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PIRNITZER TESTVÉREK
pénzváltó- és bizomány-üzlete Pesten, Dorottya-utcza 10-ik szám alatt.

foglalkozik:

1. Mindennemü állam- és iparpapirok, sorsjegyek, földtehermentesitési él elsőbbség
kötvények, záloglevelek, arany- 8 ezüstpénznemek, bankjegyek és devisek bevásár-
lásával s eladásával.

2. Magyar bank- és iparpapirok bevásárlásával s eladásával.
8. Mindennemü értékpapirokrai kölcsönadással s az előlegezett összeg vagy egyszerre

vagy részletenkint fizethető vissza.
4. Utalványok s hitellevelek kibocsátásával, Európa bármely váltópiaczára, tetszés

szerinti látra.
5. Lejárt szelvények és kötelezvények beváltásával s kihuzott sorsjegyek leszámíto-

lásával.
6. Kisorsolható mindennemü értékpapírok megvizsgálásával.
7. Működési körünkbe vágó minden megbizásolc elvállalágával s azok elintézésével,

a pesti, bécsi s kül börzék számára,

a legméUányosb föltételek alatt.
Ajánljuk továbbá értékpapiraink bevásárlását

részletfizetések mellett,
mint azok legkönnyebb beszerezhetési módját. — Az összegek, valamint a fizetési határ-
idők egészen a vevők tetszése szerint osztatnak fel, kisorsolható értékpapíroknál, az első
részlet befizetésével a netaláni nyeremény már a Tevőnek azonnal a egyedüli birto-
kába esik.

Kamatozó papirok azonban azon előnyt nyujtják, hogy a szelvények a vevő birto-
kába mennek át, s igy a beszedendő kuniatok csaknem azon összeg-többletet, melyekkel
8E értékpapírok a napi árfolyam s/erint magasbban vásároltattak meg, egyensúlyozzák.

Hogy a t. cz. közönségnek bárminemű sorsjegyek beszerezhetése megkönnyittet-
hessék, s hogy mindenkinek alkalom nyujtathassék, csekély havi részlet-fizetéssel saját
választása szerint egyidejüleg legalább is 5 darab különnemü sorsjegynek birtokába
juthatni, alább következö összeállításokat rendeztünk :

4l/t fl. havonkint: 1 WindischgrStz-, Waldstein-, Como-,Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
• „ » 1 Salm-, Genoia-, WindischgrStz-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
7 „ „ 1 1864-ki 50 ftos, Pálfiy-,GenoÍ9-,WindisehgrStz-,Keglevich-sorsj.
8 „ „ 1 4"/o trieszti 50 ftos, Como-, Pálffy-,Waldstein-, Rudolf-sorsjegy.
8'/t „ „ 1 1839. 50 ftos, Salm-, Pálfly-,Windisehgratz-,Keglevich-sorsjegy.
• „ „ Eszterházy-, Clary-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.

' 9 „ „ 1 4% gőzhajózási, budai, Waldstein-, WindischgrStz-, Rudolf-sorsj
10 „ „ 1 1864-ki lOOftos, Pálffy-,Waldstein-, WindischgrStz-,Keglevich-sj.
ll'/i „ „ 4% trieszti 100 ftos, Salm-, Genois-, Waldstein-, Rudolf-sorsjegy.
IS ,, „ 1 hiíel, 1864-iki 50 ftos, Salm-,Waldstein-, Keglevich-sorsjegy.
14 „ „ 1 1860-iki 100 ftos, 1861-ki 100 ftos, Salm-, Genois-, Rudolf-sorsj.
t« „ „ 1 hitel, 1860-ki 100 ftos, 1864-iki 50 ftos, Salm-, Rudolf-sorsjegy.
18 „ „ 1 4°/il854-i 250 ftos, 1864-i50 ftos, Clari-,Wftldstein-,Keglevich-s.
tt „ „ 1 hitel, 1860-iki 100 ftos, 1864-iki 100 ftos, 1839-iki 50 ftos sorsj.
t 4 „ n 1 1839-iki egész, Salm-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
SO „ „ 5 % 1860-iki 500 ftos, 1864-iki 50 ftos, Genois-, Clary-, Rudolf-sj.

Különösen előnyösek az általunk rendezett

társasjátékok 10 részesre,
melynél a részvevők mindegyike vagy 20 hó alatt havonkinti, vagy 20 hó alatt '/« éven-
kinti részletben egyenlő öszletet fizet. Az első részlet lefizetése alkalmával a részvevők

mindegyikének részletfizetési levelek kézbesittetnek, melyen az illető 10 sorsjegy fől-
jegyezve van, s a tagtársak mindegyike tizedrészre mind a 10 sorsjegyre játszik Ai
utolsó részlet, lefizetése alkalmával a részvevők mindegyikének egy eredeti sorsjegy szol-
gáltatik ki. Ezen társasjátékok azon előnynyel kínálkoznak, hogy hosszabb idő alatf
10 különnemü sorsjegyre játszik, s végül az utolsó csekély részlet-összeg lefizetése álta'v
egy eredeti sorsjegy birtokába jut. A j«lenre nézve ajánljuk következő társasági biztositó
leveleinket:

A. 10 Credit-sorsjegyre 7 ft. 25 krval 20 havi részié fizetéssel
B. 10 „ „ 9 ft. 75 „ % évi
C. 10 1861. 100 frtos sorsjegyre 5 ft havonkinti
D. 10 1864. 50 „ ., 2 ft. 50 kr. hav.
E.
F.

10 1864. 100
10 1861. 50

7 ft. 25 kr. '
3 ft 65 kr.

évi

Itten 10 személy játszik 10 sorsjegyre, s mindegyik személy a tireiirészre, s mind
egyik részvevőnek az utolsó részlet befizetése alkalmával, egy eredeti sorsjegy fog
kiszolgáltatni.

G. 50 Rudolf-sorsjegyre S ft. 60 krval 20 havi részletfizetéssel.
Itten 10 személy játszik 50 Rudolf-sorsjegyre s mindegyik személy a tizedrészrer

s az utolsó részlet befizetésekor mindegyik részvevőnek 5 sorsjegy fog kézbesittetni.
Továbbá az oly kedvelt társulatijátékok:

H.
I.

Itten 20
tartalma alatt

4 ft. 25 krval % évi részletfizetéssel.
3 ft. 50 „ 20 havi részletfizetésiéi.
sremély játszik 8 mindegyik személy a huszadrészre, a befizetések

40 hnzásban évenkint
minden Ausztriában kibocsátott sorsjegyre egy bádeni s egy svéd sorsjegy hozzáadásává
s az értékpapirok folyó kamatait a befizetés napjától kezdve már éívezendik. A sors-
jegyek végül vagy el fognak adatni, s a bejött összeg egyenlő részben felosztatik vagy
kívánatra természetben szolgáltatnrk ki.

Különös figyelmet érdemel a legujabban rendezett K. béta társasjáték 20 sze-,
mélyre 10 ftjával — 20 évnegyedenkinti részletfizetéssel 41 sorsjegyre, s mindegyik sze-
mély a nyeremény huszadrészére, és pedig: 1 1860-iki 500 ftos egész sorsjegy. Ss"
1864-iki egész, 1 1854. 2.M) ftos egész, 1 1839. 250 ftos egész, 2 Credit, l tríesti egész.
1 triesti fél, 1 gőzhajózási, 1 Eszterházy, 3 Salm, 3 Pálffy, 3 Clary, 3 Genois 3 budai
3 Windischgratz, 3 Waldstein, 3 Keglevich, 3 Rudolf, 3 Como-sor»jegy.

Egyenkint mindenki s bármely tetszé.sszeiinti társulatba beléphet, anélkül, hog^
az egyik részvevő a másikkal valamit törődnék.

E helyt felemlitjük még, hogy mi kívánatra mindennemü sorsjegyösszeállitásokat-
tetszésszerinti határidőre részletfizetés mellett eladunk, melyeket mi különösen azoknak,
kik maguk közt sorsjegytársulatokat alakitni akarnak, ajánlunk.

Mas pénzváltó-házak állal — részletfizetési flzleteket Illetőleg
hirdetett komhinatiók, általunk is eszközöltetnek, s az erre vonatkozó kérdf -
zéskAdétire gyors kivitel biztosittatik.

ICÍERVENYEK
mindennemü sorsjegyekre és minden sorshúzásra, nálunk legjutányosb áron kapható. ,
Az 1864-ik évi deczember l-jén történt 1864-iki sorsjegyek kisorsolásánál a 808-i«

2000, lOi's-
sorsjegyek

3 ígérvényekre általunk adatott ki
•jen

orozat huzatott ki 1—50 számmal,
400 stb. nyereménynyel.

C^,¥ Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesit-tetník és azok pot!
utánvét mellett is eszközöltetni k.

Bizományosoknak, részletfizetési Leveleink s ígérvényeink eladásánál a lehe;>>
egnagyobb kedvezmény biztosittatik. 967 (34—52)

Részletes sorshuzás! valamint részletfizetési programiunk ingyért szolgáltatnak ki.

Lótulajdonosok különös figyelmébe ajánltaük
az

OTTENREITER LIPÓT
CSÚZ-ELLENES IRJA

lovak számára.

Használat elött. (MMMEiVTUM AXTI-RHEUMATICUM Használat után.

Ezen hathatós gyógyszer, mely lovaknál akár frisen támadott, akár idült rokkantságánál, vagyis azok lábainak csuzos-rheu-
roatikus gyuladásánál, marjulások, rándulások és bokausuklásoknál, lapoczka s keresztbénaságnál, vagy a meghűlés által elöidézett
bárminő csúzos feszesség és merevedettség ellen, indaganatnál, idősb elgyengült vagy kiesigázott, kimerült és gyenge lovaknál alkal
mázandó, és ezen elősorolt bajoknak eddig még hallatlan gyors és tökéla'es gyógyulását hozza létre. Ezen ir nemcsak magán bizo-
Bonyitványok által, hanem a pesti m. k. allatgyógyintézet által megvizsgáltatott s valóban gyógyerejünek tapasztaltatott
s hivatalos bizonyitvány által megerősittetett. — Miután ezen ir alkalmazásánál gyors és jó hatás* mellett, sem a szőr színének
változásától, vagy annak kihullásától tartani nem kell, és több évig is* megtartja gyógyerejét, azért is ezen ir nemcsak Magyarhouban,
hanem az ausztriai birodalmon tul is a legkedvezőbben fogadtatott és jó hatása miatt elismerésben részesült.

Ezen ir kapható, alulirt czimem alatt, nevemmel ellátott pecsétnyomóval lepecsételt kókorsókban a használati utasítással
együtt. Ara egy kis korsónak 2 ft 50 kr., nagynak 4 ft 50 kr., az elmálházás minden egyes korsótól 80 kr. Megrendelések ciak az ir
s elmálházási értéknek posta-dijmentes megküldésével azonnal pontosan teljesittetnek. Belföldi r a k t á r a k b a n a kis korsó 3 ft.,
a nagy 6 ft., Külföldön az ottani lapok hirdetése szerint. ^ >

OTTENREITER LIPÓT, okleveles állatorvos,
Pes ten, kis hid-utcza 3. sz., a hová a megrendelések és levelek utasitandók; az utolsó

posta megjegyzése kéretik. i 4 4 1 (4_6)

Titkos

BETEGSÉGEK,
ujonnan keletkezettek8 nap alatt

minőségre nézve
48 óra alatt
meggyógyittaí nak

dr. Fnx J.
23 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, 24. sz. a. I-ső
emelet. 1376 (4-12)

M i n d e n n e m ü

takarópapiros
(Makulatur)

kapható Pesten, egyetem-utcza 4-ik »t

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866 (egyetem-nteza 4-ik szám alatt).

lofiartési föltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft - Fél évre 5 ft.
Csupán V a l n l p i Ujság: Egész évre ̂ f t ^ ^ ^ ^ s n p a n ^ o l i t i k a r U j d ^ s á g o k : Egész évre 6 ft. Fel évre 3 f,

A V . , W . i l>-i« és PolUikai |Ujdo„8«gokat illetőleg, 1866. január l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit 8or ára, vagy annak helye egyszeri gtatásnU 10 krta
tásnál'csak 7 krba számittatik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg es Altonaban: Ha«8«..8te... es Vog er. .- ra„ ur

e; Bécsben : Oppe.ik Alajos. - Bélyeg-dij, külön minden igtatás u t o 30 njkr.

Találunk gyakran az életben oly fér
fiákra, kik bár az édes semmit nem tevésnek-
élhetnének, mert csábhangokkal hivja fel erre
családi körük, vagyoni állapotuk, a társa-
dalomban elfoglalt állásuk: mégis a közélet

T i s z a L á s z l ó .
nős módon sikerülvén menekülnie, mint ka-
pitány a hadügyminiszterré lett Görgey
mellé neveztetett ki titoknoknak. Nem so-
kára sebei miatt, (melynek maradványai

viharának hullámait keresik fel. Ez elhatá-
rozásnak számos lélektani indoka van; de a
fö ok mégis az marad, hogy az ily jellemek
ösztönszerüleg átérzik azt, hogy a közügy
tövises küzdelmeire születtek, s igy a magán
élet kedvtelései helyett e hivatásnak kell
élniök; az ily férfiak keblében nem olthatja
el a kényelem sóvárgása a hazaszeretet
tiszta lángját, s ezért a szent
ügy védelmében és szolgálatá-
ban nem félik, söt csaknem
óhajtják a vihart, a küzdelmet.

Egy ily politikai jellem rö-
vid életrajzát kíséreljük meg,
midőn mai képünket méltó ke-
retbe foglalni igyekszünk.

Tisza László született 1829.
junius 27-én. Tanulmányait fivé-
rei (Kálmán és Lajos) társasá-
gában, Szőnyi Pál vezetése alatt,
az atyai háznál kezdette s huza-
mosb ideig folytatta Pesten; a
közvizsgákat részint a debre
czeni kollégiumban, részint a
pesti egyetemnél állotta ki, ugy
hogy 1848. eleje már mint kir.
táblai felesküdt jurátust találta.
Márczius 15-ke után a pesti
nemzetőrség soraiba lépett s
elöbb mint őrmester, majd mint
főhadnagy és zászlóalji segéd-
tiszt szolgált, — egyszersmind
a földmüvelési, kereskedelmi és
iparminiszteriumban segédfo-
galmazó volt.

Késöbb a katonai pálya iránt
érezvén vonzalmat, István főher-
czeg nádor által a nádorhuszá-
rokhoz hadfinak neveztetett ki,
s midőn az ezred hazajövetele
kétségessé vált, a Miklós nevet viselő hu-
szárezredhez ment át s a gyakorlat terén
tanusitott képességének köszönheté, hogy
főhadnagyi ranggal dandárparancsnoki se-
géddé lön elöléptetve. Azonban már 1848.
végén (Moor-nál) hosszasb időre csataképte-
lenné vált. Alig hogy sebeiből felgyógyult,

még most is díszítik életteljes arczát) a nagy-
váradi fürdőket kényszerült igénybe venni.
Itt találta őt a világosi nap.

A besorozástól ekkori hadszolgálatra
képtelen volta miatt felmentetvén, fivéreivel
egyetemben másfél évet töltött külföldön,
nevezetesen Berlinben, Párisban és Angliá-
ban Ez időt is ismeretei gyarapitására for-
ditá, tanulmányozván a müvelt Európa po-

litikai intézményeit, nemzetgazdászat! állá-
sát és tényezőit. , , .

Visszatérvén ¥ hazába , a gyakorlati
irányadó férfiak sorába lépett s minthogy
a politikai élet sorompói zárva voltak, a gaz-
dászat emelését tüzte ki fáradhatlan tevé-

czéljául. Erdélyben, hová 1852.
költözött,

egy mintává varázsolta, s szóval, tettel és a
sajtó utján egyre buzditván birtokostársait
az okszerű, belterjes gazdászat mezején esz-
közlendö haladásra, maga folyvást az uttö-
rök elsői közt müködött és müködik ma is
mindenütt. Az erdélyi gazdasági egylet uj
életre ébresztésére nagy befolyással volt s
mint alelnök az egyesület tevékenységének
fejlesztésében sok érdemet szerzett.

Egyike volt azoknak, kik a hajdan hires
erdélyi lótenyésztés hanyatlásán segitendők,
a lovaregylet felállítását kezdeményezték, s
a lónemesités érdekében ma is tetemes ál-

dozatokat hoz, miről a Kolozs-
vártt évenkint tartatni szokott
lóversenyek is tanuskodnak.
Mint a nagyenyedi egyházme-
gye fögondnoka fáradhatlanul
közrem unkáit arra, hogy az ez
idö tájt csupán a protestáns egy-
ház körében fennmaradt alkot-
mányos intézmények a nyo-
masztó körülmények daczára
megőriztessenek, s a nagyenyedi
egykor virágzó főiskola hamvai-
ból mindinkább kiemelkedhes-
sek. Hasonló buzgalmat fejt ki
a többi hazai intézetek körül is.

Az 1860-ki korszak Tisza
Lászlót mint sokoldalú elméleti
tudományos képzettséggel, gya-
korlati tapasztalatokkal felru-
házott tiszta jellemű férfiut ta-
lálta. Az ekkor ismét megnyilt
politikai élet küzdterén megje-
lenvén, a tanácskozó teremben
s a napi sajtó utján oly kitünö
bizonyítékait adá a közügyek-
beni jártasságának, hogy e té-
ren is a vezérférfiak sorába emel-
kedett, csakhamar felismervén
benne honfitársai az alkotmány
és szabadelvü haladás egyik
legerősebb és tántorithatlan baj-
nokát.

1861-ben az alkotmányos törvényható-
ságok visszaállításakor Tordamegye főispáni
hivatalával lőn megkínálva; de ezt, mint oly
hazafi, ki a „restitutio in integrum" jelszó
alatt küzd — megköszönte, s Biharmegye
tenkei kerülete által közfelkiáltással válasz-
tatván képviselőül, mint ilyen jelent meg a
pesti csonka hongyülésen, hol mint a ház

12-ik szám.

Pest, márczius 25-én 1866.

T I S Z A L Á S Z L Ó .
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egyik derekabb és kedveltebb szónoka tünt
fel; mert Tisza László egyike legjelesb rög-
tönző szónokainknak: nyelvezete folyékony,
hasonlatai meglepők , ötletei találóak —
néha élezések, érvei sulyosak, mit az előadás
tisztasága és a hang zengzetessége még ha-
tályosbbá tesz.

A provisorium évei e férfiut is magán-
körébe szoriták vissza; de mint a gazda-
sági egyesület alelnöke, ez időben is sokat
fáradott a n.-várad-brassói vasut ügyé-
ben, a süker azonban — fájdalom — máig
elmaradott. 186%-ben Torda városa egy-
másután négy izben választá meg őt köve-
tének a n. Szebeni tartománygyülésre, s ő
mindannyiszor eleget tön választói azon
óhajtásának, hogy — otthonn maradjon: vá-
lasztói ismételt bizalomnyilvánitása [mint-
egy felelet volt az akkori kormány fel-
hivására, mert Tisza neve az 1848-ki tör-
vényekhez való szilárd ragaszkodást jelen-
tette.

Az imént elnapolt 1865-ki kolozsvári
gyülésen Tordavármegyét képviselte, s mint
ilyen tört lándsát az „unio" szentsége
mellett.

Képünk eredetije a teljes férfikor leg-
szebb virágában áll; még nagy a tér, hosz-
szu a pálya, mely előtte áll, s a melynek
alkonyán még nagyobb eredményeket fog
majdan felmutathatni. Ez alapos reményre,
az előzmények által igazolt e hitre feljogo-
sitnak jeles tulajdonai, lankadni nem tudó
erélye.

Legközelebb a pesti országgyülésen mint
Erdély egyik választókerületének megvá-
lasztott képviselője jelent meg az 1848-ki
törvények s a korszerű haladás ezen egyik
leghűbb és hivatott védelmezője. (—)

tj -r.

Barna halász ifju.
Falu fel-végén tul a tiszai kompnál,
Gyönge hajadon lány gyöngyvirágot gyomlál;
Fele vizbe hull Iára . . . lengeti a hullám . . .
Szép — csöndesen himbál...nem messze az al-vég,
— Halász ifju, hálód kerüli a hal még.

