvállalni." Dixon a mormon prófé-
tát, páp ít és királyt először a színházban látta,
mikor épen XII. Károlyt adták. A hol Brock
Ádám Endijia leányát figyelmezteti, hogy a ka-
tona széptevőktől óvakodjék, az ifjú mormon höl-
gyek hangos kaczajban törtek ki, mert e ezélzás
az Egyesült-Államok itt tanyázó tisztjeire vonat-
kozott, kik közül többen jelentek meg a színházban,
s ióizűen mosolyogták a találó mormon élezet.

Igen érzékenyen sérti a mormon szenteket,
hogy az Egyesült-Állam őket fegyveres erővel
ellenőrzi. „Sok aggodalmat okoznak nekünk e ka-
tonák," igy szólt egykor Brighám, ,,mert nemcsak
ügyeinket, hanem még családi éltünket is boly-
gatják, nem tűrhetjük az ily szándékos sértege-
tést, tegyenek csak valami kihágást, megkóstol-
tatjuk velők a füvet."

Brighám külsőleg egy kisvárosi jómódú an-
golhoz hasonlit. Domború homlokú, széles nyilt
arczú, kékszemű, gesztenyeszin hajú, szabályos
orrú, mosolygós ajakú e^yén a mormon pápa. —
Mikor Dixon a színházban első izben találkozott
vele, feketébe volt öltözve, mellette halvány, me-
rengő neje Amália ült, s színházi látcsövével a
páholy-függöny mellett a közönséget nézdelte.

Azon körülmény, hogy a színház a templom-
nál előbb készült el, elég világosan jellemzi a mor-
monok egyházi s világi életmódját. Bárminő val-
lásos érzület ihlesse is őket, a vallásos szertartá-
sokkal s külsőségekkel nem sokat törődnek.
Azokat kell először életre hozni, melyek nem ha-
laszthatók, mit a szükség követőleg parancsol.
Jellemző e tekintetben Brighámnak egy odavan-
dorlott csoporthoz intézett figyelmeztetése. Intette
őket, hogy lelkök üdvével egyelőre mit se törőd-
jenek, s ne sokat tusakodjanak az egyházi köteles-
ségek felől. „Első teendőtök," igy oktatáuj híveit,
,,a káposztaültetést jól megtanulni , azután a
hagyma, krumpli s más hasznos vetemények ter-
mesztését, továbbá a sertéshizlalást, házépítést,
kertészetet, baromtenyesztést és kenyérsütést,
egyszóval első kötelességtök arról gondoskodni,
hogy magatok számára biztos éi kényelmes élet-
módot állapithassatok meg. És végül, azoknak,
kik angolul nem tudnak, e nyelvet mulhatlanul
elkeli sajátitaniok, mert ez az Isten beszéde, a
mormon biblia igéje, az utolsó idők szentjeinek
nyelvök."

A mormon vallásfelekezet szembetünőleg
gyorsan terjed. 36 éve csak hat mormon volt Ame-
rikában; Angolországban s Európában létezésök-
ről mitsem tudtak. Most már a kétszázezret jóval
meghaladják, s hittéritőket bocsátnakszét a világ
minden tájaira; minden létező tanokkal homlok-
egyenest ellenkező társalmi tudományt, s hittant
alkottak. És mindezt szemben a legvérengzőbb
üldözéssel. Amaz ős példabeszéd, hogy ,,a vértanuk
vércsepjei táplálják az egyházat," itt is igazolta
öiagát, mert az üldözés közben emelkedtek, szi-
lárdultak magával az Egyesült-Államokkal bátran
daczoló önálló nemzetté, s egy sajátságos alakzatú
hitfelekezetté.

A mormon egyház vezérelvei: 1. egyházi ön-
állóság, a mennyiben egyházuknak tagja lehet
bármely ország szülöttje, bárminő színű s fajú em-
ker, csak a szerecsen van kizárva e jótéteményből,
"fiert ez Kain maradéka 2. Türelem felebarátunk
£gyéni hite s életmódja iránt. 3. Az egyházat
közvetlenül isten kormányozza. 4. Asoknejüség, s
ezá.ltal az emberiségnek isten dicsőítésére való
szaporítása. 5. Istennek szolgálunk az élet helyes
"asználata, s az örömök élvezése által. 3. A munka
űemessége.

Ez utóbbi elvet, hogy t. i a kézimunka ma-

gában véve nemes és üdvösséges, egy egyház sem
fogadta el hittani alapigazságul. A keresztyén-
ségben az ur nem dolgozik, mások fáradságának
gyümölcsét élvezi; a hinduknál átoknak tartja a
munkát bramin; a favágót és vizhordárt kutyájá-
val helyezi egy rangba. A. szenteknél azonban a
munkásság üdvözítő eszköz. Epén ezt tartják a
házasságról is, s náluk a nőtlenség kárhozatos
bün. Hooper kapitány az utah-i képviselő nem
emelkedhetik magas polezra, mert csak egynejü.
„Hoopert, igy szólt Taylor apostol, kinek három
neje van, „csak félmormonnak tartjuk." Brighám
Youngnak névleges feleségei számtalanok, valódi
felesége körüibelől tizenkettő van. —• A szultána
szerepet köztök első neje Angell Mária Anna vi-
viseli; öt felnőtt gyermeke van, de a kegyencz
Snow Eliza a költőnő, ki hirszerint Youngnak
csak névleges nője. Eliza mintegy ötven éves,
ezüstszin hajzattal, sötét szemekkel, nemes tekin-
tetű, egyszerű modorú, nyugodt, urias s inkább
hideg magatart isu nő, teljes ellentétet képez a
mormon pápa háremjének képzelt fényével.

A soknejüaég, mely nálok divatozik, nem
nyerte meg a mormon nők tetszését. Az elszige-
teltség jele, a buskomorság ül arezukon, a társal-
gásban ritkán vesznek részt, de itt is kitűnik alá-
zatos modorukból, hogy ők férjeiknek nem annyira
feleségeik, mint rabszolganőik. A mormon nők a
soknejüség kártékonyságának élő tanúi. Sok leány
inkább pártában marad, elszökik, vagy a legter-
hesb munkát végezi, minthogy jobb móddal, kényel-
mesb ellátással valamelyik mormon püspök negye-
dik vagy ötödik felesége legyen.

A nők lakhelyének meghatározása kinek-ki-
nek szabad tetszésétől függ; egyiknek nejei külön-
külön , a másiké egy fedél alatt laknak. Young a
főnök mind a két módot gyakorolja. Néhány öreg
hölgy, kikkel ő mormon szokás szerint égi házas-
ságra lépett, külön szobákbán laknak, de törvé-
nyes földi nejei egy épületben tartózkodnak,
étkeznek s imiznak. Taylor apostol más eljárást
követ; ő mindegyik asszoay számára más-más lak-
osztályt s kertet alakíttatott.

A nők, igy tanit Young, könnyebben üdvözöl-
nek, mint a férfiak. Nekik nincs a roszra annyi
ösztönük. A férfinak több ismerete, és igy több
hatalma is van, s ezért biztosabban jut a pokolba,
mert hatalmával visszaél. A m irmon hitvallás
szerint a nő nem érdemes a kárhozatra. A mormo-
nok mennyországában a férfiak bűneik miatt az an-
gyalok rangjával feljebb nem emelkedhetnek; a nők
azonban egytől egyig az isten feleségeivé lesznek.

A soknejüség tanában és gyakorlati kivite-
lében van előre megásva ezen vallásfelekezet s
köztársaság romlásának sirja; fenállhat még egy
néhány évig, de már is bevillongások emésztik
erejét, s a nők elszigeteltsége miatti elégdletlcn-
ség mindinkább előtérbe lép.

Hiszszük, hogy még e század fogja eltemetni
nyugat uj Jeruzsálemét, s csak a hírben fjg élni
Young Brighámnak, a mormon szultánnak hárem je.

Könyves T.K.

E g y v e l e g .
** (Egy angol lap gr. Andrássy Gyuláról.)

A angol ,,Examiner" gr. Andrássy Gyula magyar
miniszterelnök jellemzését adja. Némely életrajzi
adatok a a forradalom és azt követő korbeli tevé-
kenységének érintése után a lefolyt kiegyezési
processust ecsetelvén, „melyben Deák volt a gon-
dolkodó fő, Andrássy az intéző kéz" s kifejtve a
képviselőház alelnökének fáradozásait a Bécs és
Pest közti alkudozásokban, végül jellemzi őt
mint miniszterelnököt és államférfiul. „A felsőbb
körökben, — úgymond — mint tökéletes gaval-
lér ismeretes, legkellemesb társalgó, ügyes, for-
télyos s e mellett egy tulajdonnal bír, mely a
sikert mindenek felett biztosítja: helyes felfogás-
sal; rövid idő alatt megoldásra juttatott oly kér-
déseket, melyeket évtizedek óta megolhatlanoknak
tekintettek; s diadalát csak azon izgatás keresiti
némileg, melyet Kossuth Turinból indított meg.
Mint államférfiu Andrássy gróf álhatatos egész
a makacsságig,de egyúttal ellensége a végletek-
nek ; a szabadság iskolájáben nővén fel, az oppo-
sitiót nagy mérvben tudja eltűrni; alkotmányom
érzülete folytán inkább enged egynémely részben,
de ha ezáltal czélt nem ér: jobban mint senki
más, tud kitartó lenne. Roppant eszmegazdagság-
gal bir, mit egyszer felfogott, tisztán áll lelke
előtt; ha a rhetorika szabályai szerint szónoklatot
kell tartania, gondolatai szinte összeszorulnak.
Ha nem is mély, de mindenesetre eredeti és fino-
mul megkülönböztető gondol odó fő, ki egy tár-
gyat a legkülönfélébb oldalról világit meg, 8 ezért

érdekes szónok; személyes tulajdonai és nevelése,
széles látköre, előítélettől ment tekintete és jel-
lemszilárdsága különösen alkalmassá teszik a
kabinet élén állani; ő született diplomata, gya-
korlott a politikai hálók áttekintésében, fel- és
legombolyitásában, az emberek és gyengeségeik
felhasználásában magasabb czélokra. Ezek mel-
lett igazi, meleg hazafi, lovagias, s azon fő becs-
vágytól indítva, hogy egyenlő hűséggel szolgál-
jon uralkodójának és hazájának."

