Legújabb chmisettek, kalapfátyolok,
gallér és hajtókák, nyakravalók, főkötök, zsebkendők, csipkék, crinolinok, hímzett
betétek és szélek, szövetek stb.

Kői vászonkészletek és bármely ruha készítés

yánkosok, ingek, alsó szoknyák, nadrágok, korsettek, fésülő-köpen)ek, harisnyák stb.

Gyermek vászonnemü és keresztelő-készletek
és más s?ámtaliin uj divattzikket legújabb minta után ajánl

2259 (1-4)
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Sárospatak, május 1-én 1867.
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JESI JÓZSEF,

sárospataki könyvárus.

2125 (8-12)

Újonnan megnyitott raktára

BRÜNNER TESTVÉREK

Pest, oktober 27-én 1867

es. kir. szab.
f

mely egyszersmind

LAMPA-GYARANAK

az elötizetés folyvást elfogadtatik.

iiri-utcza 2-dik szám, Trattner-KároIyi-féle házban.

a in. kir. curiai ítéletek és hivatalos rendeleteket közli,

Előfizetési feltételek postán küldve:

Félévre (július— deczemberre)
6 forint.
Évnegyedre (október—deczemberre)
3 ,,
MÍST A bérmentesített pénzeslevelek alulirt kiadó-hivatalhoz
(3—3)

Alólirott, tisztelettel jelentem a t. ez. közönségnek, miszerint a sárospataki reformált főiskola könyvraktárában található könyvek kezelését a főiskolai igazgatóságtól szerződésileg magamra vállaltam. Bizalommal kérem a t. ez.
megrendelőket, hogy megrendelő leveleiket ezután hozzám, mint a főiskola egyedüli bizományosához, szíveskedjenek intézni. Az albizományosok ezentúl velem,
nem pedig a főiskolai könyvtárnok úrral fogják számadásaikat kiegyenlíteni.

F.

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNYRE,

A M

ajánlja a legbővebb választékban,

mindennemű petróleum- és ligroin-lámpáit;
Ugyszinte petróleum- és ligröine-Olajait legjobb minémüségben, a legolcsóbb árak mellett.
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is nyitottam.
VI
Kölesönkönyvtáram fenállása óta, teljes meggyőződésből állithatom, egy jó
O
szervezett könyvtár kiérdemleu hirének örvend és most könyvkereskedésemmel, mely
az oskola-utczában Frumm-féle házban létezik, összeköttetvén, azt ezentúl is, ugy mint
eddig, az irodalom legújabb és legjobb termékeivel bővíteni és a t. ez. olvasóközönség
minden igényeinek tökéletesen megfelelni el nem mulasztandom.
Könyvkereskedésem számára hetenkint 2-8-szor érkeznek küldemények, melyek az átalános, de főkép a magyar és német irodalom legújabb termékeit tartalmazlak; és valamint a tudományos irodalom minden ágaira, ugy az iskolai könyvekre is a
legnagyobb gond lesz fordítva.
ilanKJfgykereskídésem a leggazdagabb vá'as;tékban készletben fog tartani
mindennemű theoretikus műnket, tnnkönyveket és iskolákat,nemkevésbbé klaezBzikas és modern zenemüveket minden hangszerre és minden izlés-irányban.
Személyes vagy levélbeli megrendelések üzletemben netán készletben nem levő köny- Heckenast
vek vagy zeneművekre, leKgyorsabban és minden porto-felszámitás nélkül fognak
végrehajtatni, s inegérkeztök után a t. ez. megrendelőnek a kivánt utón átszolgáltatnak.
írószerekből, a kül- és belföldi legnevezetesebb gyáraival levő összköttetésemnél fogva mindig a legjobbat, legnagyobb választékban készletben tartok és kaphatók nálam mindennemű papirosok, irónok, réztoll, pecsétvfaaz, tenta stb.,
valamint mindennemű nyomtatványok, úgymint: vasut-,gózha jó-, országos-és postafuvarlevelek, kötelezvények, flgjvédi és altalnnos meghatalmazások, számlák,
utalványok és váltók a l;hető Irgjutányosb árakon.
Különösen ajánlom gazdagon f* szerelt raktáramat minden nagyságú vonalzott
fljsleti-jegyzoWőnyvckbcn a legjntanyosabb gyári árakon. Ebbéli megrendelések
is leggyorsabban és mindig kívánat szerint fognak véghez vitetni.
Végre bátor vagyok tetemes
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Ilii

Pesten, vác
2260

Van szerencséin a t. ez. helybeli és vidéki közönséggel tudatni, hogy helyben a
már fenálió kölcsönkönyvtáramon kivül egy

valamint

Tisza

WF* a legolcsóbb gyári árakon. ~%M

nj könyv-, mü-, hangjegy-, iró-, rajzszer- és antíquar-kereskedés!

könyv-, mű-, hangjegy-, iró- és rajzszer-,
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Uj iskolai könyv.
Gusztávnál megjelent és minden könyvárusnál
megrendelhető:

A BU6T&E0E TÖRTÉSETE.
Kézikönyvül

a középiskolák használatára.

antiquar könyvkészletemet,
mely mármost is az irodalom minden ágaiból — magyar-, német-, franczia-, angol-,
olasz-, latin- és görög müveket tartalmaz, a t. ez. közönség figyelmébe ajánlani. A müvek egyenkint ugy, mint egész szakványokban rendkívül jutányos árakon adatnak el.
Dt; szinte veszek is egyes müveket, valamint egész könyvtárakat készpénzfizetés melleit, vagy cserében ant'quar-, vagv bárminemű uj könyvekért.
U'-letemet a t. ez. helybeli és vidéki közönségnek ajánlva, vagyok
t
Szeged, május hóban 1867.
legnagyobb tisztelettel
2142(4-6)

V M i V -—

Fontos hirdetmény dohányzók számára.

Pipák, szlvarpip»k és "íivarsiipkák, különféle csinos formában agyagképlési
likacos faszénből1 (pUstisuh poros >r Hobkolilen), azon tulajdonsággal bírnak, hogy
a dohányzásnál a dohány rósz izii akatrószeit: amoniak stb., de leginkább az egészBégre nézve oly káros nikotin m-rget tökélletesen fölszivják. E gvártmányok továbbá
azon rendkívüli keilemességet nyújtják, miszerint felemésztvén magában a likacsos-faszén
minden nedvességet, a pipázás kejdetenél az oly kellemetlen s felundoritó rósz iít soha
támadni nem engedi, s ipy minden pipa tisztán kisziható.
Üloi-ke Lajos gynra Ilessen-Crtiselben bérmentes megkereső-levelekre áregyzckt-kkcl smustralupokbal egész készséffgel szolgál.
2247(3-6)
Í W Kiadási helybéjr l'.sten: ÜDrvath Ferencinél a váczi-utezaban.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnal 10 krba, háromszori'vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számara hirdetményeket elfogad Bécsben: Uppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. ás Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dy külön
minden igtatás ntán 30 ujkr.

legozélszerübb s legújabb diszes formákban,

(Pest, egyetem-uteza 4. sz. a.)

^

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok e«yött: Egész évre 10 ft. — Fél évre f> ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Ege'sz évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ít.

PESTEK,

j o g l u d o m á n y | Közlöny" kiadó-hivatala

K S SZEGEDEN

v

Könyvárusi jelentés,

Pest, váczi-utcza, a „nagy Kristóf" mellett. |

SWF" Raktári árszabályt kívánatra bérmentve küldök.

küldendők.

Tizennegyedik évfolyam.

43-ik szám.
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Irt

a HORVÁTH MIHÁLY.

Fűzve (224 lap), ára 1 ftorint 4 0 krajezár.

Titkos betegségek

és súlyos ntóbajai ellen, sok évi tapasztalás s a, világhírű Iticord (egykori párisi tanárának) módszere után, siker
biztosítása mellett, rendel
SiVJ
orvostudor.
Lakása Pesten, váczi-utcza 15. sz., a
korona kávéház mellett.
g f
Elfoqad naponkint ti Arától 77g.
2234 (8-12)
Megkereshető levél által.

Egészségi szempontból, ha csak egy
gyógyszer megérdemli az átalános figyelmet, hogy magára vonja, az csakis a Sturzeneggrr Gottlleb-féle

SÉRVKE1YŐCS

lehet Herisánban,Appenzell kantonban,altesti sérvek ellen. Megérdemli pedig azt
két oknál fogva, először mert legtöbb esetben a se'rveket, melyek gyógyítása csak
műtét nélkül lehetséges a oélkül.bogy gyuladást vagy más kell metlenséget idézne
elő tökélletecen meggyógyítja, másodszor
mert tudtunkkal az egész orvosi tudomány
altesti sérvek ellen ez óráig egy orvo-szert
sem mutathat fel. S azért örvendetes dolog,
hogy az orvos urak többje a praxist a theoria fölé helyezik s melynek elismeréséül s
Sturzenegger-féle sérvkenóesöt kitűnő tulajdonságánál fogva altesti sérvek esetniben rendelik és ajánlják.
2240 (4—4)

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

Az országgyűlési bal-közép egyik vezérének, az országszerte oly méltó köztiszteletben részesülő Tisza Kálmánnak ujabb
és jól talált arczképét bizonyosan szivesen
veszik olvasóink. Lapunk ugyan 1861-ben
közölte volt arczképét s életrajzát; de a kép
kevéssé sikerült, az életrajzhoz pedig Tisza
folytonos tevékenysége azóta is uj adatokat
nyújt. Az időpont is, melyben öt ismét
lapunk olvasói elé vezetjük, alkalomszerűnek
látszik előttünk. Mert a protestáns egyházi
téren kivívott érdemeiért a dunántúli helv.
hitv. egyházkerület főgondnokául választatván, e díszes hivatalába csak e
napokban lön egész ünnepélyességgel beigtatva.
Tisza Kálmán 1830. deczember 16-kán született, Geszten,
Biharmegyében. Atyja az ismeretes bihari föispáni helytartó,
Tisza Lajos, anyja a ritka szivjósággal s szellemi emelkedettséggel megáldott gr. Teleki Juliána.
A. háznál, daczára az atya politikai pártállásának, a leghazafiasb
szellem uralkodott. Tisza Lajos
a legjobb emberek s a legjobb
atyák egyike volt; s a derék
szülők, reménydús négy fiók neveltetésére rendkivüli gondot
forditottak. Emberekké nevelni
őket a szó legszebb értelmében,
erény, vallásosság s magas műveltség által; hazafiakká, hogy
egykor e minden téren annyira
hátramaradt nemzetnek hasznos
szolgálatokat tehessenek; kiképezni őket az értelmi, erkölcsi és
testi tehetségek teljes összhangzatában és egyensúlyával — im
ez volt a Tisza-háznál a gyermekek nevelésének iránya. A nevelés vezérletét, szerencsés választással, oly férfiú kezére bizták,
mint a derék Szönyi Pál, kinek
nevelői képességét az elméletben
elismerte a közvélemény, gyakorlatban dicséri a siker. A jeles vezérlet mellett nem
volt elhanyagolva semmi gond, nem kiméivé
semmi költség és fáradság, mi a kitűzött s
folyvást szem előtt tartott czélra megkivántaték. S bátran elmondhatjuk, hogy ha vannak minta-kertek, minta-gazdaságok stb., —

Kálmán.

a Tisza-ház az egész országban páratlan
minta-képe volt a házi nevelésnek.
E házból került ki a lelkes László, a
48-diki hős ifjú honvéd, s egyike a legképzettebb okszerű gazdáknak; Kálmán, az
országgyűlés egyik vezér-szónoka; Lajos, a
bihari főispán és egyik helv. hitv. egyházmegye gondnoka; s végre a korán elhunyt
széptehetségü költő, Domokos, Arany tanítványa.
A három idösbfiunevelése befejeztetvén,
rövid külföldi útra indultak, 1848 elején.
De a haza akkori helyzetében minden fiá-

TISZA

KÁLMÁN.

nak szolgálatát igénybe vevén, ők is visszatértek.
A kemény, edzett testű László honvéd lett
s a moóri csatában negyven sebbel, félhalva
maradt a csatatéren. Kálmán, gyöngébb
testalkatú lévén, csak tollal szolgálhatott
hazájának, s a kultus-miniszteriumban nyert

alkalmazást. Szelíd, eszmélkedésre hajló kedélye kora-komolylyá tette s alapos tanulmányokhoz vonzotta lelkét. Ha az akkori
nemzeti átalakulás oly hamar s erőszakosan
meg nem szakittatik, Tisza Kálmán kétségkívül csakhamar föltűnt volna a választott
mezőn is, a közélet harczaiban. De midőn a
forradalom bevégzödött: ö még nem volt 20
éves, s más ember e korban még a tanulóévekben van.
A forradalom végeztével minden addigi
törekvésnek vissza kellé vonulnia, minden
pályának félbeszakadnia. A fiatal fogalmazó Pesten s Debreczenben megkezdett közszolgálata a geszti
magány csendébe merült. Egyre
igen alkalmas volt azon idő: a
nemzeti érzület mélyebbé, szilárdabbá tételére s annak — hol a
kellő alap már megvolt r e á — behatóbb tanulmányok által izmositására, hogy később, kedvező
fordulat beálltával, hasznosittathassék. Tisza Kálmánnál épen ez
volt az eset. Leszorittatván a
közszolgálat tevékeny pályájáról,
annál jobban belemélyedhetett
az önképzés- és tanulmányozásba.
A világosi napok után testvéreivel együtt külföldi útra indulván, mintegy másfél évet töltött
künn, folytonos tanulmányozásában a közéleti s társadalmi viszonyoknak. Itthon ugyanezt folytatá, könyvekből gyarapítván
ismereteit, melyeket az élet közvetlen szemléletére alapított. A
szorgalmas, kitartó, szivÓ3 természetű ifjú, kinek fogékony és
mély kedélyét hazája sebei égették, kiválólag a történeti, jogi és
politikai tanulmányokra adta magát. Hazája történeteit, törvényeit tanulta, s a külföld jogi és
társadalmi viszonyaival vetette
össze. A csendes magányban, a
hazafias tevékenység majd minden tere el
lévén zárva akkor, annál jobban kifejtette
talentomait; de a haza szenvedései, az elméleti utón szerzett és megszilárdult meggyőzödésekkel együtt kifejtették jellemét is, s
azt kitartóvá, törhetlenné s elvhüvé tették.
lm az iskola, mely azalatt, mig az abso-
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ül

