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Előfizetési felhívás
a mindkét nembeli és minden felekezetei

i í ' j a s á g s z á m á r a v a l ó

MAGYAI GYERMEKBARA1
ozimU 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,

július hóban vewei kezdeíét. azon hóban j v a g y i s 12 füzetre CNak 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-
gálat után bt-következő szünidőt élvezi, ^ i <i°tiiek szét
.zorgalmas tanulása által hasznos ajándékot 4 T j z e j o f i í e t ó i i példányra gyűjtőknekérdemel. egy tiszteletpéldáaynyal szolgálunk.2 A ,,Magyar gyermekbarát" évfolyama
12 havi főzetből a l l , melyekből minden •*>• A ezimeknek, melyek alatt a füzetek
hónap vécével egy egv füzet kér, nagy nyo- szétküldendók, ponto»feljegyzését,valamint
matott ivén, 64 basábon, képekkel ellátva a 6. Az előfizetési pénzek bérmentesen
borítékba fúzve jelenik meg. beküldését kérjük.

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

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

>, :.-'««a»«tii!»(«

UÜITO-NEDV
(Restitutioos-Fluid)

lovak számára
KW1ZDA FERENCZ JÁNOSTÓL

Korneuburgban.

Az ausz;riai államok összes 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 fö-lóorvos hivatalos gyakorlatában a legjobb ered-
ménynyel használtatik » különösen jónak bizonyult be idült bajokban, melyek az égetés
és zzinórhuzásnál az erős 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 30 kr. azámittatik.

Valódi niiiiéségben kapható:
PESTEN: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-uteza 7. sz. a.

Továbbá:
B.-Gyarmatou Orosssta f1.. — Breínobaii.vaii (iöllner F.„ — Del>recí»*obeB

Bignio J.. Dettan Braunmüllnr J., — Déva: Lengye J . Eprrjesrn Zsembery,
Ecizeken Deszáti. — Esíttrgomban Bierbrau«r J C, — Gyöngyösön Koczianovich J..

Győrött: Lebuer F., - Isperen: Flamm J- — Knasau- Novelly A., — Kaposvárt
Kohn J., — Késmarkon: Genersich, — Kolor.«varl»: Wolf J ,— Komaromban : Ziegler
A és ti*, — LUKOMIII: Kronetter F., - Marczaliban : Istl özv, — Mlskolrzon:
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 , Sa^ífszardon : Hutter A . -- Szixzeken: Di«trich A., — Szoluokon:
Scheftsik. Horánszky Ist».. — Székesfehrrvartt: Kovács P. ésLégmann A., — Sopron-
ban: Müller és Mezey, Time- rnben : Weuz L. — Tepliczen: Weisc L., — Varaii-
don : Halfer F., - Veréczen: }>k»t J. K., — Zágrábban: Mihic» Gr., - Zala-Eger-

. Hulinszky A. 1643 (8-10)

Csipke-kendők,
Csipke-beduinok és

Csipke-rotonde-ok e60 6 6)

nagy választékban és igen jutányos árért kaphatók

GABÁNY1 és TÁRSÁNÁL Pesten,
DDorottya-utcxa ujházingyszög

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

kivántató formában s » legcsinoshbban felditsUve szinte a legjutányosb árért.

szénsavas keserviz-(orráss6
és abból készült

PEZSGŐ-POROK
(magyar Seidlitz-porok). '

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

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

Ismételadóknak julanyosabb ár szabatik.
C^r" Megrendelhetni Rév-Komaromban alulírottnál, továbbá:

Aradon: Habereger G., Vélsz. — Baján: kerek: Kellner Ede gysz., — N.-Itcmand 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 gyógysz., -Bécsben: Rock Gusz-j Nagy-Tnpolcsan: De Grach Ferencz gysz.,
táv ásványvizek fóraktárában „zum prauen. Nyirefryházan : Barcsay Károly gyógysz..
Igei", Wildpretmarkt Nr. 6, — Csakvar:' — Hí.-Varadon : Bakács József, - Po-
Lukács Gyula gyógysu.. — 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
— Eirer: Veszelyi János gyógysz.. — Esz-j Mihály gysz., Sztupa György, Kochmeister
terifoni: Brenner J., — Éiuczinger János,! Frigyes, VághyLajos. ÉdeskuthyL , Tunner
Esaékeu : Eissner ésíohwarz. — B.-Füred: János, Prüc^ler Ignácz, Mórán János, Lu-
Ellér Gyula gysz.. — Gyöngyös: Pásztory kovits József, Morgenstern Isidor, Czeripp
Lajos gyógysz., — Győr: Kautz Ignáoz Károly. Gyarmathy G., Ebenführer V., •-
gyógysz., Lenner Ferencz, Micheller Antal,: Pétervárad: Láng 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 : Hoffbauer Ign. "és fia gyógysz.,—
Kis-Czell : Miszory Ferenc gyógysz.. — | Szikszón : Aichman József gyógysz., —
Kis-Vardn : Balkányi Farkas, — Kolozs-I Sárköz-Újlak: Balázsy György gyógysz.,
vartt (Erdély): Woif János gysz., Engel S.-Alja-üjhely: Teich Zsigmond, — Sz.-
József gyegysz., — Lfvan : Boleman Ede Fehérvár : Say Rezsó gyógysz., Vimmer
gyógysz., — Mezö-Beréuy: Nárczisz János Adolf gysz.. — Szeghalom: Kiss Ferenc*
eyógysz., — Mooroti: Netter Ignácz, Ganzl gysz.,— Szolnok: HoránszkyL>tv. gyógysz.,
Fülöp, A. Háán, — Mískolczon: Dr. ÍSzabó -Szerdahely : Ehrenreiter, — Tabon :
Gyula gysz., — Csáthy Szabó István gysz., Krebs Vilmos gvóstyss. - Tatában: Szett
— Mohács : Deutsch Sándor, Bodendorfer Antal gyógysz., Nirtitt Ferencz gyógysz.,—
József, — Mosony : Tróján József gysz., — Temesvár: Babusnik Ágost, - Vacz: Bo-
M.-Ovar: 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 „ M e g v á l t ó h o z " Komáromban.

Heckenast Gusztáv kiadásában Pesten (egyetem-uteza 4. sz. a.) megje-
lentek s minden hazai könyvkereskedésben (Pesten Pfeifer Nándor ée
Budán Nagel 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.

Asbóth Lajos. A hadvezér és a hadtudomány alapelvei az ujabb-
kori hadjáratok történetével felvilágosítva. Két kötet. Nagy 8-rét (670 lap),,
fűzve 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 kimerítő alaposság miatt is. mely tartal-
mának minden sorából, mint fénysugár az olvasónak szemébe csiliog, s mely e művet az
e nemű legjelesebb külföldi munkák sorába emeli.

Schiller Frigyes. A harniinczéves habom története. Ford
Torkos István. Fűzve 2 ft., diszkötésben 3 ft.

Midón a nagy német iró e müvét a magyar olvasóközönség kezeibe nyújtom,
m á r 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 ó 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 fértiá-
nak. Első Napóleon császár életének, leghitelesebb ícutfok utáni leiratát veszi itt a t.
olvasóközönség. A mü már a harmadik kiadást érte meg, melv körülmény megczáfolhat-
lanul bizonyít tartalmának részrehajlatlitiisága, aihpf ssága, kiir:eritó bősége, s egyá'alá-
bau jele«sége melKtt A mü tárgyánál lógva oly nagyérdekü. a miről fölösleies ajánló
szót tenni, s csi«k az előadás tiiteíenségéröl v mindent tárgyaló bo kiterjedtségéről tart-
juk megjegyzendőnek, hogy az valamint a külföldön, ugy hazánkbati, illetékes helyeken
,,, v«r*nt kit.'inAnolt „ VifnfráKt>ilann*k ] Ü 6 ( 2]«.tt y

1698 (7 —12)
Biztos é» gyort* kiirtása

a

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

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

PESTEN: Török József gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik sz. a.,
továbbá:

X.-Becukerek: Nedelkovits. — Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J ,
— Jassenova: Dudovits J. — Keszthelyen: Wünsoh F. — Kolozsvárit: Wolf J .
J»oí»ou>l>«ti: Scherz Fülöp. — Sopronbau: Pachhofer,— Soborsin: Franké A. Va-

rasduu: Halter 1). ¥., - Veröcaieu: Bész J. K. uraknál 1644 (12 17)

Tizenharmadik évfolyam.

Ileck«uai«t t>u«f,tav. — Nyomatott ínját nyomüajában Pesten 1866 (egyetem-ntcsa 4-ik szám alatt).

Pest, augusztus 5-én 1866

G r ó f B i s m a r k .

aljban. Később az aacheni és potsdami kor-
mányhivataloknál működött. Vannak, kik
azt állítják, 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 nevű porosz tartomány
gyűlésén is jelen volt, de politikai jelentő-
ségre csak 1847-ben vergődött, midőn a kü-
lön tartományok egyesült országgyűlésén
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
feltűnt 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.

-. Előfizetési föltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft
Csupán Vasárnapi Ujsag: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

„ Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január 1-töl kezdve: Egy, négyszer hasábxott petit sor ára, vagy annak helve esv^r" • t tíu, 41 irt V h
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. - KiUfóldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfoga^ Hamburg és iltonáb.n nlZnZZ í vl^I" J?Z t í * * '
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. - Bélyek-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr. »»na6«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 szellemű
porosz miniszter, gróf Bismark volt. Merész
terveinek egy nagy része e perezben sike-
rültnek látszik; a porosz nemzetet, melynek
nagyságaért lelkesült, törvényes és törvény-
telen, nyilt és alattomos utakon, elszánt,
SZÍVÓS 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 későbbi idő fogja föl-
deríteni , mennyire működött
közre e vivmányoknál még a
véletlen, a szerencse s a küzd-
térre szorított 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 férfiú arczké-
pével s életrajzával megismer-
tessük olvasóinkat.

Gróf Bismark egész neve,
minden porosz praedikátumával
együtt igy hangzik: Ottó 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 szabadelvű 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
hírlapok 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
gyújtott. 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
emiitettük, maga Bismark is be-
állott a lap titkos dolgozótársai
sorába. (Midőn később miniszter
lett, ezen lapot is csak ugy ül-
dözte, mint a többi szabadelvű
lapokat.)

Midőn Poroszországban sza-
badelmübb minisztérium lépett
a kormány élére, ez nem hagy-
hatta meg a bevallott reactiona-
rius szellemű 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.
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sara s ezeket ismételt izben terjesztette elő
Berlinben. Ezen szövetség czélja lett volna:
az orosz lengyel határ kiterjesztése a Visz-
tuláig; Fraucziaország területének nagyob-
bitása Belgium és a Rajna balpartja által,
s egy németszövetségi állam megalapítása
Poroszország felscbbsége alatt, minek kö-
vetkezése lett volna a német közép- és kisebb
államok bekeblezése Poroszországba. Tehát
már hét évvel ezelőtt ily gondolatok jártak
Bismark fejében. — Az általa várt változás
hamar megérkezett s 1862-ben azt kivánta
a porosz király, hogy Bismark az uj Heydt-
Roonféle minisztériumba belépjen. Azon-
ban nem akarván magát. Heydt minisz-
terelnökségének alárendelni s mintegy nem
látván még^dejét elérkezettnek, jobbnak látta
a porosz követségi állomást a párisi császári
udvarnál elfogadni. De már 8 hónap múlva
ugy állottak a dolgok, hogy Heydt visszalé-
pett s az uj minisztérium élére most Bis-
mark állhatott, a kit az uralkodó feudális
(junker) párt az uj helyzet legalkalmasabb
emberéül kijelölt. A szabadelmü demokrata
párt is tudta, hányat ütött az óra s tisztá-
ban volt az iránt, a mit ezen alkotmányelle-
nes s túlzó royalista férfiútól várhatott.

Elkezdődtek a berlini parlamentben a leg-
elkeseredettebb alkotmányos csaták, melyek a
legvakmeröbb önkényt s törvénysértéseket,
másrészről a polgári hűség és szabadság-
szeretet nyilatkozatait hozták napfényre, s
hol gróf Bismark gyakran egymaga állott
ellent ez ellene toluló viharoknak, tagadhat-
lanul sok észszel, lélekjelenléttel és jobb
tárgyra érdemes bátorsággal. Utoljára is, a
király által hathatósan támogatott Bismark
önkényes nézetei, tervei s rendeletei kere:

kedtek fölül, s a nemzeti párt törvénytvédö
serege egyidőre legyőzetve hátraszorittatott.
Az események az alatt' rohanva [haladtak,
Bismark szerencséje mindinkább ragyogni
kezdett, mig végre a napjainkban lefolyt vé-
res háborúnak, Poroszországra nézve kiszá-
mithatlan horderejű sikerében találta fény-
pontját. Ez volt-e Bismark következetes ön
kényének s alkotmánysértéseinek kiszámí-
tott czélja ? ki fogja-e még ezután magyarázni
nemzete előtt politikai múltjának érthetet-
len irányát? s átalában programmja közé
tartozik-e, végre otthonn is kibékitni egy-
mással a kormányt és nemzetét s az egymás
ellen agyarkodó nemesi és néppártot, a ka-
tonai és polgári osztályokat? — mindezt
talán már a közel jövő meg fogja mutatni.

Nem hagyhatjuk még emlitetlenül, hogy
Bismark, mielőtt a minisztérium élére lépett,
mép; követi minőségben ment vissza Parisba,

mégsőt kineveztetése után is visszatért
egyszer oda, hogy Napóleon császártól elbú-
csúzzék. Átalában ismételve értekezett a
francziák császárával a jövő politikája felett
s átalánosan azt tartják, hogy meglehetősen
bizalmas viszony fejlődött ki a két férfiú
politikai nézetei között.

Gyakran szemére vetették a ,,junker"-
politikát. E junker elnevezés pedig Porosz-
országban körülbelül oly kellemetlen hang-
zású — ámbár nem egészen azt jelenti, —
mint nálunk a pecsovics. Erre Bismark azt
válaszolta, hogy: hajdan Angliában a ívhig
és tory párt elnevezés is gúnynév volt, s ö
meg van győződve, hogy .egyszer még a
junker-czimet is tisztességre fogja emelni.

Nevezetes még azon nyilatkozata is, a
melyet egy parlamenti vita alkalmával, a
porosz népet illetőleg, mintegy az azóta be-
következett események igazolásául, mon-
dott „Nekünk igen heves a vérünk —
monda — nekünk abban telik kedvünk,
hogy túlságosan nehéz pánczélt rakunk
gyöngéd testünkre: de már egyszer hasznát
is kellene vennünk. Most nem Poroszorszá

szabadelmüségét óhajtja Németország, ha I
nem hatalmát. Hadd találja kedvét a libera-
.i sinusban Baden, Würtemberg és Bajoror-
szág; azért még senki sem fogja rajok
erőszakolni Poroszország hivatását. Porosz-
országnak együtt kell tartani erejét az
alkalmas időpontra, melyet már többször
lszalasztott. Poroszország mostani határai

nem alkalmasak egy egészséges államtest
működésére. A kor ezen nagy kérdéseit pe-
dig nem beszédek és többségi határozatok
által fogjuk elintézni, — ez volt az 1848 és
1849-diki évek hibája Németországban —
hanem vassal és vérrel."

S valóban az utóbbi csakhamar bekö-
vetkezett s Bismark politikájának további
f jleményei a legélénkebb kíváncsiság tár-
gyai egész Európában, különösen azon or-
szágokban, melyeknek ügyei már az eddigi
változások által is élénken érdekelve vannak.

A mi Bismark külső személyiségét illeti,
azt irják róla, hogy most már nem azon ér-
dekes egyéniség, a ki 1849 ben volt, midőn
a termetes férfiú arczát még sűrű szőke
szakái diszité. Azóta sima diplomata lett
belőle s a nagy szakálból csak egy pár szál
bajusz s fején gyér hajszálak maradtak meg.
Azon szokása, hogy félszemébe rendesen
szemüveget szeret csipeszteni, egykori nyílt
és derült arczvonásainak visszataszító szi-
gorúságot ad. Arczát épen nem lehet szép-
nek mondani, szemei kicsinyeknek látszanak,
mert húsos homloka elfödi félig őket. Dicsé-
rik uri modorát, melyet udvari ünnepélyek,
vadászatok stb. alkalmával bő mértékben
lehet kifejtenie; még a berlini országgyűlé-
sen is gyakran volt erre alkalma megtáma-
dói ellenében. Mint szónok nem nagy dicsé-
retre tarthat számot. Nem mintha jó gondo-
latok és ügyes fordulatok hiányában szen-
vedne; nagyobb baja az, hogy eszméit kellő
szavakba öltöztetni nem igen tudja. Azon
felül kissé dadog,s csak midőn a szenvedély
elragadja, omlik belőle fennakadás nélkül a
beszéd; s ilyenkor azután tovább is ragad-
tatik, mint a meddig a miniszternek szabad
volna. Nem ritkán a régi gúny nyilait rö-
piti elleneire; ilyenkor fel szokott pillantani,
mig különben mindig fedett szemekkel be-
szél. A parlamentaris küzdelmekben legújabb
időkig mindig mint a népszabadság ellen-
sége szerepelt. Annyira sem birta vinni,
hogy legalább kons^rvativ szabadelmü lett
rolna, a mit egy minisztertől meg lehetne
civánni; azért nem sikerülhetett neki a pár-
ok kibékitése, a királyi hatalomnak a nép-
iogokkal való kiegyeztetése.

Vilmos porosz királynak most Bismark
legkedvesebb, légben söbb embere. A mit

eddig tett, mind Bismark tanácsának kifo-
lyása. Poroszországnak a múlt hónapban
Ausztria ellen folytatott háborújában mind-
ketten nyomon követték a porosz hadsere-
get s a miniszter soha sem maradt el kirá-
lya mellől. E háborúban mindent kocz-
káratett s beszélik, hogy a jul. 3-iki eldöntő
königgrützi csata elején, midőn a fegyver
szerencséje már csaknem teljesen az osztrák
sereg részére hajlott, a porosz vezérek egy
részét aggodalom szállottá meg s Bismark
már már el volt szánva, a küzdelem töme-
gébe vegyülni s ott keresni a halált, mely a
roppant felelősség terhe alól örökre kivonja.
Azonban — a várt segély megérkezett, a
porosz sereg győzött s Bismark ismét él és
uralkodik. —

Yigasztalá&.
(Egy barátnőmnek. 1866.)

TJgy sötétlik arczodon a bánat,
Mint felleg a kora nyári égen.
Ugy fáj látnom e szomorúságot
S szived kínját önkeblemben érzem.