** (Egy fiatal amerikai orvos) elszökteté
pátiensét, egy alig 17 éves leánykát és házasságra
kelt vele. A leánynak szüléi őt e miatt trigatniáról
vádolták be. Az orvos azonban igy védte magát:
Igaz, 3-szor nősültöm meg. Első házasságom tör-
vényes és érvényes volt. A második, miután első
nőm még akkor életben volt semmis. Jelen házas-
ságom törvényes és érvényes azért, mert első nőm
msghalt, második házasságom pedig, mely soha
érvényes nem volt, most sem jöhet számítás alá.
E J a chicagói törvényszéknek ez argumentatio
ellen nem volt semmi kifogása.

** (A távirdai vonalok Ausztriában.) A leg-
újabb jelentés szerint a birodalom Lajthántúli
részébsn a távdrótok által elfoglalt terület 1913
mérföld hosszú, a sodronyok hossza pedig 4618
mflj; s igy 1866-hoz képest a terület 101 mérföld-
del, a sodronyok hossza 473 mfiddel szaporodott.
Ehhez járulnak még a vasutakon a légi s jelzési
sodronyok, melyeknek hossza 1263 mfld. A kö-
zönség rendelkezésére 5341 mérföldnyi sodrony
szolgál. 1867-ben 17 uj hivatal — és 16 uj
mellékállomás nyittatott meg, és az évvégén 351
állami távirdai állomás áll kezelés alatt. Magyar-
ország részére 135 állomás engedtetett át. A
magán távsürgönyök eszközlésére felhatalmazott
vasúti távirdai állomások száma 1867. év végén
318 ra emelkedett. A készülékek tekintetében fe-
lette fontos a Kugler-féle nyomtatási készület
meghonosítása. Továbbá a Schneider és Matzenau-
er-f'éle gyorsirási készület terve a távirdai műhe-
lyek által megvalósíttatott. E készülék még csak
jövőben fog nagy horderejűvé válni. 1867-ben a
lajtántúli területen 2.217,929 sürgöny szállíttatott,
amiből 1.512,922 ftnyi jövedelem folyt be. A múlt
évhez képest 186,390 sürgönynyel és 183,442
ftal többet mutathatni ki. Az összes bevétel 1867-
ben 2.330,000fr.;a kiadás. 2.800,000 ftot tett.

** (A dohány használtának uj neme.) Angol-
országban kevés idő óta rövid szaru agyagpipák-
ban sajátszerü terményt színak, ez az u.n. dohány-
tészta (cavendish), mely külsejére nézve a csokolá
dévai nagy hasonlatossággal bir. E tészta, ugy
mint a csokoládé, táblácskákban készíttetik. Egy
ily táblácska tetszés szerint szétdaraboHatik, az-
után puhára dörzsölik s igy kerül a pipába; ha
ezen anyag meggyujtatik, lassan ég, s a pipázónak
nagy élvezettel kínálkozik. A dohánytészta felta-
lálása amerikai, jelenleg Angolországban főkép
Liverpoolban a Richmond cavendish-company
által igen sok állittatik elő. Az emiitett gyárban
a dohánytészta következő módon állittatik elő:
miután a dohány szárától megtisztitatott, forró
ezukor s más liquerökkel megnedvesittetik ; ha a
dohány megszáradt, égvényes olajok s jamajkai
rum keverékkel nedvesittetik meg, s így félig
nedvesen péppé dagasztatik egy vas teknőben.
Ha e pép megszárad, darabokra vágják a kereske-
désbe bocsátják.

•* (Csodaszülött) A sz-vendeli kerületben
Poroszországban csodaszülött jött a világra, mely-
nek két orra, két szája van s igy két hangon
kiabált is. Igy irják legalább a porosz lapok.

** (Egy nagy ember) mutogatja magát Ber-
linben. NeveFlintsch, hamburgi születésű s nagy-
sága abban áll, hogy bár még alig 20 éves, máris
majd 7 lábnyi magas. Legnagyobb nevezetessége
azonban lába, mely oly aránytalan hosszú, hogy
ha összehúzza magát, térdei felül emelkednek
fején. E tekintetben valódi természeti ritkaság, 3
nem emlékeznek, hogy ily hosszú lábak szereztek
volna még más valakinek is hirt és pénzt.

** (Kolb legújabb statistikája szerint) Angol-
honban 16,202 postahivatal létezik, tehát 16-szor
több mint Magyarhonban. Minden lakosra esik
évenkint 30 levél (London városában pedig 60).
Olaszhonban (25 millió lakos) a postahivatalok
száma 2600, és minden lakosra évenkint csupán 5
levél esik.

** (Színház a vasúton) Manschester-Liver-
pool közti vasúton Smarth nevű vállalkozó vasúti
szinházat létesít; 5 wagon aként van berendezve,
n°gy egy hosszú termet képeznek. Az előadandó
darabok aként lesznek beosztva : hogy minden
egyes állomás eléréséig egy-egy jelenet végződ-
jék el.
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Irodalom és művészet.
** (A „Magyarország Képekben") II. folya-

mából nemrég jelent meg az utolsó (12-ik) füzet.
Ezzel két kötet, mennyire a vállalat megindulá-
sakor előfizetés volt nyitva, be leven fejezve, a
„M. K." mint folyóirat egyelőre megszűnik. Az
eddig megjelent két folyam most már könyvárusi
utón kapható. Mindenik 48—48 negyedrétü ivből
áll, czimlappal és tartalomjegyzékkel van ellátva,
8 a két kötet összesen 400 hazai tárgyú képet
tartalmaz. Egy-egy kötet ára 4 ft.

±J: (Szigethi Miklós) eddig ismeretlen irótól
drámai költemény jelent meg „Földúlt világ"
czim alatt. A nagyratörekvést nem tagadhatjuk
meg a föllépőtől, midőn egyszerre ily magasan
kezdi. El kell ismernünk, hogy törekvésén kivül
tehetséggel is rendelkezik Szigethi Miklós; lát-
szik, hogy gondolkozik és gonddal dolgozik.
Elismerésünkkel eddig vagyunk. Munkája terve,
alakjai, a részletek valamennyi erőltetett, túlságos.
Égre kiáltót akar, hogy hatása legyen. A mint e
műből ítélhetünk, Szigethi adhat később értékest,
ha Ízléssel párosítja tehetségét; a mit most adott,
az magában nem sokat ér.

•* (Vajda János,) ki a „Magyar Ujság"-nak,
megindulása óta rendes vezérezikkirója s ugy
szólva vezetője volt, aug. elején megvált e laptól.
— Simonyi Ernő, ki csak ideiglenesen vette volt át
a „M. U." szerkesztőségét, hir szerint rövid időn
visszamegy Parisba, s a „Magyar Újság" szer-
kesztését az Olaszországból visszatérő Szilágyi
Virgil veszi át.

** (Kecskeméten „Kecskeméti lapok") czimü
ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap fog meg-
jelenni oktcber elejétől fogva. Szerkesztője Ma-
darassy László leend, főmunkatársa pedig Hor-
nyik János, kinek neve a történetirás terén isme-
retes, A felhívás a legtöbbet gyűjtőnek értékes
arany ékszert ígér. A lap czélja az anyagi és szel-
lemi előhaladás fejlesztése Kecskeméten. Óhajtjuk,
hogy a fősulyt a helyi érdekekre fektesse, miután
ebben kitűnhetik, míg a szépirodalom ügyeit csak
igen hézagosán képviselhetné oly helyen, hol
nagyobb irodalmi és művészeti élet, műintézetek
éa egyletek nem igen vannak.

Közintézetek, egyletek.
** (Az állatkert) második évfordulóját f. hó

10-én este ünnepié. Ez alkalommal a szokásossá
vált hétfői bálra nagy számú és díszes közönség
gyűlt össze; lehet ötszázra tenni a jelen voltakat.
Elénk táncz folyt egészen 11 óra utánig, imperti-
nens rósz czigány zene mellett. A tó körül bengali
tüzet gyújtottak közbe-közbe. A társaság tagjai
közt ott láttuk Majláth Györgyöt ésVetter tábor-
nokot.

— (Az orsz. magy. gazd. egyesület) budai
kertész-, szőlész- és pinczekezelők képezdéje aug.
18-kán d. u. 4 órakor fogja megtartani nyilvános
vizsgáját az alsó szőlőiskolában.

— (A munkácsi lövész - egylet) nevében Le-
hoczky Tivadar főlövészmester tudatja, hogy ott
az u. n. király-lövészetet f. aug. 28., 29. és 30-ik
napjain fogják megtartani. Aug. 30-án ünnepélyes
közebéd és este tánczvigalom lesz. A társulat
több lövészeti dijt is tűzött ki.

— (A magyar hasonszenvi orvosegylet által)
a kismező-utczában 33. sz. alatt nyitott járorvos-
latban az első évben 314 bejáró beteg gyógyke-
zeltetett. Ezek közül 63 gyógykezelés alatt ma-
radt; 102-ről semmiféle gyógyeredményt tudni
nem lehet, mivel ezek egyszerű megjelenés után,
hirt magokról többé nem adtak; 69 gyógykezelés
közben maradt el, még pedig 45 javulva, 24 nem
javulva,; 78 teljesen meggyógyult s 2 meghalt.
— Az intézet hetenkint 3-szor, kedden, csütörtö-
kön és szombaton 7—9. l e v e n nyjtva, 152 rende-
lési napon összesen 1142,ingyen gyógyszerosztás-
sal összekötött orvosi rendelés történt, s azonkí-
vül ágyba került súlyosabb betegek házánál 17
orvosi látogatás tétetett. A gyógykezelt betegek
csaknem kizárólag szegényebb sorsú iparosok, cse-
lédek és napszámosok, vagy ezek családtagjai va-
lának. — Dr. Szontagh A. m. k. Dr. Wurda s. m.
i . rendelő orvosok.

