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Titkos

BETEGSÉGEK,
újonnan keletkezettek

8 nap alatt
minőségre nézve
48 óra alatt

meggyógyít tatnak

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

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

Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leg-
gyorsabban esiközö'ltetrií'k.

Lakása: király-utcza , 83. sz. a. 1-sí
enie'et 2192(8 — 12)

Titkos 2283 (2 -12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
biíonyult mód szerict, sokszor a nel-
kűl. ho$y a bete# hivatásában vagy
életmódjában gatoltatnék, ityAke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyít

Med. rir. Helfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. sz. Medetz-
hazban, l-ső emelet, délelőtt 7 - 9-ig,

délután 1-4 óráig
„ ^ Díjazott levelekre azosnal

TalasEoltatik, s kívánatra a gyogy-
nzerek i(t megkűldetnek

Viz által légzárolt

SZOBA-ÜRSZÉKEK,
melyek által a búz tökéletesen elzáratik, darabja 5 ft., lakkozott 8 ft., csinos szer-
kezetű s finoman lakkozva 15 ft.

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

Egészen teljes és díszes Angle8-ek víztartóval, porczellán-caészével erős hor-
gany-érczból szilárd gépezettel, famunkálattal együtt, minden házi árnyékszékhez
könnyen alkalmazható, helyben általam fölállítva egyévi jótállás mellett 80 ft.
Mustrák mindenkor készen tartatnak.

Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott

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

A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 foirnt ezámittatik.
Továbbá folytonosan készen kaphatók fürdő- és ülő kádak a legerősebb

horganyérczbő. ^ ^ J f l KÁROLY,
2188 (6—6) bádogos-mester

Raktár: réesatér í . SE. a., a városháza mögött.

A középdunai gőzhajó-társaság
t. részvényeseihez.

A középdunai gőzhajó-társulat igazgatósága a t. választmány határozata folytán
ezennel közhírré teszi, miszerint az eddig kiszolgáltatott ideiglenes nyugtáknak rész-
vényekkel való beváltását folyó évi szeptember 15-től bezárólag folyó évi október 15-ig
fogja eszközölni irodai helyiségében (Pesten, feldunator 2. szám, 2. emelet.) Szabály-
szerű forgatmánynyal ellátott nyugták előmutatói, saját nevükre állíthatják ki a rész-
vényeket. Az átvevők az átvételnél a bélyegdijt kifizetni kötelesek. — Kik a kitett
napig részvényeiket a késedelmi kamatokkal együtt teljesen befizetni elmulasztják,
azoknak eddigi befizetései a társulati pénztár javára esnek, s a részvényesek közül ki-
törültetvén részvényeik a társulat tulajdonává válnak.

Az eddig semmit nem törlesztett aláíróktól a befizetés többé nem fogadtatik el.
Pest, augusztus 28-án 1867.

2230(2-3) Az igazgatóság.

Pezsgőborok!!
közvetlen Franciaországból vámmen-
tes ládákban 10 palaczkjával s feljebb.
Louis Roederer a Reims: carte blanche;

Jacquesson et fils a Chalons: Créme
de Bouzy 2 ft.

Napóleon grand vin ; Moé't & Chandon
a Epernay: Crémaut rosé 2% ft. A
fentebbi fajokból '/> palaczkokban
l'/t ft. 2097 (22-24)

A pénzösszeg bérmentes beküldése vagy
postai utánvét mellett szétküldetnek

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

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

biztosítása mellett, rendel

orvostodor.
Lakása Pesten, fürdő-utcza 3. sz., a

József-tér sarkán.
S^F" Elfogad naponkint 11 órá-

tól l-ig. 2234 (2—12)
W Megkereshető levél által.

Gyógyszerész gyakornokul
felvétetik egy jó házból való 6 gym-
nasialis osztályt végzett fiatal ember,
illendő feltételek mellett. N. K. Kisúj-
szálláson, Boleman István gyógy-
szerésznél. 2241 (2-2)

Újonnan megnyitott raktára

BRÜMER TESTTÉREK
GS. kir. szab.

LAMPA-GYARANAK
PESTEM,

uri-ntcza 3-dik szára, Trattner-fíárolyi-féle házban,
ajánlja a legbővebb választékban,

mindennemű petróleum- és ligroin-lámpáit;
legczélszerübb s legújabb diszes formákban,

MF" a legolcsóbb gyári árakon. ~Ü§
Ugyszinte petróleum- és ligroilie-Olíljait legjobb minémü-

ségben, a legolcsóbb árak mellett. 2224 (3-3)

Biztos és gyors megölése

patkányok s egereknek,
egy os. kir. kiz. szab. patkány- és egér-irtó-szerrel

gyertya-alakban.
Egy darab ára 50 kr. a. é.

PESTEN: Török József gyógyszerész urnái, király-utcza 7-ik »z. a..
Beftzterrzebanyan: Göllner H. — Brassóban: Gyertyánffy és fiai — Csáktor-
nyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J- — Eszéken: Deszáthy István. —
Győrött: LehnerF. — Jassenovaban: Declovits J. - Kassán: Novelly A —
Kesethelyen: Wünsch F. — Kolozsvárit: Wolf J. — Lngoson: Kromler S. —
IV. BecukercWrn: Nedelkovits. — Pápán: Bermüller. — Pozsonyban: Scherz
Fülöp.-Segesvárt: Teutsch J. B. Sopronban: Pachhofer L. - Tlsza-Uj-
lakon: Roth J. - Újvidéken: Schreiber F. — Varasdon: Dr. Halter A. - Ve-
röccén : Besz K. J. uraknál. 2202 (9 — 12)

Pályázat tanári állomásra.
A nagy-váradi reformált egyház, a kebelében fennálló 3 osztályú gymnásiumot

egy 4-ik osztály felállításával nagyobbitani határozta el.
Ennek folytán pályazatot nyit, egy _ a 3-ik és 4-ik osztály vezetésére szükséges

tanári állomásra, mely — a J*kbé£t l s beleértve - 700 ft. évi fizetéssel van összekötve.
A rendes gymnásiumi teendőkön kívül, kötelessége lesz még, az illető tanárnak, a hely-
beli kath. algymnásiumot látogató reform, tanulókat a hittanban oktatni.

Az ez állomásra pályázni kívánók felkéretnek, hogy képességeiket bizonyító iratai-
kat, legfóllebb f. hó 25-ig, vagy személyesen, vagy levélben az egyház alólirott főgondno-
k«hoz N.-Váradra beterjeszszék. — N.-Várad, 1867. szept. 3-án. A főgondnok
2235(3-3) T a r I m r e .

Altesti sérvben szenvedőknek.
Levélkivonatok Sturzenegger Gottliebnek Ilerisánban, Appenzell kan-

tonban, Sveiczban.
Két év óta kettős lágyéksérvben szenvedek, mely nekem hébekorban iszonyatos

fájdalmakat okozott. Ön kitűnő két köcsög sérvkenőcse, melyet f. évi január 10-én
kaptam, oly hathatósnak bizonyult be, hogy most már fájdalmakat nem érzek s a sérv
is csaknem elenyészettnek tekinthető s mondhatom ugy érzem magam, mintha újra
születtem volna. Elóvigyázat tekintetéből mégis kérem önt, miután a gyógyítást tökél-
letesen befejezni akarom, küldjön nekem sérvkenőcséből ismét 2 köcsöggel.

Treptow, a Rega mellett, Pomerania febr. 27-én 1867.
C. G. pék-tanoncz.

örömmel ragadok tollat, hogy önnek megírhassam, hogy ön, istennek hálát
sérvkenőcse által 16 éven át tartó fájdalmaimból tökélletesen kigyógyitott. Ezért ezer-
szeres köszönettel tartozom. Az Isten s ég áldása vegye önt körül, mert ön azt megér-
demelte. Bár embertársaimnak tudtára adhatnám, kik sérvbajokban szenvednek, bizo-
nyára megtenném, hogy Sturzenegger kitűnő sérvkenőcsét vegyék használatba.

Constanz, június 29. 1867. F. H.
E kitűnő s egyátalában semmi ártalmas anyagot magában nem foglaló sérvkenőcs

reggel s este egyszerűen bedörzsöltetik, a gyógyulás bekövetkezik a nélkül, hogy kel-
lemetlenséget vagy gyuladást okozna. Egyedül megrendelhető köcsögszámra 3 ft. íO
kr. a. ért. Pesten Formágyi F. gyógyszerész által, Széchenyi sétatér 26. sz. a., és
Bécsben Weiss József gyógyszerésznél zum Mohren 444. sz. a., unter den Tuchlau-
ben. — Zágrábban Millbach Zsigmond gyógyszerész. — Temesvárit Quiriny A. vá-
rosi gyógyszertárban.

Tisztelt ur!
Van szerencsém önt tisztelettel kérni, küldjön betegeim számára kitűnő sérvke-

nőcséből ismét 7 köcsöggel és pedig 2 köcsöggel a gyengébb, 5 köcsöggel az erősebb
féléből. Az eddig öntől kapott adagok a soha nem reménylett eredményhez vezettek,
következőleg ön által a szenvedő emberiség javára oly szer alkottatott, mely nemcsak
minden theoriát felülmúl, hanem minden altesti sérvben szenvedő emberbarátok ön irá-
nyában áldással s őszinte köszönettel tartoznak. — Steudnitz-Siegendorf, Porosz S«i-
léziában. Haynau kerületben, július 31-én 1867. 2239 (1 -7)

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

AZ ANGOL A MAGYAROK

ÖSTÖRTÉNELME
irta

JÓSIKA MIKLÓS.
Három kötet.

8 rét. (965 lap.) Fűzve 4 forint osztr. ért.

FORRADALOM TÖRTÉNETE
I. Károly haláláig:.

Irta
Ouizot Ferencz.

Fordította
dr. Fésűs György.

Czimképes kiadás.
(489 lap) fűzve 2 ft. Diszkötésben 3 ft.

Magyarország
a török hódítás korában.

Irta
Salamon Ferencz.

Nagy 8-adrét. (431 lap.) Borítékba fűzve
2 ft. 80 kr.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott sajét nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt.)

I* Napóleon császár
ÉLETE.

A leghitelesebb kútfők után. •
Harmadik kiadá*.

3-rét (504 lap). Ára fűzve 2 ft., díszesen
kötve, aranyvágással 3 ft.

Tizennegyedik évfolyam.38-ik szám.

Pest, szeptember 22-én 1867.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok egyflü: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpán 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 CJság és Politikai l'Jdonnágolcat illetőleg: Egy, négyszer hasibzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bemben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro 9. — Bélvesr dii tüix
minden igtatás után 30 ujkr. J

Az elmúlt szomorú időszak alatt külföl-
dön tartózkodott hazánkfiai közül aránylag
jelentéktelen helyzetből egy sem emelkedett
magasabbra, mint Türr István, s bízvást
elmondhatjuk, hogy az előbb alig ismert,
azután annyira ünnepelt férfi, ez emelkedést
egyedül saját érdemeinek, elvei mellett hü
kitartásának s kiváló személyes tulajdonai-
nak köszöni. Most, midőn oly sok évi távol-
lét után hazájába, bár csak ideiglenes láto-
gatóként visszatérve, mind a fővárosban,
mind szülővárosában oly szívélyes kitünte-
tésekkel fogadtatik, s jelenléte és egyénisége
országszerte a legnagyobb érde-
keltséget költi, kedves köteles-
ségünknek ismerjük, arczképével
s életrajza főbb vonásaival meg-
ismertetni olvasóinkat.

Türr István Baján született
1824-ben, s ugyanott végezte
iskoláit. Fiatal korában a kato-
nai pályára lépett; s a forrada-
lom kitörésekor mint hadnagy
szolgált egy Olaszországban ál-
lomásozó osztrák ezredben. Az
önvédelmi harczban, helyzeténél
fogva tettleges részt nem vehe-
tett; de annak minden mozzana-
tát figyelemmel kisérte a távol-
ból, várva az alkalmat, hogy az
osztrák szolgálatból kilépve, ha-
zája ügyének ajánihassa föl ka-
rát és tehetségeit.

Jan. 19-kén 1849-ben, ál-
ürügyet használván, átlépte a
Ticinot és szolgálatát az egy-
mást sürüen követő szökevé-
nyekkel együtt a piemonti kor-
mánynak felajánlotta, mely azt
elfogadta és az alakítandó ma-
gyar légió parancsnokságával
megbizta. A novarrai vereség
azonban e kis csapat reményei-
nek véget vetett, és a piemonti
területről visszavonulásra is
készteté.

A hazába bejutniok lehetetlen leven, a
szabadságot kívánták szolgálni bárhol is,
miért^ Türr e csapatot a badeni nagyher-
czegségbe vezette, hol szintén forradalom
ütött ki. Itt a légió parancsnokságán kivül,
még három badeni zászlóalj szervezésével
bízatott meg, melyeknek élén résztvett e

T ü r r I s t v á n .
hadjáratban, mig végre a badeni haderők
szétszóratva, Türr az ideiglenes kormánynyal
és csapatával együtt Helvetiába menekült,
honnan a világosi fegyverletétel hirére, hon-
fitársaink legnagyobb része Amerikába szál-
líttatott a svájczi kormány költségén.

Türr ezután Parisban és Londonban tar-
tózkodott, mig 1853-ban február hóban
csatlakozott azon olasz hazafiakhoz, kik a
milánói felkelési kísérletet szervezték, mely
azonban meghiúsult, és„Türrnek is 40 napi
fogságot szerzett-Ezután ^ünli!3irs2áTrriize*
tett, innen azonban csakhamar alkalmat ta-

T Ü R R I S T V Á N .

Iáit Angliába és onnan keletre eljutni, hol,
az orosz elleni harczban részt veendő, Omer
basa seregébe kivánt belépni, mely óhaja
azonban nem teljesülhetett.

Angol szolgálatba lépett tehát, és mint
ezredes Krimiából Oláhországba küldetett
egy szállitárcsapat (train) szervezésére és a

harcztérre szállítására. Ez alkalommal ju-
tott Türr azon kelepczébe, melyből csak az
angol diplomatia közbejárása folytán szaba-
dult ki, a mely esete akkor az összes európai
sajtót foglalkoztatta: elfogatása t. i. Buka-
restben az osztrákok által.

Itt egykori katonatársa, Hauszer ál-
tal megismertetvén, csakhamar 5 tiszt és
20 fegyveres harczos között találta magát,
és rövid idő múlva ingyen-szállással vala
ellátva az ottani katonai börtönben. Elfoga-
tását a bukaresti térparancsnok azzal indo-
kolta, hogy most osztrák területen vannak.

Bukarestben Türrnek nem
sok ideje maradt megfontolni,
mily komoly helyzetbe jutott
egyszerre, miután még ugyanaz
nap éjjel 30 ember kísérete alatt
útnak indíttatott Erdély felé,
Brassóba, hol aztán összesen
"27-szér hallgattatott ki.

Szabadulását Türr az angol
királyné közbenjárásának kö-
szönheté.

Triesztbe kisértetett, hol ha-
jóra szállván, ismét a keleti
harcz színhelyére sietett, ott
előbbi állását elfoglalandó.

A háború bevégezte után
^ legnagyobb részt keleten tartóz-

kodott 1859 elejéig, midőn az
Ausztria elleni háborúban részt-
veendő, számos derék honfitár-
sunkkal együtt ö is Olaszor-,
szagba sietett és Cavournak szol-
gálatait felajánlotta. Cavour Ga-
ribaldihoz küldé, kinek oldala
mellett részt vett mindazon me-
rész fegyvertényekben, melyeket
a „havast vadászok" Varese,
Como, de San Fermo, és Trepon-
tinál Úrban csapatai ellen kivív-
tak, hatalmasan támogatván csa-
tangolásaival az egyesült fran-
czia szard erők hadmüködéseit.

Treponti bevételénél bal kar......
ján nehéz sebet kapott, mely miatt a Brescia
ellen folytatott hadmüveletekben már nem
vehetett részt.

A villafrancai béke után Türr kardját
ismét hüvelyébe dugta, de csak rövid időre,
miután néhány hónappal később ismét Ga-
ribaldi környezetében látjuk őt, a spinola
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kastélyban Geoua mellett, honnan azon me-
rész hadi merénylet kiindult, mely egy bi-
rodalmat döntött meg, s melynek hőseit
oly méltán illeti meg a történelem azon
dicső névvel: egy az ezer közül.

Az ezernégy emberből álló hadcsapat
május 6-án hajnalban szállt hajóra a legna-
gyobb csendben, ha nem épen titokban is,
mert hogy Victor Emanuel annak elindulá-
sát nem azon levélből tudta meg, melyet
GraTibálHT hozzá a hajó fedélzetéről intézett,
az ma már nyilt titok.

Kezdetben az expeditiót mindjárt azon
baj érte, hogy va lőszer, melyet csempészek
a tengeren voltak neki átadandók, nem ér-
kezett meg, és igy az a legszükségesebb ha-
diszer nélkül volt kényszerülve útját foly-
tatni.

Garibaldi ezen szorult helyzetben Türrt
bizá meg egy igen kényes küldetéssel, azzal
t. i. hogy az orbitelloi térparancsnoktól sze-
rezze meg az elmaradt szükséges lőszert.

