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Dr. GROSSMANN,
PESTRN,
Jóisef-tér 11-ik szám alatt, Grosz féle
hasban.
£PBT" Rendel hétköznapokon délelött l l —12 és délután 2 — 4 óráig. —
Szegények számára ingjen minden vasárnap délelőtti órákban. 203 (3—12)

KANYAJÖZSEF
(elöbb Böhm és Kánya)

Pesten, József-tér 10-ik sz. a.,
ajánlia

minden évszakra
dusan ellátott

Titkos

Viz által légzárolt

SZOBA-ÜRSZÉKEK,

szem- és fülorvos

207 3 -13)

betegségeket

melyek által a bűz tökéletesen elzáratik, darabja 5 ft., lakkozott 8 ft, csinos szerkezetű sfinomanlakkozva 15 ft.
Készíttetek, melyek minden árnyékszékhez alkalmazhatók, s mely által a légvonal és bűz tökéletesen eltávolittatik , darabja 8 ft. Mindkét tárgyat illetőleg egy
kir. szabadalommal ruháztattam fel.
Egészen teljes és diszes Angles-ek víztartóval, porczellán-csészével erős horgany-érczböl szilárd gépezettel, famunkálattal együtt, minden házi árnyékszékhez
könnyen alkalmazható, helyben általam fölállitva egyévi jótállás mellett 30 ft.
Mustrák mindenkor készen tartatnak.
Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott

még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat folytán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkfll, hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gátoltatnék, gyökeresen, biztosan és gyorsan gyógyit

gömbölyűk vagy négyszögüek, melynek alkalmazása által a füst a konyhából s lakhelyiségekből nyomtalanul eltünik, egy darab ára 10 ft.
A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 foirnt számittatik.
Továbbá folytonosan készen kaphatók fürdő- és ülőkádak a legerősebb
horganyérczből.
ÜÍF* Moderatenr és petroleum lámpák nagy választékban, valamint nagy
készlet a legfinomabb amerikai petróleumból, a lehető legjutányosb árért.

Pest, király-utcza 27. sz. Medetzházban, I-ső emelet, délelőtt 7—9-ig,
délután 1 —4 óráig.
9V* Díjazott levelekre azonnal
válaszoltatik, s kívánatra a gyógyszerek is megküldetnek..

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,

MIKSITS KAROLY.

204(4-6)

Med, dr. Heller Vilmos

löveldei értesítés.

bádogos-mester.
Raktár: réssatér t . sz. a., n varosháza mögütt.

legujabb bel- és külföldi

A növendékeknek, magánfinöveldémbe
I az 186*/9-dik tanévre beirása történik f. évi
szeptember 29-dik napjától kezdve október
Á vadászat kedvelőinek.
8-ik napjáig.
214 (1—3)
A valláskülönbség nélkül felveendő
növendék lehet 6—16-dik éves, s oktatást
200 (2-6)
Pesten, Dorottya-utcza 1. sz. (a „magyar király"- szálloda átellenében) nyerhet, egyéni szükségéhez képest, az
ajánlják ujonnan berendezett
elemi-, gymnasiumi és gazdasági akadémiárakészítő tudományokban.
Felvétetik pedig:
a) mint benlakó, nevelés és teljes elláés mindennemü régiséget, drágakövet,
Miután megszüntek azon nehézségek, melyekkel a fegyverek birtoka eddig
lovagló és nyeregsítrszámokat lótakatásra; vagy
rókkal együtt, arany, ezüst és drága- összekötve volt, különös feladatunkul tűztük ki, olcsó árak mellett tökéletesen biztos
b)
mint
ugymondott félkosztos, ki a
kövekkel kirakva, továbbá gyöngyöt, és jó minőségü fegyvereket szállithatni, s igy ezen czikk megszerzését mindenkinek
szülei háztól reggel jővén be az intészineskövet, aranyat, ezüstöt, ásványo- lehetségessé tenni; dús választékban ajánlunk ennélfogva:
Kgycsftvü fegyvereket 8 frt. 60 krtól kezdve
kat vesz és cserél a legmagasb áron.
zetbe, délben ott étkezik, s csak *
Kelesnvü percnssiós vadászfegyvereket 15 forinttól 60 frtig
délutáni tanitás végeztével tért viszRégiségek és természetiek
Kétcsövü Lefancheux vadászfegyvereket 50 forinttól 100 ftig
sza szüleihez; vagy végre
Lefauchenx Revolvereket l l forintól 50 frtig
irodája.
e) mint ugynevezett bejáró, ki csupán
Eigner és társa Unlon-Revolverelt. gyári árak mellett 20 frtól 28 frtig
Eirycsóvü zsebpisztolyok párját 2 frt. 80 krtól 20 frtig
a tanitás óráira jár be mind reggel,
Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épüKétcsövn iseb-pi«ztolyok párját 5 frt. 30 krtól 25 frtig,
mind délután az intézetbe.
letben, 14. sz. a.,
nemkülönben Flobert-féle szoba-pisztolyofíat éspnskákat, Lefaucheox-töltéTudakozódásra
részletesb felvilágositásnyeket, mindennemü gyutacsokat, gyutacs-gépeket, vadász-taskakat, s a
hol egy nagy választéku raktár mindennemű
sal,
s
kívánatra
az
intézet programmá
vadászat
minden
egyéb
és
legujabb
szükségleteit.
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
-•'
-'= Irásbeli megrendelések gyorsan s különös figyelemmel teladdig is, bárkinek, kész szivvel szolgálok
és mentekötőkbAI a legolcsóbb áron, ugyszintén egy nagy raktár ásványok, lep- jesittetnek.
Pesten, czukor-utczában 6-dik szám alatti
kék, bogarak, madarbörök, tojások,
191 (Z-5
saját házamban.
S z ő n y i P á l S. k.
=
5
Kimeritő
árjegyzékekkel
kivánatr.i
szolgálunk.
s szemüvegek is találhatók.
199 (3 -4)

női-divatáru

Régi pénzeket

216

KERTÉSZ és EISERT

Fegyver-raktárukat.