Hajnali szellőnek csevegi bokor s hab:
„Szép hajnali szellő oh ha lennél gyorgabb,
Te bizony igy szólnál a halászkunyhónál:
Barna halász ifju szép szeretőd vár, les;
Annyi édes csókot elveszteni kár lesz!"

— Halász ifju búja növekedik árrá;
Gyönge hajadon lány de hiába vár rá,
Ott lepi az alkony lenn a Tiszaparton.
— Holdvilágos estén bodzabokrokon tul
Lágy dalolás ébred — tompa harang kondul.

Halász ifju hallgat az ébredő dalra,
Az ébredő dalra — rekettyós oldalra.
Sok piczi-kis szellem figyel a vizen lenn.
Mikor rég elhalt már, ő akkor is hallja:
Szellemek beszéde . . . csalfa tündér dalja . . .

Mikor az álomból ébredezve szétnéz:
Szemeit befogja gyönge piczi két kéz;
Ráfonódik mint a hajló bokor-inda.
Szól mosolygva a lány csalfa, ledér hittel. . .
— Csevegi bokor s hab: ,,hej sohase hidd el l"

„Barna halász ifju, szólj : valami bánt-e ?
Ne szeresd, ne szeresd fel végi leányt te . . .
Ébren avagy alva, sziye, lelke csalfa.
Mikor ajka csókol, mikor ölel igy! oh
Rád tekint mosolygva, hej de szive kigyó."

S ajkára csókot hint Cseri Ágnes halkan,
Mint virágos völgyre harmatot az alkony.
Barna legény fázik, ha néz a révházig:
„Hófehér ruhában hej valaki jár ott!"
— Csevegi bokor s hab: „Au szerető párod!-'

Szőke Tisza habján hajnali sugár ég,
Hálóját az ifju kivetette már rég.
Szerelmes beszédtül feje most is szédül:
„Alom-e, való-e, Cseri Ágnes csókja? . . ."
— „Hej gonosz a lelke!" fü, fa, bokor súgja.

Hálója egyszer csak bogba gyűl a habban,
Gyönge hajadon lány halva fekszik abban . .
Megyén a habokba, kifogja zokogva,
Hej a Cseri Ágnest minek is ölelte! ? . . .
— Csevegi bokor 8 hab: „átkozott a lelke!"

Költi, de nem hallja, ott siratja estig,
Szemeit a könnyek vér-vörösre festik,
Lelke nem pihenhet, mert nem talál enyhet;
Behinti virággal, hisz' álmodik a lány,
S szaladásnak indul lapos berek alján.

— Cseri Ágnes házán kicsi madár szólt igy:
„Barna halász ifju hej csak szaladt holtig.
Lapos berek nádja, lett temető ágya.
Levelet a lombok szemfedőnek hintik,
Cseri Ágnes hej te átkozott légy mindig!"

Komáromi Kálmán.

Nyomtatott hirlapok a kuruc/világban.
1705—1708.

Történeti értekezés Thaly Kálmántól.
(v<r«.)

A „Mercurius Veridicus, ex Hungaria,"
mint egy alább közlendő levéltöredékből
kiderül, Lőcsén nyomatott. Alakja kis ne-
gyedrét, féliv; sokkal tisztább nyomásu,
mint a „Wienerisches Diárium." Tartalmaz
öt tábori tudósitást. Ime az egészet a mint
van, leforditám nemzeti nyelvünkre, alkal-
mazkodván a lehetőségig az akkori magyar
stylushoz, úgy hogy fordításom körülbelől
oly alakot nyerjen, mint a Rákóczi kora-
beli magyar fogalmazványok. — Az eredeti
latin szöveg közlését Toldy Ferencz ur fel-
szólitása folytán a magy. tudom. Akadémia
kiadásában megjelenő „Történelmi Tár"
számára tartom fenn.

MAGYARORSZÁGI

IGAZMONDÓ MERCURIUS.
Anno 1708.

Ujvárott, Augustus 6-ik napján.
A Trencsénynél lévő táborból nem várt hir-

hozó érkezek, annál szomoritóbb, mennél nagyobb,
csaknem kétségkivüli előmenetelt reménlett egész
Magyarország a jól rendelt Armádátúl.

Minekutánna ugyanis a három részre oszta-
tott hadaknál, ugymint Erdélyországban Generá-
lis-Mezei-Marschallus Báró Károlyi Sándor Ur
Commendója alatt, Túl a Dunán peaig azon tulsó
földnek Fő-Generálissá Gróff Eszterházy Antal
kormányozása alatt az dolgok jó rendben folyná-
nak: az Felséges Erdélyi Fejedelem és az öszve-
szövetkezett Magyarországnak Vezérlő-Fejedelme
Rákóczy Ferencz (Titulus) maga mellé vevén az
nagyméltóságú Ur Legfőbb-Generális Gróff Der-
csényi Miklós hadainak Corpussát (hadtestét) is,
az ellenség által birt erősségek visszafoglalására,
kiváltképpen penig az Ujhely (Vág-Ujhely) vá-
rossá mellett épitett sánczok megvételére, hidat
köttetvén az Vágón, táborával megindult volna:
ámbátor harmadnap mulva Csejte-várát ostrom
által lőtt megadás utján visszavévén és ezen hely
Commendánsát harminczad magával rabul vivén,
minden igyekezetit és dispositióját az fellyül-irt
újhelyi sánczok megostromlására rendelné, —
mindazonáltal meghányván-vetvén, hasznosabb-
nak és könnyebbnek itélé a nagyobb erősségű
Trencsény megvívását, és ennek következtével a
többinek meghódoltatását; megváltoztatá azért
szándékát, s elméjét és erejét e vár megszállásá-
nak mindenmódon való előmozdítására irányozza
vala. Visszavezérelvén ennekokáért hadait, folyó
hó 2-ik napján ezen emlitett erősség közelében
emelkedő hegyek oldalára szállitá táborban; a mi-
koron — ihol! az ellenség nagy-sebessen haladva
— Ujhelynél hátrahagyván minden impedimen-
tumit — Morvábúl váratlanul megérkezik, • vir-
radtakor megüti az tábori strázsákot. Ekképpen
elterjedvén az ellenség megérkezésének hire az
egész táboron: alig egy óra mulva mind az egész
ellenséges hadsereg éjszakrúl, az hegyek gerin-
czei felől kimutatja magát, s minekutánna egye-
nes lineákban harczi rendben vészi erejét: jeleket;
ád, hogy késedelem nélkül viadalnak akar kez- |

deni. Adatik vala ezenközben annyi idő, hogy a
Fejedelem az többi hadi-vezérekkel együtt az
ezereket kirendelheté, s az ellenség mozdulásához
és állásához képpest szükséges helyekre állithatá,
nemkülömben az előrelátott egyéb fogyatkozáso-
kat sietséggel s rögtön helyrehozhatá. A miko-
ron azért az ellenség látná, hogy azszembenlérők
elégséges erejü készülettel volnának, továbbá
észrevenné a két Armada között feküvő Tölgyek-
nek szakadozottságát, és annakfölötte az áltaínoe-
netel nehéz voltát, kit is magára nézve fölöttébb
veszedelmesnek itél vala: sebten indulván, oldalt
kanyarodik tehát, jobbra, a Trencsény felé vivő
országutra. Mo»t, midőn sokan azt hivek, hogy
szégyent vallyán az harczot kerülni akarná, 8
az várba igyekeznék behúzódni:jóllehet időköz-
ben az rögtön lett disposítióhoz képpest az egész
harczirend megváltozott vala, mindazonáltal —
midőn az ezerek még ált il sem mehettek volna
állomásaikra — ezalatt az rácz seregek legelső-
ben megtámadják az könnyű-fegyveres Mezei Lo-
vasság zászlóaljait, melyek az rendelt hadaktúl
távul , az ütközetnek vonalán kivül álltának ;
azonban az ráczok csak könnyen visszavágatnak,
az viadal penig mindkét részről való összecsapá-
sok által közönségessé (általánossá) válik. —
Ezenközben az új erőt nyert német hadak jobb
oldalrúl közeliiének, s a gyalogságot óvakodva
elmellőzvén: sebes rohanással támadják meg az
újon állitott udvari lovas ezeredet, a mely rútul
megzavartaűk, s hátravonúl. Midőn a Fejede-
lem ezalatt több hadi-tisztjeivel a messzebb
álló gyalog hadakot segítségül előparancsolván,
hogy a támadt zűrzavarban az rendet helyre-
hozza, serényen körülnyargalódzik vala:e köz-
ben eleső lovával oly sebesen elbukék — az mi
a Fő-Generálissal is megtörtént volt , — hogy
mind az paripa az hirtelen lőtt esésben nyakát
szegé, mind Ő Felsége is orczával az földre
vetődvén, sok vére kiomlék. Míglen ezen esésre
oda-siető testőrző vitézek által az Fejedelem az
paripa alól kiemeltetnék: iszonyu zaj, és hazai
nyelven való kiabálás keletkezik vala: hogy az
Fejedelem elesett; a mit is midőn mások az nagy
rettenetes süvöltésből az Fejedelem halálára ma-
gyaráznának, és ezen szomorú hir az ezeredeket
mind el-végig futná: oly-annyira megrémülé-
nek az egész hadak, hoiy az előbb állott rendet
meg nem tartván, kiki sebes szaladásnak eredt,
legfőképpen az lovas had az közel lévő hegyek-
nek intézvén futását, gyalázatossan ott hagyá az
gyalogságot. — Isten kegyelméből éskegyes rende-
lésiből még az az egy nagy szerencse volt, hogy az
ütközet cserjés és erdős völgyületek oldalain°kez-
dődött, s az ellenség meglepetve az elhányt zász-
lók sokaságaiul, elbámészkodott. — Az ellenség
szüntelen való menetelben mondatik, hogy Garam
folyóig nyomúla; mit teénd jövendőre ? a legkö-
zelebbi napok megmutatándják; az mint hallatik:
ostromlással fenyeget ugyan minket (érsek-újvá-
riakat), minthogy azomban gyalogsága éppen '
nincsen, hihetetlennek láttatik hogy ily nehéz
munkában belekapjon, s annálinkább, hogy azt
végre is hajthassa. Egyébiránt bárminémő ese-
tekben is készen áll itt az Commendans (Ber-
thóthy István), az ki ezen mind hadakkal mind
éléssel elégségessen ellátott helyet mas egyéb szük-
séges állapotokkal is naprúl-napra mindjobban
megrakja, és erősíti; sőtt az ellenség továbbvaló
igyekezetinek meghiúsítására és az körül lévő
fold oltalmára Generális Bottyán János Ur Cor-
pussa (hadteste) — Somogyi (Ferencz) , Szalai
(Pál), Balog (István), Kókai (Márton), és Kéthei
(György ?)uraiméknak a z ütközetben részt nem vött
regimentjeibűi álló — folyvást és penig csorbu-
latlanul várfalaink mellett marad, ki vevén az
Ocskai-brigádát, mely az ellenséget szünet nél-
kül való portázáso^kal háborgatja.

Szécsénynél lévő táborrúl, Augustus 9-ik napján
Az szerencsétlen, de inkább szégyenletes

mint veszedelmes trencsényi harcz után az Felsé-
ges Fejedelem maga egész udvarával szünet nél-
kül lőtt úttal ide mihozzánk érkezett, s még most
is itten subsistál, a végre, hogy az külöm-külöm-
féle utakon széllyelszóródott katonaságot mentül-
hamarébb öszvegyüjtse, és egy Corpusban csopor-
toztassa; az minthogy Pátens-Leveleit is széllyel-
küldözé mindenfelé, mind az Vármegyéknek meg-
parancsolván az Personalis-Insurrectiót. míglen
az fizetett hadak egybengyülekeznének, mind pe-
nig az erősségeket felesebb számu őrséggel és
élelemmel mindenünnen elláttatván. — Az hadak
is azomban naprúl-napra annyira öszveverődének,
hogy kiváltképpen az Regulárisok közzül teljes-

szamu seregek érkeztének az táborra. Hihető azért,
hogy az tábor innét mentül-hamarébb Léva felé
folnyomakodni, és Fő-Generális (Bercsényi) Ur
Commendója alatt tovább az Garamon általkol-
tözvén, Nyitra és Újvár közé veti magát, hogy az
ellenség míveleteinek ellenkező operatiókkal áll-
jon ellent. ,

Ma érkezett hirhozó az Dunán tul lévő fold-
rül: hogy az Császárnak ott való hadai széllyel-
verettettek, az holott is azoknak Fő Commen-
dánsa Gróff Nádasdi Ferencz elfogattatott; melly
dolgo&rúl az bővebb informatiót várton-várjuk az
következendő postával.

Július 25kén; Sopronynál levö táborrúl.
Ezen Részeknek (Partium) Generálissá az

nagyméltóságu Úr Gróff Eszterházy Antal az
Felséges Fejedelem parancsolatja szerint közön-
séges tanácskozással itt nálunk jól disponál rmn-
denekrül, és az ellenség ellen is szerencsés hadi
operatiókkal előmenetelt teszen; az minthogy ke-
vés napokkal ennekelőtte az Császárnak Generali!
Nádasdi Ferencz uram Commandoja alatt levö
Corpussát a kitünő vitéz Brigadéros Bezerédi
Imre uram által megtámadtatván, olly dic*őségts-
sen megveré, hogy 500-nál többet ölvén, nem
kevés tiszteket 60 közemberekkel rabul hozván,
és minden bagázaiáját, úgy gazdag prédát nyer-
vén : az szaladókat üzőbe vették, mind az sopro-
nyi kapukig kergették, s e kapukat és magát
Soprony vároasát ia szorosabb bloquádával kör-
nyös-körül zárták.

Ugyanonnét, Augustus l-jén.
Generálisunk az ellenséget bérekesztvén,

hogy az kedvező alkalmatosságot használná: erős
hadat küldé Styriába, olly orderrel, hogy az ma-
gokat önkéntessen megadó és meghóduíó helye-
ket pártolások alá vegyék, az ellentállókat ellen-
ben tüzzel-vassal rontsák; ő maga peniglen (Esz-
terházy) Ausztria felé mdula, mindenféle ellen-
ségeskedéseket mívelendő, hogy látván az bécsiek
az°már feles-számmal füstölgő tetőket: vissza-
riasztassanak a megtorolás vágyásátúl, és inkább
az békességet kivánják.

Erdélyországban, Gyula-Fejérvárnál levö tábor-
rúl, Július 28-ik napján.

Ez Országnak Statussi és Rendéi felavatott
Fölséges Fejedelmftk hivségében osüggedetlenül
megmaradván, minekutánna Commendérozó Ge-
nerális Báró Károlyi Sándor Ur mindennel ellá-
tott hadait kiszállitá mezőben, először ugyan Ko-
lozsvárt szállja vala meg, népének egy részét ott
hagyván; többi hadát azomban onnét táborra
vivé, a honnan ámbátor eddigelé szüntelenül járó
portákat küldözött az ellenségre : mindazáltal
mivelhogy az császár ereje praesideált erősségek-
ben vonta magát: nevezetessebb hadi operátiót
nem tehetett, azonkivül hogy tegnap Ezeres-Ka-
pitány Nyúzó (Mihály) Madarász falunál ellensé-
ges portára ütközvén , azt nagy-szerencséssen
me» is futamította, s kétszázat levágván bennek,
a többit rabságra hurczolá.

A Sarkadi Commendans is irja, hogy az aradi
ráczok ellen szerencsés expeditiója volt , úgy
hogy azoknak legderekabb Fő-Colonellussát Tö-
köli nevőt elfogta."

* *
Ime eddig a nagyérdekü, s fontos tartal-

mánál fogva jelentékeny történelmi becscsel
biró kurucz hirlap. Hol nyomatott? rajta
semmi jegy sincs, de valószinüleg Lőcsén, a
hol ekkor hires nyomda létezett. Ugyanis
Berthóthy Ferencz, kassai vice-generális b.
Károlyi SándornakLöcsérőll708.aug.20-ká-
ról kelt levelében — eredetije a gr. Károlyi-
levéltárban — ide vonatkozólag ezt irja:

,.Mostani Trencsényi casusrúl való no-
vellákat Felséges Urunk parancsolatjából
imprimáltatván, -- kivántam Ngodnak is
megküldenem, úgy az Bécsi novelláknak pá
riáját is."

Ezen adat folytán tehát, melyhez szintén
véletlen szerencsém juttatott, kiderül, hogy
a föntebbi hirlapot Berthóthy Ferencz nyo-
matta Lőcsén, Rákóczi parancsából, 1708
aug. 10—20-ika között. A kész nyomtatva
nyokat azután ö elküldötte Egerbe, a hol a fe

jedelem ez időben udvarát tartotta vala, —
s az egyes példányok Egerből küldöztettek
széjjel a fejedelmi titkárok által. — Károlyi
Sándor ugy látszik két példányt is kapott:
egyiket Berthóthy által még Lőcséről, s a
másikat Egerből, Aszalay Ferencz, Rákóczi-
nak egyik fejedelmi tanács-titkára (Seuatori-
alis Secretarius) által. E példányok egyike
maradt fenn korunkra, s fennmaradt Berthó-
thy levelén kivül Aszalay tudósitása is, a
melyhez csatolván a hirlapot, Károlyihoz jut-
tatta. Nem kis örömöt érzék, midőn e le-
vélre is ráakadtam, mely is igy hangzik:

„Méltóságos Fő-Generális,
jó Uram!

Noha Szécsénybűl 8. currentis, post infoeli-
cem conflictum Trencséniensemö. die. szerencsét-
lenségünkrűl bővebben tudósítottam Excellentiá-
dat alázatos udvarló levelein által: mindazonáltal
azolta nyomtatásban jővén ki mind arrul s mind
más occurentiákrúl való relatió, — imé Nagysá-
godnak alázatossan accludálom, Karabélyos-Kapi
tány Sándor István uram levelével. E napokban
más egyéb bizonyos relatiók is jöttek Érsek-Uj vár-
búi : hogy Dunántúl az mieink nizsideri s fekete-
városi sánezot ostromlóképpen, úgy Rusztot is
megvevén, az bennek talált német praesidiumo-
kat deleálták; Pruknak is (Bruck) felverték az
külső részit. — Hallatik, hogy Excellentiád is
Erdélyben szerencsés progressusokat teszen, kit

, annyivalinkább elhiszünk, mivel mindnyájan tud-
juk Nagyságodnak édes Hazánk ügye promotió-
jában való szives buzgóságát. — Az Lengyeloi^
szag széleiben támadott tolvajság már szünni
jezdett; az német armada is Sopornyi körül sub-
iistált, s hallatik: Nyitrát akarná obsideálni, de a
bizonyos : nincsen infanteriája (elegendő), s (fal-
;örő-) álgyuja sem volt mégeddig. — Mindazon
jonfúsiókban is, Istennek hála, az egy Jósa Mi-
hály Generál -Adjutánton kivül egyébnek labancz-
czá létét nem halljuk; ennek hadnagyságot adtá-
nak, s Kis-Tapolcsányig volt az ráczságnak ka-
lauzzá az bagázsia után , de onnan elsietvén
mind Ö Felsége mind az bagázsiája is az tábor-
nak .-semmi szerencsétlenség nem ért azután ben-
nünket, sőt Bottyán uram szüntelen portázván,
mindennap eleget veszt és hord rabságban az
ellenségbül. — Midőn ezekrül Excellentiádat alá-
zatossan, sietve tudósítom, ajánlom méltóságos
úri gratiájában magamat, és maradok Excellen-
tiádnak igaz, alázatos szolgája
Agriae, 22. Aug. 1108. Aszalay Ferencz m. k."