Szelíd öröm nem mosolyg szemedbe n,
Csüggedt vagyv mint a dér ütött lo mbok.
Abrándaid fényes csarnokából
Kiűztek az irigy földi gondok.

Azt hitted, hogy fölleled a földön
Almaidnak tündéri világát.
Azt hitted, majd angyali kéz tűzi
Kebledre a boldogság virágát;

Hit- e reménynyel léptél a világba,
Szeretet volt lépteid vezére.
Szeretet volt szivedben az élet,
S csalódás lőn hit, reményed bére.

Ne átkozd meg ezért a világot,
Ne ez egyért az emberiséget,
Ki játszani merészelt a szívvel,
Mely szeretve, ezerelemért égett.

Ugy tennél e, mint a félénk gyermek,
Egyszer buktál, s nem mersz tovább menni?
Azt gondolod, eddig tart az élet,
S több örömet nem adhat már semmi?...

Temesd el a való sivatagján
Multadat a feledés sírjába,
S mint ledöntött törzsnek gy&keréből
Uj alakban sarjadzik ki ága.

ÉQ hiszem, hogy lesz még e világon
Számodra egy nem reménylett élet,
Szenvedésid megjutalmazója,
Lesz egy igaz rokon érző lilék.

Jer leánykám, öleljük meg egymást,
Hadd csókoljam hitemet szivedbe,
Tán könnyebbül bánatod, ha osztom,
Ismerj bennem baráti hívedre.

Rajka Teréz.

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

(Vége.)

IX.
Midőn újra magamhoz tértem, nappal

volt; a nap barátságos világosságát szobám
padlózatára vetette, s a sugarak rézsutos
irányából azt kellé következtetnem, hogy
vagy kora reggel van még, vagy már is
napesté.

Künn a madarak énekeltek; azt követ-
keztetem ebből, hogy reggel van.

Fájdalmas testi szenvedések érzése kö-
zött ébredek. A múlt éj történetei újra fel-
merültek lelkemben s gyorsan vonultak el
előtte. Egészen azon időig, midőn partra
értem, s a vizből kiléptem, élénken előttem
állott minden. A ház, a nagy kapus-ut, a
kert, fák, virágok, szobrok, lámpák, fekete
szolgák, mindezek azonban már zagyva ké-
pekben tűntek fel lelkemnek: ezekről nem
volt világos emlékezésem.

Karom fájdalma végre minden egyéb
gondolatot távol űzött, s engemet jelen
helyzetem megfontolására ösztönze.

Midőn a paplant visszalebbentém, meg-
lepetéssel vettem észre, hogy sebem be volt
kötve, s pedig látszólag orvos által. Miután
e tekintetben megnyugodtam, tartózkodási
helyemet vettem közelebbről szemügyre. A
szoba, melyben fekvém, kicsiny volt ugyan,
de Ízléssel bútorozva. Az ablakokat selyem-
damaszt függönyök árnyékozák; a szoba
közepén drága rakmivü asztal állott, a fal
mellett egy másik, ehhez hasonló, diszes tin-
tatartóval és írószerekkel. E fölött vörös
czédrusfából, fali függő állványon egy
könyvgyűjtemény. A forróság elviselhetlen
lett volna, ha a nagy üvegajtó s a szemben
álló ablak nincsenek nyitva, melyek igy üde
légjáratot okoztak. Ez fölséges virágillatot
bocsátott be; énekes madarak zengedezését
haliam, s ezzel egyetemben valami halk
morajt, mint egy csendes zuhatag fecsegését.
Ezek voltak azon egyedüli hangok, melyek
hozzám hátának.

A szoba, melyben valék, egészen egyedül

371

állónak látszék lenni, minden mástól külön- tam. Tőle tudtam meg, hogy Besan^on Eu- a) Minden hospes,nyelvükön úgynevezett hét
válva, mert az egyetlen ajtó, amelyet látha- i genie egy kreol ültetvényes leánya, ki mint- Laanból álló telekben, s 16 évig minden adomány-
ték, a szabadba vitt, s mégpedig virágokkal! egy két évvel ezelőtt halt meg. Néhány hónap t ó 1 é s praestatiotól ment marad.
s bokrokkal díszített kertbe. Ez ugyan kü- | múlva nagykorúvá lesz, de Scipio nem j ,. b > \ A L+ -i T üíí n „w i n d e , n g a ^ d a

i.. •• 1 1 ^ i\ i • i. u i / ., ••J , , -, £ / \ i (.hospes) egy hét ilyen Laanból álló egész telek
lonosnek látszék eleinte, azonban kevés tudta, vájjon nagy öröksége lesz e? 0 csak u t á n fizet évenkint 16 garast, s azon föfülhúsvét-
gondolkodás megadta a magyarázatot. Az j annyit tudott, hogy jóltevö, nagylelkű, sőtamerikai ültetvényeken rendesen szokott
egy kerti ház is lenni, mely a főépülettel
nincsen összefüggésben, s mely rendesen
vendégszoba gyanánt szolgál. Hihetőleg
ilyen házacskában voltam én is; de minden-
esetre vendégszerető fedél alatt valék, jó
kezekben. De ki volt gazdám vagy gazdasz-
szonyom ? Besancjon Eugenie talán? Ő
volt-e, ki igy kiáltott fel: „Ez az én házami"

Gondolatokba mélyedve feküdtem, s zűr-
zavaros emlékek tömegében tapogatózám,
midőn két hatalmas váll, ezek fölött pedig
egy fényes arcz és gyapjas fő tűnt elő az
ajtónál.

— Istenemre — monda a néger, közel-
lépve ágyamhoz — az öreg Scipio igen örül,
hogy ön megint jól érzi magát.

— Scipiónak hínak? — kérdem.
— Igen, master, ez a vén néger itt. Az

orvos azért küldé, hogy a fehér urat kiszol-
gálja. Hogyan fog a kisasszony örülni! A
fehér emberek, a fekete emberek, mind,
mind örülnek!

— S ki az a fiatal kisasszony?
— Nagy Isten! S master nem tudja?

Ejnye! Hát ugyanaz a fiatal nő,kit ön a ha-
jóról megmentett, midőn ez lángban állt.
Oh uram, mily messze úszott ön! A fél

'folyamon keresztül!
— S én az ö házában vagyok?
— Minden bizonynyal! Azaz, a nyári

házban, mert a nagy ház a kert másik ré-
szén van.

— S hogy jutottam én ide?
— Jóságos Isten, és a master ezt nem

tudja már? Ejnye! Hát az öreg Scipio hozta
ide karjain. A master és az ifjú mistress
épen a kapuval szemközt jöttek ki a partra.
A mistress kiáltott; a négerek mind kijöttek
s önt csupa vérben találták. Ön elájult, s a
kisasszony ide hozatta.

— Es aztán?
— És aztán az öreg Scipio felült a leg-

gyorsabb paripára és a doktorért szágul-
dott, és ez eljött és a master karját bekö-
tötte. De hogyan jutott a master ahhoz a rút
nagy sebhez? A doktor ezt akarta tudni, de
a fiatal kisasszony nem tudta megmondani.

Semmi kedvem sem volt, betegápolóm
kíváncsiságát kielégíteni, s azért ugy tettem,
mintha kérdését nem is hallottam volna.
„Ah! — folytatá a néger — Eugenie kisasz-
szony igen aggódik; minden ember nagyon
aggódik; fehérek és feketék aggódnak. Mas-
ter Antoine; szegény master Antoine."

— Antoine, a házfelügyelő? Mi történt
vele? Nem jött haza?

— Nem, master; ugy hiszem, nem is jő
vissza többé. Mindenki attól fél, hogy a
vizbe fűlt. Voltak már emberek a faluban,
jártak fel s alá a parton, mindenütt kérde-
zősködtek , kutattak: semmi Antoine! A
kapitány egyenesen az égbe repült és ötven
utazó vesztette el életét. A másik hajó meg-
mentett ugyan egy párt; néhányan — mint
az ifjú master is — a partra úsztak ki. De
semmi Antoine, semmi master Antoine!

— Nem tudod, tudott-e úszni?
— Egy csapást sem, master. Jól tudom,

mert egyszer a vizbe esett és az öreg Scipio
húzta ki. Nem, sohasem úszott.

— Akkor bizonyára nagyon tartok tőle,
hogy elveszett.

Azon óhajtásomat fejezem ki, szeretnék
valamit közelebbről megtudni a fiatal úr-
hölgyről, s nem egészen félóra alatt, az öreg
Scipio elmondta mindazt, a mit tudni akar-

néha pazarló is, eíannyira, hogy a fényes
dollárokat néha ugy szórja, mint a kavicsot.
A néger kimerítő leírásokat adott még azon
bálokról és fényes ünnepélyekről, melyek
az ültetvényen szokásosak, s azon drága
életmódról, melyet a kisasszony télidőben a
városban visz. Mindezt azok után, a miket
a hajón láttam, könnyen elképzelhetem.

Scipio elbeszélését künn a kertben fel-
hangzó örömujjongás szakasztá félbe, mely-
nek oka nem volt egyéb, mint csakhamar
megtudám, mint Antoine váratlan visszaté-
rése, kit már is mindenek holtnak véltek,
siratának. A derék férfiú azon kevesek
egyike volt, kiket a Magnólia megmentett.
Ótöle tudta meg Eugenie megsebesülésem
okát, melyet eddigelé elhallgattam. Midőn
ez délután, az orvos kíséretében szobámba
lépett, igy szólott:

— Szivemből örvendek, hogy ön jól érzi
magát. Az orvos megnyugtatott, hogy ön
nemsokára meggyógyuland. Nemes idegen!
Tudom már, hogyan kapta ön sebét. Érettem,
az én életem védelmezése közben sebesült
meg ön. Oh! hogyan köszönjem meg önnek,
hogyan háláljam meg valaha életein meg-
mentését ?

— Semmi hálát nem érdemel az, kisasz-
szony; részemről nem történt egyéb, csupán
egyszerű kötelesség betöltése. Azonkívül
semmi veszélynek sem tettem ki magamat,
midőn kegyedet megmentem.

— Semmi veszélynek, uram? ön egy
orgyilkos tőrének ás a habok veszélyének
tette ki magát! De biztosítom önt, hogy az
én hálámnak, az ön áldozatkészségéhez mél-
tónak kell lennie.

Midőn Eugenie és az orvos magamra
hagytak, mély álomba merültem, melyből
csak a jövő napon ébredek. Erőm napról
napra növekedék, három hét múlva sebem
begyógyult s magam egészen felépültem.
Három hónappal pedig azután Eugenie
nőmmé, — én pedig Louisiana egyik legszebb
s leggazdagabb ültetvényének birtokosává
lettem. Gyb'ry Vilmos.

Gömörmegyei vázlatok.
IV. Dobsina bányaváros.

Dobsina Gömörvármegye északi részén a
Göllnitz és Sajó folyók között, a Királyhegy tö-
vében fekszik, s a városi okmánytárban található
eredeti okmányok szerint már a XIV. század
elején létezett.

Ezen okmányok egyike szerint: Magister Be-
bek Domokos és testvérei Miklós, (ugy nevezett
Khún), János és Péter, mind Benedek fiai, egy
részről, más részről pedig ugyanazon Benedek
fia László (de Dobsina) 1326-dik évben az egri
káptalan előtt megjelenvén, a z elébb nevezett
testvérek, utóbb nevezett László testvérüknek
és utódaiknak átengedik örök időre az általa Sze-
pes határának szélén, a Göllnitz folyótól kezdve
a Sajó folyóig a Dobsina folyó két oldalán kiirtott
területet*).

Egy másik, szintén eredeti okmány szerint,
ugyanazon 1326-dik évben az előbbi okmányban
nevezett „László de Dobsina" fia Miklós Korpo-
náról Dobsinára telepedett, többféle német csa-
ládnak a szepesi káptalan előtt szabadalmakat
biztosit, úgymint:

*) Kachelmann János „Geschichte der ungar. Berg-
stiidte" czimü munkájában irja, hogy Korponán már Kál-
mán király alatt a X I . század végén és II . Geiza alatt
1140 - 00 között a Ilajna vidékéről .Jeruzsálembe vonuló né-
met keresztes hadak maradványai megtelepedtek, s hogy
ennél fogva a Korponáról ide költözött doosinaiak a ke-
resztes hadakból vették eredetöket. Erre láttzik mutatni
az is hogy a dob inai régi okmányokban a „magiitri cruci-
ferorum" kifejezés igen gyakran fordul elő. D. V.

kor és Szent-Mihálykor egy-egy garast.
c.) A gabona és más apróbb tized az ekklé-

siának hagyatik.
d.) Malmot és serfőzőt minden adótól men-

ten építhetnek és fentarthatnak.
e.) Mindennemű bányajövedelem egy har-

mada az alapitót és örököseit illeti.
f.) Mindenféle építkezés és befektetés felett

szabadon rendelkezhetnek.
1411-ben Dobsinát Zsigmond király két vá-

sár tarthatásának jogával megajándékozta, és me-
zővárossá, illetőleg bányavárossá emelvén, mind
azon jogokkal felruházta, a melyekkel a szepesi
bányavárosok is felruháztattak.

A város ez időtől kezdve két pecséttel élt,
az egyik ezüstből készült „Sigillum der freien
Bergstadt Topschaw' körirattal évszám nélkül,
egy más nagy rózpecsétnek körirata: „1585,
Bergstadt Topschau."

1756-ban Mária Terézia Dobsinát 3 vásár
jogá-val ruházta fel. — E város lakosai a bányá-
szaton kívül másféle iparral, ugy látszik, nem
foglalkoztak, s hogy a rézbányászat és különösen
a vasgyártás itt már régente s kiválólag I. Mátyás
király idejében virágzott, bizonyítja ezen király
által kiadott többrendbeli eredeti oklevél.

1466-ban Mátyás király egy Diós-Győrött
kiadott oklevélben a dobsinai hámort említi. Szó-
beli hagyomány mondja, hogy Mátyás király Dob-
sina városát fegyvergyárának jelessége miatt di-
csérő oklevéllel tisztelte volna meg, de e levél az
okmánytárban nem található.

1475-ben Csetneki János Mátyás király előtt
panaszt tett Bebek György ellen, a Czemberghegyi
rézbányák erőszakos elfoglalása miatt, minek kö-
vetkeztében Mátyás király még azon évben az
egri káptalant ezen ügynek megvizsgálásával
megbízza és 1483-ban a nevezett bányákat karha-
talommal Bebek Györgytől visszafoglalja és a
dobsinaiaknak visszaadatja.

Hogy Dobsina bányászata és vas-ipara ké
sőbb is fontossággal bírt, bizonyítja azon feltűnő
körülmény is, hogy a közel múlt századok for-
rongó idejében majdnem mindenkor mind a két
hadviselő fél által menlevéllel (Salva guardia)
láttatott el, melyek Eagy része eredetiben még
most is látható.

Ezek között legérdekesebb az Arszlán egri
basa által kiállított hitlevél 1647-ből, mely Dob-
sina város lakosainak szabad járás- kelését bizto-
sítja. Mind ezek daczára ama nehéz idők e várost
is megviselték, s előmenetelében hátráltatták.

De a legsujtóbb csapás, mely azidőben'Dob-
sinát érte, az 1544-dik évben október 14-kén
éjnek idején a törökök által történt megrohanás
lehetett. Ez alkalommal ugyanis a város több
helyen felgyujtatván, tűzzel vassal pusztittatott,
és 350 egyén lánczra fűzve elhurczoltatott, kik-
nek csak kisebb része több évi fogság után ke-
rült vissza, nagyobb része pedig örökre elveszett.

Vallás tekintetében Húsz János tana már
1430-ban követőkre talált itt, és a hagyomány
szerint a mai evang. templom azon időből veazi
eredetét. — A reformatió itt szintén igen hamar
gyökeret vert a az eredeti dobsinai lakosság mai
napig az evang. vallást követi.

A legráltozóbb szerencsével küzdött e nép
több mint 5 egész század folytán a sorssal, a
nélkül, hogy általános és állandóan virágzó jól-
létre vergődhetett volna; — csak e század első
felének végével sikerült a felvirágzás némi biz-
tos alapját megvetnie, a haladásnak utat nyitni.
Ez egy részt az által eszközöltetett, hogy a köz-
ség a földesúri jogokat megvette és az által a
várost egészen szabad lábra állította, más részt
az által, hogy a dobsinai hegyekben létező, de az
lőtt nem értékesíthetett, kékleny (Kobalt) eV
ilany (Nickel) erezek élénk keletnek örvendeni
kezdenek s az által a lakosságnak bő, és lehet
reményleni, tartós jövedelmi forrás nyittatott.

Dobsina 30 évvel ezelőtt összevisszabányt,
sárban úszó faházakból álló, nagyobb mérvű
ronda falunál egyébnek nem látszott. A város
középületei ezek voltak: egy komor tekintetű
városház, a város piaczán álló, disznóólakkal és
mindennemű marhaistállókkal körülvett, düle-
dező serfőző, egy pár ódon szerkezetű malom,
:gy pár piszkos korcsma; birtoka néhány elha-

nyagolt, mitsem jövedelmező vasgyárakból állott;
"skolája a legszánandóbb állapotban tengett; —
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terjedelmes erdejénak erdésze volt mindenki, a
ki fejszét emelni akart vagy birt; vagyona ugy
kezeltetett, hogy a város pénztárnoka az év végé-
vel többnyire számadást nem tett, mivel sokszor
a legjobb akarat mellett ezt tenni csak azért nem
birta, mivel a számadáshoz nem értett.

Végre a város elöljárói, legelőször Sziklay
Ede városi ügyvéd által unszoltatva, tőle tanács-
osai és tettel segitve, a földesúri jogokat a község
részére megváltották s a városi vagyon czélsze-
rübb kezeléséhez hozzá láttak. Ennek folytán
történt: hogy egy diszes városház, egy jól felsze-
relt serfőző a városon kívül, két uj malom, a vá-
rost végig futó patakon több kőhíd épittetett,
a város nedves posvanyos területen fekvő részei
földalatti csatornák által kiszárittattak, az 1855-
ben a város háromnegyedét elpusztított tűzvész
után, egyenesebb, szélesebb és egészen uj utczák
hasittattak ki, egy Dobsinát a Garam völgyével
és a Felső-Szepességgel öszszeköttetésbe hozó
2 mérfÖldnyi hosszú, költséges utépittetett; ennek
következése lett, hogy az elhanyagolt vasgyárak
Koburg herczegnek haszonbérbe adatván, a város
jelenleg egy jól felszerelt, diszes és szépen jöve-
delmező vasgyárat bir, igy történt, hogy a város

népkertje, s benn a városban a nagy Széchenyi
emlékére alapított kis nyári mulatóhelye, — van
Dobsinán egy bányatára-láda, melynek czélja,
havi befizetések által, a munkatehetetlenné vált
bányamunkásokat, azok özvegyeit és árváit se-
gíteni; s ezen intézet nyolcz évi létezése alatt már
14,000 ftnyi tőkére tett szert, annak daczára, hogy
minden beteg bányatársnak naponkint 24— 30
krt és az orvosi dijat fizeti..

