
Tizenharmadik évfolyam.
Heckenast Gusztáv könykiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4. sz.)

megjelent és kapható:

Az egész világ földképeinek gyüjteménye!
(az egyes térképek magassága 17% Lov., szélessége 24 hflv.)

ezen czim alatt:

MAGYAR KÉZI ATLASZ,
melj

26 nagy földképen egész földünk
egyes részeit ábrázolja az államok jelen területi viszonyai szerint.

A földképek következök:
1. A. fold két féltekéje.
2. Európa.
3. Spanyolország é» Portugallia.
4. Francziaország.
5. Svajczország (Helvéczia).
6. Nagybritannia.
7. Svéd- ég Norvégország.
8. Belgium és Hollandia.
9. Lombard-Velencze.

10. Olaszország.
11. Nemet szövetség (Közép-Európa).
12. Bajorország és Würtemberg.
18. Poroszország.

14. Ausztriai birodalom.
15. Ausztriai föherczegség.
16. Tirolis és Stájerország.
17. Cseh- és Morvaország.
18. Magyarország. Erdély, Galiczia.
19. és 20. Az európai és ázsiai Orosz biro-

dalom és Lengyelország.
21. Török- és Görögország.
22. Ázsia.
23. Afrika.
24. Északamerika. 1654(4-6)
25. Délamerika.
26. Ausztrália.

Hunfalvy János felügyelete
mellett kiadja Heckenast Gusztáv.

A huszonhat földképből álló teljes kézi atlasznak ára 12 forint;
egyes földképek 50 krjával egyenkint is adatnak.

E munka valóságos mindennapi szük- ven kiadni. A mü pontosságáról kezeskedik
seggé vált, miután hazai niűintézeteink éhez ismert tudósunk Hunfalvy János neve,
hasonlót még mindekkorig nem mutattak mint a ki a kivitel feletti felügyeletet ma-
fel. Mind a hirlapolvasó közönség, mely a' gára vállalta. — Tisztelettel figyelmeztet-
különféle földrészeken és államokban elö-ijük tehát mind a minden rendbeli iskolák
forduló események olvasásánál ily földkép-lt. cz. tanárait, mind pedig és különösen a
tárt épen nem nélkülözhet, mind az iskolai kaszinókat, olvasó-köröket, egyleteket 8
ifjuság, melynek az a földrajz tanulroányo-iátalában mindazokai, a kik h'irlapolvasással
zásánál elkerülhetetlen, kénytelen volt eddig; foglalkozva, bironyosan számtalanszor érez
•vagy az ily nagyobb alaku, de idegen j ték már egy ily teljes és pontos földképtár
nyelvü, vagy pedig ennél sokkal kisebb | hiányát.
mérvíl földképekkel megelégedni. E könyv-j É gyüjteményt bátran odaállithatjuk a
kiadó- hivatal tehát a magyar közönség iránti i külföld legjelesebb müintézeteiböl kikerült
elmulaszthatatlan kötelességének ismerte a:földképek mellé, 8 épen azért nemcsak mint
legjobb ismert erők megszerzésével e „Kézi'hazait, hanem mint olyat, a mely mind
atíaszt"-t, tekintetbe véve az államok jelen! csínra, mind pontosságra nézve bármelyik-
kerületi viszonyait, a lehető legtökéletesebb! kel is kiállja a versenyt, bátran ajánlhatjuk
rajz szerint, színezve kiállítva, magyar nyel- a magyar közönség figyelmébe.

K ő n e k Sándor. Az a u s z t r i a i b i r o d a l o m , jelesen a m a g y a r k o r o n a o r s z á -
gainak statistikal kézikönyve. (670 lap, nagy 8-rét) 5 ft.

Fuchs, Friedrich. Die Central-Karpathen mit den nachsten Voralpen.
Handbuch für Gebirgsreisende. Jíebst einer Karte. (230 S 8 ) Geh. 2 fl. 50 kr.

Hornyánszky, Viktor.Geschichte des östcrreichischen Kaiserstaates.
Dritte Auflage in einem Bande. Mit einem Titelbild von Josef Axmann, sammt-
liche Regenten des österreichischen Kaiserhauses darstellend. 3 chronol. Tabellen
und 4 Stammtafeln ia Fől. (295, 336 S. gr. 8.) Geh.) 2 fl.

fiV* Minden a kiadó-hivatalnál legalább 2 ft. értékig történt meg-
rendelés bérmentve szállittatik.

Elöfizetési felhívás
a mindkét nembeli és minden felekezetű

i f j u s á g s z á m á r a v a l ó

MAGYAR GYERMEKBARÁT
czimü folyóiratra.

12 füzei, 786 hasáb, 2 0 0 — 2 5 0 kép.
Egész évre 2 ft.

ELÖFIZETÉSI FELTÉTELEK:
1. A „Magyar gyermekbarát" mindenkor! 8. Az elöfizetési ár az egész évfolyamrai

julius hóban veszi kezdetét, azon hóban v a g v i s 1 2 f ű z e t r e C S a k 2 f t . - Azgalat u t t t k ^ S ^ S d t élvaezf éS;bfLee8khaVl f Ü i e t e k ^ ^ ^ ^
szorgalmas tanulása által hasznos a j á n d é k o t | ü e t n e l cérdemel. 4. Tiz előfizetési példányra gyüjtőknek

2. A „Magyar gyermekbarát" évfolyama e g y t i s z t e letpéldánynyal szolgálunk.
\Z havi főzetből ál l , melyekből minden) 5. A czimeknek, melyek alatt a füzetek
hónap végével egy egy fU2et j-ét n a g v n v 0 _ jszétküldendök, pontosfeljegyzését,valamint
matott iven, 64 hasábon, képekkel ellátva si 6. As előfizetési pénzek bérmentesen
borítékba füzve jelenik meg. ! beküldését kérjük.

A „Magyar Gyermekbarát" e l s ö évfolyama 12 füzetből teljes
példányokban kapható és az alulirt kiadó-hivatalnál meg-
rendelhető.

\ „Magyar Gyermekbarát" kiadó-hivatala
(Pesten, egyetem-utcza 4-ik szám).

C Í . k. osztrák ezabad. első amerikai és
angolországi szabadalmazott

ANATHERINSZÁJVIZ
POPP J. «.

jryakorló fogorvostól.
Bécsben, Stadt, Bogtiergasse 8. szám.

Ára egy üvegnek 1 frt. 40 kr Pakolásért 20 kr.
Eien jeles készítmény 16 évi fennállás* óta még Európán tul is terjedést és

hirt szerzett magának. Ennek használata különösen jónak bizonyult mindennemü
fogfájás ellnn, száj gyenge részeinek minden betegségei ellen, a fogak mozgása,
könnyen vérző beteges iny, odvasság és seorbut ellen. Feloldja a nyálat, mi által a
fogakoni kéképzé* el lesz távolitra, Uditöleg és az izletre javitólag hat a szájban,
é« elhárítja a száj kellemetlen szagát, mely mesterséges vagy odvas fogak, étel
vagy dohányzás által származik. Miután ezsn szájvíz a fogakra és jzájréizekre
semmi tekintetben elgyöngitőlpg vagy marólag nem hat, » szájnak mint tisztító
szer a legkitünőbb szolgálatokat teszi, s annak minden részeit, tökéletes egészség-
ben é« épségben egész a késő korig megtartja. — Bizonyítványokban nagytekin-
tetü orvosi egyéniségek résíéről ennek ártalmatlansága és jelessége elismertetik, és
használata számos jóhirü orvosok általrendeltetik is.

Fogón az odvas fogak ólmozására, ára 2 ft 10 kr.
Anafherin-fogpasta, ára 1 ft. 22 kr.

N ö v é n y i f e g p o r, ára 63 krajczár.
Kaphatók P e s t e n : TŐRÜK J. gyógyszerész urnál, király-utcza 8. sz. Vér-

tessy Sándor illatszerárus urnál, Unschníd Ede urnál váczi-utezában. Molnár
János urnál, Lueff M. illatszerárus urnál. Thalmayer A. és társa, Hofftnann K.,
Balitzky Sándor urnknál. Budán : Grflnberg udv. gyógyszerész urnál, és Ráth
gyógyszerész urnál, Tában, külvárosban 1725 (2—12)

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivataláben Pesten (egyetem-utcza 4. sz.) megjelent,
és minden könyvárusnál kapható :

MAGYARORSZÁG FUVAROSA.
Budapest leirása, képekkel.

- CASSIUS.
Negyedrét (60 lap). Számos fametezetű képpel 60 kr.

A szöveg tartalma: Tájkép Budapestről. Pest áttekintése. A vároeliget. Buda-
áttekintése. Budapest története. Statistikai adatok. Tudnivalók. Végszó.

A képek jegyzéke: Lánczhid. Felső dunaparti uj házsor. A pesti alsó dunapart.
A pesti alsó dunai kőpart. Egyetemi főegyház. Református templom. A nemzeti muzeum.
Megyeház. Pesti Lipótegyház. Kedoute-épület. Kereskedelmi testület épülete. Gázvilá-
gitási épület. József-árvaház. M képviselőház. A lovarda. Vendéglő a városligetben.
Hermina-kápolna, ü. Fischof gyógyintézete. Állatkert. Budai alagut. A király várpalota.
Budavár. Mátyás temploma Budán. Ráczfürdő Budán. Báró Eötvös nyárilaka. A kápolna
<is vidéke a Széchenyi hegyen. Lánczhidtér. Kapuczinusok zárdája. A szent Anna
temploma. Erzsébet-forrás "és fürdő Budán. Budai császármalom és Lukácsfürdö. Au
ó-budai hajógyár. A városház Budán. Gancz vasöntődéje Budán. 1704 (3 — 6)

Marhabetegségek s marhavész ellen,
mely a ferrő nyári időben a szarvasmarha, sertés s a lovak közt a legnagyobb mér-
tékben dühöng, mint kitünő s biztos óvszer az ugynevezett

koriieuburgi marhapor
használtatik; engedményezve a magas cs. kir. ausztriai, kir. porosz, s kir. szász
országok kormányai által, kitüntetve a londoni, párisi, müncheni s bécsi érmekkel
s ő felsége az angol királyné s ő felsége a porosz király udvari istállóiban sikerdús
használata által megpróbálva.

Talódi minőségben kapható:
PESTEN Törők József gyógyszerésznél, király-utcza 7. sz., Thalmayer A. és
társa, Halbauer testvérek, Glatz J., Rakodczay A. — Budán: az udvari
gyógyszertárban. — Aradon: Probst F. J., Tones és Freiberger. — Abony :
Lukács A. — Brassóban: Heszheimer és társa, Gyertyánffy és fiai. — N.-Becs-
kerek: Nedelkovics. — Debreczenben: Bignio J., Csanak J. — Dettán: Brau-
müller. — Déva: Lengye. — D.-Földvár: Nadhara P. — Eperjesen: Zeembery J.
— Eszéken: Deszáthy J. — Esztergomban: Bierbrauer C. J. — Egerben:
Tschögl J. — Gyöngyösfin: Kocziánovicb. — Kassán: Novelly A. — Kolozs-
vártt : Wolf. — Komáromban : Belloni A., Ziegler és fia. — Kfiszeg. Bründl J.
— Mohácson: Kög), Altmann. — Nagyváradon: Janky A. - Nagy-Kanizsán:
Feszelhofer és Rosenberg. — Nyíregyháza : Reich és Pawlavits. — Pancsován:
Rauíchan és fiai és Gráf. — Paks: Flórián J. — Pozsonyban: ScherzF., Hacken-
berger testv , Waritsek,Kovács J — Rozsnyón: Posch J. - Sopronban: Pachofer
I,., — Müller P., Mezey A. — Székesfchérvártt: Legmann A. L., Kftyáca P . —
Szegeden: Aigner. — Selmeczen; Dimák, Zelenka, — Szepesvárallyán: Fest
J. B. — Szolnokon : Scheftsik István. — Sziszeken: Dietrich A. — Temesvárit:
Maxer és Sailer A., Babusnik. — Trencsénben: Kulka és Weisz, — Váczon:
Bodendorfer. — Varasdon : Halter F. és Koterba. — Veszprémben: Lang* J. és
Tuszkau M. — Verőcze : Bész J. K. — Zeliz: Steyrer A. 1642 (3 - 6)

Biztos és gyors kiirtása
a

patkányok s egereknek,
egy os. kiiCHs&'uab. patkány- 8 egérpusztitó szer által gyertya formában.

Egy darab ára 50 kr. a. é.
Valódi minőségben kapható:

PESTEN: Török József gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik sz. a.,
továbbá:

IV.-Becskerek: Nedelkovits. — Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J .
— Jassenova: Dudovits J. — Keszthelyen: Wünseh F. — Kolozsvártt: Wolf J.
Pozsonyban: Scherz Fülöp. — Sopronban: Pachhofer,— Soborsin: Franke A. Vn-

rasdon: Halter D. F., — Veróczén : Bész J. K. uraknál. 1644 ( l l 17)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1866 (egyetem-utesa 4-ik szám alatt).

30-ik szám.

Elöfizetési föltételek 1866-dlk évre: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft - Fél évre 5 ft
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre t A J O é n 3 ft. - Csupán Politika. Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

ben : Oppelik Alajos. - Bélyek-dij, külön minden igtatás után 30 njkr Hamburg es Altonaban: Hnasenstein és Vogler. - M.-Frankfurtban:
ör- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hir
könyvkereskedése; Bécsbtn : Oppelik Alajos. — Bélyek-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Vannák emberek, kiket egy egész nem-
zet vall büszkén magáénak, mig másokat
csak egy városra utal a rendeltetés; de
szerezzenek bár a hivatottak a nemzettest
legkisebb része körül is érdemeket, szolgá-
latot tettek az egész nemzetnek, mely csak
részeinek épségében lehet erős.

Ezt tartja szem előtt a „Vas. Ujság" is,
midőn egyes városok és vidékek érdemes
embereit a legszélesebb körökben megis-
mertetni törekszik, kiknek diszes sorában,
hogy mily helyet foglal el Szeged egyik
derék fia, megmondja e rövid életrajz.

Osztrovszky József született
Szegeden, 1818-ban,jan. 12-én.
A gymnáziumi tanulmányokat
szülővárosában, a jogot Pozsony-
ban végezte s az 1839 — 40-diki
országgyülések idejében Somo-
gyi, akkori pozsonymegyei al-
jegyző oldalánál jurátuskodott.
Kortársai közöl többen emlé-
kezhetnek a 22 éves, deli, szegedi
ifjura, ki egyenes leikével, nyilt
szivével, könnyü és még sem
felületes modorával nem egy jó
barátot szerzett magának.

A mint 1840-ben az ügyvédi
szigorlatot letette, szülővárosá-
ba, az ódon, zilált városba sie-
tett, magával hozván az ország-
gyülési ifjuság között lábra ka-
pott társadalmi, testvéresülési s
az ezeken alapuló politikai esz-
méket.

Szükségesnek tartjuk itt,
Szeged előbbi társadalmi hely-
zetére rövid pillantást vetni.

E nagy magyar város ős
időktől kétfelé szakított helyze-
tében, Alsó- és Felső városra
oszlott; a közbeékelt Palánk (a
mostani belváros) nagy ideig a
törökök fészke volt, a vár volt
e fészek magva. Palánkon belől,
a vár külkerületén, görög és

O s z t r o v s z k y J ó z s e f .
met képeztek. E ziláltság a Kazinczy-nyelv-
mozgalomig nem hogy apadó-félben lett
volna, sőt növekedett. Ekkor azonban kitünt
a tősgyökeres magyar elem erősebb olvasztó-
képessége s az idegen elemek kezdenek
beolvadni.

Másrészt a megye, mely nem is tarthatá
székhelyét e nyárspolgárok s ugynevezett
„szabad parasztok" fészkében, örökös ver-
sengésben s feszült viszonyban élt a nagy
várossal.

Politikailag a város a kommunitási és
szószólói rendszer alapján, a lege^yedural-

O S Z T R O V S Z K Y J Ó Z S E F .

sokácz lakók telepedtek le. A törökök elta-
karodtával porosz- és bajorországi iparosok
ékelték be magukat a központba. Az alsó-
város földmivelő, a felsőváros halász, hajós,
csíkász lakóival s a belváros iparosok- és
kereskedőkből álló idegen települőivel,
mind meg annyifelé támaszkodó, zilált ele-

mibb kormányzattal és szerkezettel birt.
Nemcsak az idegen elemek, de az őslakók is
némi konzervativ színezettel birtak. Nehány
nemesi kuria és a gymnázium az ő latin-
magyarságukkal képviselték az országos
elemekkel való összeköttetést; azontul a
város egy kis elkülönzött tartomány volt,

melynek megvalának sánczai, de azokon
belől hiányzott az egység, hiányzott az al-
kotmányos életre megkivántató közszellem.

Minthogy Osztrovszkyban a polgári elem
életrevalóságának egyik képviselője volt
személyesítve: bebizonyítandó, hogy ez is
tul tud emelkedni a szatócsság szük körén,
ö is szorgalmasan kezdé látogatni a megyei
gyüléseket. Majd nemsokára Kossuth „Pesti
Hirlap"-jának lőn rendes levelezője s nem-
csak a városi, de a megyei dolgokat is sza-
batosan kezdé bonczolgatni. Első törekvése
volt, kevés kartársai segélyével a város és

megye embereit egymáshoz kö-
zel hozni, a nemesi és polgári
elemeket rokonítani, s az idő
igen kedvezett ebbeli törekvé-
seinek.

Midőn Klauzál a 40-diki
országgyűlésről hazajött, éji ze-

I nevel tisztelték meg. Osztrovszky
tartott hozzá beszédet, szép bi-
zonyságát adván szónoki képes-
ségének.

Elénk részt vett Osztrovszky
a szegedi első polgári kaszinó
alkotásában, valamint ő volt
egyik létrehozója a szegény,
ápoló-intézetnek is, ugy, hogy
Szegeden a koldulást csakhamar
meg lehetett szüntetni. (Meg is
volt az szüntetve 1850-ig, midőn
Bach bárónak egyik magyar
nevü apostola, a többiekkel
együtt e jótékony intézetet is
eltörülte.) A szegényeket ápoló
intézet pártfogói közgyűléseiket
a városházi nagy teremben tar-
tották, hol 4 - 5 0 0 különböző
rendű polgár jött össze barátsá-
gos eszmecserére. E gyűléseknek
köszönhető nagy részben, hogy
az előbb szétzilált elemek any-
nyira közeledtek, hogy a 48-iki
nagy napok a nyilvános köz-
életre elkészülve találták a vá-

rost. Osztrovszky volt lelke e gyülekezetek-
nek, irányadó szerepe itt kezdődött szeré-
nyen megindulni.

E közben Osztrovszky ügyvédkedni kez-
dett s csakhamar keresetté lőn. 1846-ban
megnősült s 1848-ban az ifju ügyvéd a váro s

első tanácsnokává választatott. Majd

•j

Pest, julius 29-én 1866.
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48-diki országgyűlésre a bel- és felsővárosi
kerületek követeként osztatlan bizalommal
küldetett. A dolgok bonyolultávalaz 1849-ki
télen Szeged kerületére kormánybiztossá
neveztetett ki, a midőn nemcsak a magyar
kormány bizalmát, de ellenségei becsülését
is kiérdemelte.