Egyház és iskola.
** (A balázsfalvi érsekválasztás) megtörtént;

meg választatott Vancsa szamosujvari püspök.
Jelöltek voltak: Negrutiu és Papfalvi; utóbbi
nem kapott szavazatokat.

T Á R H Á Z .
** (A pesti reáltanodának) a lefolyt tanévről

szóló tudósitványából kiemeljük a következőket:
A tanári személyzet 10 rendes és 12 rendkivüli
tanár- és tanítóból áll. Bejegyzett tanuló volt 515,
kik közül nemzetiségi tekintetben magyar 464,
német 34, szláv 6, román 3, szerb 1, lengyel 1, sőt
még Norvégiából is volt egy tanuló; vallási tekin-
tetben r. k. 328, g. kel. 2, ágostai 27, helvét hitv.
10, izraelita 148. Az ösztöndijasok, tandijmentes

: és segélyzett tanulók száma 188-ra ment, tehát
J minden harmadik tanulóra esik egy segélyzet.

** (Megjelent) a kecskeméti kath. főgymna-
sium tudósitványa a lefolyt tanévről. „A szelek a
nagy világban s befolyásuk az időre" czimü tudo-
mányos értekezés nyitja meg Polák tanártól, mit
a tanterv, tanárok névsora, a tanulók érdemsoro-
zata s a statistikai kimutatás követ. Bejegyezve
volt összesen 369 tanuló, kik közül r. kath. 323,
g. kath. 1, g. keleti 4, ágostai 5 és izraelita val-
lásu 35.

** (Aradmegye) egy alappal bír, melynek
kamataiból jutalmak osztatnak ki az ottani fő-
gymnasium azon nem magyar tanulói közt, kik
a magyar nyelvben és irodalomban kitünőbb elő-
menetelt tettek. — Múlt héten a vizsga a megyei
alispán, főjegyző és főügyész előtt véghez men-
vén, a jutalmakat 6 román és 3 szerb ifjú nyerte el.

** (Vachott Sándor özvegye) az oktatásügyi-
minisztériumtól engedélyt nyert az iránt, hogy
hölgyek számára magasabb irányú tudományos
felolvasásokat rendezhessen.

** (A budapesti esperesség) utóbbi választá-
saira vonatkozó tudósításunk pótlásául még azon
tudósítást veszszük, hogy ezen esperesség előbbi
felügyelője id. Kubinyi Ferencz, valamint előbbi
esperese Láng Mihály, végleg és határozottan
lemondván ebbéli hivatalukról, újra megválasz-
tásuk szóba sem jöhetett.

Mi újság?
-j~)~ (Az építésekről.) Pest minden részén, majd

minden utczájában foly az építkezés szakadatlanul.
Ma még szállást keresünk valamely épületben ;
holnap már gyors munkások bontják annak falait;
egy-két nap múlva uj falzat kezdi meg gyors növe-
kedését. Fővárosunknak eme gyors emelkedése
mindenesetre örvendetes. Hanem az boszantónál
is boszantóbb, hogy a közlekedés fenntartására
nem sokat ügyelnek az építések mellett. A utczá-
nak egy részét állványok, építési anyagok foglal-
ják el; oly csekély vonal marad szaba'lon, szűkebb
utezákban, hogy egyetlen kocsi is teljesen betölt-
heti. Mikor aztán megkezdődik ilyen helytt a ko-
csik keresztüljárása, elvárhat a gyalogjáró közön-
ség félóráig is, mig átjut a szűk Thermopilén.
Annyi figyelemmel csakugyan lehetne a kapitány-
ság, hogy olyan elfoglalt utczába ne bocsásson
kocsikat. Azoknak nem olyan nagy fáradság ke-
rülni egy kissé.

** (A védrendszerröl) szóló törvényjavasla-
tok 11-én mentek át az utolsó tárgyalásokon a
felső- és alsóházban. A felsőházban nem szólt
ellene senki, mellette az általános vitában töb-
ben fejtették ki nézeteiket, igy Tisza Lajos, gr.
Széchen Antal, Szögyényi-Marich László; álta-
lánosságban elfogadtatván a javaslat, a részletes
tárgyalásnál csak egy stylaris módosítás történt,
melyet az alsóház aznapi ülése azon uj praxis
szerint intézett el, hogy megnyugodott abban,
miszerint a jegyző igazítsa ki, s aztán történjék
a felterjesztés ő Felsége elé szentesítés végett.

** (Karagyorgyevics Sándor) hg. Romániában
fekvő ingatlan birtokai a belgrádi törvényszék
ítélete folytán zár alá helyeztettek.

** (A fiatal Karagyorgyevics) Péter herczeg
e napokban Parisból megérkezvén, hétfőn d. u. az
elnökminiszternél volt látogatáson, kétségkívül
elfogatott atyja érdekében. Az ex-fejedelem a
Károly-kaszárnyában is városi felügyelet alatt áll.
A laktanyába csak azért vitték, mert a városnak
nem volt alkalmas helye. Két biztos vigyáz rá, és
közlekednie senkivel sem szabad.

** (Deák Ferencznél) Keszthely városából
küldöttség tisztelgett, mely Zalamegye népének
osztatlan bizalmát fejezte ki.

** (Magyar pénzek,) t. i. tiz és húsz krajcáros
újveretű ezütpénzek is vannak már forgalomban,
melyek csin tekintetében jóval felülmúlják az
előbbi hatosokat. A pénzek egyik oldalán ő Fel-
sége képe van e körirattal; „Ferencz József a.
császár, Magyarország ap. királya" s alatta a
pénzverdét jelző betűk. A másik oldalon a magyar

korona e fél körirattal: „Váltópénz"; a korona
alatt az értékek kifejező szám (10, 20 krajezár) s
az évszám babér koszorúval köritve.

** (A fővárosban) jó madarak röpködnek,
kik az uj magyar huszkrajezárosokat a szegény
tudatlan falusi népre régi húszasak gyanánt sózzák.
Fotografirozott tiz krajezaros bankók is kerin-
genek.

** (A pesti izraelita hitközséget) élénk izga-
lomba tartja temetőjének kérdése; tudomásra
jutott ugyanis, hogy a halottak két sorban feküsz-
nek egymás felett, mit eleinte czáfolgattak, de a
városi főorvos a kapitányság kíséretében vizsgá-
latot tartván, a tényt konstatálta, valamint azt is,
hogy már alig néhány öl szabad tér van. A tanács
ennélfogva meghagyta a hitközségnek, hogy
haladék nélkül gondoskodjék uj temetőről, s
tudatta egyúttal, hogy ha a kerepesi közös teme-
tőben külön rész kihasitását kivánná, a város ezt
megadni kész.

** (Budán a nádorkert) közelében egy fiatal
nő meztelen hullájára akadtak. Az orvosi vizsgá-
latból kiderült, hogy a nő halála erőszakos volt,
s hogy a gyilkosságot erkölcstelen erőszaktétel
tartama alatt követték el rajta. A gyalázatos tett
elkövetőjét, valamint két czinkosát már fölfedez-
ték s a budai városi kapitányságnak átadták.

** (Dressirozott bolhákkal) fog egy panoráma-
tulajdonos közelebb előadásokat tartani a városli-
getben, hol egy sátor fölállítására már engedélyt
nyert a városi hatóságtól.

** (Múlt vasárnap) a budai dalárda kéjki-
rándulást rendezett Esztergomba és Visegrádra.
A kirándulásban sokan vettek részt,a kik egyéb-
bel ha meg is vannak elégedve, a vezetők által
rendezett ebéd miatt ugyancsak panaszkodnak.
Nem volt elég eledel; nem volt teríték a társaság
minden tagja számára egy-egy darabka sült felett
valóságos versenygés fejlett. Nagy kár, az ilyen
kirándulást rendezőknek igy fölültetni a közön-
séget.

** (Szent-István napjára) következő helyek-
ről indulnak Buda-Pestre külön személyvonatok:
Bécs, Orovicza, Baziás, Szeged, Temesvár, Kassa,
Arad és Nagyvárad. Az illető vasutigazgatóságok
nagyon mérsékelni fogják a szállítási dijt.

** (Kis-Bérröl) irják, hogy ott hasonló leltá-
rozás foly, mint Mezőhegyesen, s a inénes még f.
aug. hóban át fog adatni a cs. kir. katonai kincs-
tártól a magyar minisztérium igazgatása alá.

** (Fenyegető levelek krónikája.) Temesvár
két elővárosa e napokban fegyverben állt. A pan-
dúr őrjáratok hatlövetü revolverekkel voltak
felfegyverkezve. Ezen elővigyázat oka a követke-
ző fenyegető levél volt. Kivül: Küttel Károly
polgár-mester Temesvár. Belül: A tanácshoz.
Szombaton aug. 1-én a gyárkülváros polgárai
köteleztetnek, hogy a Máriaszobornak a József-
város felé eső vidékén egy jól elzárt ládában fél
lábnyi mélységre 30,000 ftot ássanak el, mert kü-
lönben az egész gyár égnifog. Ha leselkedni mer-
nek a pénz elvivőjére, s a leskelődőnek valami
baja esik: ez annak lesz a jele, hogy az egész gyár-
ra hasonló sors vár. „A rablóbanda." Hátirat:
,,Von die Rauber." A levél tartalmának az orto-
grafia is megfelel.