Nem szabad itt megemlítés nélkül hagynom
azon körülményt sem, hogy Dobsina a kerületi
prot. iskolákat is tetemesen segitette s évenkint
segiti most is, s hogy más közhasznú intézetek
mellett a magyar tudományos akadémiáról sem
felejtkezett meg.

De mind annak daczára, hogy ily aránylag
rövid idő alatt e város emelésére igen sok történt,
nem lehet tagadni, hogy még igen égető szüksé-
gei vannak: a nevelés tekintetében nagyon kívá-
natos, hogy a leányiskola két osztálya még egy
harmadikkal szaporittassék, mert, hogy egy ta-
nitó 150, különféle korú gyermeket tanítson, még-
is túlságos feladat, és kívánatos, hogy alsóbb ren-
dű bányász-iskola alakíttassák; — egészségi te-
kintetből igen szükséges egy fdrdő építése és

ember a megyei börtönbe kerüljön; lopás vagy
szándékos csalás alig fordul elő, — de legszebb
és legbecsesebb tulajdonsága e népnek a hazához
és kiválólag a magyar elemhez odaadó hűséggel
való ragaszkodása. A nép nyelve a német, de a
fiatalság érti és nagy részben beszéli a magyar
nyelvet is, — a műveltebb rend nyilvános társal-
gási nyelve a magyar.

A népviselet, mint mellékelt képünk mutatja,
magyaros jellemü; férfiaknál sötétkékszinü, a
fiatalabbaknál dolmányból, az öregebbeknél pré-
mes mentéből áll; a bányáezruhát csak kiválóbb
alkalmakkor ölti fel a dobsinai ember.

A nép foglalkozása, a csekély mérvű fÖldmi-
velésen kívül, bányamivelésből és vasgyártásból
áll. Mig a szántóföldek egész összege 960 holdból
áll, a bányákban egyedül vaskő 700,000 mázsa,
63,000 ft. értékkel, és 12,000 m. kékleny, 372,000
ft. értékkel termeltetik évenkint. Dobay Vilmo*.

L e d n i c z vára .
A ki a kies és regényes Vágvölgyét beutazza,

a sok sziklavár és rom közt tán egy sem fogja

Gömörmegyei vázlatok: IV. Dobsinai népviselet. — (Fénykép után.)

terjedelmes erdeje egy tudományosan képzett
erdészre bízatva, most a szaktudomány követelé-
seinek megfelelőleg, czélszerüen kezeltetik, s hogy
a fát pusztító, régi divatu zsindelyfaragási mód
megszüntetvén, egy zsindelykészitő gép állítta-
tott fel. — Van továbbá e városnak egy, a szük-
séges tőkével biztositott és igen jól berendezett
kisdedóvodája, — van 4 fiu és 2 leány-osztályból
álló evang. elemi iskulája, mely párját ritkítja és
egy kath. 1 osztályból álló iskolája, — azonki-
TÜI többféle vasárnapi iskolája, mely intézetek-
ben 900-nál több gyermek részesül oktatásban és
nevelésben.

Az ódon ev. templom átalakittatott, és most,
egyszerű, de a legtisztább góth stylben épült to-
ronynyal diszíttetett. Legújabban pedig határo-
zatba ment, hogy az e?ang. egyház a város főte-
rén egy egészen uj, nagy templomot építsen. A
tárgyalások e részben már a tervkészítésig értek.

Létezik itt egy 1209 kötetből álló könyvtár-
ral biró magyar-német olvasó egylet, _ de van még
azon kivül egy, a szegényebb sorsú ifjusig szá-
mára alakított, úgynevezett ifjúsági könyvtár, a
kisdedóvoda igazgatójának kezelése alatt. Van
továbbá e város miveltebb osztályának kaszinója,
— van a városon kivül egy nagyobb kiterjedésű

egy közkórház alapitása, — nem kevésbé égető
szükség, egy Dobsinát Igló városával és a Göll-
nitz folyó mentében fekvő szepesi bánya-városok-
kal összeköttetésbe hozó útnak létesítése, — s ta-
lán legszükségesebb egy a jelenkor kívánalmainak
megfelelő vendéglő, — tánczvigalmak és sziné-
szeti s zenészeti előadásokra alkalmas nyilvános
mulatóhelylyel; a járókelők nagyon sinlik a há-
zak melletti járda hiányát, valamint a város szé-
pítése tekintetében és még igen sok a teendő.

Dobsina városának közvagyona áll 12,000
hold, legnagyobb részt igen jó talajú erdőből, egy
fűrészmalommal és zsindelygéppel, — egy jól
berendezett vasgyárból, a legjobb vaskő millió
mázsáival bővelkedő bányákból; serfőzőházból,
5 malomból s mindennemű földesúri javadalmak-
ból. De főkincsei e városnak jelenleg az európai
hírű Czembergi kékleny (kobalt)bánya részvényei,
melyek a városnak a legközelebbi időkben közel
100,000 ftnyi jövedelmet adtak évenkint.

E város 5600 lakosa közöl 4400 németajkú
az evang., 1200 tót ajkú, többnyire az ide telepe-
dett cselédek és napszámosokból alakult része
pedig a római kath. egyházhoz tartozik. — A
dobsinai nép, jellemét illetőleg, vallásos, csendes,
munkás és jó erkólcsü; ritka eset, hogy dobsinai

annyira bámulatra gerjeszteni, mint a ledniczi
sziklavár. Ha IHaváról Bellus felé veszszük utun-
kat, már messziről látjuk fehérleni a mészszirtek
csupasz falait, melyek éles csúcsain a régi bás-
tyák romjai, egyes elporhadt falak emelkednek.
Ezek oly elszigetelve állnak az orgonasípokként
kinyúló szirttetőkön, hogy csak vetőhidak és kö-
téllajtorják által tarthatták fenn hajdani lakosai
az egymásközti közlekedést. Ezen körülmény
már magában véve is elegendő, hogy az egész vár
mintegy borzalmat és félelmet gerjesztő alakot
nyerjen. De hisz egy hajdani rablóvár omladékai
ezek, s igy tökéletesen meg is felelt e czéljának.

Lednicz (hajdan Cornicz) első ura 1450. év
körül bizonyos Bielik, később Ledniczky volt.
Ez utóbbinak törzse kihalta után 1550. év körül
majd Podmaniczky János és Rafael testvérek,
majd ennek özvegye, Johanna birta rövid ideig a
várat, miután az már 1559. évben Telekessy Imre
kezére jutott. Ennek utolsó ivadéka, Telekessy
Mihály, mint elhirhedt dúló az 1600. orsz. gy.
22. tr.czikkében jő elő; ki, midőn Mihály oláh
vajda Rudolf császárnak hódolati ajándékokat
küldött, azokat szekerestül elrabolta; miért mint
nyilvános rabló bevádoltatott s aug. 3-ra meg-
idéztetett. Azonban meg nem jelenvén, gr. Thurzó
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György 150 lovassal s 400 gyaloggal Lednicz
várában decz. 26-án 1600. megtámadta, elfogta s
előbb a bicsei várba, onnan pedig Pozsonyba
vitte, hol a főtéren az ország nagyjai jelenlé-
tében 1601. év apr. 11-én lenyakaztatott. — Jó-
szágai 100,000 talléron Ruszkai Dobó Ferencz-
nek adattak el. A Dobó törzs kihalta után aRá-
kóczyak s Zele-
méryek, s 1643.
a korona kezére
jutott, 1702-ben
pedig két félre
osztatott. Egyik
részét Matya-
sovszky László,
nyitrai püspök s
kanczellár bírta,
(Prot. congr.
Trenchin 1702.
Tom.VLp.612),
másik fele pedig
örökösödési jog-
nál fogva II . Rá-
kóczy Ftrencz
testvérének, Ju-
liannaBorbályá-
nak, férjezett gr.
Aspremont tá-

bornoknénak
ítéltetett oda,ki-
nek leányaAnna
Mária, férjezett
gróf Wolken-
steinné 1769. a
Rákóczyak má-
sik részét is Ma-
tyasovszky ha-

gyatékából
88,998 forintért
megvette. Led-
nicz várának mai
birtokosnéja b.
Skribenszkyné.

Szontagh M.

Olasz hadi foglyok Pesten.* j
\^Az osztrák birodalom^éazaki s déli határain

düiiag'itt csaták kö^eikjztnéayeit hazánk fővá-
rosa csak közvetve, m'utegy harmvlik kézből
érezte. A háború zivatar* csak mintegy átmínő-
leg érintette a
hazai földet, . ~ ~~ % -=-=-- —

ámbár fiainak
nagy száma ott
a távol csatate-
reken áldozta
fel vérét, életét.

Máskülönben \
itt Pesten leg- •
fölebb nagysze- \
rü seregszállitá- \
sokról, a haddal
megszállott vi-
dékekről hoz-
zánk menekült
családokról, hi-
Tatalokról stb.,
ideszállitott rop-
pant számú se-
besült katonák-
ról s néhány na-
gyobbszerü ha-
difogoly-szállit-
mányról emlé-
kezhetünk.

Ajun. 23-iki
custozzai csata
alkalmával, hol
a hadi szerencse
az osztrák had-
seregnek kedveT
zett, több ezer

olasz katona
esett, fogságba.
Ezek nagy ré-
sze Magyaror-
szágba lőn el-
szállítva s már
július első napjaiban több ízben vetett hor-
gonyt egy-egy gőzös Pest aleó dunapartján a
'égi sóház átellenében, melyhez 3—4 teherszál-
lító hajó volt csatolva s ezeken több százra menő
olasz foglyok.

A szokatlan látmány mindig számos nézőt
csalt ki a Duna partjára. Az olasz foglyok, fegy-

veres osztrák vadász-csapatoktól kiáérye, nagy-
részt a partra is kijöttek, s mialatt itt élelmezé-
sökről gondoskodtak, jókedvű enyelgésekbe
ereszkedtek a főváros lakosaival, kik — megem-
lékezvén azon viszonyosságról, hogy e pillana-
tokban ami saját testvéreink idegen országokban
talán szintén hasonló sorsban részesülnek —

Lednicz vára (a Vág völgyében).

szíves figyelemnél s a mennyire megengedtetett,
vendégszeretettel is járultak eléjök, s étellel,
itallal és szivarral megvendégelték. A foglyok
átalában igán vidám hangulatban vaUnak fővá-
rosunk falai alatt, szenvedélyesen s szép harmó-
niával énekelték hazai dalaikat, s szíves ölel»eté-

Tanulságok a jelen történetéből.
I.

Minden dolognak minden eseménynek két
oldala van, mondják —jó és rósz. Kell tehát, hogy
a jelen történelmének is legyenek jó oldalai és pe-
dig számosan, t. i. aránylagosan, a felszámitható

és felszámithat-
lan károkkal,
mulasztásokkal,
veszteségekkel
emberéletben,
felszerelésben,

pénzben és mun-
kában stb. stb.
melyek közül ez
utóbbiak talán
még jelentéke-
nyebbek az előb-
benieknél?!

Igenis! a fel-
ezámithatlan ká-
rok , mulasztá-
sok a szellemi és
anyagi fejlődés
terén jelentéke-
nyebbek azon

felszámitható
károknál, me-
lyeket a csata-
téren szenved-
tünk. Ki tudná
felszámitni ama
temérdek idő- .
vesztést, melyet
szenved a nép,
midőn a helyett,
hogy munkája
után látna, a
gőzmozdonyok

s hirek után
szaladgál és el-
kedvetlenedik

rendes foglalko-

azou
zásától?
temérdek bajt,

O l a s z h a d i f o g l y o k P e s t e n . (Jul ius első nap ja iban)

sek, han^oi éljenzések közt, gyakran egymás
kalapjait kicserélve vettek bucsut a pestiektől,
hogy további rendeltetésük helyére, Péter váradra
szállíttassanak.

Ki tudná kigzára'tni „„„~ „ j~,
zavart, hátramaradást mindennemű adás-vevés,
kölcsönzés, vállalat, szerződés stb. e félékben,
melyet szenvedünk országszerte e zavart vi-
szonyok közapstte? Ki tudná kiszámitni azon er-
kölcsi veszteségek értékét, mely a népet ily sza-

vakra fakasztja:
^^-'"^l—1^=— :̂ s? „ha már csak-

ugyan meg kell
halni, inkább itt-
hon halok meg,
mint idegen or-
szágban ; mert
itt legalább van,
ki eltemessen'8
— vagy: „én
nem megyek,
nekem már nincs

mit veszteni,
minden termé-
semet elvette az
isten, menjenek
az urak,azoknak
még van miért
harczolnü". . . .
Ki tudná fel-
számitni azon

anyagi veszte-
ségeket, melyek
az ipar, közle-
kedés és pe*nz-
viszonyok meg-
zavartatálából

származtak? És
mindezek kiseb-
bek azon szel-
lemi vesztesé-
geknél, misze-
rint közművelő-
désünk minden
ága, szaka, osz-
tálya pangásnak
indult!.--Végre
is: szellemi mű-

veltségünk csupán az, mi örökre megmarad, firó
fira gyarapodik. Az ember élete egyenkint ugy is
rövid, mulandó,bajteljes. De nem vész kárba, ha-
bár rövid idő alatt elsajátította az egyén elődei
ismereteit, elveit, vezéreszméit, sőt javítgatta, ido-
mitgatta viszonyaihoz s korához — és igy adta át a
nyomába lépő ivadéknak.Ámde ily viszonyok közt
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megszűnt a gondolkozás egyeseknél és átalában
minden figyelem a csataterére irányult: mindenki
ettől vár mindent . . . , elhanyagolja saját gond-
jait, házát, családját stb. stb. nem ir, nem olvas,
csak a csatákról . . . éa még mindig nagyobb csa-
ták, nagyobb eseményeket vár — a közfigyelem,
hogy ugy nevezzük, a közkiváncsiságmind.nkább
felfokozódik . . . éd mi jő végre?! Mi jót várha-
tunk és remélhetünk a csatáktól ?

Óriási kiszámítható és kiszámithatlan káro-
kat okozó t s még többeket okozhat ezután a csa-
tázás. Keressük azon jó oldalait, melyek ezeknek
megfelelnének, de nem találjuk a jelen történel-
mében. És minthogy, minden eseménynek kell
lennie jó oldalának is — e jelen események jó ol-
dalai csak a jövő történelmében rejtőzhetnek,
vagyis „tanulságok", melyek igen drágák, me-
lyek leendő becse talán egyenértékű jelenlegi
drágaságukkal — de csak ugy, ha ezen tanulsá-
gokat feljegyezzük, megtartjuk szem előtt és
belőlük közművelődésünknek megfelelő vezér-
eszméket alakítunk.

Soha nem feledendő drága tanulság minde-
nek előtt már csak az is hogy: „a csatáknak
semmi nemű jelentékeny jó oldala nincs — a je-
len mozgalmakból valamely boldogító eredményt
nem tudunk felfedezni, még a győző fél részére
sem, legyen ez egyik, vagy másik, vagy harmadik,
vagy ezek köpenye alatt a negyedik hatalmasság.
. . . . Drága tanulság ez, melynek gyümölcse az
Örök béke, még igen soká fog megérni — de ha e
tanulságot a történet mindig igazolni s mindin-
kább igazolni íbgja — végre megérlelődik or-

• szag-, világszerte . . .
Szinten oly drága, de már hamarabb gyü-

mölcsöző tanulság a jelen történetében az, hogy:
bár mily hatalmas legyen a fegyver, vagy testi
erő — felette végre is mindig győzedelmeskedik
az értelem: t. i. bármily súlyt vagy túlsúlyt tulaj-
donítsunk a számszerint nagyobb seregeknek,
melyek közemberei kellő kiképeztetést nem nyer-
tek, főemberei pedig a régi formák, elvek, sza-
bályok vagy ellenőrködési, gyanusitási stb. kö-
telékek által a jelenkor szellem fejlődésével lépést
nem tarthatnak — ezek mindig veszíteni fognak,
(hacsak a vakszerencse nem kedvez fegyverüknek),
az ügyesebb, értelmesebb csatárok irányában, hol
a haditudomány gyors előléptei nem üres theore-
mák, hol az élelmesség, az életbölcseség vagy
okosság, bár ravaszsággal párosuljon, nagyobb
forgalmi becsnek Örvend, mint a születési, családi
stb. előjogok vagy kiváltságok, személyekhez kö-
tött kitüntetések stb. stb.

Nagy tanulság ez arra nézve, hogy a népneve-
lés ügyét felkaroljuk ; hogy: ha már mindnyájan
katonák akarunk lenni, a katonáskodást az
iskolázáson kezdjük. Mert egy katona, ki irni és
olvasni tud, mindig ügyesebb és okosabb, mint ki
irni s olvasni nem tud. Ezt pedig már késő volna
a kaszárnyában kezdeni. És bárki mit mondjon,
meglátszik a porosz hadseregen, hogy a népne-
velés Poroszországban sokkal jobb lábon áll, mint
az osztrák birodalomban.

Szembeszökő tanulság végre, hogy az ipar
legújabb vívmányait nem elég csupán papiroson
bírnunk, hogy a népnek, mely ügyesebb, értelme-
sebb akar lenni, az ipar szellemétől át kell hatva
lennie, mert hiában bírnak az izmok óriási mun-
kaerővel, ha a kellő hajlékonyság 8 gyorsaság
rovására fejlődtek ki — hiában ép, erős a
a csont és izomalkat, ha az idegzet nem bír fe-
lette kellő uralommal, mely uralmat csak a gya-
korlat, az értelem által vezetett gyakorlat adja,
holott maga az értelem és akaraterő is tespedés-
nek indul, ha járszalagon vezettetik a bölcsőtől
mind a sirig, magánügyekben is — ha a kormány
vagy az egyház az ő hatalmát kellő korlátok
közé nem szorítván, azt kiterjeszti, kiereszti
mindenhova: nevelés, oktatás, családi viszonyok,
ipar, kereskedés, termelés stb. stb. terén.