latizmus minden szellemet megtörni vagy j vonulva ismét a magánéletbe, az egyházi I Hisz mi is egykor ekkép érünk véget,
tanulmányainak,
£ azdaságának
. . . .
, , , , és
, i jj an k; i S j O i h a t maid egy reszvet-mosoly,
kiülni igyekezett, ébren tartá a hazafiságot, ' ügyeknek,
s a szenvedés évei alatt an'iyi jeles fiatal családjának élt. Politikában hirlapi czikkei Midőn már sejtjük, hogy elhagy az élet
S lelkünk szorongva, fájva haldokol! —
erőt képezett és érlelt a hazaiak,azon korra, által szólalt föl néha
Benedek Aladár.
Az 1865-ki év ismét megnyitá a közélet
mikor ismét hasznukat vehetendi. E sötét
korszak növendékeinek egyik legkitünöbbike sorompóit. A szeptemberi férfiak fölvették a
fonalat, a mit az októberiek a februári polikétségkívül Tisza Kálmán.
I s t e n e ügyem!
Föllépése a közéletben, ily előzmények tika kezeibe engedtek volt szakadni. S az
(Eredeti beszély a székely népéletböl.)
után, először a protestáns egyházi téren tör- 1865-iki országgyűlés tagjai közt Tisza Kálmánt
ismét
mint
Debreczen
képviselőjét
Irta MERÉNYI LÁSZLÓ.
ténhetett legtermészetesben. 1855-ben a
nagyszalontai egyházmegye segédgondno- találjuk. Tevékenysége a parlamenti vitákI.
kává választatván, hivatalában sok buzgal- ban ugy, mint a politikai hírlapirodalomPárbeszéd két székely ember közt.
mat, ügyszeretetet,nagy rendezöíképességet ban, ismeretes. Röpirata a megyerendezésröl
méltó
figyelmet
ébresztett.
A
parlamentben,
A múlt 1866-ik év őszén, a deésfalvi lejtüntetett ki. Valódi puritán protestáns szelmint
a
balközép
elöharczosa,
Ghyczy
Káltön,
egy zetelaki egészvágás fakó szekér *)
lemben működvén, csakhamar magára vonta
2
mánnal
osztotta
meg
a
vezérséget.
S
e
téren
iramhajtásba
derenduczázott ) a történeti
a haza összes protestánsainak közfigyelmét
s kivivta tisztelőtöket. S midőn a protestáns is, mint mindenütt, azon kevesek közé tar- nevezetességü agyagfalvi rét felé. A szekéregyház függetlensége az 1859-iki szept. 1-i tozik, kik iránt még az ellenfél is őszinte ben ketten ültek: elöl a kocsis, egy zetelaki
pátens által megtámadtaték, egyike volt tisztelettel s rokonszenvvel viseltetik, mert székely góbé, ki egyszersmind a szekér tuazoknak, kikre a protestánsok, mint vezé- hazafias jelleme s szabadság-szeretete soha lajdonosa is volt; hátul egy obsitos őrmester.
Mindkettőjüket irgalmatlanul rázta a vas
rökre, nagy várakozással tekintettek. Nem is egy pillanatig sem tagadja meg magát.
nélkül
készült székely jármű, de azon épen
De a jelen országgyűlés vitái és küzdelcsalódtak. Felszólalása a tiszántúli egyháznem
csodálkozunk,
ha számba veszszük, hogy
kerület debreczeni közgyűlésén, döutö és mei sokkal ismeretesbek s Tisza Kálmán
avasolatlan
fakó
szekér
vásott kerekeit minpolitikai szereplése sokkal nyíltabb könyv,
irányadó lön.
den egyébnek lehetett volna nevezni, csak
A pátens elleni küzdelem minden részle- mintsem szükséges volna itt bővebben szó- keréknek nem; annál az egyszerű oknál
lanunk
felőle.
Szerepe
távol
sincs
bevégezve
tei sokkal ismeretesebbek, mintsem e helyen
fogva, mivel a hány fala volt a kopott kereazok előadásába kellene bocsátkoznunk. A még az eddigi megoldásokkal. Egy hazafias keknek, annyi szöget alkotott A fakó szekér
és
loyalis
ellenzék
élén
reá
még
sok
teendő
kitartás és eleven jogérzet által kivívott
egyes kerekeit tehát minden erőtetett ráfogyőzelem azonban, melyben Tisza Kálmán- vár, s nem tartozik a valószinütlenségek közé, gás nélkül hatszogü keréknek nevezhetnök.
hogy
alkotmányos
életünk
megszilárdultának nem csekély része s érdeme volt, méltó
Ezen körülményhez társult még, hogy a hatelőjátéka lön a nyomon reá bekövetkezett val s annak során ö még Magyarország kor- szögű kerekek a tengelyek szélessége miatt
nagyobb alkotmányos küzdelemnek. S ebben mányának élén is állhat egykor.
sohsem mehettek a rendes kerékvágásban,
Soraink kezdetén érintettük legutóbbi
nem kisebb szerep jutott Tisza Kálmánnak.
hanem azon kívül a kerékvágás párkányain.
Az absolutizmus hatalma meg lön ren- megtiszteltetését, az egyházkormányzati té- Ily előzmény után el lehet képzelni, hogy
ditve a magentai és solferinoi csatatereken. ren. A dunántúli helv. hitv. egyházkerület utasaink a deésfalvi lejtőn nem a legkényelBécsben Magyarország kibékitéséröl kezdtek fögondnoki hivatalába, Komáromban, f. hó mesebben haladtak lefelé. -— Kényelem?!
gondolkozni. Előállottak az októberi férfiak, 22-én igtattatott be nagy ünnepélyességgel. ösmeri is azt a székely! fáradtsággal, muns az októberi politika. Magyarországnak S felekezete tőle e téren ép oly sokat s ép kával és véres verejtékkel eszi az kenyerét
állami önállósága helyett legalább némi oly joggal vár, mint a haza a politikai küzd- hegyei közt a havasok lábánál; de épen azért
autonómiát szántak. A megyék helyreállit- homokon.
edzettek, kemény idegzetüek ők!
Tisza Kálmánt a magán-életben nemes
íattak s az országgyűlés összehivatott.
Ott ültek, ha nem is nyugalmasan, de
egyszerűség, finom műveltség s egyenes jelTisza Kálmán egy reggel a kinevezett lem tüntetik ki. Családi életében (neje Degen- minden esetre keresztyéni türelemmel, mint
főispánok közt találta nevét, mint Bihar fő- feld gróf hölgy) boldog, szeretetre méltó, szí- a hogy jó, becsületes és ügyes székely emispánja. Nem volt előre fölszólítva reá, s ha vélyes. Köz- s magán-életben valódi ember, berhez illik.
lett volna, sem lett volna hajlandó elvállalni;
—- á — r —
A zetelaki székelynek apja, nagyapja, tán
az októberi politikának ö nem lehetett köze- valódi férfiú.
még a szépapja is ily mivü szekéren járt s
ge. Negyedmagával (kiknek egyike gróf
szállította haza a havas rengetegeiből a maga
Az ősz bucsíi/iik
Andrássy Gyula volt) azonnal nyilatkozott,
fáját; az obsitosnak pedig sokkal edzedtebb
hogy a föispáni hivatalt nem vállalja el. Az ősz búcsúzik. Immár reggelenkint
csontjai és izmai voltak, mintsem egy kis
Mint képviselő, az alsó-házban, akart szol- fV fáknak ágit zúzmara fedi . . .
szekérrázástól főfájást, gyomorémejgést s
gálni hazájának.
a ködből kifejlik .
Ugy küzd a nap
egyéb divatos uri betegséget érzett volna.
Az 1861. april 2-kára összehivott ország- Sáppadt sugarát a hideg leli . . .
Mindkét székely kemény ember volt, mint a
délfelé még a fák levelének
gyűlésen mint Debreczen város első kerüle- De
vas! . . .
Zöld színe újul. . . s veréb csiripol . . .
tének egyhangúlag megválasztott képvise- — Ne csodáljuk, ha szeretjük az éltet;
Egynegyed órai poroszkálás után utalője jelent meg. Még meg sem alakult a ház, Lám az ősz is mily fájva haldokol!
saink előtt föltárult a gyönyörű agyagfalvi
s egy lényegi fontossággal biró forma-kérdés
rét, a székelyek ez ősi gyülhelye! Hajdanámár köztudomásilag két pártra osztotta a Az ősz búcsúzik. Ritkulnak a lombok,
ban itt tartattak a nagy nemzeti gyűlések,
képviselőket: a történeti nevezetességü fel- Későn kel a nap, korán jő az est . . .
midőn valamely fontos, minden székelyt érKünn mező, erdő a zajról lemondott,
irati és határozati pártokra; amannak vezére Itt benn a tél mindent komorra fest. —
deklő közügy fölött kellett tanácskozni s
Deák Ferencz leendett, emezé gróf Teleki De van még nesze a lomb zörgésének . . .
j kötelező erejű határozatot hozni; vagyha a
László. A többség, ha nem is túlnyomólag, Künn olykor kürt szól . . . nálunk séta foly . . . lármafák, azon kor égő telegrafjai, az ismede tisztán eme részen volt. A ház alakulási — Ne csodáljuk, ha szeretjük az éltet;
retes tűzhalmokon vészt, ellenség, török-tatár
választásai megmutatták: elnökül Ghyczy Lám az ősz is mily fájva haldokol!
közeledtét jelezték s a kérlelhetlen szükség
Kálmán választatott. Gróf Andrássy Gyula,
fejvesztés
terhe alatt, a székely szabadság
Az ősz búcsúzik. Sűrűbbek a felhők,
a Deák-párt első alelnöki jelöltje kisebbség- Verőfény helyett tört világ dereng . . .
megvédésére, tömeges fölkelést parancsolt.
ben maradt a határozati párt jelöltje mel- A rét ledobta a szép tarka kendőt
— így, legközelebb 48-ban is tartatott azon
lett, ki nem más volt • - mint Tisza Kálmán. S ködmenbe bujt, ép mint az emberek . . .
történeti jelentőségű nagy népgyülés, melyben elhatározta a székelység egyeteme, hogy
Teleki ^tragikus halála fejétől fosztá meg De a ború még néha el-elszéled,
48 eszméiért, elveiért, a veszélyezett szaa pártot. Ghyczy, mint, elnök szigorú semle- Szint tart még itt-ott egy ember s bokor . . .
— Ne csodáljuk, ha szeretjük az éltet;
badságért
vérét és vagyonát áldozza fel. A
gességben tartá magát. Nyáry és Tisza Kál- Lám az ősz is mily fájva haldokol!
székely
nemzet
határozott; a székely nemzet
mán tekintettek a párt fejeinek. S Tisza KálAz
ősz
búcsúzik.
Arcza
bús,
merev
már,
be
is
váltotta
szavát férfiasán! Omlott a
mán, az első országgyűlésen, melyben részt
Szeméből
halvány
lemondás
beszél
.
.
.
drága honfi vér, pusztult a magán-vagyon
vett, valódi politikai súlyú egyéniséggé
S ez áldozatok nagyságát nem szabad a manőtte ki magát, vagy jobban mondva, már Kebléből olykor egy-egy sóhaj elszáll,
8Üvit a metsző, durva szél . . .
gyarnak felejteni soha, de nem is feledi az
mint ilyen, elkészülve jelent meg azon. Erős Süvít,
De olykor még szelid szakán a délnek
meggyőződései, határozott elvei, kissé rideg, Gyerekek játsznak . . . s nyüzsg a hangyaboly . . . azt el soha!
de rendesen higgadt és meggyőző előadása, — Ne csodáljuk, ha szeretjük az éltet;
De hagyjuk ezt s figyeljünk inkább a
ama rövid parlament legkiválóbb tagjai Lám az ősz is mily fájva haldokol!
székely atyafiakra, hogy mit beszélnek.
sorába emelték.
Az ősz búcsúzik. Ne hagyjuk magára.
') A székelv a kocsit is szekérnek nevezi, hacsak nem
Az országgyűlés bevégeztével a közélet Tán igy a válás könnyebb lesz neki . . .
fedeles uri kocsiról, vagy hintóról, van szó. így van náluk:
'újra szünetelt. A hazaíiui lemondás napjai Én megdaloltam, más mosolygjon raja,
egészvágás és félvágás szekér. — ) Derenduczázni = kökövetkeztek megint. S Tisza Kálmán, vissza- Ki tudja ezt mily jólesőn veszi?! —
ves utou baktatni.
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— Estók bá ) — szólalt meg az obsitos — Ha fáztam éj idején — hűvös idők jártak j kied, sok véres csatákba megfordultam, m e r t
2
3
•"•" tájt,
"-"-• — b
Í--..-1-----• mikor Bem apó Segesvárnál lelőtte a muszka
e t a k a r t a m magam 'lapi— ne zaklassa kied ) ugy a kabolákat ); azon idő
v a l ; tüzet n e m mertem éleszteni, nehogy generálist Eskariatint, J ) én k o t o r t a m ám ki
hagyja szabadjára, hogy menjenek lépést!
Ezen felhívásra a zetelaki egyet rántott árulóm l e g y e n ; ha éhes v ó t a m : ettem azt, az ágyút; de mégis, áldassék az u r szena kendergyeplőn fityegő czigányzablán, mire vaczkort, g a l a g o n y á t s azt a mit k a p t a m ; neve, élek ám, itt vagyok ám ép kézláb, kia kabolák — engedelmeskedve urok akara- ha szomjas v ó t a m : ittam ló-nyomból, meg véve az arczámon ezt a karczolást, melylyel
tának — megcsendesültek s lépve haladtak kerékvágásból, de mégse ereszkedtem le az Magentánál egy ákácziós 2 ) faranczia biliébe2
3
zett ) m e g , mikor a kardjával beretválni
tovább az agyagfalvi poros utón. Estók bá ajba *) a csorgóhoz ) • • • kerültem a falunnem is bánta, hogy lassan haladnak a kabo- kat, kerültem az embereket, m e r t azt gon- kezdett, de azt is ugy kisírítettem a nyereglák; mert azon édes reményt táplálta szüvé- doltam, hogy a falunkban csak engem zu- ből a panganéttal, mintegy p e l é t 4 ) .
3
ben, hogy a szekerében ülő harczfi ismét vatolnak ), hogy minden ember, a kit előAz elbeszélés e helyén mindkét székely
folytatni fogja azon édes beszédet, melyet ö utol találok szemtől szembe mondja: Oh, elhallgatott; a kiszolgált vén katona alkal4
5
étlen-szomjan három napig is édes-örömest de b u g y u t a ) , tongyó ), még te is katona masint azért, mivel a lezajlott véres csaták
6
elhallgatna, csak folyvást beszélne. — Szó akartál lenni, te ányoli. )
képei, melyekben ő annyi ügyességgel for— H á t a kutya nem harapta a h a s á t 7 ) ? gott, megujultak emlékezetében; Estók bá
szót hoz, gondolta a zetelaki, azért megkezdte
— Neoyednapra haza k e r g e t e t t ; de m á r pedig tán azon egyszeri! okból, mivel eszébe
a párbeszédet:
8
— Hány esztendeje már annak, hogy ki- ekkor ugy el vótam sasulva ), hogy j á r t á n y i j u t o t t annak a sok ágyúfüstnek hallatára,
erőm is alig vót!
gyend a császár kenyerét eszi?
hogy neki is jól esne, ha egyet füstölne mar— H á t az apja, vagy az anyja nem vette tonosi krajczáros fekete pipájából. Nem hi-'
— Kiszolgáltam két kapitulácziót, — pi9
tyóka-szedéskor múlt kerek 16 esztendeje; nyomba ) ?
szem, hogy a széles e világon olcsóbb pipa4
— Vagy igen Estók bá, még a kiáltásu- szer volna, mint ezé az Estók b á é ; mert az
de küs héjján ) két álló esztendeig a Koskat is hallottam, de mégse j ö t t e m elé a szu- egészet kiállította egy — krajczárból; de
suth kenyerét is ettem ám!
lü
— S azoltától fogva sohase volt kigyend golyékból. )
azért a báró sem eresztett különb bodor füs— De ha nem vették be kigyendet kato- töt török cseresznye-szárából, mint Estók
a maga falujában, Gorzsfalván; mert odanának, hogy lett mégis Kossuth katonája?
való, a mint az imént monda?
bá abból az ostorménfából, melyet a hava— Hübnere van annak Estók bá, de son jártában-keltében v á g o t t ! s csak is mi— Nem biz én!
—• No, ugy még a pap se ösmer kigyendre! majd előbeszélem, csak legyen egy kicsi vá- u t á n vagy két füstöt szélnek eresztett,
5
rakozással! Mert hogy előkerültem a cziher- vette föl ismét a beszéd fonalát:
— Bizony még idegenül ) nézik!
— Mit k é r d e k !
— Magam is attól tartok Estók bá; nem böl, azután sem sokáig m a r a d t a m én anyám
ii
— Mit Estók b á ?
ösmer rám senki, még az anyám se! Mert 14 asszony oldala mellett mintegy katipila; )
apó
— Azt monda kigyend az imént, hogy
esztendős vótam, mikor beálltam katonának, hanem mikor hirül-hozták, hogy Bém
la
Maros-Vásárhelytt
van,
kisirültem
)
a
ház18 esztendeig harapott idegen kenyérbe? —
vagy a hogy akkor nevezték, honvédnek s
18 esztendeig vótam szülőföldemtől távol ból 1s3 azt sem m o n d t a m : ebem k u t y á m kusti szép idő a z ; sok viz lefolyt addig a Kükülidegen országban; azalatt a bajuszom is meg- ne, ) hanem szépen elbúcsúztam a kapufél- lön; de h á t a szüve nem húzott hazafelé,
fától s meg sem álltam Ballavásáráig!
hogy apját, anyját, testvéreit, vagy az atyanőtt, meg is bámultam abba az Itáliába,
—
Megenged
kigyend,
hogy
a
szavába
fiait
lássa, ha vágynak ?
meg aztán ez a vágás az arczámon, mit kivágok,
de
az
előbbi
példán
okulva,
most
nem
— Húzott biz az Estók bá, de nem jöend is láthat, egészen kivesz a formámból.
14
hettem,
m e r t a katonának parancsolnak! —
— De, hogy a farkán ne kezdjem, előbeszé- h a g y t a a szegen az átalvetőt ) ?
— Jaj, Estók bá, kinek ugy szüvibe volt f 5 ) különben nekem csak anyám, meg egy húlem kiendnek az én életem sorát, tövéről
a katonáskodás, mint nekem, kicsit törődik gom van s apámat még a kökösi hidnál lehegyére, ha nem lesz unalmára?
— Dehogy lesz, vitéz istrázsa mester ur; az azzal, mi van az általvetőben ?! m e r t vágták a muszkák.
csak a czifra tarsoly hozhatta
— H á t az is katona vót?
az Isten se várja jobban a jótét lelket, mint a lelkemet
16
6
meg,
)
meg
a
puska!
Meg
is
hozta;
mert
a
—
Az vót, Estók bá, még pedig a javáa hogy én lesem kied szájából a szót; mett )
7
hogy
Maros-Vásárhelyre
beértem
—
nem
ból
;
m
e
r t apám, meg a társai, mikor körüllátom: nem ónoz hidegen )!
tekintve gyenge ifjúságomra, egybe bevet- fogták a kökösi hidnál a muszkák s felszólí8
Miután Palló Mihók ), mert igy hivták
tek katonának, még pedig t ü z é r n e k ! — Két
a derék őrmestert, Estók bá igéretét birta, álló hétig aztán egyvégtibe 1 7 ) tanitgattak tották, hogy adják meg magokat, azt felelhogy szívesen hallgattatik, következőkép az ágyúsütögetés mesterségére, — nekem ték: hogy inkább meghalnak halálnak halálával, mégse adják meg m a g o k a t ! Le is
folytatta tovább beszédét:
nem vót egyéb dolgom, mint a hogy kilőtték vágták ő kigyelmöket mind egy lábig, de ő
— No, Estók bá, tekintsen kied csára! az ágyút, izibe kikotorni; gyenge karom alig kémek sem m a r a d t a k ám adósok, elhiheti
Estók bá az agyagfalvi rét jobb olda- birta azt a nagy katrót 1 8 ) , de mégis elbírta! kigyelmed, ha nem mondom is; drágán a d t á k
lára nézett.
Harmadik héten már tüzbe vittek. í g y let- el éltöket!
— Ezer nyolczszáz negyvennyolczban tem én kezdetben ágyús pumi, a hogy a töb— Az Isten nyugtassa meg őket, ü g y e s
ahajt 9 ) vót felállítva a katedra, melyből biek neveztek csúfnéven.
katonák valának; de hát az anyjára, meg a
nagyszakállu nemes emberek tartottak czi— H á t a félsz nem környékezte meg húgára, mikor kigyend se vót honjába, ki
rifra beszédet a néphez. Én ahajt állottam a kiendet; nem ajgott 1 9 ) a szüve olyan gyenge viselt g o n d o t ?
Küküllő-marton a csigolyás l0 ) berekben azon létére, mikor azt a nagy puskát sütögette?
— Az Isten, meg a j ó emberek!
a ponkon! Tudtam is én akkor, hogy mit
— Az ágyút ?
— No azok igazán árvaságra j u t o t t a k ! s
beszélnek a nemes emberek, mert én az egész— Azt, n ó !
nem fájt a szüve kigyelmednek, mikor máből csak annyit értettem, hogy most már
Eleinte, minek tagadnám, megrizámod- sodszor is kapitulált, hogy az anyja, meg a
mindnyájan katonák leszünk, még én is. A t a m 2 0 ) t ő l e ; de nem is csoda, m e r t még a
testvére b ú t látnak?
szüvem csakúgy repesett örömében, hogy vér is serkedzett a fülemből, mig a hangjáFájt
j biz az Estók bá, fájj most i s ; de
katona lehetek! Czifra tarsolyt kapsz Mihók, hoz szoktam; de aztán olybá vettem, mintha
ki
tehet
róla,
ha engem az Isten úgy formált,
czifra csákót nyomnak a fejedbe Mihók, fé- csak pisztolyt sütögetnék hajnalozáskor. 2 l )
hogy
a
katona-életet
azon időtájt még az
nyes puskát adnak a markodba Mihók, kaDe a magvától mégis tartott kigyend, anyámnál is jobban szerettem. De jól is
tona leszesz Mihók! Szegény árva fejemet hogy megnyuvasztja,*'*)
22\ ha elnyeli?!
laktam már vele, most már nyugadalomra
23
emigy biztatgatám, penig 1 1 ) az egész örö- Rigolyás j ember kigyend ! . a ki vágyakozom s anyámnak is duplán kipótomömből sem-sem semmi se lett! Csúfot lát- annak a magvát elnyeli, nem eszik az több
tam; Udvarhelyt nem vettek be katonának puliszkát, sem zsiros palacsintát. De látji lom, a mit mulasztottam : magam mellé veszem, gondozom, istápolóm mind a sírig,
s azt mondták többek fülehallattára: „Eredj
12
hogy
nem lesz ö kigyelminek panaszra oka.
hazapipét ) örzeni ecsém; mert még a szá') Az ajba = a hegy aljába. - ) Csorgó, = csorgó
g
V é d e l m e 5^
E
süvem
ás.
)
Bugyuta
==
^
Ségedel
^
" - j ).
forrás.
—
)
Zuvatolni
=
pletvkázni.
—
*)
liugyuta
don az anyád teje! — Ezt falumbeliek is
buta, ostoba. — ) Tongyó == toprongy. - ) Ányoli
Megáldja
Isten szüvem szerént való
hallották . . . Sirva mentem Udvarhelyről = gyáva. -- ') Hát a kutya nom harapta a hasát =
j
jó
gondolkozásáért!
hazafelé, de nem mentem ám be a faluba, j n<;m ehült m.'g ? _. 8) Sasulni s= ellankadni. — ")
venni = keresésére indulni.
" ) Szugolyék i
— De alig is várom, hogy mentül hamahanem ki a suharczra 13 ), onnan fel a bükkös Nyomba
= zúghely, búvhely. — " ) Katipila = katuska — " )
u
tetőre s a legsűrűbb cziher ) közt húztam Kisirülni = kiosonni. — ) Ebem kutyám kusti ne = irább láthassam. Azért hajtson kigyelmed.
búcsú és hir nélkül eltávozni — ) Átalvetö = ketPalló Mihók — úgy látszik — még a
meg magam. — Ott voltam három napig. tős
tarisznya. — ) Szűvibe vót = szándékába volt. — )
katonaságban
is megtartotta romlatlan sziMeghozta a lelkit = megnyugtatta. — ") Kgyvégtibe =
') Estók bá = István bátya. — ») Kied, kiend, ki- egyfolytába, szakadatlanul. — ) Kator: lefosztott toll- vét és nemes, egyszerű gondolkozási modo2
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gyend = ked, kigyelmed. — ) Kabola = kaneza ló. — szárról mondják : a toll katra, vagy elhasznált seprő marada seprő katra. Itt átvitt értelemben: ágyuseprő.
*) Küs héjján = kis ínján. — ') Idegenül = idegennek. ványról:
isl
20
— 6 ) Mett := mert. - 7 ) Nem ónoz hidegen = nem hazud. — ) Ajgani = félni — gyengén.21 — ) Megrizámodni =
9
— •) Mihók = Mihály. — ) Ahajt = ott — >°) Csigolya megborzadni; félni erősen. — ) Hajnalozni legénvek
lakadalom végével, vagy név= töröl nőtt apró fűzfavessző. — ") Penig = . pedig. — '•) mulatsága hajnalhasadtában
22
23
Pipe = fiatal liba. — 13) Suharez= terméketlen hely. — " ) napkor - ) Megnyuvasztani = megfojtani. — ) Rigolyás
=
tréfás.
Cziher = sűrű fiatal erdó.
3