Kir. svédhoni szabadalmazott

(2—3)

v e s z é l y t e l e n (Sákerlieits-Tándsíickor)
kén és phosphor nélküli
kizárólagos pesti raktára

SZENES EDÉ-nél Pesten.

Egy csomag tiz dobozzal
E egyes doboz
•
Elárusítók aránylagos árelengedésbea részesülnek.

25 kr.
8 ,,

HURTZ ALAJOS

ujonnan nyitott papirkereskedése
PESTEN,

a hatvani- s magyar-utcza sarkán

(az orvosi kar átellenében),
ajánlja gazdagon felszerelt raktárát mindennemü iró-, levél- és rajzpapirok, ugyszinte mindennemü iró- és rajz eszközeit, valamint nagy
raktárát mindenfajta vonalozott kereskedelmi- és ipar-könyvekben
a legjutányosabb árak mellett.
Nem különben mindenféle levél-papirok monogrammal és névnyomattal elkészítetnek.
100 db. 8-rét
levél-papir névvel vagy két betüvel — ft. 50 kr.
100 „
„
finom
„
„
,, ,,
,, — „ 80 „
100 ,,
>
>
i>
>
>
monogrammal . . .
1 „ 20 „
1 „ 50 „
100
szines ,,
100 „ látogató-jegy kőnyomat
- „ 90 „
3PF" Minden fajta kőnyomdai munkák a legyorsabban és legjutányosabban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemü bör-diszáruk, mint
ten) kép-albumok, iró-mappák, jegyzőkönyvek, pénztárczák, tintatartók nagy választékban kapható.
1 7 6 (g — iO)

Tizenötödik évfolyam.

30-ik szám.

Heckenast Gnsztáv
hirlapkiadó-hivatalában (Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt) megjelent
s minden könyvárusnál az országban kapható:

„1848"

politikai szemle az állam és egyház köréből.
Szerkesztette

I—VIII. fűzet.

.

E nyolcz füzetü körülbelől 48 tömött nagy negyedrét ívből álló igen
érdekes munka megrendelési ára 4 ft. s bérmentesítve küldetik meg.

A nyolcz füzet tartalma:
Nem kell táblabiró politika!
Toldy Istvántól. — Promemoria a
prímásnak Eötvös báróhoz intézett
levelére. Bezerédj Sándortól — Népnevelésünk ügyében. — Török János
ur az egyházreformról. Toldy Istvántól. — Aristokratia. Toldy Istvántól.
— Polgári és vegyes házasság. —
Az egyházi aristokratia Angliában.
Ledru Bollintól. — „Az egyházreformról," könyvismertetés BaloghFerencztöl. — Nyilt levelek a szerkesztőhöz. Csobánczytól. — A püspökök
munkálata. — A püspöki javaslatról.
Toldy Istvántól. — Kik legyenek az
iskola vezetői és felügyelői? Since.

rustól. — I X . Pius pápa és a szabadkőmivesek. — A polgári házasságról,
különös tekintettel az elválásra. Toldy
Istvántól. — Egy jóslat és annak logikája. Benedek Aladártól. — A magyar zsidóság szervezete és a kath.
emancipátiója. Toldy Istvántól. — A
katholiczismus és a korigények. Sincerustól. — Az uj osztrák házassági
törvény. — Szabad egyház szabad
államban. Philanthtroptól. — Falusi
levelek a nép ámítására. (M—n.) —
Egyéni nézetek a m. izr. törvényjavaslatról. Szomor Károlytól. — Irodalom. — Az „1848" t. olvasóihoz.
(3-4)

Tárcza:

A falu lelkésze, irta Abbé*** — | mináriumi élet. Egy volt k. paptól. —
Amerikai élet. Laboulay-tól. — Se- j Épületes dolgok. — Aphorismák.
Kia<ln-"il.-jdon08 IlrrkfPatt ÍMISZIHV. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (.egyetem-titcza 4-dik szám alatt).

ti
Pest, szeptember 6-án 1868.
Elöfizetési ffiltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6ft.— Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5ft.— Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság ea Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásná.1 io krba, háromszori vagy többszöri
iktatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppeiik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haagenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkrajezár.

B.

R a u c h

L e v i n,

Ílorvat-Tótorszair báni

helytartója.