Történetünk folyama évezredek óta tanúsítja,
hogy az egyházi, a világi hatalom és a polgári
szabadság, egymás ellen feszülő erők, melyek
egymás rovására terjeszkednek és átalános bajo-
kat idéz elő bármelyik, ha a kellő arányon túlter-
jeszkedett. És tanúsítja, hogy egy ízben az egy-
házi, később a világi hatalom nagyon is túl-
terjeszkedett saját illető körén, nagyon háttérbe
szorította előbb egyik, aztán másin, végre mind
kettő a polgári szabadságot — ugy, hogy már
nem egy miniszternek az volt ideálja, mikén jár-
szalagou vezethetné a kc?e alatt lévő milliók lel-
két, testét, tanulásban, okulásban, hitben, vallás-
ban, beszédben, gondolatban, cselekvényben és
minden foglalkozásban az ipar, gazdászat és köz-
lekedés terén.

Történetünk jelene és múltja tanúsítja, hogy
soha nem lehet elég jól értesülve eg^es ember a
népek tehetségeiről, kívánalmairól, cselekvényei-
ről stb. stb. annyira, hogy azokat egyenkint oko-
sabban vezethetné, a termelés, fogyasztás, ipar
éa kereskedelem munkáiban, mint képesek azokat
vezetni, vagy választott foglalkozási körükben
helyzet szerint mozogni önmaguk, ha kellő szak-
képzettséget nyertek, hogy soha nem megy oly
jól egy szigorú szabályok közé szorított gazda-
szat, iparüzlet, kereskedés (kivált az egyedárus-
ság) mint jól biztosított, de kellőleg szabályzott
polgári szabadság mellett a vidéki stb. önkor-
mányzattal, Öntudattal, önérzettel, önitészettel
bíró nemzeteknél; mert igyekezők, munkások és
vigyázok a népek, ha a munkálkodásukhoz kellő
alkotmányos szabadság nem hiányzik, de lomhák
és követelők} ha látják, hogy más gondoskodik
róluk

Óhajtandó tehát, hogy a jelen történet nagy
eseményei megérleljék mielőbb azon eszmét is,
hogy kitűnő anyagi szellemi kíncsekkel, kitűnő
testi és lelki munkássággal csak azon népek s
nemzetek bírnak, melyek polgári szabadsága sem
az egyház sem a kormány túlságos atyáskodása
által meg nem szorittatik. . . . — K. L.

Balaton-füredi élet.
dalán Péter jelentése szerint.

B.-Fürcd, jul. 20.
Boldog vidék az olyan, a hol a beteg ember

doktor nélkül is megtalálhatja az egészséget.
Balaton-Füred is az ily helyiségek egyike, mert,
mikor már a szegény doktor telefáradt betege
részére az egészség keresésében, ez ultimum re-
mediumba kapaszkodik, itt aztán addig foröszteti,
szapultatja betegét, addig itatja vele a sok édes,
savanyu, keserüvizet, meg azt az áldott meddő
savót, hogy utóvégre is retirál a baj, — az ember
megfrisül, egészséges lesz, megkönnyül testben
és erszényben.

Én egyébiránt mind ezeket nem azért mon-
dom el tekintetes uramnak, mintha valami ujat
akarnék általa fölfedezni, a mit még senki sem
tapasztalt, — a világért sem!

Füred jelenben meglehetősen telve van ven-
dégekkel, minden faj és rang lévén benne becsü-
lettel képviselve, de légink bb Jehovah választott
lépe nagy mértékben tündöklik hím és nőnemben
jgyaránt, ugy hogy az itteni vendégseregnek
egalább 4/s- et teszi, annyira, ho^y még a leve-

jőben is megérzik. Liget, berek, hegy, völgy,
park, promenád, telve van tetőtől talpig felpu-
:zolt elegáns néppel, van annyi és oly nagy ter-
edelmü krinoliritárlat, hogy ha mind szétbonta-

nák, körül keríthetnék az abroncsaikkal Veszprém
és Zalavármegyét, hát még az a rettenetes sok
drága selyem, bársony és nem bársony, nevetsé-
ges és meglehetős kinézésü viganó, melyeknek
azt sem tudja az ember, hogy hol az eleje, hol a
hátulja. — Uram fia, húsz rof selyem egy szok-
nyára! ennyi kell a mai világban, lássa kigyel-
med, tekintetes uram, hogy igazándi asszony
ehessen valaki; pedig én nem hiszem, hogy 19

rőf is elég ne volna, a vájjon nem jobb lenne-e a
huszadiknak az árát valami ínségben fetrengők
javára felajánlani? Beh sok szép pénz összeke-
rülne, ha minden menyecske vagy delnőcske a
huszadik rőf szoknya árát nemes czélra adná
valami becsületes ember kezébe!

No de hiába, ez olyan dolog, a mit nem lehet
erőtetni, tehát hagyjuk abba.

Furcsa szokás az itt, ebben a szép fürdőben,
hogy szörnyüképen megnagyságolják az embert,
8 a tekintetes titulus valami ordinári portéka, —
hanem persze, hogy nagyon sokan is arrogálják
ezt a nagyságos-féle feine waaret, mert tanú
után mondom, hogy midőn egyszer a napokban
valami del- és úrhölgy a savós poharát keresé, a
teins asszony megszólítást megaprehendálván, a
jelenlévő thátele szigorúan megparancsolta, hogy
máskor az ő asszonyságát nagyságolni kell. —
Meg is tették neki.

Egyébiránt az ilyenek is mind olyan dolgok,
a mitőf sem jobb, sem roszabb világot nem lehet
várni, hanem csak az aztán a szörnyű nevetsé-
ges, hogy vannak ilyen nagyságosak sokan, a kik
a porczió fagylalt felét elteszik papirosba, haza
viszik a markokban s otthon a kis Smüle, Fáni,
Sári.á la czibere felnyalakodják, s még a papirost
is háromfelé tépik a megazopogatják, — pedig a
ládaCók meg tele van ám ezres bankókkal oda-
haza. — Czigai ródarabot fölszedegetni, estére

semmit sem vacsoráim, sok ilyen pseudo-nagy-
ságos úron megtörténik, —r Azonban ezt sem meg-
szólásképen említem, sőt inkább mint dicsérendő
takarékosságot. Magam is pártolom, ha t. i. nem
ehetnem vagy nem szivarozhatnám! — Rettenetes
gyönyörük itt aztán még a nők frizurái is. Van
némely delnőnek oly kontya holmi fekete nyava-
lyából, mint egy steinbrukki söröshordó, hát még
aztán annak a sok borzas hajnak fantasztikus
pongyolaságát látni; mintha mindegjiket leg-
alább kétszer megtépte volna az ura; s a borzas-
haj tetejébe azután egy gyümölcsös kosár van
vetve oly lapos kiállitásban, mint a palacsinta-
sütő tepsi. —Az a sok,nyakig felaggatott viganó,
mik alatt a sok stikkelt, csipkés, kék, piros és
minden fajú, bizarr szinü és színtelen alsószok-
nya, higyje meg, tekintetes uram, hogy e közt a
gok ringy-rongy közt alig akad aztán az ember
egy-egy igazi asszonyi állatra. — Olyan itt a
sétatér, mint a kereskedő boltok e!őtt az Auslag,
s nem is gondolná az ember, hogy az a sok schlep-
pes viganó mily sok jó szolgálatot tesz még a
sétatéren is, — soha sem kell itt sepreni, — mert
itt vigar.óval söprenek.

Mindezekre aztán Farkas Miska bandája
húzza a sok czepperlit, dajcsot, 8 holmi hasfájós
operát; — csak magyar nótát legkevesebbet, pedig
ha akarja, bizonynyal mondom, szépen tudja húz-
ni,— de hát ebbe sem lehet beleszólani, mert ugy
veszem észre, hogy végszámra van kialkudva a
nóta s avval kell megelégedni, a mit elibe tálal-
nak a hallgatóságnak.

A színtársulat naponkint hiven mük(3dik,
hanem itt meg az a baj, hogy oly apró kurta kis
históriákat mutogatnak, mint a nyulfarka. Alig
kezdik el s mindjárt vége van; már pedig ha az
ember egy páholy czimü kis deszka- skatulyáért
5 ftot fizet, egy zártszékért 70 krt, egy karos-
székért 1 ftot, a galleriára meg 20 krt.; biz uraim,
megkívánná az ember, hogy legalább jó sokáig
tartson, vagy legalább medvét, majmot, meg
strucz madarat mutogassanak mellette, főleg mi-
dőn még azt is megparancsolja báró Bizay, hogy
„a dajkák megszoptassák a kis gyermekeket jó
előre a karzaton, nehogy az előadást a sírással
konfundálják." — Mindazonáltal meg kell vallani,
hogy a társulat csinosan játszik, énekük össz-
hangzatos, játékuk meglehetőa, éa mellé van köz-
tök egy két csinoa alak, csak persze, mint mon-
dám, drágások, már tudniillik az előadásoknál!
élvezetek! — Pedig hasznos systéma az a zsidó
systéma, hogy ,.jobb a süiü garas, mint a ritka
forint." — Azért mondván pediglen mind ezeket,
mert nincs oly előadás, a melyben 20 — 25 ember-
nél sokkal több volna, — mig ha a beléptidijak
diminuálódnának, volna naponkint legalább tiz
annyi, s akkor a színész is több energiával játsza-
nék, mert volna kinek, a haszon is több volna,
mert volna kiktől; mig ellenben most, deklamál
s óbégat a személyzet üres padoknak, s azoknak,
a kik kivül ingyen hallgatják, a jó fűben hason
feküdve.

A legdicsérendőbb itt Füreden az a kül csín*
rend és tisztaság, a mivel az ember minden lépten
találkozik, különösen a sétányokon és parkokon,
az a fáradhatatlan vasszorgalom, a mit e mostani
esőtlen és esetlen száraz időjárás miatt fejtenek
ki a kertészek, 8 az egész fürdői szolgálattevő
személyzet, kik untalan locsolnak, tisztogatnak,
nyesnek, vésnek, söpörnek.

Olyan ez a hely, tekintetes uram, mint egy
kisEldorádó; van itt minden a világon, de bezzeg
meg is kell ám az árát adni, még pedig takarosán,
mert csak a csizma-subiczkolásért magáért 4 ftot
kell fizetni, pedig két garasára subikszból kikerül
az egész, meg azonkívül a miért a szobaleány
hébe-hóba kisepri a szobát (a mi különben egy-
némelyik oly kicsi, mint egy kalaptok) azért is
4 ft. kell havonkint fizetni, s ezenkívül ha vala-
melyikhez hozzá szól az ember, mindjárt öt ga-
rasba kerül. No de azt mondják, hogy e már így szo-
kás itt, s én sem akarok ellene negédezni. Hanem a
levegőért, meg más láthatatlan elementumokért a
legtöbbet kell fizetni, a ezt megveszik mind azon,
a ki csak nem négy lábon jár, — de hát jól teszik,
ha ez is szokás, és ha használ az is a beteg

: embernek.
| Legfeltűnőbb, s némileg kibékitő, az ilyen
I körülmények közt az, hogy az embernek nolle
| velle solidul kell magát viselni, s nem ugy például
i mint hajdanában Párádon, Váradon, Szobrán-
| ezon, Bártfán, a hol derüre-borura szakadatlanul
tartott a tivornya meg a dinom-dánom, járta a
ferbli, makaó, halber stb. — Kibékitő az, mondom,
hogy a sok huzavona mellett még oly örvények ía
nem sodorják el az embert. Itt minden mulatság

a sétálásban áll, meg a savói vasban, itt bizony
megeczetesedik a pezsgő; nincs jó kedv, nincs
arravaló gavallér a régi jó világból, a ki felvil-
lanyozná ezeket a geschdftsmassig kedélyeket, s
biztatná ezt a sok beteg monoton hangulatot,
pedig oly sok szép magyar menyecske van most
itt, hogy ritkaság annyit egy rakáson látni. —
Bor is van, czigány is, s mi kell ennél több.
Kell biz ahhoz dilectissime, pénz is, mert ingyen
még a pap sem imádkozik, az pedig nem minden
jóravaló embernél van, s e nélkül hiába erőltetjük
a jó kedve% — a kinek meg van, az meg csakúgy
tud most mulatni, hogy elébe áll Patikárus Fer-
kónak, meghajtja előtte magát, s megkéri, hogy
„Gyógyszerész ur, húzza el nekem ezt meg azt a
nótát." — Pfuj tájfel!

Megemlítem még azt is, hogy a hatalmas
Balaton napról napra kisebb lesz — apad; eret
vágtak raj a; annyira kicsi pedig már, hogy a
Kisfaludy-gőzös nagy ügygyei bajjal tud kikötni,
a múlt vasárnap is vagyis 15-kén vagy 130 kéj-
utazó, kik Siófokról jöttek Füredre mulatni, a
miatt, hogy megfeneklett a hajó, egész éjjel a
fria vizén libegtek az iszapban. — Mig valamije
van a magyar embernek, addig nem becsüli meg,
ha aztán meg nincsen, akkor óbégat utána.

. Csalán Péter.

A koronaherczeg a neniz.ninzeunibaii.
A néhány hét óta Budán tartózkodó Csá-

szárné Ő Felsége és fenséges gyermekei csendes
családi elvonultságban élnek. Csupán a gyerme-
kek tesznek apró kirándulásokat udvarmestereik
kíséretében. A múlt héten, jul 30 kán a 8 éves
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koronaherczeg Rudolf a nemzeti muzeumot látó
gatá meg a az ottani tárgyak vizsgálgatása körül
nagy érdekeltséget s élénk tudvágyat tanúsított.
Azon helyzetben vagyunk, hogy azon párbeszéd
egy részét, mely ez alkalommal a koronaherczeg
és a múzeum igazgatója között, még pedig kizá-
rólag magyar nyelven folyt, főbb vonásaiban
egész hiven közölhetjük.

Kor. hg.: Mit jelent ez a két öreg fej itt?
Igazg.: Hogy ez a régiségek osztálya.
Kor. hg.: Vannak itt régi magyar pénzek?
Igazg.: Vannak, Fenség! Ez itt szánt István

királyé.
Kor.hg.: Ez volt az első magyar király,ugy-e?
Igazg.: Ig<m, Fenség.
Kor. hg.: Es az igen derék ember volt, ugy-e?
Igazg.: Egyik legnagyobb magyar király.
Kor. hg.: E* vannak tőle arany pénzek?
Igazg.: Nincsenek, Fenség. Nálunk csak egy

pár századdal később verettek pénzek aranyból:
íme ezek: Róberté stb.

Kor. hg. : Es ezek itt Mátyástól vannak; az
is derék ember volt, u^v-e?

Igazg.: Igen, Fenség! ez „Mátyás, az igaz-
ságos!"

Kor. hg.: És ezek itt mind magyar köriratu
pénzek ?

Ignzg.: Igen, Fenség! Ezek itt 1848-ból.
Kor.hg.: Éá apának vannak itt magyar pénzei?
Igazg.: Magyar körirattal? . . . Csupán ér-

mek vannak — itt vannak, Fenség.
Kor. hg.: Eme termekben mind magyar fegy-

verek vannak?
Igazg.: Van köztük más is, huszita, keresz-

tes stb fegyverek, Bouillon Gottfriedé stb
Ezek magyar fegyverzetek. Ez itt Hunyady János
fegyverzete.

Kor. hg.: Azé a nagy hadvezéré? Derék em-
ber volt ez, ugye? De hát igy nézett ki? (az
alakra mutatva.)

Igazg.: Nem igy, Fenség! ezt csak kontár
mesterek faragták, hogy a fegyverzetet jól lát-
hatóvá lehessen tenni rajta. Ez itt Hunyady Má-
tyás ezüst sodronyinge.

Kor. hg.: Mátyásé az igazságosé, és az test-
vére volt Jánosnak?

Igazg.: Nem,Fenség! Mátyás testvére László
rolt, a ki lenyakaztatott.

Kor. hg.: Lenyakaztatott ? . . .
Igazg.: (A képcsarnokban.) Ezek itt hazai

művészeinktől vannak; ez i t t . . .
Kor. hg: Ahá, ez édes apa?
Igazg: Igen, Fenség! Ez az üres tér pedig itt

Ö Felségének a Császárnénak van fentartva: a
kép már munkában van egy jeles miivészünknéi,
Wagnernél.

Kor. hg: Hát mama is itt lesz?
Igazg.: Igenis. Ezek itt nevezetesb műczik-

keink — stb. stb. stb. Ez itt Hunyady László
képe Madarásztól; Parisban is ki volt tüntetve.

Kor. hg.: Azé, a ki lenyakaztatott?
Igazg.: Igenis!
Kor. hg.: De kár volt érte szegényért! . . . .
Ezután tovább mentek a természeti osztályba,

hol a kor. hg. nagy érdekkel tudakozódott az
ősállatok után. Ismét tovább haladtak . . . tovább,
mintsem elleshette volna párbeszédüket

a közlő X.

Délben még szokott délezeg magatartá
sával láttam a szinház képezdéje felé menni
este még szokott erélyével lépett színpadra,
s éjfélkor már ki volt terítve. Legkedven-
czeí>b szerepében, annak leghatásosb jelene-
tében, a közönség tapsai közt, a cothurnus-
ban halt meg. Bizonyára, kivánva sem kí-
vánhatott volna szebb halált magának.

Mig élt, a társadalomban hazafi, tudós
művész, a szinpadon király és pór, vezér és
szolga, munkás kézműves és könnyelmű
kéjencz, minden kitelt belőle, — ma koporsó
tehetetlen lakója, férgek érzéketlen játék-
szere. Tegnap fejedelem, ma por.

Igazán, megfoghatlan a gondviselés,
hogy oly kérlelhetlenül intézi a dolgok kez-
detét és régét. Valóban, igazságos a végzet,
hogy halál dolgában, nagyok és kicsinyek
közt nem tesz különbséget. Igazán, bölcs az
Isten, hogy gondolkoznunk, tennünk és
nagyratörnünk kényszerit, mindennap pél-
dákat adván arra, hogy a gyávák semmivé
lesznek, csak az erős él örökké.

Egressy Gábor a nagyratörők, az erősek
közé tartozott, Egressy Gábor neve élni
fog. Koporsójára csak babérkoszorúkat hal-
moztak tisztelői, a borostyánt és a csert le-
feledték onnan. Pedig mindhárom megillette.
Nem csak a színészetnek volt kitűnő csil-
laga; sikerrel munkálkodott az irodalom és
a közélet mezején, s ha az utóbbiban nem
volt oly szerencsés, mint talán mások, — ki
tenne szemrehányást a halottnak? — Kopor-
sóra tett koszorút csak arra a czélra szok-
tunk széttépni, hogy egy egy levelet emlé-
kül tegyünk el belőle magunknak.