P. S. Az Mosqua Czár követtye solemnis
Legatióval érkezvén ide: tegnapelőtt volt solemnis
audientiája; ennek alkalmatosságával ad quinde-
nam a die hodierna convocáltatta O Felsége az

Cl„natr\-r urakat, ifift Ecrerhe."

külön, nyomtatott röpivekben*) közzé tétetni
sietett. S ha kuruezaink kinyomatták —
mint a trencsényi ütközetnél láttuk — vesz-
teségeiket : miért hallgattak volna épen dia-
dalaikról? Miért ne adták volna közhirré
Richán tábornok tönkre-tételét, a szomo-
lyáni, szent-gotthárdi, egervári, kölesdi
nagyszerü győzelmeket? Bottyán tábornok-
nak 1705-iki dicsőségteljes s 1707-iki bámu-
latos hadjáratait? A kocsárdi és a romhányi
harczot? Heister Hannibál, Stahremberg,
Kreuz, Tollet stb. császári tábornokok elfo-
gatását? Érsek-Ujvár, Kassa, Szathmár, Ko-
lozsvár, Esztergom, Pécs és annyi más neve-
zetes helynek megvételét? vagy a szécsényi,
ónodi, pataki országgyülések örökre emlé-
kezetes eseményeit, — és még oly sok egyéb
hires dolgait a kuruezvilágnak !

Ezen egykoru nyomtatott röpivek nem
csak történelmi szempontból becsesek, igen
érdekesek még régi irodalmunk s müveltség
történetünk tekintetében is, mint a magyar
hírlapirodalom előpostái, kezdetei. Őszintén
örvendenék tehát, ha a közlött számok föl-
lelése, közlése cs ismertetése által irodal-
munknak némi szolgálatot tehettem volna, —
ha egyébbel nem, legalább azzal, miszerint,
elsö valék. ki e tárgyra a közönség s külö
nösen történetbúváraink figyelmét felhivám.
— Ki tudja, hol rejlhetnek még szanaszély-

lyel a hazában hasonló becses régi hirla-
pok ?! Kutassuk fel!

Senator urakat ide Egerbe/

Ezen levélből tehát világos, hogy az
„Igazmondó Mercurius' egy példánya Eger-
ből Aszalay által küldetett Károlyi Sándor-
nak s igy maradt korunkra. Bár sikerülne
levéltáraink szorgalmas kutatóinak a kurucz
hirlapok minél több példányát fölfedezni,
miután ez ismertetett két szám után bizo-
nyossággal állitható, hogy több s talán igen
számos alkalmakkor adattak ki Rákócziék
által ily nyomtatott röpivek, — lévén ezek
egyike 1705-ből, a másik 1708-ból való. Az
ezeket megelőzött, a közbenesö, és a követ-
kező évek fontosabb eseményei bizonyára
szintén íly alakban közzé tett tudósitások
által láttak világot; bátran állithatni ezt

egyéb valószínűségekről nem szólván —
csak azon körülménynél fogva is, hogy Rá-
kóczi fejedelem — mint feles példa bizo-
nyitja, igen szerette és gyakorta szokta
rolt hazája ügyét nemcsak fegyverrel, hanem
tollal is védeni, annak igazságát sajtó utján
is terjeszteni.

Lehetetlen csak képzelni is, az előttünk
fekvő két szám után, hogy a magyar rendek
hasonló hirlapok által ne tudatták volna
például a zsibói esemény hirét, helyreigazít-
ván mintegy azon hivalkodó s részrehajló
tudósításokat, a melyeket HerbevilleMare-
chal ez eseményről nemcsak a „Wieneri-
sches Diarium"-ban, hanem olasz nyelven is,

A p r ó s á g .
— (Magyaros szívesség.) Olvasóink talán

emlékezni fognak, hogy lapunk egyik közelebbi
számában Volff Vincze breznóbányai segédlelkész
ur a Vas. Ujság egyik régibb évfolyamának egy
számát kereste s azért a beküldőnek 1 ft. kárpót-
lást ajánlott. A a. lelkész urtól azóta v.gy értesül-
tünk, hogy felszólalása által teljesen czélt ért s a
kivánt számot több helyről elküldték neki. Többi
között ez alkalommal a következő szép levelet is
kapta, melyet a s. lelkész ur kivánatára s egyszer-
smind köszönetének kifejezése mellett érdemesnek
tartunk itt közleni:

„Kalocsa, márcz. 8. Tisztelendő ur ! A Va-
sárnapi Ujság utóbbi számában volt alkalmam
olvasni Tisztelendő urn:ik azon kivánságát: mi-
szerint ugyanezen lapnak 1857-dik évi folyama
45-dik számát, gyűjteményeinek teljes kiegészi-
tése végett óhajtaná megkapni. Nekem még a
többiek között ezen szám meglevén, kivántam
Tisztelendő urnak csekély szolgálatommal ked-
veskedni. Es a midőn ide mellékelve szerencsém
van T. urnak — bár ismeretlen levén — azon
óhajtással átnyujtani, hogy segitse a Mindenható
T. urat pályáján oly helyzetbe, melyben necsak a
Vasárnapi Ujságnak minden számát tulajdonává
tehesse, hanem a magyar irodalom minden termé-
nyeit megszerezni képes lehessen. Mert hiszem
azt, ha a Tisztelendő urnak fényes pályáján levő
urak, a legkisebb állástól a legfelsőig aránylag
csak annyit is áldoznának a magyar irodalomra,
mint Tisztelendő ur a Vasárnapi Ujság teljes
számu példányainak birásával kimutat, — csekély
felfogásom szerint — a magyar irodalom akkor
bármelyik nemzeti irodalommal mérkőzhetnék.
Magamat hazatíui vonzalmába ajánlott: maradok
kész szolgája Grits Pál, jelenleg kalocsai ven-
déglős."

F e l s z ó l í t á s
a honi műemlékek kutatása és megismertetése

érdekében.**)

A m. tud. akadémia archaeologiai bizottságá-
nak munkálkodása köréhez tartozik, hogy necsak
csekély pénzerejéhez képest a honi műemlékeket
közleményeiben kiadja, krónikájában a tudomására
jött leleteket lelkiismeretesen följegyezze: hanem,
hogy rajz- és levéltárában minden régészeti tárgy,

i l

•) L. Hevene?sy kézir. gyujt. IV. k- . . . ,
*«) A magyarországi akármily irányú és nyelru lapoK

a nemes czél előmozditása tekintetéből honfias bizalommal
felkéretnek ezen felszólítás közzétételére es oWasó ke
zó'nségiik figyelmébe ajánlása a.
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mely a magyar-birodalom területén találtatott,
vagy készült rajzban, vagy leirva tudományos
kutatás végett letéve, őriztessék.

Ezen eszme hasznáról, valamint szükségességé-
ről meg levén győződve, a fennevezett bizottmány
azon kérését intézi hazánk értelmiségéhez : Szi-
veskedjék kiki, legyen az magántulajdonos vagy
intézet birtokában levő, vagy előtte ismeretes
archaeologiai tárgyakat, pontosan mérve, körül-
ményesen leirva, ha lehetséges fényképeztetve,
vagy rajzolva; a hol lehet, lelhelyét, hajdani bir-
tokosait, a vele összefont történetet vagy hagyo-
mányt is közölve, a bizottmány alulirt előadójához
beküldeni, hogy a nevezetesb tárgyak kiszemel-
tetvén, a tulajdonosnak adandó beleegyezésével,

örökre átengedjék. Az ebbe vágó mozzanatokat
kellő elismeréssel nyilvánosságra hozandja

Pest, márczius 7-dikén 1866.
A m. tudományos akadémia archaeologiai

bizottmányának előadója:
dr. Rómer Flóris,

(régi német szinház, I-ső emelet).

Császárné Ő Felsége a magyar höl-
gyek körében Budán.

(1866. jan. 31.)

A különböző bel- és külföldi lapok sok le-
irást és képet közöltek már Ö Felségeik Budán

! hölgyhöz intézett nehány nyájas szót s a bemuta-
1 tás után gr. Andrássy Gyuláné, Bohus-Szőgyény
Antónia és báró Eötvös Józsefné asszonyokkal
hosszabb beszélgetésbe ereszkedett. A legörven-
detesebb része ez ünnepélyes elfogadásnak az volt,
hogy a társalgás kizárólag magyar nyelven folyt,
mi által Császárné Ő Felsége teljesen meghóditá

; nemcsak a jelenvoltakat, hanem közelben és távol-
ban a magyar nemzetiségért hevülő minden szivet.

I Mondanunk sem kell, hogy e hölgykör-
ben fényes öltözeteknek, ragyogó ékszereknek,

i ízlésnek és pompának hiánya nem volt; azon-
! ban a magyar divat nem volt egészen átalános, 8
a párisi szabásoknak épen annyi, sőt még számo-
sabb képviselője akadt. Da azért ez ünnepély

Császárné Ő Felsége a magyar hölgyek körében Budán;

rézben vagy fametszetekben is kiadathassanak.
— A bizottmány reméli, hogy az ujabb korszak-
nak ezen kedvencz tudománya érdekében közre-
bocsátott felszólítás, az egyes remek daraboknak,
vagy gyűjteményeknek tulajdonosait fel fogja
buzdítani arra, miszerint a körülményekhez képest
ezen kitüzött üdvös czélnak elérését, tudoraányos-
ságunk növelését szivesen előmozdítsák, vagy
birtokukban levő ócska rajzokat, képeket, melyek
reájuk nézve talán csekély becsüek és gyakran
az elveszés veszedelmének ki vannak téve, de egy
országos tudományos intézetben nélkülözhetlenek,
ha azok műemlékeket, ugymint templomok, em-
lékkövek, régi várak vagy városok képeit vagy
ezeknek alaprajzait foglalnák, áldozatkészséggel

mulatása idejéből. E tárgyu közleményeinket
sietünk mi is egy jobban sikerült rajzzal ki-
egészíteni, mely azon bájos jelenetet ábrázo'ja,
midőn Erzsébet császárné és királyné 0 Felsége
a budai várpalotában Magyarország főrangu höl-
gyeit társas körben fogadá.

A január és február havi budai ünnepé-
lyek sorában a legfényesebbek egyike volt az,
midőn a magyar királyné maga köré gyüjté az
ország előkelő hölgyeit a királyi palota egyik
fényes teremében. O Felsége magyar szabásu fe-
hér ruhában jelent meg s homlokán tündöklő
gyémáatkoronát viselt. A megjelent hölgyeket
báro Sennyey Pálné mutatta be, kiknek száma
80-nál többre ment. Ö Felsége majd minden

valódi esemény volt a maradandó emlék lesz a
legkésőbb időkig.

H o r k a i A n t a l .
Horkai Antal, vagy ismertebb irodalmi

nevén „Horkai bácsi" neve, minden magyar
gyermek előtt szeretve ismert; méltó, hogy
nemcsak e kis, hanem a nagyobb világ is
tudomást vegyen róla.

Horkai Antal született Kakon Zemplén-
megyében 1821-ben. Iskolái* Zádorfalván
és Bolván kezdette, Sáros Pasakon folytatta,

hol rögtönzött verseiért tanuló társai, sze-
rény modoráért tanárai figyelmét korán
magára vonta.

A sztraczenai völgy.
(Gömörmegyében.)

S.-Patakról elöbb Jánosiba, később Lasz- i A patakoktól és folyóktól élénkített Gömör-
5ra ment ki, hol legszivesebben látott s leg- vármegye méltán számittatik Magyarország leg-

örömestebb időző vendég volt Szemere Mik- szebb részei közé. E megyét "a völgyek megyéjé"-
los költőnk házánál, hol Kazin-
czy Gáborral is megismerkedett.

Innen Szemere ajánló levelé-
vel Pestre ment, hogy magát
kisdedóvóvá képezze, de kéve.
sebb, mint egy év lefolyta után
Tisza-Füredre hivták meg tani-
tónak, hol verses búcsúztatói
által nagyon is megnyerte az
érzékeny sziveket.

A forradalom itt érte s öt
is a nemzeti lobogó alá vonta
lelkesedése; a forradalom lejár-
tával pedig M.-Szigetre hivták
meg, hol 1852. óta, mint igen
jeles elemi tanitó müködik.

Gyermekek számára irt mü-
veinek száma már kötetekre
megy s a gyermekvilág re-
gioinak minden irányában ki-
terjed.

Most vallásos és kegye-
letes érzelmekre, („Kis tem-
plom" , ,.Kis orgona" , „Sziv-
tolmács") majd hazafias lelke-
sülésre (Kis trombita, Kis ka-
tona, Kis brugó,) buzdítja kis
hadát; némely müvei pedig
arra szolgálnak, hogy az isme-
retek első elemeit kellemes
tetszetős alakban adják át a
kisdedeknek. („Aranyos A. B.
G," „Kis fülbevaló," „Természetrajzi ké-
pecskéi stb.)

S mindezeknél azon szerencsés hangot,
mely a gyermekhez akként száll le, hogy
annak értelmét és érzelmeit fölemelje, több-
nyire szerencsésen eltalálja; ugy hogy né-
mely költe-
ménye, mint
például, mely
igy kezdődik:

i;Nagy_a_világ, ki-
csiny benne a
hazám,

De e kicsinyt sze-
retem én iga-
zán" stb.

összes gyer-
mekirodal-

munkban az
elsö helyek
egyikét biz-
tositják szá-
mára , söt
naivságuknál
fogva i a fel-
nőtteket is
gyakranmeg-
hatják.
|t/ Nevelésü-
gyi lapjaink-
ban is talál-
kozunk nevé-
vel; de leg-
örömestebb

látjuk őt
fennebbi mű-

ködésében,
hol sok mü-
ve maradandó emléket szerzend nevének.

j nehány medvét, melyek a hegyek számtalan bar-
langjaiban biztos és hozzáfírhetlen menhelyeket
találnak honnan nem egyszer tesznek öldöklő
kirohanásokat a hegyek és völgyek zöld szőnye-
gein le jelésző, a tej és turó szempontjából bőven
tenyésztett juhfalkákra. A leghegyesebb vidék
földje is szántóvas alá kerül, melyen a gabona

nemei helyenkint legnagyobb siker-
rel tenyésznek, sőt a délibb része-
ken a legfinomabb kender s a leg-
izletesebb dohány (csetneki) is dú-
san fizet.

A szűk völgyek tele vannak
népes falvakkal és városokkal, me-
lyek e<ryes házai gyakran szintén
a hegyek lejtőit foglalják el.

A megyén átvonuló magasabb
hegyvonalak — ámbár a főbb or-

4 ^ szágutak jó karban vannak — he-
§t|fj* lyenkint nagyon megnehezítik a
| | | | | | | s ^ fuvarozást s kocsin közlekedést; de
|||f|||f||,. annál nagyobb élvezet vár e regé-
Pillpliítfe' nyes völgyes országban a gyalqg-
jÉÍpÍljjfJÉ§5l;, vándorra. Zavartalan, méla csend-
jj§|pj|jÍpt|í ben, emberi látogatóktól ritkán
^^^^^gk. megzavarva, nyugszik itt nem egy

bájos völgy, melynek magányát
csak a patak titokszerü zugása vagy
a rigó füttyentése, a kánya éles si-
vitása s a harkály egyhangu kopo-
gása háborítja meg — ezek itt az
egyetlen élő hangok az égbe nyúló
bérezek ünnepélyes örök némasá-
gában, s szinte ijesztő hatással van,
ha e mély csendben egyszerre egy
véletlen szélroham megrázza a fók
sudarait, melyek egy pillanatra mé-
lázó nyugalmaikból felriadnak 8
elhagyottságuk érzelmét mintegy
elpanaszolni látszanak.

Csak a magasan álló déli nap
sugarai képesek e szűk hegynyilá-

Horkai Antal. sok harmatos hűsébe és árnyas söté-
tébe behatni.

nek nevezték el, mert a rimaszombati csekély Ezen szük völgynek egyik csodálatra méltó
lapály kivételével, egymást váltja föl benne hegy remek példánya a Dobsina és Igló városok között
és rölgy, erdő és mező. Északról délre egyenközü elnyúló sztraczenai völgy, melynek egyik részletét

1 '- - —'- '-"~«" rv,on,„r,r,Tr; Keleti Gusztávnak természet után készitett hű
rajza után mellékelt képünk mutatja. A majdnem
egy órányi hosszuságban kanyarodó, 8 meredek

n ískeny, hogy a
rajta keresztül-
futó patak mel-
lett csak nagy
bajjal lehetett
egy szük sze-
kérutnak he-
lyet találni, a
«zt is csak ugy,
hogy helyen-
kint (mint ké-
pünk is mutat-
ja) a patakba
benyúló szik-
ián valódi alag-
utat kellett

vágatni.
E völgy ter-

jedelmesebb
sréBzében, va-
lamint a me-
gye «gyéb ezé-
les völgyeiben
hatalmas vas-
gyárak, kohók
és hámorok ké-
ményei füstö-
lögnek , mal-
mok kelepéi-
nek s átalában
a nagyszámu,
csinos tisztvi-
selői lakházak
és gyárépüle-
tek a gyáripar
legelső magyar
megyéjét ta-
nusítják. Gö-
mörmegyének

természeti eajáteágai-
eidé-

hegysorok vonulnak s ezek között megannyi
kies vagy vadregényes völgyek kanyarulatai lát-
hatók, melyek némelyike oly keskeny, hogy a ~6-7 j . o

partjai között végig hömpölygő és csörtető folyó szikláktól környezett völgy oly keskeny, hogy a
raita keresztül-

Sztraczenai völgy egy részlete (Gömörben). - (Keleti Gusztáv eredeti rajza.)

— Irjon ezentul is minél többet, de különö
sen minél jobbat, mert e kis versecskék több
hasznára válnak a hazának és emberiségnek,
mint sok árva költft szerelmi ömlengései.

is csak ali°- talál benne kényelmes medret. —
- Zamatos°füvü rétek boritják az egyes hegyek
teteiét s az eső áldásában gyakran részesülő
he4"érinczeket dús növényzetü erdők lepik el; a
gyönyörü tölgy-, bükk- és fenyves vadonokban
pedi" a Vadáíz igen jutalmazó kedvtoltést talál-
hat. A.'sűrűbb rengetegekben évenkint elejtenek

különös varázst nyujt
nak nagy változatossága. Déli melegebb
kein megérik a legizletesb dinnye s jol diszlik
a szőlő, míg északibb részeiben az árpa és zab is
csak keservesen teng; ott már teljes díszben fej-
lődött ki a tavasz, mig itt a tél birodalma gyako-
rolja még szigoru hatalmát; átalában a legigé-

Ili í
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EŐbb tájképeket, komor, vad rengetegek váltják
fel. Szóval, Gömörmegye valóságos kincses szek-
rénye egy csoport , nagyrészt ismeretlen s még
fől nem fedezett természeti szépségeknek, ugy
hogy meg sem lehet határozni, melyiket illeti
közűlök az első hely.

Vasutat Görnörnek! Hadd nyi'jék meg telje-
sen a ki- és bevitelnek! S meg vagyunk győződve,
hogy e természeti adományokban és szépségekben,
érczekben (különösen vasban), gyárakban, átalában
iparszellemben és értelmiségben oly igen bővelkedő
megye nem csak gazdag, hanem idegenektől is
bőven és szivesen látogatott vidék, hazánk valódi
büszkesége lesz.

Az a qua tofana.
Mindazon titokszerü és borzasztó dolgok,

melyek a sötét középkorból részint mystikus,
részint bünös vegyészi kísérletekről fenmaradtak,
s a tudomány fényes napja előtt még nem homá-
lyosultak el egészen, ama rejtélyes méregben, az
„aqua tofana"-ban vannak megtestesülve, melyről
azt mesélik, hogy ármányos uton beadatva, lap-
pangva aláásta az egészséget, s daczolva minden
orvossággal, előre meghatározott időre a szeren-
esetlen áldozat halálát okozta. — A dolognak
megfoghatatlant ága s rejtélyessége azon időkor
terméezettudományokbani járatlanságában leli
alapját. Csak a tudatlanság uralma alatt tenyé-
szik egyedül a titokzatos, s a tudatlanság bizo-
nyos dologban sokkal veszedelmesebb, mint az
ellenkező, mert lehet, hogy a beavatottság ál-
tal több - visszaélés kovettethetik el a veszélyes
dologgal, de ugyanaz egyszersmind elősegiti a
veszélyt elhárító vagy megszüntető dolgok fel-
ismerését is.