** (A névtelen levelekkel) való fenyegetődzés
Szegeden is divatba kezd már jönni, csakhogy ott
pénzt kérnek velők. Az ottani préposthoz egy
öreg koldusasszony következő tartalmut vitt: ,,az
prépost urnák palánkból. Kapott é fütisztelendő
nagyságos ur az este levelet vagy feniglen nem,
izenye mög, mert étül füg élete-halála, ha kapót,
az 50 forintot ez kuldus aszonytul elkülgye *
pizt, vagy nem látja sokáig az napvilágot, azt
tugyon (itt egy szép káromkodás van) hallgatni is
az ur, mert mink elszánt embörök vagyunk, de a
mödig lőhet, mink is élni akarunk, de azt drágáo
adjuk oda, az aszony vagy aki ezt viszi, píz no*
zon, mert sok kel köcség." A prépost urat azon'
ban nem ijesztette meg a nagy fenyegetés, haneto
előadta a dolgot Keméndy belvárosi biztosnak, kJ

a leírás után a koldust másnap megtalálta, s azon-
nal letartóztatta. Ez azt állítja, hogy a levelet
egy magas, barna, feketébe öltözött ember adta
át neki, azon meghagyással, hogy a mit a p é ^ 1

urnái kapni fog, azt a belvárosi sétányra ^
hol kocsin fognak reá többen várakozni. Hirü*'
hogy a makói prépost is kapott hasonló tártaim11

fenyegető levelet.
** (Kutyaadó.) Nagy-Szebenben minden k u '

tya-főre 2 frt adót vetettek. Kivétetik ez alól
házőrzőeb s a mészárosoknál egy szelindek. &•
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Melléklet a Vasárnapi Újság 33-ik számához 1868.
élhetési privilégiummal biró kutyák egy táblács-
kát kapnak nyakukra paizsul a peczér ellen. —
Az ölebek tulajdonosai nagy indignatióval fogad-
ták e határozatot, mely a napokban került meg-
erősítés végett a kormányszék elé.

** (Nagy szerencsétlenség.) Veszprémmegye
Bakony-Nána helységében néhány nap előtt bor-
zasztó tűzvész dühöngött, mely a római katholi-
kusok templomán kivül 67 házat és 28 gazdasági
épületet tett a lángok martalékává. A belügymi-
nisztérium a károsultak segélyezésére hívja fel az
egyes községeket.

** (A hétszemélyes tábla végzése) azon mon-
struosus sajtópert, melyet a pécsi választók Lon-
kay A. ellen akartak indítani, egyszerűen meg-
semmisítette azon igen correct indokolással, hogy
a sajtótörvények értelmében sajtóvétség követ-
hető el törvényesen alakult testület, hivatalos
vagy magán személy ellen, — a vádat emelő válasz-
tók azonban maguk elismerik, hogy testületet
nem képviselnek, mint magán egyének sértve
nincsenek, és igy sajtópernek helye nem lehet.

** (Kinevezések) A közgazdasági minisztéri-
umhoz László Kálmán titkárrá, Grubiczy Géza
fogalmazóvá neveztettek ki.

** (Pozsonyban egy bábát), ki segédkezet
nyújtott egy magzatelhajtáshoz, hat havi börtönre
8 oklevele elvesztésére Ítélték. A nő pedig, ki
magzatát elhajtá, két hónapra ítéltetett. — Ugyan-
innen jelentik, hogy a csatornázás a város egyik,
s a vizvezeték a másik oldalán akadálytalanul
előrehalad. Viz tehát itt is lesz elég.

^ (Jakab zuávot) terjedelmes tárczalevélben
ösmertettük volt ezelőtt egy évvel. Most azt ír-
ják felőle, hogy kilépett a szolgálatból, s most
egyedül csak csudás gyógyitásaival foglalkozik.
Passyban lakik rue Decamps 10 sz. a. Nem is
képzelhetni, mennyien tódulnak e ház szentélye
felé. Belépve, egy nagy udvarba, először le kell
ülni az ott álló padokra. Néhány perez múlva, a
zuáv atyja jelt ad, mire a betegek szép csendben
felmennek az első emeletre. Itt egészen feketével
bevont köralaku szobába lépnek, melynek ablakai
a világosságra áthatlanul be vannak zárva. A
betegek egy pislogó mécs gyönge világa mellett
helyet foglalnak. A zuáv megjelenik s most meg-
kezdődik a consultatio, vagy jobban mondva a
gyógyitás éa gyógyulás, mert ez mind egyszerre
történik meg. A szobába körülbelől csak har-
minczan férnek, ugy hogy a jelentkezők fele sem
jut a csodaorvos elé. S a ki oda jut, az mind meg-
gyógyul, ha t. i. a beteg is azt hiszi. Csak hihesse!

** (Livingstone a hires afrikai utazó) csak-
ugyan életben van s nemsokára vissza tér hazá-
jába, mely a tudós és annyi viszontagságon s élet-
veszélyesen keresztül ment férfiú epedve s tárt
karokkal várja. Utazása megbecsülhetetlen adato-
kat szerzett a földrajz és népisme számára. Bará-
tai és a földrajzi társulatok most már mindegyre
kapnak egy-egy érdekes levelet a jeles utazótól s
minden egyes levélből azt tűnik ki, hogy habár
lassan is, de folytonosan és biztosan közéig szere-
tett hónához, melynek és az emberiségnek oly
nevezetes szolgálatokat tett önfeláldozó utazása
és eredménydus vizsgálódásai által.

** (A nem rég meghalt madagaskári király-
nőnek) temetése nagy czeremoniával ment végbe.
A holt-test 500 selyem lambásba takartatott, mely-
nek ránczaiba húsz arany-óra, 100 aranyláncz,
mell-tü, gyürü, karperecz és más ékszer, továbbá
500 db arany tétetett. Mindazon ajándék, melyet
a királyné haláláig a franczia czászárnétól és csá-
szártól kapott, valamint bútorai és ruhái is vele
együtt eltemettettek. Koporsója ezüstből volt;
145,000 frank értékű. Országában 7 heti gyász
rendeltetett, mely abból áll, hogy férfiak és nők
borotvált fővel és mezítláb járjanak azon idő alatt.

** (Garibaldi török!) Ezt irják egy franczia
lapnak Alexándriából, s a levelező állítja, hogy
1840—47-ben Alexandriában már jól ismerték a
Garibaldi nevet, mert nemcsak a város kormány-
zója volt Garibaldi basa, hanem egy Konstantiná-
polyban, 1789-ben kelt okmány alá is (mely
Alexandriát bizonyos jogokban részesiti) egy Ga-
ribaldi nevű török tiszt van irva. A levelező nem
tartja tehát valószínűtlennek, hogy Garibaldi
keletről származott.

** (Parisban azt beszélik,) hogy az angol
királynő, elbúcsúzása alkalmával, igy szólt volna
Eugénia császárnéhoz: „Madame, érvényesítse ön
befolyását a császárnál a végett, hogy akadályozza
meg e háborút, mely az anyákat gyermekeiktől
fosztja meg."

** (Az angol királynő) e hó 7-én délelőtt 10
órakor érkezett meg Luzernbe gyermekeivel és
számos kísérettel — Napóleon császár udvari
hintójában. A hatóságokat értesitette, hogy in-
kognito, Kent grófné név alatt Vallis kéjlakban,
mely Luzern mellett nem rég építtetett, szándék-
szik a nyarat tölteni. A királynő lakása fölött a
szövetségi lobogó leng. Már megérkezésekor este
kirándulást tett a vidékre, s megelégedését nyil-
vánította uj lakásával, ámbár itt nélkülöznie kell
palotáinak tágas termeit. Házi, meg konyhaszere-
ket is Angliából hozott magával; a szolgasereg, 8
az élelmi szerek szállítói már hetek óta tanulták
az ételeknek angol módoni készítését. .

** (Eyy szúrás hatása.) Tótteleki lakos (Bi-
harmegyében) Pap János folyó évi febr. 24-kén
összeveszett a korcsmában F. Zs.-al. Mikor P. J.
éjszaka 12 órakor feleségével hazafelé ment, F. Zs.
őt az utczán megtámadta, egy fával leütötto s
homlokába kést szúrt. P. J. kórházba került és
sokáig élethalál között lebegett, mikor azonban
gyógyulni kezdett, nagy keserűségére azt vette
észre, hogy a beszédet elfeledte (a mit orvosi lát-
lelettel isígazol). Későbben vizsgáló biró elé kerül-
vén, szomorúan panaszkodott, hogy habár meg-
veretése előtt hibátlanul beszélt is magyarul, tótul
és oláhul, most nem tud, csak magyarul egy kissé
és hibásan beszélni, a többi nyelvtehetséget nem
kapta vissza.

** (Ritka tolvajlás) F. hó 17 és 18-ka közötti
éjjel St. Margarétha helység (Krajna) templom-
tornyából elloptak egy két mázsa sulyu harangot.
Ledobták a toronyból és a darabokon mindjárt meg-
osztoztak. Egy gyanús egyén üldözőbe vétetvén,
elejtett egy 50 fontnyi darabot az emiitett ha-
rangból.

** (Uj bolygó.) Utikából, (New-York állam)
jelentik, hogy Peters ur a litchfieldi csillagdában
felfedezte a századik bolygót. A bolygó a 11-ik
rangosztályba tartozó csillagok fényével bir. Azt
hiszik, hogy e bolygó azonos a Coggia által Paris-
ban felfedezettel.

— (Halálozások.) Gr. Nemes János v. b. t.
tanácsos f. hó 6-kán Kolozsvárott élte 68. évében

Ihunyt. — Gr. Eszterházy Alajos a napokban
Bécsben meghalt 84 éves korában.

Nemzeti színház.
Péntek, aug. 7. „Vicomte Lettoriéres." Vígjáték 3 felv

Francziából ford. Csepreghí.
Szombat, aug. 8. „Hunyadi László." Eredeti opera 4

felv. Zenéjét szerz. Erkel F.
Vasárnap, aug. 9. „Szökött katona."1 Eredeti népszín-

mű S szakaszban. Irta Szigligeti; zenéjét szerz. Szerda-
helyi J.

Setfö, aug. 10. „II. Rákóczi Ferenez fogsága." Eredeti
dráma 5 felv. Irta Szigligeti.

Kedd, aug. 11. „Sevillai borbély." Opera 2 felv. Zené-
ét szerz. Rossini.

Szerda, aug. 12. „Jó barátok." Szinmü 5 felv. Irta
Sardou, ford. Szerdahelyi K.

Csütörtök, aug. 13. „Zampa." Opera 3 felv. Zenéjét
szerz. Herold.

Szerkesztői mondani való.
— Temesvár. Dr. Sz. Örülünk a viszony megujításá-

nak s az érdekes küldeményt mielőbb fel fogjuk használni,
kérve további közreműködését is. A kérdezett régibb czikk
nem került kezünkhöz. A lap iránt intézkedtünk a kiadó-
hivatalnál.