A szinpadot iskolának, emberi, társa-
dalmi és családi erények iskolájának szoktuk
tekinteni. Ez iskolának Egressy nem csak
tanítványa, de tanítója is, nem csak tanítója,
de követője is volt. — Emberi tekintetben
a műveltség felé való ernyedetlen törekvés
testült meg benne, egész életében a szépet
^s jót kereste, követte, mindig a tökéletes-
séggel való szövetség után vágyakozott

T A R H A Z .
Társadalmi tekintetben tiszta szivü hazafi
volt, soha bálványoknak nem hódolt, ámbár
művésztől nem mindig veszik rósz néven,
ha egy kicsit a nagyvilágé, ö megfordított!
e tételt: övé volt a nagyvilág, s a mit abbó
magának vett, azt hazájának, nemzetének
vette. Családi tekintetben sem volt a rfagy
világé, különösen sokat gondolt fiainak ne
velésóvel s fényesen czáfolta meg azt a kár-
hozatos előítéletet, hogy színész nem lehet
jó családfő. Mindhárom tekintetben annyira
megfelelt hivatásának, hogy még a mindig
fegyverben álló irigység sem igen tudott
hozzá férni.

A színművészek egy része csupán eszkö
a műveltség kezében. Egressy papja s egy-
szersmind példánya volt annak. Nem való
volt tanítványnak, mesternek született. Ezt
bizonyítja szinirodalmi munkássága: érte-
kezései, melyekben rá lehetett a gondolkozó
főre ismerni, mely haszonnal dolgozza fel a
tapasztalatokat, a külső benyomásokat;
szaklapja, mely ha hosszabb életű lehet,
béltartalomra nézve méltó helyet foglalha-
tott volna a világirodalom bármely hason
:rányu vállalata mellett, a „Színészet köny-
ve", melyben szellemi kincsei vannak a
szinirodalomnak lerakva, és szinképezdei
működése, melytől oly sokat vártunk.

Senki sem bizonyította be jobban, mint
halála által Egressy, hogy érzi is a mit ir és
beszél AKisfaludytársaság utolsó előtti ülé-
ében erősen küzdött a mellett, hoay a szí-

nésznek érezni kell azt, a mit kifejez. , Ezt a
tehetséget, — monda, — valódi szinmüvész
megszerzi magának, ámbár többnyire nagy
áron : hosszú szenvedések és rövid élet árán
ut hozzá." Tehát öntudata volt a veszély-

ről, melylyel szemközt áll, még sem tért ki
utjából, tudta hogy „Brankovics" megöli,
mégis játszotta Brankovicsot. Nyugton él-

ezhette volna jól kiérdemelt nyugdiját, —
ie ő jobban szeretett dolgozni, küzdeni, —
mint a szikla érzi, hogy lábát mossa, ides-
ova elmossa a viz, még is szilárdan áll he-
yén. — Mennyi nagyság ez egy mozza
latban!

Ilyen ember neve nem lehet múlandó.
A művész egyéni legszebb jutalmát: az elis-
mertetést már életében kiküzdötte Egressy

magának. Pályatársai tisztelték, szerették,
a közönség bálványozta, a Kisfaludytársaság
tagjává választotta, a magyar irodalom egy
üstökös csillaga pedig oly költeménynyel
tisztelte mf>g, a melyért fejdelmek irigyel-
hetnék. — Ez általános kitüntetésnek most
szelleme lett méltó örököse; élni fog az ál-
tala teremtett szerepekben, élni fog szin-
irodalmi műveiben, a szini képezdében, és a
magyar színészetben, melynek megalapítói
és fenntartó oszlopai közé tartozott.

Egre8sy Gábor temetése nagy diszszel ment
végbe augusztus elsején. Temérdek sokaság gyűlt
össze d. u. 4 óra előtt, kerepes-uti szállásán,
hol főt. Török Pál superintendens ur mondott
fölötte rövid alkalmi beszédet, s a ezinházi ének-
kar két éneket zengett. Innen a színházi zenekar
halotti zenéje mellett a nemzeti szinház elé vonult
a menet, s ott nt. Farkas József ur, emelkedett
beszédben méltatá a dicsőült érdemeit. Végre a
kerepesi temetőbe ment, hol a boldogult pálya-
tirsa: Szigligeti Ede tartott fölötte eszmedus
búcsúbeszédet.

A végtisztességtevők közt jelen voltak a Kis-
faludy-társaság, a nemzeti és a városi német szin-
ház, a szinhiz képezdéje, míid lehetőleg nagy
számú tagok által képviselve, azonkívül országos
képviselők, írók és előkelők, nagy számmal. Ott
láttuk Rádayt és Festetichet is, a nemzeti szinház

gykori igazgatóit. — A gyászünnepély alkalmá-
ból az estére minden fővárosi szinház be volt
árva.

A koporsót babérkoszorú borította, melyek
közt egyen Sonnenthal bécsi udv. szinész nevét
olvastuk. A szalagok egy része színpadi diadalok
emléke volt különböző helyekről,legdíszesebb köz-
tök az, melyet a miskolezi szinház megnyitásakor
pályatársaitól kapott. Maga kivánta, hogy ezeket
oda tegyék, valamint azt is meghagyta, Taogy ko-
porsójában^ szinpadon nyert virágokból vessenek
neki ágyat. Róla igazán el lehet mondani, hogy
babérain nyugszik.—Végintézkedései bizonyítják:
mennyire átlengé a ezinészet szeretete.

Koporsója fölött pályatársnőin és társain
kivül, neje, Árpád fia és veje sírt. Leányát beteg
ség tartóztatta vissza a végtisztesaégtételtől. Ákos
fia pedig távol földön vitézkedik, s ez idő szerint
valószínűleg a hontalanság könyes kenyerét eszi.

Mtigható jelenet volt, mikor a koporsót a
írba akarták ereszteni, s a közönség nagy része

egy- eg v levelet szakított babérairól, örök emlé-
kül. A megdicsőült kétségkívül megelégedéssel
nézte a magasból, végakaratának ily megszegését.

Dicsőség szellemének! Béke hamvaira!
_ Kunsági,
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Irodalom és művészet.
— (Az „Országot naptár" érdekében.) Alul-

irottak, mint az „Országos naptár" kiadója és
szerkesztője, vállalatunk és a nagy közönség érde-
kében hazafias tisztelettel kérjük a t. ez. hatósá
gokat, egyleteket és közintézeteket, hogy a tiszti
névtárt f. évi aug. 15-ig az „Országos naptár-
ban közlés végett e czim alatt: „Az országos nap-
tár kiadó-hivatalának. Pest, egyetem-uteza 4 ik
szám" — beküldeni, — ugyszintén a vidéki t.
ügyvéd urakat, hogy neveiket és lakásukat ha-
sonló czélból közölni, 8 ez által e közhasznú vál-
lalat előmozdításához járulni méltóztassanak. —
Heckenast Gusztáv, kiadó. Ökröss Bálint, tzer-
kesztő.

•* (A menyházai ásvány forrás vegy- és
gyógytani tekintetben.) Ez czime egy nem r^g
megjelent könyvnek, mely Aradmegye eddig ke-
vésbbé ismert, de sok tekintetben hasznos fürdő-
helyét, Menyházát ismerteti. Irta dr. Kéry Imre
némi tájékozásul 'azok számára, kik ezen gyógy-
fürdőt használni óhajtják. A tudományos szerző
e művében először a fürdőkről szól átalában, az-
után a menyházai fürdő helyi leirását adja, a
munka többi részét pedig a fürdő gyógyhatásának
részletezése képezi. Végül némely átalános sza-
bályokat állit föl tzerző, melyek e fürdő haszná-
latakor megtartandók, — s fölemlíti azon hiányo-
kat is, melyekben e fürdő jelenleg még szenved.
A munkát szerző tapasztalás után irta, s mint az
„Orvosi Hetilap" megjegyzi: nem mindennapi
fürdő-monographia ez; nem ia réclame sem a für-
dőintézet sem egyes ember számára:hanem oly
mű, mely a meggyőződés nyugodt hangján szól,
és a tényeket szerepelteti a szokott magasztaló
phrasisok helyett. Mint ilyen, mindenesetre leg
jobb fdrdőleirásaink egyike. A munka Heckenast
nyomdájából került ki csinos kiállításban. Ára
1 ft. 50 kr. A könyvhöz a ruenyházai fürdő díszes
kőnyomatu képe is van csatolva.

Egyház és iskola.
** (Leikétzválasztás Miskolczon.) A mint

Miskolczról értesülünk, ott a ref. egyház kebelé-
ben jul. 29-ikén történt meg az uj lelkész válasz-
tása, midőn a közszeretetben állott superinten-
dens Zsarnay Lajos papsági helyére Nyilas Samu
választatott meg 239 szavazattal Édes ellenében,
a ki 203 szavazatot kapott.

*• (A pesti ref. felső leányiskola első alapja.)
A pesti ref. egyház kebelében már huzamosb idő
óta tervben volt egy felsőbb leánynövelde alapí-
tása. Már folytak is be e czélra adományok lelkes
nők gyűjtése folytán; minthogy azonban az eddigi
ajánlatok, önálló intézet alapítására még korán-
sem elegendők: köztanácskozmány utján abban
állapodtak meg, hogy ideiglenesen egyik, Pesten
már fenálló nőneveíő intézet szemeitessék ki,
melyben az elemi iskolákat végzett ref. leányok
tovább képeztessenek. Ekkép Kalocsa Róza asz-
szony neveidéjét szemelték ki, miután e nevelő-
intézet — noha csak két év óta áll fenn — igen
kitűnő sikert képes fölmutatni. A megállapodás
megtörtént. Ennélfogva a pesti ref. egyház húsz
számig küldhet oda szegény és árva lányokat,
kik díjmentesen fognak nyerni oktatást; a pesti
ref. vagyonosb szülők leszállított tandijat fizet-
nek az intézet tulajdonosának. Az. iskolai tanév
szeptember elején nyilik meg, s a fölvétel zár-
napja azon hó 10-ike. Török Pál superintendens
tehát a reform, lányos szülők figyelmébe és párt-
fogásába ajánlja e körülményeket és az említett
nőnöveldét.

** (A pápai ref. föiskolábanis) ez idén a vizs-
gák a szokottnál korábban tartattak meg, neve-
zetesen jul. 14—15-ik napjain, s ezt követték az
érettségi vizsgák jul. 17-től 20-ig. A tanodában
Összesen 16 rendes és 3 helyettes tanár működött.
A tanulók száma közel 500 volt. Az iskolai év
siettetett befejezése miatt az önképző társulat
ünnepélye elmaradt, de azért megemlítendő, hogy
a társulat a lefolyt évben is szép jelét adta mű-
ködésének, nemcsak a könyvtár gyarapítása, ha-
nem irodalmi pályakérdések kitűzése által is. így
a főtanodai „képzőtársulat'' négy rendbeli (óda,
tört. beszély, költői beszély, dal,) jutalmát nyerte
Qyörffi Gré"za 8-ik oszt. tanuló; a népregére kitű-
zött dijat Medgyaszay Vincze 3-ad éves theolo-
gus, s Kölcsey élet- éa jellemrajzára kitűzött ju-
talmat Eötvös Lajos 8-ik oszt. tanuló. A főiskola
által fökett jogi kérdés diját g r . Laszberg Rezső
3-ad éves jogász, s a 42 ftos Péczely-dijat (Jósika
Miklós élete s hatása a magyar irodalomra) Eöt-
vös Lajos 8-ik oszt. tanuló.

Közintézetek, egj letek.
** (A magyar tudományos akadémia) böl-

cseleti, törvény- és történet-tudományi osztályá-
nak jul. 30-ikán tartott ülésében három előadás
volt. Szilágyi Sándor „Rozsnyai Dávid" élet-
rajzát olvasta föl, a ki 1640-től 1718-ig élt, s vál-
togatva az erdélyi és a török udvarokban fontos
szerepet játszott, s Erdély történetét is megirta.
— Utána Rómer Flóris a rómaiak védelmi rend-
szerét tárgyalta, s ezek védmüveit ismerteté a
Duna mentében O Szőnytőlle Szekcsőig. — Végre
Henszlmann Imre szólt a pécsi székesegyházról,
kimutatván, hogy az nem Péter király temploma.
Ez alkalommal a nevezett egyház régi emlékei-
nek rajzait is bemutató. Beszéde végén fájdalma-
san kikelt régi műemlékeink pusztításai ellen.
Megemlité, hogy Pécs városa oly ritkasággal bír:
minővel kivüle egész Európában csak Olaszország
bír. Egy katakombája van, melynek hossza 10, szé-
lessége 8 láb, s mely katakomba a keresztyénség
3-dik vagy 4-dik századából veszi eredetét. E ka
takomba be van temetve a föld alatt, és a nedves-
ség folytán néhány év alatt okvetlenül elpusztul,
ha még idejekorán szárazra nem tétetik. Ö már
több ízben tett ennek megmentésére a pécsi püs-
pökségnél lépéseket, de sikeretlenül, most a köz-
benjárásra az akadémiát kéri föl. — A titkári közle-
mények közül megemlítjük, hogy gr. Mikó Imre
és Dózsa Dániel, a székelyföldi képviselők felszó-
lítására, gyűjtést szándékozván rendezni a székely
kivándorlás megszüntetése végett: az akadémiát,
a begyülendő pénzek kezelésére kérik föl. — Az
akadémia ugy látja ugyan, hogy e pénzek keze-
lésével máskép lehetett s talán kellett volna in-
tézkedni : de nem találván helyesnek, hogy ily
bizodalmat magától elutasítson, hajlandónak nyi-
latkozik, hogy a begyülendő, pénzeket Kralo-
vánszky szép hagyatékával együtt, saját pénztá-
rától külön kezelje. — Megemlítjük még, hogy a
szünidők előtt ez volt az akadémiának utolsa
ülése. A jövő ülés okt. 1-én lesz, melyre Reitter
Ferencz mérnök a pesti dunacsatornáról jelentett
be értekezést.

** (Az egyetemi joghallgatókat segélyzö egy-
let) 'évi jelentése szerint, a mostoha idők daczára
az egylet a lefolyt iskolai évben is nemcsak czél-
jának megfelelt, hanem erkölcsileg és anyagilag
gyarapodott. Részint készpénz, részint élelem ál-
tali segélyezésre nyolez és fél hónapon át 1884
ft. 59 kr. fordittatott, melyben 89 joghallgató ré-
szesült. Állomást hosszabb rövidebb időre 17
joghallgató nyert. Az 1274 munkából álló könyv-
tárból 507 munka forgott közkézen. Az egyleti
vagyon jelenleg 14,129 ft. 77 kr. és 1 db. arany-
ból áll, mely összeg részint magyar földhitelínté-
zeti záloglevelekbe, részint egyéb értékpapírok s
takarékpénztári könyvekbe van fektetve.

KOzlekedés.
f (A pesti közúti vaspálya közlekedésének

teljes programmja.) A pesti lóvonatu vasút e hó
l-jén a közforgalomnak megnyittatván, a rendes
vonatok menetrendét az igazgatóság következő-
leg állapitá meg: I. Pestről (szénatér) Újpestre:
reggeli 6 óra 10 p. 7 óra 1 p. 7 óra 53 p. 8 óra
46 p. 9 óra 43 p. 11 óra 13 p. 12 óra 15 p. 2 óra
7 p. 2 óra 59 p. 4 óra 40 p. 5 óra 58 p. 6 óra 51
p. 7 óra 48 p. 8 óra 44 p. Újpestről Pestre (szé-
natér): reggeli 5 óra 56 p. 6 óra 25 p. 7 óra 16 p.
8 óra 9 p. 9 óra 29 p. 11 óra — p. délután 1 óra
30 p. 2 óra 22 p. 3 óra 42 p. 4 óra 20 p. 5 óra 45
p. esti 6 óra 14 p. 7 óra 34 p. 8 óra 31 p. II. A
szénatérről az államvasut indóházáig: reggeli 5
óra 44 p. 6 óra 33 p. 8 óra 15 p. 9 óra 10 p. 10
óra 6 p. 10 óra 33 p. 10 óra 51 p. délután 12 óra
5 p. 12 óra 39 p. 1 óra 13 p. 2 óra 30 p. 3 óra 23
3 óra 50 p. Az államvasut indóházától a szénaté-
rig: raggeli 6 óra 7 p. 7 óra 23 p. 9 óra 7 p. 9
óra 40 p. 10 óra 30 p. 11 óra 11 p. 11 óra 38 p.
délután 12 óra 36 p. 1 óra 44 p. 3 óra 20 p. 3 óra
47 p. 4 óra 12 p. III. A szénatér, a kissörcsarno-
kig délutáni 5 óra 5 p. 5 óra 39 p., esti 6 óra 22
p. 7 óra 35 p. 8 óra 11 p. 9 óra 8 p. A kissörcsar-
noktól a szénatérig, délután 5 óra 32 p. 7 óra 8 p.

óra 25 p. 8 óra 28 p. 8 óra 37 p. 9 óra 40 p. 9
óra 59 p. — A Pestről (szénatér) Újpestig közle-
kedő vonatok a következő állomásokon fognak
megállapodni: Szénatér, Zrínyi-kávéház, Deák-tér
lipótvárosi templom, államvasuti indóház, kis-sör-
csarnok. A szénatér és államvasuti-indóház, va-
lamint a szénatér s a kissörcsarnok közt közlekedő
vonatok, be- és kiszállás végett bármikor megál-
líthatók. — Vitelbérek: a) Pestről (szénatér) Új-
pestig, vagy Újpestről Pestre (szénatér) I. osz-

tály 20, lí. osztály 15. III. osztály 10 kr. b) A
szénatérről az államvasuti indóházig, vagy az ál-
lamv. indóháztól a szénatérig osztály nélkül 10
kr. c) A szénatérről a kissörcsarnokig, vagy a kis
sörcsarnoktól a szénatérig: osztály nélkül 10 kr.
— Vasárnapokon és ünnepnapokon a szükséglet-
hez képest ezen vonatok minden irányban meg-
szaporittatni fognak. A társaság minden kocsiján
ellenőrzési jegyek vannak használatban, melyeket
a kocsivezető köteles minden beszállónak láttára
a szelvénykönyvből kiszakítani és a vitelbér leté-
tele mellett átszolgáltatni. Az ellenőrzési jegy-
nek hiánya vagy elvesztése a vitelbér ujabb lefi-
zetésére kötelez.

Mi njság?
** (Hirekaz udvar köréből.) A mint beszélik,

e napokban Császár Ö Felsége is fővárosunkba
jön fenséges gyermekei látogatására, vagy azért,
hogy felséges családját Bécsbe kisérje. Császárné
Ő Felsége Budára visszatérve, csak rövid ideig
fog itt maradni, mert hír szerint elhatározta, hogy
a nyárnak még hátralevő részét, fenséges gyer-
mekeivel együtt Ischlben tölti.