Ha az ujabb korban a kifejlett vegytan gya-
rapította is az ismereteket, mint kelljen veszélyes
anyagokat nyerni és alkalmazni, de egyuttal meg-
tanitott arra is, hogyan kell azoktól őrizkedni,
működésüket megakadályozni s ártalmatlanná
tenni. Némely bűnöknek végrehajtása megköny-
nyittetett, de szintugy azoknak fölismerése s el-
háritása is; és a szabadságnak s ismereteknek
széles és kiterjedt köre sohasem árt annyit, mint
azoknak egyoldalu korlátozottsága.

A titkos méregkeveréa áldozatai gyanánt
emlittetnek III. Otío és VI. Henrik német csá-
szárok, ugy egy Savoyai herczeg, kiről azt állit-
ják, hogy megmérgezett keztyük által halt meg,
mig VII. Kelemen pápa egy előtte hordozott
fáklya gőzétől, s III. Pius egy a lábára alkalma-
zott tapasz által kivégzettnek állittatik.

A méregkeverés leghirhedtebb képviselője
gyanánt szerepel Borgia Caesar, állitólag VI. Sán-
dor pápa fia. Azt mondják róla, hogy egy gyürü
birtokában volt, melyen egy oroszlánköröm volt
kivésve, ennek egy kis hegye, bekenve ismeretlen,
borzasztó méreggel, bar. ti áruló kézszoritás kör-
ben könnyedén megsérté a bőrt, s a vérbe beoltá
a halál csiráját.

Kinek ne jutnának itt eszébe az ugynevezett
velenczei gyűrűk, melyeknek egyike egy párisi
régész birtokában, az őt illetőknek roszullétet
okozott, s* mi mindaddig megfejthetlen volt, mig
nem egy tapasztalt orvos e roszullétet az érezre
kent méreg hatásának ismeré fel.

Borgia — mint mondják — egy kulcsot is
birt, fogatékánál megmérgezett élekkel ellátva,
melyek azt, ki ármányos uton egy szekrény ki-
nyitására lett felszólítva, jelentéktelenül ugyan,
de halálosan megsebezték. — Beszelik továbbá,
hogy az érdemes pár — atya és fiu — kilencz
bibornokot akartak megmérgezni 1503-ban. Hat
palaczk bor ,,cantarellával" (valószinüleg fehér
egérkő) megmérgeztetett; de egy szolga, ki a be-
avatott pinczértől hallotta, hogy a külön álló pa-
laczkok bizonyos egyének számára vannak ren-
delve, s boldog együgyüségében ebből azon bo-
rok kitünő jóságára következtetett: a kiszemelt
áldozatokra várakozó pápának — ki szomjas
levén, italért küldőit, — e palaczkokból töltött,
s igy okozta a gonosztevők megbünhödését.
Sándor pápa azonnal meghalt 73 éves korában,
saját méregkeverése következtében,iszonyu szen-
vedések után, (a belső részek égése, fuladáe,
emészíő hőség), hullája iszonyuan eltorzult. —
Borgia, ki ugylátszik szintén ivott abból, veszé-
lyesen megbttegült , bőrén tigris^zerü foltok
támadtak, éi csak nokára gyógyult fel, hogy ujra
kezdje elvetemült életét.

Majdnem kétszáz évvel később, a 17- ik szá-
zad végén és a 18-diknak elején a hires ,,aqua
tofana" (toffana, tufana, tephmiia, aquttta della

toffhina, aqua della Tofa) játsza a főszerepet,
több embert ragadt el, mint a kevéssel elöbb Itá-
liában pusztitott pestis.

Egy asszony, Tofania néven, valószinüleg
palermói születés, ismeretlen vegyülékekb*! viz-
tisztaságu folyadékot kéezi:ett, s azt kisded üveg-
csékben, melyeken egy szent kép|volt kiábrázolva,
árulgatá. örökségre vágyó utódok, s házastársak,
kik társukat megunták, voltak a főfogyasztók,
beszélik, hogy a rettenetes palaczk sok előkelő
hölgy toilette-szerei közt nélkülözhetlen volt.
Természetes, hogy ha „magasabb czélok elérésé-
ről" volt szó, a mérget sem találták itt-ott tiltott
eszköznek.

A feltaláló nő, ki találmányát kezdetben csak
nyereségvágyból árulá, méregkeverési szenve-
délybőlönálló tetteket is hajtott végre. Hieronyma
Spara, szicziliai nővel, mint mondják, hatszáz
gyilkosságot követett el. Azt állitják, hogy
titkos és hatalmas urak által pártfogoltatva, a
világi törvényszék kikerülése végett egy zár-
dába vitetett, hol őt Kreysskr 1730-ban, a nő
állitólagos halála évében még látta. Mások szerint
VI. Károly parancsára menhelyéről erőszakosan
elvitetett s a papok fenyegetései daczára megfoj-
tatott; egyebek szerint pedig már 1704.elfogatott,
elitéltetett 8 felakasztatott.

Az aqua tofana hatásáról az akkori korszel-
lem tudományos kutatásokban járatlansága, s a
kérdéses mérgezési állapotoknak egyéb kórtüne-
íekkel sokszoros fölcserélése s összevegyitése
miatt keveset mondhatunk. Abban azonban mind-
nyájan megegyeznek, hogy az egészségi állapot
nem egyszerre, hanem lassankint roszabbult, hogy
egy lappangó, kezdetben jelentéktelennek látszó,
később pedig feltartóztathatlanul pusztitó szen-
vedés emészté fel az erőket, és hogy a halál majd-
nem mindig elkerülhetlen volt. Ezt napra és órára
előre meg lehetett határozni; a mi mindenesetre
meíeszerüleg hargzik, de nem lehetetlen, hogy
az ezen méreg természetével ismerős egyén, a
megmérgezett szervezet szokott állapota s körül-
ményei közt a válság tartamát meglehetős bizo-
nyossággal előre meg tudhatá határozni.

A kérdéses mérgezésnek legszokottabb jelen-
ségei Gmelin szerint: kimeritő láz, erős hánya?,
csillapithatlan szomj, tökéletes elszáradás, s a
gyorsan enyésző testnek vörös színezete; — Beh-
rend szerint pedig egy leirhatlan, de kezdetben
láznílküli megváltozása az átalános hogylétnek,
figyelmezteté a megmérgezettet, hogy valami szo-
katlan dolog megy végbe belsejében. Minden
tápláléktól való leküzdhetlen irtózás mellett min-
dig soványabbá lesz, s utoljára sokszoros és ha-
lálos tüdőbajba esik. — Hahnemann szerint az
életerők láz, álmatlanság, evés és ivástóli undor
által megtámadtatva, fölemésztetnek; ugy hogy
a beteg szennyes barna arczszinnel, erős izzadás
és görcsök közt lassankint kiszenved; a hullán
számtalan fekete hólyagok keletkeznek.

Az aqua tofana vegyüléke részben máig is
titok, s voltak kik álliták, hogy annak készítési
titka legujabb időkig egy — nevéről előttünk
ismeretlen család birtokában volt Perugiában. —
Gagliani és Archenholz azt hitték, hogy ópiumból

a kantharida nevü spanyol legyek extractumá-
ból készittetett, a mi azonban igen Valószinütlen,
a mennyiben egy ily vegyülék sem az aqua tofa-
nának minden oldalról állitott szin-, szag- és
iznélküliségével, sem annak hatásával távolról
sem egyezne meg; mert sem az ópiumnak elká-
bitó s altató tulajdonsága, sem a kantharidáknak
könnyen felismerhető s jellemző sajátsága: a haj-
szervek megtámadása, — az aqua tofanának sehol
sem tulajdonittatik.

Nem több hitelt érdemlők azon különféle
közlemények sem, melyek bizonyos növénynedve-
ket tesznek a tofaviz főalkatrészévé, melyek tán
Theophrastnak a „növények története" czimü
munkájában emlitett esetre támaszkodnak, mely
szerint bizonyos Thrasyas Mantineából, növé-
nyekből egy mérget készitett, mely fájdalmak

élkül, és csak sokáig tartó betegség után ölt.
A borzasztóságuak legnagyobb dagályával

azonban Haller előadása ékeskedik. Szerinte az
aqua tofana oly emberek nyála és izzadsága, kik
lábaiknál fogva felakasztva, szájuknál kinoztat-
tak s halálra csiklandoztattak.

Legvalószinübb, hogy az aqua tofana arseni-
kus savak oldatából készült. E nézetet osztotta
már Garelli Miklós, a már emlitett VI. Károly
császár udvari orvosa, ugy szintén Gmelin is (ki
közbe legyen mondva, a czitromlevet egyedüli
mentő és csillapító szernek állitja), ki 1777. a
.mérgek története" czimü művében azt mondja:

nekem igen erős sejtelmeim vannak, hogy a hires

olasz méreg tofania, melylyel különösen VII. Sán-
dor pápa alatt becstelen nőszemélyek — kik e
mellett még a kegyesség szinét akarták játszani,
— Rómában, Nápolyban, Palermóban s később
Párisban is oly sokáig fölfödezetlenül, büntetle-
nül oly nagy pusztitásokat vittek véghez, — nem
más, mint az arsenikumnak feloldása meleg viz-
ben. Kétségkivül az elvetemült gyilkos nők még
tettek hozzá valamit, hogy alávalóságukat jobban
eltitkolhassák." — Hihető, hogy egy kig ólom-
czukor is adatott hozzá, egy méreganyag, mely
alatt igen nagy valószinűséggel az ugyanazon
időben híressé vált s az epigonok javára működő
hatása miatt gunyosan „poudre de succession"-
nak nevezett divatmérget lehet gyanítani.

. Kiss Elek.

Egy pacsirta jellem- és életrajza.
N.—n megyei székvárosban, mint tisztviselő

szállásolván, 1864-ik évi tavaszvéggel megszólí-
tott egy pásztorfiu: nem vennék-e tőle fiatal, me-
zei pacsirtát? Behívom a fiut, szétbontja kendő-
jét, melyben négy darab volt; — tessék választani!
mondá. Ugy ám, de melyik a him? kérdezem. —
Ez a kettő kan, amazok nőstények, felelt rá
határozottan! — Hátha megforditva áll a dolo<* ?
vetettem ellen. — Akkor vegyen amazokból, t. i.
a kimutatott nőstényekből; élczeskedett a madár-
kórész. Ez legyőző argumentum, gondolám, még-
pedig annyiból is, mert a pacsirtafiókák ketteje
barnább szinü és sugarabb termetü volt, mig a
másik kettő halaványabbnak és szélesebb testál,
katunak tünt fel; azonban, hogy biztosan válasz-
szák: egy^ sötét és egy világos szinűt vettem meg.

Magán enni nem tudtak még, szájukba rakott
túróval, kölessel és hangyatojássaí tápláltam őket.

A bekövetkezett vasárnapon, szokás szerint,
saládom körébe, falusi jószágomra kikocsizván:

magammal vittem, az általam elkeresztelt „Da-
lár" és „Lebész" pacsirtatestvéreket, hogy azokat
hajadon leányom gondviselésére bízzam.

Felnőttek szépen keze alatt; Őszfelé „Dalár"
csicseregni kezdett, — „Lebész" szótlan maradt;
szüret alkalmával — több napot töltvén odahaza:
teljesen meggyőződtem a barnább színűnek him-
sége felől, — ezt tehát megtartottam, a nőstényt
eleresztettem.

A tél beálltával „Dalárt" ismét bevittem a
városba, — és midőn jól megszokott, kalitja ajta-
ját kitárva, szabadon engedtem rideg szobámban.

Pacsirtám esze, vagy a bölcsészek tapoga-
tása szerint ösztöne (instinctus), tultett minden
állati értelmiségen; ha nevén kiáltottam, felelt;
ha irtam, olvastam, vagy aludtam: nem háborga-
tott; ha idegen jött be hozzám: a szoba egyik
szögletébe vonult; ha hittam: előjött és örömmel
engedte, bemutatni magát; ha kutya vagy macska
vetődött be: villámsebesen repült ruhaszekrényem
fölé. Ismerte hangomat, járásomat, csöngetésemet,
mikor hazajöttem: látatlanul, jóelőre üdvözölt
hangos csuhitásával; összu Is szoktunk, a legszí-
vesebb barátokkint szeretvén egymást.

Kivülem „Dalár" — hálásan szerette még
az ő nevelőjét, leányomat is, ki, ha idönkint bejöit
a városba, szintén jól mulatott vele, rajta csüngött,
őt környezte, kegyelte és babrálta kis csőrével,
(orrával); — de feltünő volt még lovagiassága
is: százszornál többször kínáltuk meg, ugyanazon
nemű élelmi morzsával egyszerre, de soha el nem
hibázta okos fejében fellett azon sorrendjét, mely
szerint elsőben leányomtul, azután tőlem fogadta
el az adományt, s igy csupa udvariasságból, en-
gem ilyenkor háttérbe tett.

S mit mondjak pacsirtám fúttymüvászetéről?
— Nagy zseni, — magas talentum és megteste-.
sült virtuozitás volt; hanglejtései, trillái, stakká-
tói, pianói: Párisban, Milanóban stb. megtették
volna hatásukat. Az idegen madárnyelvek és éne-
kek utánzásában is nagy mester volt, kanárit,
sizt, verebet, fecskét, fülmiiét egyaránt és reme-

kül utánozott. Concerteket adva, széles e világot
— haszonnal és dicsőséggel beutazhatta volna.

Eddig a gloriosum, — és most következik a
keserves dolorosumf

„Dalár" egyéves s néhány hónapos lehetett,
midőn 1865-ik évi nyáron fürdőre menni és ott

több hetet tölteni szándékoztam; sokáig tusa-
kodtam: elvigyem e magammal a pacsirtát is,
vagy sem? Elválni tőle: nehezemre esett, — de
hiszen leányom pártul fogja, gondolám; kivittem
hát ismét falura a kedves kis állatot.

Aggódtam azon is, hogy pacsirtámat kalitba
fog keJleni zárni, bármikint sinleré is meg az
áristomot, — mert egy hatalmas kandúr, négy fe-
leségbűi és egy felnőtt fiubul álló macskacsaládjá-

val őrködött épületeim kőzül. Ezektől Dalért,
szabadon tartva, megőrizni nem látszott kivihető-
nek; ezeknélfogva a pacsirtát kalitkába tettem és
magasra függesztettem; utóbb szívélyes búcsú-
szókat váltván egymással, K . . ra utaztam.

Tiz nap mulva levelet kapok hazulról, követ-
kező tartalommal : ,

„Kedves apám ! Dalár nincs többé; legjobb
akaratomnak esett áldozatul! Édes apám elutazta
után, a pacsirta sötét estélig vergődött és a kalit-
ból akart kitörni; — más és_ harmadnap csende-
sen merült ugyan, de semmit sem evett és már
felborzadtak tollai. — Ez a rabságot fájlalja:
gondolám, azért a házi szabadságot, melyhez
szokva volt, megadtam neki. Oh mint örült és
repkedett örömében, evett, ivott s egész nap da-
lolt, vigkedvében.

„Mult szerdán reggel, a szobák szellőztetése
alkalmával, a fiakandur meghunyászkodva osont
el mellettem, végig a tornáczon ; baljóslattal sie-
tek a szobába s ijedve tapasztalom, hogy a sze-
gény pacsirta vérben fagyva, üldögél a kályha-
tetőn; röptében kaphatott hozzá a vérszomjas
macska, és karmával mély sebet vágott rajta.

Mit tegyek? Arnikás vizzel borongattam,
utóbb 'liliomolajjal kenfgettem szegényt; nem
használt; a beíeg hidegülni kezdett. Kitettem te-
hát a verőfényes napra, az ablak és redőny közé,
magam a varróasztaihoz ülvén.

„Néhány rövid pillanat mulva Dalárnak hűlt
helyét látom. Megdöbbentem s könybe lábbadtak
szemeim. A ki csak felállhatott, keresni indultunk,
de hiába volt minden kutatás. A madár eltünt;
végkép elveszett!

„Ma délután N.—n-ről, a városból megyei
eskütt, V. ur szolgálója azon izenettel lépett
be, hogy a pacsirta, délben, mikor ebédnél ültek,
véresen és kimerülten ablakjukba szállt; kéretik
a szobakulcsot, hogy beereszthessék.

,.Ezen félig örvendetes hirre bekocsizok a
városba, de már akkor a madár élni megszünt, s
hullája kitömésével foglalkozott egy olasz kép-
áruló. Ne nehezteljen, kedves atyám stb."

Eddig a levél. Hátra van még annak eleme-
zése : ha vajjon egy mezei pacsirta okossága kör-
vonalozható-e ? — Érzelmét fokozni: ki volna
képes? Tájiránya, ösztönczélja kipuhatolható-e?
Hálája s hivsége és szeretete nem tesz-e ki az ösz-
szes állatok jobb indulatjain ? A jót a jobbtól
megkülönböztetni tudta-e? Nem óhajtotta-e élte
végperczeiben, a legkínosabb állapot között, el-
hagyni amazt, hogy ujra feltalálja ezt?

Tudnivaló végre: hogy ü . V. megyei eskütt
ur velem egy födél alatt lakik a városban, s innét
falusi jószágom egy kis mérföldnyire fekszik.

Kijátsz Ottó.

Észrevételek a
<A Vas. Ujság f. évi

mnráíiyi várról.
közlött kis ismer-10-ik számában

tetésre.)

Az idézett rövid czikkben többek közt ez áll:
„Az utóbbinak (t. i. Széchy Györgynek) halála
után, hőslelkü özvegye, homonnai Drugeth Má-
ria volt a (murányi) vár birtokosa, kit a várral
együtt, titkos utakon, Wesselényi Ferencz, a csá-
szár számára hódított meg. 1651. júl. 29. Ez ese-
mény, a murányi Venus története" sat.

Legyen szabad megjegyezni, hogy itt egy
kis tévedés van, olyforma, mint mikor valaki a
szép anyának bókol, még szebb leánya helyett.
Mert a murányi Vénus, nem homonnai Drugeth
Mária, hanem leánya, rimaszécsi Széchy Mária
volt; előbb Bethlen István — a fejedelmi Gábor
kis öcscse — aztán rozsályi Kun István neje; el-
sőtől a halál, másiktól a törvény választotta el;
kit aztán — várával és szivével együtt — Wes-
selényi, nem annyira a császár, mint maga szá-
mára hóditott meg; mit eléggé bizonyít a Széchy
Mária nővéreinek, Wesselényi ellen, az 1647-dik
évi országgyülés eiőtt tett panasza (1. Hist. dipl.
de statu relig. evang. p. 76).

Igaz, hogy Széchy György halála (1625
szept. 1.) után neje homonnai Drugeth Maria
kormányozta mind Balog, mind Murány várát
(Gyöngyösi szerint „két tiz esztendeig"); de ő
meghalt 1643-ban; a megyei jegyzőkönyv szerint,
Gömör tiszti kara meghivást kapott temetésére.
Szalárdy szerint ugyan 1634-ben halt volna meg,
de alkalmasint fel van cserélve az utolsó két
számjegy.

Nagyobb az, hogy az esemény, mit a 17-dik
században Gyöngyösy István, a 19-dikben Arany
János, oly szépen megénekelének (s melyért a

gyöngy-poéta a hős nőtől egy falut GÖmörben se
faluért Koháry látván gróftól, ki maga is költő,
de a mellett nagy ur és hős vala, 1200 ftot ka-
pott; az arany költő: kitől? mennyit? nem tudom).
— Kazytól eltérőleg, 1651-ben történtnek tétetik
ki, 1644 helyett.