Ennek Garibaldi küldetéséről tudomása
nem lévén, természetesen vonakodott csa-
pata számára a kívánt 150 ezer töltényt ki-
szolgáltatni, és csak Türr ügyes és ildo-
mos^ eljárásnak volt köszönhető, hogy a
piemonti parancsnok végre engedett, azon
megjegyzéssel, miszerint tudja, hogy kato-
nai szempontból hibázik, de ha hibát követ
el, azt, most már ő is ugy van meggyőződve,
a királyért és Olaszország boldogságáért
teszi.

Ezen kísérlettől függött a merénylet
sikere. Garibaldi tovább hajózott és másnap
kikötött Marsalánál, majdnem csodálatos
szerencsével, miután néhány perczczel ké-
söbTSTaz öt üldöző nápolyi hajók gőzöseit
fénéTíbe fúrták volna.

Türr az első volt, ki lábát partra tévé.
Sicilia Garibaldi kiáltványaira tömege-

sen kelt föl: papok, köztük a híres Pantaleo,
álltak a csapatok élére, és néhány nap múlva
Garibaldi első győzelmét vivta ki Calatafi-
minál, hol csapatai oly csudákat miveltek,
melyekről Odo azt írja, hogy Garibaldi,
Bixio, Türr és társaik se nem fők, se nem
parancsnokok, ők katonák, kik a legnagyobb
elszántsággal verekednek a közharczosok so-
raiban.

Palermo bevétele, és a bourbon csapa-
tok kiszoritása a városból leginkább Türr
tanácsai folytán sikerült, miért is öt Garibaldi
a nemzetőrség főfelügyelőjévé és tábornokká
nevezte ki.

Türr ezután a hadsereg szervezésével
foglalkozott éjjel-nappal, és pedig oly si-
kerrel, hogy Bixio dandára már 10 nap
múlva, és utána hazánkfia Éber dandára is
útnak indulhatott Messina felé.

Az e városnál vivott ütközetben Türr-
nek dicső része volt, valamint az is legin-
kább az ő érdeme, hogy a száraz földre át-
szállás, daczára a Reggio körül volt nagy-
számú bourbon csapatoknak, oly könnyen
sikerült.

Nápoly bevétele után GaribaMi Türrt
nevezte ki a város polgári és katonai kor-
mányzójává, mely állásában Türr kitűnően
felelt meg mindkét hivatásának, gj'orsan
szervezvén a polgári közigazgatást is, melyre
oly nagy szükség van, midőn a forradalom
lever és követ egy zsarnok kormányt.

A sancta-mariai ütközetben szintén Türr
San Angelo felé tett merész mozdulatának
köszönhető, hogy az ütközet meg lön nyerve,
s hogy a királyi csapatok Capuáig kénysze-
rültek visszavonulni.

Ezen ütközet eldönté a régi nápolyi ki-
rályság sorsát, mely most már csak Gaetára
szorítkozott, s melyet azután a piemonti
hadsereg vett vivás alá.

A hadjárat bevégezte után az olasz kor-
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mány megerősité Tiirrnek altábornagyi
rangját, és a király jóakaró hajlamainak és
bizalmának jeléül öt szárnysegédévé ne-
vezte ki.

Azóta gyakran részesült a kormány ré-
széről fontos és kényes megbízatásokban.

Különös tapintattal járt el mint főfel-
ügyelő, a Garibaldi által alakított és egy,
Cavour és Kossuth között létrejött egyez-
mény folytán, az olasz kormány által meg-
tartott magyar légió nagyobb mérvekben
szervezése körül.

1861-ben szeptember hóban Türr altbn.
Wyse Bonaparte Adél kisasszonyt, III. Na-
póleon császár unokahugát vette nőül.

Két évvel később elbocsájtását vette a
tábornok az olasz seregből, egyedül ultábor-
nagyi, és a király szárnysegédi czimét tart-
ván meg.

Tavai fi königgrátzi ütközet után Türr
Belgrádban szervezett egy hadcsapatot,
melyIyel, mint Klapka északon, ugy ő délen
volt betörendő Magyarországba. — A háború
bevégzödése után Türr visszatért Olaszor-
szágba. .

Kecskés Jóska.
Jóska lelkem merre voltál,
A kocsidon kiket hoztál?
„Áron zsidót egy darabon,
De leszállóit még az utón."

Piros vércsepp az arczodon;
Arany gyűrű az ujjadon!
„Erdőn jártam, ág megütött,
Ezt meg leltem az út között."

Ölelésed olyan hideg;
Mi vérzé meg kezeidet?
„Ne bánd te azt szivem Örzse,
Csak te gyere ide ölbe!"

Az óra kong, — éjfélre jár . . .
„Szivem Örzse alszol-e már?
Nem látod-e, ottan két szem
Mint mered rám a sötétben?"

„Uram ne hagyj! — a lány sikolt —
Hisz megölted te a zsidót — !
„És azután ha ugy volna —
Volt nála pénz, gyűrű, óra!"

Egyre tátong a kisértet,
Körülötte a lidérczek.
Kecskés Jóska tán attól fél?
Ki bántaná egy zsidóér'f! . . .

— Másod napra viradóra
Tömlöczben ül Kecskés Jóska;
Harmad napnak viradóján
Ott függött az akasztófán.

Negyed napon hogy levették,
Sírba tették, betemették;
Barna kis lyány imádkozott,
Szeme raja harmatozott.

Pásztói.

II. Rákóczy György fejedelem meg-
választatása és beigtatása.

(Folytatás, i

IV.
Ifjú Rákóczy György megválasztatásá-

nak hirét az öreg fejedelem elölegesen posta
által tudatta Rácz kapitihával. A posta
márcz. 24-én este érkezett meg s az ügynök
26-án már gratulált a szerencsés eredmény
felett, erőt és segítséget kívánván Istentől
hozzá. Ugyanakkor megírta eddigi alkudo-
zásainak eredményét is.

Az alkudozást ö közvetve és közvetlenül
folytatta a nagyvezérrel. Ez márcz. folytán,
egyik agája az erdélyi ügyekbeavatott Zül-
fikár által megizente, hogy az ajándékokon
kívül még 15,000 tallért kíván a szultánnak.
Az aga ez alkalommal sokat vallatta Ráczot
a küldendő ajándékok minémüsége iránt;
Rácz kitéröleg felelt: kétségtelenül a hatal-
mas császárhoz illők lesznek azok. De az

aga ebbü nem nyugodva meg, faggatta to-
vább s tette hozzá, hogy Barcsay azok ér-
tékét 32 ezer tallérra becsülte. Rácz a kí-
vánatról márcz. 19-én már irt; de minthogy
gyanakodott, hogy az egész csak az aga
munkája, az időközben megbetegedett Zülfi-
kárt, a mint jobban lett, meglátogatta. Az
aga megint a régi választ adta: „küldje meg
urad a 15,000 tallért s bizony maradékai is
nemzetségről nemzetségre bírhatják a feje-
delemséget, sőt Magyarországot is fejede-
lemségéhez hódoltathatja," biztatá, mert —
tette hozzá — a Porta megengedte, hogy az
ifjú Rákóczy,,a mi szegény hazánk szabad-
sága szerint választassák.'1 És vélekedék a
követ, a fejedelem nem fog derekas kiadá-
soktól megmenekedhetni, mert ezen nem-
zetségnél adakozás nélkül keresztyén fe-
jedelem mitsem nyerhet. S azért ha a
megerősítésre adakozni is kell — a naza
szabadsága nem fog gyöngülni.*)

A porta ez ajándékok ügyét nagyon szi-
vén viselte. April végén egy előbbkelő
posta — Dániel Ferencz —•• érkezett be, ki-
től midőn az ifjú fejedelem megválasztatását
megérté a nagyvezér: „a dolog jól van" sza-
vakkal ereszté el magától. Ezután Zülfikár
aga tudakozódott tőle sokat az ajándékok
minémüségéröl: „Csak — monda — ő nagy-
sága mostan egy kevés költséget ne szánna
kiadni; még nagyobb dolgot is végbevihetne
azzal."

S mi volna az? kérdek tőle Dániel és a
kapitiha.

Mivel az ur Isten — feleié az aga —
megengedé ö nagyságának azt érni, hogy fia
fejdelemmé választatott: jó volna, ha biro-
dalmát is kiterjesztené. Most megkaphatná
az engedélyt a hét (t. i. a Bethlen által birt
hét) vármegye visszafoglalására.

Ilyesmikkel más törökök is biztatták
őket s annyival élénkebből, midőn értesül-
tek, hogy az ifjú fejedelem Báthory Zsófiá-
val jegyeztetett el. Ez sok aggodalomnak
vette elejét, mert a Portán tartottak, hogy
az ifjú külföldi uralkodó házba fog háza-
sodni s ezáltal hűsége a Porta iránt megren-
dittetik. •*)

Mind e biztatás arra volt számítva, hogy
az ajándék és fizetés kérdésében az erdé-
lyiek kedvezőleg hangoltassanak. S valóban
nemsokára különös alkudozás vette kezde-
tét — egy kapzsi és egy fösvény ember
állván egymással szemben — midőn a feje-
delem és ország követei a Portán ünnepé-
lyesen bejelenték kérelmüket.

Ezek: Serédy, Basa, Sulyok, Fodor és az
egész kiséret, máj. 3-án érkeztek Konstanti-
nápoly közelébe. A kapitiha Zülfikár aga
fiaival s 28 csausz mentek elibök s kisérték
be ünnepélyesen az erdélyi házhoz.

Zülfikár máj. 4-én a vezér rendeletéből
meglátogatta Serédyt s elaö dolga volt az
ajándékok és 15,000 tallér után tudako-
zódni.

Pénzt adni ilyesmiért — felelte Serédy
— sohasem volt szokásban s épen ezért nem
is küldött uram, hanem igen császári aján-
dékot.

No lássuk ezen ajándékokat, mond az aga.
S midőn megmutatta a tintásládát, csé-

szét, s többi ezüstöt, bár azokat darabonkint
10 vagy 5 girával nehezebbnek mondta,
Zülfikár az egészet összeszámítván, hatezer
tallérra ütött ki az ajándék ára.

Hiszen, monda Zülfikár, ez nem vásárlás,
hol az ember elébb keveset s azután többet
igér —- aztán ha ilyesmiért nem volt szo-
kásban pénzt adni: ilyesmit kívánni sem

*) Rácz István jelentése Rákóczyhoz 1642. márcz. 26.
A károlyfehérvári könyvtárban.

**) Dániel Ferencz jelentése Rákóczyhoz. Eredetije »
károlyfehérvári könyvtárban.

volt szokásban. Önök lássák, mit csinálnak,
de tanácslom, ha van pénz, ne titkolják el.

Serédy és Rácz még sokáig tanakodtak
Zülfikárral s ennek magának 500 tallért
ígértek fáradozásaiért. Én Istenem — monda
ez — hisz én óhajtom, hogy a fejedelemség ö
nagysága fiára szálljon, mert annak az én
fiaim is hasznát veszik, de oka ne legyek,
ha a dolog megcsufolódik. Később hasztalan
volna tíz annyit is ígérni.

S végre is ki kellett vallani, hogy van
velők 8000 tallér pénz is.

Zülfikár most távozott a vezérhez, kitől
nemsokára visszatért; jaj — monda — nem
mertem megmondani, hogy csak 8 ezer tal-
lért hoztatok, hanem azt mondám, hogy a
fejedelem egy ládát küldött utánatok s még
most sem tudjátok, mi van benne : pénz
vagy ajándék. S most azért küldött vissza:
hogy lássam mi van benne. Bár legalább
12 ezer tallér volna!

S csakugyan addig beszélt a követeknek
míg ezek a vásárlásra küldött kétezer tal-
lérral 10 ezerre emelték fel.

Most már május 7-én délután első ki-
hallgatáson fogadta őket a nagyvezér*).
Ekkor ment véghez a császár ajándékának
bemutatása. Serédy ünnepélyes beszédet
tartott; utána az ország követei tolmácso-
lák küldőik kérelmét, s adták át kérlevelü-
ket, de közülök Sulyok uram az ünnepély
folyama alatt nagyon szomorú képet csinált.
Máskülönben a vezér nyájas volt s a kihall-
gatás elég jól végződött, a fökövet hatod
magával megkaftányoztatott, **) de a vezér
még ekkor nem vette át saját ajándékait
Távozásuk után Serédy megdorgálta Sulyok
uramat komorságáért: mi lett volna belőle,
ha a basa észreveszi? Bizony — feleié ez — a
mit mondtam, lelkiismeretemellen mondtam,
s azért nem mutathattam vígabb arczot.***)

V.
Második szembelétele az erdélyi köve-

teknek a nagyvezérrel pár nap múlva, máj.
11-én megtörtént. Serédy benyújtotta Rákó-
czy levelét s az ajándékok lajstromát, mint
ezt a vezér neki izente.

Mire való ez ajándék ? — kérdé a vezér
farkas módra mosolyogva, — tán uratok, az
erdélyi király, rá akar szoktatni?

Serédy átértette a czélzást ura fösvény-
ségére s mégis megfelelt: az én kegyelmes
uram hálás azért, hogy nagyságod jóindu-
latába fogadta s csak emlékeztető, hogy
nagyságod őt el ne feledje.

Nos hát urad fiának ügye hogyan áll?
Uram nagyságodtól vár! feleié Serédy.
S most Zülfikárnak törökül monda a

vezér: méltó dolgot kíván a fejedelem s le-
velet is adhatni róla.

Ezután Zülfikárral suttogva beszélt a ve-
zér, mert amaz figyelmeztette, hogy a
követségben törökül tudó is van; majd fen-
hangon monda: ha a fejedelem az adót 15
ezer aranyra emeli, meglesz kivánsága.

Serédy mintegy megirtözva tolmácsol-
tatá vissza: „az ország bizony arra soha
nem megyén, ha a fejedelem akarná is, hisz
annak jövedelme Lippa átadásával annyira
megcsonkult, hogy azt tenni képes sem
volna.4*)

E kihallgatáson értesültek az erdélyiek
a vezér által, hogy a temesváriak (t. i. az
ottani basa környezete) különben is ellen-
ségei a fejedelemnek, s Eszterházy nádor
emberei azt hiresztelék róla, hogy ő már el
is ment a római császár birodalmába, kinek

*) Rácz jelentése máj. 8-ról. Károlyfehérvári könyvtár.
**) Maurer, a követség egyik tagjának jelentése május

közepéről.
***) Pótjelentés Rácztól jun. 24-ről, melynek eredetije

a károlyfehérvári könyvtárban őriztetik.
**) Maurer jelentése a fejedelemhez május közepéről.
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hűségére kötelezte magát. Ilyesmi híreknek,
vagy mint Rácz irá urának: „pápista prak-
tikának" megczáfolása a Portán mégis bajjal
járt, hol szívesen felkaptak minden mende-
mondát, ha reményök volt abból hasznot
húzhatni, s a követeknek ugyancsak kellé
esküdözni s bizonyitni, hogy a fejedelem
maga is hü, fiát is a Porta hűségében ne-
velte s annak árnyékában akarnak nyugodni
—- míg a vezér megcsendesedett.

A vezér most újra az ifjú fejedelem
ügyére forditá a beszédet, emlékeznek-e
még az ö írására, izeneteire? jut-e eszükbe,
hogy nem kívántak a télen többet, csakhogy
választassák meg, — athnámé, zászló, bot,
kardról szó sem volt. Felhozta Bocskay,
Báthory, Bethlen athnámeit, fel a szultán
Szolimánét, melyben az áll, hogy ha a feje-
delem meghal, akkor lehet ujat választani s
annak adatnak athnámé és jelvények. Most
mig él a fejedelem, ezek alapján nem is
adhatni mást, mint levelet arról, hogy en-
nek halála után fiának athnámé, bot, zászló,
kard fog küldetni.

Serédy válaszolt, felhozva Báthory Kris-
tóf, Báthory Zsigmond és Katharina példáit,
kik mind másik fejedelem életében kaptak
athnámékat és beigtatási jelvényeket.

Majd az athnámé tartalma került elő,
melynek a fővezér kiemelte főbb vonásait,
hogy barátjának barátja, ellenségének ellen-
sége, hogy a császár rendeletére személye-
sen is hadba kell mennie s hogy a szultán
megszalasztott ellenségeinek menedéket adni
nem szabad.

Serédy semmi egyenes ellenvetést sem
tett. Uram — monda — szultán Szolimán
athnáméjához tartja magát.

Végül a vezér, ki időközben azt is
kérdé, hogy nem Székely Mózestől fél-e ura,
— szokott módon nyugtatta meg: érti már
a követség czélját s majd be fogja vinni a
nemes ország és a fejedelem leveleit urához
a hatalmas császárhoz. De legyen megnyu-
godva, hogy mig hűségét a Portához meg-
tartja, bántódása nem lesz.*)

A követség ezúttal eltávozott a nagyve-
zértől, de együtt maradt Zülfikárral, kinek
teljes megnyerésére most a végső lépéseket
tették. Megígérték a 2000 tallérnak rögtöni
kifizetését, csakhogy mutassa jó akaratát —
hisz ugy sem nagy dolog az egész.