— Gyalll. W. Gy. Az „Országgyűlési Beszédtár" kizá-
rólag csak a Politikai Újdonságok melléklete s más lap mel-
lett nem adatik, sem reá külön előfizetni nem lehet. Hasonló
beszédtárt egyik politikai hetilap sem közöl, sem hasáb-
jain, sem mellékletében. Közelebbről is a hadügyi nagy
vitában egyedül ez közölte a hetilapok közül, anevezetesb
beszédeket egész terjedelműkben.

— Teljes boldogság . . . A verset közölni fogjuk.
Óhajtanok, ha már saját nevét nem akarja használni, vá-
lasztana hangzatosb és értelmesb álnevet. A lapot meg-
rendeltük.

— D. I. A büszke várur. Ilyen verseket irtak ezelőtt
30 évvel, de — akkor sem igen adták ki.

— Rimaszombat. A temetésről tudósítást vártunk s
abba akartuk beszőni az éneket is. Tudósítás azonban
semmi oldalról nem érkezett. Talán még most sem
volna késő.

— L. L. A „Búcsú H-tól" toasztnak s helyi érdekű
költeménynek igen sikerült, s köszönjük, hogy elolvasása
élvezetében minket is részesített. De nagyobb közönség
elé adni, magunk is azt hiszszük, elvétett dolog volna.

— Ploest. V. D. A két lap ára 6 hónapra postadíjjal
együtt 9 frt 48 kr. — Oláhországgal még postaszerződés
nem leven, ott a magyar lapok annyiba kerülnek — mint
Amerikában.

— Berlin. T. Gy. A küldött előfizetés megérkezett :
de külföldre a postabér nagyon felviszi a lapok árát; a
kiadó-hivatal azért még, a két lap félévi postabére fejében
3 frt 12 kr. pótdijt követel.

— Komárom. S. T. A hátramaradt dolgozatok be-
küldését kérjük. Felhasználás után pontosan vissza fog-
juk szolgáltatni.

SAKKÜÁTÉK.
455-dik sz. f. — V o r v e r k E.-tól,

(Lipcsében).
Sötét

b c d e f g 1
Világos.

Világos indul és 4-ik lépésre matot mond.

A 450-dik számú feladvány megfejtése.
(Loyd Samutól, New-Yorkban.)

Sötét.
g4-g8

Kh2—h3:

Világos.
!.Bh7-d7
2. Ff5—h7
3. Fh7—föfmat.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
- Debreczenben: fagyva Imre. — Harasztiban: Gr. Fes-

tetics Benno. — A kőszegi kaszinó. — F.-Nyárádon: Gé-
recz Károly. — Gelsén: Glesinger Zsigmond. — Pesten:
Eakovszky Aladár. — Csákváron: Kling Iván. - Karca-
gon: Kacsó Lajos. — Jászkiséren: Galambos István. —
Petécsén: ltády György. - A pesti sakk-kör

Hónapi- és
hetinap

16
IV
18
19

ÜO
ül
5*2

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
€söt.
Péntek
Szomb.

Katholikns és

H
protestáns

naptar

Augusztus
D11 Sz. Joakim
Liberat [olt. ü.
Ilona, Agapit
Tekla, Szebald
István király
Bernát, Fidelin
Timotheus

D 10 Rókus
Bertrám
Ilona
Tekla i
István kir.
Bernát 1
Jenő

E Tl-MA
tiörög-orosz

naptar

Áuguszt. (ó)
4
5
0
7
8
9

10

F 11 Aristar.
Eusignius
Ur szinevál.
Dometius
Emilián
Mátyás
Lörincz vért.

i P T A R.
Izraeliták
naptara

Ab. Ros.
28 Ráhel
29
3üRoschod.

1 Elül Kos.
2 Rebekka
3 Selihot
4 S Softim

N a
hossza

f.

143
144
145
146
147
148
149

P-
46
44
42
40
38
35

P
kél

ó.

4
5
5
5
5
5

3315

P.
59

0
1
2
3
5
7

nyűg.

6.

7
7
7
7
7
7
6

P-
10
9
7

3
1

59 j

]

hossza

f.
118
133
148
164
178
J93
207

P-
43
48
58

4
56
29
35

3 o l d
kél

6.
2
3
5
b
7
8

10

P-
34
46
3

23
41
57
15

nyag.

ö.
ó
6
7
7
8
8
9

P
5b
41
21
56
27
57
27

Hold változásai. "© Első negyed 25-én, 2 óra 3 perczkor reggel.

TARTALOM.
Vukovics Sebő (arczkép). — Az ágyuszó. — Emléke-

zések Tompa Mihályra (vége). — Zárdái élet Oláhország-
ban (három képpel). — László Károly naplójából (folyt.)
- A mormonokról. — Egyveleg. - Tárház: Irodalom és
művészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola.
— Mi újság? — Nemzeti színház. — Szerkesztői monda-
nivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.

$

7

"t"

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-utcza21. sz.)
*
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HIRDETÉSEK.

Vadászfegyverek és revolvereket
nagy választékban ajánl

fegyverkereskedése Pesten, váczi-utcza a „levélhez"
a következő igen jutányos árakon, u. ni.:

Egy szimpla fegyver vascsővel 8 fttól 10 ftig.
Egy duplafegyver vascsővel és patentcsavarral keményen forrasztva 15 „ 18 „
Egy duplafegyver drótcsővel (Ruban) • 25 „ 27 „
Egy duplafegyver zsinórcsővel vagy finom damasztcsővekkel 33 ,< 60 ,(

Lefaucheux-féle kettöscsövü és hátultöltö vadászfegyverek,
a legfinomabb puskamüves munkák, saját készítményeim,

folyvást készen találhatók raktáromban a legnagyobb változatosságban, a legfinomabb damaszkcsövekkel,
tartós szerkezettel, szép véséssel, ezüst vagy arany diszitéssel, lövésben jól kipróbálva, 60, 70, 80, 100
és 120ftjával; ,
továbbá: bőváltozatosságban találhatók franczia Lefaucheux-fegyverek a leghíresebb fegyvergyárakból
45, 50, 60 és 70 ftjával. .

A hozzájok illő töltények (mind bel-, mind külföldi gyártmányok) nagy mennyiségben a legjutányo-
sabb áron kaphahatók.

EEVOLVEEEK
(Lefaucheux módszer) 6 lövéssel egészen tökéletes önfelhuzással 12, 20, 25, 30, 35, 40—50 ftig.

Pisztolyok, szimpla párja 4 fttól, duplacsövüek 8 fttól fölfelé.
WW Minden fegyver löképességeért kezeskedem. ~V@

8 W Vidéki megrendelések pontosan az előirat szerint történnek és az öszlet beküldése vagy
postai utánvét mellett azonnal teljesittetnek.

Egy fegyver bepakolásáért 50 kr. számittatik. 79 (18—35)

T i t k o s

BETEGSÉGEK
és súlyos utóbajai ellen, sok évi tapasz-
talás s a világhírű Bicord (egykori pá-
risi tanárának) módszere után, siker

biztosítása mellett, rendel
S u g á l * F. orvostudor.

Lakása Pesten,
váczi-utcza 15 ik szám alatt,

a korona kávéház mellett.
Elfogad naponkint 11 érá-

129 (11 — 12)
Megkereshető levél által is.

tól Uig

Titkos

BETEGSÉGEK,
újonnan keletkezettek

8 nap alatt
minőségre nézve
48 óra alatt

meggyógyittatnak

dr. FUX J.
26 év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságá-

ban háborgattatnék.
Rendel: d. u. 1—4 óráig.

Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leg-
gyorsabban eszközöltetnek.

Lakása: király-utcza, SS. sz. a. 1-ső
emelet. 149 (11—12)

Paris, 1862.
nagy

arany-érem.
Wagemann Gusztáv

cs. kir. szab. első bécsi
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Bécs, 1866.
nagy

ezüst-érem.

(6-6)petróleum, finomító,
stearin-gyertyák, gépolaj és parafin kocsikenőcs-gyára

BÉCSBEN,
központi iroda Stadt, Wallfischgasse Nr. 7.

Ajánlja a közelgő nagyobb fogyasztási időszakra, mint átalánosan kitűnőnek elis-
mert gyártmányait a legjutányosb gyári árakon.

Gépkenö-olaj és zsir.
A gyár által készített gépkenő-olaj

és zsir, a múlt nemzetközi kiállításon Pa-
risban a nagy arany-éremmel tüntettetett
ki, s csaknem az egész osztrák vaspályák
s több iparági s gazdászati vállalatok ál-
tal használatba vétetett. E gépolaj kitű-
nőségét jelesül a cs. kir. szab. északi,
nyugati s az állami vaspálya igazgatósá-
gok s több nagyobbszerü iparági válla-
latok bizonyítványai igazolják, melyek
bármikor megtekinthetők.

Belga szab. kocsikenöcs,
setétkék, világoskék és sárga a legfino-
mabb minőségben; e kocsikenőcs ne cse-

réltessék fel a kereskedésben elő forduló
s nevére nem méltó pót-kocsikenőcscsel.

Bécsi stearin-gyertyák,
a legfinomabb minőségben narancssárga

papírban esomagolva.

Sálon és asztali gyertyák,
bécsi és vámfontokban.

Petroleum,
veszélynélküli, s fel nem lobbanó, jótál-

lás mellett, valamint

Ligroine,
a legfinomabb minőségben.

Illatos-gyógyszeres növény-szappan.
Ugyanaz, illatos növényekből van készítve s hathatósságra nézve azon rend-

kívüli tulajdonsággal bir, hogy a bőrnek nemcsak minden tisztátalanságát távolítja
el, hanem annak gyengédséget, nyulékonyságot és friseséget kölcsönöz, mely ma-
gában is % legszebb bőrszint képezi. — 1 db. ára 40 kr. s egyedül valódi minőségben
k a p h a t ó Lueff M.,

192 (3—3) illatszerésznél, Pest, váczi-utcza 21. sz. a. a Minervához.