A világosi katasztrófa a visszavonuló
kormány több itt élni s halni akaró tagjai-
val őt is a táborban találta.

Osztrovszky is azok közé jutott, a kik
kötél általi halálra ítéltetvén, hosszas fog-
ságra kegyelrneztettek. Fogsága a többszö-
rös leszállítás után 1855-ben ért végei

A mint börtönének ajtai megnyíltak,
hazasietetr, sokat türt és szenvedett család
ját nem a legkielégitöbb helyzetben találva.
Börtönének nehéz napjai alatt szeretett
édes atyját s derék ipáját is elveszité; a
csapások azonban nem törek meg munka-
kedvét s minthogy az ügyvédségtől el volt
tiltva: egy trieszti biztositó társulat fő ügy-
nökségét fogadta el, s ö volt az, ki a bizto-
sitó társulatok magyar könyvvezetését elö-
ször hozta be. 1856-ban Pestre kellett laká-
sát áttennie s itt, mint a ki a biztositási
ügyekben alapos ismeretekkel birt, az „elsö
magyar biztositó társulat'- létrehozásában és
szervezésében legfőbb részt vett. Ugyanitt,
mint főfelügyelő nyert alkalmazást.

Ez idő alatt Szeged, mint a haza, türt és
mélyen hallgatott.

Azonban 1859. végén, a politikai látha-
tár tisztultával nyert ujabb reményei vissza
adták Osztrovszkyt szülővárosának s itt
egyik barátja neve alatt ügy védkedni kezdett.

A 60 — 61-iki félalkotmányos időszak
alatt sokszorosan nehéz szerep jutott Osz-
trovszkynak, midőn Szeged város polgárai-
nak tulnyomó része által polgár nagygyá
választatott. Egy részről a hatalom követe-
lései, más részről a rég nélkülözött alkot-
mányos közéleti tevékenységből kifordult
polgárság a közgyüléseken a legnehezebb
helyzetbe hozták az elnököt s oly szirtek
között kellett a polgáraagynak a közgyülés
hajóját vezetni, hol értelmiség mellett
nagy adag higgadtságra is volt szüksége. És
mondhatni, hogy a nehézségeket embertől
telhető sikerrel oldta meg.

Midőn az alkotmányos közgyűlések fel-
függesztettek, ünnepélyesen kijelenté, hogy
a mint töle az első törvénytelen cselekményt
követelik, azonnal felfüggeszti müködését.
Mindez bekövetkezett.

Azóta ismét ügyvédkedik s ujabban a
„Pesti biztositó intézet" kerületi főügynök-
ségét fogadta el.

A családi fentartás gondjai mellett a
• közügyek folytonosan igénybe veszik Szeged
, <i jeles fiának tevékenységét. A helyben ke-

letkező egyletek többnyire öt tisztelik meg
az elnökséggel. Ö a legfőbb tényező minden
politikai és társadalmi mozzanatban. Több-
nyire rögtönzött szónoklatai rövidek,világo-
sak és meggyőzők, a minők legkönnyebben
megtalálhatják az utatSzeged népének leiké-
hez. Kivánatos is Szegedre nézve, hogy még
soká birja ez embert, tettertjének teljes ép-
ségében, s kivánatos hazánkra nézve, hogy
sok íly erélyes férfiut adjon az ég vidéki
váro.-aii,knak. * *

Drága bútor, fényes asztal,
Mázos padlók, czifra ágyak, —
Sokra vitted! ép ilyen van
A királyok inasának.
Büszke lehet nőd, a kényes
Divatbáb :
Az udvari szobalyánnál
Egy fokkal sem áll alább.

Bölcs eszme, hogy: gőgöd, apád'
Szerény házát szégyenlette,
S száz kamatra épült tágas
Palota áll most helyette.
Két száz holdnyi biríok, s magas
Uri lak! ,
Igazad van — ez a legszebb •
Arány, — ki nem látja, — vak!
Jövedelmed egy harmada
Pazarolva nőd ruháján!
De, grófnékkal — gazdag pótlék! —
Egy padon ül versenypályán.
Sokra vitted, s olcsó áron,
Jó Mihók!
Mindössze is — meztelenre
Koppasztanak a zsidók.

Nincs menekvés? dehogy nincs! egy
Baltavágás mi a csernek?
Hazádnak jó fia voltál,
S most már beállasz — bachternek;
A koldusból ur lőn? oh nem!
Szolga lett!
Nem volt már több mit eladnod,
Eladtad a — lelkedet . . .
Látd-e, mit szült pazar gőgöd!
Az üldözött haza benned
Egy hű fiat vesztett, mig a
Hamis rendszer egy védőt nyert.
A hü, bárha bujdosóban,
Szivvel közöttünk marad;
S te, hazádból önhaziidban
Száműzéd tenmagadat.

Szem ere Miklós.

Egy utazás a JHissisippin.
(Mayne Reid angol beszélye.)

(Folytatás.)

VIII.
Csak nehány másodperczig voltam

* *
*

U p k © d á 8.
(1865.)

Jól teszed — csak kapaszkodjál!
Magasabb lé-zsz fél hüvelykkel,
S törpe igy is, — no de hiszen
Megoldhatod a füleddel.
Nagyot játszol, és az is vagy;
Nagy _ bolond.
Úrhatnámig, uré* erszény, _
Hej, hoppszaaza! felre gond!

helyzetben, midőn két alak jelent meg az
ajtó elött s hangok hangzanak fülembe,
melyeket fölismerni véltem. A jövö pillanat
megmutatta a beszélőket: az ifju kreolnö
volt, házfelügyelőjével.

Az általuk folytatott beszélgetés nem
társalgás volt, hanem kifakadások lánczo-
lata, melyekre a rémület inditá öket. Az
öreg nehány fa-széket hordott össze, s épen
azzal foglalkozék, hogy remegő kézzel va-
lami talpfélét kötözzön össze belőlük. Nem
volt semmi egyéb köteléke, mint egy zseb-
kendő s nehány selyemdarab, mit urnője
ruhájából tépett. Egyetlen tekintetre belát-
tam, hogy ez a talp csak egy embert is vinni
elégtelen lesz; ezenkivül a székek nehéz
rózsafából valának s hihetőleg önsúlyuk-
nál fogva is alámerülnek.

A szegény lányka megpillantása különös
benyomást tett reám, s nehány másodperczig
önzés és önfeláldozás küzdenek bennem. Az
én életmentőm csak egy embert vihetett;
hogyan, ha ezt az ő testén erősíteném meg,
8 magam mellette úsznám? Néha-néha egy
kis kinyugvás ez életmentőn uj eröt adott
volna; jó uszó voliam, igen, de mily messze
van a part?

Áttekintettem. Az égő hajó világossága
messze bevilágítá a tájékot, a partot igen
jól megláthatám. Lehetett egy negyedmér-
földnyi távolságra — s közte és köztünk
igen erős áramlás.

— Mégis átjutok én oda —gondolám —
megkisérlené ha csak őt megmenthetném.

Nem akarom eltitkolni, hogy e pillanat-
ban más gondolatok is villantak át agya-

mon, s ha talán Eug nie szép és fiatal liölgy
helyett, valami rút vén anyóka lett volna,
nem kesém vala öt a nyomorult kis talpra
bizni. Most azonban megszülemlett elhatá-
rozottságom, s nem volt időm, annak indo-
kait latolgatnom.

— BesanQon kisasszony! — mondám az
ajtón át.

— Hah, valaki nevemen szólit — mondá,
miközben hirtelen megfordult — ki az?

— Egy férfiu, kisasszony — a ki — —
— Vigye az ördög! — mormogá az öreg

házfelügyelő haragosan, midőn tekintete
arezomra esett. Nyilván azt hitte, hogy én
is részesévé akarok lenni az általa készitett
mentő-eszköznek.

— Az ördögbe! — ismétlé — e tutaj
nem tarthat meg két embert, uram?

— Egyet sem — viszonzám, én — kis-
asszony — folytatám ehhez fordulva — e
székek mit sem használhatnak kegyednek,
söt csak romlására lesznek. De ime, vegye
kegyed ezt, oh vegye kegyed, ez meg fogja
menteni!

A mig igy szóltam, az életmentőt lecsa-
tolám magamról és átnyujtani.

— Mi ez? — kérdé élénken, — de a mi-
dőn csakhamar mindent felfogott, folytatá:
Nem, nem uram, erre önnek is szüksége
van; ön tulságosan nagylelkü.

— Azt hiszem, — én e nélkül is a partra
uszhatom. Fogadja el, kisasszony. Hamar,
hamar. Nincs veszteni való idö. Három

I percz alatt a hajó elmerül; a másik még tá-
vol van, s azonkivül talán fél is közelíteni a
üz miatt. Nézze kegyed a lángokat; mind-
nkább közelítenek. Gyorsan ! Engedje meg,

hogy megerősítsem.
— Istenem, istenem! Nemes idegen.
— Szót sem! Most — igy, megvan.

Most bele a vizbe. Ne féljen semmitől! Űgor-
jék bele bátran s uszszék ele romhajótól. Ne
féljen s minitől, én követem kegyedet, s
megmutatom az irányt.

A fiatal lányka nem gondolkozott to
vább; a vizbe ugrott, fehér ruhájáról kive-
hetém az irányt, merre uszik.

E pillanatban valaki megfogta karomat.
Visszatekintek; Antoine volt.

— Bocsásson meg nekem, nemes ifju,
bocsásson meg — mondá, miközben könyek
csillogtak pilláin.

Feleltem volna, de e pillanatban egy
férfi rohant a karfához, hol a fiatal leányka
csak elöbb ugrott a vizbe. Jól láttam, hogy
szemét rá irányozza, s hogy az életmentőt
észrevette. Terve, szándéka világos volt.

Már a karfára lépett, s épen ugrófélben
volt, midőn odaértem. Megragadtam öltö-
nyénél fogva s visszarántám; ugyanekkor a
a tüz fénye arczára esett, s ama durva em-
bert ismerém fel benne, ki velem fogadni
akart.

— Ne oly gyor. an, uram — mondám,
miközben mindig erősen leszoritám.

Iszonyu szitokra fakadt feleletképen;
nagy kés villant meg kezében, s aztán ér-
zem, hogy a hideg aczél hogyan nyomul
karomba. Azonban nem volt halálos döfés,
s még mielött az embertelen ismételhette
volna, olyat üttöttem álla alá, hogy a
székek között hanyatt, esett, egyszersmind
kése is kirepült kezéböl. E fegyvert hatal-
mamba kerítem, s egy perczig gondolkozóba
estem, vajjon az embertelen ellen használ-
jam-e; de jobb részem győzött haragom fö-
lött, s a fegyvert a vizbe hajitám.

Minden késedelem nélkül utána ugrot-
tam, mert már nem vala veszteni való időm.
A lángok már a kerékszekrényt érték, mi
épen ennek közelében voltunk s a hőség ki-
állhatlan vala. A fehér ruha vezércsillagom
volt s utána úsztam. Felöltőmtől és csizmá-
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hadsereg számára, folytonosan ellátván azt a
szükséges tölténykészlettel is. A porosz hadsere-
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imtól csakhamar megszabadultam s mint-
hogy egyéb ruházatom könnyü szövetből
vala, ezek nem akadályoztattak az úszásban. ' £ e n k i v ü l Oldenburg, Weimar, Altenburg, Keusz,
Időről időre felemelem fejemet, s visszate- I Meimngen Gotb. Anhalt, Mecklenburg, Lippe,
- • •• -- J - -- i Waldeck, Schwarzburg, Lübek és Bréma; Ausz-
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kinték, mert még mindig attól féltem, ama
gazember utánunk jő, s a vizben küzdendő,
tusára készültem.

Nehány percz multával védenczem mel-
lett valék, s a bátorítás nehány erélyes
szava után, kezét egyik kezemmel megraga-
dám, mig a másikkal a part felé igyekeztem.

Igy — az áramlás nagy gyorsasággal
vitt lefelé bennünket, azonban lassankint a
part felé is közeliténk.

Lassu, terhes uszás volt. Ha még tovább
tartott volna: én bizonyosan nem jutok el a
czélhoz.

Végre a parthoz látszánk közelíteni, mi-
dőn azonban odajutottunk, az én mozdula-
taim gyengébbekké váltak s balkezemmel
görcsösen ragadám meg társnőmet.

Arra még emlékszem, hogy a partot el-
értük. Emlékszem arra is, hogy nagy erö-
megfeszitéssel másztam fel a partra s hogy
Eugenie segitett. Emlékszem arra is, hogy
épen azon helyen, a hol partra értünk, egy
magas házat láttam a távolban s hogy e
szavakat haliam:

— Istenemre! ez az én házam!
Emlékszem, hogy egy gyengéd kéz ál-

tal vezettetve, valami uton haladtam végig
tántorogva, egy kapun át kertbe léptem,
hol padok, szobrok és illatos virágok valá-
nak; emlékszem, hogy a házból négereket
láttam kijönni lámpákkal, s hogy karomból
a vér ömlött. Emlékszem még arra is, hogy
Ggy női hang igy kiáltá: — Meg van sebe-
sitve — s hogy e szavakra a rémület kiál-
tása következek, és azután nem emlékszem
semmire többé, a mi köröttem történt.

(Vége k6vetl.)

Gyútíís vagy gyors puskák.
(Dreyse-féle puskák.)

Mindenekelőtt meg kell jegyeznünk, hogy
Dreyse Miklós porosz kir. tanácsos ezen találmá-
nyát minden más ujabb és legujabb háttöltéses pus-
káktól csak akkor különböztethetnők meg sza-
bályszerüen, ha feltalálójáról neveznők el, mert
a tű, mely egy erős ütés által a golyóhoz alkal-
mazott vegyszereket meggyujtja, nem jelentéke-
nyebb része a gyujtó eszköznek, vagy készülék-
nek, mint a rugó, mely ezt előre löki, vagy nem
is oly jelentékeny találmány, mint eme vegysze-
rek stb. stb. s végre is a puska és tölténye minden
részletei sajátszerüek, kell, hogy egybe üljenek
8 a tű, mely a rugó s illetőleg a ravasz által moz-
gásba hozatik, nem igényelheti, hogy épen csak
róla nevezzük el ezen gyors tűzü puskát.

Ezen Dreyse-féle puska szerkezete 1858-ik
év óta oly átalános lett a porosz hadseregnél,
hogy ez lett alkalmazva a lovasok, vadászok, stb.
szóval végre az egész hadsereg mindenféle tűz-
fegyverébe s rendesen kiegészittetik egy 3 élű
szurony által.

Dreyse Miklós porosz kir. titk. tanácsos és a
BÖmmerdai fegyvergyár tulajdonosa (Erfurt mel-
lett) már 1836-ban benyujtott megbiráltatás vé-
gett a porosz hadügyminiszteriumhoz egy általa
összeállitott hátulról tölthető fegyvert, melynél a
puskavesszőre csak a töltény kihúzásakor volt
szükség. Ismételt módosítások és javitások után '
sikerült Dreysenak azt annyira használhatóvá
tenni, hogy a hadminisztérium nehány száz da-
rab ily fegyvert meg is rendelt s azokkal Span-
dauban ésLübbenbenl839 és 1840-ben több izben
tettek kísérleteket. A siker meglepőleg fényes
volt. Az uj találmány minden addig használt lő-
fegyvernél czélszerűbbnek találtatott, miért is
IV. Frigyes Vilmos király a vadászezredeket
azonnal ily fegyverekkel szereltette fel, s módot
nyujtott a feltalálónak, hogy nagyszerű fegyver-
es tölténygyárt állítson fel.

Már 1841-ben megkezdte a gyár működését;
az oda rendelt katonamunkások Dreyse személyes
vezetése alatt 1841 —1863-ig nem kevesebb, mint
300,000 gyútűs fegyvert készitettek el a porosz

g,
tria szövetségesei közül pedig Hessen csapatai
vannak ugyanezen gyárból ellátva gyúűs fegy-
verekkel.

Ezen gyorspuskáknál fődolog, hogy minden
részecske jó anyagból, pontosan legyen készitve
és jól egybevágjon a többiekkel. A. cső öntött
aczél, vont cső, de a szokásos 4 vonás nem igen
kiülő s a golyónak kevés csararulatot ad, a végé-
nél azonban jelentékenyen megszűkül, ugy, hogy
a hátul betett golyó erős nyomást szenved s telje-
sen a csőhöz idomulva ér ki. A cső anyagának
tehát első rendű öntött aczélnak kell lennie s vi-
gyázni kell, hogy a vonás, ennek hajlása a az
elszükülés öszhangzatban legyen egymással s a
golyóval, mint szintén ez öszhangzásban van a töl-
tény többi részleteivel.

A cső végére alkalmazott szurony három élű
aczél, mely verés által lehető legruganyosbbá té-
tetett, s 20 hűv. hosszu.

Puskavesszeje csak arra való, hogy az em-
ber kitaszítsa vele a csőből a töltény burokját,
ha szabadkézzel könnyen ki nem vehetné.

A gyátűspuska szerkezete egyszerű, erős,
nem könnyen romlik s könnyen kezelhető, mint
azt itt Pesten a sebesültek javára adandó csekély
ajándék mellett Kirner puskaműves urnál, ere-
detiben bárki megláthatja, megkísértheti.

Ilyen puskát mutat rajzunk elseje, azon ész-
revétellel, hogy a cső, mely itt röviditve vagy
törve látszik, eredetiben m. e. mégegyszer ilyen
hosszu a többi részekhez aránylag.

1 —8 rajz.

4 rajz.

Tegyük fel, hogy ezen első három rajzban látha-
tó puska ki van lőve, — mert mikormeg van töltve
és ki van lőve, — akkor igy néz ki; ha meg akarjuk
tölteni, megkapjuk az a gombot és balra csavaritva
vele a b cylindert hátra rántjuk. Ekkor cyl. a-nál
egy üreg vagy rés marad, melybe a töltényt
egyszerüen bele teszszük. Ennyiből áll a „töltés."
Most a gombot ismét megkapva, ama hengert
helyére igazithatjuk s ez annyit tesz hoffV: már
tel van huzva.

Az emlitett b cylinderben ugyanis erős csa-
var-drót végén egy erős vastag, de nem hegyes
tű van (4. rajz), mely akkor, midőn a gombot
először hátravontuk, hátranyomatott s a helyre
nyomáskor oly viszonyba jő a Tavaszszal, miszerint
ha ezt megrántjuk, a csavart sodrony a tűt kilöki;
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egyszeri gyuanyagot s a mögötte levő lőport
egyszerre hozza gyuladásba s a gyuanyag gyor-
sabb lobbanásának a lőpor lassabb lobbanása jön
segélyére a csőben, mikép az legczélszerübb.

Ilyen gyuanyagok, melyek eleje, mint (6.
rajz) mutatja, vájt alaku, hogy a golyóhoz teljesen
hozzá üljék, nagyban gyártatnak Spandauban,
Erfurtban és Sömmerdában a feltaláló tulajdonos
gyárában — s kétségtelen, hogy a töltények ké-
szitése, egybeillesztése sok vegytani szakismere-
tet s ügyességet igényel: a kész töltények be-
illesztése, a puskacső végének felnyitása és le-
zárása azonban oly egyszerü, hogy arra pár
percz alatt meg lehet tanitni minden józan érte-
lemmel biró, bár műveletlen embert.