Ha nem sül el a dolog — feleié Zülfikár
— magának tulajdonítsa urad, hisz én Sebe-
sítől (a megelőző évben kapitiha volt) meg-
izentem, hogy küldjön pénzt.

Lesz a nagyvezér számára is — mond
Maurer — ötezer tallér, csak kedvező választ
adjon s a levél legyen, mint uram kívánja.

Uzsonna végeztével újra a nagyvezérhez
voltak rendelve, hogy ezúttal a rendkívüli
ajándékokat mutassák be. Felvitték felső
házába, hol a nagyvezér házi öltönyében
fogadta őket. Ekkor megelégedését mutatta
azokkal, főként a puskákkal s egy előtte
levő halmaz aranyból 20-atRácznak adatott,
maga 18-at Maurernek, 8-at a kocsisoknak s
Zülfikárnak mintegy negyvenet adott. Ezzel
a követeket elereszté s maga Daud Pasára
ment a szultánhoz.

Az ügy még most sem volt befejezve.
A nagyvezér nemsokára megint hivatta

Serédyt. Még sincs — monda — az ügygyei
egészen tisztában. Mit kíván ura voltaké-
pen? nagyfejedelemséget s tán királyságot
kivan szerezni s azért akarja fiának átadni
Erdélyt? vagy mi fekszik alatta? Hisz elég
egy országban egy ur! A szultán rábízta ez
országot s ö ugy kívánja igazgatni, hogy az
emberek e földön jót mondjanak róla s lel-
kének a más világon is jó dolga legyen.

•) Rácz István jelentése a fejedelemhez május 15-ról
és a jun. 24-ki pótjelentés.

I Serédy megfelelt: ura életében nem
I adja át a fejedelemséget fiának, hanem az
í ország sürgette, hogy ezt megválasztassa.

Csak arra czéloz, hogy ha hirtelen meghalna
is, zavarok ne támadjanak s legyen kit
uraljon az ország. Hivatkozott Zülfikárra,
hogy ha Katalinnak Bethlen életében nem
adatik az ország, minő zavarok támadtak
volna? a német meg fogta volna támadni s
az ország is három felé szakad.

Értem már, mond a nagyvezér, de a
szultán nélkül nem tehetek. Választ adok,
midőn elbocsátják.

Csakugyan megadta ekkor a választ: lám
megmondtam, hogy ha hivek lesztek, min-
den jót várhattok. E perczben hivatta a
szultán — s Serédy az alsóbb ranguakkal
folytatta az alkudozást. Zülfikár öröm-ka-
lácsot követelt s tihája 78 tallért és egy pár
pisztolyt s kapott is 16 tallért. A vezérre
nézve megalkudtak tizenhárom ezer tal-
lérban s tisztességes ajándékban. A kanczel-
láriusnak pedig 100 arany leend küldendő

| — s természetesen magának a szultánnak
! is rangjához illő ajándék Ezután tudatták
velők, hogy az a hnámér, és jelvényeket a
nagyvezér embere fogja bevinni, ki magya
rul is tud — „ítélem — monda Maurer —
az ország állapotának és az embereknek
vizsgálá3ára vagyon" *) s végül megmon-
dák, hogy a szultán vasárnap fogadja a
követséget.

VI.
A szultán a követséget ünnepélyes ki-

hallgatáson május 18-án fogadta, szokás
szerint divánban. Bevezettetett mind a négy
követ elölegesen a divánba, hol az ajándé-
kok be lettek mutatva: adjátok elő — mond
a nagyvezér — a vezérek és kadieskerek
előtt az ország kivánságát, hadd értse meg
azokat az egész díván.

Serédy beszélt: hosszan, kimerítően, hogy
e választással a következő háborúk eltávo-
lítása czéloztatik, hogy ők a szultán Szoli-
mán-féle kánun értelmében kérik e vá-
lasztás megerősítését, athnáméval, bottal,
zászlóval, karddal, mint a törvényes jelvé-
nyekkel.

A vezérek és a kadieskerek helyben-
hagyták a dolgot, jól cselekedett az ország,
igaz dologban jártok, a hatalmas császár
előtt mi is fogunk törekedni.

Ezután következett a bemutatás magá-
nak a szultánnak, hol röviden kellett elő-
adni, hogy a követség a fejedelem és ország
nevével könyörög, hogy ö hatalmassága
boldog emlékezetű szultán Szolimánról ma-
radt rendtartások és jó szokások értelmében
erősítse meg a választott fejedelmet kegyel-
mes athnáméjával, fényes zászlójával, bot-
jával, kardjával.

„Hatalmas császárunk — jelenté Rácz —
módja szerint, vidám kedve szerint láta és
hallá beszédemet."**)

S most már ugy hívé, nincs oka kétel-
kedni a kedvező válaszban. (v<$g« v̂etkezik.)

Szilágyi Sándor.

A tátrafüredi zúgó.
Alig van elem, mely a tájnak oly sokszerü

varázst volna képes kölcsönözni, mint a víz: akár
mint tenger az éggel összemosódva terjed határ-
talanul; akár mint sima tó tükrözteti a nyájas
partokat s kettőzted szépségűket; akár mint feje-
delmi folyam méltósággal hörapölyög tova a völ-
gyön, melynek hol jótevője, hol zsarnoka; akár
mint fürge folyócska dús lombbal szegélyezve
kigyódzik át a réteken; akár mint szilaj patak
zúgva, csattogva rohan alá a bérczekről; akár

*) Maurer jelentése kelet nélkül, a fehérvári levél-
tárban.

•*) Serédy jelentése május 19-ről, a fehérvári könyv-
tárban.



mint szende forrás csillan meg valami rejtett
zugban — a viz mindenkor üditő, elevenítő hatást
gyakorol. A viz teszi oly kedvessé a kohlbachi
(vagy tarpataki) vögyet is, mely a magas Tátra
zordon gerinczei között húzódik nem messze
Tátra-Füredtől, az illatos fenyvesek közé rejtező,
kristály forrásokkal 8 könnyű, tiszta levegővel
kínálkozó — méltán magasztalt — fürdőhelytől.
A patak, mintha alig várná, hogy e szikla-bör-
tönből szabaduljon, sietve siet le a völgy táguló
nyilasa felé; de a bérezek nem szívesen bocsátják
ki a pajzán csevegőt, mely ölükben fakadt s kö-
veket, szirtdarabokat gördítenek útjába, mélysé-
gekkel rettentik vissza. Mind hiába — a féktelen
ár a köveket magával sodorja, a szirteket meg-
kerüli vagy kimossa, s hanyat-homlok zuhan alá
a meredeken, melynek fenekére mint fehér ka-
vargó tajték érkezik. E zúgok közül a kisebbek
egyikét ábrázolja képünk. Partján állva, előttünk,
mögöttünk a Kárpátok czikás ormai tornyosod-
nak — amazok között az országos hirü lomniczi
csúcs, emezek között a nagy-száloki CSÚC3, mely-
nek tövében van Tátra-Füred.
Hátrafelé egy még sötétebb,
szakgatottabb hegy-gerincz vá-
lasztja a völgyet kétfelé. Mint
aczéjból öntve nyulakodnak fel
a szürke, meredek szikla-falak,
melyeknek csak legalját borítja
fenyü; az uralkodó ormokhoz
nem fér hozzá csak a léha köd,
mely körülnyalogatja s elfödi
az alantjáró népség tekintete
előtt, míg jő egy szabadabb fu-
vallat, hogy elűzze, vagy tüze-
sen lövell oda a napnak éltető
sugara, hogy szétoszlassa az al-
kalmatlan udvarlókat. A mo-
gorva környezetben csak egy
hang hallatszik: a leomló patak
zuhogása; a ki egyszer hal-
lotta, újra meg újra visszavá-
gyakodik a szirt-óriások közé,
az őrjöngve habzó zuhatag part-
jára, hogy a fenyvesek árnyá-
ban puha moh-ágyra dűlve gyö-
nyörködhessék a zuhanó, szét-
porló, örvény-kavaró s majd is-
mét el-elsimuló viz örökké vál-
tozatos játékában s elmereng-
hessen a természet nagyszerű
alkotásainak szemléletében.
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a hollandi vanBoer. Három oldalról körül van ár-
| kolva s az ember bátran várnak vagy legalább is
kaszárnyának nézhetné.

A dohánygyártást Sevillába elsőben az ör-
mény származású Caraffa János vitte be 1620-ban;

I 8 hajdan a spanyol dohány nagyon hires és kere-
sett volt, különösen a burnót. De a múlt század-

i ban annyira kiment a dohányzás divatból Spanyol-
| országban, hogy a dohányos embert ugyancsak
megbámulták.

Egy művezető, vagy a hogyan itt hivják; ca-
pataz vezeti az idegeneket az épületben: Földszint
sok teremben a burnótot készitik; legjobbnak tar-
tatik a mi öreg uraink és asszonyságaink által is
kiváló becsben tartott: el ráfi. Majdnem hasonló
módon készül ezzel a nagyon apróra vágott tabaco
picado, melyből papirszivarok lesznek. A capataz
biztosit bennünket, hogy az épületben nem keve-
sebb, mint 80 udvar és ugyan annyi kut van s lo-
vak által körülbelül 200 dohánymai >m dolgozik.
A termekben mindenütt valami éles, átható szag
uralkodik, melyet a munkások már meg-zoktak;

Spanyolországi képek.
Sok körülmény hat össze

arra, hogy Spanyolországot Eu-
rópa egyik legérdekesebb föl-
dévé tegye. Maga az ország,
melyet a tájak szépségére, regé-
ny ességére, az éghajlati viszo-
nyok kedvezőségére nézve ke-
vés más mul felül; a letűnt szá-
zadok nagyszerű emlékei min-
denfelé, melyek az őskor homá-
lyától a legutóbbi viszontagsá-
gokig tanúi a nép történetének,
s a nép, ez a sajátságos faj,
melynek szokásai hol nyugatra,
hol keletre emlékeztetik a szem-
lélőt s mindenütt eszébe juttat- ----"~
ják, hogy a spanyolok ereiben
a kelták vére az arabokéval ke-
veredett: mindez sajátságos érdeket kölcsönöz a
spanyol földnek és népnek.

És valóban alig van mivelt ember, a ki bizo-
nyos érdekkel, előszeretettel ne gondolna Spa-
nyolországra, kék egére, zöld mezőire, kopár he-
gyeire, nagy folyóira, történeti emlékeire, melyek
hol a rómaiak harczos korát, hol az arabok ezer-
egyéjszakai fényű idejét juttatják eszünkbe, — sa-
játságos népére, melyben oly különösen vegyült
a szép a rúttal, a nemes a nemtelennel, a fenséges
az alávalóval.

Azt híszszük, nem mivelünk egészen érdek-
telen dolgot, ha ezt a földet és népet néhány rö-
vid czikkben ösmertetni fogjuk; annyival ke-
vésbbé, mert czikkeink illustratiói korunk leghí-
resebb rajzolója, a franczia Dóré Gusztáv mesteri
ónjának sok tekintetben remekei.

I. A sevillai dohánygyár.
Látogassuk meg a világhírű sevillai királyi

dohánygyárat. E hatalmas épületet, mely 170 mé-
ter széles és 200 méter hosszú, 1757-ben építtette

Tátra-füredi zúgó. — (Keleti Gusztáv eredeti rajza.)

de a látogatóra nézve annyira keliemetleu, hogy
hosszasabb ideig nem igen tarthatja KÍ.

Az első emeleten egy maestra vagy felügye-
lőnő veszi át az idegenek vezetésének tisztét. Itt
fönn dolgoznak a cigarrerák vagy szivarkészitő
leányok. Itt meg folytonos, lankadatlan mormogás
üti ms» a fület, mintha számtalan méhraj zummo-
gását hallaná. A hosszú karzatokat száz meg száz
munkásnő foglalja el, kik gyors járású ujjaikkal
mindnyájan szivart sodornak s tán még gyorsabb
járású szájaikkal szakadatlanul fecsegnek. Á maes-
tra megjegyezte, hogy lehetetlenség a munkás-
nőket hallgatásra bírni; inkább megválnak a gyár-
tól, mint a fecsegés szabadságától.

Sajátságos zajt okoz az egyidőben mozgó,
ezer meg ezer olló (tijeras) is. Ezek az ollók, me-
lyekkel a szivarvégeket metélik le, egyszersmind
a munkásnők jelképei. Egy népköltemény mondja:
Isten igy szólott: „keressed, ember, arezod veríté-
kével kenyeredet." És hozzátette: „Te pedig szi-
varkészitőnő, élj ollódból és folytonosan ezt hal-
lasd, hogy: tris, tris, tras."

Szorgalmas és ügyes munkásnők naponkint
tiz csomagot (atados) is elkészítenek, melyek mind-
egyikében 50 szivar van. Közönségesen azonban
300 darabra tehetjük napi készítményük számát.
Fizetésük minden száz szivarért 5 reál (körülbe-
lül 70—80 krajezár) s igy jócskán szerezhetnének,
de legnagyobb részük 10 reálnál nem igen visz
többet haza.

Arístokráczia, a mint tudjuk, mindenütt van.
Van a sevillai szivargyárban is. Képezik itt e fel-
sőbb osztályt a valódi szivarok készitői, kik ellen-
tétben a papirszivarokat készítőkkel pureras ne-
vet viselnek. A spanyol szivarok általában igen
nagyok. A legnagyobbakat és vastagabbakat pu-
ronesnek hivják. Belsejök (la tripa) rendesen vir-
giniai, boritékuk (la cápa) kubai dohányból van.
Azonban e szivarok nagyon közönségesek és Spa-
nyolországban csak nagy fáradsággal kapni jó
havannát. A spanyolok most nagyon sokat dohá-
nyoznak, de pipás embert csak Cataloniában s a
baleari szigeteken találhatni.

A cigarrera már tizenhárom esztendős korá-
ban, mint tanuló belép a gyárba
s azután emelkedik fokról fokra.
A különböző osztályokban kö-
rülbelül ezer van együtt s mind-
egyik csapat egy-egy maestra
felügyelete és vezetése alatt áll.
A papirszivarok készítését leg-
inkább czigánynők végzik. Dóré
szép rajza, melyet czikkünkhöz
adunk, egy ilyen osztályt ábrá-
zol.

A munkásnők reggelijüket
és ebédjöket magukkal hozzák
a gyárba, melynek udvarai nap-
jában kétszer éttermekké vál-
toznak. Legközönségesebb ele-
deleik fokhagyma, vöröshagyma,
szardina, savanyu hering és pi-
rított tinnhal. Ezek mellé ke-
nyér meg egy pár korty viz. A
gyárban mintegy ötödfélezer
személy foglalkozik, kik közül
csak ezer a férfi. Empepalado-
rasnak (Spanyolországban min-
dennek nagy hangzású neve
van) hivják azokat, a kik a kész
szivarokat becsomagolják. Na-
gyon szoros felügyelet van rá,
hogy a leányasszonyok semmit
el ne tulajdonithassanak. Mikor
a szivarrá készitendő dohányt
kapják, ezt megmérik s ugy te-
szik a kosarakba (espuerta).
Nekik azután ugyanannyi súlyú
szivart kell átadniok.

Ezek a leánykák igen köny-
nyedén vannak öltözködve, Üng
és egy kis felső köntös elég ne-
kik; a harisnya nálok ritkaság,
de hajukba gyakran tűznek vio-
lát, georginát, vagy más virágot.
A krinolin azonban utat talált
ez épületbe is, melynek falain
nagy számmal láthatjuk felag-
gatva.

Érdekes látni, mikor a mun-
ka végeztével ez az egypár ezer
cigarrera tolakodik keresztül a
termeken, lépcsőkön, hogy minél
előbb szabadba jusson ; valósá-
gos versenyfutás ez, mind hi
valakit, kiabál, énekel és törek-

szik előbb kijutni a többinél. Az ajtónál azonban
egy kevéssé elhallgat a lárma, mert itt vizsgálja
meg egy maestra a kimenőket, hogy nem visz-
nek-e magukkal dohányt vagy szivart. De a nép-
dal mégis azt mondja: „A cigarrera hajában
kivitt egy havannát Józsefiének."^

A gyár előtt még egy kis ideig csapatok
képződnek, azután kiki lakására siet, a czigány-
nők Trianába, a többiek Macarenába.

A cigarrera nagy szerepet játszik a népro-
mánezokban. Átalában az erény példányaiul nem
szolgálhatnak. Otthon lármások és durczások s
a pálinkamérő helyektől sem iszonyodnak.

II. Sevilla ezigányai.
Sevilla egyik részét, a Trianánah nevezett

elővárost jórészben a spanyol föld egyik legsaját-
ságosabb és legérdekesebb népe, a czigányok lak-
ják. E város, mely Sevillával lánczhid által van
összekötve, körülbelül tizenháromezernyi lakos-
ságú s nevét valószínűleg Trajanus római császár-
tól nyerte, ki e vidékről származott.