Azon kérdések közé, melyek Magyarországot ellensúlyt alkotni a magyar törekvésekre nézve, nagy számmal, szavazni megjelentek, a bán, gróf
legközelebbről érdeklik, s a legutóbbi időben vagy némi támogatást leltek. Ezekkel szemben ala- Haller Ferencz, nem tartá meg a gyülést, hanem
megoldattak, vagy a megoldás küszöbére értek, kult 1841-ben a horvát-magyar párt, mely ösei akkorra halászta, midőn a túrmezeiek már hazatartozik kétségkivül a horvát ügy. Hétszáz éves nevét nem akarta a phantasticus illyr névvel föl- mentek, minek következtében illyrek választattak
kapcsolatnak visszaállításáról van szó, melyet cserélni, és a kapcsot az anyaországgal, ugy mint Pozsonyba követekül. E kijátszás miatt számosan
harmincz évi viszálkodás és gyűlölködés szétté- az századok során fejlődött, fenn akarta tartani. panaszt tettek Pozsonyban az országgyülésen; az
pett, s a melynek uj alapjait a mult hónapban E pártnak élén gróf Draskovich Sándor állott. alsó-tábla a panaszlók mellett felszólalt, de a főrakták le — legalább tervben — a magyar és hor- Soraiba lépett b. Rauch Levin, és 1842-ben töb- rendek hosszas vita után a tárgyat mellőzék. A
vát országos küldöttség tagjai. Munkálatuk most bed magával a zágrábi kaszinót alapitá, mely a vitában b. Rauch is részt vett, rövid szavakkal
a két országgyülés elé kerül, s ha elfogadtatik, magyar pártnak, az illyr Dvoranával szemben, pártolván a karok és rendek üzenetét. Mellesleg
mi több mint valószinü, a az unió a két ország gyűlhelyét, központját képezé.
érinté, jellemzé a törvénytelen illyr mozgalmat,
közt létre jő, a legfőbb érdem minisztériumunkat,
A magyar pártnak egyik főtámasza Zágráb- és kijelenté: ,,sem az orosz kancsukának, sem az
mely a bécsi kormány részéről eddig tett akadá- megyében a tármezei nemes kerület és lelkes illyr forradalmi vörös sapkának embere nem valyokat elháritá, és b. Kauch Levint fogja illetni, grófja Josipovich Antal volt. A túrmezei neme- gyok, de kreis-kapitányság alá sem akarok kerülni,
ki annyit tett a báni széken, bár
hanem jó királyhoz renditlen hü
csak még helyettes, az unió visszamagyar nemzet tagja akarok maállítására, a mennyit tettek elődei:
radni."
Sokcsevics és Jellacsics annak szétRauch e nyilatkozatában már
tépésére.
mintegy látnoki szellemmel megNyéki b. Rauch Levin 1819.
különbözteti a magyar-ellenes mozokt. 6. született Zágrábban. Csagalom két szélsőségét: a panládja Pommeraniából szakadt az
szlavismusra hajló szabadelvüséget
erdélyi Szászföldre, és onnan Horés a némethez hajló servilis buvátországba a Muraközbe, hol a 17.
reaucratiát, melyek akkor még nem
század elején Rauch Dániellel, mint
igen tűnhettek ki, de később, kinedelistyi harminczadossal találvált 1860 után, fejőket fölemelték.
kozunk. Dánielnekfia,István, UjHiven küzdött a mindig keserűbbé
zrinyvárnál, a törökök elleni harczváló pártharezban Magyarország
ban esett el; unokája szintén Dániel
mellett, mig 1848-ban Jellacsics
immár Zágráb és Körös, akkor
fellépése, támogatva a bécsi koregyesült vármegyéknek főispánja,
mány által, pártját elseperte. Sokan
al-bán volt, és neve a Corpus
Magyarhoniba menekültek és részt
jurísban is, az 1715. és 1723. törv.vettek szabadságharezunkban; a
czikkelyekben előfordul. Báróságot
kik honn maradtak, elnémultak,
a család 1741-ben nyert, s azóta
vagy fejet hajtottak a győző illyristöbb tagja tündökölt a közpályán,
musnak: Rauch b. Gratzbe vonult
jelesen Levinnek szép-atyja záés ott tölté a forradalmi éveket.
gráb-körösi főispán és al-bán, öregA vihar lecsendesedvén visszatért
atyja tábornok volt és Laudon
Horvátországba és Luzsniczán, köalatt vitézkedett.
zel Zágrábhoz kizárólag a gazdaságának^, családja körében — neje
Rauch iskoláit Zágrábban és
gróf Sermage leány — keresvén
Győrött végzé, a jogot pedig Záenyhülést a veszendőbe ment poligrábban fejezte be 1837-ben. —
tikai életért.
Midőn az életbe kilépett, ép lobbot
vetett Horvátországban azon mozA Bach-korszak nyomása Horgalom, mely illyrismus neve alatt
vátországban is közelebb hozta
messzireható politikai tendentiákat
egymáshoz az embereket. Az illykövetett, s a Magyarhontól való
rismusnak nehány főbajnoka, mint
v
elszakadásról, nemzeti függetlena költő Bogovics, látván, mivé lett
ségről, délszláv egyesülésről ábránnépük Magyarország nélkül, uniodozott. Kezdetben csak irodalmi
nistává lett; mások ily mélyenMozgalom volt, melyet Gaj Lajos
B. R A U C H L E V I N .
ható változás nélkül, mégis kaczérkezdett, de mindinkább kiterjedt
kodtak a magyarokkal és minda
politikára. A magyar, kivel a horvát nemzet sék fejenkénti szavazatjogot igényeltek a hor- nyájan egyetértettek az osztrák absolutismus ellen
századok óta összeforrott, úgyhogy tetteiket,s a vátországi köz- vagy tartománygyülésen, melyen való gyűlöletben. Igy történt, hogy a horvátországi
közösen, a keresztyénségért kiontott vért, külön- a követeket választák a magyar országgyűlésre, gazdasági egyesület 1860-ban b.Rauchot választó,
választani, megosztani nem is lehet, ádáz gyülö- és erre nézve régi kiváltságokra hivatkoztak, me- elnökévé, mint jeles gazdát, ki szerzett, mig
let tárgyává lett az illyrek szemében, kik maguk- lyeket az illyrek kétségbe vontak. Midőn az 1843- rangtársai csak ősi vagyonukat fogy aszták: de az
hoz hóditák az ifju nemzedéknek legnagyobb ré- diki országgyűlésre követeket választani ápril akkori kormány magyarságát és szabadelvü érzelszét és Metternich politikájában, mely szeretett 22-re a tartománygyülés összeült s a túrmezeiek meit nem tudván megbocsátani, meg nem erősité.
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Az októberi diploma ujra megnyitá a politikai életet és azzal a pártoskodás:. Az illyrismua a
lefolyt 10 óv alatt ki nem halt, csak alakját változtatta. Törekvéseinek történeti alapot keresett,
H mig 48 elött csak akkor hivatkozott a multra,
midőn némely municipális jogot kellett védeni a
magyarok tulkapásai ellen: az ujabb nemzeti part,
mint magát nevez> — a magyarok példájára egéj
sz n a történeti jo.r alapjára állott vagyis csinált
magának jogalapot, melyet vizsgálva, az em'>er
nem tudja min csodálkozzék i ikább: a vakmerőségen, melylyel történeti ferdítések hirdettettek,
vagy a hiszékenységen, melviyel elfogadtattak.
Mióta a könyvnyomtatást feltalálták, nemzet története még oly monstruosnsan elferdítve nem lett.
Viszonyok, melyek élő emberek emlékezetéig fől vihetők, törvényezikkek, melyek még 20
év előtt érvényben voltak, s melyek értelme iránt
az élő gyakorlat kétséget fenn nem hagyott: egészen más értelmet kaptak, vagy feledésbe mentek,
és a horvát irók diadalmasan bebizonyiták a mult
ből, hogy a mit a történet a magyaroknak tulajdonit, azt jobbára horvátok mi vélték, és hogy
Horvátország mindig csak a leglazáub kapcsolatban állott Magyarhonnal; független állam volt,
s ennélfogva most is joga van í'iigg<-tl-n existentiára. Pedig, hi kissé visszanéztek volna a multba,
a mohácsi csatát megelőző évekre, látták volna,
hogy abból, mit ők Háromegykirályságnak neveztek, Tótország, vagyis Pozsega, Verőcze, Szerem megyék Magyarországnak oly kiegészitő ré
szei voltak, mint Zala- vagy Hev svármegye; a
mai Horvátország n Kulpáig, Várasd, Körös és
Zágrábnak nagy rósze Tótország nevet viselt,
bán alatt állott, de c-taü oly kapcsolatban volt az
anyaországgal, mint a micsói, szörényi bánságok;
tmgyar megyei szerkezettel birt, s követei csakugy mint más megyék követei jelentek meg a magyar országgyülésen. Horvátország csak aKulpán