Pezsgőbor
közvetlen Francziaországból behozva,
vámmentesitve, ládákban 6 palaczkjával
s feljebb a Champagne leghirnevesb

gyáraiból, u. m.
HoSt <t Chandon a Epernay crémant

rosé t ft. 50 kr.
Napóleon grand vin á Ay crémant

rosé % ft. 40 kr.
A fentebbi ajokból '/i palaczkok-

ban 1 ft. 50 kr.
A pénzösszeg beküldése vagy utánvét

mellett alulírottnál megrendelhető.
A pakolás ingyen. 20 palaczk vétel-
nél 5% engedtetik. 2289 (40—50)

Alexander Floch,
in Wien, Ober-Döbling Nr. 28.

Kiilso és titkos betegségek
és

gyengeségeket
katonai és polgári kórházakban siker-
rel használt egyszerű módszerrel bámu-
latos gyorsan és alaposan (az újonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyítja
Weisz J. gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. garnisonfókórházban
kiszolgált osztályorvos, minden alkal-
matossággal ugy a titoktartás, mint a
gyógyczélokhoz jól beosztott rendelő-
intézetében Pest, kis mező-utcza 33.
sz. 1. emelet, (a „Teréziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet
a lépcsőn, naponkint reggeli 1 órától
10-ig és délután 1 — 4 óráig

Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várszoba.

Díjjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik. 198(1-12)

KANTAJÓZSEF
(előbb B6hm és Kánya)

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

minden évszakra
dúsan ellátott

legújabb bel- és külföldi

női-divatára
200 (1-6)

Hatodik kiadás
(magyar nyelven harmadik).

A nemi élet

titkai s veszélyei.
Értekezések a nemzés és nemi be-

tegségekről, ez utóbbiak óv- és gyógy-
módjaival.

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

ragályéi ;eni legbiztosb óv-
szeréről,

a férfi és nöi ivarszerek boncitani ábráival.
Ára : 1 uj forint.

Postán megküldve 10 krral több
utóvétellel 40 kr. több.

Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Eiber V. P
Pesten József-utcza 66-ik szán»n

155 (10-12) saját házában.
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Erö- és anyagszer
nem orvosi vagy izgatószer.

Dr. Koch-f'éle

férfiassági anyag
(Mannbarkeits-Substanz)

1 üveg ára 1 fokú % forint osztr. ért.
1 » » 2 » 3 » »
1 » » 3 » 4 _ »

Csak közvetlen — a legszo-
rosb titoktartás biztosítása mellett s
minden körülményesség nélkül meg-
rendelhető dr. Koch által Berlinben,
Bülle-Alliance-Strasse Nr. 4.

Bizonyítvány.
Kzennel bizonyítom, hogy a férfias-
i anyag, mely specifikus tápanya-

gokból van összeállítva, a mint való
az, hogy rendkivülileg hasznos, épen
ugy soha és semmi esetben nem káros.
A mi az éhezőnek az étel, a szomjuscak
az ital, — épen az a nemző gyengé-
nek a férfiassági anyag, mint tápszer,
mely annak tökélletesen megfelel. A
férfiassági anyagban, mely saját uta-
sitvanyom szerint legidösb fiam
dr. Koch Berlinben készít — or-
vosság nem található fel.

Med. dr. Koch. C. W.
1816. év óta gyakorló orvos stb.
Herrnstadtban, a physi-antipa-
thiai rendszer alapitója, a „Kur
der Cholera" czimü munka szer-

zője.
Levelezés: franczia és német-

nyelven. — Postai utánvételnek —
hely nem adatható 205 (1-3)

Ti tkos 207 (1 -12)

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

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. sz. MedetK-
házban, 1-ső emelet, délelőtt 7—9-ig,

délután 1—4 óráig
Díjazott levelekre azonnal

válaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek Is megkflldetnek.

K0HN PHILIPPE
(Patek, Philippe és társa genfi órások tanitványá-

nak jóhirü

ÓRA-RAKTÁRA
PE8TE\,

Dorottya-utcza 2. sz. a., a „magyar király"-hoz czimzett
szállodával szemközt,

ajánlja legkitűnőbb, jó és olcsó órákkal gazdagon ellátott rakta
rát, Z évi jótállás mellett az alább következő árjegyzék szerint.
Minden tőlem vásárolt óra, legyen az függő, fekvő, vagy bármely

állapotban levő, — általam a legpontosabban s a legszorgalmasban van kipróbálva.
Egy általam kiadott könyvecske, melyben leirva van, miszerint miként lehet egy
zsebórát hosszú ideig rendes állapotban fentartani - kiegyenlítési tabellával együtt,
melyszerint az Órák, a napórák szerint igazithatók, — tisztelt vevőimnek ingyen
adatik
Ezüst henger-órák 4 rubinra 10-11 forint

„ „ arany-foglalvánnyal, rugóra 12 — 18 „
„ „ hölgyek számara , . 14-lő „
„ ,. 8 rubinra 14—15 „
„ „ kettős födéllel 15—16 „
„ „ kristály-üveggel . . . . 15—16 „
,, horgony-órák 15 rubinra 16—18 „

„ kettős födéllel 18,20, 22 „
,, angol horgony-órák kristály-üveggel 19, 22, 26 „
„ horgony tábori órák kettős födélíel 22, 24 „
„ valódi remontoir órák (kengyelénél felhúzandó) . . . . 28—80 „
„ ugyanazok kettős födéllel 85—38 „

Arany benger-órák (3 sz.) 8 rubinra 30—82 ,,
„ arany-köpennyel 84—36 „

„ órák hölgyek számára 4—8 rubinra 25—28 „
„ „ hölgyeknek, zománcz és gyémánttal 40 —45 „
„ „ v kristály-üveggel 42—45 „

ugyanazok kettős födéllel 8 rubinra 40—45
„ zománcz és gyémánttal 55 — 57

horgony-órák 15 rubinra 86—40
ugyanazok, finom arany-köpennyel . 46—50
horgony-órák kettős födéllel 55-58
ugyanazok arany köpennyel 65, 70, 80, 90, 96

„ kristály-üveg s arany köpennyel 60-75
horgony-órák hölgyeknek 36—4(1
ugyanazok kristály-üveggel 48—52
horgony-órák hölgyeknek kettős födéllel 50-55
remontoir-órák 70, 80, 90, 100

„ ugyanazok kettős födéllel . . . . . . . 110,120,180,150,160
Inga-órák, hetenkinti felhúzásra 16, 20, 22, 24

„ óra és félóránkinti ütőre 39—42
,, óra és negyedóránkinti ütőre 48, 50, 56

Havi regulatorok S0—32
Ébresztők 5 forint, órával 7 forint.
Ezüst lánczok 4 ft. 60 kr., 5, 6, 6 ft. 50 kr. 7 ftig.
Legfinomabbak franczia modorú 8, 8 ft. 50 kr., 9, 10, 15 ftig
Hosszú nyaklánczok 7, 8 ft. 50 kr. 9, 10, 15 ftig.

9VF* Vidéki megbízások az illeték beküldése vagy utánvétel mellett, leg-
pontosabban teljesittetnek Órák cserében is elfogadtatnak. Inga-órák csomago-
lásaért 1 ft. 50 kr. számittatik. 196 (1 — 1̂ )

$W Javítások, önalkotta eszközök éa gépek segítségével 6 évi, Genf,
Brflssel és Paris legjobbhirü óragyáraiban szerzett tapasztalatok alapján két évi
j átállás mellett, a legjobban végeztetnek és olcsón számittatnak. Órák, melyek nem
tetszenének, kicseréltetnek. — Említendő, hogy Pesten való tartózkodásom
rövid ideje alatt is már jóhirnek örvendek, mit a folyton újuló megbízások bizo-
nyítanak. Mint eddig, ugy ezután is oda fogok törekedni, hogy javításokat legjobban
végezhessek és csak jól szabályzóit órákat adjak el; azért szives pártfogásért esd
tisztelettel Kohn Philippe, óragyáros, Dorottya-utcza 2. sz.

TOMPA MIHÁLY
utolsó müve!

Megjelent s minden könyvárusnál kap-
ható:

Halotti

emlék beszédek
(oratiók)

néhány utófohászszal
irta

TOMPA MIHÁLY.
210 lap fűzve ára 1 forint 60 krajezár.

201 (1)

Lóvásárlás.
Erős, hibátlan, 15.1"—16 ma-

rok magasságú 5—7 éves lovak,
— a budapesti társas kocsizási
részvény-társaság, aranykéz-
utcza 5-ik sz. alatti igazgatósági
irodájában történendő előleges
bejelentés mellett, — naponként
délután 6 órakor a kerepesi utón
51. szám alatt eladás végett elő-
vezethetők. 202 (2—3)

Régi pénzeket
és mindennemű régiséget, drágakövet,
lovagló és nyeregszerszámokat 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 épü-
letben, 14. sz. a.,

hol egy nagy választékú raktár mindennemű
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötökböl a legolcsóbb áron, úgy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak, madárborök, tojások,
s szemüvegek is találhatók. 199 (1 —4)

HeckeilílSZt GllSZtáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-utcza 4. sz.), megjelent, és ott, valamint minden könyvárusnál kapható:
Kant Immánuel paedagogiája vagy nevelésről írott könyve, melyet dr. Rink Pridrik

Tódor németül kiadott. Magyarra forditva s függelékkel megtoldva id. Mandy
Péter által. (VIII, 112 1., 8-rét) fűzve . 80 kr.

Carey Heinrik. A társadalmi tudomány kézikönyve. Szerző „principle3 of social
science" czimü munkájának átdolgozata. Angolból fordította Halász Imre. 1867.
(XVI, 576 lap, nagy 8-rét) fűzve 4 ft. 50 kr.

Hoifmann Pál, közönséges és magyar részszerü katholikns egyházjog alapvona-
lai. Második kiadás. 1868. (268 lap, 8-rét) fűzve 1 ft. 20 kr.

Horváth Mihály. A magyarok története rövid előadásban. Negyedik javított ki-
adás. 1868. (568 lap, 8 rét) velinpapiron, angol vászonba kötve . . 4 fc. 60 kr.