Különben Triana utczái szegényesek, piszko-
sak, rondák, még magát a főutczát, a Calle de
"Castillát sem véve ki. Leghíresebb ez a hely fa-
zekas-áruiról s hires volt már a rómaiak korában
is. A legenda azt beszéli, hogy Santa Justina és
Santa Kufina — Sevilla
két védszentje, — kik a
iiarmadik század vége
felé vértanú halált szen-
vedtek, szintén fazekas
leányai voltak Trianá-
ból. A mostani fazekas
áruk azonban már csak
árnyai a régieknek. —
Legnagyobb virágzás-
ban állott e mesterség
az arabok fénykorában,
•de még a tizenhatodik
században is több mint
ötven műhelyben dol-
goztak.

Azonban térjünk a
•czigányokra. A czigá-
nyok itt is csak czigá-
nyok, a mi azt hiszem,
a világon mindenütt azt
teszi, hogy szegények.
Asszonyaik é* leányaik
szivargyárakban dol-

goznak, tánczolnak, jö-
vendőt mondanak, vé-
reshurkát meg olajban
sütött fánkot árulnak,
kereskednek mindenféle
aprósággal. Sevillában
is,mint másutt,a spanyo-
loktól lenézett, kineve-
tett osztályt képeznek.

Sajátságosak temet-
kezési szokásaik. Egy
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nyomort, nem látja már a lábánál pislogó, üvegbe
dugott gyertyát sem. A tort tartó férfiak, kik
közül kettő egymásra támaszkodva nézi és siratja
az öreget, egy másik az asztalhoz akarja csapni
üvegét, egy harmadik eltakarja szemeit, mikor

E mellett nagy tolvajok is. Egyszer rajta-
csiptek egy czigányt a lopáson. Mit loptál? kérdé
tőle a biró. Mit ? felelt a czigány, hát csak eoy
botocskát, a mihez négy öszvér volt kötve.

Asszonyaik űzik olykor a boszorkány mes-
terséget is s valószinü,
hogy a babonás spanyol
nép közt jó a kerese-
tük. Egynéhány czifra
átkok álljon itt mutatT
ványul, a mint Davillier

följegyzette: Gonosz
végre jusson tested, —
Adja isten, hogy hóhér-
kézre juss és szeldel-
jenek föl, mint a ki-
gyót. — Halj éhen és
faljanak fel a kutyák.
— Szedjék ki a varjuk
a szemedet. — Bár lát-
hatnálak minél előbb
akasztófán, verhednéd
össze a lábadat és vi-
hetne az
kolba.

Mindebből az a ta-
nulság, a mit már mon-
dottunk, hogy a czigá-
nyok Spanyolországban
is czigányok.

K—s F-s.

ördög a po-

Spanyolországi kepék: 1. Szivarkészitö leányok a sevillai dohánygyárban.

idetartozó jelenetet tüntet fel képünk. A szegény
meghalt öreg anyókát kiterítették egy szalma-
zsákra. Gyertyatartójuk nem igen akadt a nyo-
morultaknak, a tisztességből meggyujtott gyer-
tyát beledugták hát egy kiürített üveg szájába.

A korall-halászat,
A különböző tenge-

= rekben különböző ko-
rallok vagy burányok
élnek,épen ugy, miként
a különböző földrésze-

koczint. Azután a feldöntött székre boruló leány, | ken más meg más emberfajták jelentkeznek. Az
a szemeit dörzsölő s bámészkodó, rongyos két | ismeretes burányfajok közül 117 kizárólag az in-
gyerek. Mindez olyan megindító ezeknél az em- diai,162anagy oczeánhoz tartozik, s azon 60 fajból,
bereknél, a kik bizonyosan nem tudják megma- melyek a nyugotindiai szigetek körül honolnak, a
gyarázni, hogy mi az a szeretet. nevezett tengerekben egyetlenegy sem fordul elő.

Az asszonyok sirnak-rínak, sűrű és fekete hajukat
tépik, a férfiak meg az elköltözött emlékezetére
pálinkáznak. Mennyi megható nyomor e jelenet-
ben! A kiszenvedett öreg czigányas3zony össze-
letc kezeivel, a ki nem lát többé rongyot, éhséget,

Spanyolországi képek: 2. Czígánysirató Sevillában.

Az italt különben nagyon szeretik ő kelmék.
Egy haldokló czigány meghagyta végrendeleté-
ben — mond egy népköltemény — hogy szőllő-
hegyen temessék el. Hadd szívja legalább ott a
venyigét.

A Földközi-tengerben mostanig mintegy 120
fajt ismertetett meg velünk Ehrenberg, melyek
közül csak kettő fordul elő a veres tengerben.
Legismeretesebb belőlök a mm.es vagy veres
hurány (corallium rubrum), mely főkép csak a
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földközi tengerben tenyészik, de a hol meglehe-
tősen el van terjedve. Különösen kedveli a dél-
szaki partokat, miért is az afrikai partok körül
van főszállása, mindazáltal a Baleári-szigetek déli
partjai és Alsó-Olaszország körül is előfordul. A
tenger közepén ezen burány nem gyakori, s a par-
tokon sziklás üregeket keres, melyek oldalvást
vagy lefelé nyilnak.

Minden burány vagy habarcz kettős tömeg-
ből áll: egy élettelen kőnemüből, melyen vagy
melyben az állat él, s a képezi a puha élő részt.
Az élettelen rész törzsnek, burány-, habarcz-törzs-
nek mondatik. Ezen törzs a nemes buránynál
elágazott fácskához hasonlít, melynek magassága
egy lábig, vastagsága egy hüvelykig terjed és
szélesebb részével szirtekre, kagylókra vagy más
burányokra telepszik. De a mi különösen magára
vonja figyelmünket, az a burány szép szine. Az
egész fácska, ugy a törzs, mint az ágak, a legszebb
veres színnel kérkedik, s ezen sötétebb alapon
láthatók az állatnak tejfehér, szárnyalt tagjai vagy
karai, ini okból a régiektől a tenger ékének nevez-
tetett.

Szépsége és lakhelyének közelsége miatt
mindig ezen burány volt az, mely tudományos
vizsgálódás tárgyául szolgált, mig utoljára a für-
készők előtt az egész oczeán feltárult, s világossá
lőn, hogy a nemes burány a többi hozzá hasonlók-
tól alkotásban különbözik.

A tengeri burányoknál az élő szövet több-
nyire az egész törzsön keresztülhuzódik; a nemes
buránynál másként van a dolog. Itt a törzs álta-
lában vörös mésztömegből áll, mely a márvány-

Nemes burány.

hoz hasonló keménységgel bir, hanem puha héjjal
van bevonva, mely az élő állatok tulajdona, és a
melyben tejfehér nedv kering. A nemes burány
tehát nem minden szövetében mészül meg, hanem
a szilárd anyagot csak belőlre rakja le a puha bőr
alá, hasonlag mint a fánál is a gyengébb héj alatt
képeződik a szilárdabb fagytírű.

A nemes burány nem szokott épitni, s nem
képez porkokat. Mialatt ugyanis a burányvilág
legnagyszerűbben fejlik ki a forró földövek alatt,
észak és dél felé a törzsek mind inkább kisebbek
lesznek, mig végtére egészen elenyésznek. A
nemes burány nem szereti a nagy mélységet. A
tenger szinén alul legalább is harmadfél ölnyire
kezdődik az ő letevése és 150 ölnél nem terjed
tovább, mindazáltal leginkább tenyészik a közép-
mélységekben, 15 — 25 öl közt. Minél közelebb
vannak a f öW.inhez, annál sebesbben tenyésznek.
A* 10 — 20 év múlva, ha kiirtattak, újra megnőnek.es

A burány-halászat már a legrégibb idők óta
űzetik; jelenben az olaszok és francziák foglal-
koznak azzal. Kétféle hálót használnak e végett.
Ugyanis vagy két hosszú rudat tesznek egymáson
keresztül, melyekre egy srolyóval megterhelt háló
van alkalmazva, mi aztán a vízbe bocsáttatik,
vagy pedig egy hosszú póznának végére van
illesztve a golyóval megterhelt háló. Az elsőbb
esetben varsához, az utóbbiban pillangófogóhoz
hasonlit az. Azonban a burányt nem oly könnyű
fogni, mint a halat vagy pillangót. A halászatot
nagy mértékben nehezíti az ő rejtekhelye. Mind-
amellett, mint fölebb is említők, a burány-halá-
szást erősen űzik, ugy hogy április és augusztus

közt száz meg száz bárka élénkíti a partokat,
melyekben a nyert zsákmányt haza viszik, tömér-
dek kalanddal és mondával, hogy a téli estéket
ezeknek elbeszélésével megrövidítsék, miként
nálunk ez a vadászoknál divatozik.

Ha már valaki azt kérdezné: hogy miért
teszik ki magokat a burány-halászok ennyi fára-
dalomnak és veszélynek, erre azt feleljük: azért,
hogy pénzt szerezzenek azon emberektől, kik azt, a
mi ritka, vagy a mihez nehezen juthatni, mint drá-
gaságot kedvelik. A korallok oly régiek, mint a
történelem. Költő és művész egyiránt ékíti müveit,
ha a tengert festi, korallokkal, s hasonlót tesznek
a szárazföldön élő emberek is.

A korallokkal kelet felé, Arábiába, Persiába,
Chinába, Japánba, Indiába nagy kereskedést
űznek, és nemcsak gombokat, apró csészéket, kés-
nyeleket, kardmarkolatokat, kar- és nyakkötőket,
hanem olvasókat is készitnek belőlök. Ily szeme-
rek készítésére a burány-törzset apró darabokra
vagdalják, vízzel és porrá tört tajtkővel Össze-
gyúrják, miáltal a darabok érdességöket elvesz-
tik. Majd köszörűkövön meggömbölyittetnek,
mely a lábak által forgásba hozatik, 8 a gömbö-
lyitendő darab egy kefénél fogva hozzányomatik.
Sikárlatot végre pallérföld által nyernek.

Az európai nővilág nem becsüli többé a
korallt, mint ékszert, oly mérvben mint hajdanta.
Arany és drágakő kiszoritotta azt helyéből.

Dr. S. J.

A Bakony régészetéhez.
Gyakran olvashatunk alapokban rövid tudó-

sításokat, hogy egyik-másik helyen egyes régisé-
gek találtattak. De többnyire csak is rövid tudó-
sításokat. Pedig a tudomány érdekében áll, hogy
minél több népszerű czikk közölteinek, a régé-
szete, nálunk még oly kevéssé müveit tudomány
köréből, hogy ezek által az olvasó közönség minél
nagyobb érdekelteégre ébresztessék ez ügy iránt.
Korán van még nálunk a kevesektől olvasott
régészeti szakmunkákra szorítkozni ; jobb, ha
vegyes tartalmú lapok is minél többet foglalkoz-
nak ez ügy gyei, azt népszerűsítvén. Mennyire
igazunk van, mutatja a hazánkban oly bőven elő-
kerülő régiségek többnyire szomorú sorsa.

Ily meggyőződéssel fogtam tollat, hogy kö-
zöljem csekély, de talán nem egészen érdektelen
régészeti tapasztalataimat, miket a Bakony egy
kis részében, rövid idő alatt tettem. Figyelmez-
tetni kivánom ez által azokat, kiket a dolog ér-
dekel ezen, e tekintetben oly gazdag vidékre.

Talán nem lesz szerénytelenség, ha én, kezdő
létemre, oly tekintély után szólni merek, mint
Rómer F., ki ,,A Bakony" czimü müvében közié
régészeti és természetrajzi tapasztalatait, miket e
vidéken tett többszörös utazásai közben gyűjtött.
De az utazó csak utazó, ha még oly figyelmes,
„szemfüles" és szorgalmas is. Ö csak áttekinti a
vidéket, nem ér rá egy helyen soká maradni, ki-
kutatni, kifürkészni minden részletet; sokszor a
legérdekesebb helyeken átmegy, a nélkül, hogy
valamit észre venne. A tudakozódásnak csak
hosszabb idő folytán van sikere. A nép még nincs
beleoktatva, hogy n régiségeket figyelemmel ki-
sérje, nem tud útbaigazítást adni. Az érdekeltnek
magának kell felkutatni és észrevenni mindent,
ehhez pedig huzamosabb egy helyen való tartóz-
kodás kivántatik. Elő bizonysága ennek maga az
imént emiitett „Bakony" czimü könyv, melynek
szerzője bár a legnagyobb buzgósággal felkuta-
tott, a merre járt, mindent, — mégis Tésen alig
talált valami megemlítésre méltót, pedig e falu
határa leihelyekben egyike a leggazdagabbaknak.

E helységben, mely a Bakony észak-keleti
szélén, erdőktől köritve, 1800 lábnyi magasan fek-
szik, s e szerint a Bakony legmagasabb fekvési
faluja — egy ideig tartózkodván, feltűntek előt-
tem a több helyen látható régi épületek nyomai;
azonkivül hallottam, hogy ez is, ama/ is talált
egyetmást, miket a leírás folytán (a tárgy maga
természetesen elveszelődött) érdekes régiségek-
nek gyanítottam.— Occasio facit furem! Figyelni
és gyűjteni kezdtem.

A munkás nép, mely ilyenkor legjobb vezető
lehetne, nehezen értette meg: mit akarok; sokszor
gúnymosolylyal találkoztam, midőn cserepek, régi
haszontalan vasdarabok után tudakozódtam. De
utóbb némelyek mégis jó segítségemre lőnek, kü-
lönösen a leihelyek megjelölésében.

Mennyire gazdag e vidék régiségekben, ki-
tűnik abból, hogy fél év alatt számos érem, szám-
talan régi (több érdekes) cserépdarab, néhány
feliratos római tégla, bronz- és később kori tárgya-
kon kivül, csak kő-korbeli emléket 30 darabon

fölül gyűjtöttem össze. Ez utóbbiak közt van sok
érdekes, olyanok is v minőket a nemzeti múzeum-
ban nem láttam. Ékek, balták, középen átfúrt
szépen simított gömb. A legkisebb alig hosszabb
egy hüvelyknél, a legnagyobbak majd egy láb
hosszú, téglázóvas-alaku, középen kifurtkövek. A
legszebbek serpentinből, a legnagyobbak bazalt-
ból valók. Találtam ezenkivül többet is, de me-
lyeket nem sikerült megszereznem. Mert a nép
ezeket valóságos mennyköveknek hiszi és nevezi,
alakjok szerint az ékeket lapos, a baltákat lánczos
mennyköveknek, és gyógyerőt tulajdonit nekik.
Ha valakinek torokbaja van, vagy a tehén tögye
megdagad, ilyennel húzogatják meg, és ha a be-
tegség elmúlik, bizonyosan, hogy a menny kő
gyógyította meg! E babonás hit részben szeren-
cse, a mennyiben, ha ily kőemléket találnak, azt
elteszik, megbecsülik; de a gyűjtőre nézve baj,
mert némelyik az „Isten világáért" oda nem adná
ritka kincsét: „jó ha van a háznál, hát ha valami
baj történnék." Próbálja csak valaki a physikával
előállani, csak nevet, vagy ugy tesz, mintha tö-
kéletesen meggyőződött volna, de azért mégis
. . . . Az sem használ semmit, ha arra utalunk,
hogy a hova a villám lesújt, ott nem találni ily
köveket: „nem ám," lesz a válasz, „mert lemegy
a földbe, hanem hét esztendő múlva felveti ma-
gát." Midőn pedig azt kezdtem magyarázni, hogy
nem ismerték ám az emberek kezdetben mindjárt
a vasat, hanem kőből csináltak eszközöket, mit
nyertem válaszul? — ,,hogy ne ismerték volna!
hiszen már Tubái Kain, Ádám unokája kovács
volt, a mint a Biblia mondja." — Már most aztán
tessék boldogulni. — Még az is megerősiti a népet
e balvéleményében, hogy az ily mennyköveken a
czérna nem ég meg. Ha valamely különös alakú
követ találnak, az a próbája, vájjon valóságos
mennykő-e? hogy czérnát tekerve rá, a tűzbe
tartják. Az meg nem jut eszökbe, hogy e kísérletet
egyszersmind másféle kővel is megtegyék, hogy
aztán belátnák, miszerint, mig a kő át nem mele-
gül, mindegyiken ép marad, ha pedig átmelegült,
mindegyiken elég a czérna. Hogy azonban a nagy-
rész nem ily babonás, s ha az volt is, kész a fel-
világosítás megértésére, azt bizonyítja gyűjte-
ményem.

Legyen szabad itt egyet-mást megjegyeznem
azokra nézve, kiknek netalán kedvük lenne régi-
ségek gyűjtésére. (Bár lennének minél többen.)
Neki indulni a határnak és keresgélni, haszonta-
lan fáradság, mert többnyire a véletlen hozza
napfényre a régi kor elrejtett emlékeit. Egy kis
kérdezősködés többet ér sok keresésnél. De ne
kérdezzen az ember régi kőeszközöket, hanem
mennyköveket. — Jó segítségül lehetnek a nap-
számosok, urasági hajdúk, kőművesek és kovács-
műhelyek, hova a talált vasakat összeveretés vé-
gett viszi a nép; de különösen a tanítók, ha tanít-
ványaiknak megmagyarázzák, hogy azok a régi-
ségek, bár haszontalanságnak látszanak a tudatlan
előtt, mily becses kincsek, hogy azokat meg kell
becsülni, összegyűjteni, épségben tartani. Nem
ugy, mint a nép szokta, a régi épületeket lerom-
bolni, a hamvvedreket, mivel a reménylett pénzt
bennök nem találja, összetörni, az érmeket háza-
lóknak eladogatni stb. A gyermeknek aztán első
dolga otthon elmondani a mit az iskolában hallott.