de a sok rendbeli tisztviselő, habár rászben osztj
volt, s az ellenzék csak törpe, kilépő minoritást
is ez elveket, csak azért mert sikra szállni az képezett. Ez országgyülésnek küldöttsége állapitá
unió elleti , mert a kormány helyeslésével ta- meg ama kiegyezkedési javaslatot, mely a horvát
lálkojott. S épen, mart a kormányhatalom unió- ultráknak nehezen fog tetszeni, de melynek mélellenes volt nem lehetett a magyar pártnak
tányosságát eléggé bizonyitja a körülmény, hogy
köznépre sem hatni, pedig annál term;keny földre Galicziában máris emelkednek hangok, melyek
talált volna. Tény az, hogy mig az intelligentia ez alapon M igyarországhoz szeretnének csatlatulnyomólag magyar-ellenes, v&izv legalább
kozni. Ha kifogást lehet ten ni a javaslat ellen, az legvolt a mult években, — a [);irasztok és, polgárok inkább niagyarszempontbói történhetik, mert Maaz uniómellett vanntk. nem miutiia különösen be gyarország sokat engedett, évszázados jogaiból. M:g
volnának avatva a pol.tika menetébe: hanem mert Deák 1840-ben törvények fonalán kimutatta,hogy
a jelen roszból kikivánkozva, néma jövőre, mint a Horvátország csak kapcsolt resz s nem társország,
f.dlengző fiatalság,hanem a multra, a jobb multra most valósággal társországgá lett. Áteigedtetett
tekinte tek, és ott a Magyarhonnal való kapcso- neki a három Dráván tuli megye, s a magyar defelatra ta'.aInak, malynek megbomlása óta minden rentia annyira ment, hogy erőszakot tevén nyelroszabbá lett, visszaállitásával tehát minden is- vünkön, Tótország helyett az erőtetettSzlavonormét javulni fog; s a nép e vélekedését, a papok, szág nevet veszi törvénybe. Majdnem egész beijegyzősnek egéjz bu^galm:t sem volt képes tel igazgatását maga viszi, maly 1848 ig a budai
jesen kiirtani, csak elnémult az a külső nyomás helytartótanácsot illette, s mig Magyarország
alatt.
segélye neki korlátlanul biztositva van, a közös
A magyar pirtnak természetes ellensége terhiekhez csak csekély, és ránézv i kedvező mérvolt a kormány, melynek képviselője Sokcsevics tékben járul.
bán, magát nyiltan Jellasics elvbarátjának proNem tudjuk, minden módositás nélkül fogja-e
klamálta, de a független nemzeti pártra is súlyo- a két országgyülés magáévá ten .i a javaslatot: de
san nehezedett. Nem kell ugyanis hinni, amitlap- már igy is, a mint van, a jelen viszonyok közt kijaiiik oiy örömest hangoztatnak, hogy ahorvátok elégitő, és elismerést érdemelnek a férfiak, kik
magyar-ellenes mozgal uacsaka reactio műve lett mint Rauch az utját egyengették. Ha majd
\olna. Az antiunionisták közt sok derék, szabad- lecsillapul a páridúh, és elmúl a kőt nemzet
elvü férfiu volt, es a kiválólag liberális eleinek — közt a keserüség, mint elnémult a Bet'ilen és
mint az ifjuság, hozzájuk tartoztak ; de akormány- Rákóczy-féle villongások után, Rauchnak emléke
párt, a hivatalnokok nagy serege, csak annyira bizonyára a magyar-horvát történet legkitünőbb
ereszté a féket, hogy a magyar párt terveit álta- alakjai mellett fog tündökölni; addig is, ha Isten
luk mghiusitsa, szabadelvü követeléseikre azon- ugy akarja, pályáján a legbol logitóbb öntudat, mit
ban nem is hederitett. Egyébiránt e sorsot meg- férfi érezhet, kisérheti: elérte élte czélját, kivitte
érdemelték, mert soha párt nem létezett, m ly a magyar-horvát uniót.
Pauler Gyula.
helyzetét annyira félreismerte volna, mint a h>r
vát nemzeti párt. Jogalap nélkil, mely pedig mindig imponál és nagy erkölcsi súlyt kölcsönöz s
Teljes boldogság nincs . . .
egyedül képes a balszerencsében valódi egyettúl kezdődött, én most majdnem
végvi- értést létesíteni, nyers erő nélkül, főszerepetakar- Hullámzik az élet, mint vetés a szélben,
dék, vagy török hir ok. Ez a magyar megyerend- tik játszani a monarchiában, és min lent kívánsászertől eltérő hűbéri szerkezettel és némi ön"
gaikhoz idomítani. Az eredmény előre látható Mint tenger, a msly van háborodis félben;
állósággal birt; de — valamint Tótország , Ma- volt: a magyar párt magbukott, de Horvátország Nyüzsg, forog a világ, mint egy hangya fészek!
Csalóka fény után futni oh mi készek! . . .
gyarországnak „hódolt része" (pars subjeeta) is a S hmeríing provizórium alá került.
Üzi, vonja őket egy gondolat, egy czél,
volt, mely kifejezés csak a XVII. század közeSchmerling bukásával ujra szőnyegre került Mint gyermeket tarka pillangó a réten, —pén enyhitet'-tt „kapcsolt részre'' (pars ad ne- az unio kérdése. A inigyar párthoz tartozott,
xa). Ezen Horvátország rendjei választák 1627- mint mindig — mert a Dríván tul a pártokat De mi után futnak, elszáll, mint sebes szél,
beu Czettinben I. Ferdinándot királyukká, mire bizon vos vidékek szerint lehet osztályozni — S mindig tovább van, mint szivárvány az égen
a horvátok, mint függetlenségük jelére oly büsz- Vara<<imegye, Zágrábváros polgársága. Túrmező Az élet küzdelem, egy nehézkes álom! . . .
kén hivatkoznak, feledvén hogy a mostani hor- és Tótorszagnak legnagyobb rés/.e, melyet ka. Teljes boldogság nincs a kerek világon.
vátok, akkor tótor»zágiak, — majdnem ugyan- tholikusok laknak. A Szerem-ég rácíai — egyik A kit nyomor üldöz, a kit munka terhel,
azon időben Do obrón János Király mellett nyi- követük Miletics volt — ugyan szintén az unió Gazdagsáy, nyugalom eléré->en tervei.
latkoztak, 8 ők ép olv kevéssé mondhatják a mollelt voltak, de nem anmira a magyaros iránti Epedve tekint a büszke palotára:
czettini urakat őseiknek, mint nem szármáz k a rokonszenvből, mint inkább azért, hogy magyar- Miért, hogy más boldog, s mért ő szegény, árva
lipcsei vagy drezdai szász Wittekind és harcztár- honi fajrokonaikkal egyesüljenek. Körös, Zágráb, „Mily édes henyélni pehely-puha párnán,
saitól. Azon Horvátország a XVI. század elsö Fiume megyék azonban, Kirolyvárossal, dühösen Mily élvezet szívni a fűszeres léget!