') Históriai tény. Bem Segesvárnál saját kezével lőtte
le Skariatin muszka generálist. — 2 ) Ákácziós = . kötekedő - ') Billegezni = bélyegezni. — 4 ) p e le = a
mókusnál sokkal kisebb, de afajta erdei állatka. — 5 ) Ez
szüvem égedelme = ez szivem forró vágya, vagy kivánsága.
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stantinápolyról beszél, mennyivel inkább a törökök, s kivált még a konstantinápolyiak. A kérdéseknek nem volt vége-hossza s egész éjfélig kellett
beszélnem Abdul Aziz uralkodásának kezdetéről,
a Boszporusz paradicsomszerü szépségeiről, s ki
tudná elmondani, a török élet mi mindenféle
tulajdonságairól. Utazásom tulajdonképeni czéljára csak másnap reggel került
a sor, s a barátságos oszmanlik nagy szemeket meresztettek, midőn arról értesül| tek, hogy tovább akarok utazni, még
1
pedig Közép-Ázsiába, melyet egész Persia a durvaság legrémitőbb székhelyének s a legborzasztóbb pusztaságnak
ismer. Tervemet legf'urcsábbnak épen
maga a nagykövet találta. Haider efendi,
egy áldott jó ember, rendesen azt szokta
mondani: ,,További utiterveidről majd
beszélünk még, egyelőre maradj itt egypár hónapig, tekintsd meg Persiát s
II azután tovább utazhatol." Ezt monda,
de szive mélyében tökéletesen meg volt
győződve arról, hogy a további utazástól elmegy minden kedvem, s hogy kaíaival.
(Folytatása követkeiik.)
landos terveimről bizonyára le fogok
mondani.
Hogy az útnak kiállott fáradalmait
teljesen
kipihenjem, a jó oszmanlik minVándorlásaim és élményeim
den telhető kényelemben részesítenek;
Pcrsiában.
külön sátort kaptam, külön szolgát, lovat — s egy szóval, a szegény utazóból
VÁMBÉRY ÁRMIN-tól.
egyszerre gentlemanná változtam. Bemutattak a többi ott székelő követséI.
geknek, kik hasonlóképen a legbensőbb
Persia fővárosa.
melegséggel fogadtak. Ennyi jóságot s
előzékenységet valóban nem reményletHa az ember a sáragyagból tömött
tem, s ennek folytán Irán fővárosát,
falnak szűk kapuján át — mit a persák
Teheránt, egész kényelemmel tanulmávalóságos sziklafalnak tartanak — utat
nyozhatám. Az ázsiai utazásoknál, sőt
tör magának a keskeny, szabálytalan,
átalában minden szárazföldi utazásnál
szögletes utczákon, melyek közepét egyigen nagyfontosságu, hogy mind az oregy csatorna hasítja, keresztül az egyeszágokat, mind a társadalmakat, fokonetlen, fellyuggatott járdán, melyen
zatonkint ismerje meg az ember. A ki
gyalogok, lovasok, megrakott öszvérek
Közép-Ázsiát akarja meglátogatni, sokés tevék tarka csoportja kevereg, — a
kal jobban cselekszik, ha útját Iránnak
legjobb akarat mellett is, igen szos nem Oroszországnak veszi. Az utóbbi
morú képet nyújthat Irán mai főváutón az ember igen hirtelen beleesik az
rosáról. Azt a pillanatot idéztem fel
L-'
orosz czivilizáczióból a turkesztan vilelkem elé, midőn Konstantinápolyi először megláttam. Milyen óriási különblágba, míg ellenben amaz elsőn lépésről
ség a kettó között A Boszporusz között
lépésre készülhet el rá, s a ki a persák
Naszr-ed-din Sáh, Persia királya. — (Fénykép után.)
is nagy köz van a távlat és valóság könyelvében, szokásaiban s életmódjában
zött. Az európai utazók nem fejezhetik ki eléggé, útitársamat már elbocsátottam, a két órányira jártas, azt a közép-ázsiai csak fél idegennek fogja
milyundoritónak tünikfel szemeik előtt a régiKon- fekvő Dzsizerig szamarat kellett bérlenem. Mikor tekinteni.
Btantinápoly belseje, — s azt, Teherán mellett én oda megérkeztem, öreg este volt már. Szembetűnő
Hogy nekem, ki az egész keletet eddigelé
mégis valóságos Parisnak mondanám. Az emele- különbséget tapasztaltam a légmérsékletben. Min- csak Stambulból s a törökországi török életből istes házak, bárha csak fából, az ablakok, bárha den erőm újra megjött, s minthogy a követségi merém csupán, itt a persa czivilizáczió fő székheelrácsozva, a kövezet, bárha csak hegyes kövek- személyzetet, a kénben fölvert pompás selyem lyén sok minden feltűnt, — ezt a hazai olvasó
ből, mindamellett mégis
könnyen elgondolhatja.
európai városokra emléMost a törökök és persák
keztetnek; itt, bol az
=^&.
városi életének egymásutazóra mindenfelől csak
~ *
tói való eltérését akarom
girbe-görbe, szürke sár£'^
ecsetelni, mert valamint
íSj^
keleten, sőt gyakran nyuból tömött falak bámész^
gáton is, a nép, urának
kodnak, még a házak
szokásait tulajdonítja el,
alakját is nehéz kivenni,
mint ezt az arab példanemhogy valamely utczábeszéd oly helyesenilluszról lehetne az embernek
trálja: „En nae ala dini
fogalma, s igazán bámulMulukuhum" (a nép fejenom kell Krzic osztrák
delme hitét vallja), ép úgy
genie-kapitányt, ki Tea főváros élete is, az egész
herán városáról egy tervország életmódjának hű
rajzot készitett. Kelleképét szolgáltatja. A hámesen egyátalában nem
zi, magán életen akarjuk
lépettem meg tehát, s a
kezdeni.
csodálkozás és visszatetszés érzetével telve, csak
Ennél, mindenekelőtt
hosszas
kérdezősködés
a tisztaság kérdése fog
után találtam rá a török
meglepni bennünket,
követség palotájára. Az
mely az első és másodranegészen üres volt. A
gú török házaknál majdjelenlevő katonák arról
nem mindenütt feltalálhatudósitának, hogy a kötó,—azonban itt—teljesvet, minden egyéb diploséggel hiányzik. Az oszmatikus tiszttársaival
manli igen nagy gondot
együtt, az előkelő világ
fordít mind benső háztarszokása szerint, falura
tására, mind benső ruhament lakni, még pedig
neműire s házi eszközeire,
Dszizerbe, a közeli hegymelyekhez fehérneműje
Kaszri
Kadzsar,
a
Sah
egyik
nyári
palotája
közel
Teheránhoz
ségek aljában fekvő kis
és ágyiruhája tartozik. Itt
falucskába, mely hegyek levegője a fővárosénál sátorban épen estebédnél találtam, könnyen el- épen az ellenkező esetet találjuk. S bárha a persa
sokkal üdébb lévén, Simranat gyűjtőnéven nevez- gondolhatja mindenki, milyen hatást gyakorolt egészen butortalan termeit gazdag szőnyegekkel
tetnek, a mi nyári lakokat jelent.
rám az efendik szíves fogadása és vacsorájukhoz borítja is be, s habár falait dús ékítményekkel
Ennek a tudósításnak igen megörültem, mert való barátságos meghívása. Mind Haider efendi, látja is el, mindazáltal a konyha, az éléstár s az
hogy Teherán a nyári hónapokban valóban lakha- mind pedig titkárai, kik némileg ismertek is, azt Enderun (mint a hogy itt a háremet nevezik)
tatlan, azt mindjárt a legelső napon tapasztalam. hitték, az égből pottyantam le. S ha Irán bense- gyakran a legnagyobb hanyagságot mutatják, úgyOly rekkenő melegség, oly kiállhatatlan volt itt a jében mindenki örömmel hallgatja azt, a ki Kon- szinte ruhái is. Azoknak, kik dzsübbeikre (felöl-

töny) sokszor 50—100 aranyat fordítanak, alig a nyájas olvasó, ha azt mondom, hogymág a har- öltözéket illeti, az előkelő török nőket sokszor
van változtatásra két, három ingük, s a férgek, madrangú efendi is sokkal tisztább minden tekin- megbámulták már európai festészeink azon képemelyek Törökországban még a középosztálynál is tétben, mint a magát finom szokások dolgában ken, mik a hárem bensejét ábrázolják. A persa
undornak tárgyai, Persiában még a legmagasb páratlannak tartó persa herczeg vagy fejedelem nők pongyolája kevésbbé ismeretes Európában,
A persa szokások finomsága, csupán a külső de bizonyára senki sem fogja valami nagyon feskörökben is feltalálhatók. Az előkelő stambulinak
toiletteje is sokkal keresettebb és jobban felsze- taglejtésekben, beszédben és társalgási modorban tőinek taíálni a persa hölgyet, ki otthon mezítláb
relt, mint a persáé. Amazok szappan nélkül s hó- található, s ebben a persák csakugyan felülmúl- jár fel s alá kurta a gyakran mégis húsz rőf szöfehér törülközők nélkül, melyek gyártásában Tö- nak minden keletit, sőt azt merném állítani, még vetből készült szoknyájában, mely a csípőn alul
rökország még Angliát is fölülmúlja, az életet a nyugatiakat is, s a főváros ezen tökéletességnek fütyög, s mellét fedő rövid ingecskéjében, melynek a hasat szabadon
képzelni sem tudják, mig
kell hagynia. Ezt az illetez utóbbiaknál a szaplen Öltözetet ifjú s vén
pan , mint fölösleges
egyaránt viseli, s ki még
fényüzési czikk, igen ritmeg nem szokta, lehetkán fordul elő s nem
len, hogy ne botránkozegy magas műveltségű
zék meg rajta.
khant láttam, a ki szolgájának zsebkendőjébe
Az utczai élet is sokkal kirívóbb ellentétben
törülközék, melyben,
mutatja fel az egymással
mellesleg mondva, a másmereven szemben álló
napra eledelül szolgáló
pompát és szegénységet,
húsadag is benn szokott
mintBoszporuszpartjain.
lenni. így szinte a fürdő
Emitt, még a nagy vezir is
is sokkal jobb tisztítólegfölebb hat ember kíszer Konstantinápolyséretében megy a portában s általában Törökorra, más magasrangu tiszszágban, demmintPersiáteknek is, ha két szolgában. A boszporusz-parti
juk és egy csibukdzsijuk
hamamok, fehér márvány
van, s akárhányszor lefalazatukkal, tiszta vihet látni, hogy a miniszzükkel, hófehér fürdőterek gyalog mennek hiruháikkal, bárkit is kivatalukba; Teheránban
elégíthetnek; de itt Permind egészen máskép
siában ezen helyiségekvan. Mig egyik-másik
ben kiállhatatlan szag
zug-utczában egy pár
uralkodik, s a helyett,
félmeztelen dervis vagy
hogy Törökország minkoldus ténfereg, a mátájára, a persák is úgy
sik utcza-sarkon egyöntetnék magukra a
szerre csak egy-egy
vizet, egy négyszögletes
khan törtet elő lóháton,
kis medenczébe állanak,
roppant kísérettel. Hoszsokszor húszan is egyszu botokkal fegyverzett
szerre, s olyan szorosan
szolgák vonulnak körötte
egymás mellé, hogy, a
Részletek a fritsi várkastélyról. — (Miskovszky V. rajza után.)
két sorban, néha 4 0 - 6 0
mint egy török barátom
is
egyszerre,
kiknek
közepette
maga a khan, gazegyszer megjegyzé, „egy bolha sem tudna közöttük valóságos netovábbja. A viszonzott látogatások, dagon diszitett paripáján, fontos arczczal, fejét és
elugrani"; s bárha magam is többször meg akartam levelezések és társalgások illeméről köteteket le- szakáiiát kellemteljesen lengetve. Kísérői lármás
próbálni a persa fürdőt, mindig olyan undor fo- hetne összeírni, egyik tul akar tenni a másikon, fellépte, szemtelen magukviselete mindazok irágott el, hogy soha sem tudtam szándékomat léte- s a gyengédség és udvariasság hyperbolikua kife- nyában, a kik velük szemben jönnek, azt hitetné
síteni. A mi azonban a persa gentlemant, minden jezései annál nevetségesebbek, minél jobban ismer- el az emberrel, hogy urok legalább is miniszter.
fénye és pompás öltözéke daczára, egészen un- jük a persa magánélet rendkívüli mosdatlan álla- Pedig távol legyen! sokszor semmi egyéb, mint
dokká teszi, ez a hennah-festés, a mi a lausonia potát, így kellem és tisztaság dolgában a persa valami fülig eladósodott khan, ki a fővárosban
inermis nevű növényből készült, vizben felolvasz- főváros úrhölgyei szintén sokkal alantabb állanak,
hónapok hosszat kunyotatott sárga porral törrál hivatalért, s még
ténik. Képzeljük csak
--í~~-"VTif _=^-"y
csak kisérői sem tartozazt a férfiút, ki szép feí Z " " ^ ^ -"--"=*
nak háztartásához, hakete szakáiiát tégla-ve-?^-=_- " -"_ -~~_ nem a megnyerendő hirésre festi, de ugy, hogy
— ~~
vatal reményében egy
még arcza is ilyen, egész
csoport éhenkórász csata szeméig, s bekeni kezét
lakozik* hozzá, kik pomés körmeit is, hogy faspáját puszta risikóra
hionable-bb legyen! Ezen
emelendők, nyilvános
divatnak van még egy
megjelenésénél előtte s
másik rósz oldala is, 8
körötte mennek. Csupa
ez az, hogy a festék beszemfényvesztés, csupa
fedi a szennyet, s az
csúszás-mászás!
olyan úr vagy asszonyság ,a ki magát igy kiEpén oly mértékben
festette, a mosdást több
volt rám nézve meglepő
napokig is nélkülözheti.
az a teljes loyalitásIgy Törökországban
hiány, mit a persákban
az ételek s azok élvetapasztaltam; a persákzési módja is sokkal izban, ismétlem, kik fejeletesebb mint Persiában.
delmükkel szemben oly
Az evés izlés dolga, s
túlzott tiszteletet tanúhogy Iránban czukorral
sítanak, hogy egy udvaés fahéjjal főzött húst
roncz egykor, kit a Sah
esznek, s más egyéb vaj^magához közelebb intett,
mi bizarr eledeleket, ez
rögtön befogta szemeit
magában véve még épen
s igy kiálta fel: „Oh
nem róható fel hibául;
uram, kímélj meg engede az asztalnál széliében
met, nem léphetek közehiányzanak itt a török hálebb hozzád, fenséges
zak hófehér hauli-i (aszpompád sugár-tengere
talkendő) s ha ez utóbbivaksággal veri meg szeakban kés és villa mind
meimet!" Tudva levő doez ideig valami idegenlog, hogy az egyes tartoA fritsi várkastély (Sárosmegyében). — (Myskovszky V. rajza után.)
szerű még, Peraiában a
mányokban a Sah parankanalat is feleslegesnek tartják. Az afinoinmodor, semmint a konstantinápolyiak. Igaz, ezek is, ama- csolatait annál kevésbbé szokás teljesiteni, kérelmelylyel a házi ur a főtt tyúkot ujjai között azét- zok is burkoltan jelennek meg a nyilvános helye- meire vagy fenyegetéseire annál kevésbbé hajtani,
szaggatja, s a hogy a kelletn egy bizonyos nemével ken, de mégis egészen más az a benyomás, mit a minél távolabban esik az a tartomány a fővárosoda tesz egy darabot vendége asztalára, az az török nö gyakorol az emberre, félig fátyolozott tól, mint a tulajdonképi hatalom központjától, sőt
udvariasság, melylyel a Szorbet-csészét körüljá- arczával, suhogó selyem bugyogójával, redős fe- hogy többet mondjunk, a, fejedelem legközelebbi
ratják, mibe már legalább is egy tuczat férfi már- redzsejével (köpeny), csinos sárga papucskáival, környezete legmegbízhatóbb szolgái vagy hivataltotta csúful befestett bajuszát, ez még azt is visz- mint a persa nőnek 4egészen zsákszerű kék öltö- nokai is, kiket ő tett gazdagokká, félig talán tiszteszatetszéssel tölti el, ki csak a törökös asztali nye, egész mellig érő hosszú két harisnyája, s lik urokat, de nem ragaszkodnak hozzá szeretettel.
illemszabályokhoz van szokva, s ne vélje túlzásnak vászon elővetővel borított orczája. A mi a házi Házi körökben a legundokabb híreket hordják aj-

rát, mely szép tulajdonai öt teljes részvétünkre érdemesitik.
A zetelaki azután lovai közé csapván,
utasaink csakhamar magok után hagyták
Bögöz és Bikafalva községeket s megálltak
a székely-udvarhelyi nagy hidnál.
Itt az obsitO3 leszállt a szekérből,
kiemelve abból köpenyét, tarisz'
nyáját és vándorbotját, megindult a
"^
Budvára alatt levő azon gyalogösvényen, mely a legközelebbi községbe — Hodgyába vezet; — de
elébb, mondani sem kell, hogy szekeresétől, ősi szokás szerint, férfias
kézszoritással, szerencse- és áldáskivánatok közt vön búcsiit.
Mi pedig kisérjük öt a hegyek
közé, hol reánk az erdők csendje
vár, éltető légével, lágyan zsongó
szellőjével s csevegő hegyi patak-

hőség, melyhez hasonlót soha életemben nem
szenvedtem, s mi több, a levegőt ezer meg ezer
mia8ma annyira eltölté, hogy egész napon át alig
ehettem valamit, oly annyira leverőleg hat ezen
klíma az ujonan érkezettre. Estefelé valamivel
hűvösebbé lett ugyan az idő, s minthogy tebriszi
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kukon az uralkodó magánéletéről, nejei tiltott
viszonyairól, s átalában minden cselekedetéről,
legyen az helyes vagy helytelen. Ezen hirek szétszóródnak aztán a nép között, a népköltők satyrákká dolgozzák fel, s hogy az uralkodó meg nem
becsülése valóban már is tetőfokra hágott, mi sem
bizonyítja jobban, mint az a körülmény, hogy a
midőn nyilvános helyen megjelen, kénytelen a tömeget szolgái töméntelen csoportjának ,,berin,
berin" (félre, félre) kiáltásaival szétoszlattatni,
hogy királyi szemeit a közönyösség szégyenétől
megkimélje. A török fővárosban ez egészen másképen van. Itt még a hivatalából rég elbocsátott
hivatalnok is bizonyos tisztelettel szokta kiejteni
az Efendimiz (Urunk) kifejezést. A szultán személyéről (Zati Sahanie) mind Stambulban, mind
minden egyéb török tartományban a legnagyobb
tisztelettel beszélnek, s a császári hárem viszonyairól, melyek néha, mint például Abdul Medzsid idejében, igen sok kivánni valót hagytak,
legfölebb a titok zárt pecsétje alatt szokás egyetmást fülbe súgni. Igaz, hogy az ottoman dynastiák uralkodói is sokszor a legfeketébb hálátlansággal viszonozták szolgáik hűségét, de a loyalitás
érzelme egyik fő jellemvonása a töröknek, az ozmanliban ugy, mint az özbégben s az uralkodó
kénye amott soha sem szerezhet magának annyi
ellenséget, mint Persiában.
Bárha a persák az élet örömeit inkább kedvelik, mint a törökök, bárha itt a háremélet kötelékei sokkal lazábbak, mint ott, mégis mind Teheránban, mind általában Irán minden nagybb városában teljesen nélkülöznöm kellett a nyilvános
felderülés és mulatozás azon szép képét, mi a nyugati utazót oly kellemesen lepi meg Törökországban. Azon sétányok (szejrjeri), minőkkel Kiatkhane, Candilli, Csamlidzsia, Fenerés Modaburnu
ékeskedik, hol a mindkét nemű török beau monde
csendes harmóniában legfölebb jelek által társalog egymással, azok a kis csalitok a Boszporusz
partjain, melyek alatt a török vagy töröknő csibukja felgyürüzŐ kék füstgomolya mellett, a tenger még kékebb hullámain órák hosszat legelteti
szemeit az édes Kejfben, a megelégedettség e
merengő, de mégis derült hangulata, mindez sehol, sehol nincs Persiában. Itt abból áll a nyilvános szórakozás, hogy az emberek csoportosan kilovagolnak a szent Sah Abdul Azim sirjához. Világiasak akarnának lenni s vallásos szemfényvesztést gyakorolnak. Az odavezető széles utón nem
egy ifjú Mirzát láthatni, ki arra lovagló szépét
vászonredőinek csokráról felismervén, egypár bókot mond neki, még a szentélyben is udvarolni
szokás egymásnak, az utmentén imitt-amott egy
csésze theát is iszik az ember frisitőül, természetesen nyeregben, de mindez messze elmarad, a török
mulatság vonzó képének mögötte. (Foiyt. kevetk.)