Igaz, hogy Bartholomaeides „Notitia Cottus
Gömör" czimü tartalomdus és sok buvárlatot ta-
nusitó munkájában (a honnan — ugy látszik —
az idézett számban közlött történeti adatok is vé-
tettek) felhozza, mikép találtak volna valamikor,
a murányi várban, egy — már földön hevert —
márványtáblát, következő felirattal: ,,Ad Dei,
ejusque immaculatae Matris honorem, ad excelsam
Patriae hujus denfensam, qua Comes Francisius
Wesseleni de Hadad fortalitium hocce afide regia
deficiens, in obedientiam redegit. Anno 1651 die
29 Julii." De egy az, hogy — mint maga mondja
Bartholomaeides — ő azt, több ott előadott felírá-
sokkal együtt, barátai szívességéből, hibás máso-
latokról vette, más az, hogy a pont, mely a rede-
git és Anno szavakat elszigeteli, oly következte-
tésre is jogosit, hogy itt az 1651 júl. 29. nem a
történelmi esemény, hanem a későbbi emlék-föl-
irat dátuma volt; tekintve továbbá az 1651-ben
történteket, mik Zrinyi Miklós és Forgács Ádám-
nak, törökfékező hadjárataira utalnak: nincs ok,
miért ez esemény ideje, haugyan valóságos törté-
neti tény, nem pedig költői teremtmény , ne
1644-re tétessék, melyben Pucheim kir. vezérrel,
Wesselényi Ferencz is, mint füleki várkapitány,
közreműködött Kemény János ellen Felső-Ma-
gyarországon. Csak igy van alapja a Széchyek
panaszának az 1647-dik évi országgyülésen a
Wesselényi murányi és balogi birtoklása ellen,
ha t. i. azelőtt, nem pedig azután történt; mert
mint fulső magyarországi hadparancsnok — mi
ugyan szintén 1647-ben lett — talán nem gya-
korolhatott oly kizáró birtoklást, mint a férj, neje
nővérei ellen.

Alább ismét ez áll az idézett czikkben: „Ez
időben (t. i. II . Rákóczy Ferencz hadjárata alatt)
a magyar korona is sokáig itt őriztetett."

Ismét igaz, hogy Bartholomaeides azt is
mondja — Bél Mátyás után (Not. Hung. novae
P. I I p. 71) — mikép a magyar korona és jelvé-
nyei, valamint a királyi könyvek is, 1706-ban a
murányi várban őriztettek: ámde II. Rákóczy
Ferencz (Emlékiratának — magyar kiadású —
135-ik lapján) maga ezt mondja, szintén 1706-ról:
„A korona Bécsbe
tefeor."

Már most: kinek van igazsága? Bélnek-e?
vagy Rákóczynak ? — Ez azon kétely, mit én
megoldani nem tudok.

A nagyszombati béketerv (1706) 7-dik pontja
ez: „A korona Murányban őriztessék"; mire a
válasz ez vala: „Annak törvényes helye Pozsony."

Mind ezekből a tanulság az, hogy vajmi sok
kétely és hiány van még, csak egy vár, annyival
inkább egy megye történelmében! és hogy ideje
volna már egyszer napfényre hozni a magán levél-
tárakban némán veszteglő okiratokat. En, a rus-

egyszersmind az aradi zenedével egyesülvén, el-
határozta, hogy a zenede '/a-**! százados fonállá-
sának emlékünnepe a dalárünnepélylyel közösen
tartassék meg, és az ünnepélyek sorába fölvette a
dalegylet uj zászlajának fölszentelését is, szóval:
a bizottmány mindent megtett és erejéhez, tehet-
ségéhez képest meg is teend, hogy egyrészről az
ünnepély külsö fényét s érdekét emelje, más
részröl pedig a művészi igények s tekinteteknek
is elégtétessék.

Az ünnepély megtartáíának határideje f. é.
augusztus 12-ke s következő napjaira tüzetett ki,
ugyanekkor fogván az orsz. dalárközgyülés is
összeülni, melyben a pesti közgyűlésből kiküldött
bizottságnak a magyarországi daláregyesület
szervezésire vonatkozó javaslata, s az elkészült
egyesületi alapszabályok fognak tárgyaltatni^ s
egyszersmind az orsz. daláregyesület megalakit-
tatni.

Az alólirott bizottmány, midőn megbízásában
eljárva, erről az összes t. cz. hazai művészeket,
dal- és zeneegyleteket értesiteni, egyuttal külö-
nösen a magyar korona országaiban létező összes
dalegyleteket az ezen országos ünnepélyben való
részvétre s a dalárelőadásban való közreműkö-
désre egész bizalommal, tisztelettel fölkérni ked-
ves kötelességének ismerné: teszi ezt azon biztató
reményben, hogy ebbeli meghívását mentői szá-
mosabb működő tagja által fogja viszonozni.

Tisztelettel kéretnek a t. cz. meghivott mű-
vész urak, zene- s dalegyletek, megjelenésük felől
alólirt bizottmányt f. é. ápril hó 15-éig következő

alatt „Jankó József, dahgyleti titkárnakczim

vitetett még a háboru kezde-

ticatio mellett, ajánlkozom egy napszámosul, a
Gömör történelmére vonatkozó s velem közlendő
adatok gyüjtésére, felkérvén e lapok tisztelt szer-
kesztőségét ezen kérésem nyilvánítására. — Gyü-
léstelen világban élvén, nincs más ut ily közér-
dekü felhivások közlésére.

Kelt Mihályfalván Gömör v.-m.-ben,
1866-dik évi márczius harmadik vasárnapján.

Bodon Abraham.

az

F e l h i v á s .
Az Aradon 1866. év augusztus 12-én tartandó

országos dalárünnepély tárgyában.

Az 1865. év aug. 21-én Pesten tartott orszá-
gos dalárközgyülésen ^ elhatároztatván, hogy az
1866. évi országos dalárünnepély Aradon tartas-
sék meg, az aradi dalegylet 1865. deczember 8 an
tartott közgyülésén ezen határozatot — mint
óhajával megegyezőt, — örömmel fogadta, s maga
részéről is határozatilag kimondta, hogy az orsz.
dalárünnepélyt 1866. augusztus havában megtar-
tani s rendezni akarja, és ezen czélra kebeléből a
rendezői nagybizottmányt is azonnal megalkotta.

Ezen rendező bizottmány, a nagyméltóságu
magyar kir. helytartótanács és Arad városa hely-
hatósági engedélyeinek kinyerése, ugy a vas-
pályák és gőzhajók utazási árainak leszállitása,
valamint a vendégek elszállásolása tekintetében a
szükséges előleges intézkedéseket már megtette,

Aradon, koszoru-uteza 1-sö sz. a," értesiteni szi-
veskedjenek. — Aradon 1866. február 27-én. Az
aradi dategyUt, egyszersmind az ünnepélyt ren-
dező bizottmány nevében Atzél Péter elnök. Jankó
József titoknok.

E g y v e l e g .
— (Ismét egy tengerentuli távirdai huzal.)

Azon tervről, hogy még a jövő nyáron Amerikába
egy uj huzalt indítsanak meg, nem mondottak le.
Egy „Anglo-American-Telegraph Company''
czim alatt keletkezett uj részvénytársulat veszi
ezt kezébe, feltéve, hogy sikerül az általa terve-
zett 600,000 font sterlingnyi részvénytőkét tiz
fontos részvényekkel megszerezni. A régi huzal-
nak elszakadt vége kétségkivül könnyen fel lesz
található, és annak a „Great Eastern" hajón lévő
másik fele oly állapotban van, mint az elszállítás
napján. A régi tenger alatti huzal átengedéseért'
a régi társulatnak az első 125,000 font sterling-
nyi jövedelemre igénye van. Azontul egyformán
osztoznak a jövedelemben.

(K—i.)— (Az Olaszországban utazottaknak)
kellemes emléket nyujt azon harangozási modor,
melyet az olasz campanilékben követnek, de még
ennél is jóval kedvesebb az, melyet az egy év
előtt elhalt Ricart Henrik a rheimsi sz. • Rémi
imaház tornyában divatba hozott. Ricart 17 éves
korában lett harangozó, és tehetség és szorgalom-
mal csakhamar művészetté emelte foglalkozását.
Eleinte letört aljú vizes-üvegekkel kezdte, me-
lyekben vasszegek képezték a harangütőt, aztán
igazi harangokra vitte át tanulmányait, s nem sok
idő mulva minden ünnepély, lakodalom vagy
temetés alkalmára volt külön dallama. Tekinté-
lyes párisi egyházak tettek neki ajánlatokat, de
nem volt rábírható, hogy rheimsi kedvencz öreg
harangját odahagyja.

(K—i.) — (Az angol gyáripar.) 1860-ban
következő számok fejezték ki az angolországi
pamutgyáripar nagyságát: 2650 gyárban 440,000
ember dolgozott 115 millió forint évdij mellett.
A munkások egy tizedrésze gyermek és 65 szá-
zadrésze nő volt. A gépek 300,000 lóerővel dol-
goztak. 30 és fél millió orsó évenkint ezer millió
font pamutot emésztett föl. A befektetett tőke
650 millió, az összes jövedelem pedig 760 millió
forintra rugott. — Az északamerikai háboru tel-
jesen kivette ez óriási mérvű ipart a kerékvágás-
ból. 1862 végén 271,000 munkás volt kereset
nélkül. A nemzeti jótékonyság azonban a szük-
séghez mért segélylyel sietett a szerencsétlenség
elé. A mansionhouse-i segélyegylet választmá-
nyánál 5 millió, a manchesteri segélyegyletnél 4
és fél millió folyt be, a lancashirei földbirtokosok
1,300,000 forintot irtak alá. E tetemes segélye-
zések elejét vették a legroszabbnak, s azóta maga
az ipar is kedvezőbb körülmények közé jutott, de
igen valószinü, hogy Lancashire grófság soha
nem jutand többé a pamutgyáripar azon fokara,
melyen öt év előtt állott.
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Irodalom és művészet.
— (A „Jogtudományi Közlöny") elsőévne-

gyedi folyama fekszik előttünk, ismert jogi irónk
ökrösB Bálint által ügyesen szerkesztve, érdekes
és tanuságos tartalommal. Miután az omággyü-
lée munkásságát a törvényhozásra is kiterjeszti, s
Deák Ferencz indítványához képest a törvényja-
vaslatok kidolgozására bizottmányok vannak ala-
kulóban : fölösleges ugyan, de még is kötelessé-
günk oly szaklapra hivni fel az illetők s a nagy
közönség figyelmét, mely épen a törvényhozással
szakavatottan és tüzetesen foglalkozik. Nagy nye-
reség mind a lapra, mind olvasóira nézve, hogy a
dolgozatok legnagyobb részben ismert jogi irók
tollából folynak. A Jogtudományi Közlöny minden
hétfön, nagy 8-rét iven jelenik meg Heckenast Gr.
kiadó-hivattlában. Előfizetési ára egész évre 8 ft,
félévre 4 ft., negyedévre 2 ft.

— („Kecskemét város története.') E napok-
ban hagyta el a sajtót „Kecskemét várostörténete.
Oklevéltárral IV-ik kötet. Irta Hornyik János.
A m. tud. akadémia által is megkoszoruzott
nagybecsü történelmi mü ezen ujabb kötete egy
igen érdekes korszakot, a kuruczvilágot (1703—
1711) tárgyaaza. Ezen kötet korábbi megjelenését
eajtóviszonyaink gátolák s ámbár már régen ké-
szen volt, kibocsáttatási engedélyt csak a mult
hónapban nyert. A három évvel ezelőtt megjelent
3-ik kötet ugyanis az akkori sajtóhatóság által
utólag támad tátott meg (miután már megjelent);
a vizsgálat folytán a szerző személye s hivatala
ugyan a hivatalos üldöztetés sulya alól fel lőn
mentve, de oda lett utasitva, hogy a következő
kötetek kibocsátás előtt mindenkor a nm. m. kir.
helytartótanácshoz fölterjesztessenek. A jelen kö-
tet előszavában is ezt irja: „II. Rákóczy Ferencz
fejedelemnek rendelkezésem alatt levő még mint-
egy 20 darab igen érdekes, de nagyon mérges
nyilt levelét épen azért nem adtam, nehogy azo-
kért — mai viszonyok közt — valaki vétkeitessen."
Ezek is jellemző adatok mai sajtóviszonyainkra.

** („Az erdélyi muzeum évkönyvei"~böl) &h&r-
madik kötet második füzeteis megjelent. Szerkesz-
tette Brassai Sámuel. Tartalmát a következő köz-
lemények képezik: Emlékbeszéd Benkő Károly
felett Szabó Károlytól. Római nyomok Erdély
éjszak nyugati részén Finaly Henriktől. Az ó-ilos-
vai római álló tábor és műemlékei Torma Károly-
tól. Kétes távoztyu gr. Lázár Kálmántól. A som-
lyó újlaki román stylü egyházról P. Szathmáry
Károlytól. Állattani közlések Hermán-*. Ottótól.
Érmészeti közlemények Finaly Henriktől. IL
Rákóczi György Lengyelországban Schmidt Vil-
mostól. Orobus canescens L. fii és egyéb Brassai
Sámueltől. Adatok Erdély pók-faunájához Her-
mann Ottótól, és végre az 186,4—1865. évi tudo-
mányos ülésekjegyzőkönyve. Ara isjutányos, mert
az egész Ill-ik kötett csak 1 ft 40 kr.

= (Figyelemreméltó uj dalkönyv.) Az egri
nyomdában épen most egy munka jelent meg ily
czimmel: „Egri dalnok'*. Válogatott komoly és
víg dalok gyüjteménye a honi tanuló ifjuság
használatára; vegyes, férfi- és gyermekkarra át-
írták és kiadták Zsasskovszky Ferencz és Endre,
egri képezdei s gymnáziumi zene- és énektanárok.
I-ső füzet 50 dal tartalommal. — E mű szerzői
ismerve azon hiányt, melyet a műének tanitása
körül hazai tanodáink alkalmas kézikönyv nem
léte miatt éreznek, a fenn emlitett czim alatt oly
füzetek sorozatát inditották meg, melyben 1-ször
a magyar zene legszebb régi s ujabb népdalai,
valamint alkalmi dalok is kardalositva helyet
foglalnak; 2-or a műizlés nagyobb nemesitése vé-
gett a legkedveltebb operák s oratóriumok egyes
kiváló töredékei, nemkülönben más nemzetek ki-
válóbb népdalai is fölvétettek e gyűjteménybe.
Az itt felvett dalok — a tanodákban leginkább
feltalálható erő- s hangterjedelemhez mérve —
háromféle módon átírva jelennek meg. A csinosan
kiállitott I-ső füzet ára csak 30 kr.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
Ji (A középdunai magyar gözhajótdrsaság

hajói) javában épülnek a fiumeiek által Újpesten
felállított fiókgyárban, mi a részvényesekre nézve
a mint halljuk, oly jó hatással van, hogy igen
számosan illetőségeiket hónapokkal elöbb befize-
tik. De kell is, hogy a részvényesek pontosak le-
gyenek, mert a hajóépitési szerződésben szigoruan
megszabott terminusokat az igazgatóság is csak
igy tarthatja meg. A harmadik részlet fizetésének
határnapja, a most folyó márczius hó 31-dike.
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T Á R H Á Z .
Közintézetek, egyletek.

** (A magyar tudományos akadémia) a mult
vasárnap tartotta elnökválasztását, mely alkalom-
mal első jelölt lett b. Eötvös József 16 szavazattal.
B. Vay Miklós 10 és gr. Mikó Imre 6 szavazatot
nyertek. A választás eredménye most legf. helyre
van terjesztve megerősítés végett. — A követ-
kező napon, márcz. 19-ikén az akadémia összes
ülést tartott, melyben a Teleki-féle pályázat ered-
ménye lőn köztudomásra hozva. A 15 pályázott
tragédia közül, mint aránylag legjobb, „A nagy-
ság átka" czimü nyerte el a 100 aranyat. Szerzője
a fölbontott jeligés levél szerint Zichy Antal. —
Ezenkivül még háromban találtak dicséretreméltó
helyeket a birálók, u. m. a „Szerencsés Imre" „Ka-
nut gróf" és „Fattyu Borics" czimü tragédiákban.

= (Takarékpénztáraink.) A székes-fehérvári
takarékpénztár beküldött mérlege szerint, 1865-
ben 16,944 ft. 40 kr. tiszta jövedelmet eredménye-
zett, mig Összes pénzforgalma 2,061,488 ft. l l kr.
volt. — A békésmegyei takarékpénztár mórlege
szerint 1865-ben a tiszta jövedelem 1732 ft. 65 kr.,
az összes pénzforgalom pedig 390,589 ft. 47 k r
volt. — Az érsekujvári takarékpénztár 1865-diki
forgalma 729,110 ft. 47 krra rugott, a tiszta jö-
vedelem pedig 3858 ft. 5 kr. volt.

— (Az erdélyi kölcsönös jég- és tüzkármentö
társaság február 26-dikán tartotta közgyülését.)
Ez alkalommal a rendkivüli égések miatt előidé-
zett, még eddig ki nem fizethetett károk fedezési
módjára nézve a közgyülés egyértelmüleg elha-
tározta, hogy a társaság saját társult tagjainak
kárát gyorsan kitisztáztatni a hiány nélkül megfi-
zetni szabály- és törvényszerü s egyszersmind
erkölcsi kötelességének tartja. Mi végre a kölcsö-
nösség természetében és rendszerében, mint szin-
tén az alapszabályokban alapuló dijpótlék-kötele-
zettség elvénél fogva megrendelte: hogy a társu-
latnak 1865-re kötelezve volt minden tagja, azon
kötelezettségénél fogva, miszerint rendkivüli ese-
tekben a szokott dijon fölül, annak hatszoros
értékéig közrejárulni köteles, ezuttal igénybe
véve a meglevő tartalékot is, az érintett hatszoros
díjnak csakis ' v e d részét az igazgatóság által
a szabályok értelmében kijelölendő idő alatt a
társulat pénztárába fizesse be, s abból az igazga-
tóság a kárvallottakat követeléseik megállapitott
mértéke szerint elégitse ki. Ezt a társulat tagjai,
melynek összes száma a 25,000 számot, a biztosi-
tott érték pedig a 13 milliót meghaladja, annál
inkább elhordozhatja, mivel a társaság 22 évi
fennállása óta a tűzszakban soha dijpótlék-kiro-
váfct nem tett; ellenben osztalékot hétszer adott,
s azok közül egyszer, 1854-ben, 63% juttatott, a
mi a mostani kirovásnál csak 7%-tel kevesebb.
A társulat egyrészének még akkor az volt nézete,
hogy abból tartalék alakittassék, nagyobb szeren-
csétlenségek esetére. De a többség a kiosztást
látta előnyösebbnek, azon elvnél fogva, miszerint
ugy a nyeremény, mint a bekövetkezhető balese-
tek idejében a magát kiütendő hiány a társulat
tagjait illeti.

Közlekedés.
f (Pest és Kőbánya), valamint Pest és Pa-

lota közt husvéti vasárnaptól fogva az egész nyá-
ron át külön vonatok fognak közlekedni minden
vasárnap és ünnepnapon.

x* (Intézkedések a pesti omnibuszokra vonat-
kozólag.) A városi kapitányság ujabb intézkedése
folytán, minden omnibuszon a számnak, vitelbér-
nek, az elhelyezhető személyek mennyiségének
ki kell tűzetniük, nehogy a közlekedő közönség a
kocsisok önkényének legyen kitéve. Éjjel pedig
lámpákat kell alkalmazni a társasjárművekre.

x* (Postaszerzödés Ausztria és Oroszország
között.) A bécsi hivatalos lap közli az Ausztria és
Oroszország között 1866. febr. 9. (január 28.)
kötött postai szerződést, melyet O Felsége 1866.
febr. 23-dikán hitelesített Budán. E szerint a le-
velek dija az orosz és ausztriai postaterületen kö-
vetkezőleg állapittatott meg: Az orosz postake-
rület és Ausztria szomszéd tartományai között,
nevezetesen Galiczia, Bukovina és Slézia nyugati
részében egy egyszerü bérmentett levélért 10 uj-
krajczár, egy egyszerü bérmentetlen levélért pedig
15 ujkrajczár a dij. Az orosz posta és Ausztria többi
részei, valamint a német postaegylet mindazon
országai között, melyek az osztrák birodalmon ke-
resztül küldik levelezéseiket Oroszországba, a dij
egy egyszerü bérmentett levélért 20 ujkrajczár, egy
bérmentetlen egyszerü levélért pedig 30 ujkrajczár.
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Melléklet a Vasárnapi Ujság 12-dik számához 1866.
üli ujság?