A Bakony gazdagsága régiségekben többe-
ket indított arra, hogy az ilyeneket össze gyűjt-
sék, mint Ányos M., gr. Waldstein F., Hunkár A.
urak és mások, kiknek egész kis múzeumaik van-
nak. A legtöbb helységben találhatni vagy régi-
ség- vagy természeti ritkaság-gyűjteményt, sok-
szor e kettőt egybekapcsolva.

A mi a leihelyeket illeti: bátran azt mond-
hatjuk, hogy az egész Bakony egy nagy gazdag
leihely. A tési nagy határnak nincsen oly része,
hol időről időre valami régi emlék ne jőne nap-
fényre.

Épen nem érdemli a Bakony azon rósz hirt,
mely róla ország-világszerte el van terjedve: a ki
benn nem volt, azt hiszi, hogy az valami vad ren-
geteg, zsivány-fészek, hol napi járó földre vannak
egymástól a falvak, s az idegec élete minden lép-
ten-nyomon veszélyeztetve van rablók, zsiványok-
tól. Ezen balhir czáfolatául alkalmilag csak annyit
jegyzek meg, hogy épen a mindenütt és minden
korból található régi emlékek bizonyítják, misze-
rint a Bakony, minden időben és minden részé-
ben ismert, járt, lakott vidék vala. — Hogy is
maradhatott volna egy 3—4 mfd. széles hegylán-
czolat ismeretlen, sőt lakatlan oly élénk vidéken,
mint a Dunántúl, Győr, Veszprém, Fehérvár, az
egykori királyi székhely közt, s e városoktól alig
2—4 óra járásnyi távolságban?

Tés vidékén legnevezetesebb helynek látszik

réo-észeti tekintetben Kis-Tés egy forrás mellett,
hol most csak egy szeszgyár áll, de hajdan itt volt
a falu, mely valószínűleg a tatár vagy török há-
borúk alkalmával pusztult el. Hogy a forrás már
az ős lakóknak kedvencz tartózkodási helyük volt,
arra mutatnak az e tájon találtatott kő-kori emlé-
kek. Hogy a rómaiaknak ia volt itt telepük, ezt
bizonyítja a számtalan cserép darab, mikkel mintha
be volna vetve egy jókora terület; hamv vedrek;
egész épületek alapfalai látszanak ki a földből,
melyek körül ha ásni próbálnak, számtalan külön-
féle alakú, gömbölyű, párkányzott, szép római
téglák kerülnek elő; némelyek E P E felírásai.—
Egy építkezés alkalmával néhány óriási csont-
váz ásatott ki itt, fegyverzettel együtt. E lele-
ményből azonban fájdalom, egyetlen darab sincs
meg már.

Hamvvedrek találhatók mindenfelé, különö-
sen völgyekben, patakok körül. így a Gaja völgy
a tési malomtól Jásdig, tele van mindenféle cse-
repekkel; a munkások sokszor találnak igen nagy
hamvvedreket, római vas eszközöket. Egy helyen
különösen, épület-maradványok körül, sok szép
terra sigillata darab található, gyönyörű diszit-
ményekkel; fájdalom, csak darabok, miket az eke
összetört. De az ásatás e helyeken, azt hiszem,
szép eredményre vezetne.

Ugyanitt a Gaja partján vannak egymástól
alig 1 '/4 órányi távolban kis köz alakú sánczok.
Kettős, mély, gyürü árok körit egy 8—9 öl átmé-
rőjű belső térséget. Az egész földből van hányva,
fának, kő vagy téglának nyoma sincs. Hogy mire
valók voltak ezek? nem tudom, — várnak kicsi-
nyek; ha tornyok voltak, miért nem építtettek az
oly közel található kőből. S ez esetben maradvá-
nyoknak is kellene a hely szinén lenni, a mik pe-
dig nincsenek. — Az egyiket Márkus várának
nevezik. .. .

Még egy régi emlék van a szomszédos Ososzi
puszta határában" mélyen az erdőben elrejtve, ugy
hogy még a vidéki lakosok közül is sokan nem
tudják létezését. Ez a Csiklin vár. Pusztapalotá-
nál*) sokkal régibb és nagyobb. Az egész egy
mély ároktól körülvett kőhalom, melynek tetején
is már százados fák emelkednek. Az omladék kö-
zött csak itt-ott akadhatni még falmaradványokra,
melyekbe a kincskeresők egész barlangokat váj-
nak. Mi volt, mikor épült, kik lakták, a puszta
romokból nehéz lenne meghatározni. Ha a községi
ó ház az avarok müve, meg lehet ez is azok épít-
ménye volt; de hogy valóban az volt-e, vagy va-
lami középkori rablófészek vagy menhely az üldöz-
tetések korában: ki tudná megmondani? Sem a
történet, sem a népmonda nem emlékezik róla.
Legújabban a vár közelében ásatások alkalmával,
mint hallom, több régi emlék: gyürük, ékszerek,
fegyverek találtattak. Ezek, ha jó kezekbe kerül-
nének, talán vetnének némi világot e vár egykori
lakóira.

További kutatás bizonyosan szép eredményre
vezetne ezen vidéken. Csekély tapasztalataimat jó-
nak láttam közölni azok számára, kiknek további
vizsgálódásra akalmuk és kedvök van. Ugyanezen
czélból megemlítem még itt, hogy régi emlékek
bővebben találhatók még: a Bakonyban Csernye
és Sz.-László vidékén, — ugy szinte Pap-Keszin,
különösen pedig Árpáson Sopronmegye keleti szé-
lén, hol az uj szőlők mivelése közben számos, a
homokban egészen épen megmaradt római emlék,
edény, drága ékszer stb. kerül elő, de a félté-
keny néptől elrejtetnek, titokban tartatnak, vagy
alattomban sinkófáltatnak el házalók vagy mesz-
szebb városi ékszerészek kezeibe, a tudomány nagy
kárára. Szeretnék minden néptanitót felkérni, (ők
legjobban hathatnak a népre,) értesse meg tanít-
ványaival: mennyire saját kárára cselekszik, és vet-
kezik hazája és a tudomány ellen, a ki igy jár el e
talált régi emlékekkel, elfecsérelvén és elveszni
hagyván a sokszor megbecsülhetetlen kincseket.

Turcsányi Andor.

Az eperjesi kollégium kétszázados
örömünnepe.

Hires felföldünk egyik legkiesebb városa
Eperjes e napokban szép örömünnepet látott fa-
lai között, méltót arra, hogy zaja az ország távo-
labb vidékeire is azéthangozzék. Az ünnep tár-
gya az ágostai hitvallású evangélikusok kollégiuma
volt, melynek tisztes falai, mint világitó toronyé a
zajgó hullámok között, két század viharaival da-

*) Ezt bővebben ismertette volt a „Vas. Újság" ez
évi 6-ik számában.

czolva megállottak. Ismerjük protestánsaink szá-
zados küzdelmeit, melyek közül a legutolsó — a
mindnyájunk eleven emlékezetében élő patentalis
harcz — csak az imént érte győzelmes végét; tud-
juk, mily szorosan egybefüződtek mindenkor küz-
delmes szabadság-harczainkkal. — Az eperjesi
kollégium történetében a hősies harcz, e viszon-
tagságos s elvégre diadalmas küzdelem tükröző-
dik vissza. A kollégium alapítását 1665-ben hatá-
rozták el a Kassán egybegyült protestáns urak és
egyházak s oly buzgón láttak a munkához, hogy
két év lefolytában 100,000 ftnyi alapítványt
gyűjtöttek össze bel- és külföldön s a Kassán fo-
gamzott terv 1667-ben végre volt hajtva. A taná-
rok részben németországi hírneves férfiak sorából
kerültek. De nem sokáig folyhatott az áldásos
munka. Néhány lépésnyire a kollégium előtt sz.
háromság oszlopa jelöli a helyet, a hol 1687-ben
márcz. 15-dikén Karaffa Antal Ítéletére 21 pro-
testáns előkelő ember vérzett el kinos halállal. —
Ily vérpad közelében hogy tűrtek volna meg
protestáns tanintézetet? Három kben ragadta el
az önkény az épületet, hol magtárul használva,
hol a jezsuitáknak átengedve — első izben Tököli
foglalta vissza s ujabb adományokkal gazdagí-
totta; másodizben Rákóczi Ferencz csavarta ki a
batalmaskodók kezéből; harmadizben végre, a
múlt század második felében 6000 fton váltot-
ták vissza a protestánsok azt, a mit teljes joggal
édes sajátjuknak mondhattak. Azóta békésen és
buzgón szolgálta a tudományt s a hazai művelő-
dést^ felküzdötte magát legjelesebb tanintézeteink
sorába. Az ujabb kor fokozott szükségletei azon-
ban a régi épület tágítását igényelték ; ennek fo-
ganatositását az 1848-diki év mozgalma s a reá
következett idő sanyarusága megakasztván, né-
hány év előtt az Ausztráliában orvoskodó Rochlitz
Kálmán indítványára — ki Eperjes szülötte s a
kollégium nevendéke — hazai tárgyakból össze-
állított bazárt rendeztek azon szándékkal, hogy
ez majd Ausztráliában jó áron el fog kelni. Á
terv meghiúsult s az összegyűjtött tárgyakat ki-
sorsolták. E sorsolásból begyült néhány ezer fo-
rintnyi összeggel megkezdték az építést, s jóllehet
ez még nagyon kevéssé haladt előre, elhatározta-
tott, hogy az alapkő letétele, kapcsolatban a
kétszázados fennállás emlékezetével, szept. 10-kén
meg fog ünnepeltetni. íme az ünnep, melynek
megülésére kegyelettel s részvéttel sereglettek
Eperjesre nemcsak a szomszéd megyékből, hanem
a Duna mellékéről, az alföld síkjáról is a kollé-
gium egykori növendékei, a különböző felekezetü
iskolák — közöttük a debreczeni és sárospataki
ref. főiskolák, a pozsonyi k. jogakademia, — egy-
házak, egyházmegyék, kerületek s egyéb testüle-
tek s intézetek küldöttei s képviselői.

Az ünnep előestéjén szept. 9-dikén Eperjes
városa fáklyás menettel tisztelte meg az egybe-
gyült vendégek közül b. Prónay Gábort, mint az
ág. hitv. evangélikus egyház egyetemes felügye-
lőjét; Midayt a tiszai kerület ág. hitv. szuperin-
tendesét; Zsedényit, ugyané kerület világi felügye-
lőjét; Pulszky Ferenczet, mint a kollégiumnak
1848 előtti felügyelőjét; Dózsa Eleket, a képvise-
lőház alelnökét, az erdélyi hirneves jogtanárt;
Gaganecz eperjesi orosz kath. püspököt s Máczi
sz.-péteri r. kath. fŐesperest, kik hazafias, testvé-
ries érzületökkel kivívták magoknak a köztisz-
tcl6tct.

Szept. 10-kén, reggeli 9 órától kezdve a me-
gyeház termében Joob Vendel az eperjesi egyház
felügyelője fogadta a kollégium részéről a vendé-
geket és' küldöttségeket, szóról szóra talpraesett
köszönettel, viszon-óhajtásokkal válaszolva az üd-
vözletekre s óhajtásokra, melyekkel a küldöttsé-
gek egymás után eléje léptek.

A zászlós ifjúságtól kisért menet azután az ág.
hitv. templomba indult, mely virágokkal s füzérek-
kel díszített falai közé ali<? birta befogadni az ér-
kező tömeget. A karének 8 Máday szuperinten-
dens fohászkodása után Bánó József, országgyű-
lési képviselő, mint a kollégium felügyelője lépett
a szószékre, s egy derekasan kidolgozott s igen
ékesen elmondott beszédben előadta a kollégium
történetét s a protestáns küzdelmek országos je-
lentőségét. E beszédnek — mely a P. Naplóban
olvasható — tartalmas voltáról s az előadó szó-
noki erejéről leginkább tanúskodik az, hogy a na-
gyon is hosszúra nyilt előadásnak még a végével
sem lankadt el a hallgatók figyelme. Utána a kol-
légiumnak jelenleg legrégibb s érdemekben leg-
gazdagabb s hazaszerte ismeretes tanára Vandrák
András szólott röviden és alaposan a tanintézet
feladatáról a múltban s a jelenben; egyszerűség,
világosság jellemezte beszédét, mely inkább ok-
tatni, eszméket tisztázni, semmint lelkesíteni, buz-

dítani akart, s melyet feszült érdekkel kísért a
tanügy minden barátja. Következett ezután két
költemény: az egyik latin óda, a milyenekkel nap-
jainkban mind ritkábban találkozunk, szerzetté s
lelkesen elszavalta Irányi István; a másik Sz mik
Lajos jogásznak csinosan készített s elmondott
költeménye.

E?után a hymnus zengedezése közben a gyü-
lekezet kivonult a kollégium előtti térre. Egy fel-
diszitett állvány támaszkodott az épület falához s
itt ment végbe az alapkő letétele. Az ünnepélynek
ez volt legérdekesebb részlete. Az alapkőbe lezá-
randó okmány felolvasása után Zsedényi rövid,
erőteljes szavak kíséretében végrehajtotta a cselek-
ményt, utána sorban a küldöttek léptek az áll-
ványra; mindegyik, mielőtt a kalapácscsal meg-
ütötte a követ, a körükereglő néphez intézett sza-
vakban kifejezte kívánságát, üdvözletét. Ezen
egymást gyorsan felváltó mondatom, hol elmés öt-
letek, hol forró óhajok, az állványon egymás után
fel- és letűnő alakok, melyek a legkülönbözőbb fe-
lekezeteket, érdekeket képviselték s e pillanat-
ban mégis a testvériség érzetében egyek voltak,
ugyanazon a helyen, a hol 180 évvel ezelőtt a bi-
tor kény, vakdüh s elfogultság áldozatai vérzet-
tek — e jelenetre méltán mosolygott a derült ég
legtisztább kék mezében. A sokaság a szózat zen-
gedezése közben oszlott szét.

Két órakor 300 teritékü közebéd volt a ven-
déglő tágas termében. A felköszöntések hosszú so-
rából csak azt az egyet emeljük ki, mely — saj-
nos — egyetlen maradt a maga nemében: a Pulszky
Ferenczet, a ki azzal kezdte, hogy ő a külföldön
eltanulta a gyakorlatiasságot, s a sok szónak nem
embere; végezte pedig azzal, hogy 1000 ftot ala-
pitott a kollégium részére.

Az este ugyanazon helyiségben tartott táncz-
vigalom fényeién sikerült; sok szépség és sok
népség gyűlt össze — amaz megörvendeztet-
vén a jelenlevők szivét, emez a kollégium alap-
tőkéjét.

így végződött ez ünnepély, melyről mindenki
azon édes megnyugvással távozott, hogy itt egyet-
értve örvendeztek a béke és felvilágosodás müvé-
ben azok, kiknek elődjei véres tusára keltek egy-
más ellen, és távozott azon őszinte óhajtással,
vajha ezen szenvedésekben 8 érdemekben gazdag
tanintézet mihamarább jutna oly helyzetben hogy
teljes erővel munkálkodhassak hazai tudományos-
ságunk s művelődésünk javára. G.