A fritsi várkastély.
(Sárosmegyeben.)

Hazánk északi megyéiben, nevezetesen Sáros-,
Szepes- és Zemplénben a XVI. és XVII-dik századbeli polgári építészet sajátságos emlékei találhatók, melyek főuraink akkori pazarfényü életmódjáról tesznek tanúságot. Ez épületeket az
akkoriban dívó renaissance-í-tyl jellemzi mindenütt, s ezen építészeti irány fejlődésének rendszeres tanulmányozása nem egy érdekes adatot
szolgáltatna hazánk építő művészetének ismeretéhez.
•
E különös jellegű építészeti emlékek közt
emlitésre méltó — a jelen képünkön látható —
fritsi várkastély, mely — tekintve nagyságát, és
egyes ékítmény-részletek különös szépségű kivitelét — az elsők egyike.
Frits — tótul: Fricsovcze — Eperjestől mintegy két mérföldnyire — Szepesváralja felé vezető
útvonal mellett fekszik. — Ezen várkastély áll egy
emeletes középrészből és két négyszögü saroktoronyból, melynek azonban csak három szeglete
szabad, a negyedik az épület testébe esvén. — A
félkörives főkapuzat felett következő kőbe vésett
felírás olvasható:
HOC OPVS EXTRVXIT VALENTINVS
BERTOTI ANNO 1.6.3.0.
A középrészen valamint a két saroktorony
első emeletén három osztályzatú ablaknyilások
vannak, melyek fölött négyszögü és köridomu
lőrések láthatók. Lehet, hogy ezen ló'rések a várkastélymegvédésére használtathattak,—de tekintetbe véve azon körülményt, hogy e várkastély
lapályon allván, sem sánczárkokkal, sem más erő-

ditvényekkel nincs ellátva — valószínűbb, hogy e
lőrések inkább csak diszitményekül alkalmaztattak.
A főhomlokzat párkány alatti részén a kastély építési ideje és építőmesterének neve olvasható, — úgymint:
MICHAEL SORGER AEDIFICAVIT
ANNO 1.6.3.0.
Építészeti és művészeti tekintetben azonban legérdekesebb a várkastély felső részén lévő oszlopsorozat (colonade), hol a falsikból kiszökő pillérek
(pilaster) által képezett fülkékben al frescomodorban festett alakok diszlenek, ezen mintegy
öt lábnyi magas, több régi magyar királyt, vezért,
számos római imperatort és mythologiai alakzatokat ábrázoló idomok körvonalai a fris vakolatba
vannak karczolva, a háttér mindenütt sötétszürke
— régente aligha nem fekete (?) — az alak maga
pedig barna vakolat színű.
Az egyes fülkéket elválasztó és egy félkör
ivü boltozat által egymással összekötött oszlopok
különféle — de legtöbbnyire növényzetet utánozó
diszitményekkel vannak ékitve,— továbbá minden
pillér felett, a körives boltvonal által képezett
szögletekben — szárnyas angyalfejek láthatók; e
diszitmények vonalai is csak a vakolat-rétegbe
vannak karczolva; de ugy, hogy a diszitmény
maga sima, s igy világosabb, a háttér durva, tehát
valamivel barnább vakolatától elütő.
E fresco-képek, illetőleg a kastély felső részén
lévő fülkék száma meghaladja a nyolczvanat.
E sajátságos diszitési modor annyiban nevezhető fresco-festészetnek, mennyiben az alakok hátterének fekete szine friss vakolatra alkalmaztatott.
— Némely helyen az eső a fekete alapszint annyira
lemosta, hogy az már majdnem kivehetetlen; de
miután szerencsére az alak körvonala,tehát a rajz
a vakolatba mélyen be van vésve, az alak maga
még látható, és kevés fáradsággal s költséggel ez
érdekes képek eredeti hűséggel kijavithatók;— s
valóban igen érdekes is lenne e kép-cyclust, mint
hazai monumentális festészetünk egyik emlékét
czélszerü újítás által az enyészettől megóvni, s
mintegy mintául későbbi időkre fentartani.
Midőn a múlt évben hazánk felső megyéit
archaeologiai szempontból beutaztam, ez érdekes
várkastélyt, és mutatványul három fülkének itt
mellékelt alakjait rajzoltam le; az egész képsorozat felvételét — rövidre szabott időm miatt —
kénytelen valék későbbre halasztani.
E várkastélyon alkalmazott építészeti modort
Eperjes több régi házán, továbbá a szinyei, késmárki, nelmei és több vidéki templomon vehetni
észre. E körülmény hazai épitészetünk történetére
sokkal fontosabb, mint talán első tekintetre hinnők; mert bízonyitja, hogy a renaissance-izlés
hazánkban a XVI. és XVII-dik században sajátságos magyar jeléggel birt, s oly formákban fejlődött ki, melyeket hazánkon kivül sehol nem
találunk.
A fritsi várkastély jelenleg b. Ghillányi József tulajdona, lakható állapotban csak földszinti
helyiségei vannak, míg első emeleti helyiségei,
nevezetesen a középrészt egészen elfoglaló, kilencz
ablakos nagy terem pusztán áll, hol még egy oszlopos karzat — alkalmasint zenészek számára, —
különféle tánczoló és mulató, XVII-ik századbeli
viseletű alakokkal befestve látható. — E terem
aligha nem volt hajdan számos fjppndégség és
fényes mulatság tanuja.
A kastély szép angol parkkal van körülvéve.
Myskóvszky Viktor.

A rokkantak palotája Parisban.
Most midőn édes hazánkban oly nemeslelküleg karolta föl az egész nemzet gyámoltalanná
lett honvédjeinek ügyét, midőn a kezdeményezés
nagyszerű munkájához az alapkövet maga a fejedelmi pár tette le, s remélhető, hogy a folyvást
növekvő alantoké segélyével a legczélszerübb intézmények léptetnek életbe, nem lesz egészen
érdektelen, ha egy pillantást vetünk a franczia
rokkantak pompás palotájára Parisban, ösztönözhet ez bennünket arra, vajha idővel a magyar
nemzet is igy jutalmazná hazája hőseit.
Negyedik Henrik 1596-ban a rokkant és
sebesült katonák részére egy régi zárdát rendeztetett be a St. Marccl külvárosban. A XIV. Lajos
idejében folytatott háborúskodások miatt tetemesen megszaporodván a rokkantak száma, azoknak
befogadására nagyobb épület szükségeltetett. A
király elhatározta, hogy oly nagy kórházat épittett, mely az összes királyság minden rokkantjait
befogadhassa, s ő vettette meg alapját a mostani
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pompás palotának. XIV. Lajos az épület befejezése előtt halt el, de e tárgy folyvást érdekelte.
Végrendeletében is ugy emlékezik meg arról,
hogy némileg ellensúlyozza azon ellene emelt
vádat, mintha ő pusztán saját dicsőségét kereste
volna, s azért minden áldozatra képes volt.
Meg kell adni, hogy ugy a királysági, mint
köztársasági kormányok dicséretesen ápolták a
király végrendeletének a rokkant hősökre vonatkozó minden pontjait, s az a három ezer rokkant,
kik most,,a rokkantak palotájá"-ban laknak, minden tekintetben akiérdemlett jó bánásmódban, tiszteletben s figyelemben részesülnek. — Igaz, hogy
szobáikban a fényűzésnek vagy díszítésnek semmi
nyoma sincs. Mindenik katona számára egy négyszög ölnyi térség van kimérve, az egész épületben
a legszigorúbb rend, s tisztaság uralkodik. Mindenik ágy mellett van egy falszekrény, s szükség
esetén egy polcz, hová falábát teheti az ősz vitéz.
Az apró termeket nem fűtik, hanem elegendő
ágyteritékkel látják őket el; a nappali szobákban
télen át vidám tűz lobog folyvást a kandallóban, ,
s az öreg rokkantak e körül gyülekeznek össze.
Mindenik katonának két frank zsebpénzt adnak, a káplár hármat, az őrmester négyet kap,
miből 5 centime-t lefognak a borbély'fizetésébe.
Naponkint kétszer étkeznek; tiz órakor van a
reggelizés, négy órakor az ebéil, jó húslevest,
vastag ételt tálalnak föl szintén rokkantokból
kiállított szakácsaik. Az étrend mindig egy hónapra szabatik ki, kifüggesztetvén az étteremben:
az öreg rokkantak mindig tudhatják, hogy mikor
jön inyök szerinti étel. Dobpergés hirdeti, hogy
föl van tálalva,ekkor közülök akijelöltek a konyhába sietnek le, hol részletszámra osztogatják az
ételt, s ezek ugy hordozzák szét. En, szerencsémre
épen az ebéd idején látogattam meg e palotát, s
volt alkalmam meggyőződni tápszerük kitűnőségéről, s az egész konyha példás tisztaságáról.
A rokkantak katonai fegyelem alatt élnek.
Mindenik vitéz tartozik esti kilencz órakor jelentkezni, hacsak engedélyt nem eszközölt ki magának jókorább lefekvésre. Minden hónapban katonai díszszemle tartatik, ekkor mint minden szolgálat alkalmával kardosán kötelesek megjelenni,
különben igazán kedvökre élhetnek. Akkor mennek ki, akkor jőnek haza, a mikor nekik tetszik,
a nélkül, hogy felelősségre vonatnának. Némelyek
napokon át fáradhatlanul halásznak, mások kisebb
jelentőségű megbízásokat teljesitenek, s igy gyarapítják havi pénzöket; vannak, kik annyit taka-,
ritanak meg, hogy még ügyefogyott barátjaikon
vagy rokonaikon is segitenek, de legnagyobb
részök mégis inkább a korcsmákat keresi föl.
A részegeskedésért az öreg bajnokok büntetést állanak ki, ha az orvos ily rendelvényt ír alá:
további intézkedésig a boritaltól pl. a 20-ik szám
eltiltatik, — kórházi öltönyt kell magára vennie.
Ekkor aztán határozatlan időre nem szabad elhagynia a kaszárnyát, a kimehetési engedélyt
mindig a felsőség adja meg.
A legjellemzőbb foglalkozás a sérvvitézek
közt a kertészet, mindegyik katonának egy kis
kertje volt eleinte, de mióta számuk szaporodott,
s mindegyik számára nem jut. ma már csak a magokat kitüntettek nyernek jutalmul, 8 különös
kedvezmény gyanánt egy kis csinos kertet, melyet halálokig birtokolhatnak, s csak akkor fosztatnak meg attól, ha valami büntetésreméltó kihágást követnek el.Ifjú leánykák nem ápolják gyöngédebb gondossággal virágaikat, mint e bajnok
aggastyánok; háború által megviselt marczona
arczuk oly szelid kifejezést ölt a virágos kertben!
De van még a rokkantak palotájában egy. a
többiektől egészen különvált osztály, ennek tagjait nem láthatni sem a korcsmákban, sem a kertekben, magok közt mintegy zárt kört képeznek,
s fölismerhetők rögtön magatartásuk, s értelmes
kifejezésök által. — Francziaországban épen mint.
nálunk sorozás által egészittetik ki a hadsereg;
sok, különben mivelt ember, szép képzettségű
fiát megváltani vagy helyette mást állítani nem
tudván, gyakran megesik, hogy az ilyenek legföljebb őrmesterségíg viszik föl; s ezen különvált
osztály az ily mivelt, de szegénysorsu egyénekből
alakul. Van a rokkantak házában kitűnő könyvtár, számos lapot járatnak, s ezeket itt a könyvek
közt találhatni föl.
A megbetegedett rokkantakat a legnagyobb
figyelemmel ápolják, szelídebb bánásmódban részesitik. Nemcsak hogy kitűnő orvosok kezelik
őket, hanem még ezenfelül ápolásukra mindig 26
irgalmas apácza áll készen. A beteg rokkant reggel jelentkezik a kórházi hivatalnál, s rögtön,
előre megvetett tiszta ágyba teszik. A kórházi
katonai orvosok minden vasárnap reggel össze-