** (A budai várban) császárné ő Felsége
lakosztályán némi változtatást tettek, ugyanis az
előszobát egyenes összeköttetésbe hozták a vár-
palota kertjével, ugy hogy egy leendő legmagasb
itt időzés esetén a Felség háboritlanul tehetné a
várkertben sétáit. Az udvari tiszt, ki e változta-
tás megtevésével meg volt bizva, feladatát vé-
gezve már el is utazott.

*• (A képviselők kaszinója,) a „F. L.*'szerint
helyet akar változtatni. Télen át még csak elég
volt a Privorszki által díszesen berendezett
egy nagy terem, de nyáron át aligha ki lehetne
benne állani a hőséget. Ezért alkudozásban is van-
nak már egy alkalmasabb helyiségre, az „Angol
királynő" első emeletén. E kaszinó elöljárói oly
jól gazdálkodtak, hogy a pénztárban 500 ft. fö-
lösleg marad. Ezt külföldön szükségben élő hon-
fitársaink segélyezésére küldik el azon emberbaráti
szempontból, hogy az idegen elemek közt szűköl-
ködők nehezebben juthatnak segélyhez, mint azok,
kik a hazában nélkülöznek.

** (A nemzeti muzeum termei ismét megnyíl-
tak.) Minden hétfőn és csütörtökön a régiségíek
tára, kedden és szombaton a természetiek tára
tekinthető meg reggel 9-től l-ig. A képtár, a fa-
lak nedvessége miatt egy ideig még zárva marad.
Mint helyes uj intézkedés megemlitendő, hogy
ezután azok iránti tekintetből, kik hétköznapokon
nem érnek reá a muzeum látogatására, minden
vasárnap — a norma-napokat kivéve — d. e.
10-től l-ig más 8 más tár lesz nyitva.

** (A nemzeti szinház telke.) A pestvárosi
tanács márczius 20-ikl teljes ülésében a nemz.
szinházi bizottmány egyik ülésének jegyzőkönyvi
kivonata került tárgyalásra, mely szerint a bizott-
mány az „Európa" vendéglő előtti 600 D ölnyi
telekért, mely 1836-ban a nemz. szinház épitésére
határoztatott, követeli ennek kamatait az akkori
becsár szerint számitva s kárpótlásul a telekért a,
régi német szinház telkét. Minthogy a hatóság a
nemz. szinháznak már felajánlott az alsó dunarak-
parton hasonló nagyságu telket, elhatároztatott
hogy megkérik a helyr. tanácsot, jelölne ki a du-
naparton egy telket a nemz. szinház számára,
hogy a város a többi telek elárvereztetésében ne
legyen akadályozva.

= (Pusztitó szélvész) dühöngött e hó 21-kén
fővárosunk felett, mely sok épületen ott hagyta,
rombolásának nyomait. A vihar egy kis délelőtti
jégesö után, mintegy 10 óra tájban kezdődött s 1
óra után érte el tetőpontját, a midőn a házak te-
tejéről rendre söpörte a cserepeket, a reáltanoda-
utczában egy magas tűzfalat ledöntött, ugy hogy
annak tégladarabjai egész az utcza tulsó oldalára
hullottak; de legnagyobb kárt okozott a szélvész
a nemzeti szinháznak, melynek bádog-fedélzetét
föltépve, a szinház melléképületére dobta. Benn
a szinházban épen a szinházi képezde növendé-
keinek vizsgája folyt, akik Vörösmarty „Csongor
és Tünde"-jében szorgalmuk és tehetségök egy-
aránt kitünő bizonyítékát mutatták be, — midőn
a tetőn a mennydörgésszerű robaj elvonta a szín-
padtól a figyelmet s e darab végeztével Egressy
Gábor jelenté, hogy a próbát a történt szeren-
csétlenség miatt folytatni nem lehet. A szinház
fedélzetének e megrongáltatása miatt az előadá-
sok sorát is, bizonytalan ideig, föl kellett füg-
geszteni, mi által a szinház kétszeres kárt szenve-
dett. E romboló vihar alkalmával szerencse gya-
nánt jegyezhetjük föl, hogy emberek sehol sem
sérültek meg.

** (Földrengés.) B.- Csabáról irják, hogy ott
f. hó 16-án este háromnegyed 10 óra körül ismét
töldrergést éreztek, nagy moraj s egymásután kö-
vetkező lökések kiséretében. Pár hónap óta ez a
negyedik eset, melyet ott észleltek.

** (Előkészületek a balaton-füredi fürdői
idényre.) Füred jelenleg nagy változásoknak siet
elébe, minthogy a Sz.-Benedek rend nem rég vá-
lasztott két köztiszteletü apátja, t. i. a szentmár-
toni főapát Kruesz Crysostom és a tihanyi apát
Simon Zsigmond urak pártolásukba vették. Uj
kényelmes hideg fürdők készülnek, a sétatér a
Balaton partján terjedelmesen nagyobbittatik 9
igy árnyékról gondoskodva lesz, a vendéglőbe uj
bérlőt szerződtetnek, szóval mindent elkövetnek,
hogy Füred nemcsak kényelmes, de jutányos is le-
hessen. Kényelmes közlekedésre, minthogy ezentul
éjjeli vonat is megy Budáról Kanizsa felé, rendes
gőzhajó-járattal egybekötve , különös figyelem
lesz. — A fürdő-idény május 20-án nyittatik meg.

** (Köszönet-szavazás.) Pestváros tanácsa
jegyzőkönyvileg elismerést szavazott Korányi
Frigyes pesti egyetemi magántanárnak azon buz-
galmáért, melylyel a Rókuskórház egyik osztá-
lyát, az ottani főorvos betegsége alatt, három hó-
napig dijtalan ellátta. Korányi tanár már a mult
évben hasonló kitüntetésben részesült azon ön-
feláldozó munkásságáért, melyet a mult évi typhus-
járvány alatt a közkórházban kifejtett, midőn az
ottani orvosok közül több a járvány áldozata lett.

** (Kis kölcsönök szegény falusi emberek szá-
mára.) Rosenfeld Jakab Debreczenből, Nagy-
Bajom, Udvardi, Berettyó-Újfalu Derecske ée
Földes községeknek egyenkint 200 frtot, össze-
sen tehát 10000 ftot ajándékozott, mely összegek-
ből a nevezett községek szegényei kis kölcsönt
nyernek, mit aztán hetenkint részletekben fizet-
nek vissza.

** (A Tisza áradása.) A mint Tokajból irják,
az e hó elseje óta beállott esőzések folytán a
Tisza ismét erősen megáradt, s még mindig csen-
des növekedésben. 19' és 10"-en áll 0 felett. Ná-
mény és Tárkánynál azonban már apadás állván
be, valószinü, hogy az ottani emelkedés is mi-
előbb meg fog szünni. A mentesitlen területek
már mindenütt elboritvák. Az ár nem rendkivüli
és nem Í3 veszélyes, ha csak hosszas esőzések a
fenn már mutatkozó apadást megakasztva, ujabb
emelkedést nem okoznak.

= (Körlevél a magyar művészekhez.) A ma-
gyar képzőmüvészeti társulat f. 1866-ik évre tag-
jai közt kiosztandó 2 albumlapra pályázatot nyit,
minden lapra egyenkint 250 ft. tűzetvén ki tisz-
teletdíjul a kövekező feltételek mellett: 1) Sem a
szakma, sem a tárgy ki nem jeleltetvén, hanem a
müvész szabad választására hagyatván, lehet e
mű történeti, vagy a nép-életből meritve, lehet
tájkép, állatcsoportozat stb. 2) Szabadon választ-
ván a müvész tárgyát, annak kiviteli modora sem
határoztatik meg, ugyanazért lehet az kőrajz, kő-
vagy fametszet, kő- vagy rézkarcz, s ha a müvész
maga kinyomtatás alá eí nem készithetné müvét,
arra jeles szakértőt ajánlhat, kivel is eziránt ő
egyezkedik. 3) A kép nagysága körülbelül 12 —17
hüvelyk mértékben tartandó. 4) A |versenyzésre
beküldendő mű mellett a kivitel neme és az arra
ajánlkozó müvész neve is bejelentendő. A műszerző
neve jeligés levélben lepecsételve nyujtassék be,
az ajánlatok pedig nyitott levélben csatoltassanak
a mű mellé, megtartatván egyébkint a versenyzés
szokott szabályai. 5) A 250 ft. tiszteletdij egészen
csak a nyomtatásra elkészített műért adatik ki.
6) A pályamű beküldésének zárthatáridejeül f. é.
julius 1-seje tüzetik ki, mely ideig azok a társu-
lat titkári hivatalában (magyar tudományos aka-
démia palotája) elfogadtatnak. Kelt Pesten, az
igazgató választmány f. 1866. márcz. 1-én tartott
választmányi üléséből. — Telepy Károly, társu-
lati titkár.

— (Szada községe) (Pestmegyében) az 1865.
aug. 7. napján a lángok martalékául esvén, a kárt
vallottak siralmas állapotra jutottak. A szeren-
csétlenek könyeik letörlése 8 házaik ujonnani fel-
épithetése tekintetéből, helyben bizottmány ala-
kult, czélul tűzvén könyöradományok gyüjtését, s
azok igazságos kiosztását, mely szép czél ritka
jó sikert eredményezett. A szerencsétlenek felse-
gélésére pénzben, termesztményben 1200-1300 ft.
gyült be és osztatott ki. A bizottmány most a
nyilvánosság terén forró köszönetet mond a gyüj-
tést járásilag megrendelő megyei tisztviselőknek,
az adakozott községeknek és szives emberbará-
toknak: Isten áldása kisérje a jóltevők minden
lépteit. A bevételek és kiadások részletes szám-
adásai a helybeli község házánál akármikor meg-
láthatok. — Szappanos Sándor m. k. bizottm. tag.

*• (Halálozás.) Szatmáry Lajost, a m. föld-
hitelintézet előadóját s az irói segélyegylet pénz-
tárnokát az a csapás érte, hogy neje, szül. Dologh
Eleonora, a derék hű nő, s a derék magyar asz-
szony, e hó 21-ikén elhunyt. Hült tetemeit 23-kán
tették örök nyugalomra a kerepesiuti sírkertben.
Áldás legyen hamvai fölött!

*• (Halálozás) Vass Amália fiatal tehetsége
szinésznő, kit a fővárosi község a népszínházból
ismert, e hó 19-ikén meghalt.

— (Adakozások.) A Vasárnapi Ujság szer-
kesztőségéhez mult héten beküldetett:

A bukaresti ref. templom számára: Adorján-
házáról többen Szabó István lelkész által 2 ft. —
Szeghalomról Mészáros István földmivelő 2 ft.

A Keresztessy-árvák számára: Piroaról Bol-
dizsár Lajos lelkész 2 ft., Béres Mihály 1 ft., Bé-
res József 1 ft. Összesen 4 ft.

— (Adakozás.) ínséggel küzdő bukovinai
magyar testvéreink fölsegélésére a Vasárn. Ujság
szerkesztőségéhez beküldetett:

VI. közlés : Adorjánházáról többen Szabó
István lelkész által 6 ft. — Tiszakürtről a ref.
egyház tagjai Séra Ferenez által 8 ft. — Ér-
Tarcsáról a ref. egyház tagjai Bajza Antal lelkész
által 1 ft. 30 kr. — Békésről az újvárosi két
olvasókör tagjai Varga György elnök által 16 ft.
52 kr.

Összesen 31 ft. 82 kr.
Az eddigi I.— V. közlésekkel együtt begyült

összesen 621 ft. 22 kr., 2 db. cs. arany, 2 db. kétfo-
rintos tallér, 1 db. egyfrtos és 4 db. ezüst huszas.

(Az egyes adakozók jegyzéke: Adorjánhdzán: Cso-
masz Ferencz 30 kr., Csomasz Pál 40 kr., Csomasz Lajos
30 kr., Domján Károly 20 kr., Domján Pál 10 kr., Jánosa
István. 10 kr., Csomasz Dániel 30 kr., Najpor László iskola-
tanitó 20 kr., Özv. Gál Ferenczné 1 ft., Felső Márton Fe-
renez 10 kr., Felső Szaloki József 10 kr., Gyomoréi Sá-
muel SO kr., Márton Dániel 10 kr., Biró László 5 kr., Já-
nosa Mózes 10 kr., Szakái Károly 10 kr., Bolla Ferencznő
20 kr., Szalóki Sándor 10 kr., Szabó István lelkész ur 50
kr., Ifju Molnár Pál 20 kr., Marton Mihály 10 kr., Szalai
Sándor 10 kr., Alsó Márton Ferencz 10 kr., özv. Molnár
Pálné 10 kr., Kupi György 8 kr., Szalóki Dániel 20 kr.,
öreg Molnár János 10 kr., Belső Szakái Sándor 10 kr.,
Kardos István 5 kr., Káldi Pál 5 kr., Kántor János 10 kr.,
Szalóki Pálné 10 kr., Csirkovics János 10 kr., Ferenczi
Lajos 10 kr., Molnár István 10 kr., özv. Márton Gáborné
10 kr., Fülöp János 10 kr., Szalóki László 5 kr., Fülöp
Sándor 10 kr., Csomasz Gábor 30 kr., ifj. Bontz János 10;
Molnár László 10 kr., Bolla László 10 kr., Csomasz József
10 kr., Gyomoréi József 20 kr., Kovács Gábor 10 kr., özv.
Fülöp Sándorné 10 kr., Alsó Szalóki József 10kr , Erebéli
Imre 5 kr., Egy valaki 27 kr. Öszesen 8 ft. Ebből 6 ft a
bukovinai inségesek, 2 ft a bukuresti ref. templom
számára).

Nemzeti szinház.
Péntek, márcz. 16. „Herodes." Történeti tra-

gédia 5 felv. Irta Szász Károly.
Szombat, márcz. 17. „Az afrikai nö". Opera

5 felv. Zenéje Meyerbeertől.
Vasárnap, márcz. 18. „A nagyapó." Nép-

színmű 4 felv. Szigligetitől. Ez alkalommal a
nemz. szinház két hasznavehető tagja, a Némethy-
pár, utólszor lépett föl, s a közönség részéről me-
legen fogadtatott. Azonban az előadást Balázs-
Bognár Vilma roszulléte miatt a második felvo-
násnál félbeszakitották.

Hétfő, márcz. 19. „Egy szegény ifju törté-
nete. Színmü 4 felv. Irta Feuillet Oktáv.

Kedd, márcz. 20. „Az afrikai nö." Opera 5
felv. Meyerbeertől.

Márczius 21. és 22. A szinház fedélzetének a
szélvész által történt megrongáltatása miatt nem
volt előadás.

Szerkesztői mondanivaló.
8154. Kecskemét. K. K. Ez, valamint az előbbi, csak

a terjedelem miatt esik némi kifogás alá. Majd csak az
„opportunitás" segíthet rajtok.

8155. Pest. K. B. Még semmi eredmény. Ajánljuk *
személyes sürgetést.

8156. N. Szeben. H. P. K. Nem tudjuk még, a mű
terjedelme meg fog-e egyezni a lap oekonomiájával.

8157. Csalán P. A tárgy most nem egészen korszerű.
Most nem árt, ha kissé mértéken tul is gyakorolják azt a
mesterséget, a melyet ön sok tekintetben méltán meg-
támad. Elvben helyeseljük, de kedvezőbb időpontot vá-
runk. Néha ez is politika.

8158. V. Turszki. Nem hittük volna, hogy az is baj.
Épen mások kedveért tettük a változást. Majd segitünk a
dolgon. Addig is szivesen tiszteljük a megbízókat s a ked-
ves öreg postást, a kiről fel nem tettük volna, hogy még
ily hasznát is lehet valaha venni!

8159. Pest. R. J. A költemény, kisebb-nagyobb vál-
tozatban a magyar s egyéb népmesék közt is feltalálható.
Nem tudjuk, miért számitja on a „zsidó népköltészet"
virágai közé?

8160. Dobsina. D. V. A pótlékot köszönettel vettük.
A választásban megnyugszunk 8 az ígértet kérjük.

8161. Ó-Szöny. M. G. A megemlékezés valódilag
váratlan meglépés volt. Jövő évi ismétlésére számitunk,
ha kissé korábban lesz is, mert aktkor tartósabb lesz.

8162. Németujvár. S. I. A közlött adatokat köszön-
jük s hí^ználatvégett a felszólaló urnak átfogjuk küldeni.

8ití,i. P. P. P. Sero post fes a! Hanem egy kis csen-
des kisérlet talán nem fog ártani. Különben csak három év
mulva telik le a cyclus. Addig pedig sok viz lefolyhat a
Garamon, rectius: sok bor a torkotokon.

8164. Miskolcz. U. K. A mutatvány darabokat kínál-
tuk fűnek fának, de bizony még eddig semmi sükerrel.
Nem kellene azt most folytatni. Az edelényi czukorgyár
már megjelent lapunkban.

8165. N. E. község! jegyző urnak. A táviratilag
megrendelt álladalmi s községi adókönyvecskéket azonnal
utnak indítottuk. Ezen adókönyvecskékből mindig na-
gyobb mennyiség áll készen. (Kiadóhivatal).

SAKKJÁTÉK.
325-dik sz. f. — Szalay Sándortól

(Gyomán).
Sötét.

a b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 320-dik számu feladvány megfejtése.
Világos. Sötét.

1. Vdl—d4 Fg7—d4:A)
2. Fe8-g6f Kfö-eö
8. Ha6—b8 tetsz. sz.
4. II—fmat.

Világos. A) Sötét.
1 e6-e5
2. Vd4—f2:f Vc3—f8
3. Vf2-f3:f Kf5-e6
4. Vf3-f7fmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: Gr. Festetich Benno. — Miskolczon: Czenthe
Jozsef.— Tisza-Polgáron: Liszauer József. —Pozsonyban:
^sery Gábor. — Pesten: Rakovszky-Vagyon Judit.

j
[

Hónapi- és

35
26
27
28
29
30
31

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerd.
Csüt.
Pént.
Szomb.

Katholikus és
H

Protestáns
naptár

Márczius
G6 Gy.o.B.A.
Jenő, Manó
Rupert püsp.
Sixtus pápa
Nagy csötörtök
Nagy péntek
Nagy szombat

GÖPal.gy.
Jenő
Rupert
Virány
Angyalka
Nagy pént.
Nagy szomb.

ETI-NAPTÁR.
Görög-orosz

| naptár

Márcz, (ó)
13 B 5 Nicephor
14 Benedek
15 Agapius
16 Sabinus
17 Elek
18 Cyril
19 Chrysanth

Izraeliták
naptára

Niz. Ros.
9

10 Böjt
l l Manassze
12
13 Mihály
14 Bár. áldó.
15 28. Sab.

Hold változásai. ü> Első negyed pénteken 23-án, 2 óra

í
hossza

t.

4
5
6
7
8
9

10
18

p-

35
34
34
33
32
31
30

*
O

5
5
5
5
5
5
5

p-

56
54
51
49
46
45

4
perczkor

nyüg.

6

6
6
6
6
6
6
6

p-

20
21
22
24
25
26
27

H ö
hossza

t.
118
131
144
156
169
181
193

délután.

p.

20
23
l l
45
16
18
21

k<Sl

6. p-

este
1
2
3
4
5
6

41
44
49
52
56
56

nyüg.

2
3
3
4
4
5
5

p-

41
20
52
24
51
17
43

TARTALOM.
Tisza László (arczkép). — Barna halász ifju. —Nyom-

tatott hirlapok a kuruozvilágban (vége). — Apróság. —
Felszólitás a honi műemlékek kutatása és megismertetése
érdekében. — Császárné Ö Felsége a magyar hölgyek kö-
rében Budán (képpel). — Horkai Antal (arczkép). — A
sztraczenai völgy (képpel). — Az aqua tofana. — Egy
pacsirta jellem- és életrajza. — Észrevételek a murányi
várról. — Felhivás. — Egyveleg. — Tárház: Irodalom
és müvészet. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Kozintéze-
tek, egyletek. - Közlekedés. - Mi ujság? - Adakozás.
— Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — bakk-
játék. — Heti-naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-utcza 1. sz.)
* «l
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HIRDETÉSEK.
Az általam közrebocsátott

„SÍREMLÉK-ALBUM"
czéljából az ország különböző vidékein a a dunafejedelemségekben felállított ügynökségekre vonatkozólag
van szerencoém az illető ügynök urak névsorát azon tiszteletteljes értesités mellett közzétenni; hogy az érdek-
lett Album nagyválaeztéku íuintarajzai után s azokhoz mellékelt nyomatott árszabályzat szerint mindennemű
megrendelések sírkövekre, épület-munkákra, emlékszobrokra, feszületekre, keresztelő-medenczékre, a egyéb
márványmükészitményekre ugyanazok által elfogadtatnak s pontosan foganatosíttatnak.