— (Egressy Gábor utolsó perczei.) A szín-
házi szünnapok elteltével Egerből haza érkezvén
Egressy, mindenekelőtt ,,Brankovics" előadatását
kivánta. Hiában igyekeztek barátai őt e fárasztó
szerepről lebeszélni, melyről maga is bevallotta,
hogy mindig nagyon kimeríti erejét. De ez ked-
vencz szerepe volt, mert csaknem egészen ő al-
kotta meg Obernyik korán elhunyt drámaírónk
egy bevégzetlen töredékéből. E szerepben akart
most is a szünidő után először a közönség elé
lépni. Különben is Egerből hazatérte óta látszó-
lag igen jól érezte magát, s a kik az utolsó na-
pokban látták, fölötte vidámnak találták s ő
maga is nagyon dicsérte egészségi állapotát. Jul.
30-án már a próba alkalmával is, hol különben
csak jelezni szokott, teljes hangot használt s szo-
katlan tűzzel játszott. Este jókor megérkezett
öltözőszobájába, pontosan megtett minden elő-
készületet s az első ké*t felvonást nagy hatással,
több izben megtapsolva játszotta végig. Különö-
sen nagy hatást idézett elő a harmadik felvonás
azon jelenete, a hol az agg Brankovics vajdának
megvakitott idősb fiát (kit Egressy saját fia, Ár-
pád személyesített) eléje vezetik. Távolról sem
gyanitá senki a közelgő gyászos katasztrófát.
Megható volt a távozó fiu azon panaszos felkiál-
tása: „Apám, nem látom többé fejedelmi arezo-
dat!" — a mi nemsokára szomorú valóvá lőn.
Midőn erre a kisebbik, szintén megvakitott fiút
(Lendvayné) vezették be, ekkor Egressy hangján
egyszerre nagy fátyolozottság volt észrevehető.
Néhányszor beszólott a színfalak közé, hogy hoz-
zanak abból a „fekete czukorból", melyből min-
dig volt készlete öltözőszobájában. Egressynek a
szerep szerint, világtalan fia felé kellett volna
közelednie, azonban állva maradt, ugy hogy
Lendvayné lépett közelebb hozzá. Most azt kel-
lett volna mondania: „Itt vagyok, gyermekem!"
de a helyett halkan ezt mondta: „Nagyon roszul
vagyok, gyermekem!" s ezek voltak utolsó szavai;
ráhanyatlott Lendvaynéra s térdei roskadozni
kezdtek. Az első pillanatban a néző közönség s a
szinpadon levők is a játék részleteinek tartották
mindezt, de midőn Lendvayné az elhaló kezek
hideg érintését érzé s a megmerevült arcz voná-
sait megpillantá, ijedve felsikoltott — a függönyt
leeresztették s a közönség mélyen meghatva osz-
lott szét. A színpadra sietett orvosok a beteget
azonnal lakására vitették, mindent megkisérlet-
tek, de nem segíthettek többé. Éjfél előtt fél órá-
val Egressy Gábor utolsót lélekzett.

•* (Elpattant gránát) Pozsonyból irják, hogy
a fegyverszünet napjaiban a nép kijárt a csata
színhelyére, az elszórt vetgolyókat összeszede-
getni. A többek közt egy kovács, Klempach Lu-
kács 15 darab ilyen vetgolyót fölnyitott, de midőn
jul. 25-ikén a 16-ikat föl akarta törni, a mint a
kalapácsesal ráütött, a golyó szétpattant és Lu-
kács kovács szivkamrájába két golyót s nyakán
egy surló lövést kapott. Boskowitz Ignácz és
Ruzsovits mellette állók, az egyik fején kapott
nagy sebet, az utóbbinak ballábát szakította el. E
két utóbbi fölgyógyulásához azonban még van
remény.

** (Öreg házaspár.) Szászrégenben egy öreg
házaspár él, kik közül az esküvőnél a vőlegény
27, a mennyasszony 24 éves volt. Most már az
esküvő óta 67 évig élnek békésen együtt, a férj
94, a nő 91 éves. Tavaszszal még mindketten a
földekre jártak ki dolgozni. Különösen a férfi,
Varga István, még nagyon erőteljes s vasárna-
ponkint rendesen eljár a templomba.
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Melléklet a Vasárnapi Újság 31-dik számához 1866.
= (Ajándékok a nemzeti múzeum számára.)

Sajó-Németi helységből közelebbről több érdekes
régiséggel gyarapították a nemz. muzeumot, me-
lyeket részint ez évben, részint évekkel ezelőtt á
helység határában ástak ki. A küldemény- mint
értesülünk, a következő 8 darabból áll: 1866-ban
a templomalap ásatásakor találtatott: 1. A tem-
plom régi alapja északkeleti oldalánál halomban
volt nagyszerű csonttömegtől néhány lábnyira
kelet felé kisebb csonthaliaaz közt talált néhány
kunkalpag-alaku süveg közöl a legépebb állapot-
ban levő süveg. 2. Egy sarkantyutöredék. — Ré-
gebben mintegy 8 év ótai kutatgatás alatt találtat-
tak a következők: 3. A várhegy alatti palotadombon
egy épségben levő félsarkantyú. 4. A várhegyen egy
szögfej. 5. Egynyilfej. 6. Ugyanott egy kopja vég.
7. Távolabb álló magasabb hegyen, mely felleg-
vársánczolattal volt ellátva, egy cserép urnában
(mely töredezett állapota miatt elküldhető nem
vo!t) állott vaspáleza. 8. Ugyanezen hegy tetőjén
talált nyilfej vagy nyílhegy, mely valószínűleg
római..

** (A pesti állatkert megnyitását,) mely e hó
2-ikára volt kitűzve, a kerthez vezető utak kiigazí-
tása és a vendéglő még hátralevő berendezése
miatt, egy héttel elhalasztották. Ez idő alatt is az
állatkert több ritka állatpéldánynyal gazdagodott,
ugyanis megérkeztek azon állatok, melyeket
Xántus János a bécsi társulattól megszerzett,
szám szerint 73. Ezek közt kitűnő példányok van-
nak, mint: a javai törpe szarvasok, 17 víg majom,
emu, sokféle vizi madár, egy pár gyönyörű afri-
kai daru, kiinguruh, fuvolás madár, papagályok
stb. Midőn ez állatokat múlt hétfőn Budáról
Pestre szállították át, egy zöld papagály, nyakán
hamvas gyűrűvel kalitkájából elröpült, s az állat-
seregletet követő utczai ficzkók "lármájától meg-
ijedve, fölmenekült a háztetőkre. A |ki elfogta
volna, nagyon lekötelezné az állatkert igazgató-
ságát, ha visszavinné.

= (Egy uj próféta.) Szécsényből oly esetről
tudósítják lapunkat, mely a jelen fölvilágosodott
korban, hogy kíméletes szavakkal éljünk, nagy
szellemi homály tanujele. Karants-Ságon — irja
levelezőnk, — egy uj próféta, Isten embere jelent
meg, egy tehenész képében! Magasztos hivatását
több isteni jelenés dicsőíti. Csuda híre, mintha csak
távsürgönyözték volna, faluról falura repült. Szá-
mosan sereglettek a hívők közül s messze földről
zarándokoltak a prófétához, kinek működését, a
nép állítása szerint, már az Isten anyja is fejbil-
lentéss^l helyeslé. Mindezt csodák bizonyítják: a
nép angyalokat látott, éjjel a messziről fehérlő
ökrökben; — csillaghullást a marháját legeltető
gazda kovacsiholásából eredő szikrákban. Ez
mind futott szerteszét repülő hírként s a zarándo-
kok tódultak az Isten emberéhez, kinek tanításai
közepeit, fazeka kegyadományi pénzzel megtelt.
Ihlettsége most még nagyobb fokra szállt; azonban
nagy k irára s hívőinek boszuságára megjött a
heródesi parancs, mely a szent embert tömlöczbe
vetteté, s most B.- Gyarmaton a hűvösön pihen.
A nép ismét csodát várt, hogy tán a tömlöcz aj-
taja magától kinyilik, vagy uj nagyobbszerü csil-
laghullás lesz, de a próféta csak csukva van. Ily
szellemi vakság látásán méltán elszomorodnak a
nevelés barátai.

** (A pestvárosi toborzás költségei.) Azon
262 önkéntesért, kiket a második hadjutalék fe-
jében Pest városa összetoborzott, a toborzási
költségek 1206 ftra rúgtak, mihez hozzáadva a
kiosztott 7860 ftnyi felpénzt, a hadjutalék kiállí-
tása összesen 9066 ftnyi összegbe került. A város-
nak meg van engedve, hogy illetőségét ezután is
önkéntesekből állíthassa ki, csakhogy ezeknek
már pesti illetőségű egyénekből kell állniok.

= (Halállal végződő osztálypörlekedés) Hód-
mező-Vásárhelyről irják, hogy ott e napokban
Hős nevű földes gazdának két fia összeveszett az
osztályon, még pedig annyira, hogy az öregebb
egy seréttel töltött pisztolylyal ment neki öcscaé-
nek, s egyenesen homlokának ezélzott; ennek
alig volt ideje védelmül fölemelni kezét, midőn a
pisztoly elsült s a serét az ifjabbik fiu kezébe s
részben fejébe is befuródott. Ezzel a szívtelen test-
vér eltávozott a háztól, de csakhamar visszatért az-
zal a szándékkal, hogy atyját megöli, miért nem
tett köztük jobb osztályt. Ezalatt a bűntény a
hatóságnak föl lett jelentve, s a kiküldött perze-
kutorok megtudván, hogy a bűnös hazatért, elfo-
gására indultak. Ez azonban észrevevén őket,
magára zárta az ajtókat s az ablakon kezdett a
perzekutorokra lövöldözni, kik visszalőttek, míg
egyik épen szíven találta, ugy hogy rögtön halva
rogyott össze. Testvére életéhez ia kevés re-
mény van.

** (Önkéntelen önkéntes.) N.-Szalontáról a
következő furcsa esetet írják: Arachnegye olá-
hoktól lakott Talpas községéből jul. 25-én egy köz-
ségi esküdt, Irencs Gyurka, többed magával három
kocsin áthajtott a szomszéd Biharmegye Gyárak
nevű községébe, és egy, több év óta ott lakó,
békési születésű magyar fiút, Szilasi Pistát, va-
lami űrügy alatt magukhoz csalták, kocsira ültet-
ték, és az utón a kocsi oldalhoz kötve Talpasra
vitték, ott őriztették 48 óráig, aztán bevitték Arad
ra és beszámoltak vele, mint „önkénytes ujjoncz-
czal." Furcsa lenne, ha igaz.

** (Jellemző adomát) közölnek Jicsinből,mely
mutatja hogy mily hosszú és alapos előkészüle-
teket tett Poroszország a jelen háborúra. Két
évvel ezelőtt berlini fényképész érkezett a vá-
rosba, a ki nagyon olcsón lefényképezte az embe-
reket. Mellékesen az egész vidéket is szorgal-
masan lefényképezte! Július elején, midőn a ne-
vezett városban a porosz katonaság elhelyezte
magát, egy uri ember egy ezredesben ráismert a
fényképészre, és csodálkozva kérdezte tőle, hogy
lett ily hamar ezredes? „Kérdezze inkább — fe-
lelt az ezredes — hogyan lettem fényképész?"

Nemzeti színház.
Vasárnap, jul. 29. „A ceigány" Eredeti nép-

színmű 3 felv. Szigligetitől.
Hétfő, jul. 30. „Brankovics György." Eredeti

szomorujáték 5 felv. Irta Obernyik. — Mint ol-
vasóink már előbb értesültek, ez előadás Egressy
Gábor közbejött szomorú halála miatt félbe-
szakadt.

Kedd, jul. 31. „Bánk bán." Eredeti nagy
opera 3 felv. Zenéjét szerzetté Erkel Fersncz. A
czimszerepben Ellinger lépett föl mint vendég;
az est babérja azonban Paulinát illette, kit a kö-
zönség méltó tapsokkal tüntetett ki.

Szerda, aug. 1. Egressy Gábor temetése miatt
a színház zárva volt.

Csütörtök, aug. 2. „Bűvös vadász." Opera
4 felv. Zenéjét szerzetté Weber Károly Mária.

Szerkesztői mondanivaló.
8856. K . . . vár. J- E. A czikkek megjelenése után

(az illető lapszám és ezikk megnevezésével) egy pár
figyelmeztető sort kérünk s a kívánat azonnal teljesül. A
rendes szokáson változtatni nem áll hatalmunkban, a mi
különben is esak mások hátrányára történhetnék. A mi
hátra van, nem sokára következni fog. Mi is bizunk a
méltányosságban.

8357. T. Dada. B. A. Elővettük, átolvastuk. Nem
nekünk való. Mást kérünk.

8358. B. Csaba. M- K. Ez is beválik, köszönjük. A
kérdezett lapról nincs bizonyos tudomásunk, de valószínű-
nek tartjuk, hogy a rendes árakon a kívánt évfolyamok
az illető kiadóhivatalban még kaphatók lesznek.

I 8359. Dignano. Dr. V. ön neve előfizetőink között
bejegyezve nincs s azért a reclamatióra kiadóhivatalunk
nem is intézkedhetik. Valószínű, hogy ön a pesti posta-
hivatal által névtelenül megrendelt s a.-után ott egj ed ,;zi-

j mekkel ellátni szokott példányok egyikét k-pja. Sj.ives-
kedjék tehát azon az utón panaszt emtlui, a melyen az
előfizetés történt.

8360. Miskokz. Z. P. Ki kell jelentenünk, hogy a
„nyilatkozat" tárgya nem hírlapi közlésre való — annál
inkább nem, mert tudtunkra valartie-y lapban érintve nem
is volt. Lesz annak más biztosabb orvossága is.

8361. M. Szentgyörgy. E. L. A pályamunkát svive-
ten elolvassuk, sőt reméljük, hogy közölhető részleteket
is találunk benne.

8f62- F - U- v - A Hasai tengeri csatáról szóló levelet
(a P. U. múlt számában) egy az osztrák hajóhadnál szol-
gáló orvos hazáckfia irta, ki a csatában szintén jelen volt.

8863. K. 3V—y. A halottak, sebesültek s elfogottak
lajstromai oly rémitő terjedelmesek, hogy nekünk mint
hetilapnak, azok közléséhez hozzá fogni eszünkbe sem
juthatott. A velünk közlött nevet mindeddig hiában ke-
restük a közzétett hivatalos lajstromokban.

8364. Sz. Márton-Káta. B G Nekünk is tetszik az
(legfölebb az utolsó strófát szeretr.ók másképen). Megbir-
kózunk vele — mások rettentő példájára.

8365. Nem közölhetők': A viadal. — Mármaroíi
emlék. — Allegória. — Ilonszerelem. — A tágas alföldön.
Tűnődés. 8

8366 N—y P —r. A P. Ll. azon állítása, mintha
Egressy Gábor korábbi életére vonatkozó hiteles adatok
nem léteznének, nem igaz. Többi között a Vas. Ujs. 1862..
évi 25. számában megjelent életrajza oly adatok után van
szigorú pontossággal összeállítva, melyeket a boldogult
művész sajátkezüleg jegyzett fel é lapok szerkesztője
számára.

• ' SAKKJÁTÉK.
344-dik sz. f. — Brósz K á r o l y t ó l

(Eperjesen).
Sötét.

a b c d e f g h
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond

A 339-dik számú feladvány megfejtése.
(Willmers Rudolftól.)

Vüajros. Sötét.
1. Hb4—e6 Ke6—d6A)
2. Hf6-e8t Kd6—c6:
8. Vd8—b8: tetszés szer.
4. V—j-mat.

Világos. A) Sötét.
1 Hb8-c6
2. Vd8-d7:f Ke6-e5
8. Vd7-főf Ke5—d6
4. Hf6-e8fmat.

Helyesen fejtelték meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: Gr.Festetieh Benno. — Pozsonyban: Csery
Gábor. — Debreczenben: Z. I. és Z. L. — Mitkolczon:
Czenthe József. — Eperjeten: Brósz Károly. Vizes-
réthen: Terray Pál. — Jász-Kiséren: Galambos István. —
Sárospatakon : Czebe István. — Aiányon: Farkas Beitalan.
— Érkb'lölkuton: Vásárhelyi Bencie. — T.-Polqáron: Li-
szauer József. — Pesten: Rakovszky-Vagyon Judit. '

HETI-NAPTAR.
Hónapi- és

hetinap
Katholikus és Protestáns

naptár
Görög-orosz

naptár
Izraeliták

naptara

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerd.
Csőt.
Pént.
Szomb.

Augusztus
G 11 Havi B. A.
Urunk Bzinevált.
Donát, Kajetán
Czirjék, Justin
Román vért.
Lórincz vért.
Zsuzsanna szűz

G 10 Áfra
Ur sziaevált
Donát
Czyriak
Ernőd
Lőrincz
Tiborcz

Július (ó)
24 B 10 Kriszt.
25 Anna
26 Hermol
27 Pantaleon
28 Prochus
29 Kallinie
30 Szilas

Ab.Rosch.
24
25
26
27
28 Lea
29
30 47. Sab.

N a p
ho«8«a

t. p.
132 44
133 41
134 39
135 36
136 34
187 31
138 29

6. p.
4 41
4 43
4 44
4 46
4 47
4 48
4 50

7 22

H o l d
kél

f. p.
64 32
78 52
93 12

107 28
121 85|
185 27
149 2

i. p.

regg-
0 29
1 23
2 25
8 30
4 38
5 48

<S. p .
2 41
3 47
4 45
5 36
6 20
6 57
7 30

Hold változásai. • Ujhold pénteken 10-kén, 3 óra 52 pereikor délután.