züségéhez kellj folyamodni; egész hajókkal kül- népessége a parton volt, s roppant lett az izgadöttek élelmiszereket a szenvedők számára, mig- j tottság, midőn a Bungareet ismét megpillanták;
nem szombaton az eső megszűnt s nemsokára hozzákapcsolva volt a mentő-csónak, ennek leazon örvendetes hir terjedt el, hogy az ár gyors génysége pedig fedélzetén. Nemsokára pedif sérapadóban van s rendes medrébe visszatér.
tetlenül partot ért, s midőn a mentő-csónak
A leggyászosabb eset Cornwallisban történt j legénységét megpillanták, szíves örömkiáltásokEather Vilmos és Tamás családjaival.
ban tört ki a tömeg, mely azonban nemsokára
Eather-ék régi telepitvényesek voltak, jól gyásznak adott helyet, mert egy a matrózok köismerték az áradások természetét. Csütörtökön zül az erőlködés, kimerültség áldozata lőn s halva
éjjel készületeket tevének, melyekről hitték, hogy hozatott vissza.
elháritandják a netaláni veszedelmet. Tamás csaNagyobb hajók több-kevesebb veszélyek köládját neje és hat gyermek, Vilmosét neje és öt zött élték át a zivatart s gyászosb esemény csak
gyermek képezek; mindnyájan testvérük, Eather a „Margit" shoonerrel történt. Macleayból kiinGyörgy házában kerestek ótalmat, s midőn a viz dulván, utolérte a szélvész s Sydney mellett
betört, a háztetőre kapaszkodva, ott csüggtek elsodorva, 21-kén az ,,öt sziget" közelébe hajhúsz óra hosszáig. „Midőn utoljára láttam csalá- totta, a legénység végkép ki lévén merülve, hordomat — beszéli Vilmos — mind életben volt a gonyt vetett s a partról Edwards nevű hajós még
háztetőn s én velők valék. Péntek éjjel épen kis két férfival segélyökre indult. A hajóhoz érve,
fiamat vettem karomba, midőn at hullámok leso- felkiáltott, hogy ugorjának le a vizbe, majd ők
dortak; felszínre jutva, egy fát látam nem messze kisegítik — de erre nem kapott választ; még kös azt igyekvém elérni. Odáig hallhattam nőm s zelebb jutni törekedett, midőn egy hullám daragyermekeim kiáltozásait, de nem láthatám őket; bokra zúzta csónakját; két társa partra úszott, ő
a fához fogóz:am s nemsokára egy csónak meg- maga beleveszett a hullámokba. A shooner felVi zárad ás Ausztráliában.
mentett." Két anya és tiz gyermek élete veszett vonta horgonyát, villámgyorsasággal ragadtatott
Ausztráliának Sydney gyarmata ez év június oda, a két atya és egy kis fiu lőn megmentve a az úgynevezett „Adolf"-szirtekre, hol megfeneklett; legénysége kiugrott s megmenekült,
havában — mely különben is évenkint a téli tizenöt családtag közdl.
Fölebb a folyamon, Penrithnél szintén nagy maga a hajó ezer darabra törve úszkált a part
{Ausztráliában júniusban van a tél!) esőzések
időszaka, — rétnitő vizáradás színhelye volt; volt a veszély; több hajót elragadván az ár, egye- közelében.
számtalan emberélet, megbecsülbetlen értékű nesen a hídnak sodorta 8 ezt összerombolással
Az elárasztott vidékek segélykiáltására nevagyon lőn áldozata a pusztító árnak, melyről az fenyegeté, miért is a hatóság parancsára a hajók mes hévvel feleltek a tehetősbek és a községek.
„Illustrated Sydney News" ausztráliai lap meg- nagy erőfeszítéssel megsemmisittettek. Aztán Meetingeket tartottak, gyűjtéseket rendeztek s
rendítő részleteket közöl. Mivel megigértük olva- roppant mennyiségben ragadott magával fatör- protestáns, katholikus és wesleyánus egy kocsisóinknak, hogy ez ötödik világrészi képes újság- zseket s egyéb törmeléket, ledönté a híd egyik ban ülve siettek a nyomor enyhítésére. A kár
nagyságát szorosan meghatározni nem lehet, de
ból, ismertetésül, némi mutatványt közlendünk: e oszlopát s a távirdavonalt is hosszú darabon.
Maitlandban a Hunter folyó hágott ki med- kerekszámban nem lesz távola 10millió forinttól.
végből először e magában is érdekes tárgyat választottuk ki, mit a nevezett lap után kivonatban réből. Péntek hajnalán a rendőrbiztos jelenté,
hogy a viz negyven lábbal nőtt, mire az alant laadunk.
,,A közelgő vész első jelei június 17-én mu- kók felszólittattak, vonuljanak magasb fekvésű
Egyveleg.
tatkoztak; másnap délkeletről kitört a vihar, helyekre. Alig egy óra múlva azonban a gátak
engedtek
s
hihetlen
rövid
idő
alatt
az
egész
alsó€gész nap üvöltött a szélvész s patakokban omlott
** (Bukurest jellemzése.) Egy lapból veszszük
az eső a tengerparti vidék egész hosszában. A várost viz boritá a háztetőkig. Úgyszintén Bol- ki a következőket: ,,Akarjátok-e tudni a fővárosszél- és időjárásról Sydneyben vett táviratok mu- warra, Farley, Ravensfield s más sík megyék ban, honnan ezeket írjuk — az ellentéteket? . . .
tatták, hogy az eső majdnem minden részét meg- mély tenger alá lőnek temetve; a vasúti hidak Herczeg, palota nélkül; papság, morál nélkül;
látogatá a gyarmatnak s folyton tartott 22-kéig. szétrombolva, minden közlekedés megszakítva.
akadémia, tagoknélkül; könyvtár, olvasók nélkül;
Már 20-dikán bizonyossá lőn a fenyegető áradás
A nyugati kerületekben hasonlóképen pusz- roppant utczák, házak nélkül; fényes házak, nyoNepean és Hawkesbury völgyek lakóinak; a Grose tított a vész. Baker pásztor kunyhóját, közel a moru kunyhók, pompás sétány, iszonyú sár; minés más folyók partjukig telten rohantak le a he- Mudgee River torkolatához, körülfogta az ár, denütt viz, kutak sehol; folyó, hidak és part nélgyekről — s óráról órára növekedtek. Négy mielőtt menekvésre gondoltak volna; a viz hat-hat kül; fejetlen hatóság éa rendőrség, ügynökök nélállam-hajó küldetett Windsorba, és nagy erőfe- lábat nőtt tiz perczenként s eleinte asztalokra, kül; utczaőrség, bátorság nélkül; törvényszék,
szítéssel dolgozott, hogy magasabb pontra szál- majd a háztetőkre másztak fel, hol rémitő ijedel- igazság nélkül. Ármány, szerelem nélkül; válások,
lítsa mindazokat, kiknek házait a vad elem fenye- mek között látták a vizet mind magasabbra emel- mód nélkül; férjek, nők nélkül; nők, férjek nélgeté. 21-dike is szintoly komor nap volt, roppant kedni hozzájuk, mignem összecsapott fejők fölött; kül; szétfutott családok; fiák anyával, leányok
víztömeg hömpölygőit Riverstone-tól a Kék-he- ekkor egy közel fához úsztak s szivrenditő az apjukkal; kölcsönökkel rakott birtokok; dús urak,
gyekig, mintegy 20 mérföldnyi területen, mialatt öreg atyának elbeszélése, mint tartá itt karjai kö- egy pára nélkül; prémes ruhák, ing nélkül; poma Nepean kilencz mérföld szélességben folyt, el- zött gyermekeit s mint haltak el egymásután öten pás bútorok, üres kamarával."
borítva egészen Emu síkföldjét.
a rémület, hideg és éhség miatt. Csak ő, legidősb
— (Véletlen kitörés.) A tavalyi háború téréin
Másnap, pénteken, következő távsürgöny fia és egy leánya menekültek meg hajnal felé egy talált gránátokat, köztudomás szerint, levélnyomérkezett a kormányhoz: „Windsor, 9 óra 30 p ; arra vetődött sajkán.
tatókul 8 efféle szolgálatokra szokták használni
Bathurstben egy hétig folyton esett, s már
Küldjenek azonnal néhány ladikot Windsorba
különösen Poroszországban, hol kedves emlékek
sok élet veszélyben, kevés mentőszer." Hat csó- 21-kén a Mackarie folyó nem fért partjai közé, s lehetnek ezek. Közelebb azonban egy berlini
nakot küldtek azonnal s számtalanokat mentettek midőn az ár még mindig emelkedék, félteni kez- könyvkereskedő megjárta egy ilyenféle emlékkel,
meg a végveszélyből, háztetőkről és padlásokról. dek a Denison-hidat, mely ellen a viz roppant melyre hamutartót készíttetett. Egy fiatal ember,
Windsor, Cornwallis, Wilberforce, Richmond és fatörzsek és egyéb rom halmazát sodorta; az ár ki látogatóban volt a kereskedőnél, még égő
Dél-Creek mintegy tenger által valának kör- pedig oly magas volt, hogy a hid alatt e tárgyak gyufát dobott épen a gránát gyujtó-lyuka fölé. S
nyezve; Windsorban számosan kényszerültek el nem uszhatának. D.iczára a világos veszede- kevés vártatva szétpattant ez, repülő darabjai beodahagyni lakaikat s magasb fekvésű helyekre lemnek, mintegy ötven ember a hidra állt és törték az ablakokat s a falba furódtak köröskörül.
menekülni; a szépmüvészetek tanodája s más üres igyekvék a lefolyást nyitva tartani, midőn egy- Az íróasztal, melyen a szétpattant gránát állott,
épületek nyittattak meg számukra s csakhamar szerre rémitő roppanás hallatszék; az emberek összezuzódott; azonban a jelenvoltak szerencsére
zsúfolva valának. Ez ideig a víz negyvennyolcz rohantak le % partra 8 egy pillanat múlva a hid nem sérültek meg. Bizony jó mindenben az óvalábbal emelkedett, négy órakor délután már két közepén három ív elvált s tova sodortatott, okoz- tosság és előrelátás.
lábbal fölötte volt az 1864-ki nagy vízállásnak, a ván mintegy 130,000 ftnyi kárt. Majd túlcsapott
** (Statisztikai kimutatás a birodalmi postaházak nagy része víz alatt állt, szél és eső bor- partjain a folyó, elönté a város alsó részeit s
zasztóan csapkodott, s az ár dühö* zajgással höm- kényszerité a lakosságot felsőbb pontokra mene- ügyröl.) Az 1866. évben a lajtántuli tartományokpölygött végig a síkságon. A csónakoknak ké- külni; a síkföldön egész juhnyájakat sepert el ban 10 millió, a magyar korona tartományaiban
ménytetők, távirda-póznák, sűrű erdők között és pásztoraikkal együtt, végre mé* a Weatherboardi pedig 2,700,000 darab levéllel több adatott föl,
mint 1865-ben. Az ajánlott levelek szaporodása
fölött kellé áthatolni életmentő fáradozásaikban. hidat is szétrombolá.
Pénteken egész éjjel czirkáltak mindazáltal nem
Tengeren, a vízi jármüvekben nem okozott a Lajtántul 700,000, Magyarhonban csak 160,000.
csekély veszedelmek között, fegyvereket sütöget- szélvész oly veszedelmet, mint gondolták. New- Keresztkötéses küldeményeket Lajtántul 250,000tek el, mely jelre, a hol lehetett, válaszoltak. castleban pénteken reggel, mialatt heves délkeleti rel többet adtak fel; Magyarországban szaporodás
M'Grath-Hill lakóit a legvégső veszélyből men- szél dühöngött, Allén kapitány és kikötőparancs- nem volt.
tették. Reggeli három óra tájban egy hajós gyenge nok felszólitá Taylor kormányost, hogy bocsássa
** (Mennyi élelmiszer fogy el Bécsben.) Öszvilágot látott messze távolban, s midőn a csónak vizre a mentő csónakot s tegyen próbát néhány szeszámiották, hogy a múlt évben elfogyasztott:
odaért, nyolczvan embert talált egybeszorulva a uj matrózzal. A partot csapko ló hatalmas hullá- 312,696 akó bort, 820,402 akó sört, 97,998 darab
lehető legszűkebb helyen; harminczat egy padlás- mok egyike épen visszafelé hömpölyögvén, anyilt szarvasmarhát, 145,600 db. borjut, 31,727 db. juról vettek le s a csónak csak épen hogy idejében tengerre sodora őket; egy másik hullám azonban hot, kecskét, üriit, 42,156 db. bárányt, gedét, mavisszaérkezett a többi megmentésére, mert alig három evezőt eltört, a többit kiragadta a kezekből, laczot, 7015 db. süldőt, 99,464 db. sertést (35
hogy beszállának, a hullámok elboriták az épüle- mire a csónak minden erőködés daczára mindin- fontnál nehszebb), 119,751 db. nyulat, 1,197,267
tet. Szombaton reggel minden templom nyitva és kább a tengerre sodortatott, mignem kivetették mázsa lisztet, kenyeret és süteményt, 292,843 m.
zsúfolva volt menekvőkkeí, a várc szigetekre a horgonyt egy mérföldnyire a parttól. A szára- kenyérgabonát, 38,600 m veteményt, 173,653 m.
oszlott s a Parramatta és Windsor-Road folyók zon levők ezt látván, segélyt akartak küldeni, de f"s gyümölcsöt, 326,769 db. baromfit, 709,244 pár
mérföldnyi szélességben folytak. Ló, szarvas- Bungaree gőzös nem volt képes a hullámokon tyúkot és galambot, 49,200,000 tojást. Tűzifa elmarha, baromfi s egyéb házi állat megszámhilhat- átfurakodni. Másnap reggel is látható vo't, mint égett 89,602 köb öl, 74,136 m. faszén és 2,725,348
lan mennyiségben pusztult el; csupán Windsor és csapkodja a szélvész erre-arra a csónakot s ismét m. kőszén. Itt csak azon tárgyak vannak fölem• Richmond 1000 lovat vesztett. A. kis városban segítségére inditák Bungaree gőzöst; ezúttal át- lítve, melyek a fogyasztási vám alá esnek; a
összegyűlt nagy tömeg mihamar fölemészté az hatolt a hullámokon, bír nagy veszélyek között s ,,Cíempészett" élelmi szerek igen sokra rúgnak.
élelerakészletet, s magánosok és a kormány bőke- a partról egy ideig nem látták. Newcastle egész
gyűlnek, s közösen határozzák el, hogy melyik
rokkantnak van szüksége gyapjumellényre, szemüvegre, sérvkötőre stb. Kicsinységnek látszik ez
első tekintetre, holott nagy befolyást gyakorol az
öreg rokkantakra, kikre már az öregséggel együtt
járó féltékenység és irigység tapadt, mert igy
nem vádolhatják a tiszteket, hogy egyik vagy
másik irányában részrehajlók; a méltányosság
követeli, hogy az ily kérdésekben a személy háttérbe szorittassék, s az egyenlőség elve valósittassék meg.
A betegek szobájában igazán minden a legszebb rendben, kényelem dolgában a legügyesebben van elhelyezve. — A temetés megható ünnepélyességgel megy véghez. Társukat az öreg bajnokok egyenruhában s kardosán kisérik ki; s alig
hiheti el az ember, hogy e megtört aggastyánok
régebben azon dicső hősök sorában vívtak diadalmas csatát, kik nemzetük jóllétét s dicsőségét
fénypontra emelték.
— s.
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előfizetett királyné Ő Felsége. — Benedek Aladár
** (Nemzeti színházi nyugdíjintézet) A nemirodalom és művészet.
tudatja, hogy az előfizetési határidőt nov. 15-ig zeti színházi nyugdíjintézet ez évi 3000 frtra menő
— (Vámbéry Ármin) hírneves keleti utazónk meghoszabbitja.
szükségletének pótlására Kégl Júlia úrnő 20
„közép-ázsiai" utazásában tett ígérete szerint, most
— (Komócsy József) jelenti, hogy az előfize- frtot, gróf Almásy Kálmán ő méltósága 1 db. 100
persiai utazását bocsátotta közre, mely Heckenast tések költeményeire lakására (uri-utcza 4. sz.) ftos földtehermentesitési kötvényt kegyeskedett
Gusztávnál épen most jelent meg: „Vándorlásaim nov. 12-ig küldendők be.
adományozni, a miért fogadják a tisztelt adomáés élményeim Persiában" czim alatt, diszes kiállí** (Spitzig Iczig,) „a tréfás hazaphi és nyozók az intézet kormányzó választmányának
tású nagy testes kötetben, számos csinos eredeti tchohládapa," beküldötte hozzánk 68-iki naptára őszinte köszönetét. Ez évi szükséglet fedezésére a
képpel. Felesleges a művet dicsérnünk, csak any- előfizetési fölhívását. „Lesz a naptárba benne szer- múltkor közzétett kegyes adományokkal együtt
nyit mondunk, hogy a távol keletnek rendkívül felett sok boloncság" mert Spitzig ur egész éven bejött ez ideig összesen 1340 ft. Pest, október
érdekes képét nyújtja s a mily tanulságos, ép oly át bolondot gondol; ezenkívül 80-nál több kép, 13-án 1867. Feleki Miklós, vál. jegyző. — E nemes
élvezetes olvasmány. Büszkék lehetünk, hogy „kiket rajzolta Jankó"; ára mégis csak 80 kraj- irányú intézetet melegen ajánljuk honfitársaink
utazónkat s műveit Európa minden mivelt nem- czár. Különben felesleges sok szót vesztegetni,mert pártfogásába.
zete ismeri; jelen műve egyszerre jelenik meg né- azt mondja Spitzig ur: ,,A jó elűphizetűnél nem
** (Gazdasági egylet) alakult Almáson Bácsmet fordításban is, s nemsokára angolul is napvi- szöksehéges, a rósz elűphizetűnél nem hosznál."
megyében, melynek czélja szaklapok és könyvek
lágot lát. Olvasóink, hiszszük, szívesen veendik
** (Rodiczky Jenőtől,) „Álomképek Petőfi megszerzése, a felmerülő újításokkal kísérletek
a mutatványokat, miket e jeles könyvből adni sieéletéből" czim alatt kis allegoricus mű jelent meg, tétele, és a melyek sikerülnek, azoknak általános
tünk. A munka ára 3 ft. 50 kr.
a félegyházai emlékünnep alkalmából. Ára 20 kr. alkalmazása. Az egyletnek egyelőre 50 tagja van.
— („Népiskolai könyvtár") czimü füzeten- Tiszta jövedelme az aradi emlékre igértetik.
** (Honvédegyletek gyűlései.) Az aradi egylet
ként megjelenendő vállalatot indít meg Molnár
** („Ifjúság lapja") czimmel uj vállalat in- nov. 1-től 5-ig igazoló — a hontmegyei nov.
Aladár, a pesti ref. főiskola volt jeles tanára. A vál- dult; szerkeszti Aszódi Mihály; ára egész évre
lalat czélja, kezdeményül szolgálni a népiskolák 4 ft.; megjelenik havanként kétszer. Törekvés 11-kén Ipolysághon rendes, — az abaujmegyei
mellett alakítandó könyvtáraknak, melyek az is- látszik első számából, de szakértés több is elférne. okt. 23-án Kassán rendkívüli, — a kolozsvári és
kolozsmegyei okt. 10-től nov. 4-íg igazoló gyűkolába járó vagy abból kilépő ifjakkal az olvasást
** (A „Pester Lloyd"-ot) újévtől kezdve Horn lést tart.
megkedveltessék. Azt hiszszük a jó czélu vállalat- Ede fogja szerkeszteni.
nak szép jövője van, mit bizonyára meg is érde** (Zalár „Szilágyi haragja") czimü költői
Ipar, gazdaság, kereskedés.
mel. Mindjárt az első füzet, Szalay Lászlónak
beszélyt irt, melyet Szederkényi Nándor előfizeegy még fehol meg nem jelent, saját gyermekei
tés utján ad ki. Áz előfizetési díj 1 ft., a kiadóhoz
** (A kereskedelemügyi minisztérium) három
számára készített dolgozatán kivül több jeles
Egerbe küldendő decz. 1-jéig; a könyv decz. fő- és ez ismét több alosztályból és egy elnöki
írónktól közöl dolgozatokat. A további füzetek
18-án jelenik meg.
irodából áll, mint következik: I. főosztály a f öldérdekes tartalmáról is már gondoskodva van. Előmivelés; a) alosztály a mezőgazdaság, b) alosztály
**
(„Tükördarabok
az
önismeret
és
emberisfizetési ára az egy évi folyamnak, mely 6 füzetben
az állattenyésztés; II. főosztály az ipar; a) aloszmeret
világából")
czimmel
Tassy
Ede
H.-M.a 60 íven jelenik meg, a postai szétküldéssel
tály a kéz- és műipar, b) alosztály a bányaipar;
Vásárhelyen
gyakorlati
lélektant
készül
kiadni,
együtt 2 ft.
melynek előfizetési ára 1 ft., nov. 1-jéig hozzá III. főosztály a kereskedelem; a) alosztály a vám= („A forradalom költészete") czimü gyűjte- beküldendő.
ügy, b) alosztály a postaügy, c) alosztály a távmény jelent meg Heckenast Gusztávnál, Aldor
** (Füredi Mihály) kinyilatkoztatja a lapok- irdaügy, d) alosztály a kereskedelemügy (hitel- és
Imre szerkesztése alatt. Egy szép kiállítású kö- ban, hogy kész újból föllépni és az igazgatóság biztosító-intézetek, egyedáruságok), e) alosztály
tetben találjuk itt az 1848/9-diki korszak alatt intézkedése szerint szerepelni a nemzeti színpa- a statisztika.
legjelesebb költőink által irt szabadságdalok s don, minden díj nélkül.
** (A pesti vízvezetéki-társulat), miután avizforradalmi költemények legjobbjait; élő emlékeit
vezetéket a város maga építi ki, feloszlott. A tárama kornak, mely mára történelemé, de érzelmei-,
sulat még 2000 frttal rendelkezett, melyet a váEgyház és iskola.
lelkesülése- s törekvéseivel folyvást élénk emléroshatóságnak adott át, hogy abból közkútat
kében él a nemzetnek. Az érdekes gyűjtemény
** (Oyör-város közgyűlésén) határzatilag ki- állíttasson.
következő költőink müveiből van szerkesztve: mondatott, hogy jövőre minden vallásbeli saját lel** (A magyar szesziparosok) emlékiratot
Arany, Bajza, Berecz K., Bernáth G., Bérczy K., készeit és iskoláit, a másik vallásbeli lakosság szándékoznak benyújtani a magyar pénzügymiBozzay, Czuczor, Csomaközy, Dózsa D., Erdélyi költségbeli hozzájárulása nélkül tartozand fizetni nisztériumhoz, melyben hathatós érvekkel azt
J., Garay J., Gyulai P., Hiador, Jenőfy, Kelemér, és fenntartani; és ezen elvnek keresztül vitelére tüntetik ki, hogy a szeszadó czélszerü rendezése
Lauka G., Lévay J., Lisznyai K., Medgyes L., egy választmány bízatott meg, hogy a foganato- e fontos hazai iparra nézve életkérdés. A nagyMedve I , Mentovich F., Pap Endre, Petőfi Istv., sítás módozatai iránt kimerítő jelentést adjon.
számú aláíratok tehát azt kérik, hogy a kilátásba
Petőfi Sándor, Sárosy Gyula, Szász Károly, Szé** (Koos Ferencz) bukuresti ref. lelkész 10 helyezett uj rendezés előtt a minisztérium egy
kács J., Székely J., Szelestey L., Szemere M., oláhországi magyar fiút hozott a m.-vásárhelyi enquéte-et hívjon egybe, s annak véleményezését
Tompa Tóth Endre, Tóth Kálmán, Vahot Sán- ref. főiskolához, kiket ott az iskola és egyesek fogadja alapul az uj rendszerre nézve.
r N
dor, Vajda János, Várfoki, Vecsey S., Vörös- ingyen látnak el minden szükséglettel.
^ v
** (Az idei nagy termékenység) egyik bizomarty, Zalár. Prózai dolgozatok: Bozzai, Jókai és
** (Kolozsvárit) egy nőnöveldére Haynald nyítékául irja egy helybeli lap, hogy az államVasvárytól. A gyűjteményt rövid bevezetés előzi érsek 1000 frtot, a szénutezai népiskolára Foga- vasuttársaság egyedül 700,000 mázsa szilvaaszalmeg^Jókai tollából, s érdekesen irt zárszó fejezi rassi püspök 1000 frt adományoztak.
;
ványt szállított külföldre.
be Aldor Imrétől. Ajánljuk olvasóinknak e becses
** (Léig Ida) nőnövelő intézetében megkez** (Maros-Vásárhelytt) régóta fennáll a ref.
anthologiát, melyPetőfi aczélmetszetü arczképé- dődtek a beiratások. E jelesen vezetett intézet
főiskola
nyomdája; ez látta el nyomtatványokkal
vei van díszítve. Ara 2 ft.
helyisége van Papnövelde utcza 3—4 sz. alatt. a székelyföldet Háromszékig; azt Brassó-Tavaly
= („A magyar szabadságharcz története
** (A moldvai magyarok közül) egy fiút adeb- egy magán nyomda is létesült M.-Vásárhelyen,
1848—49-ben") czimü nagyobb mű I-ső füzete is reczeni, kettőt pedig a sárospataki ref. főiskola ta- mely nagy versenyt támasztott az oskoláénak.
megjelent, Vargyas Endrétől; kiadja Heckenast nittatás végett, Czelder missionarius kértére köze- Most az oskola azt is megvette. Ezt jelentvén,
Gusztáv; 12 érdekes fametszettel. Az egész mű lebb felfogadott. Az illetők, iskola bevégezte után egyszersmind tudatja az elöljáróság, hogy minden50—60 negyedrétü ívre fog terjedni s előfizetési tartoznak születésök helyére visszamenni, hogy a nemű nyomtatványokat a legjutányosabb áron és
ára 3 ft. (Bolti ára 4 ft. leend.)
vallást és tudományt távol lakó rokonaik közt teljes csínnal fog kiállítani.
= („Magyar történelmi emlékfk") czim alatt, magyar nyelven hirdessék.
ifj. Kubinyi Ferencztől egy pompás kiállítású kö** (A lembergi zsidó község) elhatározta,
Közlekedés.
tetben Árpád-kori oklevelek, s pecsétrajzok jelen- hogy népiskoláiba a lengyel nyelvet viszi be.
tek meg. A történet-nyomozókra nézve érdekes
•# (A közlekedési minisztérium) a magyar gó'zés becses mű. Ára 4 ft.
hajózási-társaság kérdésére f. é. október 2-án kelt
Közintézetek, egyletek.
= (Kecskeméthy Aurél) uj röpirata: „Parlarendeletével kinyilatkoztatta, hogy „mig a magyar
•* (A m. tud. akadémia) szépirodalmi és nyel- törvényhozás a hajózási ügyekben intézkedni nem
menti alkotmány és vármegyei reactio," megjelent. A szellcmdiis szerző a parlamenti kormány vészeti osztályának 21-én tartott ülésén Budenz fog, minden a dunai hajózást illető ügyek, az 1857.
s megyei szerkezetünk összeférkeztetésének kér- tartott felolvasást azon szavak felett, melyek a finn évi nov. 7-én létrejött dunahajózási okmány hadését fejtegeti. Ha nem is népszerű eszmék, min- nyelvbea eszközt jelentenek; továbbábirálta Kölle- tározatai és megállapodásai szerint intézendők;
nek egy czikkét, mely e czim alatt „Megjegyzések hogy tehát a m. gőzhajó-társaság igazgatósága, a
denesetre érdekes olvasmány.
= (Patti Sarolta bucsuhangversenye) oktob. a szám-etymologia" felett a göttingai „Nachrich- gőzhajózás körébe eső eljárásainál, a mondott ok22-én este ismét nagy és diszes közönséget gyűj- ten"-ben jelent meg. Kölle hosszabb ideig mint mány utasításait, és az annak kapcsában megjetött össze a redoute termeibe. Auer hegedű-, missionarius Afrikában tartózkodott és az afrikai lent pótszabványokat tartsa szem előtt mindaddig
Fopper gordonka-, Wíllmers zongora-játéka méltó nyelvek ösmertetésével szép érdemeket szerzett mig a magyar kormány e részbeni előterjesztései
tetszésben részesültek. Melegen üdvözölték Dopp- magának. Az emiitett czikkben azonban, melyben törvényhozásilag elfogadva, s szentesítve nem
ler Ferenczet, közönségünk régi kedvenczét, ki a török számneveket akarta fejtegetni, mint Bu- lesznek."
nagy hatással adta elő fuvoláján „Magyar ábránd- denz kimutatá, több tudatlanságot mint nyelvéJ (A közlekedési minisztérium) előtt fekvő
jait." Legnagyobb tetszeszaj azonban természete- szeti tudományt árult el.
statistikai kimutatásokból kitűnik, mily haszna
sen ezúttal is Patti k. a. előadásait követte, ki
*• (Az orsz. képzőművészeti társulat) e hó lesz a pest-csongrádi csatornának már csak buza„Lindá"-ból énekelt egy dallamot, Matai „Vo 15-diki rendes ülésében az irodalmi és művészeti szállitás dolgában is. Evenkint 160 nagyobb éa
Danzar"-ját, néhány magyar népdalt magyar szö- tulajdonjogról szóló törvényjavaslat megvitatásá- 300 kisebb hajó útját véve föl, s igy 1380 fordulót
veggel, 8 végül közkívánatra hircs „Kaczagó- val foglalkozott, s illetőleg megállapitá azon mó- számítva 4 ezer mérőjével, 5,520 ezer mérő gadal"-át. — A terem csaknem egészen tele volt, s dosításokat, melyeket a törvényjavaslatra nézve a bona lesz itt szállítható. Vasúton eddig 2,480 ezer
Ullmann ur a jövedelemből 85 frtot adott át a társulat a minisztériumnál kérelmezni fog. Ezek- mérőt szállítottak.
honvéd-alapra.
nek végleges szerkesztése s a minisztériumhoz
** (A közlekedésügyi minisztérium) Boroa
** (Benedek Aladár) költeményeiből, mind a való fölterjesztésével Greguss Ágost, Perlaky Frigyes mérnököt bízta meg a duna-tiszai csarégi, mind az uj kötetekből két-két díszpéldányra Kálmán és Eáth György urak bizattak meg.
torna előmunkálataival.