Almámon : Beck Mór.
Alsó-Jasz-Szent-Györgyön: Gallovich

János.
Abrudbánya!!: Remetey Ignácz.
Aradon: Andrényi Károly.
Apathiában: Weidinger Zsiga.
Aroksznllásoii: Strasser Dávid.
Abonyban : llutkay Sándor
Beszterczebányán : Piukovich L.
Brailaban: Sréter Illics.
Bukarestben: Stuhr Károly.
Battaszékcn : Koller^t. J.
Brassóban: Zürner Ferencz.
N.-Becskercken : Schaffer Pe'ter.
Békésen: Konsitzky János.
B.-<Jsnbán: Singer D. A.
Belgrádon: Bucovalla és Mejovies.
Bezdáuban: Schwell E. T.
Beszterczén: Kelp Frigyes.
Hogsánban : Blaschuty J. fiai.
Broodon : Dimovic I). N.
Bonyhádon: Straicher Benő.
Beodrán : Karácsonyi Miklós.
Csakóvan: Dina György.

.-Csanádon : Tulb Sz János
üzegléden: Gombos Pál.
Csongrádon: Marsies Ignácz.
Devecserben: Steuer József.
Dobsiiláll: Gömöry Gusztáv.
DAIllölkön : Turcsányi Andor.
Dal j an : Weisz testvérek.
Dééscn: Kréiner Samu.
D.-Főldvaron : Nadhera Pál.
Eleken: Szál Antal.
Egerben: Polereczky Gyula.
Eperjesen: Polt Ferencz
Erzsébetvárosban.- Szonkovics Z.
Eszéken . Flambach Alajos.
Fehérgyarmaton: Balika Sándor.
Fehértemplomon: Sehescherko A.
Felsőbányán : Ilusovszky Gyula.
Félegyhazán: Molnár Alajos.
Fogarason : Novák János.
(íalaczon : Metaxa A.
Ginrgevoban : Waldner Vilmos.
CüöIInitzen : Szentistványi F. J
B.-Uyarmathon : Gazdik Lajos.
Gyöngyösön : Kozmáry János.
Gyulán: Dobay János.
Högyeszen: Kausz S. özv. és fiai.
Halason: Hirschler Dávid.
Hátszegen : Lengyel A. és fiai.
Hatzi'eldcn : Schnur Férd. S.
Hódságon: Kausch Antal.

Az illető ügynök urak névsora következő
Hold-Mezé-Vásárhelytt: Szokolovits I.
Jassyban: Iiíiumgartner Frigyes.
Jászberényben : Holczer testvérek.
Iglón: Schwartz A. W.
Ipolysághon: Mikulásy Gyula.
Kassán: Jermy Károly.
Karánsebes : Engels Mátyás.
Kaposvárott: Leipzig Antal.
Karolyvárott: Fröhlich Albert.
Karlovirzon : Gyarmathy Gusztáv.
Károlyfehérvárott: Materny Emil.
Kalocsán : Loidl József.
N.-Kanizsán : Kecskés János.
Krajován: Vidacs István
Kecskeméten: Papp Mihály.
Kézsmárkon: Szopko C. N.
Kézdi-Vásárhelytt: Csiszár Mihály.
IV.-Kikindai!: Kisslinger Mátyás
Kis-Körosőn: Teichner Illés.
Kolozsvárott: Tauffer Ferencz.
H.-Konilóson: Csernik Gusztáv.
Kulán: Bosnyák J. utóda.
Kun-Sz.-Miklóson : Leschitz Mátyás.
Kun-Sz.-Máríonbnn: Nitsch Márton
Körmöczbányan : Jánosy J. özv.
Léván : Missik J.
Lippai!: Vinternitz és Büchler.
Lompalánkáii: Rojesko J.
Losonczon: Geduly Albert.
Lovrinban: Krausz Péter.
Lugoson: Schieszler A.
Makón: Böhm Albert.
M.-Vásárhelytt: Fogarassy Döme.
Medgyesen: Guggenberger F. J.
Miskolczon: Bede László.
Moóron: Haan Károly.
Munkácson: Tóth Károly.
Nagy-Károlyban: Nasch és Weisz.
Nyírbátorban: Legányi Ede.
Nagy-Kanizsán: Vucskics János.
Nagybányán: Haracsek János.
Ríagy-KaHóban: Mandl Salamon.
Nagy-Enyeden: Hank K. Adolf.
Nagy-Kőrösön: Szikszay L.
Nagy-Sz.-Miklóson: Karl Nándor.
Nagy-Sinken : Potóczky Péter.
Nagy-Váradon : Sdravich János.
Nyitrán : Filberger R. A.
Nyiregyházán : Kralovánszky L.
Oraviczán: Becher József.
Orsován: Böhme Károly.
Orosházán : Vangyel Mihály.
Ösiödön: Fábián Mihály.
Pápán: Bermüllor József.

JE vállalatomnak szives pártolását azon bizalomba helyezem,
részesülni.

1532 (2 — 15)

Palánkán: RosenstockSal.
Pécsett: Opctko Zsiga.
Pét; rváradou : Láng Mátyás.
Petriniában : Schmidt M. F. fia.
Perjámoson: Báumel testvérek.
Hadojeváczon : Büchclo J.
Rimaszombatban: Radványi István.
Itozsnyón: Pekár Sándor.
Sátor-A.-Ujhelytt: Szentgyörgyi J.
Sárospatakon: Rosenblüh J.
Segesvárott: Misselbacher J. fia és

Teutsch.
Selmeczen : Dimák J. E.
Szabadkán: Demeráez Albert.
Szathmarott: Juracsko Dániel
Számos-Ujvároít: Harugay István.
Szarvason: Jánosy János.
Szászrégenben: Wachner Tragot.
Szegedfii : Reinitz Vilmos.
Szegszárdon: Fejős J. M.
Szentesen: Dobray Sándor.
Szebenben: Dinges J. Nándor.
Székesfehérvárott: Guthárd Mór.
Székelyhidon: Szabó István.
Szifágy-Somlyón: Breszler János.
Szigetvárott: Koharics Ferencz.
M.-Szigethen: Fersin Ferencz.
Tisoltzon: Küchta Dániel.
Toltschán: Bauer József.
Tordán: Osztián testvérek.
Topolyán: Ettinger D.
Tokajban: Kempner József.
Temesvárott: Weisz Bálint.
Turmogarellóban: Woititz Zsiga.
Turnseverinben: Csokulia D.
Tiftelben : Kresztics Mihály.
Uj-Verbászon: Szmiha A.
Uj-Vidéken: Menráth Lőrincz.
Szék-Udvarbelytt: Dobray Nándor
Ungváron : Landau Dávid.
Uj-Aradon: Orth J. A.
Uj-Becsén: Kugler Ed. József.
Vág-Ujhelytt: Zobel és Sterner.
Varasdon: Koterba Vincze.
Verseczen: Schlemmer József.
Veszprémben: Guthard T. fiai.
Viddinben: Joanovics J.
Vingán: Augusztinov Antal.
Vukovárott: Pirra György.
Zágrábban: Kroschul M. C.
Zentán: Győrfii Iván.
Zilahon: Orbán Károly.
Zimonyban: Vasilievies Vazul.
melyben szerencsés valék eddig

Gerenday Antal,
elsö Orsz. szab. márványmügyártulajdonos.
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Német-
országi
tricliin

Nagyitóüvegek (Mikroskope) a trichinek
(fonalócz) vizsgálására, trichin-készü-
lékkel 6 ft.

Nagyobbszerűmikroskópok 10 ft. és feljebb.
Legujabb szerkezetű vámsuk-levélmérle-

gé : íft.
Magnesium-sodrony (1 láb) . . 10 kr.
Finom szemüvegek, aczél és szaru foglal-

ványnyal 1 ft., 1 ft. 50 kr., 2 ft.
„ szemüvegek ezüst foglalványnyal

8 ft., legerősebbek 5 ft.
„ ezüst szemüvegek foglalvány nél-

kül 3 ft.
„ arany szemüvegek könnyü foglal-

ványnyal 6 ft.
Rococos (Pince-nex) kautsuk foglalvány-

nyal 1 ft. — 1 ft. 50 kr.
,, békateknő foglalvány-

nyal . . 3-5 ft.
,, aczél foglalványnyal

1 ft. 50 kr , 3 ft.
„ ezüst foglalványnyal

8 ft. 50 kr.' 5 ft.

Rocoeos

Rococos

Rococos

Szinházi látc«ők, egészen tiszta sssinvevő
(achromatisch) üvegekkel különféle fog-
lalványnyal 5 ft. 80 ftig.

Kettős tábori látcsők (Binocles) 16ft. 40ftig,
Finom távcsök 5 ft. 30 ftig'
Érez és kéneső légmérők (Barometers), hév-

mérők (Thermometers), időmérők (Me-
tronómén), rajzoló-eszközök, kéz-üvegek
(Loupen), bőr-, must-, eczet- és pálinka-
fokmérők, stereoskópok sat., a legjutá-
nyosb árakért kaphatok s ajánl tatnak

CALDERON és TÁRSA
látszerészek által Pesten, a váczi-

utczában.
$i£8F~ Kijavítások a leggyorsabban s leg-

jobban eszközöltetnek.
gPP1"* Oszerű szinházi látcsők és távcsők

illendő felözetés mellett ujjakkal beeserél-
tetnek. ' 1544 (2—10)

tl&~ Levélbeli megrendelésekre a leg-
nagyobb gond fordittatik.

GRIHAÜLT és TÁRSA gyógyszerészek
Matico-injectiója és matico-tokocskái

PÁRISBAN (Rue Richelieu 45). 1395 (15—32)
Uj gyógyszer, mely a Perui matico-fa leveleiből van készitve a gonorhöe gyors és

csalhatlan gyógyítására a nélkül, hogy a belsö részekben feszültséget vagy gyuladási
idézne elö. Dr. Ricord s a párisi orvosok többje ezen szer megjelenése óta minden más
gyógyszereket mellőznek. Az injectio, a betegség kezdetekor a tokocskák idült esetek-
ben, mikor a copahü, cubeba s más ércees alapokon fekvő injectiók hatása eredmény
nélküliek maradtak — alkalmaztatik. — Az injectio ára 2 ft., a tokocskák ara * ft.
50 kr. A főraktár létezik TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél, Pest király-utcza 7. sz. a.

Szakáll-hagyma,
n e m p o m á d é !

Ez egy uj találmányu czikk, mely biztos hatása által
a teljes és erős bajusz és szakáll növését gyorsan és csal-
hatatlanul előmozdítja; négy-hat hónapon át való folyto-
nos használás által az ifju egyének biztos sikert aratnak.

Egy üveg ára 2 ft. 10 kr. Postai küldésnél egy üveg pakolásaért 20 kr.,
azontul minden darabnál 5 krral több számittatik. A küldés csak készpénzfizetés
vagy postai utánvét mellett eszközöltetik. Megrendeléseket elfogad

Pesten: TÖRÖK JOZSEF gyógyszerész ur, király-utcza 7. sz.
Bécsben: Weinberger Zsigmond ur, Rothenthurmstrasse Nr. 8.
Prágában: Fragner B. gyógyszerész ur, Kleinseite.
Krakóban: Stockmar Ernő gyógyszerész ur. 1530(4-12)

KÖLCSÖNÜGYLETEK ESZKÖZLÉSE.
Alólirott ezennel ismételve tisztelettel kész szolgálatát a t. ez. földbirtokos

uraknak nem csak kölcsönügyletek eszközlésére, melyekben gyors eljárását több
izben igazolhatta, hanem birtokrészletezések végrehajtására is, mely ügyleteknél a
részletvevók a szerződési vételárnak — megállapítandó mennyiségü évek alatt —
csak 7 /o-át fizetik bérletmódon, s eképen a megállapitott számu évek letelte után
az ily földbirtokok adósságmentes tulajdonukká válnak. Megjegyezve még azt,
hogy az ez ügybeni megbízások telje* sik'eresitése előtt semmiféle dij nem fizetendő.

STRELISKER MANÓ,
1517 (8 —8) irdája Debreczenben, Széchenyi-utcza 1763-dik szám.

A legczélezerübbeknek s legjobbaknak elismert

kerti- és tüzi-fecskendok,
melyek a pesti gazdaság kiállitáson éremmel tün-

tettettek ki, a legjutányosb árért kaphatók

Mendi István-nál
Pesten.

Raktár: király-utcza 18. sz. — Gyár: nagy diófa-nteza
1 0 . SZ. a . 1589 (3—6)
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MÖSSMER JÓZSEF
rumburgi vászonraktára

„AlEKlASSZO«i¥HOZ«
Pesten, uri- és zsibárus-utcza szegletén, b. Orczy-fcle házban,

ajánlja igen jól rendezett árutárát, ugymint:
rumburgi, hollandi, creas, sziléziai fonal-vásznak, %, %, '% széles

ágylepedöknek valo vásznak, valamint kész fehérnemüek,
SO rőfös asztalnemüek, 6, 12, 18 és 24 személyre való asztalteritékek, törülközőkendők,
asztalabroszok különféle nagyságban, asztalkendők, kávéskendők, fehér és szines vászon
zsebkendők, angol és franczia battistkendók, fehér és tarka vászon csinvat-ágynemüek,
butorcsinvatok, nankingok, szines perkálok, gazdasági ruhaszövetek, szines ingkelmék,
asztal- éi ágyteritök, ugyszintén mindenféle fehér szövetek, fehér perkál, battist, clair,
moul, nyári pikó, madapolan, angol shirding, pÍKé-takarózók különféle nagyságban;
ezeken kivül angol gyapjubársonyok, szines perkálok, orlean- és lüster-szövetek, ruhák-
nak való jutányos fryapju-szöveték, szines alsó-szoknyák, amerikai bőrök, viaszos vász-

nakat és több itt meg nem nevezett áruezikkeket, és mindennemü
fetiérneiiiiiekfcől,

legjutányosbra szabott áron.
A vásznak v a l ó d i s á p é r t j ó t á l l á s biztosittatik.

Vidéki megrendelések, feladvány szerint, pontosan és jól teljesittetnek.

KÖNIG GYULA
(Pest, 3 korona-uteza 12. sz.)

importált szivar-üzlete
legnagyobb transito-raktára

a svájczi s más külföldi- és importált havannah-
szivaroknak

100 darab, vámot beleértve. 5 frttól 55 frtig,
kizárólagos raktára jeles és igen finom törökdohánynyal töltött

IS?" papir-szivarkáknak * ^ f
a sz.-pétervári és moskaui nagyhirü L a - f é r m e gyárból.

Réezletes árjegyzékek ingyen. — Vidéki megbízások pontosan telje-
eittetnek. 1488 (9 —9)

Tek. Numvári Werther Frigyes urnak
PESTEK.

Nagy hírben levő sósborszesz (Franzbranntwein) készítményének sokat,' sokat
köszönhetek, mert fájdalmaim, melyeket a rheumatikus s köszvényes bajok tagjaimban
elóidéztenek, a kétségbeesés kitöréséig kínoztak.

Ezen idegszaggatások ellen, a szó teljes értelmében , már minden erre vonatkozó
szereket eredmény nélkül használtam, de fájdalmaim kiujulvaj ismét türni kénytettem,
mig végre a tek. ur fenntemlitett szere e makacs bajomategyelőre csillapította, és végre
örömem és háladatosságom jeléül, szenvedéseim megszűnte után, önnek határtalan tisz-
teletem mellett elismerésemet kötelességemnek tartván kijelenteni.

Szt.-Miklós, márczius 6-án 1866. 1567 (1—2)
A tek. urnak alázatos K á ( a y M e n y h é r t .

Nem mulaszthatjuk el a fentebbi jeles mondatokat a t. cz. közönség figyelmébe
ajánlani, annyival inkább is, mert sósborszesz készítményünk belbajok ellen is kitünő
hatással bir. , .

Használati utasítások magyar vagy német fordításban ingyen mellekeltetnek, bizo-
mányosaink névsoraival, a melyek itt sokaságuk miatt nem közölhetők.

A cs. kir. kiz. szab. Életital s Sósborszesz központi iroda s
főraktára

Pest, ország-ut 25. szám, a Muzeum átellenében.

Sirop de digltale de Labelonye
Pharmacie rue Bourbon-Vilieneuve 19. á Páris.

Ezen szörp már 80 év óta különösen szivbetegségek, vízkor s mellfájdalmak
ellen alkalmaztatik tartós és kiváló eredménynyel. Francziaország leghiresb orvosai
közül, kik ezen szörpöt rendelik, Andral professor, Bouillard, Fouquier, Marjohn,
Rostán sat. urakat nevezzük itt meg , kiknek nyilatkozatai szerint ezen szörp a
heves szivdobogást gyorsan csillapítja, s a keletkezésben levő vizkórt is, egyedül)
hathatósága s kellő alkalmazása s megfelelő életrend követése mellett csakhamar
eltávolítja. Ezen szörp számtalan esetben — tekintve annak ártalmatlanságát a
gyomorra nézve, megbecsülhetlen háziszer különösen a tüdőlob ellen, kitünőnek
bizonyult be továbbá annak hathatósága, tüdőhurut, szűkkeblűség (asthma), nátha,
a hörgők gyuladása, idegesköhögés, náthaláz, szamárhurut, vérköpés eat.jelien — A
Labelonye-féle szörp egyedül csak palaczkokban, melyek szines függj egy ékkel,
kupakkal s kék zsinórral ellátva s lepecsételve vannak s a feltaláló jelzékét magukon
hordozzák — szolgálhatnak csak ki.

Kapható P e s t e n : Török József gyógyszerésznél, király-utcza 7-dik sz. a.,
Scholcz János városi gyógyszerésznél a városháztéren. — Budán: az udvari
gyógyszertárban s a vidék minden gyógyszertáraiban. 1548 (2—6)

A D r . PattÍSOn-féle kÖSZvény-gyapot enyhiti s gyorsan gyógyítja a

köszvény és csúzok
minden nemeit, u. m.: arcz, mell, nyak és fogfájdalmakat, a fej, kéz- s térd-köszvényt,
gyomor és altesti s a t. fájdalmakat; 1 csomag ára használati utasítással együtt 50 kr.,
egy nagyobb csomagé 1 ft. 1 5 0 9 ( 8 ~ 5 )

Valód! minőségben kapható: Budán, TAUB W. Tabán, szarvastér 613. sz. a.

Minden gyomorbaj és váltólázban szenvedőknek na-
gyon ajánlandó

DR. PEARCE EDW. 1602(6-12>
szabadalmazott

GYOMORSZESZE
(Magén-

mint kitünö segédszer, ugymint: elromlott gyomor, étvágyhiány,
gyomor-émelygés, rögzött gyomorgyengeség és rosz emésztés,
savanyképzés, gyomorégetés, felfúvódás, gyomorgörcs, fejfájás

(ha t. i. ez a gyomorból származik), váltóláz Stb. ellen.

Főraktár egész Magyar-, Erdély-, Horvát-, Tót- és Dalmát-
országokra nézve:

PESTEN TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt, kihez mindazon vidéki gyógy-

szerész urak, kik raktárt kivánnak átvállalni, sziveskedjenek fordulni.
BÉCSRE és a többi koronaországokra nézve a főraktár WEISS JÓZSEF

gyógyszerész urnál létezik Bécsben, Tuchlauben Nr. 27.
Azokon kivül még léteznek raktárak következő gjógyszerósz uraknál:

Aradon: Szarka János.
Baán: Bartovics István.
Báttaszéken: Pasch Lajos.
Brassóban: Stiehler Ede

„a fehér templomhoz".
Csáczán : Bentsáth Fidél.
Czirczen:Vekerle János.
Debreczenben: Borsos F.
Egerben: ErtingerIgnácz.
Eszéken: Karolovics M.és

Deszáthy István.
Daruvár-fürdőben: Ku-

scheyitch A. L.
Göllnitzben: Brujmann K.