Nem titok már évek óta sem gyuanyag vegy-
tani Összeállítása, sem a hátultöltés, melynek
többféle készülékei ismeretesek nálunk is. Hanem
egy hadseregnek átalában ily gyors tüzelő puska
vál ellátása temérdek pénzbe kerül. Nem használ-
hatjuk ehhez sem a régi csöveket, sem a közön-
séges szerszámokat, sem a töltényeket és igy nem
csuda, ha p. o. az osztrák hadsereg, mely régibt;
fegyverekben egyik leggazdagabb hadsereg —
nem szereltetett fel ugy, mint a porosz.

Pedig temérdek előnye van ezen fegyvernek,
kivált ha az ember ezélzáskor arczához sem emeli,
hanem csak oldalához szorítja és ha a töltények
is ott helyben találhatók t. i. mellén vagy olda-
lán, nyitott táskában . . . íly módon 6 — fS-szor lő
egy gyakorlott katona ellenfelére, mig ez csak
kétszer lőhet a közönséges szuronyos puskával,
bár mily ügyesen kezelje a vesszőt, töltényt gyu-
tacsot stb., melyek miatt táskáját is mindig kell
forgatni előre s hátra.

Es a Dreyse-féle gyuanyag rugó ereje na-
gyobb mint a lőporé s kivált növekedik az által,
hogy a golyónál gyűlik meg, nyomása a golyó
előhaladásával növekszik s az egész lőpor rugó
erejét felhasználja, mig a közönséges gyutacsos
puskából a gyutacs és a mellette lobbanásnak in-
dult por a töltés egy részét, t.i. a lőpor egy részét
is kilöki, ugy hogy ez a légben lobban el, kivált
ha nem volt erősen leverve . . . De ki érkeznék
ezt veregetni, mikor a gyors puskás csak meg-
rántja a kakast vagy gombot, s már rá van szo-
ritva a töltés. És a gyors puskás mindig védve
van: akkor is, midőn puskáját tölti, szuronyt sze-
gez; de töltheti térdre ereszkedve vagy akkor is,
ha egészen a földre fékszik, midőn felette elmegy
ellenfele golyója, mig viszont ő ellenfelét töltés
közben legkönnyebben megtámadhatja. Ez mindig
egész 5y2 — 6 lábnyi czéltábla ő előtte és jaj neki
ha eső esik: a közönséges szuronyos fegyverek
töltése ekkor még lassabban megy, a por meg-
ázik, a csőbe a viz becsepeg stb. mig a gyors pus-
kák zárját könnyen fedve lehet tartani s ha a töl-
tény benne van, viz alatt is el lehet sütni.

A Dreyse féle löveg golyója gyorsabban,
egyenesebben s messzebb megy, mint vélnők.Ezer
lépésnyiről egy 6 láb magas 20 öl hosszu hadosz-
lopban száz lövés közül 20—25 talál; sorlövésnél
háromszáz lépésről 64, kétszáz lépésről 76 száza-
iékés gyorslövésnél négyszáz lépésről egy percz-
ben 42 százalék talál. Hogy pedig találjon, a vé-
gett sajátságos gyakorlatokat tesznek az ujonezok
éjjel es nappal, jó és rosz időben. Csatákban a
legjobb vadászok kiválasztatnak; ezek fedezik s
s láthatlanná teszik a hátuk megett müködő had-
oszlopot ; majd földre borulnak, midőn aztán
azok nyithatnak sortüzet — majd csúszva halad-
nak elő— majd hátrálva töltik fegyverüket, min-
den kis dombot, völgyet ügyesen használva fel a
támadásra vagy fedezésre.

Nsgy hasznát ve^zi a porosz katona a lövés-
nél az ő oldalfegyveréiek is, mert ha ezt földbe
szúrja, kényelmesen reá fekteihtti puskáját — hasra
fekszik, hogy ellenfele nem találhatja, ő pedig
biztosan czéloz, és golyója nem megy előbb fel,
aztán alá, hanem egyenesen, oly annyira, hogy
ezer lépésnyi távolban sem esik alább 3—4 láb
nál 8 igy a 6 lábnyi czélt találhatja e 800 lépés-
nyiről már gyilkol.

Nagy előnyök ezek a gyalogság ellenében,
de még nagyobbak a lovasság ellen. Ha ugyanis
a támadás 800 lépégről kezdődik, a lovasság,
500 lépéa ügetve s 300 lépést rohanva, legalább
két perczet igényel arra, hogy árthasson; mig
ezen idő alatt p. o. 500 ember 5000 lövést tesz
reá — a lovakat, a rendet vagy sort megzavarja,
melynek következményei igen "veszélyesek.

Hanem viszont, természetes, hogy ily fegy-
verek csak jól gyakorlott, hajlékony,ügyes^ értel-

é j ó l á i k é b ia tű az előtte levő tölténybe behatol, ott a lőport j mes és jólszámitó emberek kezében ennyire ve-
átíar\in(5. rnjzj az a.b. c cZ közt látszó gyútűkörre i széiyesek. Mint minden küzdelemben, itt is sok
üt, itt eszközli a lobbanást, mely az előtte levő ügyesség, értelmesség és hideg vér szükséges a
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győzelemhez. Mert mit ér a jó fegyver, ha nem
tudunk vele bánni? — vagy töltéseit gyorsan
légbe lövöldözzük? Mondják, ez nagy hátránya a
gyors puskának. De viszont, ha egy jól számitó
ember tudja, hogy nála csak 20-24 löveg van
annálinkább vigyáz, hogy ne hibázzék s igy lö-
vései annálinkább veszélyesek. X.

Vihar közben a havasokon.
Azon évszakhoz értünk ismét, a midőn a

szenvedélyes hegyi utazók ismét kezökbe veszik
vándorbotjaikat e kalandszomjas lélekkel serege-
sen indulnak a

a távol sziklafalak mögül, s csakhamar felismer-
tük a légkör viharteljes szándékait. Még eddig
csak fölfelé mentünk s lovunk a kemény, sziklás '
talajon egy kecske ügyességével lépegetett egyik
sziklalépcsőről a másikra; de mi tevők leszünk,
gondolám, ha majd a hegy tulsó oldalán lefelé
fog kelleni ereszkednünk ily lépcsőzetes utakon ?
Jöttek azután olyan hejyek, hol az ut egészen
megszünt s omladványos, csúszós talajra értünk,
s alattunk 800 — 1000 lábnyi mélység tátongott.
Azonban az első három óra alatt semmi bajunk
nem történt.

A fáradalom ujabb erőket kivánt. Eövid
pihenés és némi étkezés után serényen folytattuk

sveiczi Alpok
ismert s isme-
retlen szépsé-
geinek felke-
resésére.

Egy ily he-
gyi kaland lei-
rását olvastuk
nem régen egy
külföldi lapban
s irója egy si-
került képben
is láthatóvá
akarta tenni
azon veszedel-
met , melyben
ő és társai
több óra hosz-
száig kétségbe
ejtő viszontag-
ságokat sze-
rencsésen kiál-
lottak.
jj£ A dolog a
SveiczésOlasz-
ország határ-

szélén álló
hegyszoroson a
Passo di Ga-
vián történt.
Utazónk lóhá-
ton érkezett
társával az ég-
be meredő ha-
vasok között
fekvő Santa
Catarina nevü
gyógy-fürdő-

höz. A német
utazó igy be-
széli el további
élményeit.

„Az olasz
papokkal s

egyéb népség-
gel megtelt
fürdőben egy
katonai kiné-
zésü fiatal em-
ber németül
szólitott meg:

„A gaviai
hegyszoroson
akar ön át-
menni? s veze-
tője nem ismeri
az utat? s tud-
ni akarja, vaj-
jon lóháton át-
juthatni-e raj-
ta? Ez utat itt
senki nem is-
meri s felvilá-
gositást Ön e
részben nem
kaphat. — De
majd segitünk, a hogy lehet." — A barátságos
katonatiszt csupa figyelemmel s előzékenységgel
volt irányomban; a legügyesebb vezetőt kikereste
számomra. Kicseréltük azután névjegyeinket. A
katonatiszt magyar ember volt s akkor hadnagy
az olasz királyi karabélyosok ezredében; neve:
Edmondo di Pauliny.

Az egész fürdőtársaság elkisért egy darabig,
midőn én, két társammal s egy jó hegymászó ló-
val megindultunk egy augusztusi napon délutáni
két órakor. Az első órákban felségesen haladtunk
előre. Lovunk oly gyorsan kapaszkodott fölfelé
a hegyeken, hogy alig győztünk nyomában ma-
radni. Lassanként mindig jobban beborult a lát-
határ, vastag, kövér, fehéres fellegek emelkedtek

Önkénytelen lecsúszás a sveiczi havasokon.

utunkat. De épen ugy siettek a viharos fellegek
is. A mellettünk elvonuló 10-11,000 lábnyi
magas alpesi csúcsoknak már csak egy része volt
látható, a többit sürü fellegkalap boritá. — Végre
fölértünk a hegyazoros tetőpontjára (mintegy
8500 lábnyi magasságba) s itt, még mielőtt ki-
nézhettük'volna a hegyről levezető utat, egy-
szerre oly vastag, fekete köd fogott körül ben-
nünket, hogy két lépésnyire sem láthattunk. A
csípős és mérges szél sivitva sodorta ránk nedves
gőzeit. Meg kellett állanunk. Egy perczre kitisz-
tult egy kissé a láthatár, a másik perczben már
ismét sötétségbe burkolt a vihar szürke szörnye-
tege. Hat óra elmult. A köd egyre ingerkedett
vetünk. Egyszerre villám, dörgés és csapás! Ejy

viharfelleg kellő közepében voltunk. Lovunk el-
kezdett ágaskodni. S most ráadásul oly öreg
szemü jégesö hullott, hogy arczunkat karjainkkal
kellett befednünk, nehogy ragyásokká verjen
bennünket. Olasz vezetőm az imádkozásra adta
magát.

Lovunk tánczfigurákban gyakorolta magát
s bőrét csak köpönyegünk ráteritésével védhet-
tük meg.

Egy negyedóra mulva vége volt a viharos
látmánynak, a jég helyébe eső lépett, a láthatár
kissé tisztult e jó szerencse fejében, a jégdara
közt lépegetve megindultunk a hegytetőről lefelé.
Az utat eltévesztvén, egyszerre egy roppant me-

redek lejtőre
értünk.

Mikép érünk
itt le lovunk-
kal? s e rend-
kivül csúszós
talajon? ez volt
a kérdés. Nem
volt más me-
nekvés. Meg
kellett a dol-
got kisérleni.
Eleinte nyom-
ról nyomra ve-
zette a lovat
lovászom, de
midőn az omló,
•csúszós földön
hátulsó lábai-
val nehányszor
megcsúszott,

az én olaszom
farkánál fogva
megragadta a
lovat s ugy
tartotta vissza
s midőn ké-
söbb az ut még

csuszósabb
lett, vezetőm a
ló első lábait
is nyakába vet-
te s azalatt,
mig én hegyi
botom segitsé-
gével nagy ne-
hezen áthatol-
tam a veszé-
lyes helyen, az
én kedves úti-
társaim egy

önkénytelen
csuszodán ju-
tottak le azon
pontig, hol a
veszély meg-
szünt. — (Lásd
mellékelt ké-
pünket.)—Mi-
dőn a biztos
helyre értünk,
szegény pari-
pánk hangosan
kezdett nyeri-
teni, ámbár

egész teste
reszketett s
több sebből
vérzett. Mi is
tetőtől talpig
sárosak vol-
tunk s foszló

rongyokban
lógtak le tes-
tünkről öltö-
nyeink.

Éjfél volt,
midőn agyon fáradva és kiéhezve, Ponte di
Legno helység fogadójában megérkeztünk."

—y.

Gömörmegyei vázlatok.
III. Jolsvai r.-kath. templom.

Európában van egy régi herczegi család,
melynek tagjai értelmi tulsuly és a szerencse
kedvezései folytán különösen egy század ótanagy
tekintélyre jutottak. Ez a Koburg herczegi csa-
lád. Ezen család egyik tagja: Magyarországba is
beszármazott. A nándorfejérvári hős, Koburg
Jósiás volt ez, ki Badán mint hadi kormányzó, az
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1792-diki protestáns zsinatra is jótékony, kibékítő
befolyással volt, s a budapesti ág. hitvallásuak
számára egyházi és iskolai épületeknek szánt tel-
ket, Pest városának egyik szép helyén, kieszköz-
lött. Ennek egyik unoka-öcscse Lipót, a belgák
királya, kis terjedelmü országában 33 éven át
valódi alkotmányos szellemben uralkodott « mind
az európai hatalmasságok tiszteletét, mind a né-
pek becsülését kivívta. — A nándorfejérvári hős
másik unoka-öcscse, Ferdinánd, az utolsó Koháry
herczeg leányának hitvestársa s Magyarország
indigenája, részint öröklött,
részint szerzett nagy terje-
delmü magyar uradalmait ^_~~ ~ .
példánygazdászatok által - _ ' - - _ -
gyarapította s szép virág- '__£ - I ^
zásba hozta. Fiainak egyike " ~ ~ ~-~
a portugalli királyné férje -_~__z~\ —
lett a a jelenleg uralkodó ~ ~ 3 ~ -
királynak atyja. — Ferdi- " = "~
nánd herczeg második fia s
örököse Ágost herczeg, je-
lenleg a család magyar ura-
dalmainak birtokosa, több-
nyire Bécsben él ugyan,
de a hazai ipar s földmive-
lés felvirágoztatását 8 volt
jobbágyainak anyagi s szel-
lemi jobblétét, a hol lehet,
sikeresen elősegiti.

A magyar herczegi ág
alapitója, Ferdinánd, Jolsva
város vásárterén az 1829-
diki julius hó 20-kán tüz-
vész által elpusztított régi
templom helyén — bár maga
az ágostai hitvallást követte
— mint a plébániának véd-
ura, a római katholikus la-
kosság számára két tornyu
díszes templomot épittetett
(melynek rajzát itt közöl-
jük).

Jolsva szabad, bányamezőváros a murányi
uradalom központja, a regényes murányi völgy
délkeletre nyiló mellékvölgy torkolatában fek-
szik, honnan egy kis csermely a várost észak-
keletről hasítja. Az emlitett templomtól jobbra
emelkedik a csermely jobb partján a hosszu ház-
sor, melynek alsó része emeletes boltos házakkal
diszlik. Ezek közt említendő a városháza. Ezek-
nek irányában a herczegi kétemeletes várpalota

(zvolenska utcza vonul s ezen lúl nagy dűlő
hegyoldal,) melyen a még e század elején keletke-
zett gyümölcstenyésztő társulat által felbátorított
lakosság cseresnyéseket ültetett. Átalában az egész
városban nincs ház, a melynél gyümölcsös nem
volna.

Jolsva város magyar érzelmü tót lakosainak
száma 4500, kiknek több mint 2/3-da evang.,
1300 r.-kath., s 50—60 mózes-vallásu, kik csak
ujabb időkben telepedtek ide, miután a bánya-
városok kirekesztő szabadalma megszünt. Szor-

Jolsvai r. kath. templom.

galmas lakosainak fő foglalkozása a gazdászat,
kézműipar, fuvarozás és kereskedés. A kézműve-
sek közt a gubások, szűrposztósek, cserzők, s
Különösen kolompárosok említendők, kiknek
gyártmányai Magyarország déli és délkeleti ha-
tárain túl is összetartják a térés legelőkön baran-
goló nyájakat.

Ujabb időkben a jolsvaiak takarékpénztárt
is alapítottak, mely az utolsó időben nyomasztó-

szenvedők sorsának enyhitésére és sérüléseik
orvoslására. A haza fővárosa, Budapest, e tekin-
tetben a legszebb példával megy előre s e példát
a vidéki városok, testületek s egyesek buzgalma
mindenképen elérni törekszik.

A mi tehát az utólagos ápolást s ellátást
illeti, e részben a közönség részvéte lehetőleg
enyhíti a nehézségeket. Nagyobb és kevésbbé
megfejtett feladat még a sebesültek czélszerü
elszállitása a csataterekről. Ezen tárgy különben
Európa minden hadseregeinél az ujabb időkben

nagy gonddal és figyelem-
mel lőn megvitatva s e rész-
ben sok czélszerü javítás
hozatott már be. Legtöké-
letesebben fejtették meg e
feladatot a közelmult észak-
amerikai nagy háboruban
működött hadseregek, s ez
eljárást szándékozunk itt
röviden megismertetni.

Amerikában, hol a vas-
utak kiterjedése igen nagy,
többnyire ezeken szállíthat-
ták sebesültjeiket a seregek
a legtávolabb helyekre. —
Azonban egy seborvos ugy
találta, hogy a betegek és
sebesültek a vasuti kocsik
szünetlen s egyforma rázó-
dása által nagy fájdalmakat
szenvednek s bajaikat még
jobban felizgatják. Azon
törte tehát fejét, miképen
lehetne műtani készülékek
által e bajt enyhíteni s igy
készitett el egy kocsi-min-
tát, melynek belső szerke-
zete teljesen megoldotta a
feladatot. A sebesültek ezen
kocsikban oly ágyakban fe-
küsznek, melyek ruganyos
mézgából (gummi) készült

hevedereken nyugosznak s a kocsi legkisebb
zökkenésének könnyen engednek, ugy, hogy a
sebesült oly zavartalanul s nyugodtan fekhe-
tik benne, mintha valóságos kórházban volna.
Utközben kellő ápolásban s alkalmas étkezésben
részesül, s a midőn rendeltetése helyére elér,
ágyával együtt minden legkisebb rázkódás nélkül
áttétetik a kirendelt kórházba.

A lapok irják, hogy e tekintetben a porosz

•— gr. Koháry Miklós által épitve — disziti a
lejtős vásártért, egy kis dombra támaszkodva,
melynek déli lejtősségét a közös sírkert foglalja
el, ormán pedig egy kis erdő egy régi vár rom-
jainak alapköveit boritja. Innen a kilátás elra-
gadó, nyugatra sürü erdővel benőtt dombon az
ilsvai 6-várnak romjai a régészek kutatásaira
várnak. — Az uj templomtól délkeletre az ágost.
hitvallásu templom karcsu órás tornyával a cser-
mely jobb pirtján emelkedik s a taploczai utra
•nyilik. A csermely meredek balpartján a zólyomi

Kórházi vonatok a csataterekről.

lag pangó iparnak és kereskedésnek némi enyhü-
lést 8 szebb jövendőt igéi. Kp.