E g y v e l e g .
** (A királyné zongorája.) A magyar kor-

mány a királyné Ő Felsége számára a gödöllői
királyi lakba Ehrbarnál egy zongorát készíttetett,
melynek rendkivül fényes kiállitását igy irja le a
,,P. H." : A zongora háza fénytelen természetééi
barna szinbe itatott eres fa, alsó és felső párkány-
zata köröskörül levélfonatot ábrázoló vésettel.
Elől a homlokzaton eszményiesen kigondolt ara-
nyos érczlap, a birodalmi sast ábrázolja, melynek
körmei közt tartott s az egészet körülfutó szala-
gon a zongoragyáros neve, a készítés helye s ideje
bajor színnel zománezozott betűkkel magyarul
olvasható, a közepén Magyarország czimere nem-
zeti színekkel zománezozva, a sas fölött pedig »
magyar korona színes kövekkel kirakva tündököl.
Tovább ugyancsak a homlokzaton kétfelől koro-
názási érem, az egyik a király O Felségének, a
másik pedig a királyné Ő Felségének mellképével
látható. Legfölül a hangjegy-tartó, a valóban
művészi kivitelű díszfaragványok egyike. Négy-
szögbe kifutó szalag-keretet ábrázolva, melynek
csokrai kék selyem párnázaton koszorút tartanak
össze, s e nagyobb virágkoszoruban egy kisebb
koszorú áll, melynek egy lantot körülövező sza-
lagjain Kölcsey: „Isten áldd meg a magyart"
hymnusza dalának kezdete van miniatűré alakú
hangjegyekben kivésve. E kottatartó mellett két-
felőf ki- s betolható gépezetü kerek emelvényke
szolgál lámpatartóknak, melyek szintén finom
fametszetek, bajorszinü béllettel, középen koronás
E aranybetüt ragyogtatva. Mi e mű belső hang-
szerelését illeti, az aránylag még fölülmúlja külső
értékét. Hét nyolczadfogá'su nagyságához képest
zengzete rendkivül hatalmas, húrjainak a gyöngéd
nyomású billentyűk alatt könnyen fakadó hangjai
a legtisztábbak s e részben különösen â  felsők —
melyekben oly ritkán szoktak a zongorák kitűnni
— mint valamely üvegharangok bájolólag vonják
magukra a hallgató bámulatát. A zongorát már
leszálliták Gödöllőre Ehrbur személyes felügye-
lete alatt. —



Irodalom és művészet.
= (A „Budapesti Szemle") 1867. évi folya-

mának V. füzete (az uj folyam XXV. füzete) a
szokott irodalmi szemlén kivül érdekes történeti,
pénzügyi és népköltészeti közleményeket tartal-
maz. Szilágyi Ferencz harmadik közleménye a
„Hóra világ Erdélyben" hivatalos kútfőkből me-
ritett becses adatokat tartalmaz. Weninger Vincze
szintén harmadik közleménye az „angol adórend-
szeréről Vocke munkáját ismerteti a direct
adókról, mely adózás csak a „jövedelmi adónak"
behozásával nyert Angliában jelentőséget, mely
adó-nem nevezetes befolyással volt Anglia köz-
gazdasági fejlődésére. A ,.magyar népmesék"
Arany Lászlótól ugyanazon jeles értekezés, me-
lyet fiatal szerzője mint székfoglalót a Kisfaludy-
társaság ülésében olvasott föl.;Az „arab költészet
Spanyolország és Siciliában" Szilády Árontól,
Schack Adolf Frigyes hasonczimü német munká-
ját ismerteti azzal a jártassággal, melyet a magyar
közlő a keleti nyelvekben és irodalomban magának
szerzett. Az „Irodalmi szemlé"-ben Forgách Fe-
rencz nagyváradi püspök magyar históriáját Ga-
rády, és Salamon Ferencz „Két magyar diploma-
táját a XVII. századból" Szilágyi Sándor, amaz
terjedelmes és nyomozó értekezésében, imez rövi-
deden méltányolva ismerteti.

= (Megjelent uj könyvek.) Szerkesztőségünk-
höz beküldettek: 1. „A magyar királyok és erdélyi
fejedelmek hadjárati, utazási és tartózkodási he-
lyei." Irta Ráth Károly, Győrmegye levéltárnoka,
akadémiai lev. tag. Il-ik kiadás, 2-dik füzet. Os-
terlamm bizománya. Egy füzet ára a szerzőnél
60 kr., könyvárusi utón 1 ft. — 2. „Beth — El."
Jeles magyar izraeliták érdemcsarnoka. Irta Reich
Ignácz. 2-ik kiadás. I-ső kötet, 2- dik füzet.

= („Jó Barát") czim alatt októbertől kezdve,
mint múlt számunk melléklete hirdette, Heckenast
Gusztáv kiadásában havonkint kétszer megjelenő
néplap indul meg, mely az eddigi „Képes Újság"
helyébe lép. Szerkeszti Réthi Lajos. A programm
a lap tartalmára nézve ezeket mondja: ,,A „Jó
Barát" kéthetenkint fölkeresi a magyar közönsé-
get, szép képekben ismertetvén a haza és más
országok nevezetes embereit; más érdekes képek
is lesznek újságunkban: történetek, állatok, hely-
ségek s több efféle képei. Mindezekről meg is irjuk
a szükséges tudnivalókat érthetőleg, világosan,
hogy a ki lapunkat pontosan olvassa, tudjon oly
sokat a világ folyása felől, mintha egész életében
folyvást utaznék egyik helyről a másra. Érdekes,
szivderitő, léleknemesitő elbeszéléseket és verse-
ket is közlünk a nyugalom idejének gyönyörköd-
tetésére. Mert Isten ugy teremtette az emberi
lelket, hogy a munka után megkívánja a mulatsá-
got. Es mindenek fölött nagy gondot fordítunk
arra, hogy a mi ors?águnkban történik, az össze-
séget érdeklő, mindazt mondjuk el pontosan."
Ára egész évre 2 ft., félévre 1 ft. Ajánljuk olvasni
szerető földmives és iparos hazánkfiai figyelmébe.

** („Független Lapok") czim alatt fog Zová-
nyi Mihály szabadelvű katholikus lapot szerkesz-
teni. Hetenkint háromszor jelenik meg; ára egész
évre 12 ft. Ha programmját beváltja — a mit a
szerkesztő ismert nevétől bizton remélünk —
lapjaink legszükségesebbjei közt foglaland helyet.

** („Nyir" czim alatt) Szabolcsmegyében lap
fog megjelenni, a vidék érdekeit képviselő. Ha
czéljának megfelel, üdvözöljük.

** (A budai színházban) f. hó 14-én díszelő-
adás volt a színház hatodik évfordulati ünnepéül.
Ez alkalommal a tagok ezüst billikomot s babér-
koszorút adtak át Molnárnak érdemelismerés és
ragaszkodás jeléül.

(A nemzeti színháznál) „Honvéd" czimü
színmüvet fogadtak el; Szigligeti irta.

(A. „M. Polgár1') biztos forrás után írja,
hogy » kolozsvári színház 4000 ft. évi országos
segélyt nyert.

• • (Hellmesberger) ez év folytán, deczember
1, X esten megint knmnrni liancrvprsfinvfi-közepén,

ket ad.
jint kamarai hangversenye-

Egyház és iskola.
** (A győri jogakadémia,) m ei y a k;r- m ; n i s z .

ter által megállapított uj terv szerint szervezte-
tek, közel két évtizedig tartott szünetelés után
(mint megbizható forrásból tudjuk) folyó évi
október hó elején ismét megnyílik. Atanárok a
napokban neveztettek ki, a megnyitási ünnepély
a közoktatási és kultuszminiszter, valamint az

ország herczegprimásának jelenléte által fog
emeltetni, s remélhető, hogy e jogi főiskola, mely
a hazának annyi kitűnő férfiút adott (csak Soms-
sichra, Pázmándyra és Deák Ferenczre utalunk),
s mindenkor kitünőleg látogatott intézet vala, ez
uj működési szakában is jó hírnevéhez méltó mű-
ködést fejt ki s számos hallgatóságnak fog ör-
vendeni.

** (A pesti m. királyi egyetemnél) egy erdélyi
orvosnövendék számára idei okt. havától kezdve
2 évig tartó 320 ft. évi javadalamból és 80 ft. szál-
láspénzből álló sebész-mütői alapítvány engedé-
lyeztetett. A pályázók folyamodványukat f. hó
végéig a kir. főkormányszékhez beadhatják.

** (A pápai helv. hitv. főiskolában) az 1867/
s-ki

tanév október elsejével kezdődik. A javitó és föl-
vételi vizsgák szeptember 28., 29. és-30-ik napjain
tartatnak. A beiratás ideje október 1-ső és 2-dik
napja; az előadások 3-án kezdetnek. Az igazgatóság

** (A székesfehérvári alreáltanoda) részéről
közzé tétetik, hogy az 186'/s-<liki tanévi rendes
előadások ezen intézetben folyó évi október else-
jével megkezdetnek. A beiratások szeptember
28., 29., 30-ik napjain eszközölhetők. — Székes-
Fehérvárott, szept. 15-én 1867. Az igazgatóság.

** (Figyelmeztetjük) olvasóinkat Boér Ig-
nácznak az uri utczában levő alapnöveldéjére. E
hosszú évek során fennállott intézet ezer meg
ezer gyermeket készített elő az alapos tovább fej-
lődésre. Tapintatos növelési elvek és határo-
zott nemzeti szellem ajánlják mindenek felett.

— (A Csallóköz-Szent-antali uj kálváriának
fölszentelése.) Több rendbeli kérdések, és fölszó-
litás következtében tudatjuk a t. ez. közönséggel,
hogy a csallóköz-szent-antali újonnan tervezett,
és a hivek adományaiból föl is épült díszes kálvá-
riának, és a tizenegy keresztuti állomásoknak ün-
nepélyes megáldása főméit, herczeg primás enge-
delméből Hermán Jármos zárdafőnök, és h. lelkész
által folyó év október 13-ik napján történik meg.
— A zárdafőnöki hivatalból.

Közintézetek, egyletek.
** (A honvédegyletek központi ideiglenes vá-

lasztmánya) 17-én tartott rendes heti ülésében ki-
mondta, hogy a hivatalos lapban legközelebb meg-
jelent belügyminiszteri rendelet következtében, a
szept. 7-én Pesten tartott honvéd közgyűlés hatá-
rozata folytán Aradra, okt. 6-ára kitűzött orszá-
gos honvéd-gyűlés meg nem tartható. Elhatározta
továbbá ugyané választmányi gyűlés, hogy a bu-
dapesti honvédegylet házszabályai a belügymi-
niszternek, egy felterjesztmény kíséretében meg-
erősítés végett felküldessenek, mely felterjeszt-
ményhez csatoltatni fog egyszersmind az országos
honvédegylet czéljait magában foglaló jul. 7-diki
honvédgyülés jegyzőkönyve, s még bővebb tájé-
kozhatás okáért az ezúttal Aradon tartani szán-
dékolt országos honvédgyüléít illetőleg, — fel
fognak terjesztetni az ideiglenes választmány által
már kidolgozott, de közgyűlés által még el nem
fogadhatott országos hon védegyleti alapszabályok
is felvilágositó tudomás véget.

— (Az első magyar általános biztosító társa-
ság Pesten.) Az életbiztosítási üzletág kimutatása
1867 augusztus haváról: köttetett uj biztosítás
halál esetre 201,600 frtnyi összegben, életben
fizetendi 59,800 frtnyi, összesen 261,400 frt. és
1000 darab cs. k. aranyban.

*• (Értesítés.)^ Vasvármegye gazdasági egye-
sülete a lapokban is közlött gazdasági kiállításá-
nak határidejét a közbeeső kis-czelli vásár miatt
megváltoztatni kényszerülvén, annak határidejéül
okt. 20. és 22. napjai tűzettek ki. Mészöly Ig-
nácz, az egyesület titkára.

Közlekedés.
x* (A közlekedési minisztérium) 16-kára bi-

zottmányt hivott össze a végre, hogy törvényja-
vaslatot készítsen az országos közmunka iránt. E
bizottmány tagjai: gróf Zichy Ferdinánd, Nyári
Pál, Kovács László, Ivánka Imre, Váradi Gábor;
továbbálleves és Fehérmegyék egy-egy alispánja:
Puky Miklós, Horváth Nándor, — Zeyk Károly
és Hollán Ernő államtitkárok, Kőnek Sándor ta-
nár s az illető minisztériumok küldöttei. Elnökül
a bizottmány Nyári Pált, tollvivőül Rózsaági mi-
niszt. fogalmazót választotta.

f (Szabolcsmegyében) — hir szerint — lóvo-
natu vasutat terveznek Nyíregyházától Kis-Vár-
nán és Záhonyon át Ungvárig és Munkácsig. A

vasút az előleges terv szerint, melynek engedélye-
zéseérti folyamodványt egy nagyszámú bizottmány
már aláirta, a kijelölt irányban haladó országúton
lenne építendő, — és pedig maguk Szabolcsmegye
és környékének földbirtokosaiból alakulandó rész-
vény-társulat által.

/ (Futárokul a pesti távirdai hivatalnál}
gyermekeket szándékozik a ker. minisztérium
alkalmazni. A szülők kezeskednek a sürgöny pon-
tos átszolgáltatásáért s a fiuk öltöztetéseért. Na-
ponként 30—50 kr. bért kapnak, s az öltözethez
egy sipkát meg karszalagot. A kik e szolgálatba
állani akarnak, a távirdai hivatalnál jelenkez-
zenek.

x* (A hatvan miskolezi vasútra nézve,) mint
a „P. Ll." értesül, már jelentkeztek vállalkozik;
többi közt Bontoux is ajánlkozik egy társulat
élén.

J1 (A surányi ezukorgyár) lóvonatu vasutat
épit Érsekújvárig, leginkább saját használatára.

Balesetek, elemi csapások.
** (Aradon) szept. 13-án megrendítő szeren-

csétlenség történt. A robbantó puskaporgyár
leégett s több emberélet lett áldozatává.

** (Muraközi Goriscán helységben) f. hó 8-án
délutáni órákban tűz ütvén ki s mintegy 200 ház
lett melléképületeivel együtt a tüz martalékává.

*• (Nagy tűzvész) volt szept. 17-én eszter-
gommegyei Tokod községben. A helység korcsmá-
ját adták bérbe, s az árverés után mindjárt tüz
támadt a korcsma kocsiszinjében, s 31 házat, gaz-
daságiépületet, 31 gazdának a padlásokon és ker-
tekben lévő gabonáját, s minden takarmányát el-
hamvasztottá. Egy ott lakó Weisz Henrik nevű
német születésű ur, kinek magának és nejének jó-
szivét már több izben tapasztalták a falubeliek,
210 ftot adott az ínségre jutottaknak.

Mi újság?
** (Az országgyűlés) szept. 29-kén ismét

megkezdi üléseit. Már a felsőház alelnöke gr.
Cziráky János is szétküldte az országgyűlési ösz-
szehivót szeptember 29-re.

** (A képviselőház terme) még nem készült el
a igy jó ideig az Akadémiában fog ülésezni.

** (0 Felsége a királyné) a budai nőegylet
krisztinavárosi kisdedóvodájának 200 frtot ado-
mányozott.

** (Tiirr Baján.) Baja felé vivő útjában Türr
tábornokot először is Haita helység lakosai üd-
vözölték, kiknek következő szavakkal felelt:
„Kedves polgártársaim! Hazánk derültebb viszo-
nyainak köszönhetem, hogy ily hosszú távollét
után szülőföldemre visszatérhetek. Üdvözletük
annál édesebben esik, mert nem mint enszemélye-
met illetőt veszem, hanem mint azon eszmék tisz-
teletét, melyre sokan törekedtünk! Igaz ugyan,
hogy alkotmányunk még nem gyógyithatá be tel-
jesen azon sebeket, mikből édes hazánk oly soká
vérzett. Most már azonban rajtunk áll, hogy
ezek teljesen beforrjanak. Ha erős és szilárd lesz
akaratunk: alkotmányos szabadságunkat teljesen,
csorbitlanul fogjuk visszaszerezni és ekkor hazánk
egy uj és jobb lét korszakának küszöbén fog ál-
lani". stb. — Baján partra szálltakor a főbiró
Kosa Ádám üdvözölte, mire ő megindulás-teljesen
válaszolt. A városban éljenző, virágot szóró tö-
megek közt haladt szállásáig, ott fogadta a váro8
és egyletek képviselőit s a szerb küldötteket, —
Demeter Pál lelkes üdvözletére szép beszédben
felelt, melyből a következő jellemző helyeket kö-
zöljük: „Midőn nemzetünk a szabadságért har-
czolt, én, bár távol valék a hazától, ezen harezot
mindig részvevő figyelemmel kisértem és mond-
hatlan fájdalom tölté el keblemet, midőn a bács-
kai szerb testvér-harcz küzdelmeit a hir hozzám
is elhozá! Fájt lelkemnek e harcz, mert tudtam,
hogy félreértés okozá a testvér-háborút. Igen
polgártársaim: az egyetértést közülünk egy tit-
kos bujtogató kéz üzé el. Most már okulhattunk.
A szerb testvérek nem lehetnek elleneink, mert
erre nem lehet okuk, midőn őket szabadságunk
élvezetében részesítjük. — Ha nem szűnünk meg
szabad n ép lenni, akkor szerb és idegen ajkú
polgártársaink nem lehetnek elleneink, hisz mü-
veit és nemesszivü ember nem lehet a szabadság
ellensége! Annál kevésbbé lehet ellenünk a szerb,
ki oly hosszú évek során át nem egyszer megmu-
tatta, hogy igaz barátja a magyarnak. Az épen
ma délután nálam tisztelgett szerb deputatió szó-
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noka is akép nyilatkozott, hogy velünk mindig
rokonszenveznek, másrészt beismerték, hogy or-
szágunk integritását tisztelniök polgári köte-
lesség.'- Utóbb színházba ment nejével együtt;
onnan a diszlakomára, hol Tóth Kálmán köszön-
tötte fel, verset is olvasván tiszteletére; itt kije-
lentette Türr, hogy ne tulajdonítsanak neki po-
litikai missiot, az olasz kormány megbízásából
csupán Magyarország terményeinek ösmertetése
végett utazik. A fényes bálban Türr és neje is
tánczoltak csárdást. Elmenetelök előtt ő és neje
620 ftot adtak különféle bajai intézeteknek. Bajá-
ról Konstantinápoly felé vette útját, folytatni az
olasz kormány által rábízott kereskedelmi tanul-
mányokat.