Ede.
Gyöngyösön : Koczíano-

vich J .
Győrött: Némethy Pál.
Hajdn-DoroghOB: Tanács

Mihály.
Illőkön: László Frigyes.
Jánosházán: Kossá Guszt.

JáAzkán: Ody Károly.
Jolsván: Maiéter Béla.
Kolozsvártt: Hincz D. és

Wolff János. •
Lugoson: Kronetter F.
Magyar-Óvártt: Sziklay

Antal.
Makón: Nagy Adolf.
Miskolczon: Balogh Istv.
Módoson: Jezovits Zsig-

mond.
Monoron: Demtsa Kon-

stantin.
Munkácson: Gottier Lip.
Nagy-Lakon: Lenhard J-
Nagy-Mihályban: Czibur

Bertalan.
Nasiczban (Szlavoniában):

Mernyik András.
Orosházán: Székány Istv.
Pécsett: Nendtwicb. Vilm.

Pozsonyban: Pisztory B.,
Schneeberger D.

Rimaszombaton: Hamal-
járK.

Rosnyón. Posch J. J.
SárbogárdonTrsztyánszki

Károly.
Szegeden: Aigner Károly

és Meák Gyula.
Szent-Miklóson: Haluska

Péter.
Szinér-Várallyán: Gerber

Ödön.
Szikszón: Aichmann Józs.
Temesvárit: Pecher J. E.
Tokajban: Krotzer Ágost.
Tornallyán: Lipthay J.
Ungváron: Bene L.
Uj-Bányán: Nickel Ödön.
Varasdon: Lellis Ede.
Zágrábban: Mittelbach Zs.

Ára egy üvegcsének, használati utasítással együtt, 1 forint.
Postán küldve a pakolásért 20 kr. több.

Isméti eladóknak illendő engedek adatik.

SZABÓ FERENCZ,
gépész,

ajánlja magát mindenféle

malmok épitésére,
ugymint: viz-, göz-, ló- és szélerőre egyszersmind

ajánlja ujonnan föltalált

buzakoptató gépeit,
melyek szakértő emberek által a legjobbaknak

ismertettek el; továbbá mindenféle

javitásokat
czélszerüen végez, s a megrendelők kivánatára

tervekkel is szolgálhat.

Gyár: 5 pacsirta-uteza 3-ik sz. a.
PESTEN. 1542 (2 -8)

Viz által légzárolt házi és szoba-ürszékek,
melyek által a bűz tökéletesen elzáratik, darabja 5—8 ft., kettős zárral, csinos
szerkezetű 15 ft.

m e l y m i n d e n árnyékszékhez alkalmazható, s mely által a légvonal és
Jbüz tökéletesen eltávolittatik, darabja 10 ft.

E két tárgy királyi szabadalommal láttatott el.
Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott.

m e l y e k alkalmazása által a füst a konyhából és
i k h i i b j l O f t

A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 ft. számittatik.
Felnőttek számára fürdőkádak 13—15 ft., háztetözések s más egye'b érezmun-
kálatok uj s régibb épületekre a legjutányosb áron számittatnak, s még a legcse-
kélyebb tárgyak is kijavítás végett elfogadtatnak. l 4 2 5 (5—6)

MIKSITS KÁROLY,
bádogos-mester.

RAKTÁRA : rózsatér, 2-ik szám a városháza mösött.
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WALSER FERENCZ
harangöntö,

kerepesi-ut és nagykereszt-utcza szögletén

PESTEK,
ajánlja magát

a t. cz. közönség és érdemes községeknek tetszés
szerinti nagyságu s tiszta egész összhangzatu

valamint a legujabb szerkezetű

Szabadalmazott raskalap, mint legjobb hang-
vecetö — legujabb szerkezetű.

A fakalap v. a régibb szerkezetű korona.

Az én találmányom módja szerint megujitott e's a magas
kormány által szabadalmazott öutött-vas kalappal ellátott
harangok a legnagyobb előnyt nyujtják, mert koronájuk, azaz

kalapjuk fordítható,
és igy a harang nyel-
vének felüte'si helyét
megváltoztathatván,

a harang megrepe-
dése lehetetlen s leg-
nagyobb tartóssága

biztosittatik, azonkivül az ujonnan szerkesztett és szabadal-
mazott surlódásment persely által, mely igen könnyen for-
dul, a harangozás is igen kevés eröt igényel; továbbá a torony
szilárdságát sem rongálja, mert könnyü forgása által a harang-

lábat legkevésbé sem ingatja meg. Az íly módon felszerelt harangot tökéletesen kilóditani lehet, mely által a hang is egészen kitó-
lul, s igy teljes hangját és erejét éri el; minden zavart hang és az oly ijesztő kongás pedig, mely tökéletesen ki nem lódítható
harangoknál előfordulni szokott, teljesen elmarad.

Kivánatra öreg harangok is megváltoztathatnak uj rendszerem szerint, és uj felszereléssel láttatnak el a legjutányosb áron.

Titkos 1519(5-12)

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

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

délután 1-4 óráig.
£ V Díjazott levelekre azonnal

válaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megkdldetnek.

Hirdetés.
A sárospataki maloBiko-bányabirtoko-

sok határozatából tisztelettel jelentem az
érdeklett t. cz. közönségnek, hogy Láczay
K á r o l y urral kötött 12 évi bányahaszon-
béri szerződésünk ideje folyó évi február
7-dikén lejárt; azóta a bányát magunk ke-
zeljük. Ez okból a több százra menő kész
malomkövek árát tetemesen leszállíthattuk;
a 3—4' széles kövek ára jelenleg 8—45 ft.
Bármily nagyságu malomkövek készítését
is elvállaljuk. A molnárosan kifaragott kö-
vekért, a rendes áron felül, csak a kikészi-
tési ár számittatik. — Sárospatak, márczius
15-én 1866. 1562 (1—3)

KUN DÁNIEL s k
bánya-igazgató.

Titkos

BETEGSÉGEK,
ujonnan keletkezettek

8 nap alatt
minőségre nézve

48 óra alatt
meggyógyittatnak

(Ir. Fux J.
23 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, 24. sz. a. I-ső
emelet. 1376 (5-12)

Föltünőlegl ölcsó árakon
árultatnak

rumburgi vászonraktárában
„a magyar koronához" Pesten,

a váczi-utczában 6-ik szám alatt, a „Nádora-szálloda átellenében,
a vásznak valódiság és rófmértékérü jótállás mellett.

54 röfös rumburgi végvászon,
V h l l d iV*

/ * » il

V« és */« creas-vásznak,

80 rőfb's */< és s/« fonal- vagy bőrvásznak
3 0 ^ y 4 é g 5 / i 8 z i l é z i a i házi-vásznak,

L
/i és '/« szélességü lepedővásznak.

Mindenféle
asztalneműk, kávéabroszok, törülközők, len vászon-zsebkendők'
abroszok és ágyteritök, ágykanavászok és tarka csinvat, függönyök

és mindenféle fehérnemü-árúk stb.
NB. Nevezetesen bátorkodik ezen raktár legnehezebb minőségü 54 rftfös

rnmbnrgi vásznaira figyelmeztetni, mely rendkivül jutányos árainál fogva olcsóbba
kerül, mint bármely más silányabb minőségü vászonfaj.

Topábbá gazdag választék a

legujabb tavaszi gyapjiiruliakelmékből
á 24. 30, 34, 38, 40, 42, 45, 50 kr.

Angol lustrék és muhairok 75, 80, 90, 100 kr.
Cosmanosi perkálinok 36, 38, 40, 42 kr.
Franczia batiz és Jaconas 34, 36, 38, 40 kr.

3^" Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek, és kívánatra ár-
szabály küldetik. 1568 (1—3)

Fristölíésü keserttviz
a budai Rákóczi-ásvány-kesertisó-

forrásból.
Kapható Buda-Pest minden füszerkereskedésében s a nagyobb

tartományi városokban.
Ezen budai Rákóczi-áivány-keserüviz, mely a kir. magyar orvosi egyetem

műtermében pontosan megvizsgáltatván, egy bécsi font (82 lat = 7680 i>zemer) viz
370,773 szemer szilárd alkatrészeket tartalmaz, mely közt 154,2720 szemer kénsavas
magnesia találtatik, hogy ha tehát a kénsavas magnesia tömege jegeczesitett álla-
potban számitva kinyomatik, akkor egy bécsi font viznek tartalma 316,259, azaz
1% lat 16 szemer jegeczesitett kénsavas magnesia (keserüsó). — Összehasonlítván
tehát ezen vizet, annak sósgazdag tartalmát tekintve, — az országban eddig ismert
s a kereskedésbe hozott hasonnemü ásványvizekkel, — mindenesetre a budaiRákóczi-
viz a legerósb ásványvizek közé tartozik, s a betegségek mindazon nemeiben hasz-
nálható, melyekben a püllnai, saidschüczi g minden más egyéb hasonnemű keserű-
vizek hathatósnak bizonyultak be, azon különbséggel, hogy a budai Rákóczi forrásból
fölülmulhatlan sógazdag tartalmánál fogva sokkal kevesebb adag kivántatik a
gyógysiker előidézésére. T n a p r p x i p r

Pest, április hóban 1865. LiVSGY T GIGl,
a budai Rákóczi-keserüforrás tulajdonosa.

1534(3-8) Pesten, Erzsébet-tér 1. sz. a.

Legujabb
millió 269,000 markából
[álló töke kisorsoláso,

melynél csupán csak nyeremények huzatnak
ki s biztositva Hamburg szabad város kor-

mánya által.
Egy állam eredeti sorsjegy ára 3 ft. a. é.
Két fél „ „ „ „ 3 ft. a. é.
Négynegyed „ ' „ „ 3 ft. a. é.
Nyolcz-nyolczad ,, ,, 3 ft. a. é.
l l sorsjegy vételénél csak 10 fizetendő meg.

19,000 nyerőszám közt következő fő-
nyeremények találtatnak, u. m.: 200,000,
tOO,OOO, 50,000, 30,000, 20,000.
15,000, 7-szer 10,000,2-szer 8000, 2-szer
6000, 3-szor 5000, S-szor 4000, 16-szor
3000, 50-szer 2000, 6-szor 1500, 6-szor
1200, lC6-szor 1000, 106-szor 500, 6-szor
300, 106-szor 200, 8600-szor 92 marka sat
A huzás kezdete f. évi ápril 4-kén.

A messze távolban ismeretes, s átalánosan
kedvelt üzletjeligém alatt

„Isten áldása Cohn-nál!"
legujabban egy hét előtt s pedig a 21-szer
nyeretett meg nálam a nagy sorsjegy.

Pénzküldimékkel ellátott vidéki megren-
delések, legyenek azok bárminő papirpénz-
nemben, vagy szabad markokban, általam a
legtávolabb vidékre:is gyorsan és titoktartás
mellett eszközöltetnek ; a hiv. sorshúzást
lajstromok, valamint pénznyeremények *
huzás után azonnal megküldetnek.

Láz. Sam§. Colin,
1558 (2-4) bankár Hamburgban.

Önkéntes árverés.
Nj iregyházán elhunyt néh. Nyiri Kristóf

s néh. neje örökösei részéről, az örökösök
nevére már telekkönyvezve levö Nyiregy-
házai 842-ik számu telekjegyzökönyvbe ve-
zetett Nyiregyházai 784-ik számu teher-
mentes iidvar-telek, a rajta levő szilárd
anyagokból épitett s fedett lak, gazdasági
és magtári épületekkel, — a már szabad
kézből kötelezóleg igért 12,000 ft. ár alap-
ján 10% bánatpénz letétele mellett, s a n -kal-
lói 838-ik szán u telakjegyiőkönyvben fog-
lalt u. n. Császárszállást 1600 D ölével
71 hold 400 D öl, 1200 O ölével pedig 95
hold tehermentes pusztai birtokrész pedig,
holdjától a már szabad kézből kötelezőleg
igért 60 pfton összesen 5700 frt. ár alapján
10% bánatpénz letétele mellett, Nyíregy-
házán a városházánál f. 1866. ápril 18-ik
napján d. e. 10 órakor alulirt által önkéntes
árverésen eladatni fogván: — ezen árve-
résre, melynek föltételei alulírottnál N.- Kál-
ióban megtekinthetők, a venni kivánok
meghivatnak. 1565 (1—3)

N.-Kálló, 1866. márcz. 12-én.
Tokaji Nagy Lajos

mint végrendeleti végrehajtó, s az örökösök
közös meghatalmazottja.

Régi pénzeket
és mindennemű régiséget, drágakövet,
gyöngyöt, szineskövet, aranyat, ezüs-
töt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb

áron. 1428 (2—2)

Régiségek és természetiek
irodája,

Dorottya-utcza 11-ik az. a. Pesten,
a Lloydnak átellenében,

hol egy nagy választéku raktár mindennemű
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötókböl a lególcsóbb áron, ugy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék , bogarak, madárbörök, tojások,

flvegszemek is találhatók.

Maghirdetés.
Vastag István urnál Gyöngyösön meg-

érkeztek tőlünk a keresettebb fajta fris
vetemény- és virágmagvak a legjobb minő-
ségben. Kapható egyszersmind a fenntirtnál
tetszés szerinti megrendelésre bérmentesen,
a mi átalános hitelnek örvendő , és kitünő
kerti és mezei vetemény- és virágmagvaink-
nak, növény, gyümölescsemeték, györgyi-
kéink sat. 56-dik évi folyamu jegyzéke. El-
fogad továbbá részünkre szives megrende-
léseket, melyeknek pontos eszközlését főfel-
adatunknak tartandjuk.

Erfurt, február 1866. 1560 (2—8)

P I J A T Z C. és fia,
a porosz király ő felsége udv. szállitmányosai1

13-ik szám Tizenharmadik évfolyam.

Pest, aprilis l-jén 1866.

Elöfizetési föltételek 1866-dik évre: & Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság ea Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábaott petit sor ira, vagy annak helye egyszeri igtatasnal 10 krla;
haromsaor- vagy többszöri igt'atásnil esak 7 krba számittatik, — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számara hirdetményeket elfogad, Hainburg és Altonában: Haasensteiu és Vogler. — M.-Frankfurtban :
Jaeger könyvkereskedése; Béesben : Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatas után 30 ujkr.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusutáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866 (egyetem-ntcza 4-ik szám alatt).

E férfiu nevét hangos éljenzéssel fo-
gadák az országgyülés egyik közelebbi ülé-
sében.

Erdély képviselői közöl igen sokan meg-
jelentek már a pesti országgyülésen, s a
választások Erdélyben eddig csaknem telje-
sen bevégzödtek. Majdnem kivétel nélkül
szép rendben folytak le, ugy azon választó-
kerületekben , hol valamelyik nemzetiség
tulnyomó levén, csak egynek jelöltjei verse-
nyezhettek, mint a vegyes lakosságu vidé-
keken. Részt vett pedig a választásban a
népnek minden osztálya, nemzetiségi kü-
lönbség nélkül, s nem egy helyt
történt, hogy magyar jelöltre
szavaztak románok és szászok
is. Azonban mindenik nemzet
képviselve lesz a közös gyülé-
sen. Ezuttal erdélyi hazánkfiai
közöl egy szász képviselőt mu-
tatunk be olvasóinknak. Erdély
elsö kereskedő városa, Brassó
egyik legtiszteletreméltóbb pol-
gárát, Bömches Frigyest, a ki a -~
közelebbi kolozsvári országgyü- 5 , "
lésen a szász képviselők azon jó-
zan pártjának élén küzdött, mely
valódi szász nemzeti politikát
követve , hazánk alkotmányos
szabadsága és területi épsége
visszaállításában keresi nemzete
jogainak és önkormányzatának
biztositását ; biztositását azon
sajátságos jogoknak, és demo-
kratikus önkormányzatnak ,
melyet a szász nemzet a magyar
királyoktól nyert és a magyar
alkotmány védelme alatt élve-
zett; — mig az 1848 óta a szász
nemzet nevében szereplö bürok-
rata párt a magyar korona jo-
gaival és alkotmányunkkal szem-
ben határozottan a jogeljátszás
veszélyes elméletének zászlója
alá sorakozott.

Bömches Frigyes egyik legrégibb szász
polgári családból származik. Brassóban
1805-ben született; az ottani gymnasiumban
kezdte tanulását, s Kolozsvártt a Lyceumban
végezte. A forradalom elött ugyanis rendes
dolog volt, hogy a szász ifjak a felsőbb tu-
dományok, jelesen a jog hallgatására vala-
melyik magyar városba, kivált Maros-Vásár-

B ö m c h e s F r i g y e s .
helyre vagy Kolozsvárra mentek, s a köze-
lebbi erdélyi országgyülés szász, tagjai cse-
kély kivétellel, a vakbuzgó centralistákat
sem véve ki, többnyire egykori tanitványai
voltak most követtársuknak, Dózsa Elek je-
les jogtudósunknak.

A fiatal Bömches végezve a jogi tanfo-
lyamot, csakhamar a hivatali pályára szánta
el magát, s 1828-ban szolgálatba lépett a
brassai magistratusnál. 1842-ben itt tanács-
nok lett, s jeles tehetségei és tapintatos bá-
násmódja által annyira megnyerte polgár-
társai bizalmát, hogy az 1847-ki erdélyi

BÖMCHES FRIGYES;

országgyűlésre őt küldék el egyik köve-
tüknek.

Az absolutismus bekövetkezett korsza-
kában az igazságszolgáltatási térre lépett
át, s 1852-ben tanácsosnak neveztetetett ki
a kolozsvári kerületi törvényszékhez, a hol
1859-i°' müködött; e szomoru években és
nehéz körülmények közt oly méltányosság-

gal és lehető kímélettel járt el hivatalában,
hogy Kolozsvártt e miatt még ma is sokan
hálásan emlegetik. 1859-ben a Szebeni fötör-
vényszékhez tétetett át.

1861-ben az alkotmányos mozgalmak
megkezdődésekor örömmel sietett vissza
szülőföldjére, hol aprilban Brassó-vidék bi-
rájává választatott meg, a mely tisztet ma
is közmegelégedéssel viseli.

Több izben tagja volt a szász nemzeti
universitásnak, jelesen 1863. októberében,
midőn ott a szász ispán, Schmidt Konrád
által vezérelt bürokrata többség, egy fölter-

jesztést készitett, melyben a ki-
hirdetett országgyülés ellen
munkálva, Schmerling müveit:
a februári alkotmányt és ok-
troyált Szebeni gyülést állitották
üdvösnek. Bömches ekkor ki-
sebbségben levö elvbarátaival
bátran föllépett a törvényes
szempont mellett és ellenvéle-
ményt nyujtott be.

Hasonló szellemben nyilat-
kozott az 1866-ki kolozsvári
országgyülésen mint Brassó kö-
vete. Mig egy rész kétségbe
vonta a szentesitett unió-tör-
vényt , s annak tárgyát nyilt
kérdésnek kivánta tekinteni:
Bömches társaival a magyarok
föliratát pártolta, s a szász nem-
zet jogai és szabadságaira nézve
a pesti közös országgyülésen
kivánt maradandó kezességet
nyerni. S a Bömches által be-
nyujtott kívánalmakat az ország-
gyülés többsége pártolólag ter-
jeszt é föl, hogy a méltányosság
és igazság szerint tekintetbe vé-
tessenek.

íly irányban működve, nem
egyszer kellett fondorlatokkal
küzdenie, még szülő városában
is, hol egy centralista töredék

minden áron bizalmatlansági szavazatot akart
ellene kieszközölni, — a választásoknál
azonban minden alkalommal kisebbségben
maradt, a szavazatok igen nagytöbbsége
bizonyítván, hogy Brassó derék népe telje-
sen osztja veterán követének nézeteit.

Legközelebb a szász ispán ur ismét egy-
begyüjté a szász universitást, még pedig^.