Melléklet a Vasárnapi Újság 43-ik számához 1867.
Kedd, okt. 22. „Alvajáró." Opera 3 felv. Zenéjét szerz
igazolni szíveskedjék a kézirat hitelességét. Ez
meg is történt. A dalok azonban még egy ideig Bellini.
Szerda, okt. 23. „Benoüon család." Vigjáték 5 felv.
•* (Ő Felsége) f. hó 21-dikén d. e. 10 órakor aligha kerülnek nyilvánosság elé.
Irta Sardou; ford. Szerdahelyi.
** (Demjén László) kolozsvári könyvkeresutazott el a penzingi indóházból Parisba. 0 FelCsütörtök, okt. 24. „Lalla Roukh." Opera 2 felv. Zesége szintúgy, mint a kiséret összes tagjai polgári kedő egy hangjegy-gyűjteményt állított össze ki- néjét szerz. Dávid Felicien.
öltönyt viseltek. Ö felségével utaznak Lajos Vik- rályné Ő Felsége számára. Erre vonatkozólag a
Szerkesztői mondanivaló.
tor és Károly Lajos főherczegek, valamint b. következő levelet kapta: „T. ez. Demjén László
Beust birodalmi kanczellár és gr. Andrássy Gyula urnák, Kolozsvártt. Uraságodnak f. évi szeptemb.
— D. Viktor. A „Temetőben" haladást mutat. Kevés
miniszterelnök. Az indóháznál nagyszámú közön- 24-ről hozzám czimzett abbeli megkeresésére, hogy változtatással közölhető volna.
ség volt összegyűlve, mely lelkesen éltete O Fel- i egy, uraságod által összegyűjtött hangjegy-gyüj— G. M. „Ugy remegek . . . " A remegés nem jó báj teményt Felséges királynénk elé juttatnék, van toritó a versirásra. Nem tartjuk közlésre méltónak.
séírét.
— V. Gy. A tündérleányok nem oly bájosak, sem oly
| szerencsém uraságoddal tudatni, miazerint az
** (O Felsége) Paris felé menvén 22-én Oosmint ily légi alakoknak lenni kellene.
! érintett gyűjteményt Felséges asszonyunknak a könnyedek,
— Pest. G. K. Igaza van kegyednek. A zsidó esküban találkozott a porosz királylyal; tíz pereznyi
' gödöllői kastélyban levő Ehrbar-féle zongoráján minta Verbőczy végén toldalékul megtalálható ; nemcsak
szíves beszélgetés után elváltak. FrancziaországI helyeztem el. Budán, okt. 8. 1867. Lónyay."
az ön által idézett műben, hanem a H. T. könyvnek a
ban nagy lelkesedéssel fogadták; párisi bevonumagyar akadémia által kiadott jeles magyar fordítá**
(Udvari
szállító.)
A
váczi-utezában
levő
lásáról következő távirat értesít: „Pária, okt. 23.
sában is. Alig hihetjük azért, hogy a lapok által közlött
Az ausztriai császár ma délután 2 órakor érkezett Altér és Kiss-féle divatkereskedési ezég is udvari eset való lehetne. De ha az lett volna is, reméljük többá
ide, s a pályafőnél Napóleon császár által a leg- szállitó-czimet nyert. A ezég tulajdonosai e czi- nem fog előfordulni, hogy Pestváros törvényszékénél egy
fczivélyesebben fogadtatott. Az innen kiindult met kifejező arany-betűkkel és magyar czimerrel zsidót magyarul megesketni ne tudjanak.
— Szent-Jobb B. A. Igen sajnáljuk a lap rendetlen
kocsik elsejében a két uralkodó, a másodikban a ellátott táblát helyeztek kereskedesök fölé. A járását.
Kiadó-hivatalunk azonban fölvilágosított, hogy a
váczi-utezában
tehát
már
két
ily
udvari
kereskefőherczegek s a harmadikban Andrássy és Beust.
példány rendesen elküldetik Nagy-Váradra, mint választó
dés
van.
postára, és onnan kellene pontosan szállíttatnia tovább. A
Az uralkodók utjokban mindenütt megszámithat»
** (Patti Adelina,) a hires énekesnő, legújabb rendetlenség valószínűleg ott van.
lan sokaság által a legélénkebben üdvözöltettek.
— Körösladány. P. K. h jegyző urnák. A kérdéses
A boulevardokon, a Place Concordián, a Champs hirek szerint Dóré Gusztávhoz, a jeles franczia
10 ft. csak okt. 21-kén érkezett hozzánk; a lapok azonnal
Elysées-en katonaság képezett sorfalat. A bevo- képrajzolóhoz megy nőül.
útnak indíttattak. (Kiadó-hivatal.)
** (Finnországból) ez idén is volt egy tudós
nulásnak pompás idő kedvezett, s ez ünnepély
emelésére több palota és ház zászlókkal ékesit- vendégünk Donner Gyula személyében, ki többek
közt abban is munkált ittmulatása alatt, hogy a
tetett." „
. ..
SAKKJÁTÉK.
** (0 Felségét) egy szobor leleplezési ünne- helsingforsi finn, meg a Kisfaludy-társaság között
413-dik sz. f. — G o l d S a m u t ó l ,
pélynél közelebbről tüntető lelkesedéssel fogadta szintoly csereviszony létesítését készítse elő, minő
a
belgrádi
szerb
meg
a
Kisfaludy-társaság
között
(Osztopán).
a bécsi nép.a mért a püspökök feliratát visszamár egy év óta fennáll.
utasitá.
, , ...
Sötét.
** (Napóleon herczeg) hirszerint látogatást
_ (Tisza Kálmán beigtatása) a dunántúli
fog
tenni
Budán
a
királyi
udvarnál.
helv. hitv. egyházkerület főgondnoki hivatalába,
** (A pesti őszi lóversenyek) második napján,
f. hó 22-én, egyszerű, de megható ünnepélyesség22-ikén,
feltünőleg csekély közönség volt jelen;
gel ment végbe Komáromban. Az uj főgondnok,
a tiszai és dunáninneni egyházkerületek küldött- nyertek: I. kísérleti verseny 100 arany diját hg.
ségeivel együtt, 21-én délben érkezett az uj-szőnyi Eszterházy Pál „Kárpátja"-ja, I I . Kladrugi dijat
vasut-állomásra, hol a komarom-városi diszes ban- (1000 frt.) gr. Keglevich István ,,D'Artagnan"-ja,
dériumtól és az egyházkerület küldöttségétől III. Eitter dijat (300 ar.) Eszterházy Miklós
ogadtatott s lelkesen üdvözöltetett. Komárom | „Strizzel"je, IV. Eladó verseny - dijat (100 fr.)
város nemzeti lobogókkal ékitve, nagy lelkesedés- Hunyadi József ,,Rubicon"ja, V. Gátverseny-dijt
sel fogadta az érkezőt. Délután 3 órakor szívélyes (400 fr.) gr. Károlyi Gyula „Sympathie"ja. Ez
ebéd volt, melynek végeztével az üdvözlő kül- utóbbin urlovarok szerepeltek; közülök gr. Eszterdöttségeket fogadta az uj főgondnok. — 22-kén házy Miklós lebukott, de sérülést nem szenvedett.
reggel, a templomban, a köz istenitisztelet végezte
Adakozások Pákh Albert síremután történt maga a beigtatás. Az ősz superintenlékére.
dens Nagy Mihály szívélyes üdvözlő beszéde után,
XXIII. közlés. A „Vasárnapi Újság" szerkeszaz esküt letevén Tisza Kálmán tartotta nagy
horderejű és hatású székfoglaló beszédét, melyre tőségéhez beküldettek:
az egyházkerület nevében Beöthy Zsigmond világi
Dengelegről Töttössy Mari által: (Töttössy Mari 20 kr.
főjegyző válaszolt. A beszédek kinyomatása elha- Újvári Károly 10 kr. Újvári Leontin 10 kr. ÍT. N 10 kr. Gr
a b
c
d
e
f
g
h
tároztatott. A megalakult gyűlés ezután saját B. 10 kr. Sz.'K. 10 kr. K. I. I D. 10 kr. Petőcz K. 10 kr.
Vincze 1 ft. 10 kr. Gaál Ilona 10 kr. P. V. 10 kr.
egyházi ügyei fölötti tanácskozásra tért át, a Bíró
Világos.
Töttössy Irén 20 kr.) ossz. 2 ft. 40 kr. — Sió-Marosról
superintendens és főgondnok kettős elnöklete alatt. Oroszi József 30 kr — Sistarovetzről Krivácsy Elek 40
Világos indul, s 2-ik lépésre matot mond.
Ülés végeztével az ünnepélyes közebéd, mely, kr. — Saczáról Rusbárszky Endre 1 ft — Nagy-Atádról
mint az előző napi is, lelkes fölköszöntésekben Szecsey István által: (Müller Nándor 20 kr. Jancsics An79-dik számú játszma. — A párisi világkigazdag volt. — Tisza Kálmán, az országos ülések tal 20 kr. Farkas János 20 kr. Simon Péter 20 kr. Kisaszondi
Antal
20
kr.
Szecsey
Erzsébet
10
kr.
Szecsey
Eszállitási tornából.
miatt, 23-kán a küldöttségekkel együtt visszatért
ter 20 kr. Szecsey István 30 kr.) ossz. 1 ft. 60 kr. — TasPestre.
(Loyd S.)
nád-Szántóról Bölöni Pálné 1 ft. — Debreczenből ifj (Kolisch J.)
(Kolisch J.)
(Loyd S.)
** (Pestmegye közgyűlése) nov. 4-kére van a Csáthy Károly által a V. U. tiz előfizetője 1 ft. — Pestről Világos.
Sötét.
Sötét.
Világos.
kormány által összehiva. Királyi biztosul, hallo- Feleki Miklós" által: (Feleki Miklós 20 kr. Feleki-Munká- 1. e2—e4
He5—g6
e7—eö
15. f 2 - f4
más szerint, ifj. Majthényi László van kiszemelve. csy Flóra 20 kr. Feleki József 20 kr. Feleki Bandi 20 kr. 2. Hgl - f 3
Hb8-c6
16. Hbl—a3
Fb6 —c7
8. Ffl—c4
Ff8—c5
Valószínű, hogy a Hevesben pár nap előtt lefolyt Feleki Pali 20 kr.) ossz. 1 ft.
17. Ha3-c2
f7 -f5
A XXIII-ik közlés összege 8 ft. 20 kr.
4. b2—b4
Fc5-b4: 18. F e 2 - c 4 T
g
események Pesten legközelebb ismétlődni fognak.
Fb4
-cö
5.
19.
e4—eö
c2—c3
Vd6—d8
Az I—XXII-ik közléssel együtt begyült ed** (A félegyházi Petőfi-ünnepre) Jóó János
Fcö~b6
6.
20. Hc2—d4
0—0
Vd8-c8
Egerből egy hordó jó bort küldött. Ugyanő kül- dig összesen 1233 ft. 30 kr. 7 db. ezüst húszas és 7. d2—d4
d7-d6
21. Fcl-a3
b7—b5
egy
db.
bajor
tallér.
Fc8-g4
dött Vörösmartynak is „Rósz bor"-ára válaszul,
22. Fa3—e7:
8. d4-e5:
H 6-e7:
Fg4—f3: 23. Hd4—e6
9 e5—d6:
9.
He7-g6
s ha nem csalódunk afiumeieknekis.— Az ünneHc6—e5
24. Fc4—bS
10. Vdl —f3:
Bf8-e8
Nemzeti színház.
pélyen résztvett Íróknak azonfelül alkalma volt a
c7—c6
25. He6—c7:
11. Fc4-b5f
Vc8-c7:
töltő néhány eddig ismeretlen szerelmi dalát olVd6—d6:
Péntek, okt. 18. „Tündér ujjak." Vigjáték 5 felv. Irta 12. Vf3-g3
26. V g 3 - g 6 :
h7-g6:
Hg8-e7
vasni. Ezek „Zsuzsiká"-hoz voltak Írva. Zsuzsika Seribe; ford. Feleki.
I 13. Fbö—e2
27. Bfl-f3 ! Í két húzásra
0-0
Szombat, okt. 19 „Bűvösvadász." Opera 4 felv. Zené- ! 14. Kgl—hl
pedig egy bájos fiatal lány volt, ki később egy
mattot mond.
j
protestáns lelkész neje lett, de ifjúkorának e ked- jét szerz. Weber.
Vasárnap, okt. 20. „Gyöngéd rokonok." Vigjáték 3
Melléklet: Előfizetési felhívás a
ves emlékeit híven megörizé. E no meghalt s a felv. IrtaBenedix; ford. Radnótfáy.
|
„Népiskolai
Könyvtár"-ra és Seefehlner J. L.
dalokat férje öröklé, ki azokat szintén becsben
Hétfő, okt. 21. „Régi dal régi gyülölségröV Szinmű
' papír-, iró-, rajz- és festőszerek árjegyzéke.
tartja. Most pedig elküldé Petőfi Istvánhoz, hogy i 5 felv. Irta Rákosy Jenő.

Mi újság?

g

TARTALOM.

HETI-NAPTAR.