Kogler N. J. Általános vagy elméleti államtan. 1868. (VIII, 232 lap, 8-rét)
fűzve 1 ft. 60 kr.

Ribáry Ferencz. Magyarország oknyomozó történelme. A lyceumok és középta-
nodák felsőbb osztályai számára. (IV és 482 lap, 8-rét) fűzve 1 ft. 80 kr.

A vadászat kedvelőinek.

KERTÉSZ és EISERT
Pesten, Dorottya-utcza 2. sz. (a „magyar király" szálloda átellenében)

ajánlják újonnan berendezett

Fegyver-raktárukat.
Miután megszűntek azon nehézségek, melyekkel a fegyverek birtoka eddig

összekötve volt, különös feladatunkul tűztük ki, olcsó árak mellett tökéletesen biztos
és jó minőségű fegyvereket szállíthatni, s igy ezen czikk megszerzését mindenkinek
lehetségessé tenni; dús választékban ajánlunk ennélfogva:

Kgycsövfi fegyvereket 8 frt. 60 krtól kezdve
KétcsAvü percnssiós vadászfegyvereket 15 forinttól 60 frtig
Kétcsövű Lefaucheux vadászfegyvereket 50 forinttól 100 ftig
Lefaucheux Revolvereket 11 forintól 50 frtig
Eigner és társa Union-Revolvereit, gyári árak mellett 20 frtól 28 frtig
Egycsövü zsebpisztolyok párját 2 frt. 80 krtól 20 frtig
Kétcsóvfl zseb-pisztolyok párját 5 frt. 30 krtól 25 frtig,

nemkülönben Flobert-féle szoba-pisztolyokat és puskákat, Lefaucheux-tölté-
nyeket, mindennemű gyutacsokat, gyutacs-gépeket, vadász-táskákat, s a
Vadászat minden egyéb és legújabb szükségleteit.

írásbeli megrendelések gyorsan s különös figyelemmel tel-
jesittetnek.

5 3 Kimerítő árjegyzékekkel kívánatra szolgálunk. 191 (2 — 5)

Viz által légzárolt

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

Készületek, melyek minden árnyékszékhez alkalmazhatók, s mely által a lég-
vonal és bűz tökéletesen eltávohttatik , darabja 8 ft. Mindkét tárgyat illetőleg ejry
kir. szabadalommal ruháztattam fel.

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

Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,
gömbölyűk vagy négyszógűek, 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 ulókádak a legerősebb

horganye'rczből.
gjf Moderatenr és petróleum lámpák nagy választékban, valamint nagy

készlet a legfinomabb amerikai petróleumból, a lehető legjutányosb árért.

MIKSÍTS KÁROLY,
204 (2—6) bádogos-mester.

Raktár: rózsatér Z. sz. a., a városháza mögött.
# *

lüf#j
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hl I t l/ ALAJOS
lujomian nyitott papirkereskeűése|

PESTEM,
a hatvani- s magyar-utcza sarkán

(az orvosi kar átellenében).
ajánlja gazdagon felszerelt raktárát mindennemű iró-, levél- és rajz-
papirok, uo-yszinte mindennemű iró- és rajz eszközeit, valamint nagy
raktárát mindenfajta vonaloiott kereskedelmi- és ipar-könyvekben

a legjutányosabb árak mellett.
Nem különben mindenféle levél-papírok monogrammal és név-

nyomattal elkészítetnek.
100 db. 8-rét levél-papir névvel vagy két betűvel — ft. 50 kr. J
100 „ „ fin°m " » " . " " ~
100 „ ,, „ » monogrammal . . . 1
100
100

1 „ 50„ színes „
látogató-jegy kőnyomat

a,^- Minden fajta kőnyomdai munkák a legyorsabban és legjutá-
nyosabban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemű bör-diszáruk, mint
fénykép-albumok, iró-mappák, jegjlököny vek, pénztárczák, tin-
tatartók nagy választékban kapható. 176 (6 — 10)

KOHEIV J. P
József-tér 6. sz. Pesten,

|bátorkodik közhírré tenni, hogy eddigi üzletei|
továbbvezetése mellett

bank- és váltó-üzletet
Inyitott, ajánlván magát, mindennemű pénzek,I
állam- és iparpaplrok, valamint: sorsje-
gyek vétele és eladására. I

gmp* Tőke elhelyezésül ajánlható és mindenkor kap-
P^F hatók 5%-es „Ferencz József vaspálya" elsőbbségi

ezüst kötvények, melyek a mai árfolyam mellett ? % % kama-
hk 'tot hoznak. 208(1-12)

A legnagyobb vászonruha-raktárban
váczi-uteza

„YPSILANTI"-hoz Pesten
kaphatók a legolcsóbb erakon a legnagyobb választékban, mindennemű

kész fcliériiemüek.urak, hölgyekés gyermekek száraára.
úgymint:

20 1100 darabnál több férfiingek raniburgf, hollandi vagy irlandi vászonból da-
rabja 2 ft. 60 kr., 8 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft, i ft. 50 kr , 5 ft., & ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft.

10 OOO°darabnál' több színes férft-ingek 1000 különböző mintában 1 ft. 50 kr., 1 ft,
80 kr 2 ft 2 ft 50 kr., 3 ft.

Fehér niadapolan férfl-iuSek 1 ft. 50 kr., 1 ft. 75 kr„ 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft.

Férfl-gatyak vászonból, magyar, félmagyar vagy franczia mintára 1 ft. 75 kr., 2 ft., 2

Nöí inKék°vár8zonból, simák 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr , 3 ft, 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft. hímezve
8 ft 3 ft 50 kr 4 ft., 5 ft., 6 ft., 8 ft., 9 ft., schweiesi és franczia mellmustrával
4 ft"' 4 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft., 7 ft., 8 ft., 10 ft.

NŐI fÜEO-vallak (Damen-Mieder) 1 ft. 50 kr., 2 ft. 50 kr, 3 ft, 3 ft. 50 kr., 4 ft.

Fin Intek vászonból 4 éves 1 ft. 80 kr, 2 ft. 40 kr., 6 évesl ft. 85 kr, 2 ft. 40 kr,8 éves
2ft 2ft 45 kr 10 éves 2 ft.10 kr,2 ft, 65 kr, 12 éves 2 ft.40 kr, 2 ft. 90 kr,3ft. 50
kr 14 éves 2ft'65 kr, 3 ft. 15 kr, 4 ft. 20 ki , 16 éves 3 ft, 50 kr.,4 ft, 4 ft. 50 kr.

Szincs fia-ingek 4 éves 1 ft. 10 kr, 1 ft. 25 kr, 6 éves 1 ft 25 kr, 1 ft. 40 kr, 8 éves
1 ft 35 kr 1 ft 55 kr , 10 éves 1 ft. 60 kr, 1 fc, 75 kr, 12 éves 1 ft. 65 kr, 2 ft.,
14 éves 1 ft. 75 kr, 2 ft. 10 kr, 16 éves 1 ft. 75 kr, 2 ft. 20 kr.

Mindennemű téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák es egyéb teli czikkek
férfiak és hölgyek számára nagy választásban.

Főraktára a legjobb amerikai krinolinnak mindenféle szinben 2 ft, 2 ft. 25 kr, 2 ft.

SzineíalsóázYknyák íft. 75 kr, 5 ft, 5 ft. 50 kr 6 ft, 7 ft. - 10 ftig.
És sok egyéb kész fehérnemű czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bermen-

,„„„ ^küldetik — Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rumburgi, hollandi és irlandi
vásznakban vége 27 ft, 28 fi, 80 ft, 32 ft, 35 ft, 40 ft. - 12o ftig.
rrea8zvas"on vége 12 ft.,12 ft, 50 kr, 13 ft, 14 ft., 15 ft, 16 ft, 18ft, 20 ft - 25 ftig.
VáTon^ebkendók, tuczatja 3 ft, 3 ft. 60 kr, 4 ft, 4 ft. 50 kr, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 8 ft.,

Q fr 1 0 ft 20 ftiff
Törfllkfzok, tuczatja 5ft. 50 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr 7 ft. 8 ft 10 ft, 12 ft. - 20 ftig.
Szlnvu áirvi kanavasz, vége 9 ft, 10 tt., n tt, li tt, iá—lb ttig.
Vasion asztalkendők, tuczatja 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft 30 kr, 6 ft. 60 kr, 7 ft. 50 kr,

8 f t J2 ftig- abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig; asztali
készletek 6, 1!A 18 és 24 személyre; , . . . , , .

Nagy választás agyteritók, p'qaet- estricot-paplanokbol, kaves es csemegeken-
dókból.

. I , l ű f o l r bevásárlásánál fehérnemüiek roppant hal-
_-tí SZOnVl K(?SZlt/lt5K máza következtében oly helyzetben vagyunk,
hogy a legnagyobb mennyiséget mindenkor készen szolgáltathatjuk.

SW* Küldeményeket minden irányban utánvétellel meg a levél érkezte napján
azonnal elküldünk és csomagolást nem számítunk, ugyszinte megrendelések leghama-

A cs. kir. engedélyezett

íKORNEUBUftGI MARHAPOR,
l o v a k , ;

szarvasmarhák és juhok siámára.|
4í és 84 kr.

Üditő-nedv (Restitutions-Fluid)
lovak számára,

Kwizda Forencz Jánostól Korneuburgban.
Kizáról. szab. Ö Felsége 1-ső Ferencz József császár és király által. J

1 palaczk ára 1 ft. 40 kr.

kérges, törékeny és kisszerű üreges pataoldalak ellen.
1 szelencze ára 1 ft. 25 kr.

Koröoisugárper
l l

W gp
a s n g á r r o t h a d á s a e l l « u l o v a k n á l .

1 palaczk ára 10 kr.

Sertéspor
kitűnő óvszer a futó üszők ellen.

1 csomag ára 63 krajezár és 1 forint S6 krajezár.
Valódi minőségben kapható :

Pesten- TÖRŐK József gyógyszerész urnái, király-uteza 7. sz. a.; Tnall-
mayer A. és társa; Ilalbaner test ver; Glatz J. és Rakodczay A. "aknái.