felében rés.ánt török, részint német, katonai hita- ellenzének mindenkiegyezést, mely nem az 18(51: Mulatni, lágy selyem szőnyegeken j á r v á n ! " . . .
lom alá került, é-> csak egy kis foszlánya maradt 42 czikkből indult ki.
Pedig, hogyha tudná, ott belől mi éget,
meg a tótországi Zágráb és Var.isi környékével,
A független nemzeti párt, Sirosztnayer diako- Inkább igy beszélne: ,,Oh mennyire szánom!"...
naeh're a Dalmat-, Horvát-, Tót-országok nevevári püspök vezérlete alatt, a Mazuranics-félc kor- Teljes boldogság nincs e kerek világon.
zete átragadt. E kis föld k izgyüléíeket, generámánypárttal levoksoltaa magyarokat: oly utasitásolis congregittiókat tartott, műit tartott a fel-ő
Ki dús palotában gazdagságot élvez,
kat adott az országos küldöttségnek, melyet 1866
magyarhoni 13 vármegye, s e közgyűlésből fejlőKösten nyul már keze a megszokott élvhez;
Pestre küldtek, hogy a kiegyezés mar a priori
dött a horvát tartományi- vagy országgyülés.
Ölő uaalomtól nincs a mi megójja,
lehetetlenné lőn, s végre Ií567-ben, midőn -a kiMaga a tény. hogv az 1861. horvát ország- egyezés Magyarország és Ausztria közt már-már Hisztaian a fény, rang, .- kincse milliója.
gyülés a teljes függetlenség =;l.ipjára állott, bi- létre jött, < gy genialis csapással vélte magát ki Sovárogva néz le a ki ;si kunyhóra,
zonyít ia, mennyire meggyengült a magyar párt vághatni a hiiárbólés a lajthántuli tartományok- Gondolja: mi édes lehet ott az élet!
a Bach-korszak alatt. Tagj ti kö ül sokan kivénül- kal iik-jrt kapcsolatba lépni, inkább mint Magyar- Egy hajlékban megél ember, íecske, gólya! . . tek, s az nj-ibb nemzedék megszokván a magya- országgal. A duaíismus azonban felsőbb helyen Oh miként vágy oda a kiégett lélek! —
rokat ci«k i ly idegeneknek tekinteni, mint a marékkor győzött, és a nemzeti párt tapasztalhatta, Pedig, hoíy csigázza a szegényt a járom! . . .
cseheket vagy németeket, testestől lelkestől a hogy minden képen túlbecsülte fontosságát. A ko- Teljes boldogság nincs e kerek világon.
„nemzetr' párttal tartott, s rokonait nem a ronázás után, melyen Sokcsevics mint bán részt Ki ors'záírok felett a magasban székel,
Dráván túl, hanoin Boszniában, Szerbiában venni volt kénytelen, a kormányzat egészen más Milliók szolgálják, környezi kincs, ékszer,
kéregre, s ;i török biroda om romjain egy nagy fordulatot vott, s az ország élére, a fejedelem Irigyen tekint le az alattvalóra;
Délszláviáról álmodozott, melynek magvát Hor- bizalma b. Rauch Levint állir.á, mint báni helyta»- Hajh, éltében nincsen egy nyugalmas ó r a ! . . .
vátor.-zág fogná ké iczni. A kis m igyar tör.-dék tót, hogy tií unió müvét előkészítse és végre- Gvermek: deli ifju. ifju: kemény f:rfi
elszántan küzdött 1861. és 1866-ban az unió mel- hajtsa.
Egy pillanat alatt szeretné, ha lenne;
lett, és soraiban találjuk R-nichot, ki régi meggyőA választást magyar szempontból csuk sze- Az öreget hajlott életkora sérti,
ződésében egy perczig sein tántorodott meg. —
rencsésnek lehetett nevezni. B. Hellenbach Lízar Fűzfa lóra ü\ n még egyszer szeretne.
de a nemzeti pirt ellen nem győzhetett. A m igyar
vagy gr. Jankovich Gyula, kik némileg tekintetbe Mindenkit valami elérhetlen vágy nyom . . .
országgyülés fehér lapjára a horvátok az 1861-iki
jöhettek, sokkal kétesebb jellemű unióni-ták vol- Teljes boldogság nincs e kerek világon.
42. t.-czikkel feleltek kimondván, hogy 1848-ban
tuk, semhogy Riiichchal versenyeznének volna.
Magyar- és Horvátország közt minden kapocs
Rauch ban nemcsak szilárd meggyőződés, hanem A mező, a virág, az örök természet:
jogilag és tényleg megszűnt, és csak annyiban és
erély is van, azt, mit jónak vél, kivinni; azon Az se lehet boldog, azt is dúlják vészek.
ugy állitható vi-sza, a mennyiben a horvátoknak
percz óta, midőn kezébe vette a gyeplőt, a kormány- Fent a kéklő égen még most néma csend ül,
beleegyezni tetszik.
közegek nem mertek többé az unió é l-l en agitálni. De nyomon a vihar trombitája /endül.
A ni!i<iyar pártnak lehetetlen volt győzni
Rauch az unió-ellenes pártok gyülöletet vonta. Megéred a szélvész, megroppan az égbolt,
mig a kormuny az uniói ellenzé. A hatalomnak magára, Je a nép, melyet hivatalnokok többé nem Megbúvik az állat, nuggöruyed a kalász!
mindenütt nagy befolyása van a politikai életre, harangiroztak nemzeti pártu követek mellett, R kies völgy imént még oly üde szép volt,
de sehol sem oly nagy, m ; n t Horvátországban, majdnem mindenütt unionista követeket válasz- Es most már felette nyomor, inség tanyáz!
melynek alig van független intelligentiája. Az tott, s még olyanok is az unió mellett nyilatkozá- Párjavesztett gerle hogy busul az ágon! . . .
orsziig szegény, 8 alig van néhány embere, ki hi- nak, — bár ily tám (gátasban nincs nagy köszönet, Teljes boldogság nincs e kerek világon.
vatal nélkül eíéihetne, vagy kire legalább valami — kik, mint Gaj, a magyar-ellenes mozgalomnak
Hát én talán a port bús fejemre hintsem,
jó alkalmazás rá ne férne. A tanulók, papok ugy szólván tereintői voltuk.
Ha
szerencsém elszáll, ha örömem nincsen?!
valódi lelkesedéssel csüngnek azon, miben ők
Az uj horvát országgyülés, mely az idén uj váhazájuk és nemzetiségük nagyságát, üdvét látják: lasztási alapon gyűlt össze, tulnyomólag unionista Ha vágyam, mely vala égbe szállni büszke —
Porba hull, mielőtt még czélját kiküzdte?!.- •
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J í e m ! . . . Megbecsülöm azt, mi kezeim közt van,
Nem vágyódik lelkem elérhetlen után.
A sors csapásait viselem nyugodtan,
Hejh pedig sok vihar ért az élet után!
De nemcsak engemet; mert mindenütt látom:
Teljes boldogság nincs e kerek világon.
Lukács Ödön.