Tisza Kálmán (arczkép). — Az ősz bucsúszik — Istené
ügyem! — Vándorlásaim s élményeim Persiában (két képhossza I kél Inyug. hossza | kél i nyűg.
pel). — A fritsi várkastély — (két képpel). — A rokkantak palotája Parisban. — Vizáradás Ausztráliában. — Egyt.
p.
ó.
p.
ó.
p.
f.
Október
(ó)
Tisri
—November"
6
12
5
11
veleg. — Tárház: Irodalom és művészet. — Egyház éa
4
50
212
25
213
34
6
F19 Szabina 15 A19 Luczius 28 Abirám
27 I Vasár. F 30 Sabina
225 14 7 18 5 42 iskola. — Közintézetek, egyletek. — Ipar, gazdaság, keres214 34
4
29
16
LoDginus
Simon
és
Juda
Simon,
Juda
Hétfő
237 49 8 18 6 16 kedés. — Közlekedés. — Mi újság? — Adakozások Pákh
4
30 Roschod. 215 34
17 Oseás
Kedd Zenobius,Narcz. Narczisz
250 11 9 19 6 54!
4
18 Lukács ev. 1 Marches. 216 34
Szerda Alfonz, Klaud. Klaudia
4 44 262 20 10 161 7 37! Albert síremlékére. — Nemzeti színház — Szerkesztői mon2 Abadon 217 34
Csőt. Farkas püsp. f Refor. eml. 19 Joel prof.
danivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.
|274 19 regg. este
3
ileha 218 34
Pént. Mindszent nap. Mindszent n. 20 Arthemius
286 11 11 52! 9 16
219 34|6
4
S.
LechHalottak
n.
21
Hilarion
Halottak
emléke
2|Szóm.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.
Hold változásai. "$) Első negyed hétfőn, 4-én, 3 óra 43 perczkor délután.
#

Hónapi- és
hetinap

Katholikns éa protestáns
naptár

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

Nap

Hold

il

534

535

HIRDETÉSEK

thea- és rum-tárat
Egész újonnan és gondosan rendezett

ajánlja legjutányosb áron

EMRESZ KÁROLY

fűszeráru-, csemege-, bel- és külföldi borkereskedése
„AZ ARANY OROSZLÁNHOZ"

Pesten, váczi-utczában 1. szám, a zsibáros-utcza szegletén.
IW* A vidékről az öszlet i/4 részenek előleges beküldésével érkező megrendelést pontosan és azonnal teljesítem utánvét mellett.
2301 (1 - 8)

Gjüiiiölcs-fák.

Néhai Kianzüí Gábor kis-tétényi kertjéből a 1 g.ohb fajok-an megrendelhetők
Liedemnnu Frigyes ur irodájában Pesten,
ii)ázsa-u>c?a 2-ik szám, továbbá Schmidt
János orvostudurnal Budán, halászváros 77.
szám alatt, „gy sz nte Zahr és Sí-akmáry
Kass;in. Spuller Fere.nez Miskolcion, végre
Pos-nrt János uraki ál Dcbreczenben.
Őszi és ajsz c baraczk 2 — 8 éves, netnkülönbtn körte 2, 3 és 4 évesek, darabja
~ i, 80, 86 kr
Alma 2 3, 4 é* 5 évesek, darabja 20, 26,
82, 38 kr
Azeinlitett gyümölcs-oltványok, ha a fajvákszrás a ker észre lizaiik darabonkint
4 kra czárrxl oloóbban számíttatnak.
Dm 2—8 éves, darabji 12, 16 k r . —
Mandula 2 3 éves lo, U kr.
Ugy szí t« málna, tiz darab 45 kr., eper
20 darab 30 k r , 100 darab 1 ft. 40 kr.,
hollandi spárga g\ ökér, 2 éves, 100 darab
T> kr., 3 -ves 1 ft., végre gyökeres szőlő,
2 éves, 10 darab 2 ft.
Bérmentes felszólításra a katalógus
azonnal niegkiiMetik.
2?95 (2

Viz által légzarolt

SZOBA-ÜRSZÉKEK,

melyek által a bűz tökéletesen elzáratik, darabja 5 ít., lakkozott 8 ft., csinos szerkezetű s finoman lakkozva 15 ft.
Készületek, melyek miuden árnyékszékhez alkalmazhatók, s mely által a légvonal és büz tökéletesen eltávolittatik , darabja 8 ft. Mindkét tárgyat illetőleg egy
kir. szabadalommal ruháztattam fel.
Egeszén teljes és diszes Augles-ek viztartóval, porezellán-esészével erős horgany-érczböl szilárd gépezettel, famunkáUittal együtt, minden házi áruyékszékhez
könnyen alkalmazható, helyben általam fölállítva egyévi jótállás mellett SO ft.
Mustrák mindenkor készen tartatnak.
Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,

gömbölyűk vagy négyszögüek, melynek alkalmazása által u fást a konyhából s lakhelyiségekből nyomtalanul eltűnik, egy darab ára 10 ít.
A pakolásért darabonként ládával együtt 1 foirnt számittatik.
Továbbá folytonosan készen kaphatók f ü r d ő - és ü l ő k á d a k a legerősebb
horganyérc/.^ól.
.
§pg>~ Moderaíeur és petróleum lampak nagy választékban, valamint nagy
készlet a legfinomabb amerikai petróleumból, a lehető legjutányosb árért.
2267 18-6)

MIKSITS KÁROLY,

Raktár

bádogos- mester.
rózsater 2. sz. a., a városháza mögött.

8)

Dr. Schmidt János,
e kert intézője.

Tanno-Gly cerl n-haj ba lzs» m.

Egyedül hasznos hajnövesztő szer — melyn»k két — legfólebb három heti
használata után a haj többé ki nem hull, hanem növelése elömozdittatik
A kártékony pikkelyképződés e szerre elenyész, s a haj i h k é p a nit gő^züléstől is oltalmazva leend. — Pofitos használati utasítás mellett, ára egy kis flaskának 50 kr. —
egy nagyobbnak 1 ft. osztr. ert.
2274 (3—8)

Jüd-Glycerln-sz«i ppa ny.

Ezen megbízható szer ajánlható: golyva, mi. igy-daK«<k, I örkötegek és
sömor bajoknál, valamint mandolák mettd irvasa ts k*meny«-dese ellen stb.,
úgymint ott, a mely eseteknél az iblany és készülékei oivosi rendelvények szerint
külsőleg
rendelteinek. — Egy kissebb adagnak áraftokr , egy nagj óbbnak 1 ft.
ősit. ért. Eg\es darabok csomagolásért 20 kr. számittatik.
fSHT Kapható: Vittkovics* J á n o s gyógyszerésznél Selmeczbányán.

jóféle s tisztlizlésü

kávé csak 2 ft. 80 kr.
Portorieo kávé .
Arany-Java-kávé
Laguayra-kávé .

5
font
4ft.25 kr,
3 ft. 40 kr. Plant-Oylon kávé
3 80
Cuba-kávé egész finom 4 „ 50 „
4 — „ j Gyöngy-kávéegészfinomé „ 15
továbbá:

fflűfogak 3 forintjával s feljebb
Légnyomás által tartott fogsorok (Lu(tdrucs-Gebísse) mfiszajpadok stb.
arany vagy vulcnnitból rugó s kapocs nélkül a legújabb amerikai modor szerint,
természethún a legjutányosb áron készíttetnek, továbbá régi a* idő által hasznavebetlenné vált szajdarabok k a m s e h u k b a foglaltatuak, s teljes újjá alakítás után j
fajdalom nélkül a szájba tétetnek
Fogok arnnynyal és más tömőanyaggal piombiroztatnak, fogfájdalmak |
eltávolítása nélkül gyökeresen gyógy ittatuak, valamint mindennemű iogmütétek
a legnagyobb kímélettel eszközöl tétnek.
!
Több évi gyakorlat, melyet alul nevezett Paris, London s Béesben. mint segédorvos szerzett, képesítik, az előhaladt foggyógyászat és foginüvészet terén minden e
nembeni igényeknek a legkielégitöbben megfelelni.

a két szerecsen- és Laudon-utcza szögletén, 11-dik szám alatt.
Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldé.^e vagy utánvét mellftt a leggyorsabban eszközöl étnek.
2283 (2 — 12)

2297 (1 — 4)

1

V I D E K . Y ff ., orvos és fogorvos.
Pesten, rózsatér 3. sz. a., Gyurkovits-íéle házban
R e n d e l : naponta 9 —5-ig. Ugyanott igen kitűnő szájvíz és fogpor kapható.

Bemenet a két szerecsen-utezába: a váczUutróla marokkói
házzal szemközt.

Altesli sérvben szenvedőknek.

Levélkivonatuk SturzeneggerGottliebnek IIcrisánban,AppcnzeIlkan<
tonban, Sveiczban.

Két év óta kettes lágyéksérvben szenvedek, mely nekem hébekorban iszonyatos
fájdalmakat okozott, ö n kitűnő ket köcsög sérvkenőcse, melyet f. évi január 10-én
kaptam, oly hathatósnak bizonyult be, hogy most már fájdalmakat nem érzek s a sérv
is csakntm elenyészettnek tekinthető s mondhatom ugy érzem magam, mintha újra
születtem volna. Elővigyátat tekintetéből mégis kérem out, miután a gyógyítást tökéiletesen befejezni akarom, küldjön nekem sérvkenócséSől ismét 2 köcsöggel.
Épen most jelent meg és Hartleben és társai könyvkereskedésében Pesten, (váeziTreptow, a Rega mellett, Pomerania febr. 27-én 1867.
utcza 17-ik sz. a.), valamint minden más könyvárusnál is kapható:
C G. pék-tanoncz.
Örömmel ragadok tollat, hogy önnek megírhassam, hogy ön, istennek hála!
sérvkenócse által 16 éven át tartó fájdalmaimból tökélletesen kigyógyitott. Ezért ezerszeres köszönettel tartozom. Az Ist«n s ég á dása vegye önt körül, mert ön azt megérdemelte. Bár embertársaimnak tudtára adhatnám, kik sérvbajokban szenvednek, bizoSzáz fe!kö§zöntés versben és prózában.
nyára megtennem, hogy Sturzenegger kitűnő sérvkenőcset vegyék használatba.
Constanz, június 29. 1867.
F . H.
E kitűnő s egyátalaban semmi ártalmas anyagot magában nem foglaló sérvkenőcs
Ára képes borítékba fűzve
.
60 kr reggel s este egyszerűen b <)örz öltetik, a gyógyulás bekövetkezik a nélkül, hogy kellemetlenséget vagy gyuladást okozna. Egye<lüi megrendelhető köcsögszámra 3 ft. 2 0
8
Bérmentesítve, ara előleg* i"fj{koi,|p,e mellett .
65
kr a. ért. Pesten Forinairyi F. gyógysz< rész által, Széchenyi sétatér 26. sz. a., és
Jelen uj kiadás, mindennemű társaseieti mozzanatokra igazi magyar za- Bécsben Weiss József gyógyszerésznél zum Mohren 444. sz. a., unter den Tuchlaumata talpraesett felköszönteseket tartalmaz. Ezeknek minóségértj nézve kezessége ben. — Zágrábban Millbach Zsigmond gyógyszerész. - Temesvárit Quiriny A. vá—.—
nyújt szerzőnek oly rövid idő alatt népszerűvé lett neve, gazdagságának elótüntetésén rosi gyógyszertárban.
nétve pedig íme közöljük tartalom jegyzéket:
Tisztelt ur!
Van szerencsém önt ti-ítélettel kérni, küldjön betegeim számára kitünö sérvkeI. Felköszöntések egyesekre diszla- IV. Felköszöntések különféle alkal
nőcséből ismét 7 köcsöggel és pedig 2 köcsöggel a gyengébb, 5 köcsöggel az erősebb
makra (24 darab)
komak alkalmával (18 darah)féléből. Az eddig öntől kapott adagok a s,ha nem reménylett eredményhez vezettek,
II. Felköszöntések egyletekre (9 db.), j V. TrHas felkö«.zöu»ések (9 darab).
III. Felköszöntések családi ünnepélye- VI. Hővid (tohárküszóntéark (22 da következői g ön által a szenvedő emberiség javára oly szer alkottatott, mely nemcsak
rab).
2282 (2 -6) mmden theoriát felülmúl, han> m minden altest, sérvben szenvedő emberbarátok ön iiáken (18 darab).
nyában áldással s őszinte köszönettel tartoznak. — Steudnitz-Siegendorf, Porosz Síiléziában. Haynau kerületben, július 81-én 1867.
2239 (4 7)

100 egészen uj eredeti leiköszöntés,

Kiért ürítsük a pohárt?
Irta az ország kortese.

100 egészen uj eredeti fclköszöntések.

ZSEBKENDŐKET

Legkitűnőbb

FŐZŐEDÉNYEK

vászonból, tucz. 5.50 krtól 15 ftig.
batisztból
„ 6.75 „ 30 ,,
szines darabja
1.15 „ 2.51 krig.
Ajánl
2261 ( 3 - 8 )

TÜRSCH F.

besemeri aczéllemezből, belsőleg kettősen czinezve. u. m.

Pesten, váczi-uteza a „nagy Kristóf"
mellett.

fazekak, rézserpenyök, sütöserpenyök, hal- és spárgasütők, burgonya- és borsiíf'özők, cotteletrostélj'ok,
gözknsserollok, puddingformák, hóverőüstök stb.
A tejgazdasághoz: tejvedrek zárral 1—20 pintre,
tejmedenezék, tej főzök,
tejsziták, tejszürökésfölözökalanak stb.
Vendéglőházaknak:
Baininari-tálczák, Bainmari fazekak, kasserulok

Pezsgőkor

közvetlen Francziaországból behozva,
vámmentesitve, ládákban 6 palaczkjával
s feljebb a C h a m p a g n e leghirnevesb
gyáraiból, u. m.
%oSt & Chandon a E p e r n a y crémant
rosé
S ft. 5 0 kr.
Napóleon grand vin á Ay créuant
rosé
2 ft. 5 0 kr.
A fentebbi fajokból V» palaczkokban
1 ft. 50 kr
A pénzösszeg beküldése vagy utánvét
mellett alulírottnál megrendelhető.
A pakolás ingyen. 20 palaczk vételnél 5% engedtetik.
2289 (2—50)

Alexander Floch,

in Wien, Ober-Drtbling Nr. 28

;

és platfonduk szárnynyelekkel stb.; ajánlja nagy választékban
tékban ss jutányos árakon,

2277 (2-4)

Forstmger Albert ffl.,

házigazdaság s konyhaeszközök első raktára Pesten, Dorottya-utcza, Wurmudvar.

Használati utasítások s képes árjegyzékek ingyen szolgáltatnak.

FISCHER GUSZTÁV
színháztér, kereskedelmi banképület Pesten,

ajánlja a legjutányosb szabott árak mellett egy bőven ellátott raktárt
a legújabb divatu

NOI-ÖLTÖNY-DISZITMÉNYEKET MINDEN ÉFSZAKRA

mindennemű szalagok, gombok, kötő- és varró angol ezérnák,

Brasiliai rhuin, egy pintl ft., legfinomabb jamaikai-rhum, Pecco-virág;és Souchong-thea, sardinák, mustár és sajt-fél ek a legjutányosb áron
kaphatók petén,
B a u h o í e r é « Jármay-nál,

(jótállás mellett).

Ajánlatraméltó minden háztartáshoz!

kötő, bimzft, fénylő és berlini pamutok, varró és tráma selymek, Ispahan,
harras, nemkfllönben fehér és szines or^antin, moa«r>eline,

mouls, battist-clair, perkail, tüllanglais, gyapot és ezérna-csipkéket,
továbbá gazdag raktárát

FÜGGÖNYÖK.

Legnagyoob és legolcsóbb gyári raktára mindennemű függönyöknek található a

Pfob Ferencz-féie

csász. kir. szabadalmazott
*3s|fefc
gyapot ára
csipke-, hímzés- és fl|||f
gyári raktárban
Pest, váczi-nteza 1-ső szám, a városház-tér sarkán.
Ugyanott függönyök tisztítása és igazítása is vállaltatik el.

2279 (4 -4)

függönytartóknak, tükörbojtoknak, csöngetyühuzóknak,
csillárzsinórok, függönyén, léoni arany és ezüst-csipkék, bojtok,
továbbá mindennemű bútor-, kocsi- es katonai paszomány-arukat,
valamint minden ezen ágat illető tárgyakat nagyban és kicsinyben
Szintúgy található itt egy bő raktár mindennemű bélés és halcsont.
"* Megrendeléseket — a pénz előleges felküldése vagy utánvétel mellett
gyorsan és oontoxan tejesitünk.
-2Xi> (2 20)

Női vászonneinüek árjegyzéke
Pesten, váczi-uteza a „nagy Kristóf"1 mellett

SZEGEDEN

uj könyv-, mü-, hangjegy-, irö-, rajzszer- és antiquar-kereskedés!
Van szerencsém a t. ez. helybeli és vidéki közönséggel tudatni, hogy helyben a
már fenálló kölcsönkönyvíáramon kivül egy

könyv-, mű-, hangjegy-, iré- és rajzszer-,
vakmint

aettiqnar-könyvkereskcdést
is nyitottam.