** (Egy távirat) jelent meg a szept. 18-diki
pesti lapokban a bécsi „Corresp. Bureau" utján,
melytől rendesen kapni szokták a táviratokat;
már akkor hihetetlennek tetsző hire igy hangzott:
„Bécs, szept. 18. Egy Turinból szept. 17-éről kelt
távirat mondja: Kétségtelen hirek szerint Kos-
suth szept. 1-én Dieppeben találkozott Stackelberg
gróf orosz követtel s ettől egyelőre 50,000 fran-
kot vett föl. — Szilágyi Virgil Bérlőben van s a
porosz kormánynyal hasonló alkudozásokat foly-
tat." — Erre 19-én este következő távirati czáfolat
érkezett: „Turin, szept. 19. Kossuth kijelenti, hogy
a bécsi sajtó állítása rágalom; ő soha se volt Diep-
peben, Stackelberg grófot sohasem látta s nem is
fog soha Oroszországgal, Lengyel- és Magyar-
ország hóhérjával, minden szabadság örökös el-
lenségével közösségbe állani. — Szilágyinak sincs
tőle semmiféle megbízása."

** (Klapka tbnok) táviratilag tudatta az aradi
honvéd-egylettel, hogy az elnökséget köszönettel
elfogadja s iparkodni fog az egylet körében mi-
nélelőbb megjelenni.

** (Gr. Bethlen Gergely) menekült hazánkfia,
utóbb olasz tábornok, hazaérkezett.

** (Földváry Károly) honvédezredes, Olasz-
honban a magyar legio parancsnoka, folyó hó
12-ikén Kanizsára érkezett, hol szívélyesen fogad-
ták a volt honvédek.

** (Ihász ezredes) ia haza érkezett a szám-
űzetésből.

** (A kihallgatás,) melyen Albrecht főhg.
Gélics Eichárd honvédelmi osztálytanácsost fo-
gadta, majd 3/4 óráig tartott. Ő fensége nagy
érdekeltséggel hallgatta a szakavatott férfi és
jeles katonai iró eszméit a hadsereg szervezé-
séről. Minek bizonyságául, közvetlenül e beszél-
getés után, ő fensége hadsegédét küldötte Gélics
osztálytanácsos úrhoz, felkérve őt, hogy „egy régi
katona levelei" czimü művéből, mely német nyel-
ven, Gerold kiadásában jelent meg, egy példányt
ő fensége számára küldeni szíveskedjék, mit a
felszólított a legtiszteletteljesebb készséggel tel-
jesített is.

** (Csikszékben) a főkirálybiróvá lett Mikó
Mihály helyébe Antalfy Károlyt választották
képviselővé.

** (Szatmármegyében) a szopt. 2-kán tartott
bizottmányi gyűlésen történt meg a Kölesei Fe-
rencz arczképének ünnepélyes leleplezése a megye
nagy termében. Ez arczképet gr. Károlyi György
ajándékozta a megyének.

** (Egy angol lady,) Viscountess Castleron,
pompás magyar mentét rendelt meg Altér é-< Kis
divatkereskedésében.

** (Balázsné, Bognár Vilma) Berlinben Ka-
ezori Vilma k. a. név alatt szerepel.

— (Szentkuty pesti fényképész) Budán is ál-
litott fel egy fényképészeti termet a magyar nép-
szinház és az alagút mellett. A terem oly nagy,
hogy abban egyszerre 50 ember fényképeztetheti
le magát. Szentkuty ur október végétől kezdve

i jövedelméből havonként 5 frtot ajánl fel a hon-
j védsegélyző alap részére.

** (Az orosz emissariusként) Erdélyben elfo-
| gott Nicolescot szabadon bocsátották, mert ártat-
| lansága kiderült.
1 •* (Baranyamegyében) a ló és disznólopások
í s házfeltörések mind gyakoriabbakká váltak mos-
I tanában. A hatóságnak sikerült elcsípni néhány
jó madarat, de azért még nem sikerült a biztonsá-

i got egészen helyre állitnia.
** (F. hó 8-ikán este) 8 órakor Budán egész

kis utczai harcz voit. A kórház mellett 20—25
ember megtámadta a József hengermalom hét
fiatal gépészét, nekik esett, elvette óráikat, pén-
züket, azonfölül jól elrakta őket, sőt a poroszló-

j kat is (kik anyámasszony vitézei lehetnek,) elker-
] geté, s a kocsijárást megakadályozd. A Kapitány-

ság vizsgálatot tett ez ügyben, de eddigelé
eredmény nélkül.

** (Egy debreczeni lap) a következő különös
esetet beszéli el: Akath.templom tornya ablakán,
onnan, a hol a harangok vannak — harangozás
alkalmával az árvaház egyik növendéke kibukott
s fejével a templom tetejét betörte, ekkor a tető-
ről legördült, a templom földszinti részén végig-
vonuló oltárfülkék tetejére, innen pedig a földre.
— A leeséskor a gyermek eszméletét elvesztette,
azonban megpióczáztatván magához jött és eddig
rajta semmi jelentékeny sérülés vagy törés nem
vétetett észre.

** (A lipótvárosi templom) ügyében Pestvá-
roshoz leirat érkezett a minisztériumtól, mely
szerint a legf. helyen engedélyezett összeg rová-
sára a templom-épités folytatására 100,000 ft.
előlegképen fölvehető. Ennek következtében az
építést az eddiginél nagyobb mérvben lehet foly-
tatni, s azzal biztatnak, hogy a bazilika 3 év alatt
elkészül. Ybl az eredeti tervre, különösen a hom-
lokzatra nézve terv-változtatást mutatott be az
építési bizottmánynál. A kupola magasabb és
mint mondják, tetszősb lesz, mint eredetileg ter-
vezték. A homlokzatra egyszerű portaié helyett
nagy peristyl jön, melynek kétsoros oszlopzata
közt 2 ezer ember elfér.

— (Halálozások.) Gr. Bethlen Imre 55 éves
korában Pesten elhunyt. — Nagy-Szebenben f.
hó 12-dikén hunyt el hosszasb szenvedés után
Bruckenthal József báró, cs. kir. kamarás, az
urakházának élethossziglani tagja, a Lipót-rend
lovagja, udv. tanácsos és nyűg. orsz. törvényszéki
elnök stb. 64 éves korában. Hűlt tetemei vasár-
napon f. hó 15-én tétettek örök nyugalomra a csa-
ládi sírboltba N.-Szebenben.

— (Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala)
jelenti a t. ez. előfizetőknek, hogy a „Magyar
szabadságharcz" czimü munka I. füzete, a képek
elkészitése miatt, szeptember végén jelen meg.

Nemzeti színház.
Péntek, szept. 13. '„Bí-ankovics György". Eredeti szo-

morujáték 5 felv Irta Obernyik Károly.
Szombat, szept. 14. „Tévedt no". Opera 4 felv. Zenéjét

szerz. Verdi.
Vasárnap, szept. 15. „A kisértet". Eredeti népszínmű

3 felv. Irta Szigeti József.
Hétfő, szept. 16. „Fox és Fiit". Szinmü 5 felv. Gott-

schal után németből ford. Szigeti.
Kedd, szept. 17. „Ernani". Opera 4 felv. Zenéjét

szerz. Verdi.
Szerda, szept. 18. „Fieaco". Szomorujáték 5 felv. Irta

Schiller Fr., ford. Nagy Ignácz.
Csütörtök, szept. 19. „A sevillai borbély'1. Vig opera 2

felv. Zenéjét szerz. Rossini.

„.__ Lapunk mai számához van mellékelve:
Ffildessy Lajos «cyinnt>lcslak s magvak össei árjegy-
zéke 2OOO példányban, melyek a debreczeni, temes-
vári, aradi es ka*sai postai vonalukra küldetnek szét.

Szerkesztői mondanivaló.
— Bakonytövi. Azt hittük, a Bakony tövén szebb 8

illatosb virágok is teremnek. Ezek nem használhatók.
— M.-Szentgyőrgy. K. J . A két közlemény egyike

sem elég közérdekű, mert részint már nagyon ismert dolgok,
részint olyanok, miket a régiségből fóleleveniteni nem
méltó. Ha kutatásai közben érdekesebbet talál, azt el-
várjuk.

— Zelene. B. J, A tárgy érdekes. De az Alhambráról
sokkal szebbeket is irtak már, miket leforditni érdemesebb
volna.

— Miskolci. NT. B. A Rákóczy-féle levél magában
sem fölötte érdekes, leirása pedig szembetűnően hibás le-
vén, nem közölhető.

— Pest. P. J . A krajnai népballadák közül a ma-
gyar történeti vagy mondái tárgyuakat, ha kidolgozásuk
is megfelelő, szívesen vennők. Kérjük, sziveskedjék egy
párt megismerkedtetni velünk.

— B. Malvin. A versek egyikében, a „Búcsú az al-
földtől" czimüben látszik tehetség; de csodáljuk hogy leg-
szebb strófájába egy görög szó tévedt. Hát már a leányok
is tudnak — görögül?

SAKKJÁTÉK.
408-dik sz. f. — S z i r m a y J á n o s t ó l ,

(Königgrátzben).
Sötét.

a b c d e f g h
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre raatot mond.

A 402-dik számú feladvány megfejtése.
(Zagyva Imrétől, Debreczenben.)

Világos. Sötét.
1. Bb5-b6 Hc8-b6:
2. Kg8-f7 Fa6-e8
3. Hg4—f2 tetsz. szer. :
4. Vg5—g2f v. d6fmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — Pesten: Kakovszky
Aladár. —Mátra-Verebélyen: Kohn D á r i d — T.-Újlakon:
Lövi Jónás. — Jászkiséren: Galambos István. — A pesti
sakk-kör.

A 403-dik számú feladvány megfejtése.
(Mejer Henriktől, Londonban.)

Világos. Sötét.
1. Ve4-hl Fg8-e6
2. Vhl-h8 t e t s z - s z e r -
3. Vh8-a8 v. al-f-mat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
Harasztiban: Gr.'Festeties Benno. -~ Pesten: Rakovszky
Aladár. — Mátra-Verelélyen: Kohn Dávid. -• T.-Ujlakon:
Lövi Jónás. — A pesti sakk-kör. '

Rövid értesítések. Szajkofalva. H. J . A feladvány
nagyon könnyű s a mellett régi eszme. A megfejtések sína,
sikerültek. — Haraszti. Gr F. B. De mi történik a 406-iJc
feladványban, ha a második lépésre V. f8-d6-ra megy. -i-
Veszprém. F. J . A 405-dik feladványban a második húzás
ellen sokféle védelem lehetséges.

HETI-NAPTÁR.
Hónapi- és

hetinap
Katholikus és protestáns

naptár

22 Vasár.
23 'Hétfő
24 Kedd
25 Szerda
26 Csőt.
27 | Péntek
28, Szóm.

Szeptember
f 15 Móricz vt.
Tekla, Linus
Gellért pk. vt.
Kleofás vért._
Cziprián,Just,ina
Kozma Demjén
Venczel kir.

F 14 Móricz
Tekla
Gellért
Farkas
Nilus
KozmaDemj.
Venczel

pM)
10 A 14 Menőd.
11 Teodóra
12 Autonóm
13 Kornél
14Sz.ker.felm.
15 Nicetás

23
24 Zsuzsa
25
2fi
27 (limWa j .

179 55 5 48i5 55 120 39
180 5415 49 5 54 134 54
181 53|5 50 5 52 149 5
182 52I5 5115 50 163 8
183 51!5 5 3 I 6 48(176 59
184 5015 54 j 5 46p90 37(16 Euphemia j |28 S.

Hold változásai. © Ujhold szombaton, 28-án, 0 óra 58 perczkor reggel.

1 26
2 271
3 50
5 1

p.
33

3 21
4 4
4 39
5 13
5 45

6 12 6 13

TARTALOM.
Türr István (arezkép). — Kecskés Jóska. — H. Rá-

kóczy György fejedelem megválasztása és beigtatása (foly-
tatás). — A tátrafüredi zúgó (képpel). — Spanyolországi
képek (két képpel). — A korall-halászat (képpel). — A
Bakony régészetéhez. - Az eperjesi kollégium kétszáza-
dos örömünnepe. — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és
művészet. — Egyház és iskola. — Közintézetek, egyletek.
- Közlekedés. - Balesetek, elemi csapások. - Mi újság?
- Nemzeti színház. - Szerkesztői mondanivaló. — Sakk-
játék. — Heti naptár.

Sí1!

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.
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II

HIRDETÉSEK
Előfizetési felhívás

VASÁRNAPI ÚJSÁG
POLITIKA I ÚJDONSÁGOK

1867. október—deczembcri folyamára.
(Ismeretterjesztő és politikai tartalmú két hetilap. — Az egyik eredeti
képekkel dúsan illustrálva; a másik „Országgyűlési besiédtár"-ral

Kiadja

Heckenast Gusztáv.

bővítve.)
Szerkeszti

Nagy Itliklög.
A közelgő évnegyedre uj előfizetésre hívjuk föl a t. olvasóközönséget, s ajánljuk

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

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

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

vagy Buda-Pesten házhoz hordva:

. 2 ft. 50 kr.
Csupán a Vasárnapi Újság: Csupán a Politikai Újdonságok:

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

Évnegyedre (október — deczemberre) .

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

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

(1-3)
A Vasárnapi Ujsrig és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala

(P<;st, egyetem-uteza 4-ik Süám alatt).

KOHN PHILIPPE
dicséretesen ismert

Pesten. Dorottya-iitcza 2. sz. a.,
mint Patek, Phllippe és tárna genfi hírneves rfragyárosok tanítványa

ajánlja kitűnő, jó és olcsó óráit gazdag választékban 2 évi jótállás mel-
lett, az alábbi árjegyzék szerint:

Ezüst henger-órák 4 kőre . . . . 10 ft.
,, rugóra . . . 12 ,,

finom aranyfoglalványnyal . 14 „
hengeróra kettős födéllel . 15 ,,

„ kristály üveggel . 16 „
horgonyéra 15 kőre . . 16 ,,

„ kettős födéllel . 18 '„
finom, ezüstben nehéz 20, 22, 24 „
angol horgony-órák . kristály

üveggel . . . 20, 22, 24, 26 „
„ remontoir-órák 26, 80, 36 és 40 „

Arany órák hölgyek srámára 4—8
kőre 25, 30, 36 „

Sav. arany órák hölgyeknek 4 - 8
kőre 4 ', 42 45 „

Arany horgony-órík 15 kőre 50, 55, 60 „

Arany remontoir-órák hölgyeknek
85, 90, 110, 120, 135 ft.

„ horgony-órák 15 kőre . . 36 „
„ „ arany födéllel 45 „
., horgony savonett-órák . . 58 „
„ , ,, ataoy

fedéllel . . 60, 65, 70, 80, 96 „
„ remontoir, sav. órák arany-

ban nehéz és arany födél-
lel . . . 110, 120, 145, 175 „

Inga-órák, havonkinti felhúzásra 16,
20, 22, 24 „

„ óra és félóránkinti ütéssel 28,30,32 „
I ii „ ., negyedóránkinti ütés-
1 sel 48, 50, 55 „
Havi regulatorok 30-32 „
Ébresztők 5 ft., órával • 7 „

8PW Vidéki megrendelések a pénzösszeg elóleges beküldése vagy utánvét mel-
lett, gyorsan és pontosan teljesítetnek.

-3J^ Órák cserében is elfogadtatnak.
a n i^* Kijavítások, saját szerkezetű szerszámok éí gépek segítségével, Genf,
Brosséi esPsris leghirnevesb óragyárakban 6 éven át szerzett tapasztalatok alapján
2 évi Jótállás mellett, a legjobban eszközöltetnek » olcsóért számittatnak.

"rak, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek. 2236 (3-4)

Fontos hirdetmény dohányzók számára.
Pipák. sBlvarpipák és szivarszipkák, különféle csinos formában agyagképlési

likacsos-faszénbol (plastischporöser Holzkohlen). azon tulajdonsággal birnak, hogy
a dohányzásnál a dohány rósz ; z i i alkatrészeit: amoniak stb., de leginkább az egész-
ségre nézve oly káros nikotin-mérget tökélletesen fölszivják. E gyártmányok továbbá
azon rendkívüli kellemesseget nyújtják, miszerint felemésztvén magában a likacsos-faszén
minden nedvességet, » pipázás ke: deténéi &t 0\y kellemetlen s íelundoritó rósz iitsoha
támadni nem engedi, s így minden pipa tisztán kisziható.

Glocke Lajos gyára Hessen-Casselben bérmentes megkereső-levelekre ár-
jegyzékekkel s mustralapokkal egész készséggel szolgál

mr Eladási helyisé* Pesten: Horváth Ferencinél a váczi-ntczábaa
8 V * A iiposei országosvásár tartama alatt a raktár létezik I.inrHphen Tho

raa8gaS8chen Nr. 1, Ecke de* M-rktplatzes, 2 Treppen hoch P S " ( í - 6 )

Előfizetési felhívás

DIVATVILÁG
czimu

szépirodalmi, ismeretterjesztő és divatlap,

R E G É L Ó
regény folyóirat 1867. második félévi folyamára.

ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK
A Divatvilág-ra külön : Félévre (jul—decz.) 4 ft. — kr.
,, „ „ Évnegyedre (okt.—decz.) . . . . 2
A Regélő-re külön : Félévre (jul.—decz.) 3Évnegyedre (okt.—decz.) .
A Divatvilág és Regélö-re együttesen: Félévre . .