Budán: az udvari gyógyszertárban. - Ezenkívül léteznek még raktárak
Magyarország legtöbb szab. kir. és mezóvárosaiban, melyek időről-időre a, 'egelter-

| jettebb hazai hírlapokban közhirré tétetnek. }. , <,-i
A A^, í Hogy a t ez. közönséget a hamisítványok megvételétől meg-

. U V c l S : óvjuk, ezennel tudatjuk, hogy csak azon csomagok és üvegek
a valódiak, melyek a korneubnrgl kerületi gyógy

K©llarlts Józsel és Üai.

Kecskemét szabad kir. város közönségének tulajdonához tartozó s Pestmegyében
Bugyi, Sári és Dabas községek szomszédságában létező 889. hold 932 Q öl terje-
delmű peszér-ürbili pusztai birtok, folyó évi szeptember 29-töl számítandó három
évre haszonbérbe adandó. —Nyilvános árverés a hílyszinén fog tartatni folyó évi
augusztus hónap 27-én délelőtt 10 órakor. — A bérleti feltételek Kecskeméten a város
gatdászati hivatalánál megtudhatók. 205 (1-3)

Kelt Kecskeméten, 1868. jul 20. A városi hatóság által.

II i r d e t é s.
A főtisztelendő lelkész és egyház gondnok urak tisztelettel tudatnak, hogy ná

lam alulírottnál egy 12 változatú orgona készen áll, mit a venni szándékozók azonnal
szállíthatnak, melynek mind kül csínjáról, mind az anyag szilárdságáról úgyszintén a
hang és a belső mú tökéletességéről kezeskedem. _ ^

205 (n lazekas János, orgona-épito.
' Pest, klráiy-otcaa 55. sz. Valeró-féle haz

! Minden lótulajdonos és gazdász előfordulható balesetekben, melyek háziállataikat
érhetnék, szíves örömest fogja venni egy oly szer keznel lételét, melynek használata
által az óhajtott eredenénvt egész bizonyossággal bevárni engedi. Egyik egezélszerubb
8 hathatósság,a nézve le'gbuto.b s könnyű alkalmazhassa végett felttlmulhatlan ily-

i nemű házi szer, tagadhatlanul a Kwicda Ferenez J.-fe!e cs. kir. szab. úditó-nedv
• Korneaburitbao. — A császár ö felsége által kizárólagosan engedményezett szabada-
' lom az általános elismerés, melyben een íidltó-n«dv részesül, a legraagasb uraságok,
! mairas katonai esyéuiségek s magánosok számtalan biznyitványai az azzal elért ereü-
i iveket illetőleg _ legvilágosb támaszok, melyek ez üdüft-nedv szilárdságáról
! unuskodnak. - A többi közt: Meyer W. ö felsége az angol királyné fólovászraestere
l ugy nyilatkozik, hogy egy horgas-in gyuladásnál a legjobb .ikerrel használtatott.

T£ Knauert a porosz király ó felsége összes udvari istállóinak főlóorvosa különösen
a b'énasá* s ívhurdagnál sikeres eredményeket eszközölt; herczeg Auersperg Román
ó maeassága 1863. nov. 10-ki, 1864. aug. 2Í-ki leveleiben pedig a következőleg nyilat-
kozik- üdUd-ncdve a fa-száraz ívhurt börpuhává teszi, a ravasz s még a gyanús miri-
gyet is gyökeresen eltávolítja. A „Sport- versenyügyi szaklap, az üditő-nedvro
hasonló módon nyilatkozik s ajánlja azt ívhur frisen s feszességbeni tartására s az epe
képződés meggátlására. Erre vonatkozólag még számtalan megt.sztelő uatok fekuszneK
előttünk, melyek részletes közlése e helyt, bennttnkna»yon messze vezetnének; e teKi ^
tétben, lapunk mai számában megjelent hirdetményre utalunk, melyben "^mcsaic
c a kir szab. üditö-nedv megrendelési forrásai, hanem a korneuburSi f
patakenőcs, kérges és törékeny paták s patasugárpor a pataköz rothadása ellen^
említve vannak.

Tizenötödik évfolyam.

Pest, augusztus 23-án 1868.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok ejryfltt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnÜ csak 7 krba számittatik. Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogier, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-díj külSn
minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Kiadó-tulajdonos lleckenast Gusztáv. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

A magyar orvosok és természetvizsgálók
vándorgyűlései, melyeket a forradalom által
történt félbeszakítás után, néhány év óta
ismét megtartanak, nemcsak az illető város-
ban és vidéken, hanem az egész országban
nagy érdekeltséget szoktak költeni s hazánk
legtávolabb vidékeiről, sőt néha a külföld-
ről is vonzanak vendégeket és részvevőket
magokhoz. A tudományos érdeklődés és
közszellem hatalmas ébresztői s emelői e
Dagy gyűlések, s midőn példájokat most a
történelmi társulat is követni szándékozik,
csak örülnünk lehet, hogy hazánk is belép
az ily tudományos összejövete-
lek által is az ismeret minden
ágai iránt érdeklődő s azokat az
élettel minden ponton érintke-
zésbe hozni és hasznositni tudó
nemzetek sorába.

A magyar orvosok és ter-
mészetvizsgálók ez évben már
XlII-dik nagy gyülésöket tart- .
ják, és pedig a természeti szép-
ségek- s történelmi emlékekben
oly gazdag Eger városában. Kit
választhattak volna e nagygyű-
lésre első elnökül méltóbban,
mint azon lelkes és nagyérdemű
főpapot, ki Egerben székel, de
kinek az irodalom, tudományok,
jótékonyság és hazafiság min-
den téréin oly kiváló érdemei
hazaszerte annyira el vannak
ismerve, s az egész nemzet tisz-
teletét vivták ki számára. Kis-
apponyi Bartakovics Béla, kinek
egykevésbbé sikerült arezképét
a „Vasárnapi Újság" tiz évvel
ezelőtt közölte volt, s kinek
most egy ujabb és sikerültebb
a-rczképét állítjuk olvasóink elé,
1792-ben született, apr. 12-kén, "\_
8 így már 77-dik évében van ~ '
^rdem- és áldásdús életének.
Iskolai tanulmányait e század
e ]sö tizedében kezdette és foly-
tatta Pozsonyban, Nagy-Szombatban s vé-
&ezte a bécsi Pázmaneumban. 1815-ben
Szenteltetett pappá, s igy arany-miséjét már
három évvel ezelőtt megtartotta. Lelkipász-
t o r i hivatalt, a gyakorlati lelkészet terén,
csak egy pár évig viselt, mert Rudnay
Prímás csakhamar magához vette őt mint

B a r t a k o v i c s B é l a .
udvari káplánt, szentszéki jegyzőt, majd a
latere kanonokká mozdította elő; Rudnay
halálával pedig 1831-ben nagyszombati fő-
helyettessé s átalános ügyhallgatóvá lőn, s e
fontos hivatalt viselte mint esztergomi kano-
nok egészen 1844-ig, midőn rozsnyói megyés
püspökké neveztetett ki. Rozsnyón csak hat
évig viselte a főpásztori botot, de azon me-
gye soha sem fogja feledni szeretetteljes
lelkének számtalan jótékonyságait. A legne-
hezebb időkben az ő jelenléte s az ő szava
mindig megvigasztalta népét. 1850-ben egri
érsekké s val.b. t. tanácsossá neveztetett ki,

tudományosság s kiváltképen az egyházi és
vallásos irodalom ügye. A vallásos népokta-
tás terén kezdve meg működését, „Fokozatos
kathekizmus" és „Egri ABC" czimü elemi is-
kolai könyveket készíttetett s adott kies ter-
jesztetett el több mint 100,000 példányban.

Majd magasabbra lépve, Homér Iliá-
szát, Szabó István fordításában, segítette
napvilágra jőni, maecenási bőkezűséggel
fedezve annak irói diját s kiadási költségeit.
Szinte neki köszönhetjük a régi világ egy
másik klasszikusának Quintiliármak Szenczi
Imre által készített fordítását is. Cantu

Caesar terjedelmes és nagybecsü
világtörténelmének kiadásában
hasonló bőkezűséggel segítette
elő a Szent-István társulatot.
Legkiválóbb érdeme azonban, a
Bibliának, Káldi jeles, de elavult
fordítása nyomain eszközölt uj
fordítása, melyet az ö rendele-
tére egyházmegyéjének egyik
kitűnő papja, az irodalomban
jelesül ismert Tarkanyi Béla
hajtott végre. A jeles fordítót az
akadémia és a Kisfaludy-társa-
ság tagjaik közé sorozták, mig
a lelkes és buzgó főpapot s bő-
kezű kiadót az akadémia azzal
tisztelte meg, hogy igazgató
tanácsa tagjai közé választotta.

De áldozataival nemcsak az
irodalmat gyarapította, hanem
a jótékonyság és közmivelődés
minden terén kitűnt azokkal. A
vallásos oktatás ügyét az addi-
ginál magasabb virágzásra emel-
te Egerben, midőn ott a rég
óhajtott leánynöveldét létesí-
tette, érseki megyéjében tanítói
nyugdíjintézetet alapított, a Szt.-
István-társulat közvetítése foly-
tán Bukovinában lakó magyar
véreink gyermekeiből többeket
tanítókká és papokká képezte-
tett stb. stb.

De jótékonyságáról legtöbbet Eger, vi-
déke, érseki megyéje, sőt az ország szegé-
nyei tudnának beszélni. A nagylelkű s
jószivü főpap ajtajától soha egy szegény sem
ment el segély és vigasz nélkül. O tudja jól,
hogy a szegényeknek szánt kéve a gazda-
goknál van letéve, s a mit Isten neki érdeme

34-ik szám.

s azóta az egri érseki megye m< ndhatja Őt
kiválóan magáénak.

De munkássága s áldozatkészsége nem
szorítkozott csupán megyéjére, annak pap-
jaira, szegényeire s egész népére, kik atyjo-
kat tekintik s tisztelik benne: hanem külö-
nös tárgya gondjainak a közmivelődés és

B A R T A K O V I C S B É L A .