Kórházi vonatok a csataterekről.
Ezrenkínt hozták a mult hetekben s hozzák

még ma is a háborutól ment vidékekre az északi
és déli csatatérek sebesültjeit. A mit a magán
jótékonyság s emberi érzelem áldozatkészsége
megtehet, mindennemü intézkedés megtörténik a

intézkedések is a jelen háborus időkben lehetőleg
enyhíteni igyekeznek a sebesültek kinos állapotát,
a mit már csak annyiban is elismeréssel üdvözöl-
hetünk, mert köztudomás szerint, sok magyar se-
besült katona is esett fogságba s most a poroszok
emberbaráti ápolására szorul. Onnan érkezett
magánlevelekből tudjuk, hogy ez ápolásban tel-
jes mértékben részesülnek is sebesült hazánkfiai,
sőt a nőnem ott kiváló kötelességének ismeri,
szenvedő harezosaink ápolása körül egészen meg-
feledkezni arról, hogy ellenséges katona beteg-



ágya előtt állanak. Lipcséből vett tudósításaink
ezeriiit több Oila kiszármazott, előkelő polgári
osztályu nő kitünő figyelmet tanusit a magyar
sebesültek iránt, kikre mind n balzsamnál kedve-
sebben hat, midőn a n-bét kötözgető jótékony
szivü ápoló nő a szenvedői hazája nyelvén szó-
litja meg.

Mellékelt képünk egy amerikai kórházi vas-
uti vonat rajzát adja.
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Életképek háborus országokból.
(Vége.)

III.
Praga a lsgfestőibb és sajátságosabb kiné-

aésü városok egyike.
Ha a Moldva hidjáról föltekintünk a Hrad-

sinra, melynek magasságán imposant tömegben,
büszke ház-csoportok nyulnak el, — valóban
nagyszerü panorámát látunk: számtalan torony,
kupola 6s gyönyörü palota fekszik a szélesen
hömpölygő tiszta folyam partjain. Prága sokféle
történeti nagy emlékekben is gazdag, annyira,
hogy több temploma és palotája hosszasabb szem-
lélésre érdemes.

A lakosság két harmada cseh, vagy legalább
annak tartja magát; mig ellenben a másik har-
madrész, és pedig az ipar, kereskedelem, tudo-
mány, szóval az egész értelmiség majd minden
embere, hű maradt német eredetéhez.

Ide járul még a büszke magas aristokratia,
mely a polgárságtól áthághatlan fallal van kü-
lönválasztva. Ezek csak társadalmi elkülönzé-
sükben képeznek egy tömeget, mert politikailag
egymás közt meghasonlottak, és részint a tulzó
csehek, részint a német törekvések táborába sze-
gődtek.

1848 előtt ezen cseh nemzeti igényeknek
nyoma sem volt; az egész az uj idő szüleménye.

Hajdan csak az alsóbb osztálynál hangzott a
eseh-nyelv, a inkább csak azon boltokban és
korcsmákban, melyek alsóbb osztályok számára
állottak fönn, volt látható a cseh-irás; más kü-
lönben bátran tarthatták német városnak.

Előkelő körökben soha sem hallott az ember
cseh szót. Szállodákban, nagykereskedésekben
sem láthatott cseh-irást.

Most bezzeg mindez másként van!
Előkelő vendéglőkben s az utczákon gyak-

rabban hallani a cseh, mint a német nyelvet. A
kereskedések czég-feliratai mindkét nyelven
irvák.

Magán házaknál egyaránt beszélnek csehül
és németül.

Ha németül tudakozódik az ember, bár jó
módú lakosoktól, megértik ugyan a nyelvet, de
teszik magukat, s csak fejüket rázzák, mert az
ultra-csehek büszkeségénél fogva e képességet
eltagadják.

Még Strassburg is inkább nevezhető német
városnak, mint a jelenlegi Prága.

Különben ott a harczias hangulat szembe-
tűnő volt.

A katonai mozgalmak természetesen élénkké
tették, s valószinüleg akkor is, midőn e sorok
napvilágot látnak, élénkké teszik az u czákat.

Különösen megragadó látványt nyujtott egy
magyar ezred. Külsőleg szebb, délezegebb em-
bereket, mint ezek, egész Európa nem mu-
tathat föl.

Az a lovagias szellem lengi át az egészet,
mely ma már annyira ritkasággá vált. Lovaik,
bár kicsinyek, erőteljesek és egy huszárlóhoz
kötött minden fogalmunknak megfelelnek.

Maga Nagy Fridrik, kinek dicsőségtől kö-
rülsugárzott huszár-svadronja volt. néha vesze-
delmes éw mindig ké'e* küzdelmeket állott ki a
magyar huszárokkal.

Csehország fővárosa eszünkbe juttatja a be-
nyomást, melyet nyer az ember, ha külföldre jő
erre elé.

Ki az ausztriai határokba belép, ugy érzi
magát mintha Németország többi részétől nagy
távolságra vetődött volna. Kivált ha Szászor-
szágból és Sziléziából jő az ember Csehországba,
a különbség tüstént tlénken szembetűnik.

Ha szászod vagy poroszok közt van az em-
ber, ott észre sem veszi, oly kévéséé térnek el
egymástól a lakosok nyelvre, szokásra és er-
kölcsre nézve. Legfielebb az a különbség, hogy
Poroszországban mindtnnek bizonyos feszes, ka-
tonaijellege van és nagyon nök ember tnlálkozife,
kinek külső megjelenése rögtön elárulja azt a pá-
évet, melyet katonai egyenruhában élt keresztül.

A különböző állásu emberek o katonás ma-
gatartása a közönséges hivatalnokoknál is je-
lentkezik.

A mellett a porcsz adó-, posta-, vasuti- és
rendőrhivatalnokok feltűnők rövid, külsőleg ke-
vésbbé udvarias, de lényegben pontos és egy-
szerü modoruk által. Mig a szászok inkább be-
szédesek, nyájasak, de aztán nem mindig elég
korrektek.

Mennyire másként van mindez Csehor-
szágban!

A német mellett minden hirdetés csehnyelven
is van fogalmazva.

S mindegyre oly német kifejezéseket hali
az ember, melyek az északi német előtt tökéle-
tesen ismeretlenek; a magasabb hivatalnokok
egészen más egyetemeken tanultak, gondolkozás
módjuk merőben más, mint ar. éazak-németorszá-
giaknak,

Különösen a katonaságnál mindenből látszik,
hogy i t ta sorozásnak inkább az alsóbb osztályok
vannak kitéve, s a német elem a hadseregnek
csekélyebb töredékét képezi.

Nagy az ellentét a hirlapok modorában is.
Egészen más az irányuk, más az eszmemenetük'

Egyébiránt Ausztriában rendkivüli haladást
lehet tapasztalni az idegenekkel való bánásmód-
ban. Régebben tömérdek, oknélküli útlevél-vizs-
gálásnak, motozásnak volt kitéve az utazó; most
már, még a háboru előtt közvetlen is, minden
passus-visitatió nélkül átléphette az ember a
határt. A málhák vizsgálása is rövid idő alatt
véghezmegy. Aztán eltisztultak azok az éhesképü
szolgák, kik borravalóért alkalmatlankodtak.

Egy utazó beszéli, — hogy Bodenbachnál, a
határszélén, olasz katonákkal találkozott; Paduá-
ból jöttek, s az Elbével szemközt fekvüTefchenbe
voltak rendelve; szép és tüzes fiuk voltak, de
testileg nagyrészt gyöngék. De meglátszott raj-
tuk az olasz értelmiség és élénkség.

Ezek az olaszok nem nagy kedvvel baran
gólnak a hideg északi vidékek közt. Jobban sze-
retik délnek azursugáros mennyboltja alatt . . . .

Tiszteik többnyire fiatalok, és maguk be-
szélték, hogy az egész szakaszban csak a major
az egyetlen tiszt, ki tul van a 45 éven.

Az ausztriai hadcsapatok hazájuktól rendesen
távol állomásoznak. Egyiket a másik földjére
szállitják s ez az államnak nem kevés költségébe
kerül.

Csak gondolja el az ember, mennyi pénzt
kellett kiadni arra, hogy a paduai fiukat, három
bataillont, Csehország felső részébe elhelyezték
és a krakói hadcsapatot Mantuába küldték. A
szabadságosak és önkénytesek utazása ezer meg
ezer forintot fölemészt.

Különben, ha még itt vagyunk, megemlít-
hetjük, mily szép táj ez a bodenbach-tescheni.
Egész Szászországban és Poroszország keleti
részében nincs hely, mely csak megközelíthetné
ez első cseh határszéli város elragadó szépségét.

Festőileg alakult nagy félkört képzeljen az
olvasó. Néhol zöldelő, néhol azonban ezüstösen
fehérlő szirt képezi a hegyet, melyet tág, buján
benőtt s a kanyargó Elbe csillogó hullámai által
mosott völgyek környeznek.

A mellett TVschen ódon történeti emlék
által is érdeket költ. Ott áll magas, meredek
sziklatetőn gr. Thunnak az a nagy, fehéres mesz-
szesugárzó kastélya, melyben az ismeretes te-
scheni békét kötötték.

Hozzájárul még, hogy az Elbe-vidék, vala-
mint az Eger-völgye is, nemcsak festőileg elra-
gadó szépek, hanem a legtermékenyebbek s egész
Németországban a természettől legdúsabban meg-
áldottabbak közé tartoznak.

És e csendes, bübájos völgyek pusztitó há-
boru veszedelme alatt nyögnek.

Telve van az egész katonákkal.

IV.
A térképen kitünő betük mutatják Pardubicz

fekvését.
Ez a prága-bécsj, és prága-reichenbergi vas-

útvonal találkozási állomása. Lehet képzelni,
mily lázas élénkség uralkodik itt háboru idején.
Le- és fölfelé egyaránt óriás mennyiségben jöt
tek-mentek ott az emberek. Hadi fölszerelésben
egész ezredek voltak láthatók.

A huszárok trombitája messze zendült; a
katonák ezilaj hangjától viszhangzott a táj.

A magyar huszár és a lengyel uhlanus min-
denesetre nagyon veszedelmes ellenség.

Pardubicz neve az utolsó napok történetében
nem kis szerepet játszott. Maga a város kicsiny,
szegényes cseh helység, melyet eddig a sport

emberei tartottak nagyra. Az ausztriai parforce-
vadász társaság, a magas aristokratia ez egyesü-
lete, a lapályos. vadgazdag tájékon igen jól érezte
magát. Nagy térséget béreltek ki maguknak, és
ősz táján minden évben nagyszerü vadászatot
tartottak itt.

Sok cseh lovag egybegyült itt, és nemes
lovaikat nem valami nemes, de szép és ingerlő
prágai demi-mocdok követték. Nappal vadászva
lovagoltak szerteszét, estére hazard-játékot űzve
dőzböltek, s a hölgyek karjai közt áldoztak Venus
istenasszonynak.

E miatt, meg azért is, mivel Pardubiczban
folyvást egy huszárezred állomásozott, a ven-
déglők ott tisztábbak és kényelmesebbek, mÍDt a
többi cseh vidéki városokban.

A mi neki a háboruban fő fontosságot köl
csönöz, az helyzete, melynél fogva gyúpontja a
fönnebb emlitett vaspálya-vonaloknak. Innen két
különböző oldalra iönnyü szerrel lehet müködni.
Ez az oka, hogy mindjárt a háboru elején Pardu-
bicz, Prerau és Trübauval egyetemben, melyek
ha^onlóképen gyupontjai a vasutaknak, fő gyül-
helye volt a kolosszális csapatmozgalmaknak.

Egy ideig itt volt főhadiszállása Benedek
táborszernagynak is. E nevezetes férfi most sok
beszéd tárgyául szolgál. Igen érdekesek azon
feltételek, melyeket hir szerint magas állásának
elfogadásakor magának kikötött. Látszik ezekből,
hogy a születési aristokratia iránt nem viseltetik
elfogultsággal.

Külső megjelenését illetőleg martiális alakja,
merész, határozott kifejezésü arcza van.

Mikrr 300 tiszttel és katonai hivatalnokkal
beköltözött az ódon pardubiczi palotába, megné-
pesültek az elhagyott termek, s az öreg boltoza-
tok éjjel-nappal szokatlan zajtól viszhangzottak.

Pardubiczből jőve közel érjük Olmüczöt.
A háboru előtt tömérdek élelmi szert és

mindennemü munitiot hordtak össze itt. A reud-
kivüli mozgalomból látszik, mily befolyása van
a gőzkocsiknak a jelenkori háborúkra. Ápril kö-
zepétől május 20-áig mily borzasztó hadserget
tudtak hadilábra állitani!

Az erős vár roppant külső munkálatai óra-
járásnyi tért fognak körül. Mekkora volt a szál-
lítók munkája, látszik abból, hogy egyetlen life-
rans naponta 60,000 portió étket állitott ki. A
hosszu szarvu, ezüst-szürke magyar pusztai ökrök
nagy gulyákban legeltek messzenyuló rétjein;
magyar katonák voltak kirendelve őrizetükre,
kiknek e békés foglalkozás rendkivül kellemes
lehetett; a lisztes, sós, boros és pálinkás hordók
magas dombokká voltak halmozva.

Az oda zárt számtalan fogolyt csakhamar
elszállították. A cseh és morva várakból mind a
magyar erősségekbe vitték őket.

A most szemközt álló két nagy hatalom egy-
szer már 1850-ben is egymás-ellen akart har-
czolni. De akkor az egész csak az olmüczi béké-
vel végződött.

Olmücz a szó teljes értelmében egy nagy-
szerü vár benyomását költi az emberben.

Helyőrsége kitünő fegyverekkel láttatott el,
s minden oda mutat hogy hosszu ostromot volna
képes kiállani.

Különösen 8ok erős és szélesre terjedő kül-
erőditvénye a voltaképeni várost és várat meg-
védi az ágyuztatás veszedelmétől. Határozottan
első rangu 'fegyvertárnak nevezhető. Olmüczöt
annak idejében Nagy Fridrik sem tudta bevenni,
a birodalmat akkor e vár mentette meg a porosz
huszároktól.

Maga a város, a mennyire a vár elzárkózott-
sága engedi — egészen barátságos és kellemes
hely. A házak magasak, tisztára meszeltek, az
utczáknak, különösen a nagy piacznak, nagyvárosi
jellege van. Urias öltözetü emberek járnak benne
le 8 föl, ugy hogy Olmücz Morvaország második
fővárosának nevezhető. Morvaország pedig Ausz-
tria legtermékenyebb, legjobb módú, s az iparban
legelőhaladottabb tartományai közé tartozik.

Olmücz helyőrségét a háboru kezdetén egy
vadász-zászlóalj és számos tüzéren kivül két pom-
pás magyar gyalog-ezred képezte. — ,,Mily erő
és ruganyosság van a magyarok mozgásában'1 —
kiált föl egy kitünő tollú német volt katona, ki-
nek észleleteivel e lapokon többször is találkoz-
nak olvasóink. „Mily büszkén tekintenek le az
őket bámuló otromba morva parasztokra! Nincs
nép egész Európában, melynek születésétől kezd-
ve oly katonás magatartása volna, mint a magyar-
nak. Lehetetlen őket nyomon nem kisérni és meg
nem bámulni."

Mikor ott volt a főhadi-szállás — irja a „N.
F. Pr." — Benedek táborszernagy az érsek pa-.

lotájában lakott. Félreeső, nagy épület ez, mely
kettős homlokzatával valódi szögletet képez. Két,
a palota jobb szögletével épen szemközt fekvő
házsor veszi körül azt a piaczot, melyen egy kis
ákáczliget bájos zöld lombozatának könnyü leve-
leit lengeti a szél.

Mig a szobákban tartós és nagy fontosságu
munkásság ment végbe, addig körül csönd bo-
rongott, és semmi pompa, semmi fény el nem
árulta a helység nevezetes voltát.

Ha a belga ezred sárga-fekete szalagos ka-
tonái, kik a ffífî di-szállás őreiül valának rendelve,
a palota eiőtt nem mozogtak volna, azt hitte vol-
na az ember, hogy nem lakik benne a katonai ha-
tóság, 8 az egyházi főnök még nem hagyta oda
téli-palotáját.

Ez épület közelében feküsznek a főpapok
lakházai.

Az emberek nagy része azt hiszi, hogy a fő
hadi-szállás megragadó kápet nyujt. Számtalan
tábornokot, fényes tiszteket, folytonos életet és
mozgást, futkározó ordonánezokat, segédeket,
hallatlan trombitaszót, zenét, stb. képzelnek oda.
Azt hiszik, hogy pihenő órákban megtelnek a
vendéglők és kávéházak, s az utczákon végig
fáklyásmenettel katonai zene harsog.

Pedig mindebből kevés, vagy épen semmi
sincs; a katonák munkássága kimérten és zajta-
lanul foly.

És ezzel bucsut veszünk Cseh- és Morvaor-
szágtól, mely felé most a legtöbb szem oly érde-
keltséggel íbrdul.

FI. Károly, a frankok királyától Gara
Miklós nádornak szóló

szabadalmi levél.
(Az eredeti latin nyelven szerkesztett, a Gróf Ziyak zay-

ugróczi levéltárában találtatik.)

Czélszerünek találjuk, a következő fontos
okmány közlése előtt, a tisztelt olvasó közönség-
nek a Gara család rövid történelmi rajzát eléter-
jeszteni.

Ezen valaha hatalmis, dusgazdag és igen
fényes család a magyar birodalomnak három
nádort, több bánt, főispánt, érseket és püspököt
adott. Eredetét vette a Drusma ősgyökeres nem-
zetségből. Ebből János ispán (Comes) fiával látván
mesterrel Bélától Tót-, Dalmat- és Horvátország
herczegétől 1269. adományképen nyerte aValkó-
megyében fekvő Gara helységet (villam Gara),
mely szerint ők és utódaik nevezték magokat.
Ezen Gara család a nevezett István fiaiban két
ágazatra oszlott, a nádorira és a bánira (linea
palatinalis et banális). Az első mindkét nemben
kihalt Gara Mihályban 1480., a második férfi-
nemben Garai Lőrinczczel 1528., leánynemben
pedig, mint tudva van, most is a csömöri gróf
Zayakbin fennáll. A^on Gara Miklós nádor, kiről
a következő okmány szól, fia volt a szintén e nevü
Gara Miklós nádornak, ki 1385. Erzsébet'és Mária
királynékat menekülésükben kisérvén, ellenei ál-
tal nem messze a Tótországban fekvő Diakovártól
lenyakaztatott.

Neje Hedvig szül. Cilley grófné által Zsig-
mond király sógora lett. Kitüntette magát a bei-
lázadások elfojtása, a velenczeieknek békekö-
tésre szorittatásuk, nemkülönben János, Gergely
és Benedek nevü 3 pápa közti kiegyenlítés hatha-
tós elősegítése, és a frank és angol királyok közti
békekötés eszközlése által stb. Meghalt 1433.