TARTALOM.
Gróf Bismark (arcíkép). — Vigasztalás. — Egy uta-

zás a Missisippin (vége). — Gömörmegyei vázlatok (kép-
pel). — Lednicz vára (képpel). — Olasz hadi foglyok
Pesten (képpel). — Tanulságok a jelen történetéből. —
Balaton-lüredi élet. — A koronaherczeg a nemz. múzeum-
ban. — T á r h á z : Egressy Gábor meghalt! — Irodalom és
művészet.— Egyház és iskola. - Közintézetek, egyletek.
— Közlekedés. - Mi újság? — Nemzeti színház — Szer-
kesztői mondanivaló. — Sakkjáték. - Heti-naptár.

i flil
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Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. inagyar-utcza 1. sz.)
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Az általam közrebocsátott

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

Az illető ügynök urak névsora következő;
Almáson : Beck Mór. j Jassyban: Baumgartner Frigyes
Alaó-Jász-Szeiit-GyfirgyAn: Gallovieh

János.
Abrudbányán: Remetey Ignácz.
Aradon: Andrényi Károly.
Apathinban: Weidinger Zsiga.
Árokszálláson: Strasser Dávid.
Abonyban : Bogyó Sándor.
Beszterczebnnyán : Palkovich L.
Hrailaban: Sréter Illics.
Bukarestben: Stuhr Károly.
BHMaszekén : Koller St. J.
Brassóban: Zürner Ferencz.
N.-Becskereken : Schaffer Péter.
Bakfton: Weisz Fülöp.
Békésen: Konsitzky János.
B.-Csabán: Singer D. A.
Belgrádon: Bucovalla és Mejovics.
Bezdanban: Sehwell E. T.
Betizterczén : Kelp Frigyes.
Bogdánban : Blaschuty J. fiai.
Broodon : Dimovic D. N.
Bonyhádon: Straicher Benő.
Bendran : Karácsonyi Miklós.
IV.-Csanádon : Telb Sz. János
üzemieden: Gombos Pál.
Csongrádon.- Marsies Ignácz.
Devecserben: Steuer József.
Dobsiiián: Gömory Gusztáv.
Dőmftlkön: Turcsányi Andor.
Dalyan: Weisz testvérek.
Déénen: Krdmer Samu.
D.-löldváron : Nadhera Pál.

Eleken: Szál Antal.
Kiferben: Polereezky Gyula.
Eperjesen: Polt Ferencz
Erzsébetvárosban : SzenkovicsZ.
Eszéken . Flambach Alajos.
Fehérnyarmalon: Balika Sándor.
Frhértemplonion: Schescherko A.
Frlsobányán : Ilusovszky Gyula.
FéleK.vbazán: Molnár Alajos.
Kosarason : Novak János.
Cíalarzon : Metaxa A.
GiurKevoban : Waldner Vilmos.
Göllrtitzen : Szentistványi F. J.
B.-Gyarmathon : Gazdik Lajos.
Gyönj?yös«n : Kozmáry János.
Gyulán: Dobay János.
IIÓKJ eszén : Rausz S. özv. és fiai.
Halason: Hirschler Dávid.
Hátszínen : Lengyel A. és fiai.
Hatzrelden: Schnur Férd. S.

Jászberényben: Holozer testvérek.
lglón: Schwartz A. W.
Ipolysághon: Mikulásy Gyula.
Kassán: Jermy Károly.
Karánsebes : Engels Mátyás.
Kaposvárott: Leipzig Antal.
Karolyvárott: Fröhlich Albert.
Karloviczon: Gyarmathy Gusztáv.
Karolj fehervarott: Materny Emil.
Kalocsán: Loidl József.
\.-Kanizsán: Kecskés János.
Krajován: Vidacs István.
Kecskeméten: Papp Mihály.
Kézsmárkon: Szopko C. N.
Kézdi-Vásárhelytt: Csiszár Mihály.
IV.-Kikindán: Kisslinger Mátyás.
Kls-Körösön: Teichner Illés.
Kolozsvárott: Tauffer Ferenez.
B.-Komlóson: Csernik Gusztáv.
Kulan: Bosnyák J. utóda.
Kun-Sz.-Miklóson : Leschitz Mátyás.
Kun-Sz.-Mártonban: Nitsoh Márton.
Körmöczbanyan : Jánosy J. özv.
jéván : Missik J.
iftcsén : Schmidt K. Lajos.
ippan: Vinternitz és Büchler. x

ompalánkán: Rojesko J.
lOSOliczon: Geduly Albert.

íjovrinban: Krausz Péter.
IIROSOI): Schieszler A.

Makón: Böhm Albert.
M.-Vásárhelyit: Fogarassy Döme.
Medgyesen: Guggenberger F. J.
Miskoiczon: Béde László.
Moóron: Haan Károly.
Mohácson : Witt Károly.
Munkácson: Tóth Károly.
Nagyszombatban: Balázsovits János.
Nagy-Karolyban: Nasch és Weisz.
Nyírbátorban: Legányi Ede.
Nagy-Kanizsán: Vucskics János.
Nagybányán: Haracsek János.
Nagy-Kallóban: Mandl Salamon.
Nagy-Enyeden: Hank K. Adolf.
Naity-Kórősön: Szikszay L.
Najry-Sz.-Miklóson: Kari Nándor.
Nagy-Sinken : Potóezky Péter.
Hiány-Váradon : Sdravich János.
Nyitrán : Filberger R. A.
Nyíregyházán : Kralovánszky L."
Oraviczán: Becher József.
Orsován: Böhme Károly.
Orosházán : Vangyel Mihály.
Őszödön: Fábián Mihály.
Papán: Bermüller József.Hódságon: Rauseh Antal.

Hold-Mezé-Vasárhelytt: Szokolovits I.
E vállalatomnak szíves pártolását azon bizalomba helyezem

részesülni.
1532 (9—10)

Palánkan: Rosenstoek Sal.
Pécsett: Obetko Zsiga.
Péterváradon: Láng Mátyás.
Petrfniában : Schmidt M. F. fia.
Perjámoson: Baumel testvérek.
Radojevaczon : Büchele J.
Rimaszombatban: Dapsy József.
Rozsnyón: Pékár Sándor.
Rustsukon : Voititz Zsigmond.
Sátor-A.-Ujhelytt: Szentgyörgyi J.
Sárospatakon: Rosenblüh J.
SeResvárott: Misselbacher J. fiai.
Selmeczen: Dimák J V E.
Szabadkán: Demerácz Albert.
Szathmárott: Juracsko Dániel.
Saámos-Ujvárott: Harugay István.
Szarvason: Jánosy János.
Szászrégenben: Wachner Tragot.
Szegeden : Reinitz Vilmos.
Szegszárdon: Fejős J. M.
Szentesen: Dobray Sándor.

: Szebcnben: Dinges J. Nándor.
| Székesfehérvárott: Guthárd Mór.
I Székelyhidon : Szabó István.
| Szifágy-Somlyón: Breszler János.
; Szigetvárott: Kobarics Ferencz.
i M.-Szigethen: Fer?in Ferencz.
1 Szent-Tamason : Manoilovits J.
! Tisoltzon : •Küchta Dániel.
IToltschan: Bauer József.
! Tordán: Osztián testvérek.
; Topolyan: Ettinger D.
, Tokajban: Kempuer József.
jTrmesvárott: Weisz Bálint.
| Tnrniiiofcnrellóban : Aumüller Ferenci.
Turnseverinben: Csokulia D.

iTalcsán: Bauer János.
i Tiltelben : Kresztics Mihály.
: fj-Verbászon : Szmiha A.
Uj-Vidéken: Menráth Lőrincz.
Szék-Udvarhelytt: Dobray Nándor
Ungváron : Landau Dávid.
Uj-Aradon: Orth J. A.
Uj-Becsén: Kugler Ed. József.
Vág-Ujhelytt: Zobel és Sterner.

i Varasdon : Koterba Vincze.
Verseczen: Sehlemmer József.
Veszprémben: Guthard T. fiai.
Viddinben: Joanovics J.

. Vingan: Augu^ztinov Antal.
i Vukovarott: Birra György.
Zágrábban: Kroschel M.C.
Zentau : Győrffi Iván.
Zliahon.' Orbán Károly.
Zimonyban: Vasilievics Vazul.

, melyben szerencsés valék eddig

Gerenday Antal,
első orsz. szab. márványmugyártulajdonos.

18

Irodám f. évi július 25 - ke
óta (Dorottya-utcza a „Lloyd"
épületben 14. sz. a., a régi helyi-

ségemmel szemközt).

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

áron. 1732(1—4)

Régiségek és természetiek
irodája,

hol egy nagyválasztéku raktár mindennemű
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötőkböl a legolcsóbb áron, úgy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak, inadarbörők, tojások,
s űvegszeinek is találhatók.

Titkos 168« (9-12)

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

Med. (Ír. ffeifer Vilmos
Pest, király-uteza 27. sz Medetz-
házban, 1-só emelet, délelőtt 7 —9-ig,

délután 1 — 4 óráig
SSF* Díjazott levelekre azonnal

valaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megküldetnek.

Bérlet.
A fagyverneki vasútállomástól V/t, *

Kis Ujszállásitól 1 óra távolságra Puszts-
Kakas-Kettősön 350 holdnyi egy tagban
levő birtok szükséges gazdasági épületek-
kel f. 1866. évi sz. Mihály-naptól hatzon-
bérbe adó.

Bővebben értesülhetni P. Kakaton t. Ma-
sryarl István ur gazdatisztjénél Borbás
Látzló urnái, u to l só posta Kis-Uj-
gzállás. 1733 (2—8)

Marha-eladás.
Méltóságos Sándor gróf ur bajnai ura-

dalmának sári-sápi gazdászatában — Esz-
tergora közelében — az összes csiráízati
állomány, éspediglen: 11 darab fejős tehén,
1 db. bika, és 8 db. különféle fiatal marha
(bemer faj) e folyó évi augusztus hó 13-ik
napján délelőtti 10 órakor árverés utján el
fog adatni. 1734(2-3)

Jószág-igazgatóság.
Biztos és gyors kiirtása

a

patkányok s egereknek,
egy w. kir. kizár. szab. patkány- s egérpusztitó szer által gyertya formában.

Egy darab ára 50 kr. a. é.

Valódi minőségben kapható:
PESTEN: Török Jóisef gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik sz. a.,

továbbá:
N.-Becskerek: Nedelkovits. — Csáktornyán : Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J.
— JaHsenova: Dudovits J. — Keszthelyen: Wünsch F. — Kolozsvárit: Wolf J. -
Pozsonyban: Scherz Fülöp. — Sopronban: Pachhofer,— Soborsln: Franké A. V«-

raftdon: Halter D. F., — VerAceén : Bész J. K. uraknál. 1644 (IS - 17) \

Lég-viz (Lnftwasser)
mely különösen *ranyér-bet«gségeknél rendes használatra ajánlható; megbecsülhet-
len hatást gyakorol továbbá a szokványos főfájások, fejkószvény, mellszorongás,
emésztési tehetlenség, altesti bajok, búskomorság, dugulás, s az epeelkülönitéí
háborgatása weteiben.

1 palaczk ára 40 kr.
Valódi minőa<gbe» kapható: Pesten TÖR OK J Ó Z S E F gyógyszeré" urnái,

király-ntcza 7-dik sz. a. 1645 (14-17)

Marhabetegségek s marhavész ellen,
mely a forró nyári időben a szarvasmarha, sertés s a lovak közt a legnagyobb mér-
tékben dühöng, mint kitűnő g biztos óvszer az úgynevezett

korneuburgi niarliapor
használtatik; engedményezve a magas cs. kir. ausztriai, kir. porosz, s kir. szász
országok kormányai által, kitüntetve a londoni, párisi, müncheni s becsi érmekkel
s ő felsége az angol királyné s 6 felsége a porosz király udvari istállóiban sikerdús
használata által megpróbálva.

Valódi minőségben kapható:
PESTEN Török József gyógyszerésznél, király-uteza 7. sz., Thalmayer A. és
társa. Halbauer testvérek, Glatz J., Rakodczay A. — Bndán : az udvari
gyógyszertárban. — Aradon: Prob«t F. J., Tones cs Freiberger. — Abony :
Lukács A. — Brassóbnn: Heszheimer és társa, Gyertyánffy és fiai. — N.-Becs-
kerek: Nedelkovics. — Debreezenben: 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. — Gyöngyösön: Kocziánovicb. — Kassán: Novelly A. — Kolozs-
vártt: Wolf. — Komáromban : Belloni A., Ziegler és fia. — Kőszeg . Bründl J.
— Mohácson: Kögl. Altmann. — Nagyváradon: Janky A. - Nagy-Kanizsán:
Feszelhofer é» Rosenberg. — Nyíregyháza : Reich és Pawlavits. — Panesován:
Rausdian es nai és Gráf. — Paks: Flórián J. — Pozsonyban: ScberzF., Hacken-
berger testv .Waritsek,Kovács J — Rozsnyón: PóschJ. - Sopronban: Pachofer
L.. - MüllerP, Mezey A. — Székesfehérvártt: Legmann A. L., Kovács P . —
Szegeden: Aigner. — Selmeczen: Dimák, Zelenka, — Szepesvárallyán: Fett
J. B. — Szolnokon : Scheftsik István. — Sziszeken: Dietrich A. — Temesvárit:
Maxer és Sailer A., Babusnik.— Trencsénben : Kulka és Weisz, — Vaczon:
Bodendorfer. — Varasdon : Halter F. és Koterba. — Veszprémben: Láng J. és
Tuszkau M. — Verócze : Bész J. K. — Zeliz: Steyrer A. 1642 (4-6)

Teljes számú példányok még
folyvást kaphatók.

Előfizetési fölhívás

VASÁRNAPI IÍJSÁG
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

1866. második félévi folyamára.

Előfizetési föltételek:
(a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve

vagy Buda-Pesten házhoz hordva)

Félévre (július—deczember) . . . . 5 ft.
Csupán a Vasárnapi Újságra:

Félévre (július—deczember) . . . . 3 ft.
Csupán a Politikai Újdonságokra:

Félévre (július—deczember) . . . . 3 ft.
fg3sT" T:z előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tísztelet-példánynyal

szolgálunk. — A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. — A múlt fél-
évi czimszelvényekből egy-egy darab szíves beküldését kérjük.
fj^** A Vasárnapi Újság és PoÜtikai Újdonságok, mint legelterjedtebb lapok Buda-

Pesten s a vidéken, a t. ez. köüönség, kereskedelmi testületek, vállalkozók, gyá-
rosok s iparüzők hirdetményeinek fölvételére s közlésére is ajánltatnak. Az
igtatási dijak a. legolcsóbban fognak számíttatni, — többszöri hirdetésnél az
illetők különös kedvezményben részesittetnek. A fordítások németből magyarra
ingyen eszközöltetnek.

A Vasárnapi Ujsá? és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-uteza 4-ik ezám alatt).

Legolcsóbb magyar népies hírlap.
Előfizetési fölhívás ~

KÉPES ÚJSÁG
Í866. april- szeptemberi folyamára.

Egész évi folyam ára 2 íí., félévre 1 ft. postán küldve.

A „Képes Újság" megjelen minden hónap 1-ső és 16-ik napján, 32
nagy nyolezadrét hasábon, számos képpé], közhasznú és mulattató tarta-
lommal. — A „Képes Újság" évfolyama októberben kezdődik; akár
Pesten, akár vidékre, postán küldve april tői szeptember végéig, félévre

—* előfizetési ára csak 1 forint o. é.
Teljes számú példányokkal folyvást szolgálhatunk és e erprint

évfolyam 1. szamától Wgva folyvást előfizetni lehet 3 frUávaí eeélz évre
S H S Ö S Í Í ZÜnk tenDÍ m i n d a z° k»* k< ™ «, égés'. évfofyaL ' '
MénJSa 2 j £ ffiK?" *W ^ ^ ^ ^ &*• - Az előfizetési pénzeket

Cá. k. osztrák szabad, első amerikai és
angolországi szabadalmazott

ANATHERINSZÁJVIZ
POPP J. G.

gyakorló fogorvostól.
Bécsben, Stadt, Bognergasse Z. szám.

Ára egy üvegnek 1 frt. 40 kr Pakolásért 20 kr.
Ezen jeles készitmény 15 évi fennállása óta még Európán tul is terjedést és

hírt szerzett magának. Ennek használata különösen jónak bizonyult mindennemű
fogfájás ellen, száj gyenge részelnek mimien betegségei ellen, * fog»k mozgása,
könnyen vérző beteges íny, odvtsság és scorbut ellen. Feloldja a nyálat, mi által a
fog»koni kóképzői el lesz lávolitva, üditőleg és az izletre javitólag hat a szájban,
és elhárítja a száj kellemetlen szagát, mely mester---ges Tagy odvas fogak, étel
vagy dohányzás ál.al származik. Miután ezen szájvíz * fogakra és ízájrészekre
semmi tekintetben elgyöngitóleg vagy marólag nem hat, » szájnak mint tisztitó
szer a legkitűnőbb szolgálatokat te»zi, s annak minden réizeit tökéletes egészség-
ben és épségben egész a késő korig megtartja. — Bizonyítványokban nagytekin-
tetü orvosi egyéniségek részéről ennek ártalmatlansága és jelessége elismertetik, és
használata számos jóhirü orvosok általrendeltetik is.

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

N ö v é n y i f s g p o r , ára 63 krajezár.
Kaphatók Pesten: TÖRÖK J. gyógyszerész urnái, király-uteza 8. «z. Vér-

tessy Sándor illatszerárus urnái, Unschold Ede urnái váczi-utezában, Molnár
János urnái, Lneff M. iüatizerárus urnái, Thalmayer A. és társa, HofTmann K.,
Balftzky Sándor uraknál. Budán : Grünberg udv. gyógyszerész urnái, és Báth
gyógyszerész urnái, Tabán, külvárosban 1725 (4—12)

á „Képes Újság" kiadó-hivatalához,
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)

Fontos, vidéken lakókra nézve.

Az őrsi. engeű. ügynökség
(3000 o. é. ft. biztosítékkal)

Pesten. Deák Ferencz-utcza 6-ik
vesz arany, ezüst és más ékszereket,

valamint

is a legmagasabb árak mellett.
EUdott tárgyak bizonyos határideig visazavásárolhatók.

• -,A •*• C " ^ i T Í d * í •k^ZÖn,S1?'. m M l y a r a n y v * g y e z ü s t é k s z * r ^ e t eladni, . a z o k a t
.smet visszaváltam kíván, felkeretik miszerbt ezen tárgyakat a fentebb emiitett
ügynökséghez beküldeni szíveskedjék. viunvcn.

Ilynemű »egbizás«k az ügynökség által legpontosabban teljesittetnek
Jizen mtezet csekély díjszámítás mellett kölcsönöket eszközöl usv nacvahh

m.nt kisebb földbirtokosok, nemkülönben községek részére^ g y n a * y ° b b

Szintúgy foglalko -̂ik ezen intézet nagyobb s kisebb gazdaságok, valamint
Dada-pesti bérházak vételével, eladásával és haszoabérbeadásával is 1738 (2—4)

Ilii

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

MAGYARORSZÁG FŐVÁROSA.
Budapest leírása, képekkel.

Irta CASSIUS.
V', Negyedrét (60 lap). Számos fametszetű képpel 60 kr.