Évnegyedre .

50

, 50

mulattató folyóiratból teljes példányokkal még szolgálhatunk,
úgymint:

1865 I Márcziustól kezdve deczember végéig (tiz hónap) . . 5 forint.
* ( Július 1 jétől kezdve deczember végéig (hat hónap) . 3 „

1866 í Januártól kezdve deczember végéig (egész évi folyam) 6

(1-3)

1867. Január—júniusi folyam 3 „
S e folyamokat megrendelő t- ez. előfizetők az illető évfolyam-
hoz járandó mümellékletünket szintén megkapják.
A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

A Divatvilág és Regélő kiadó-hivatala
(Pesten, egyetem-uteza 4-ik szám.)

Évenkint 4 bnzas.
Legközelebbi húzás

október 11-én. Hitel-sorsjegyek. Főnyeremény
200,000 forint.

Legkisebb
nyeremény 160 ft.

E kedvelt sorsiegyek készpénzfizetés mellett adatnak el a napi árfolyam sze-
rint s részletenkinti fizetéssel.
34 havonkinti részletfizetéssel 5 ftjával.
* ™ " »» ' n
18 ,. „ 8 ft. 25 krval.
vagy pedig \t bavonkinti részletfizetéssel 12 ltjával.

• 1 hitelsorsjegyre 3 ft. 50 kr. és 50 kr. bélyegdij.
• 5 darab 18 ft. 50 kr., 10 darab csak 36 ft.

í\ ft é v e n k i n t 4 h u z á s I O < M > < > © f r a n k
II I I . , fönyereménynyel. Legközelebbihuzás folyó évi szeptember 6-án

Tarsasjátékok:
4 ftjával évnegyedenkint20 db. minden ausztriai sorsjegyre egy badeni 35 ftos sors-
jegy hozzáadásával, 25 részlet befizetéssel, melynél a befizetett összeg nem vész el.

&& Vidékről jövó megrendeléseket gyorsan s pontosan teljesittetnek.

2228 KÁROLY JÓZSEF, (5-6)

pénzváltó-irodája.Pesten, harminczad-nteza 3. sz. a.

ÁRJEGYZÉK

POLLÁK MÓRICZ
egyetem-uteza 4-ik szám alatt, az „Album"-hoz, Heckenast G-féle házban Pesten.
! 00 levélpapír névvel 60, 80 kr , 1 ft, egészfinom 1 ft. 50 kr.
100 színes levélpapír névvel 80 „ 1 ,, ' ^ i gg
100 „ ., monogrammal vagy gyászfoglalványnyal lft 50 kr , egészfinom 2 ft.
Monogramm pecsételő-ostyák tetszésszerinti két betűvel gutnmirozva csinos tokban

100 darab ára . . ' • j ft
10Ü db. látogatási jegy dotnbor nyomással 80 kr., könyomatu 1 ft. — kr. 2 ft 50 kr.
100 „ könyomatn latogatasijegy bristolpapirra . . . 1 „ 50 „ ' 2 „ 50

„ „ gyászfugUlványnyal 2 " 50
levélboriték 8-rét 40, 60,' 80

,. szines . • • • • 80 kr., 1 ft., 1 ft. 50
0 , ., pénz- vagy okiratok küldésére 1 , 3 50

1 rizma jóféle irodapapir 2 ft., 3 ft., legfinomabb miniszterpapir . . ' . . " . 4 ft.
Aczéltoll(12 tuczat) • • 40, 60, 80 kr , 1 ft, 2 ft.'50 kr."
Pecsétviasz vékony vagy vastag szálakban 1 font . . . . 40, 60 80 kr 1 ft 4 ft.

A tisztelt tanító urak, kik íróeszközeiket nálam vásárolják lÖ% részesittetnek!
Vidéki megrendelések utánvét mellett lelkiismeretesen, gyorsan és pontosan

eszkózöltPtrek. ]989 (25 -25)

100
100

100

Alólirottnak van szerencséje ezennel köztudomásra juttatni,

hogy nyilvános

fő- és kereskedelmi iskolájában,
nevelő-intézetével egyetemben

(PEST, ország-ut 4-ik sz. a.)

az uj tanfolyam folyó évi október 1-én
veszi kezdetét.

A szervezet, tanórák, tanfolyam valamint felvételi feltételek,
a programmból, mely kívánatra egész készséggel ingyen szolgáltatik ki
— megtudható.

Röser Miklós.
A tanulók fölvétele naponkint történhető.

Pezsgőborok!!
közvetlen Francziaországból vámmen-
tes ládákban 10 palaczkjával s feljabb.
Louís Roederer a Reims: carte blanche;

Jacquesson et fils a Chalons: Créme
de Bouzy 2 ft.

Napóleon grand vin ; Moet A Chandon
a Epernay: Crémaut rosé 2 V* ft. A
fentebbi fajokból Vt palaczkokban
1% ft. 2097 (23—24)

A pénzösszeg bérmentes beküldése vagy
postai utánvét mellett szétküldetnek

Floch Sándor
Bécsben, Ober Döbling Nr. 28.

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

biztosítása mellett, rendel

orvostador.
Lakása Pesten, furdó-uteza 3

József-tér sarkán.
Elfogad naponkint 11 órá-

tól l-ig. 2234 (4—12)
Megkereshető levél által.

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNYRE,
mely egyszersmind

a in. kir. ciiriai ítéletek és hivatalos rendeleteket közli,
&BF~ az előfizetés folyvást elfogatltatik. *̂ W

Előfizetési feltételek postán küldve:
Félévre (július—deczemberre) 6 forint.
Évnegyedre (október—deczemberre) 3 „

bérmentcsitett pthizeslevelek alulirt kiadó-hivatalhoz

1 3) (Pest, egyetem-utcza 4. sz. a.)

Die in Wien 1866 prümiirte Samenhandlung

BRÜDEB FRANKL IN I'IH
SebiUingsgasse (Poric) 1074—2. Hotel „englischer Hof",

erbittet síeb rechtzeitig, unter Beifúgung von 10 fl. ö. W. als Angabe per Sack, Auf-
trage auf nachstehende, bewahrte, vorzüglichste, direct bazogene Orlginal-'íaatge-
treide nnd Winterrhps-Santen unter Garanfie der Echthfit:
Probsteler Saatroggen (Korn) í 25 -85facher ) in plombirten Originalsacken zu

„ Saatweizen j Ertrag > 1 Tonne ungefahr 2'/« nieder
„ Winterrapssaat ) österr. Metzen.
Effectuirungrechtzeitiger Ordres: Raps im August; Roggen und Weizen anfangs

Septetnber; spatere so lange Vorratb, 14 Tagé nach Empfang.
Englishe Saatweizen, namentlieh: Feiiton, Hopeíown, Hantéra, Whiter-

Talerwrea, Bedlhaff, Spaldings prolillo, Kessingland, Hnllets Kenealogischer,
Fern oder April und smderw in Sscken von iingefahr 2!/4 niederösterr. Metzen Effec-
tuirung September; spatere Ordrts vier Wochen cach Empfang.
SeelSnder Saatroggen (Korn) ) in Sacken zu V/s niederösterr. Metzen, Effectuirung
Seelánder Winterrapssaat J August; spatere Ordrea 14 Tagé nach Empfang.

Ferner empfiehlt sie ihr Láger sammtlicher
land- und forstwirthschaftlicher §amen und Goniüse Danién,

jetzt insbesondere von Stoppelrűben (Wasser-), engl. Fntterrűben und Tnniips.
Barhweizcn (Heidekorn), amerik. Pferdezahnmais, Acker-und Riesenspörgel,
sowie auch von engl. Portland-tVment, en«l. Steinkohlentheer, beaten Chamot-
teztegeln, Wiener-lVeusíSdter Binderpech, Fiehtenpech, fcinste belg. Wagen-
fetten, Pcrn-Cuano, Knocheninehl etc. e tc, sowie selbe auch ihre Dienste beim
Eln- und Verkauf landwirthsehaftl. Products und Fabrikate, fúr Landwirthschaft und
laadwir:hschaftl. Fabrikationszweige nöthigen Matériáién empfiehlt; auch zu Voruchüs-
sen auf dieselben Schliesslich theilt dieselbe mit, dass sie für Oeslerreich die Gi-neral-
Ageutar der wiederholt mit den ersten Preisen, zuletzt auf der gegenwartigen Welt-
ausstellung betheilten

kön. prenss. pat. Kali-Fabrik von Dr. A. Frank in Stassfurth
übernommen hat, und empnVhit zur Rapsbestellung, sowie zur Wiesen- und Kopfdün-
gung die Kalldüngemittel derselben unter GaraDtie der angegebenen Gehalte an rei-
nem Káli und Controle der lobi. agriculturchem. Versuchs-tation in Prag, namentlieh:
rohesschwerelsaaresKalilO - ! i%, rohe schwel'elsaure Kalimagnesia )6-l8%' (
dreifach conccntrirles Kallsalz 30—SS°/ó, íünffach concentrirtes Kalbalz
50-53%, gereiulgtes schwefelsanres Káli 39 - 4 2 % rohe schwefelsanre IMagne-
sia, Kalkniagnesla. Siiinmtliche Diinger sind eingemahlen. Preiscourante, Berichte
über Anwendung und Resultate dieser Dünger, Frachtangaben etc, sowie auch unsere
Samenkataloge und Berichte über Saatgetreide gratis und franco.
2191 (9 -12) Brttder Franki,

A legnagyobb vászonrnha-raktarban
..YPSILANTIHOZ PESTEN,

kaphatók a legolcsóbb árakon és legnagyobb választékban minden-
nemű fehérnemüek férfiak, hölgyek és gyermekek számára,

úgymint:
SOOOO darabnál több férfi-ingek rnmbnrgi vagy hollandi vászonból darabja 2 ft

75 kr, 3 ft, 3 ft 60 kr, 4 ft, 4 ft 60 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 ft
10 ft, 12 ft.

SOOOO darabnál több színes férfi-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintája 1 ft.
80 kr, 2 ft, legújabb minták és legdivatosabban varrva 2 ft 50 kr, 3 ft.

Fehér pamut madapolan férfi-ingek 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 60 kr., 4 ft.
Férfi-gatyák vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 25 kr.

2 ft 50 kr, 8 ft, 3 ft 50 kr.
Női ingek rnmburgi vászonból, simák 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 3 ft, 8 ft 60 kr, 4 ft, 5 ft.
Nöi ingek rnmbnrgi és hollandi vászonból himezve 4 ft, 6 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 50 kr, 8 ft,

9 ft, 10 ft, sveiezi és franczia mellmustrával 4 ft, 4 ft 60 kr, 6 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 7ft.
Fia-ingek vászonból 4 éves 1 ft 80 kr, 2 ft 10 kr, 6 éves 1 ft 86 kr, 2 ft 40 kr, 8 éves

2 ft, 2 ft 45 kr, 10 éves 2 ft 10 kr, 2 ft 65 kr, 12 éves 2 ft 40 kr, 2 ft 90 kr, 8 ft
50 kr, 14 éves 2 ft. 65 kr, 3 ft 15 kr, 4 ft 20 kr, 16 éves 8 ft, 8 ft 60 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr.

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

Mindennemű téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli erikkek
férfiak és hölgyek számára nagy választásban.

Főraktár a legjobb amerikai krinolinnak fehér vagy hamuszin, darabja 2 ft 50 krtól
6 ftig, vörös 5 fttdl 8 ftig.

Szines alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft., 6 ft 50 kr, 7 ft, 7 ft 50 kr.
És sok egyéb kész fehérnemű czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmen-

tesen elküldetik.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rnmbnrgi, hollandi, Irlandl, kreasz-és

börvasznakban a legolcsóbb gyári árakon.
Vászonzsehkendök tuczatja 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 6 ft,
7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, egész 20 ftig.

Tőrfiiközök tuczatja 5 ft 60 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8—16 ftig.
Szines agyi kanavász vége 9 ft, 10 ft, 11 ft, 12 ft, 18-16 ftig.

Valóságos vásson-asztalnemü.
Asztalkendők tuczatja 5 ft 30 kr, 6 ft 20 kr, 6 ft 60 kr, 7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft.
Abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig. Asztali készletek 6, 12, 18 és

24 személyre. Legjobb minőségű kdtó-ezérna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
Menyasszonyi készletek bevásárlásánál ajánljuk dúsan felszerelt készfehérnemü^vá-

szon és asztalnemüekbeni nagy raktárunkat, melyek minden áron már összeállivta
vannak, vagy kívánság szerint összeállítunk.

Mindennemű megrendelések mustra szerint gyorsan és legjobban elkészíttetnek.
Nagy választás ágyteritök, piqne és tricot-paplanokból. kávés-kendökből én

minden e nembe vágó czikkekből.
Raktárunkban vett czikkeknél nagy előnyül szolgál ai, hogy minden megvett, az

árjegygyel ellátott czikk 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
elégitési esetben az ár vissza is adatik.

Szállítások minden irányban, az ár elöleges beküldése mellett vagy utánvétellel
gyorsan és legjobban eszközöltetnek,ugyszinte mindennemű megrendelések mustra sze-

S t á b b elkészittetnek- Kollarits Józse f é s fiai.
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Altesti sérvben szenvedőknek.
Levélkivonatok Sturzenegger Ciottliehnek Herisánban, Appcnzell kan-

tonban, 8veiczban.
Két év óta ketWs lágyéksérvben szenvedek, mely nekem híbekorban iszonyatos

fájdalmakat okozott, ön kitűnő két köcsög sérvkenócse, melyet f. évi január 10-én
kaptam, oly hathatósnak bizonyult be, hogy most már fájdalmakat nem érzek s a sérv
is csaknem elenyészettnek tekinthető s mondhatom ugy érzem magam, mintha újra
születtem volna. Elóvigyázat tekintetéből mégis kórom önt, miután a gyógyítást tökél-
letesen befejezni akarom, küldjön nekem sérvkenocséMl rsmét 2 köcsöggel.

Treptow, a Rega mellett, Pomerania febr. 27-én 1867.
— — V. 6. pík-tanoncz.

Örömmel ragadok tollat, hogy önnek megírhassam, hogy ön, istennek hála!
sérvkenőcse által 16 éven át tartó fájdalmaimból tökélletesen kigyógyitott. Ezért ezer-
szeres köszönettel tartozom. Az Isten s ég áidása vegye önt korul, mert ön azt megér-
demelte. Bár embertársaimnak tudtára adhatnám, kik sérvbajokban szenvednek, bizo-
nyára megtenném, hogy Sturzenegger kitűnő sérvkenócset vegyék használatba.^

Constanz, június 29. 1867. F. H.
E kitűnő s egyátalában semmi ártalmas anyagot magában nem foglaló sérvkenőcs

reggel s este egyszerűen b dörz.<öltetik. a gyógyulás bekövetkezik a nélkül, hogy kel-
lemetlenséget vagy gyuladást okozna. Egyedül megrendelhető köcsögszámra 3 ft. 80
kr. a. ért. Pesten Formágyi F. gyógyszerész által, Széchenyi sétatér 26. sz. a., és
Bécsben Weiss József gyógyszerésznél zum Mohren 444. sz. a., unter den Tuchlau-
ben. — Zágrábban Millbach Zsigmond gyógyszerész. - Temesvár" Qmriny A. vá-
rosi gyógyszertárban. _

Tisztelt ur!
Van szerencsém önt tisztelettel kérni, küldjön betegeim számára kitűnő sérvke-

nőcséból ismét 7 köcsöggel és pedig 2 köcsöggel a gyengébb, 5 köcsöggel az erősebb
féléből. Az eddig öntől kapott adagok a s >ha nem réraányleft eredményhez vezettek,
következő! g ön által a szenvedő emberiség javára oly ezer alkottatott, mely nemcsak
minden theoriát felülmúl, hanem minden altest sérvben szenvedő emberbarátok íin irá-
nyában áldással s őszinte köszönettel tartoznak. — §<eudnitz-Siegendorf, Porosz Szi-
léziában. Haynau kerületben, julim 31-ón 1867. 2239 (2 7)
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Legolcsóbb újság képekkel a magyar nép számára!

* s * ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS ^

.10 BARÁT
III

czimii

KÉPES ÚJSÁGRA.
(Egész évre 2 forint)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HECKENAST GUSZTÁV
laptulajdonos.

Pest, 1867. szeptember hóban.

(1-3)
RÉTHI LAJOS

szerkesztő.

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

A nemi élet

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

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

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

ragályelleni legbizíosb óv-
szeréről,

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

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

Megrendelhető 87erzőtól következő
czim alatt:

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

2178 (12 — 12) saját házában.

Birka eladás.
69 db. kos, mely közt

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

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

2248(2-3)

Biztos és nyors megölése

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

gyertya-alakban.

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

A középdnnai gőzhajó-társaság
t. részvényeseihez.

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

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

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

2230(3-3) Az igazgatóság.

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

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

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

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

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

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

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

Tizennegyedik évfolyam.

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

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

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

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

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

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

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

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

A L M Á S I B A L O G H P Á L .

szerencsétlen ehnehábora kiütött, Döblingbe
kisérte.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pest, szeptember 29-én 1867.

39-ik szám.