Szegény kis öreg ur!
(Vége.)

„Másnap reggel a Bow-utczai tanács elébe
hurczoltattam, s innen Southamptonba vitettek el, hogy ott, várjam be az államügyész
vizsgálatának eredményér. A vád szándéklott gyilkosság végrehajtása volt.
A bünügyi vizsgálat nem tartott hosszasan. Bebizonyosodott, hogy ea és Gyönge egymással
hevesen összeszólalkoztunk a gyilkosságot
előző este, hogy én azt mondtam neki: nem
bánnám, ha mielőbb meghalna,legalább birtokomba jönne megint kölcsönzött pénzem.
Nagy sulyt fektettek azon tényre, hogy
Gyönge halála esetére a kétezer í'-nt életbiztositási összeg átvételére éti voltam meghatalmazva. Kiderült, hogy a meggyilkolt
kezében találtatott borotva az én tulajdo
nöm, három orvos esküvel erősiteni is kész
volt, hogy kétségtelenül a borotva volt a
gyilkoló eszköz, s azt csak a gyilkosság után
tette a gyilkos az áldozat kezébe. Küzdelem
jeleit igazolták az összetépett ágy ruhák, de
a mi még erősebb gyanut keltett, Gyönge
torka jobbról balra volt elmetszve, ezt a
metszést önmaga csak akkor tehette volna,
ha suta kezü lett volna, pedig minden ismerőse tudta, hogy Gyönge nem volt suta. A
A bezárt hálószoba, továbbá a kulcsnak
azon pad alá rejfése, hol épen reggeliztem,
világosan ellenem tanúskodtak. Ha Gyönge
maga végezte volna ki magát, hogy zárta be
az ajtót kívülről, s hogy tehette a kulcsot a
kávéházban levö pad alá? Ügyvédem is ezen
tényt akarta a tagadás állal az én javamra
fölhasználni. Mindenképen arról igyekezett
meggyőzni a biróságot, hogy a gyilkosság
után az ajtót bezárták, s valami ismeretlen
egyén talán épen akaratlanul ejtette ott el
a kulcsot. — Védelmezése ne n használt semmit sem. Bebizonyult, hogy mikor én az
ágyból fölkeltem, a kulcs az ajtó belsö zárjában volt, s csak akkor látták azt ujra, mikor a kávéházban megfaláitatott. Védő
ügyvédem azt is bizonyitgatta, hogy utánam
valaki bemehetett, s az követte ei a véres
tettet. Nem ért semmit. Vizsgálat alkalmával még magam is — holott nagyon jól tudtam ártatlanságomat— beismertem, hogy a
látszólagos körülmények erősen tanuskodnak ellenem. Csak azon egyetlen körülmény
szólott mellettem, hogy azon a napon, melyen állitólag a gyilkosságot véghezvittem,
. Londonba utaztam s kedélyemen nem látszott legkisebb változás sem. — Egy arany
órát hordott magával szerencsétlen társam,
továbbá egy erszényt, mely nehány aranyat
s huszonöt font papirpénzt tartalmazott. E
papírpénz számai be voltak jegyezve a
southamptoni banknál, honnan ő azokat
kiváltotta. Az órát is elvitte a gyilkos, nem
akadtak sohasem nyomára, az aranypénz is
eltünt, de a papirpénzt az angol bankból
váltották föl a gyilkosság utáni napon, mikor én,amint hitelesen bebizonyítottam, ily
tárgyban egyetlen élő lénynyel sem értekeztem. Ügyvédem is ezt választotta védelmem támaszpontjává, de ez sem sokat lendített ügyemen. Az esküdtszék visszavonult,
s egy félórai tanácskozás után megjelent a
törvényszéki teremben, s az elnök kijelentette, hogy az esküdtek itélete szerint Gyönge
Edén elkövetett, előre meggondolt gyilkosság büne engem terhel.
„Uraim, az, ki egy ilyen vádat hall