Az 1415-ben Párisban kelt latin okmány hű
fordításban igy hangzik:

„Károly, Isten kegyelméből a frankok ki-
rályja adjuk örök emlékül mindeneknek, a velünk
rokon fejedelmeknek, azoknak tudniillik, kiknek
tetszeni szokott ingyen királyi kegyelmünk. Szo-
rosabb egyesülés műve fogadásilag béereszkedni
abbi, a mit felséges fejedelem Testvérünk a na-
gyon kedvelt Sigmond, Isten kegyelméből mindig
kegyes római király, Magyar, Dalmat, Horvát s
más több országok királya, szivesen
megesmer, kiváltképen abba é-i azon Tisztekre
nézve, kiket eddigi hű szolgálataikért nevezett
Testvérünk megtiszteltetni, — magok és utódaik
hírnevét felmagasítani szándékozik, Ugyanaz a
Testvérünk kegyelmesen megfontolván Tekintetes
Nagyságos Gara Miklós Magyarország nádor-
ispánja, hive, sógora — u. m. ki Testvérünk fel-
séges és méltóságos neje igen kedvelt húgunk
nővérével lépett házasságra, — a mult időkben

Javított ugorkagyalu.
Az ugorkagyalu majd minden háztartásnál a

szükséges és hasznos eszközök közé tartozik. Egy
ilyen javított gyalunak rajzát, mely Moharantói
Brocklinban javíttatott, az alábbi rajzban sáthatni.

Elismert dolog, hogy az ugorkának szele-
tekre vágása sok időveszteségbe és fáradságba
kerül, mivel az e végre hasznait eszközök rendé
sen még hiányosak; a főbb hibák közé tartoznak,
hogy a késeket többnyire rosz aczélból készítik és
mozdulatlanul vannak a gyalura reá szegezve;

oly sokfélekép véghezvitt sok kedves en enaiéke- ) minek következtében a késeket nehéz tisztán meff-
zetre méltó tetteit, akarván ugyanazt a Nádor- ! törülni s ezért hamar megrozsdásodnak és nehe-
ispánt, nemzetségit és családját a többi e'ődei | zen vágnak; a faállvány pedig gyakran egészea
felett némi jogelőnnyel f-il lísziteni, czimeréhaz , elgörbül és megrepedezik.
vagyis jelvényeihez, — melyeket maga és tekin- '
tetes háza urai is mindenkor viselni szoktak, —
csatolni a sisak fölött viselendő arauy koron <t,
milyent ősei ez ideig ugyan soha nöm viseltek,
azonfelül használt régi fegyvereihez — melyek-sn
sárga mezőben tekergő s fennkiálló aranykeröszt-
tel lángszájában aranyalmát vivő kigyó jelképe
van rendesen rajzolva, — hasonlóképen arany-
koronát a sisak fölé, mely koronától napsuga-
rak vagyis soksor )s fényvesszőkként ugyanazon
sisak mindkét feléről föl és le, és magán a sisakon
is napsugár félék, a sugarakon lobogó zászlc
szárnyakkal és régi fegyverek rajzával fényleni
kikelni és szétömölui látszanak, — nevezett Test-
vérünk saját indulatjából kegyelmesen enge let
kitünőbb nemessége jeléül a fennmondott Nádor
ispánnak mint dicaértetése számosabb hirdetmé
nyeit miként ax hiv ;n lerajzolva látszik Szabada
lomlevele élin. Azután mi is fontolóra vevén tiszta
erényei fennkeltségét, melyekkel, a több Jelesek
között. — a minden jók osztogatója ugyanazon
Nádorispán személyét nagyfennen kitüntette és r
dicséretes eredményeket, melyekkel fáradva sü
rögve folytonos hűséggel rendületlenülés szünet
len segitette Nagyonkedvelt Testvérünket, hova
jobban hasznára törekedvén s válogatott utakor
derekasan végezvén eljárásait, rendületlen ma-
radt minden mozgalomban. Mind azt igy tudjuk
és igy tartjuk emlékezetünkben, nem kevesbí
figyelve a sógorságot mslyben Testvérünkkel
törvényesen áll maga a Nádorispán és a Nékünk
mind saját ügyeinkben, mind a Testvérünk és
Mi közöttünk levő testvéri szeretet felbontatlan
megtartásában, sok nagy szolgálatainak hatalmas
példányait, — neaa különben az anyaszentegyház
gondozásában is az egyesség létrahozá-
sában, tekintetes személye nem kímélve fáradsá-
got, sok ország világot bejárt s akkor is mindenben
pontosnak mutatta magát és jelenlegis kész, fá-
radatlan. Mindkettőnkben, Testvérünkben a fen-
nevezett romai királyban, és Bennünk, minden
bizonnyal ugyanazon egy szeretet műve, hogy
akaratunk nem amúgy külön, hanem igy egyben,
találkozik. Megfontolván tehát ugyanazon Ná-
dorispánnak, mint nekünk átadottak bizonyitják
— oly nagyszerü, oly dicséretea és huzamos szol
gálatait Testvérünknek, s beszámítva néki a Né
künk és híveinknek tetteket és megelégelve azok
nak felsorolását, örülünk, — méltányolva az ér-
demeket, hogy a jóról igy együtt jobban is meg-
emlékezhetünk, akarván Maga a Nádorispán,
fennirt háza és egész nemzetisége feldücsőitésében
bőkezűek, készek és hajlandók e részbsn is'egyen-
lők lenni Testvérünkkel a romai királlyal, a min^
Testvérünk a Tekintetes Nagyságos Gara Mikló
Nádorispánnak s nevezett nővérének és örökö-
seinek a fennrajzolt czimert engedte: ugy Mi is
rokon akaratunk és fogadalmunk szerint az el-
mondottak megfontolása után e jelennek tartal-
mával külön királyi tekintélyünk és kegyelmünk-
kel adjuk és engedjük, Hogy mind maga a Nádor-
ispán, mind a tőle származó örökösök, a fenntebb
kitett és megirt a jelen és Testvérünk Szabada-
lomlevele élin festett fegyvereket vagy czimert a
csatákban, a harczjátékokban a viadalokban és a
fegyvergyakorlatokban — mint Testvérünk disz-
jelét és a Mienket mindenütt szabadon hordozza
és hordozzák. Melynek erejére és tartósságára a
jelenre tétettük függő pecsétünket. Kelt Párisban
Mártzius hó 26-dik napján Urunk Egyezer Négy-
száz Tizenötödik, — Uralkodásunk Harminczha-
todik esztendejében "

Az okmány behajtott alján áll: ,,A király által"
a kanczellár ultal m. p.

Láttomzat.
Vörös-zöld zsinegen függő pecsét.

Közli csömiri gróf Zay Károly.

Ugorkagyalu

Ezen fentebbi javított ugorkagyalunál mini-
ezen fentebb elősorolt hibáknak eleje van véve, a
mennyiben maga az állvány zománezozott öntött-
vasból van készitve, a melyre az ugorkaié semmi
káros befolyással nem lehet; az előbbi oda szeg-
zett gyaluk helyett pedig az A alatti sróf által
egy közönséges éles konyhakés olyformán illeszt-
hető oda, hogy azt a szerint, a mint az ugorka-
szeleteket vastagabbra vagy vékonyabbra akarjuk
vágni, a kést a belsö laptól távolabb vagy ahhoz
közelebb erősítjük meg; igy a kést is tisztán le-
het tartani s a m'kor szükséges, megélesiteni.

E g j Y e 1 « g.
—h— (Az észak-amerikai szabadállamok

nevének eredete.) Maine 1638-ban a francziaor-
szági Maine után neveztetett igy, melynek birto-
kosa az időben Mária Henrietté angol királyné
volt. — New Hampshire nevét azon tartomány-
tól nyerte, melyet a Plymouthi társaság 1639.
nov. 7-ről kelt nyilatkozványával John Massen
kapitánynak ajándékozott, ki Hampshire kor-
mányzója volt Angliában. — Vermont, lakosai
által 1777. jan. 16 an függetlennek lett kikiáltása
után neveztetett igy; neve a franczia verd (zöld)
és mont (hegy) szavakból tétetett össze. — Mas-
sachusset egy ind törzstől (Bo3ton közelében)
vette nevét; e törzs maga is nevét a „kék hegyek-
től" kölcsönözte. — Iittode-Island 1644-ben ne-
veztetett el, vonatkozással Bodus szigetére a
Földközi-tengerben. — New-York, York és Albani
herczegek után, kik e tartományt birták. —
Pennsylvania 1681-ben Penn Vilmos után, ki azt
már gyarmatosokkal betelepítve kapta. — Dela-
ware, 1703 ban a hasonnevü öböltől, melynek
szélén fekszik, nyerte nevét; ez ismét nevét föl-
fedezője, De la War lordtól kölcsönözte.'— Mary-
land, I. Károly neje, Maria Henrietté tiszteletére.
— Virginia 1584~ben Erzsébet, Anglia ifju
(Virgin) királynője nevéről neveztetett igy. —
Carolina 1564-ben a francziáktól, IX. Károly
franczia király tiszteletére. — Georgia 1772 ben
III. György király tiszteletére. — Missisippi,
1800-ban nyugati határától. — Louisiana, XVI.
Lajos franczia király tiszteletére. — Indiana
1802-ben az amerikai indusok után. — Ohio
1802-ben déli határától. — Michigan, 1805 ben a
határos tenger-öböl után. — Florida,nevét 1572-
ben Juan Poncé de Leontól nyerte, mert husvét
vasárnapján fedeztetett föl, az pedig spanyol
nyelvon „pascus florida" nak hivatik. - A többi
tartományok főfolyamuktól neveztettek; és ugyan:
Connecticut, e folyó indus nevéről; Alabama
1777 ben; Tenessee 1796 ban. E szó Tenessee
„görb*. kinálat' jelent/— Kentucky 1782 ben,
tllinois 1809-ben, Missouri 1821- és Arbansas
819 ben.

— h — (A legnagyobb t rem). melyet az épí-
észet története felmutat, a londoni dohány-terem.

Térfogata 6 hold területű s az egéfz épület egy
födél alatt ál!. Különös, ho^y esz irny-terem egy
'éayüzési czikk ,'sűrjéül szolgál, mig az életszük-
légleti kenyér és bor ilynemü rakhelylyel még
íem dicsekedhetnek.
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Irodalom és művészet.
— (£<7y nagy mü befejezése). Irodalmunk ér-

dekében örömmel jelentjük, hogy a roppant vál-
lalat: „Magyarország Csedádai" Nagy Ivántól,
— Ráth Mór kiadásában már most az utolsó 77.,
78-ik kettős fűzettel teljesen befejezve megjelent.
Er utolsó kötet a Zichy családtól kezdve számos
egyéb családon kivül a Zmeskál, Zólyomi, Zsoldos
•tb terjedelmes családokat tartalmazza. Azonki-
vül el van látva az előbbi I.—XI. kötetekre vo-
natkozó igazításokkal és egy zárszóval. Végül
egy előfizetési fölhivást is közöl egy „Pótlékkö-
Utre" nézve, melyben a kimaradt családok és fel-
ötlőbb hiányok lennének kipótolva. Egyszer min-
denkorra előfizetési ára 5 ft., mely szept, végeig
Ráth Mór könyvkereskedésébe utasítandó. Ha
elegendő előfizető, vagy megrendelő nem lesz,
ugy a pénz vissza fog küldetni.

** (Az „Alvidéki Lapok") szerkesztősége
kijelenti, hogy a jelen időkben nem remélhetve
az eddiginél melegebb pártfogást, a lap ezentul
hetenkint nem kétszer, hanem egyszer — csütör-
tökön jelenik meg.

= (Elöfizetési határidő meghosszabbitása.)
Benedek Aladár tudatja ivtartóival, hogy költe-
ményeire az előfizetés idejét aug. 15 ig megho-
szabbitja, de azért müve az először kitüzött ha-
táridőre meg fog jelenni.

** (Két hangverseny.) A mult héten, mint
előre emlitettük, két hangversenyt rendeztek a
sebesültek javára. Az egyik mult szombaton az
„Európa" termében nagyon gyer közönség előtt
folyt le, bár a közremüködők igyekezetét nem
lehet kétségbe vonni. A tiszta jövedelem összesen
csak 29 ft volt, mihez a rendező Fellegi Viktor
sajátjából még 5 ftot adott. — A másnap a budai
népszínházban tartott hangversenyen különösen
Deutsch Vilii zongorajátéka sok élvezetet nyuj-
tott a nagyobb számmal összegyűlt közönségnek,
habár kellemetlen meglepetésül szolgált, hogy
több előre hirdetett darab elmaradt. E hangver-
seny 200 ft tiszta jövedelmet hozott, melyhez
Császárné Ő Felsége 100 fttal járult.

= (A pesti müegylet) ujabban következő
képeket vásárolt meg kisorsolás végett: Pecz
Heriktől„Az olvasó öreg", 180 frt; Metz Césár-
tól „Római Campagna ', 330 frt; Stademan A-tól
„Téli est", 89 tallér; Geyer-től ,,Hámoros mü-
hely", 100 frt; Hausleithner Rudolftól „Aratási
bucsujárast 150 frt.

Ipar, gazdaság, kereskedési.
/> (Az értékpapírok felöl) a kereskedelmi

miniszterium szükségesnek látta a postáknak azon
magyarázatot bocsátni ki, hogy „értékpapír" ne-
vezet alatt nemcsak az obligatiók, szelvények,
váltók, sorsjegyek ea effélék értendők: hanem
minden más oly jegyek is, melyek értékkel bir-
nak, pl. a levél- és bélyegjegyek, s mindazon
akár hivatalos akár magán-okmányok, melyek bi-
zonyos értékről szólnak, mint: itételek, szerződé-
sek stb.

f (A gomborka olajnövényröl) többször volt
már szó lapjainkban. Most Czérna István ur ujab-
ban tudósit bennünket, hogy a gomborka az idén
a saári uradalom karácsondi tanyáján, daczolva
a fagy és szárazság erejével, kitünőleg fizetett,
ugy hogy az uradalomnak ez inséges évben valódi
szerencséje volt. Azért kik e jó siker után ez ösz-
szel gomborkát vetni akarnak, az őszi gomborka
földjének előkészítéséről és vetésidejéröl a követ-
kező utasitásokat adja: A gomborka szereti ugyan
az ugart, de nem fris trágyával, — inkább közép-
erejü, háromszor jól megszántott földet kiván,
először jó mélyen, másodszor sekélyebben, har-
madszor a vetésnél jól elaprózva. Azután meg kell
a földet vasboronázni, 1200 D öles holdba 8 itczét
elvetni, s miután még tüskeboronával meghuzat-
tuk, végre hengerrel, vagy ha ez nincs, keresztbe
forditott s bedeszkázott szekérodallal megnyo-
matni. A kinek ugarja nincs, az tarlóját még most
szántaa le s a hantokat töresse jól össze, s vetés
eiőtt ujra mélyen és apróra szántson s vessen az
imént emlitett módszerint. A vetés ideje minden-
kor szeptember utolsó vagy október első napjai;
a ki korábban vet, gomborkája még az idén ki-
virágzik s elpusztul. Ügyelni kell, hogy vetéskor
a mag csomósán vagy sűrűén ne hulljon, mert a
nagyon sűrű gomborka roszul fizet. A ki nedves
földbe vet, akár öszszel, akár'tavaszszal, szintén
kevés eredményre tarthat számot, mig a naptól
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égett föld czélszerü mert ha a gomborka sokáig
a földben heverne is, ha kikéi, gyorsan felnő.

y* (A pesti czipészeknek és csizmadiáknak^
már régen nem volt annyi dolguk, mint most
miután több szállitó a hadsereg számára nyakra
főre készíttet bankancsot, czipőt, csizmát rop-
pant tömegekben. A többi között Fletszk bécsi
bőrgyárus is Pestre érkezett 150 munkással, kik
a Károly-kaszárnyában vannak elhelyezve és na-
ponkint érkeznek uj munkaerők. Helybeli meste-
rek is tetemesb szállitásokat vállaltak el. Az
egészben csak az sajnos, hogy a mi kézműve-
seinknek leginkább csak a munka jut, mig a bu-
sásabb jövedelmet az idegen vállalkozók teszik
zsebre.

Eözintézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) nyelv-

tudományi osztályának e hó 23-ikán tartott ülé-
sében Hunfalvy Pál a rém, kegy, ut, uot, sarkhas,
régi magyar szókról értekezett, azoknak haszná-
latát és értelmét fejtegetvén. — Utána Fogarassy
János a mongol, tatár és magyar, faj- s nyelvro-
konságáról értekezett. — A titkári jelentések
közül megemlítjük, hogy id. Mándy Péter a nagy
szótárból kimaradt szók 22-ik jegyzékét küldé be
az akadémiának.

** (Az országos képzőmüvészeti társulat)
sorsolást, melyre ugy engedélye, mint minden
előkészülete megvolt, a körülmények változ-
táig meg nem kezdi, s miután az idénre tervezett
sorsolás elhalasztása miatt összes műtárgyai je-
lenben hosszasabb ideig lesznek kiállítva, hogy
ezen természetszerű egyhangúságot kikerülje,
gondoskodott az iránt, hogy ugy tagjai, mint a
közönségnek élvezetet nyujtson. Egy, ,Orossország
jelesb mürégiségeit" magában foglaló albumot fog
a közönséggel megismertetni, melyben a jelesebb
oroBZ régi épületek, képek, világi, fejedelmi és
papiöltözetek, kelyhek, fegyverek, nyergek, csiz-
mák stb. előfordulnak s mind jeles szinnyoma-
tokban. — Ezen ritka és 10,000 frank értékü
gyüjtemény birtokosa Zichy Jenö gróf, ki mint
a társulat tagja, kiállításra a társulatnak áten-
gedni szives volt. Ez albumlapok terjedelmes szá-
mánál fogva, folytatólagosan fognak kiállíttatni
és pedig száz egynehány koronkint; ezen négy
cyklusra terjedő kiállitás mindegyike 12—12
napra terjedend; — gondoskodik a társulat egy-
szersmind arról is, hogy sorozata a közönség él-
vezhetésének kellőleg megfelelhessen, miután a
magyarázó orosz föliratokat magyarra fordittatja,
s a helyszinén azok szintén megszerezhetők lesz-
nek. Az első cyklus kiállítása e hó 25-én veendi
kezdetét.

= (A budapesti nyomdászok önképző-egy-
lete) e hó 22-én tartá első és alapitó közgyülését.
— Az önképző-egylet helyisége a városi redoute
Duna felőli balszárnyának második emelete, hol
egy nagy terem, más két kisebb csarnokkal kap-
csolatban áll az egylet rendelkezésére, melyet
200 forinton bérelt ki. — Itt lőn megtartva a
gyülés, melyen Buda pest nyomdászai nagyob-
bárajelen voltak. — A gyülést Buschmann Ferencz
nyomdász, az ideiglenes bizottmány elnöke, ma-
gyar nyelven tartott beszéddel nyitá meg, üdvö-
zölvén a megjelenteket, s a gyülés czélját adván
elő. Utána Hirsch Lipót egy költeményt adott
elő, melyet ez ünnepélyre Ő maga készitett. Kö-
vetkezett azután a jegyző jelentése, az ideiglenes
bizottmány eddigi működéséről, melyből a töb-
bek közt kitünik, hogy az egylet tagjainak heten-
kinti 10 krajczáros adakozásával már 82 forintot
gyüjtött, hogy a könyvtár részére több könyv-
ajándék érkezett; hogy több vidéki nyomdász
támogatását ígérve, pénzsegélyt is küldött; végre
több szerkesztőség már lappal is kedveskedett.