Kölcsönkönyvtáram fenállása óta, teljes meggyőződésből állíthatom, egy jő
Nappali-ingek, darabja: 4 ft, 5 ft., 6 fr,., 8 - 1 4 ftig. — Maftas
j j í í
szervezett könyvtár kjérdemlei t hírének örvend és most könyvkereskedésemmel, mely
daiabja: 5 ft. 50 kr., 7 ft., 9 ft., 1 2 - 1 8 ftig. — N j á r i éjjeli-ingek, darabja: 6 ft., 7 ft., az oskola-utczában Frumm féle házban létezik, összeköttetvén, azt ezentúl is, ugy mint
9 — 12 ftig. — Vánkoshéjak, darabja: 2 ft. 76 kr., 3 ft. 75 kr., 5 ft., 6 — 10 ftig. — eddig, az irodalom legújabb és legjobb termékeivel bővíteni és a t ez. olvasóközönség
Paplan-lepedők, darabja: 5 ft., 7 ft., 9 ft., 12 16 ftig. — Alsólepedök, varrásnélküi minden igényeinek tökéletesen megfelelni el nem mulasztandom.
— Vt széles 3V« röf hosszú — darabja: 4 ft., 5 ft. 25 kr , 6 ftig. — Halo-fókotók, holKönyvkerexkedésem számára hetenkint 2 - 8-szor érkeznek küldemények, melandi vászonból: 1 ft., 1 ft. 50 kr., 2 ft., 3 - 4 ftig. — Hecze-lökötók, szalaggal di- lyek az átalános, de főkép a magyar és német irod»lom legújabb termékeit tartalmaz,
szitve: 1 ft-, 1 ft. 75 kr., 2 ft. 50 krig. — Lábravalók, hollandi vászonból: 2 ft. 75 kr., zák; és valamint a tudományos irodalom minden ágaira, jigy az iskolai könyvekre is *
8 ft. 75 kr., 4 ft. 75 kr., 5 ft. 75 krig. — Lábra valók, perkálból vagy sohirtingből: 2 ft. legnagyobb gond lesz fordítva.
25 kr., 3 ft., .3 ft. 75 kr., 4 ft 75 krig.
Lábravalok,parketból: 3 ft., 3 ft. 75 kr., 4 ft.
ÍIan»C.j<"!?yke«'»"8k(;désem a leggazdagabb vá'as/tékban kéz ! etben fog tartani
60 krig. — Éjjeli-köntösök, perkálból vagy schirtingböl: 2 ft 25 kr. 3 ft, 4 ft., 6 —10 mindennemű theoretikus müveket, tankönyveket én iskolákat,nem kevésbbé kla«zftig. — Éjjeli köntösök, parketból vagy piquétből: 3 ft. 20 kr., 4 ft, 5 ft., 7 -lw ftig szíkus és modern zenemüveket minden hangszerre és minden izlés-irányban.
— Fésfllö-köpenyek, perkálból: 2 ft. 50 kr., 3 ft. 75 kr., 5 ft., 7 - 1 0 ftig. — AlsószokSzemélyes vagy levélbwli megrendelések üzletemben netán kés/.letb n nem levő könyn y á k , perkálból: 7 ft., 9 ft., 12 ft. 15 -20 ftig. - Alsószoknyák, parketbol: vagy pi- vek vagy zeneművek™, leKgyorsabnan és minden portü fcNzaiiiüas nelkíil fognak
quétből: 4 ft. 25 kr., 5 ft. 40 kr., 6 ftig — Alsószoknyak, fésülö-köpenynyel vagy végrehajtatni, s megérkeztök után a t. ez. megrendelőnek a kivánt utón átszolaáltatnak.
paletőt-val: 18 ft., 2 4 - 3 0 ftig. - Reggeli-öltözékek, perkát- vagy mollból: 25 ft.
írószerekből, a kül- és belföldi legnevezetesebb gyáraival levó össztiöttetésem-'
30 ft., 4') ft., 5 0 - 6 0 ftig — K e m é n y szoknyák, fonorral vagy anélküli: 7 ft , 8 ft. 75 nél fogva mindig a legjobbat, leKtingyobb választékban készletben tartok és kapkr.. 10 ftig —Pipere-kendők rojttal, piquet-ból: >S ft 25 kr., 4 ft. 50 kr, 5 ft. 75krig. hatók nálam roindeniiemu papirosok, irónok, r é z t o l l , pecHétvia»z. teiitn stb.,
— Nyári piqaét-takarók: 7ft. t 9 - 1 2 ftig. — Valódi iriandi vászon zsebkendők, tu- valamint mindennemű nyumtatványok, upymtnt.: vasút-,jíözhajó- orsasaíf'os-és post*czatja: 6 ft. 30 kr., 6 ft. 50 kr., 8 ft., 12 -15 ftig. — Valódi nehéz b a ü s z t zsebken- lüvarlevHek, kötelezvények, ügyvédi és általános meeha almazasok, számlák,
dők, tuczatja: 5 ft. 30 kr., 6 ft. 60 kr., 8 f t , 1 2 - 1 8 ftig.
Val«d! könnyű l;atiszt ntalványok és váltók a lehető legjntányosb á r a k o n .
zsebkendők, tuczatja: 15 ft., 20 ft.,30 ft.,36—42 ftig. — Szegett batiszt zsebkendők,
Különösen ajánlom gazdagon f.> szerelt raktáramat minden nttrysagu vonalzott
tuczatja: 18 ft., 24 ft, 30 ft., 3 6 - 4 2 ftig. — HimzHt batiszt zsebkendők, darabja: üzleti-jegyzőkönyvekben » legjntányosabb g y á r i á r a k o n Abbeli megrendelések
2 ft. 50 kr., 3 ft. 75 kr , 6 ft., 7 - 1 0 ftig. - Szines nyomott balisM zsebkendők, da- is leggyorsabban és mindig kívánat szerint fognak véghez vitetni.
6
rabja: 1 ft. 30 kr., 2 ft., 2ft.50 krig. — Asztalteriték, legjobb fajta. 6, 12, 24 szeVégre bátor vagyok tetemes
mélyre: 6 ft'ól 60 ftig. — Törülközők, lesjobb fajta, 6 forinttól 20 forintig tuczatja.—
P a m u t harisnya, tuezatja. 4 ft. 75 kr., 5 ft. 75 kr., 7 ft., 1 0 - 1 5 ftig és fölebb. — Fii
d'Krosse harisnya, tuczatja: 12 ft., 15 ff;-, 18 ft-, 24 - 3 > ftig és fölebb. — Selyem
ha- isnya, párja: 4ft.75 kr., 6 - 8 ftig — Áttört Fii d'Ecosse harisnya, párja: 1 ft. mely már most is az irodalom minden ágaiból — magyar-, német-, franezia-, angol40 kr., 2 ft., 8 ft. 75 krig. — Valódi r n m b a r g i vászon, legjobb minőségű — 1 vég 53 olasz-, latin- és görög müveket tartalmaz, a t ez. közönség figyelmébe ajánlani. A mürőf: — 30 ft., 35ft.,40 ít., 50 ft., 60ft.,80-12' ftig. — Hollandi vászon, 4/t széles
vek egyenkint ugy, mint egész szakványokban remlkiv.il jutányos árakon adatnak el.
— 1 vég 42 rőf: — 18ft.,22 ft., 25 ft, 30—40 ftig — Hollandi vászon, 6 /* széles — i
De szinte veszek is egyes műveket, valamint egész könyvi árakat készpénzfizevég 50 róf: - 40 ft., 45 ft., 50 ft., 60—70 ftig. — Creas vasion, % r zéles — 1 vég 38 tés mellett, vagy cserében antiquar-, vagy bárminemű uj könyvekért.
6
rőf: 40 ft., 45 ft;., 50 ft., 6 0 - 6 8 ftig. — P e r k á l , kitűnő fa ta, A széles— 1 vé£ 14 róf:
Üzletemet a t. ez. helybeli és vidéki közönségnek ajáalva, vagyok
— 7 ft. 30 kr., 8 ft. 75 kr., 10 ft., 1 2 - 1 4 itig - P e r k a i , kitünö fajta, " t széles - 1
Stéged, május hóban 1867.
legnagyobb i l
vég 14 rőf: - 10 ft., 12 ft. 75 kr., 1 4 - 1 6 ftig. — Si-hlrtiug, k tünó fajta, rőfe: 32 kr.
86 kr., 40 kr , 48 kr., 54—60 krig.
K o r z k á s keniény-hzoknya-zövet,'/«széles,röfe:
62 k r , 6 8 - 7 5 krig. — Fehér plquét, rőfe: lft., lft. 40kr.,lft.7ö kr.,2ftig.
2275 (1) 2142(5-6)

antiquar könyvkészletemet,

•;

536

Tizennegyedik évfolyam.

44-ik szám

2280

2—3)

Színes és fehér

FÜGGÖNYÖK!! ALSÓ-SZOKNYÁK.

Nagy választékban, egy ablakra 4 ft., 4 ít. 8 0 kr., 5 ft.,
18 forintig.

Csipkék, himezések és
fehérnemüek;

Mindennemű uj szabása

krlnolinob.

ara- és kalapfátyolok, fejdisz és reggeli
fokotok s a t.

Határozott gyári áron ajánltatnak.

FI6LER ANTAL éS TÁRSA,

csipke és hímzések gyári raktárukban Pesten, színház-tér, a régi német szinház-épület, Deák Ferencz-utcza szarkán.

Pest, november 3-án 1867.

Elfogadnak pedig;, csipke-függönyöket, egy ablakra tisztítva, kijavítva és házhoz küldve 10 krért.
Nagybani
eladás.

DiHricli és (idllscliliir

K0HN PHILIPPE

Részletbeni
eladás.

dicséretesen ismert

első pesti

thea és rum-raktára
* a „thea növényhez"

Pest, belváros kigyótér, gf. Teleki-féle házban,
ajánlja mindennemű chinai és chinai-orosz-theával ellátott legnagyobb raktárát; finom és legfinomabb minőségű fehér és barna jamaica rumot, cognac és arrakot; finom franczia, belga és hollandi
likőröket, spanyolbor és pezsgőborokat; franczia, schweiczi s
ausztriai chocholadét, valódi angol thea-süteményeket stb., azon

biztosítás mellett: miszerint azon bizalmat, melyet eddig a nagyérdemű
közönség részéről kiérdemelni szerencsés volt, •— a jövőre nézve is tántorithatlan szilárdsággal megőrizni főfeladata leend.

*•* 1 pint brasiliai rum ára üveggel együtt 1 ft. **•
J W Az áruezikkek tiszta Ízléséért jótállás biztosit tátik, — mert
a theák nincsenek kitéve a különféle fűszerek, sajt, hering, petróleum
stb. ártalmas kipárolgásainak, mint a csemegekereskedésekben,
M^B^
Levélheti megrendelések, az áruezikkek értékével
•^^*
felérő összegig postai vagy vasúti utánvét mellett
g y o r s a n és p o n t o s a n eszközöltetnek. — Teljes árjegyzékek,
kívánatra bérmentesítve küldetnek meg.
2302 (1—0)

Előfizetési felhívás

lett, az alábbi árjegyzék szerint:
10 ft. Arany remontoir-órák hölgyeknek
Ezüst heDger-órák 4 kőre .
12
85, 90, 110, 120, 135 ft.
„
„
rugóra
14
„
horgony-órák 15 kőre . . 36 „
finom aranyfoglalványnyal
„
„
arany födéllel 45 „
hengeróra kettős födéllel
15
„ horgony savonett-órák . 58,60 „
„
kristály üveggel
16
„
,.
„
arany
horgonyóra 15 kőre
16
fedéllel . . . 65, 70, 80, 96 „
„
kettős födéllel
18
„
remontoir, sav. órák aranyfinom, ezüstben nehéz 20, 22, 24
ban nehéz és arany födélangol horgony-órák, kristály
lel . . . 110, 120, 145, 175 „
üveggel . . . 20. 22, 24, 26
„
remontoh-órák 26, 30, 36 és 40 Inga-órák, 8 naponkinti felhúzásra
16, 20, 22, 24 „
Aranyórák 3sz.hölgyek számára4—8
„ óra és félóránkinti ütéssel 28,30,32 „
kóré
25, 30, 36 „
„
„ ., negyedóránkinti ütésSav. arany órák hölgyeknek 8
sel
48, 50, 55 „
kőre
4"i, 42, 45 „ Havi regulatorok
30—82 „
Arany horgony-órák 15 kőre 50, 55, 60 „ Ébresztők 5 ft., órával . . .
. 7„
Vidéki megrendelések a pénzösszeg elöleges beküldése vagy utánvét mellett, gyorsan és pontosan teljesittetnek.
Órák cserében is elfogadtatnak.
Kijavítások, saját szerkezetű szerszámok és gépek segítségével, Genf,
Brfissel és Paris leghirnevesb óragyárakban 6 éven át szerzett tapasztalatok alapján
2 évi jótállás mellett, a legjobban eszközöltetnek a olcsóért számittatnak.
Órák, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek.
2300 (2—12)

A „Magyar Újság" kiadó-hivatala

(2—6)

LAMPA-GYARANAK

PESTEM,
uri-ntcza 3-dik szám, Trattner-Károlyi-féle házban,
ajánlja a legbővebb választékban,

mindennemű petróleum- és ligroin-lámpáit;

Pest, egyetem-u'cza 4-ik sz. alatt.

Titkos

2283 (8 -12)

betegségeket

még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat folytán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mőd szerint, sokszor a nélkül, hoRy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gatoltatnék, gyökeresen, biattosan és gyorsan gyógyít

Med. dr. Heifer Vilmos

P e s t , király-uteza 27. sz. Medetíházban, 1-só emelet, délelőtt 7 - 9-ig,
délután 1 - 4 óráig
8W" Díjazott levelekre azonnal
valaszoltatik, s kívánatra a g y ó g y szerek Is megküldetnek.

Épitkezési felhívás.
A kolozsvári ev. ref. egyház Kolozsvártt
a kül-magyar-uteza elején, piacz-soron fakvő s kerttel a Szamosra rugó, úgynevezett
„Liliom" vendégfogadóját előre megállapított terv szerint újból szándékozván építtetni, az építési költségek 33 (harminczhárom ezer) forintba állapíttattak meg.
Vállalkozni kívánók, kik az építést saját
költségükön a fogadónak több éven át szabad használata s azon idő alatt az egyházi
pénztárba évenként 600 (hatszáz) o. é. ft.
fizetése mellett eszközölni hajlandók volnának, f. évi deczember l-ig jelentkezzenek
kolozsvári ref. lelkész, t. Szász Domokos
"tnál, kinél a terv s az építési feltételek
megtekinthetők.
2296 (1)
Kolozsvárit, 1867. aug. 28-án.
Az ev re. egyház
képviseleti közgyűléséből.

legczélszerübb s legújabb díszes formákban,

JBttT a legolcsóbb gyári árakon. ~VI
Ugyszinte petróleum- és Heroiné-olajait legjobb minémüségben, a legolcsóbb árak mellett.

2271 (4-4)

THEA és RUM

nemkülönben kitűnő magyar, rajnai, bordeauxi borait, valódi franczia
pezsgőket, hollandi Anisette, Curacao, Benedictinusok Liqucrje, valódi franczia Cognac és franczia szeszt (Franzbranntwein), tisztelettel

a

Jánl

2272 U—12)

Hollóssy Gyula,

Wnrm-utcza, Vogl-féle házban.

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

János.

(1804-1849.)

ajánlja kitűnő, jó és olcsó óráit gazdag választékban Z évi jótállás mel-

es. kir. szab.

„

Damjanics

mint Patek, Phillppe és társa genfi hírneves óragyárosok tanítványa

MAGYAR ÚJSÁG BRÜNNER TESTVÉREK
politikai napilapra.
Két hóra (november—deczember)
3 „ _
ÍW" A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

S/F" Hirdetési dijak,' a Vasárnapi UJsAg és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatasnal 10 krba, háromszori vagy többszöri
Jgtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeila Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 uikr.

Pesten, Dorottya-utcza 2. sz. a.,

Újonnan megnyitott raktára

Előfizetési
feltételek:
Egy hóra
t ft. 5 0 k r .

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsa* és Politikai Újdonságok e«yíitt: Egész évre 10 ft. — Fél évre S ft.
évre 8 ft.
án Vasárnapi Ujaágr: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél é\

Az 184%-diki magyar szabadságharcz
legkiválóbb egyéniségeinek egyike Damjanics János honvéd-tábornok, a honvéd hadsereg legnépszerűbb hőse, kinek nevét s
emlékezetét a gyász vég, mely érte, a martyrság dicsfényével vonta körül. Emlékét
ugyan a szó szoros értelmében föl frissíteni
nincs szükség; de számos bajtársa s minden
hazafi szivesen veendi, ugy hiszszük, részletesb életrajzát, minő tudtunkkal még eddig
nem jelent meg az időszaki sajtó hasábjain.
Damjanics János 1804-ben született
Stásán, a 2-dik bánsági határőrezredben. Hadi szolgálatát a
császári sereg 61-dik számú Rukavina gyalogezredében kezdte
meg, melyben, daczára szabadelvüségének, fokonkint századosi
rangra emeltetett. Ily állásban
találta őt az 1848-diki nagyszerű
fordulat. Az ekkor Temesvárit
állomásozott századost rendkívüli örömre ragadta az uj alkotmány kihirdetése, s több ízben
kikelt a régi katonai rendszerhiányai ellen. E miatt hónából
Olaszországba akarák áthelyezni, azonban a magyar minisztérium közbenjárására, a Szegeden
alakult 3-dik önkéntes honvéd
zászlóalj őrnagyává neveztetett
ki s bennmaradt vészszel fenyegetett hónában. Mint szigorú
katona, erélyesen rendezé, oktatta és fegyelmezé kedvelt
zászlóalját. Szigorúsága által
rend- és fegyhez szoktatott s
lelkesítő példája által hősi elszántságra buzdított zászlóalja
az ő vezetése alatt mindjárt kitünteté magát a ráczok elleni
csatákban; később pedig ö a
legjelesebb,
leghatározottabb
jellemü és legnépszerűbb hadvezérek sorába emelkedék, mig
a 3-dik zászlóalj társai közt legvitézebbnek
tartatott.
Nemzetiségére nézve ö maga ráczmagyar vala; de azért annyira gyűlölte a
magyar testvéreik ellen harezra kelt pártütö
ráczokat, hogy mint megtérithetlen ellenségnek, az egész fai végképeni kiirtását tana-

csolá. A ráczok öt győztes 3-dik zászlóalja
élén valódi rémitö ostorukként tekintek.
Sok volna elősorolni azon csaták számát,
melyekben Damjanics hős 3-ik zászlóaljával
az ellenség fölött diadalt aratott; miért is a
hadjárat részleteibe bocsátkozni nem fogunk,
mert ha ide számítjuk a kisebb csete-patékat,
összesen 43 csatában vön részt a leghirhedettebb hős 3-dik zászlóalj. Valamint déli
táborozásában, ugy felső magyarországi
hadjárafában is, mindenütt a diadal zászlója
lobogott elszántsága, vitézsége fölött. Itt

DAJMJANICS

JÁNOS.

csak a jelesebb s döntő csatákat említjük föl.
Damjanics legelső expedetiója Turia,
Szent-Tamás és Földvár ellen volt intézve.
Azután Török-Becse, Vrányova, Jankovácz,
Lagerdorf, Zichydorf,.Karlsdorf, Alibunár,
Nikolincz és Tomasovácznál történt ütköze-

tekben a 3 dik zászlóalj győzelmei által
nagy tekintélyt vívott ki magának Damjanics. Hadjáratának koronája a jankováczi
éj homályából csillog fel, melynek alig volt
párja a magyar hadjáratban, de mely talán
tudva van egész azon apró részletig, hogy
a szorult helyzetben Damjanics szuronyos
fegyvert fogott erős markába, s 3-ik zászlóalja élén elkiáltotta magát: „Utánamfiuk1"
s kitört a szabadba mint Zrínyi Szigetvárból, s hozzálátott a bő aratáshoz. A siker, mely a merészsége és vitézsége által
győztes 3-ik zászlóalj parancsnokának fegyverét követte, nem
maradt feltűnés nélkül, mert a
hadügyminisztérium öt azonnal
ezredessé nevezte ki.
1849-ik év elején a Bánátban
működő hadsereg nagyobb része
a Közép-Tiszához rendeltetvén
föl egyesülés végett, Vécsey a
Ill-ik hadtest parancsnokságát
önként Damjanics tábornoknak
adta át. E hadtestnél senki sem
is volt jelesebb, vitézebb; e hadtest az ö vezérlete alatt mindig
győzött, egyszer sem vesztett,
s a legeldöntöbb csaták sikerét leginkább ennek lehet tulajdonítani. E hadtestben voltak a
rettenthetlen vitézségü fehér kakas-tollasok és a veressapkások,
t. i. a történeti nevet kivívott
3-ik és 9-ik önkéntes zászlóalj,
továbbá a 46-ik és 47-ik honvédzászlóalj, a Schwarzenbergés Porosz-herczeg-sorgyalogság,
Wasa és lengyel legio, a Hannover és Ferdinánd-huszárok, s a
nagyhírű Freidenreich és Philipovszky-féle ütegek. Mind megannyi edzett vitéz, a legbátrabb
hős vezérlete alatt.
Márcz. 5-én Damjanics ezen
hadtesttel vivta ki a nagyfontosságu'szolnoki győzelmet. Különösen a 3-ik
é* 9-ik zászlóalj elszánt vitézségével rendkívüli dolgokat vitt itt végbe. A 3-ik fehér
kakastollas zászlóalj szuronyszegezve rohaná
meg az ágyukat, — mi még soha I. Napóleon
hadjáratában sem történt — s noha a rettentő kartácstüz egyszerre 52-öt sodort el