elzúgni leje fölött, a ki hallja a hala'os ité- merült föl, valahára visszanyertem én is
letet más bünéért ő reá mondatni ki, az, ki szabadságomat. Vagyis inkább, uraim, királyi
ez itéletet túlélte, a maga beszéli el rémieres kegyelem folytán fölmentettem egy olyan
kalandját, dicsekvés nélkül mondhatja el, bün alól, melyet soha sem követtem el.
hogy a legnehezebb viszontagságokkal bát- Valóban nem tudom kellőleg meghálálni
ran küzdött meg. Bizony! az a nap nagyon ezen magas királyi kegyelmet. En igen érzéérdekes reám nézve, azóta nagyon érzekenv keny vagyok."
„Uraim, a jegyeket!" szólt a vasut-ör.
természetűvé lettem. Hallottam az elnök
A vonat megérkezett, kiszállottunk. A
minden szavát. Arr* itéltek, hogy addig
függjek kötélen, mig lelkemet ki nem adom. kis Öreg ur vörös arczát, sftelid mosolyát
Ugy-e nem valami érzékeny dolog? Vagy nem feledhetjük el egykönnyen.
Angolból
K. T. K.
igen? Ugyan kérőin, legyen szives egy kis
tüzet adni, sivárom kialudt.
„Daczára a csaknem kétségbevonhatlan
Nehány nap Francziaországban.
bizonyitékokn ik" — folytatá mosolyogva s
il.
kedélyesen s-civarozva a kis öreg ur - - „baEgynémely franczia iró és sok divatbarátaim nem hitték, hogy én követtem volna
el azon irtózatos bünt, melyért tiz nap mulva rát oly igen el tudja dicsérni Párist, hogy a
a végtárgyálás után tel kellé't volna akasz- ki csak szórakozásból vagy látvány kereséstatnom. Megmozdítottak minden követ, az ből megy Francziaországba, c.-akis Párisba
itélet megváltoztatására, s elvégre nagy ne siet, s ha egy ideig ott volt, azt hivén,
hezen némi sikert ki is tudtak vivni. Azon hogy annál szebbet és nagyszerűbbet egész
időben igen jelentékeny befolyású emberek Francziaországban sehol nem láthat, neizgattak a halálbüntetés eltörlése mellett. hogy a sok ragyogó kép, melylyel PáA sajtó pártomra kelt, követelte, hogy a ris tükrei és esi lárai akár egész unakörülményszerü s valószinüleges bizonyité- lomig kápráztatták szemeit, valami kekok nem elegendők a halálos büntetés hoza- vésbbé fényessel elhotnályosittassék, — Pátalára. Fölmentettek; élethossziglani gálya- risból távozva, kisiet magából Francziaorrabságra szállíttatott le halálos ítéletem, s szágból is. Pedig Páris csak olyan Francziaornemsokára azurán — mert akkor nagy di- szágban mint a csalogatásra szánt tarka-barka
vatban volt a gályákra való hurczoltaks — holmival megrakott ablakközök akereskedévan Dtemens sziget felé eve/zünk, én mim sekb -n. De mennyien órákig elmulatnak ily
ablakközöknél is? Eszük ágában sincs, hogy
örökös lakosa e földi pokolnak.
„Hét hosszu évig lakoltam, bűnhődtem vásároljanak vagy hogy a látottakat tanulén uraim, egy más által elkövetett gyilkos- mányozzák, — egyedül szórakozni akarnak,
ságért Teljesen ártatlan voltam, s különös, és ez Párisban csakugyan nem nagy feladat.
hogy azon e;nber, ki, a mint későbben kival- — Csoda-e tehát, hogy Párisnak oly sok
lotta, a szegény Gyöngét meggyilkolta, bámulója van s sokaknak ez maga Francziaugyanazon hajón utazott, velem együtt. Éjjeli ország. Holott mennyivel *zer>b, mily nagy
Legyen
betörésért hét évre itélték. Több izben hal- Francziaország Parison kivül?
Páris,
a
kik
ugy
akarjak,
Francziaország
lotta esetemet, s mindannyiszor állitotta,
hogy én ártatlanul szenvedek; egy telepen fénye: de dicsőségének oszlopait más vároegy csapatban dolgoztam vele együtt. Ké- sok tartják fenn. Ezek közül bizonyosan
sőbben egy, a börrönhez közeliaxó ur cse- Havre az egyik.
Havre csak 74,900 lakossal bir. Az alsó
lédjévé lett; nekem mint élethossziglani
szajnai
kerület főhelye. Közvetlen az Atlantigályarabnak folytonosan lánczban kellett
ocean
partján,
az ingouvillei hegyek oldatöltenem az időt. Engem nem bérelhetett ki
senki sem. De a gyilkos, három év mulva lában és a:jában, a Seinének, mely mellette
van Diemens poklában, ismét ujra kezdte délfelől folydogál s alatta ömlik a tengerbe,
régi foglalkozását, megkisérlette az éjszakai — jobb par'jan.
Havre XII. Lajos idejében (a XVI-dik
betörést. Hogy föl ne akasztassák, az erdőbe
menekült, s az üldöző rendőrök közül egyet század elején) még igénytelen falucska volt.