** (Intézkedések a pesti tornaegylet megala-
pitására.) Miután a magyar kir. helytartótanács
azon mintegy 70 pesti lakosnak, kik a m. évben a
„pesti tornaegylet" engedélyezése iránt folya-
modtak s az engedélyt el is nyerték, meghagyta,
hogy uj alakuló közgyülés összehívásáról gondos-
kodjanak: a folyamodók mint egyletalapitók a
mult vasárnap reggel a tornacsarnokban tanács-
kozmányt tartottak, s ez alkalommal ideiglenes
9 tagu bizottságot választottak a teendők ellá-
tása végett. Ezen bizottság tagjai: Egán Lajos,
Frank Frigyes, König Géza, Matolay Elek, Má-
tyus Aristid, Rajnay Gergely, Stok Endre,
Wankó Károly és Wenczel Tivadar urak. —
Egyuttal intézkedtek az alapitók, hogy a közön-

ségnek a belépésre a közgyülés előtt is alkalom
adassék, s e részben a kellő felhívás megtétessék..

= (A „Nemzeti kör" választmánya), fel-
kéri a társulat azon tagjait, kik a folyó 1865—
66-dik évi tagdijaikat mindekkoráig be nem fizet-
ték, hogy kötelezettségöknek ez évi aug. 10-kéig
akár személyesen a kör helyiségében, akár az
egyesületi titkár Stuller Ferencz urhoz intézendő^
levél utján eleget tenni annál inkább siessenek,
mert különben a háztartással járó jelentékeny ki-
adások fedezhetése végett kénytelen leend a vá-
lasztmány a késedelmezők irányában a törvények
szigorához folyamodni.

= (A lévai takarékpénztári társulat) által f„
1866. évi julius hó 9-kén tartott közgyülés hatá-
rozata folytán a tettleg befizetett alaptőke 5%,
kamatjának kifizetése f. é. aug. l-töl decz. 31-éig
folyóvá tétetvén, annak fölvételére s a részvények
utáni szelvények átvételére a részvényes tagok
ezennel felhivatnak.

Mi ujság?
** (A hadügyminiszterium irodái) a budai gr..

Sándor palotában már be vannak rendezve, s az
ezen miniszteriumhoz tartozó tisztek számára is
itt szereltek fel lakásokat. A többi miniszterium
számára is több száz börönd és láda érkezett Pestre..

** (A magyar önkéntes huszárezred) toborzá-
sát, meíynek szervezését nehány mágnás inditotta
meg, már megkezdették. A szervezéssel gr. Bom-
belles ezredes, báró Fiáth, gr. Zichy Edmund és
egy Csermély Lajos nevü volt honvédtiszt fog-
lalkoznak. Jelenleg a két első század fölszerelése
foly, melyekhez Gergye Gábor, Schwinn László-
és a már Mexikóban is járt Sebes Miklós vannak
kapitányokul Kinevezve. A toborzás e csapatot
illetőleg egész Magyarországra kiterjed, s már
szolgált lovasokat különösen szivesen fogadnak
Altiszt 40—50, közlegény 15 frt foglalót kap.
Sorozási hely a Károlykaszárnya. E csapat egyen-
ruhája lesz: világos kék dolmány, vörös magyar
nadrág és sapka sostollal, barna köpeny. E csa-
pat fölszerelésére szolgál hg. Batthyány Fülöp
100,000 frtos, s a magyar kath. főpapság 200,000
frtos adománya.

** (A pesti önkéntesek toborzására) önkéntes
adományokból 8593 ft. folyt be, és pedig a belvá-
rosban 2060 ft., a lipótvárosban 2105 ft., a ferencz-
városban 556 ft., a terézvárosban 2626 ft., a Jó-
zsefvárosban 1245 ft. Budai önkéntes adakozá-
sokból eddig csak 1100 ft. folyt be, remélik azon-
ban, hogy a még hiányzó összeget rövid idő alatt
megkeritik. Az ujonczilleték Pesten ugy mint
Budán már teljesen íödözve van, de miután még
sokan jelentkeznek, a toborzást folytatják.

= (Jótékony czélu hagyományok.) Néhai
Bittó Ferencz aradi földbirtokos és pesti háztu-
lajdonos összesen 2200 ftot hagyományozott jóté-
kony czélokra, és pedig a magyar akadémiának,
a nemzeti színháznak, a magyar irói segélyegy-
letnek, a nemz. szinház alaptőkéjének és az aradi
kórháznak egyenkint 300 ftot, a pesti vakok inté-
zetének, a pesti szegényeknek és a borosjenői
kórháznak külön-külön 100 forintot.

= (Dinnyeünnepet) szándékoznak rendezni
jövő hónapban Rákos-Palotán, mely ünnepély

tűzijátékkal, s tánczmulatsággal lenne összekötve.
Ez alkalomra külön vasuti vonat szállítaná oda a
rendégeket. A jövedelem, mint gondolni lehet, a
ebesültek javára lenne.

** (Szigligeti színtársulata Pécsett,) mint
rják, nagyon kedvező fogadtatásban részesült.

Mind a 8 előadás tele szinház előtt folyt le. Prielle
Kornéliát és a Szigligeti nővéreket diszes koszo-
ukkal tisztelte meg a közönség jutalomjátékuk

alkalmával.
*• (Bornyuk az akadémiában.) A tudományos

kademia palotájának pinczéjében a Duna felőli ol-
dalon a könyvtár alatt egy csoport iparos ugyan-
:sak szorgalmasan dolgozik a gyalogság részére
zükséges hornyukon. Igy tréfál a „Sürgöny."

** (Vizáradás.) Apathint ujabb szerencsét-
enség érte. Folyó hó 18-ikán éjjel az áradó Duna

vize egy zsilipet és gátot áttörvén, több hold
öldet elöntött, és jelentékeny kárt okozott. Apa-
hin lakosai és a Szonta községéből segélyre jött

nép a további károk okozását meggátolta. —
Apathin, a májusi fagy által okozott nagy kár
után, a folyó évi junius hó 10-én volt jégeső által
70,000 forintnyi és julius hó 11-én a 534 házat
és a hozzá tartozó fő- és melléképületeket fel-
mésztő tűz által 315,360 frt. kárt szenvedett.
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Melléklet a Vasárnapi Ujság 30-dik számához 1866.
•* (Császárné Ó Felségének levele egy világ-

talan czigányasszonyhoz.) C«á«zárné 0 Felsége,
Ferenczy Ida k. a. által, ki Ö Felsége környeze-
tében a magyar felolvasásokat szokta végezni,
egy tápio-szelei öreg vak czigányasszonyhoz, ki-
nek ü<\ egyik csatában sulyosan megsebesült, le-
velet iratott, mely O Felsége nemes szivének
megható jelét mutatja. A levél következőleg
hangzik „Buda, júl. 17. 1866. Jó asszony! Ö
Felsége Erzsébet császárné és királyné Bécsben
a kórházban járt meglátogatni a sebeoü t katoná-
kat s azok között találta önnek fiát Józsefet, nagy
sebbel a jobb karján. Az orvos kinyilatkoztatá,
hogy le kell vág ni a karját, de ő nem egyezett
bele, tehát ö Felsége is bátorította, söt kérte,
mit; végre rá határozta magát másnapra; 0 Fel-
sége másnap ismét meglátogatta, de a karja még
megvolt, az orvos pedig kinyilatkoztatá, hogy
ha még ma sem engedi levágni, ugy meghal. Jó-
zaef beleegyezett, de kérte a Császárnét, hogy
maradjon mellette, akkor bátrabb lesz, és ó Fel-
sége kegyes jó szivénél fogva nem tudott ellent-
állni a kérésnek s csak akkor ment ki, midőn már
elaludt; az orvosokra bizva, kik igértek, hogy
nem leszen vetszély. De amint vége volt a műtét-
nek, O Felsége ismét visszament s mire József
felébredt, már az ágyánál ült. — Megigérte egy-
idejüleg, hogy 14 nap mulva saját kórházába La-
xenburgba viteti; hol igen jó dolga lesz, mert ott
csak tisztek vannak, o csak maga lesz egy magyar
bakával, s a legjobb ellátásban fog részesülni. Ha
pedig már egészen jól lesz, haza mehet önhöz
asszonyom, 8 mivel fél karja van és dolgozni nem
képes, ő Felsége kegyeskedett megigérni, hogy
mig él, eltartja. Ö Felsége kérdezgette, van-e
családja? — Mire József azt mondá, csak egy
öreg világtalan anyja van, kit igen szeret. — Ez
megtetszett Felsége* Királynémnak, hogy oly jó
fiu, s azért küld önnek 10 frtot, mert jól tudja,
hogy irni nem lát, > igy irathat a fiának, ki azt
igen-igen várja. — En is kérem önt jó asszony!
írasson mielébb, hogyan érzi magát és hogyan
megyén dolga. — A fia miatt nyagodt lehet,
inert soha sem volt olyan jó dolga, mint most. Ö
oly szerencsében részesült, melyet ezerek irigyel-
nek tőle, s ha egészen felgyógyul, haza me^y és
önt is el fogja tartani. írasson mielőbb, s a leve-
let nekem czimeztesse, én fogom 0 Felségének
átadni, ki azt Ígérete szerint Józsefnek fogja ke-
zéhez juitatni. — Jó napot kiván Ferenczy Ida, ö
Felsége Erzsébet császárné magyar felolvasó
hölgye."

— (A harczban kitüntetett magyar tisztek.)
A közelebbi csaták után kitüntetett tisztek név-
sorában a következő magyar nevekkel találkozunk:
Galgóczy Antal kapitány a tábornoki törzskar-
ban a harmad osztályu vaskorona rend hadi jel-
vényével lett kitüntetve; szintén ez utóbbi kitün-
tetésben részesültek: Gyürüs-Vitéz David ezredes
és Györgyi Imre őrnagy a Frigyes Vilmos meck-
lenburg-strelitzi nagyhg nevü gyalogezredben,
Gyurich Sándor kapitány a b. Alemann gyalog-
ezredben, bunyai Szt ró, baraczházi Cabdebo Ig-
náez, tisztek a Ferencz József császár huszár-
ezredben, Domonkos István és nyiregyházai báró
Nyáry Alfonz tiaz'ek a Károly bajor herczeg
huszárezredben, Illyés Miklós tiszt a Sándor
würtembergi hg huszárezredben, s Medvéi Ede
tiszt a gr. Trani dsidásezredben. A katonai ér-
demkereszttel s a hadi jelvényekkel következők
lettek kitüntetve: szentmártoni Radó Gedeon j
vezérőrnagy, kéthelyi gróf Hunyadi Imre alezre- !
des, Artner Géza alhadnagy a Maroicsics ezred- i
ben, Barbo Károly alhadnagy a 12. számu sor- !
gyalogezredben, bádoki Soós Károly kapitány a i
Frigyes Vilmos mecklenburg-strelitzi nagyh<r.

gyalogezredben, Gózony János főhadnagy, Kör-
mendy Lajos, Domoko* Zsigmond s Gerenday Ti-

| vadar alhadnagyok a 29. számu Dom Miguel
i gyalogezredben, Nagy Ferencz u Tatarczy János

tisztek a Ferencz Jozsef császár huszárezredben,
báró Mecséry Imre s Bartakovics Ágost tisztek a
hg. Liechtenstein Frigyes 13- számu jász- é* kun
huszárezredben, é» Almássy Béla tiszt a gr. Trani
dsidásoknál.

** (A pesti őszi lóversenyekről) az a hir volt,
hogy ez idén elmaradnak. Most azonban ugy lát-
szik, hogy azokat mégis csak meg fogják tartani.
A „ Verseny-lap" azt irja közelebbről, hogy e ver-
senyek alkalmasint csak szorosan belföldi lovak
mérkőzésére fognak szoritkozni, miután a cseh,
morva és ausztriai földön minden munkának, s
igy a lóidomitásnak is meg kellett a harczok mi-
att szűnnie; porosz lovak pedig, legalább a ver-
seny kedveért, aligha fognak Pestig lejönni.

•* (A kolozsvári lóversenyeket) szept. 20-án
és 22-én tartják meg. Az első nap versenyei:
vadász-verseny: 400 ft. Második osztályu császár-
<lij: 300 ft. Versenyegyleti dij: 50 darab arany.
Eiegyversei.y: 100 ft. — Második nap: Ivadék-
verseny: első dij 100 arany. Első osztályu csá-
szárdij: 500 darab arany." Erdélyi dij: 500 ft.
Hölgyek dija.

= (Rendkivüli időjárás Mexikóban.) A mint
lapunknak irják, Neivelt, Somogymegyei nágocsi
születésü állatorvos hazánkfia, ki jelenleg Miksa
császár udvari állatorvosa, édes anyjához irt le-
velében, a magyarországi időjárás felől tudako-
zódik, mert ugymond, Mexikóban olyanformán
viseli magát az idő, mintha a föld sarkából ki-
fordult volna. Már két hónap óta eget-földet rázó
égdörgós dühöng — a minőre senki a most élők
közül nem emlékezik. Az ablakok kitöredeznek
az ijesztő dörgések következtében, és két hónap-
tól fogva, mióta ez a rendkivüli dörgés tart, egy
csepp eső sem volt. Nem csak nekünk nincs tehát
esőnk, hanem az aranytermő Mexikóban sincs, —
a mi különben nem nagy vigasztalás. Érdekes
még följegyeznünk, hogy Mexikóból 1 ft. 50 krba
kerül egy levél ide küldése.

a békés idök maholnap meghozzák az alkalmasabb idő-
pontot. Mi bizony a legszivesebben telj esi te nők régi derék
munkatársaink óhajtását, csak — lehetne mindig

8352. Sz. Gróth. K. I. A megelőző szivesaeg elóre »
lekötelez. Az adatokat bármi alakban szivesen veszszük s
ugy kérjük, a mint legkönnyebben s legkevesebb alkal-
matlansággal eszközölhető. A. czikk összeállítása azután M
mi dolgunk lesz.

8353. Hájog. Ez már tulságosan erős harag uo. »j
szócsinálók ellen. Mire ment volna irodalmunk, ha Detsi
Sámuelnél és Mánon Józsefnél megállapodott volna nyelv-
és szóképzésünk! — A többire nézve sokban egyetértünk.

8854. Levél hozzá. Különösen szépnek és sikerült-
nek találjuk e két sort:

„A szerelem, melylyel kegyedet szeretem, goha enged
Énnekem ah! bekér, s nyugtalan im vagyok én."

Erre csak ama régi hexameterrel lehetne felelni:
Kedves Malatidesz, utseg isten, nem te magyar vagy!"

8355. Nem közölhetők. Barna Bandi. Kern érdekel
engem. —

— A Vas. Ujság és Pólit. Újdonságok régibb év-
folyamai. Eladók: 1855-ről, (2-ik szám hiányzik) 4 ft.
60 kr. 1856. (elsö félévi) 2 ft. 1860. évi 5 ft. 1862. évi 5 ft.
1862. évi Politikai Újdonságok 3 ft. 1863. évi V. ü . í> ft.
1865. évi V. U. 5 ft.

Báth (Hont), júl. 3-án 1866. Újlaky Vilmos, m. já-
rási orvos

S.AKKJÁTÉK.
343-dik sz. f. — Czenthe Józseftől

(Miskolczon).
Sötét.

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

A.-Sz.-Mihályfalváról (Erdélyből) egy ma-
gát meg nem nevezett előfizetőnktől a „magyar-
országi szükölködők" számára 3 ft.

(Átadtuk a sebesült katonák fölsegélzésére alakult
pestvárosi bizottságnak.)

Nemzeti szinház.
A szinházi szünidők miatt még e héten nem

volt előadás.

Szerkesztői mondanivaló.
8347. New-York. L. K. A helyreigazító két közle-

ményt örömmel vettük a szép rajzokkal együtt. Azonban
engedje meg ön, hogy multkori óhajtásunkat az életrajzi
adatok tárgyában ujra kifejezhessük. Nem csupán a ma-
gunk nevében teszszük ezt.

8348. 1850. Egyenes és leghitelesebb tudósitások
nyomán Írhatjuk, hogy a keresett huszár, minden egyéb
veszedelem nélkül, burkus fogságba esett és sokad magá-
val, a viszonyokhoz képest, eség türhető állapotban, mai
napig ott van. N*gyon restelli a dolgot, de nem tehetett
róla. Remélhető, hogy maholnap mind kaza küldik öket.
Aa elfogás még iun. 29-én Jicsinben történt.

8349. Szatmár. Köszönettel vettük. Ez már használ-
ható lesz. A képet annak idejében az illető művésztől
megkaptuk

8350. Sirva vigadó nemwt. Nem lehetne azt most
kiállítani. Más levegő kell annak. — Az ajánlott rajzokat
szivesen veszszük.

8351. Pozsony. F. J- Köseönet a gyors tudósitásért.
Az előbbi czikk számára, mely régen kiadásra készen áll,

a b e d e
Világos.

Világos indul, s 6-ik lépésre matói mond

A 338-dik számu feladvány megfejtése.
(Zagyva Imrétől, Debreczenben.)

Söt«t.
Va6-a3t

Világon.
1. Hdő—f6
2. Bd4-b4f
3. Bb4—e4fmat.

Helyesen fejtették túrit. Vewzprémben: Fülöp Jozsef.
— Harasztiban: Gr.Festetich Benno. -Pozsonyban: Csery
Gábor. - Debreczenben: Z. I. és Z. L. — Mitkolexon:
Czenthe József. — Eperjesen: Brósz Károly. — Vizt»-
rétken: Terray Pál. - Jdtz-Kiséren: Galambos István. —
Sárospatakon : Czebe István. Farkas Bertalan. — F.-Nydr
rádon: GéreczKároly. — Erlcöbölkuton: Vasárhelyi Bencze.

- T.-Polgáron: Liszauer József. — Pesten: Rakoviiky-
Vagyon Judit.

Rövid értesitenek. Miskolcz: Cz 3<. A feladványt
köszönettel vettük. Alapeszméjét fwtépnek találtuk, de rö-
videbbutat is találtunk a mathoz. Azonban könnyen segit-
hettünk e bajon. — Sarkad: M. I. A feladványok szomoru
sorea az lett. hogy eltévedtek Mielőbbi berukkoltatára-
kat ujra kérjük. Egyébiránt küldjük üdvözletünket.

(A mult számunkban köaölt 342. sz. feladványban, a
kettős megfejtés kikerülése végett, még ÜÍ-re Sötét
Huszár áilitandó.)

Hónapi- és

HETI-NAPTÁR.

hetinap |
Katholikus és Protestáns

naptár
Görög-orosz

naptar

Julius—Auguszt
29! Vasár G 10 Mártha

Hétfő
Kedd

11 Szerd.
21 Csőt.
3 Pént.
4 SzoLíib.

Abdon, Sennen
Loy. Ignácz
Vasas sz. Péter
Portiuncula
(stván feltal.
Domokos rem.

Hold

G 9 Mártha
Judit
Ignácz
Gertrud
Gusztáv
Lidia •
Domokos

Julius (ó)
17 ti » Jáczint
18 Sisoas, Emil.
19 Makrin
20 Illés

|21 Sim. Jud.
22 Mária Magd.
23 Trophim

lAb.Rosch.
17
i8Böjt,lámp.
19 Ikittlvása

0
!21 Kis faun.
22

Í23 46. Sab.

kél I nyuff.

f- P-

126 2
126 69
127 66
128 64
129 M
130 49
131 46

6. P . t.

327
341
354
8
22
36
50

p-

38
56
30
14
6
8
17

t.
8
8
9

p-

23
66
30

este
10
ll
ll

26
2
42

6.
6
7
8
9
ll

p.