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

A képek jegyzéke: Lánczhid. Felső dunaparti uj lázsor. A pesti alsó dunapart.
A peuti alsó dunai kópart. Egyetem fóegyház. Református templom. A nemzeti múzeum.
•Megyeház. Pesti Lipótegyház. Iledoute-éptilet. Kereskedelmi testület épülete Gázvilá-
Ritási épület. József-árvaház. A képviselőház. A lovarda. Vendéglő a városligetben,
wermina-kápolna. 1). Fischof gyógyintézete Állatkert. Budai alagút. A király várpalota.
Budavár. Mátyás temploma Budán. Ráczfürdő Budán. Báró Eötvös nyárilaka. A kápolna
«s vidéke a Széchenyi hegyen. Lánczhidtér. Kapuczinusok zárdája. A szent Anna
'e™P|o m a- Erzsébet-forrás és fürdő Budán. Budai Ciászármalom és Lukácsfürdő. Az
o-Dudai hajógyár. A városház Budán. Gancz vasöntődéje Budán. 1704 (4—6)

A-t. magyar Cíerus számára.
Heckenast Gnsztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4. sz.) megjelent

és minden könyvárusnál kapható : *

WEINHOFEB JÓZSEF
ünnepi és alkalmi

EGYHÁZI BESZÉDEI,
melyeket megmagyaritott,

8 a szombathelyi székesegyházban
tartott saját beszédei függelékével

közrebocsátott
NAGY N E R J Á N O S . "<»(»-•>

Második kiadás.
8-rét (VIII és 597 kp). Fűzve 2 ft.

Az egyházi irodalomban kitűnő neve van e beszédek szerzőiének- n«.m t
magasztos áhítatot lehelő tartalmuk ajánlja azokat minden katholikr- ' ' c s u P a

Az MDCCCLV. augusztus XVIII.

ausztriai concordatnoi
f ö 1 v i 1 á g o s i t á s a.

Németből fordítva s a

concordatumdeák és magyar hivatalos szövegével.
(8-rét, 150 lap). Fűzve 1 ft.

Minden a kiadó-hivatalnál legalább 2 ft. értékig történt megrendelés
bérmentve küldetik meg.
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ÁRJEGYZÉKE
azon

LEGÚJABB MAGYAB KÖNYVEKNEK,
melyek

kiadó-hivatalában Pesten, egyetem-utcza 4-ik szám alatt megjelentek, és minden könyvkereskedésben kaphatók:

Szilágyi Sándor. Erdély ország története, tekintettel mű-
velődésére. Czimképes kiadás. Két kötet: (XV és 462; VIII és 511 lap), fűzve
4 ft. Diszkötésben - -

Guizot Ferencz. Az angol forradalom története
I. Károly haláláig. Fordította dr. Fésűs György. Czimképes kiadás. (489 lap),
fúzve 2 ft Díszkötésben

Gróf Károlyi Sándor önéletírása és naplójegyzetei.
Pulay Jánosnak a szathmiiri békességről irt munkája. Kiadta Szalay László. Két
kötet. Nagy 8-rét (XXIV, 390, 506 lap), fűzve 8 ft. 40 kr.
(A „történelmi emlékek" IV. és V. kötete).

Kautz Gyula. Nemzetgazdaságunk s a vámpolitika
folytonos tekintettel törvényhozási föladatainkra és társadalmi teendőinkre az
anyagi érdekek terén (a m. tud. akadémia által 1000 ft. díjjal koszorúzott
pályamunka. Nagy 8-rét. I. fele. Az egész munka ára

Dr. Weber György. A világtörténet tankönyve.
Tekintettel a műveltségre, irodalomra és vallásra. Toldalékul : A német és
magyar irodalom-történet vázlatban. A tizedik bővített kiadás után- Ezen mű
20 ötives füzetben jelenend meg. Eddig megjelent 18 füzet. Nagy 8-rét. Egy-
egy füzet 40 kr.

4 ft. 50 kr.

Mohi Róbert. Az államtudományok encyclopae-
- - - — - , . . i Adiája. Fordította Löw Tóbiás. Nagy 8-rét (496 lap), fűzve 4ft.

Horváth Mihály. Nádor-emlék. József cs. kir. fö-
herczeg Magyarország félszázados nádorának élete. Pályaképek főherczeg
József nádor életéből. Irta Garay János. (József nádor arezképével), (4-rét
(VIII és 196 lap). Díszesen kötve 6 ft.

Széchenyi István, gróf. Pesti por és sár.
budapesti lánczhid, s a helytartósági közlekedési osztály genesise. Nagy 8-rét,
(264 lap), fúzve 2 ft.

Cassius. Magyarország fővárosa.
i Mór. Kárpáthy í

lap. 16-rét), fűzve

Regény. Harmadik (népszerű) ki-
adás. Három kötet. (237, 277, 301

2 ft. 40 kr.

£f ClGabriely Adolf. Az építészet alaprajza. dák
Hetedik kiadás. Nyolcz rajzlappal ellátva. Fordította Teveli Varga Józsefi
(220 lap, 8-rét), fúzve 1 ft. 20 kr.

H n l m a v naa\áA Erkölcsi és tudományos olvas-
ás...v» n t f U l l d J t S d l d U . mány növendékek és nemnöven-

dékek számára. Máaodik olcsóbb kiadás. (,XVI és 572 lap, 8-rét), 9 színezett nö-
vényrajzzal. Képes boritékba kötve 2 ft. 40 kr.

Herrmann Ferencz. Átalános tanítás- és tanodái
neveléstan. Útmutatás a néptanodai tanítói hivatal czélszerü betöltésére. A fön-

te «i n**l 1 4 17^^.1 / l , : . „ f Négy kötetben. Nyolczadrét. Boritékba

Jósika Miklós. Emlékirat. {üz% ' 4ft.
Zilahy Károly. Hölgyek lantja. Magyar

kesztve. Egy aczélmetszettel. 8 rét. Fúzve 2 ft. Diszkötésben

müveiből sier-
8 ft.

"• 7t I * * 7 ^ - „ „ l , , í i Kéziratok § eredeti kiadások alapján
1 ValOgatOtt ni l inKai. Toldy Ferencz által A költő arcz-

Kéziratok
. — - , _ , Toldy F.

képével. 8-rét. 3 kötet. Fűzve 1 ft. 50 kr. Velinpapiron, diszkötésben 3 ft.

aV JállOS. S z e n t LáSZlÓ. Történeti költemény. Gyémánt-kiadás.
Két kötet. (248, 208 lap.) Ára fűzve 1 ft. 40 kr. Diszkötésben 2 ft.

A magyar nép dalai és dallamai. Hangjegyekre tette * kiadta
Színi Károly. (200 dal és dallam ) (8-rét, 219 lap), fűzve 1 ft. 20 kr. Vászonba
kötve 1 ft. 80 kr.

Vezércsillagok, vagyis velős mondatok és költői
gondolatok honi és külföldi remekírók müveiből. 12rét (391 lap), fűzve 1 ft.
50 kr. Diszkötésben 2 ft. 40 kr.

mPSP
F r a n c z i a u t á n Második teljes kiadás. (173 lap),
8-rét. Fúzve 1 ft. 50 kr. Diszkötésben 2 ft. 40 kr.

Tarkanyi Béla. Vezércsillag az üdv elnyerésére.
Imakönyv a kath. nőnem használatára. Zsebkiadás. (394 lap). Finom bőrkötésben
2 ft. Franczia bőrbe kapocscsal 3 ft.

KV1 * ó n Közhasznú magyarázó szótar a magyar irodalmi müvekben,
,. l \<iHl l í i l l . magán és hivatalos iratokban, hírlapokban és társalgási
nyelvben gyakrabban előforduló idegen szavak megértésére és helyes kiejtésére.
Jíagy 8-rét (VIII és 328 lap), fúzve 1 ft. 80 kr.

Kis nemzeti múzeum:
1. Magyar dalnok. A legszebb dalok, románezok, balladák s egyéb sza-

valásra alkalmas költemények gyűjteménye. (VIII és 876 lap,
16 rét), fúzve 50 kr.

2. és 8. Kisfaludy Károly válogatott mnnkái két kötetben, I. Versek és elbe-
szélések. II. Színművek. (318, 382 lap, 16-rét), fűzve 1 ft.

4. Regegyfingyfik. Jósika Miklós legszebb beszélyei a magyar nép és ifjú-
ság számára. Egy kötetben. (VIII és 342 lap, 16-rét), fűzve 50 kr.

Hoffmann Ferencz. 50 kis Wse. £,*
(12-rét, 90 lap), 5 szinez-;tt képpel. Képes boritékba kötve

Lukács Pál. Erdélyi kis utazó Lílt
16-rét). Képes boritékba kötve 50 kr.

ii»V V i l m n « F . t n l p l í k ö n V V a confirniatióhoz készülő protestáns
)YJ V l i m O S . _iIHK}KKOnyV hajadonok számára. Egy aezélmetszet-
tel. (290 lap, 16-rét). Vászonkötésben, aranyszegélylyel 1 ft. 20 kr. Díszkötésben
kapocscsal 2 ft. 40 kr.

Tarkanyi B é l a . Nagyböj t i kalauz Krisztus k í n s z e n -
vedésének és halálának negyvennapi megszentelésére, a nagyhéti ájtatos-
sággal együtt. 4 finom képpel. (VIII és 312 lap, 8-rét). Bőrbe kötve arany-
vágással 2 ft. 20 kr. Díszkötésben 5 ft.

Salamon Ferencz. Az első Zrínyiek, A »zigetv»ri hős ««-
képével. 8-rét (XVI és 659 lap) fúzve 8 ft. Diszkötésben * f t-

Salamon Ferencz. Magyarország a török hóditás
korában. Nagy 8-rét. (431 lap.) Boritékba fúzve 2 ft. 80 kr.

Jósika Miklós. Második Rákóczi Ferencz. Történeti re-
y. 16-rét, négy kötetben (404, 380, 386 és 372 lap), fűzve 4 ft.

Kőnek Sándor. A*
(XIV és 670 lap), fúzve

ko-
-rét

öft.
huszonhat nagy földképen egész földünk egyes

•) részeit ábrázolja az államok jelen területi viszonyai
Szerint. Hunfalvy János felügyelete alat^kiadva^ 12 ft.

Nélkülözhetlen segédkönyv, mely a történelem, természet % egyéb
c I O l l d l tudományok és művészet köréből lehetőleg minél több érd-kes tár-
gyat és egyéniséget betüsorozatos rendben megismertet Tiz kötet: A—Zwinglí.

Ára egy kötetnek 1 ft. öt kötetbe vászonba kötve 12 ft.

Uj magyar-franczia és franczia-magyar szótár.
A legjobb kútfők szerint szerkesztve. Harmadik tetemesen bővített és javított
kiadás. Két kötet. 1865. Ára fúzve 3 ft. 20 kr. Franczia kötésben 4 ft.

I. kötet: i'ranczia-magyar rész. D'aprés les meilleurs ouvrages publiées jusqu's
ce jour et specialement d'aprés le dictionaira frangais de Mólé. (27iv, nyolezadrét.)
Fűzve 1 ft. 60 kr.

Il.kötet: Magyar-franczia rész. Irta Babos Kálmán. (33 iv,8r.) Fúzve 1 ft. 60 kr.

Függelék az ideiglenes törvénykezési szabályokhoz.
A'z uj törvénykezési rendszer behozatala óta kibocsátott szabályrendeleteknek
hivatalos felhivás és hiteles adatok nyomán összeállított teljes gyűjteménye. —
Első folyam. 1861 — 1863. Második újonnan átvizsgált kiadás. Nagy 8-rét.
(227 lap.) Boritékba fűzve 2 f t-
Második folyam. (1861.) Kiterjedő betűrendes tárgymutatóval. (255 lap), fűzve

Harmadik folyam. (1865.) Kiterjedő betűrendes tárgymutatóval. (VIII és
128 lap). Boritékba fűzve x f t 2 0 k r -

Külön függelék az ideiglenes törvénykezési sza-
bályokhoz. Ideiglenes sajtó-rendszabályok. (Tartalom: 1865. június 8-ki k.
kir. leirat. - Bírósági utasítás. — 1852-ki sajtórendtartás.) Nagy 8-rét 40 kr.

f T 7 7 ! K n fii o n . ü l / 1 ^ Az 1852-ki deczember hó"Í2. és20 , ugy 1864-ki február hó
K U l O n I U g g e l e K . 29-én kibocsátott bélyeg- és illetékszabályok. Az ösz-

tzes pót-rendeletekkel kiegészítve ét felvilágosító jegyzetekkel kísérve. Nagy
8-rét (IV és 107 lap), fúzve l f t-

Kimeritö árjegyzékek ingyen! Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala.

Tizenharmadik évfolyam.

Pest, augusztus 12-én 1866.

Előfizetési föltételek 1866-dik érre: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csnpan Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

m r Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január 1-tffl kezdve: Egy, négyszer habzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri i
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: HnasensfeIn és Votler — XI
Jaeger könyvkereskedése; liéislien : Oppelik Alajos. — Bélyek-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr. 'vogier. —M..*

E férfi arczképe két okból jelenik meg e
lapban; mert a közelebbi erdélyi országgyű-
lés jelesei közé tartozott, és nincs többé
politikai küzdterünk sorompói közt, hol
szava oly nyomatékos, mint személyisége
népszerű és becsült vala; s mert közhasznú
élete megérdemli, hogy haláláról az iroda-
lom kimerítő tudomást vegyen.

Fejér M. született 1812. szept. 30-kán
Aranyos-Székely székben Kö venden; tanulni
kezdett a tordai unitárius altanodában
(gymnázium), folytatta a kolozsvári felta-

nodában (kollégium) 1822—
1834-ig, jogot végzett a kolozs-
vári róm.-kath. lyceumban 1835
—36-ban; 1836-iki jun. 12-én
aranyosszéki táblabiróvá esküdt
fel, nov. 13-án kir. táblai írnok-
ká; az unitárius státus közbi-
zalma az 1837-ben Kolozsvárit
tartott főtanácsban fő tanodái
tanárrá választotta, az 1841-ben
elhunyt nagytehetségü Szent- ,
iváni Mihálylyal együtt, a mit
ő elfogadott, de bővebb önki-
képzés végett a külföldi egye-
temekre kért utlevelök kiadá-
sának a kormány által való
hosszas halasztása miatt, vala- , ^
mint egészségi tekintetből is,
attól fölmentetését kérte sl837
végén meg is nyerte. Életpályá-
jává az ügyvédséget választotta,
s még 1837-ben a nagy-szebeni
erdélyi országgyűlés alatt tette
le az ügyvédi vizsgát, 1838-ban
oklevelet nyert; a kir. kincstár
a kir. közügyigazgatósághoz
tiszteletbeli gyakornokká nevez-
te; 1841-ben fizetésbe lépett s
itt szolgált 1848-ig; az irnoki
fokozatokon gyorsan áthaladt;
kitűnő tehetségei hivatalnoki
•pllása fölé, elöljárói s a kir. tábla
legünnepeltebb ügyvédei barát-
jokká emelték. Csakhamar a közügyigazgatd-
ság legfontosabb hivatalos ügyeinek kidol-
gozása rá lőn bizva,söt maga a kir. kincstár
igen nevezetes dolgok elintézésében manda-
tariusává nevezte, — mi azon időkben ritka
kitüntetés volt oly ifjú hivatalnokra nézve.
Sok hivatalos dolgai mellett is ismerői, jó em-

Kövendi Fejér .Márton.
(1812—1865.)

bérei, barátai, sőt más birtokosok is csaknem
mindennap folyamodtak hozzá tanácsért;
1848-ban a magyar kir. váltó-feltörvény-
széktöl Pesten váltó-ügyvédi oklevelet nyert.
Ez évben nősült.

A nagy emlékű év nemsokára őt is na-
gyobb pályára hivta, Aranyos-szék a pesti
közös hongyülésre képviselőjévé választ-
ván, hol mint Erdély és Magyarország fel-
oldhatlan egyesülésének barátja, e fölött
a székely nép érdekeinek szabadelvű vé-
dője, a szabadelvű párt rokonszenvét és

FEJÉR MÁRTON.

sokak barátságát nyerte meg A nagy
katastropha után 1849. augusztus havában
Erdélybe indult. Azonban a mint Kolozs-
várra érkezett, elfogták, vizsgálat alá vet-
ték, s csak 1850. január 25-kén szabadult
meg; júliusban a haditörvényszék büntelen-
ségét kimondván, további kereset alól fel

Kiadó-tulajdono. Heckenast Gasttár. - Nyomatott »aját nyomdájában Pesten, 1866 (egyetem-utc« 4-ik uám alatt).

lőn mentve. . . . A tört reményű férfi egy
időre családi körébe vonult vissza: hivatalt
vállalnia nem lehetett, a politikai tér el volt
zárva, az irói pálya vas korlátok közé szo-
rítva és birtoka, tehetségeihez s igényeihez
illő munkássági tért nem nyújtott, egyedül
az ügyvédség útja látszott előtte nyitva
állani. Ezt választotta tehát, mint az elvek
és meggyőződések szabadságának ez idő
szerint ránézve biztos menhelyét. 1852-ig
haladt az idő, inig az ügyvédkedésre enge-
délyt kapott. Úgyvédkedését a hazafiak sze-

rencsének vallották s öt bizal-
mukkal a legjelesebbek tisztel-
ték meg.

A viszonyok s népszerűsége
által előidézett szerfölötti mun-
kássága miatt testi egészségét
már 1854-ben lassú sorvadás
támadta meg, mi 10 év alatt
oda fejlett, hogy orvosi ajánlat-
ból s övéinek kérésére ügyeit
már 1860-ban apasztani kez-
dette, 1862-ben pedig az ügy-
védségetegészen elhagyta. Nagy

\ befolyású volt egészsége meg-
rendülésére 1857-ben született
fiának halála, mely miatti bús-
komolyságát cs^k nagy önmeg-
tagadással volt képes a hozzá-
tartozók kímélése tekintetéből
eltitkolni. Ezentúl magánéletet
élt; azonban most is naponkint
jöttek hozzá védenczei s ba-
rátai jogügyeikben tanácsát ki-
kérni.

Az októberi diploma hazánk-
ban is a politikai légkört kissé
szabadabbá tevén, a közbizalom
őt ismét a politikai pályára
hivta.

1861-ben Kolozsvár városa
esküdt képviselői közé válasz-
totta, honnan társaival együtt
1862 elején kilépett; 1863-ban

Aranyosszék választotta képviselőjévé a
íiagy-szebeni országgyűlésre: oda elment,
de be nem; 1865-ben ismét megválasztotta
az erdélyi országgyűlésre; gyengült egész-
sége daczára választóinak benső kérésére
elfogadta; a magánértekezletekben, valamint
a gyűlésekben is folytonosan munkás részt,.-.

32-ik szám.