29
37
42
58
9

este
1 33

Utolsó negyed pénteken 3-kán, 8 ora 32 perczkor este.

TARTALOM.
Osztrovszky József (arczkép). — Urkodás. — Egy

utazás a Missisippin (folyt.) — Gyútús vagy gyors puskák
(rajzzal). — Vihar közben a havasokon (képpel). — Gö-
mörmegyei vázlatok (képpel). — Kórházi vonatok » csata-
terekről (képpel) - Életképek háborus országokból
(vége). - VI. Károly, a frankok királyától Gara Miklói
nádornak szóló szabadalmi levél. — J » « t o t t uí? o r k»-
gyalu (képpel). - Egyveleg. - T-rbaz: Irodalom é»
müvészet. - Ipar, gazdaság, kereskedés. - Közintézetek,
egyletek. - Mi ujsáí;? -Adakozások- - N e m z e » «™;
ház. - Szerkesztői mondanivaló. - Sakkjáték. - Het!
naptár.

FelelóT^erkesstö Pakh"Alb«rt.(L»k roagyar-ntcw 1. ,,.)
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HIR D E T É S E K.

Megjelent az elsö füzet!
Korszerű segédkönyv minden hirlapolvasó számára!

Elöfizetési felhívás

czimü füsetenkint megjelenő,

színezett térképekkel és rajzokkal diszitett munkára,
A jelen hadjáratot kimeritöleg ismertető, az események és körülmények iránt tájékozó gyüjtemény.

Asbóth Lajos, Dózsa Dániel, dr. Falk Miksa, Gellcs Rikhárd, Hollán Ernő,
Ivánka Imre. Jókai Mór, Királyi Pál, Pákh Albert, Pálffy Albert, Salamon Ferencz, Szász Károly, ürházy

György. Zilahy Imre és mások közremunkálásával.
A jelenlegi nagyszerü háboru eseményei kivétel nélkül min-

den ember érdekeltségét magukkal ragadják; szükség van tehát
oly vállalatra, mely figyelmét kizárólag a háborura forditván, min-
dent, mi erre vonatkozik, összegyűjtve nyujthat a közönségnek.
A mit az ujságok csak rendezetlenül, gyakran egymást megczá-
folva hiányosan adhatnak, azt megtisztítva és ugy nyujtandja e
gyüjtemény, hogy az olvasó átalános áttekintést szerezhessen,
és folyvást, mint tájékozó segédkönyvet használhasson.

A csaták színhelyének térképeivel, a szereplö kitünö egyéni-
ségek arczképeivel, továbbá egyes mejrkapóbb mozzanatok
rajzával ellátva, mindent magában foglal, a mi csak a közön-
ség tudvágyát és kiváncsiság át bármi tekintetben felköltheti.
Azonkivül a mostani idők mozgalmas képét oly hiven tükrözi

vissza, hogy az olvasó kezében jövöre is tartalmas, értékes törté-
neti mü marad.

Munkatársai sorába legelső lapjaink több állandó dol-
gozótársát: továbbá a hadtudomány terén szakértő és elis-
mert hitelű férfiakat, volt táborkari tiszteket számithat.

A füzetek következö rovatokat tartalmaznak: I. A háboru
története, a legközelebb mult fontos eseményeknek népszerü
modorban való elbeszélése. — II. A harczterek leírásai, tér-
képekkel. — UI. A különböző hadseregek részletes ismer-
tetése. — IV. A szereplö hadvezérek, államférfiak, arcz-
képekkel diszitett élet- és jellemrajzai. — V. Európa
állapota a jelen háboru alatt. — VI. Vonzó epizódok, törté-
netek, kalandok a hadi életből.

Az elsö füzet tartalma a következö:
„Az osztrák-porosz-olasz háboru keletkezésének története." — (I. Beve-

zetés ' lI . A közelgő háboru első jelei. III. Eredménytelen vita a ler'egyver-
kezés tárgyában. IV. Egy nár heti jáiék a kongressussal. V. A háborut
megelőző események. VI. Hadüzenetek.) P-fy A.-tól. - „Vázlatok az
olasz hadvilágból, l—III"; (Turin; az első harc/kiáltás; a király és a her-
czegek; az önkéntesek és Garibaldi; Lódi; Piacenza; az olasz és osztrák
hadsereg fölállítása, jellemzése; Durando, Della Rocca, La Marmora és
Cialdini tábornokok életrajzai, sat.) Szász Károlytól. — „Az Elbe-vonal
hadtani szempontból." — A hadviselő három hatalom hadereje és évi költ-

sége a hadi czélokra", Deák Farkastól. — „Életképek háborus országok-
ból, I—V.'- (Csehország állapota; az osztrák hadsereg sokszínűsége; ma-
gyar ezredek Csehországban; a főhadiszállás; Benedek tbsznagy; Teplitz,
Theresienstadt, Leitrneritz, Praga, Pardubitz, Olmücz és Krakkó ismerte-
tése, sat.) Zilahy Imrétől.— „Josephstadtugy amint van", Deák Farkastól.
— „Königgratz és vidéke."— „Bécs megerősítéséről." — „A gyútüs puska"
(képpel). — „Olaszországi csatatér" (jún. 22.-júl. 5.) — „Északi csata-
tér" (jún. 21. —júl. 9.) — „Észrevételek az északi hadjáratról, I—III."
Gelics Rikhárdtól.— „A sebesültek Pesten-1, dr. Sz.-töl. — „Különféle."

1. Az osztrák-porosz határos tartományoknak és Szászországnak rész-
letes, színezett térképe, YVeilandtól.

2. Felső- Olaszország színezett földképe.
3. Közép- Európa és vasuti vonalainak átnézeti térképe.

E birom térképnek, melyekkel az egész háboru menetét folyvást
figyelemmel lehet kísérni, bolti ára 1 ft. 20 kr., s igy e mellékletek által a
„Háboru-könyv" rendkivül jutányos ára a lehető legolcsóbbá válik.

E gazdag tartalmu, változatos és érdekes gyüjtemény hat füzetére nyitunk előfizetést. Mindenik füzet «t legnagyobb alaku nyolczadrét.
két hasábos ivet tartalmaz.

A hat füzet elöfizetési ára a színezett térképekkel és más mellékletekkel együtt C * a k 3 f o r í l l t . Bérmentes postai szét-
küldéssel 3 forint 50 krajczár.

Gyüjtőknek tiz előfizetési példányra egy tiszteletpéldánynyal szolgaiunk. ,
m£~ JJa a 10 példány egy helyre és ugyanazon személyhez küldendő: az elöfizetési ár minden példányra bérmentes szétküldéssel is
^^ csak 3 forint marad Azonkivül a gyüjtők a tiszteletpéldányban is részesülnek.

Az elöfizetési pénzeket mielőbb bérmentesen kérjük a kiadóhivatalba küldeni (Pesten, egyetem-uteza 4. szám).
Az elsö füzet már megjelent. A többi rövid időközökben követendi egymást.

pest, julius ís-kán 1866. Heckenast Gusztáv,
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Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasit-

•ányaimmal szóról szóra azonosok és saját nevem aláirásával vannak hanjsitva, s igy kiibilakra nézve gyártmányaimmal könnyen
összetéveszthetők,— minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készitett
Seidl! tzpwrok minden egyes skaiulai, vál amint az adagok papírjai hivatalosan í et éíeményezett vedmarkkal vannak eiiatva.

Ára e?y bepecsételt eredeti katnlyának 1 ft. 25 kr. — Használatí utasitás minden nyelven.
E porok, rendkivüli s a leíjkülönbözőhb esetekben liebizonyult gyógyhatásúk áltnl minden eddig ismert há;'i-szprek között

tagadhatatlanul az elsö helyet foglalják e! ; — mint azt sok e/.er, a nagy czászári birod;.Kjm miaden részeiből karúit s kezeinknél
levő hálairatok a legrészletesebben tanusitjuk, hogy e porok rö<.»zött Hzoraiásoknál, e!nészthetetlensés?nél é* ítyomorhévnél;
továbbá: ífftresők, vese- és ideges bajokban, sxivdoíioírasiiaí, idegesség okozta főfájásnál, véríóduiásriai, csúzo» fogfájda-
loninal. végül by«teriár», húkórra és huzamos hányasra hajlamnálstb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartóab
k'yógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről,
kik, miután nálok minden, gyakran allopatkikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü házi-szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egészségűknek helyreállitására óly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. -- Ex elismerő-
iratok s?.erzói között, a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei
gazdák, tanárok és hivatalnokok, sót gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli o!y egyének is kép*iselvék. kiknek
-ezelött még a ieghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb köhnyebbülast, és kikiek egésüségök csupán csak a Stidlitz-
poroknak rendes használata által állíttatott helyre. •

A főraktár létezik: " * ^ |
JOZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt.

JÓZSEF u r kereskedésében, gránátos-utezában.
Ezen czégek alatt szintén megrendelhető :

a norvéglat Bergen városból valo valódi Dorsch-inájtiilzirolaj is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkomrnal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
eiőtt vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá neoj
vonatott, hanem a bepecsételt ft vénekben levö folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az kozvetleuü! a
természet áifal nyujtatott. — E valódi Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
-a mell- és töd 6 ba jókban, scrophulux és rachitis, köszvény és csúz, idfllt b&rkifltés, szemnyulatlas, ideg- és több más
bajokban alkaimaztfttik.

A gyógyezerísz B é c s b e n ,
f, " - • • "

-LAFFEC
Franczia-, O-tztrák-, Oroszország- és Bel-
,;iumban egyedül elismert tulajdonságairól
kellő felvilágositást nyujt a minden könyv-
arusnál és ügynököknél kapható ily czimü
röpirat: „liiochüre tiber die vegetabilische
Heilmethode des Dr. Boyveau-Laffecteur."

ARob-Laffectenr, melynek hathatósága
csaknem évszázad óta el van ismerve — vér-
tisztitó növényi t.2;örp,mert könnyen emészt-
hető és ízlésre nézve igen kellemes. Ezen
Kob a bőrbetegségek, valamint átalában a
megrongált nedvek et vér által előidézett,
bajok gyógyitására, üiiiiden ország legelső
orvonai által a legjobban ajánltatik.

A szárczagyöfeérből készült hashajtó ször-
pöt (Syrup Sassaparilla) stb. messze fölül-
mulja, .s egyszersmind helyettesíti a bal-
májolajat (Leberthran), az antiscorbuticus
szörpöt, valamint a hamiblagot is (Jod-
Kalium),

E vérfisztitó nAvényi »z«rp csak akkor
valódi, ha ezen aiáirással van t;í!átva: „Gl-
randeau de St. Gervai*." Alaposan és
rövid idő alatt minden egyéb rnerkuriális
anyagok használata nélkül, gyógyit ujabb
és elévült ragályos nyavalyákat.

Kapható PESTEN: T ö r ö k J ó z s e f
gyógyszeres?, urnál a király-utezában 7. sz.
BUDÁN: Bakats L. V. udvari gyógyszer-
tárábau. TEMESVÁROTT: Peiher J. E.

1597 (7 -60) ,,zum Storch'1, Tucblauben.

A központi raktár létezik Párisban,
dr. G i r a n d e a u de St-Gervai s-nél, rue
Eicher, NYo 12. - Hamisítások ellen óvás
tét«tik. Minden előforduló esetekben a sza-
lag elkérendő, melyjyel a dugasz boritva
van, és melyen az aláirás: Girandeau St. Ger
vais találtatik. 1729 (1 — 12)

Titkos 1686 (8-12)

betegségeket
még makacs és tídült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat foly-
tán tftbb ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód ezerint, soks2or a nél-
kül, hojcy a beteg hivatásában vagy
életmódjában Katoltatnék, gyöke-
reneii, fozlos/isi és itjiimnn i

Egy nevelőnő
jkerestetik. — Bővebb tudósitást!
Jad: az ujság kiadó-hivatal, egye-:
I tem-uteza 4. sz. a.

Pest, julius 23. 1866. (2-3)

Haszonbér! hirdetmény.
Szabadalmas Jolsva bányavárosa tulajdo-

nához tartozó királyi kisebb haszonvételek,
ugymint : nagy vendégfogadó , zöldfához
alsó-, utolsó fillér í'elsö; városház alatt és
békához czimzett városi épületekben és
négy magánházakban, s igy a város kebelé-
ben 9 helyen nyitandó italmérési jog egyen-
kint, vagy ajánlatok (offerták) mellett is ;
továbbá a vásári belypénzszedés az )866-ik
évi november hó 1-sö napjától, az 1870 évi
január hó 1-sö napjáig, s igy egymásután
Jcóve kezó három évre és két hóra, ugy nem
különben a városi aörbáz ugyanazon idótöl
az I8í3-ik évi január hó 1-só napjáig, s
ekként hat évre és két hóra, árverés utján
haszonbérbe fog adatni. — A nyilvános ár-
veres folyó 1866-ik evi szeptember hó4-kén
és a következö napokon délelőtti 9 órától a
városi tanácsteremben fog megtartatni,
melyre a berleni kívánók azon megjegyzés-
sel hivatnak meg, mikép az egyenként ha-
szonbérbe adandó koresma és mas tárgyak
utáni kikiáltási ár IU száztőlija az árverező
bizottság kezei közé elólegesen IJSZ le-
teendő.

Az együttes italmérésre nézve az ajánla-
tok s illetőleg offertáfc, az árverés megtar-
tása elótt, a bennök ajánlott összegtől járó
10% bánatpénzzel ellátva aas árverező biz-
tosságnak nyujtandók be.

A haszonbéri feltételek a jegyzői hivatal-
nál idóközileg megtekinthetők.

Kelt Jolsván, 1866-ik évi julius 18-kán
tartott választmányi ülésből.

TAVASSY MIHÁLY,
1728 (2—8) városi főbiró.

harezterek földképei,
(50 kr. egy-egy földkép.)

Heckenast Gusitáv kiadásában Pesten (egyetem-uteza 4. sz.) a
következö megjelent földképek ajánltatnak megszerzésül azoknak,
kik a g;yaiiithatólaí?4>«i harcz-szinhelyéröl szemlélő isíiie-

rethöz jutni akarnak.
Tirol- és Steierország és Illyria.
Cseh- és Morvaország s az auszt-

riai Szilézia.
Bajor és Wdrtemberg király-

ságok és a Badeni nagyher-
czegség.

(Az egyes térképek magassága l I Vi hüvelyk, szélessége 24 hflv.)
Figyelmeztetjük a t. cz. közönséget, hogy ezek az egyedüli kime-

ritő kiállitásu magyar nyelveni térképek.
\ra e^y-e^y térképnek 5O kr. Ha legalább 4 térkép rendel-

tetik meg egyszerre, a szállitás fagöngyön, bérmentve törté-
nik. — A pénzek beküldése bérmentve kéretik. 1666 (12—12)

Európa földképe.
Lombardia és Velencze.
Olaszország és Dalmáczia.
(Németszövetség(Közép-Európa).
Poroszország és a hozzá kapcsolt

tartományok.
Ausztriai birodalom.

Lég-viz (Luftwasser)
mely különösen aranyér-betegségeknél rendes használatra ajánlható; megbecsülhet-
len hatást gyakorol továbbá a szokványos főfájások, fejköszveny, raeliszorongás,
emésztési tehetlenség, altesti bajok, búskomorság, dugulás, s az epeelkülönités
háborgatása eseteiben

1 palaczk ára 40 kr.
Valódi minőségben kapható: Pesten T Ö R Ö K J Ó Z S E F gyógyszerész urnál,

király-utcza 7-dik sz. ». 164Ö (12—17)

j gygy

Med. úr. iklter Vilmos
Pest, király-utcza 27. sz. Medetz-
házban, 1-sö emelet, délelött 7 —9-ig,

délután 1 — 4 óráig.
Díjazott levelekre azonnal

i . s kívánatra a
szerek is megkttldetnek.

Szülőknek igen fontos!
A gyermekeket a görvélytól megmen-

tendő, ajánlom az általam feltalált

„Giliszta-csokoládét"
minden 3 hónapban rendesen beadatni, aká r

gyanítani gilisztát, akár nem, és miért? azt
a feliratokon és a könyvecskében, — mely
több mint 59 bizonyitványt foglal — lát-
hatni. — Ara egy darabnak 20 kr., nálam
helyben 6 darab 1 ft. — A megrendelések
azonnal a birodalom minden részébe a leg-
biztosabban posta-utánvétellel teljesittet-
n k alulirt által

Kapható Pesten, "Török József gyógy-
szerész es Thallmaíer es társn uraknál,
meg a könyvecskémben jegyzett bizomá-
nyosaimnál. ^ 1730 (1—12)

Kröczer Ágoston s. k.
gyógyszerész Tokajban.

Pályázat.
A turkevei ref. fiuiskola Ill-dík elemi

OMtályabeli tanítóságra , melynek évi fize-
tése 140 ft. o. é. 100 véka buza, 100 véka
árpa az egyház magtárából, minden tanít-
ványtól 1 csirke és lakhely, — pályázat
nyittatik. — Az ezt megnyerni kivánok »
kellő okmányokkal felszerelendett folya-
modványukat a folyó évi auguszt 20-ig a
a lelkészi hivatalhoz — posta utján bér-
mentve - juttassák be A postaköltségek
utólagosan megtéríttetnek

Kelt a turkevei ref. egyház 1866. juL.
15-én tartott presbyteri üléseból.

KATONA SiNDOR, m. k.
1727(2-2) egyházi-jegyző.

Ifí
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Elöfizetési felhívás
a mindkét nembeli és minden felekezetű

i f j u s á g s z á m á r a v a l ó

MAGYAE GYERMEKBARA1
czimü folyóiratra.

12 fflzet, 786 hasáb, 200—250 kép.
Egész évre 2 ft.

ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK:
1. A „Magyar gyermekbarát" mindenkori 3 Az előfizetési ár az egész évfolyamra,

julius hóban vewei kezdetét, azon hóban j v a g V i s 12 füzetre C s a k 2 ft. — Az
t. i., melyben az iskolagyermek a tanvizs- i „ h a T Í {üz6tek o g U n bé r m entesen kül-
gálát után be következö szünidőt élvezi, ^ i <l°tnek szét
.zorgalmas tanulása által hasznos ajándékot 4 T j z e j o f i í e t ó i i példányra gyüjtőknekérdemel. egy tiszteletpéldáaynyal szolgálunk.2 A ,,Magyar gyermekbarát" évfolyama
12 havi főzetből all, melyekből minden •*>• A ezimeknek, melyek alatt a füzetek
hónap vécével egy egv füzet kér, nagy nyo- szétküldendók, ponto»feljegyzését,valamint
matott iven, 64 basábon, képekkel ellátva a 6. Az előfizetési pénzek bérmentesen
borítékba füzve jelenik meg. beküldését kérjük.

A „Magyar Gyermekbarát" e l s ö évfolyama 12 füzetből teljes
példányukban kapható és az alulirt kiadó-hivatalnál uieg-
reudelhető.

A „Magyar Gyermekbarát" kiadó-hivatala
(Pesten, egyetem-utcza 4-ik szám).

UÜITO-NEDV
(Restitutioos-Fluid)

lovak számára
KW1ZDA FERENCZ JÁNOSTÓL

Korneuburgban.

Az ausz;riai államok diszes területeire oézveFerenez József császár ÓFelsége által,
megelőzőleg annak gyakorlati alkalmazását, s a. cs. kir. ausztriai egészségügyi hatóság
által megpróbálva, kizárólagos szabadalommal láttatott el s a londoni éremmel tüntet-
tetett ki; ő felsége az angol királyné udvuri istállóiban, valamint dr. Knauert, porosz
király ő Msége összes udvari istállói fó-lóorvos hivatalos gyakorlatában a legjobb ered-
ménynyel használtatik » különösen jónak bizonyult be idült bajokban, melyek az égetés
és zzinórhuzásnál az eró-> bedörzsölést ki nem állják, H m. szügy, esipó, kereszt- a váll-
bénaaág, rokkantság, ivhúrbillentvü, csúz, ficzamodás, s a pata, korona- és csülök-csukló
megrándulá»a sat. eseteiben, s a lovat a legnagyobb megerőltetéssel járó munkában is a
legmagasb korig kitartóvá teszi s vidámságban tartja.

Egy palaczk ara 1 ft. 40 kr.
Két palaczknál kevesebb nem küldhető, a pakolásért SO kr. számittatik.

Valódi niiiiéségben kapható:
PESTEN: TÖRÖK JOZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7. sz. a.

Továbbá:
B.-Gyarmatou Omaszta f1.. — Breínobaii.vaii ttöllner F.„ — Debreczenben

Bignio J.. Dettan Braunmüilnr J., — Déva: Lengve J . Eperjesed Zsembery,
Eszeken Deszáti. — Esztergomban Bierbrau«r J C, — Gyftiigyösfln Koczianovich J..

Győrött: Lebuer F., - Isperen: Flamm J- — Knasau- Novelly A., — Kaposvárt
Kohn J., — Késmarkon: Genersich, — Kolozsvártt: Wolf J ,— Komaromban : Ziegler
A és ti*, — LUKOMIII: Kronetter F., - Marczaliban : Istl özv., — Miskolczon:
Spuller J A., - Nagy-Beeskereken: Haidegger, - Nagy-Kauizsan: Fesselhoffer és
Rosenfeld, — Nagyszombatban: Smekal és fia. — N.-Varadon: JankvA - Pakson:
Flórián J., — l*aj»«n: Beermülier W., — Pozsonyban: Scherti F és Hackenberger
testv., — H.-íizonibatbaii: HaniHliar A.. —Roanyóu: Poós J. J.. — Szabadkait:
Sztojkovits D , Sz!"ífszardon : Hutter A . -- Sziszeken: Dietrich A., — Szoluokon:
Scheftsik. Horánszky Istv.. — Székesfehérvartt: Kovács P. ésLégmann A., — Sopron-
ban: Müller és Mezey, Trene-f nben : Wein* L. — Tepliczen: Weisz L., — Var»ii-
don : Halfer F., - Veréczen: }>k»t J. K., — Zágrábban: Mihic» Gr., - Zala-Eger-
•zegeu. HuUnszky A. 1643 (8-10)

Csipke-kendők,
Csipke-beduinok és

Csipke-rotonde-ok e60 6 6)

nagy választékban és igen jutányos árért kaphatók

GABÁNY1 cs TÁRSÁNÁL Pesten,
Dorottya-utcza uj-házn<>#yszöK.

Ugyanott minden a csipkefélák siakabu vágó árueiikkeken kivül kaphatók még
igen csinoi zuáv-iuífek febér mailből « finom f kete csipkekelnéb'M minden meg

kivántató formában s » legcsinoshbban f«ldiíiitve szinte a legjutányosb árért.

szénsavas keserviz-(orráss6
és abból készült

PEZSGŐ-POROK
(magyar Seidlitz-porok). '

A nagy-igmándi szénsavas-kesei-viz, mely oldó s kiüritó sos
részeinek dusságiít, azok hatását, mérséklő és emészthetőségét előmoz-
dító szénsav tartalma által koronázza, méltán a leghiresebb s legelterjedtebb külföldi
keservizeket helyettesiti, s azok behozata'át hazánkba feleslegessé teszi — E viznek »
az abból készitett sónak átalában beismert jótékony hatása, ugy azon elterjedés, melynek
azok már eddig örvendenek, ösztönöztek engem, miszerint ezen gyógyhatásu szereknek
közönséges használatát minéünkább elősegitsem. — E törekvésemet azáltal hiszem elér-
hetni, hogy én a nevezett sóból pezsgő-porokat is készítek, melyek a gyógyforrás alkat-
részeit magukban tartalmazzák, és hatásukra nézve a világszerte ismert SeidJitz-porokkal
egyenlők.

Egy 25 hárommeszeiyes üveget tartalmazó idei töltésű ládaviz. gyógyjavalattal
ellátva 6 ft. *5 kr. — Egy skatula (12 pár) pezsgő-por használati utasítással 1 ft. 20 kr.
— Egy font forrás-só, mély a karlsbadi söt nelkülftzhetővé teszi, '/4i >/a és 1 fontos
faszelénczében 2 ft. f>0 kr készpénzfizetés vagy utánvétel mellett.

Ismételadóknak jutányosabb ar szabatik.
C^r" Megrendelhetni Rév-Komaromban alulírottnál, továbbá:

Aradon: Habereger G., Vélsz. — Baján: kerek: Kellner Ede gysz., — N. -Igmánd r
Deutsch Móricz, — Bonyiia-don: Kramo- Pachl Sándor, — N.-Lakon: Lenhard Jakab
lini József gysz. — B.-Diószesen: Kovács; gysz. — N.-Szombat: Stanzl Henrik gysz.,
József gyógyaz., -Bécsben: Köck Gusz-j Nagy-Tnpolesan: De Grach Ferencz gysz.,
táv ásványvizek főraktárában „zum prauen. Nyirefryházan : Barcsay Károly gyógysz..
Igei", Wildpretmarkt Nr. 6, — Csakvar:' — Hí.-Varadon : Bakács József, - Po-
Lukács Gyula gyógy sz.. — Csazon: Jezo-:zsony • Pisztory Bódog gyógysz., Lábán Ka-
vics Sándor gyógysz., — Csornán : Klebeljroly, — Pécneri: Kisági.és Simon, — Pápán:
Nándor, — Debreczen: Geréby és Hannig, j Tseheppen Eduárd, - PESTEN : Jezovics
— Eger: Veszelyi János gyógysz.. — Esz-j Mihály gysz., Sztupa György, Kochmeister
terifoni: Brenner J., — Éiuezinger János,! Frigyes, VaghyLajos. ÉdeskuthyL , Tunner
Eszéken : Eissner ésíchwarz. — B.-Füred: János, Prüc^ler Ignácz, Mórán János, Lu-
Ellér Gyula gysz.. — Gyöngyös: Pásztory kovits József, Morgenstern Isidor, Czeripp
Lajos gyógysz., — Győr: Kautz Ignácz Károly. Gyarmathy G., Ebenfuhrer V., •-
gyógysz., Lenner Ferencz, Micheller Antal,: Pétervárad: Lang Mátyás, — Rzeszow
Prettenhoffer. — Jolsvan: Maleter Albert: (Galiczia) : Schaitter J. és társa. — So-
gyógysz., — Kassán: Novelly Sándor, —'mórja: Adfer József gyógysz., — Szabad-
Kecskeméten: Mády J., Papp Mihály, - j kan : Hofbauer Ign. "és fia gyógysz.,—
Kis-Czell : Miszory Ferenc gyógysz.. — | Szikszón : Aichman József gyógysz., —
Kis-Várda: Balkányi Farkas, — Kolozs-! Sárköz-Újlak: Balázsy György gyógysz.,
vartt (Erdély): Wolf János gysz., Engel S.-Alja-Ujhely: Teich Zsigmond, — Sz.-
József gyegysz., — Lfvan : Boleman Ede Fehérvár : Say Rezsó gyógysz., Vimmer
gyógysz., — Mezö-Beréuy: Nárczisz János Adolf gysz.. — Szegbalom: Kiss Ferenc*
eyógysz., — Mooroti: Netter Ignácz, Gan l̂ gysz.,— Szolnok: HoránszkyIt>tv. gyógysz.,
Fülöp, A. Haan, —Miskolczon: Dr. ÍSzabó -Szerdahely: Ehrenreiter, — Tabon :
Gyula gysz., — Csáthy Szabó István gysz., Krebs Vilmos gvó«;ys»:. - Tatában: Szett
— Mohács: Deutsch Sándor, Bodendorfer Antal gyógysz., Nirtitt Ferencz gyógysz.,—
József, — Mosony : Tróján József gysz., — Temesvár: Babusnik Ágost, - Vacz: Bo-
M.-Övar: Sziklay Antal gyógysz., — N.- dendorfer József, Versétz : Blum József, —
Banyait: Papp Simon gyógysz., — M.-Becs- Zólyom : Thomka Lajos gyógysz.

Antal,
1661 (6—12) gyógyszerész a „Megváltóhoz" Komáromban.

Heckenast Gusztáv kiadásában Pesten (egyetem-uteza 4. sz. a.) megje-
lentek s minden hazai könyvkereskedésben (Pesten Pfeifer Nándor ée
Budán Nágel Bernát urak könyvkereskedéseiben) kaphatók a következő-

hadtudományi művek:

Kiss Károly (kapitány s a magy. tud. akad. tagja) Hadi mü-
szótar magyar-németül és német-magyarul 8-rét (128 lap), fűzve 80 kr.

Asbóth Lajos emlékiratai az 1848 és 1849-iki magyarországi
hadjáratból. Második kiadás. Két kötet (288; 169 lap, 8-rét), fűzve 3 ft.

A s b ó t h Lajos. A hadvezér és a hadtudomány alapelvei az újabb-
kori hadjáratok történetével felvilágosítva. Két kötet. Nagy 8-rét (670 lap),,
füzve 5 ft.

E mü megjelenését a napi sajtó közhangulag örömmel és elismeréssel üdvö-
zölte nemesak mert oly téren mozog tartalmával, mely nálunk ez ideig gyéren volt mű-
velve, de főkép azon kitünö szakavutottság és kimeritő alaposság miatt is. mely tartal-
mának minden sorából, mint fénysugár az olvasónak szemébe csiliog, s mely e müvet az
e nemű legjelesebb külföldi munkák sorába emeli.

Schiller Frigyes. A harminczéves háboru története. Ford
Torkos István. Füzve 2 ft., diszkötésben 3 ft.

Midőn a nagy német iró e müvét a magyar olvasóközönség kezeibe nyújtom,
m ár ceak azért ia kedv.s szolgálatot vélek tenni, hogy az olvasónak, a ki öt költői mü-
veiről már ismén, alkalmat szolgáltatok arra, hogy vfle e téren is megismerkedjék.
I. N a p o l e o n c s á s z á r é lete. A leghitelt sb kutíök után. Harma-

dik kiadás. 8-rét (5U4 lap). Ára fúzve2ft., díszesen kötve, aranyvágással 3 ít.
A legujahbkor legnagyobb s az egész világtörténet «gyik legnagyobb férfiai-

nak. Első Napoleon császár életének, leghitelesebb ícutfok utáni leirását veszi itt a t.
olvasóközönség. A mü már a harmadik kiadást érte meg, melv körülmény megczáfolhat-
lanul bizonyít tiirtalnaának részrehajlatlunisága, aihpf ssága, kimeritő bősége, s egyá'alá-
bau jele«sége mellett A mü tárgyánál lógva oly nagyérdekü, a miről fölösleies ajánló
szót tenni, s csi«k az előadás Inteíenségéröl v mindent tárgyaló bo kiterjedtségéről tart-
juk megjegyzendőnek, hogy az valamint a külföldön, ugy hazánkbati, illetékes helyeken
,,, v«r*nt kit.'inAnolt „ VifnfriíKt>ilann*k l«.tt Kiismerve. 1698 (7 —12)

Biztos é» gyors kiirtása
a

patkányok s egereknek,
«gy o*. kir. kizár. szab. patkány- g egérpusztitó szer által gyertya formában.

Egy darab ára 50 kr. a. é.
Valódi minőségben kapható:

PESTEN : Török Jozsef gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik sz. a.,
továbbá:

X.-Becukerek: Nedelkovits. — Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J,
— Jassenova: Dudovits J. — Keszthelyen: Wünsoh F. — Kolozsvártt: Wolf J.
J*oí»ou>l>ntt: Scherz Fülöp. — Sopronban: Pachhofer,— Soborsin: Franke A. Va-

rasdou: Halter 1). ¥., - Veröczeii: Bész J. X. uraknál 1644 (12 17)

Tizenharmadik évfolyam.

Htxkeuaitt 4>u«Ktav. — Nyomatott aaját nyomdájában Pesten 1866 (egyetem-nteea 4-ik szám alatt).

Pest, augusztus 5-én 1866

G r ó f B i s m a r k .
aljban. Késöbb az aacheni és potsdami kor- [ ultra-reactionarius követelésekkel lépett fel
mányhivataloknál müködött. Vannak, kik
azt állitják, hogy államvizsgát soha sem
tett le. Annyi bizonyos, hogy nyughatatlan
szelleme nem nagy kedvét találta a jogtudo-
mányi pálya szárazságában s inkább valami
mezei kapitány-féle vidéki hivatallal érte be
sokáig. A Sachsen nevü porosz tartomány
gyülésén is jelen volt, de politikai jelentő-
ségre csak 1847-ben vergődött, midőn a kü-
lön tartományok egyesült országgyülésen
Berlinben a szász nemesség képviselője volt
s a szélső jobb oldal vezére lett.

hogy olykor még az ő pártja vezérei is kény-
telenek voltak ellene szólani. Annál inkább
feltünt Bismark royalistikus buzgalma az
udvari körökben, s 1851-ben már azon ki-
tüntetés érte, hogy Frankfurtba a német
szövetséghez Poroszország követévé nevez-
tetett ki, titkos követségi tanácsos czimmel.

-. Elöfizetési ffiltételek 1866-dik é v r e : a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok e g y ü t t : Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csupán Poli t ikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

„ Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helve «™«.- • ) t 4 , 1 , , » V v
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfoga^ Hamburg és AK.„éb« HaZnZt í v L l T J?Z t £ * * '
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. - Bélyek-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr. "O"»o«n . Ma.senstein és Vogler. - M.-Frankfurtbaw

„Van-e, ki e nevet nem ismeri?" — mél-
tán kérdhetnök minden hirlapolvasótól, ki
Közép-Európa politikai eseményeit s azok-
nak az idei gyilkos háborúvá fejlődését az
utóbbi évtizedben figyelemmel kisérte. Min-
denki tudja, hogy ezeknek egyik fő mozgató
eleme, a vállalkozó, nyughatatlan szellemü
porosz miniszter, gróf Bismark volt. Merész
terveinek egy nagy része e perczben sike-
rültnek látszik; a porosz nemzetet, melynek
nagyságaért lelkesült, törvényes és törvény-
telen, nyilt és alattomos utakon, elszánt,
szivós kitartással, a hatalom és dicsőség oly
fokára vitte fel, a melyen az a
világ teremtése óta soha nem
állott, sőt a melyről talán maga
a nagyratörő miniszter, legme-
részebb vágyai között sem ál-
modott. Észnek, ügyességnek,
hősiességnek megvan ezen ed-
digi fényes sikernél a maga ré-
sze; de a késöbbi idö fogja föl-
deríteni , mennyire müködött
közre e vivmányoknál még a
véletlen, a szerencse s a küzd-
térre szoritott többi kormányok
és népek balcsillagzata. Ugy fog-
ják-e tekinteni Bismarkot, mint
nagy Németország regeneráto-
rát, vagy átkozni fogják-e emlé-
két — ez is a jövő titkai közé
tartozik.

Részünkről igen alkalmas-
nak tartjuk most, a békealkudo-
zások napjaiban, az időpontot,
hogy e nevezetes férfiu arczké-
pével s életrajzával megismer-
tessük olvasóinkat.

Gróf Bismark egész neve,
minden porosz praedikátumával
együtt igy hangzik: Otto von
Bismark auf Schönhausen und
Kniephof. Született 1813-ban
Brandenburgban. Két őse a
18-dik században államminisz-
ter volt ugyan, mindamellett
családja a szegényebb nemesség osztályába
tartozott. Bismark csekély földbirtokkal
s vagyonnal birt. A jogtudományokat a
göttingai, berlini s greifswaldei egyete-
meken hallgatta s ezalatt szolgálta le
— a porosz törvények értelmében — ka-
tona-kötelezettségi évét egy vadász-zászló-

GRÓF B I S M A R K .
(Fénykép után.)

Ekkor még gyakran kellett eltűrnie a
régi szabadelvü ellenzék gúnyait, s ritkán
szólhatott ugy, hogy ellenei közbe ne vág-
tak volna. Az ellenzék vezérei sokszor rendre
utasiták, valahányszor a parlamentaris ille-
met megsérté. Az 1849. és 1850-i években
a porosz második kamarában gyakran oly

E magas álláson különösen abban tet-
szett magának, hogy kemény ellenzékbe
tette magát az osztrák követtel, s az akkori
hirlapok beszélték többi között, hogy midőn
az osztrák követ, gróf Rechberg egyszer a

különböző német államok köve-
teit nyilvános tisztelgés alkal-
mával házi kabátban fogadta
magánál, Bismark egész kénye-
lembe vetette magát és szivarra
gyujtott. Azt is beszélik, hogy
Bismark ekkor titkos dolgozó-
társa volt a hires és jeles berlini
élczlapnak, a „Kladderadatsch"-
nak s ebben sok éles satyrát
közlött Ausztria ellen. Megjegy-
zendő, hogy a nevezett élezlap
azelőtt Bismarkot sem kimélte
gúnyával, a mi annyira ment,
hogy 1849-ben Bismark a lap
szerkesztőjét egyszer párbajra
is kihívta. Az utóbbi kész is volt
a gróf kivánatának eleget tenni,
azonban Bismark barátai elsi-
mították a dolgot. A viszályból
valóságos egyezség lett, s mint
emlitettük, maga Bismark is be-
állott a lap titkos dolgozótársai
sorába. (Midőn később miniszter
lett, ezen lapot is csak ugy ül-
dözte, mint a többi szabadelvü
lapokat.)

Midőn Poroszországban sza-
badelmübb miniszterium lépett
a kormány élére, ez nem hagy-
hatta meg a bevallott reactiona-
rius szellemü Bismarkot frank-
furti állomásán. 1859-ben el-

küldték követnek az orosz udvarhoz Sz.-
Pétervárra. Innen kezdett összekötő szá-
lakat fonni a párisi kabinettel, hogy a
dolgok változása esetére a külügyi minisz-
ter tárczáját biztosítsa magának Berlinben.
Messzenyuló tervei voltak már ekkor egy
porosz-franczia-orosz szövetség megalakitá-

31-ik szám.