lelőtt. De még sem menekülhetett meg, I. Ferencz azonban, milanói szerencsés hadelfogták, s ugyanazon itéletet mondták ki járata után (1516.), hogy az angolok ellen
felette, melylyel egy időben engem sujtot- Normandiában egy hatalmas védpontja leták. Két nappal akasztása előtt kivallotta, gyen, — erősséggel vette azt körül és ezzel
hogy Southamptonba!! egy Gyönge nevezetü várossá tette egyszersmind. — Itt szerelték
egyént, ö ölt meg. Vallomását följegyezték, aztán föl azon hajósereget, mely 1545 ben
s ebből kiderült, hogy több ideig lappangott az angol hajóhadat szerencsésen szétverte.
a vendéglőben oly czéllal, hogy lopjon vala- 1562-ben, a midőn az akkor itt túlnyomó
mit, mi a keze ügye alá esik. Jókor reggel protestáns lakosság, vallása védelmére az
lopózkodott Gyönge szobájába, remélve, angolokat segítségül hivta, a mai gyakorlahogy mielőtt a vendéglőben mindenki föl- tias angolok méltó ősei jónak látták mindkelne, valami lopott jószággal könnyen elil- járt ott is maradni, ugy hogy Condé és Montlanhat. De mikor a szobába lépett, Gyönge morency tábornokoknak csak a következő
a zajra fölébredt, ö az ágyhoz ment s elkez- évben sikerült, már a hívóiktól sem igen
dett a gyönge testalkatu férfiuval birkózni, kedvelt vendégeknek ajtót mutatni a szigets azt az ágyba szoritotta le. A borotva közei ország felé
voit hozzá, megragadta s elmetszette azzal
A város csakhamar, még a XVI-ik század
a szegény áldozat nyakát, azután a kezébe elsö felében egész Amerikáig kiterjeszté
tette, hogy azt hitesse el, mintha maga ölte keresk-edését; jelenleg pedig,miután kivitele
volna meg magát. Kivette az órát, az erszényt mintegy 320 millió, behozatala 220 millió
s bankjegyeket, kilopózott a szobából, bezár- forint értékre tehető, —ezen 540 mii. forintván azt kívülről, s a kulcsot valahová eldobta nyi forgalomban egész Francziaország Összes
a kávéházban. Még akkor ment be a Gyönge kereskedelmi forgalmának egy ötödét, némeszobájába, mikor én még nem mentem el, lyek szerint egész egy negyedét képviseli._
nagyon tartott tőle, hogy visszajövök. Ha
Havre ezen roppant jelentősége és nagy
visszamentem volna, hihetőleg tne«akadá síig a. lebegett előttem, midőn lakossága szályozom a gyilkosságot, megmentek hét évet máról s/ólva, a közel 75 ezeres számot egy
életemből, s nem mulattatnám itt önöket csak kai jelölém meg; mert hisz ily nagyérzékeny kalandommal.
forgalom mellett, nemde hajlandók volnánk
,,Mikor a gazember által tett vallomást százezrek öss/.emunkálását föltételezni, mintteljesen igazolták, s többé semmi kétség sem egy megkívánni. Csakugyan százezren és
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százezren is vesznek részt e nagy forgalomban a közelebb s távolabb eső termelő vidékeken, hol e milliónyi nyers anyag terem,
a gyárvárosokban, hol ezeket feldolgozzák s
az öt világrész számos kikötőiben, melyeknek egyik tevékeny gyűjtő, rendező s osztóhelye és munkarészese Havre városa és
kikötője.
A mint a város egyes utczáit bejárjuk,
alig hinnök, hogy ugyanez az a város, a melynek nagy kereskedelmi forgalmát mutatja
az adat, melyet épen most hoztam fel. Az
utczák többnyire szabályosak, elég tágasak
s a közlekedésre a legalkalmasbak, mert a
főutczáktól a roellékutczákba minden léptennyomon csinos sikátorok vezetnek. A házak
jó karban 'tartvák s átalában erősben épitvék, mint északi Francziaország legnagyobb
részében s talán határozottan mondhatnók,
hogy a Seine mentén Rouen után a legjob-

Havret együtt a maga teljességében, szép
és jó oldala központján. E téren van a szinház, a tőzsde; ide torkollik a fő — az úgynevezett párisi utcza gazdagboltjaival, élénk
társaskocsi forgalmával, s a tér egyik részét
azon medencze (bassin de Commerce) éke
siti, hol a hajók árbocz körüli munkáit látják el, s mintegy a vitorlások folytonos mükiállításában van alkalmunk gyönyörködni.
Ezen medencze partján megindulva, egyik
medencze után a másikat, összesen hét
medenczét találunk, tele ki- és berakodó s
javitás alatt álló hajókkal, partjain több
millió mázsa árúra számitott raktárral. Több
ezer hajó találja itt biztos és kényelmes
menhelyét.
E medenczék oly ügyesen vannak készitve, hogy mindannyia a város kellő közelében fekszik, mindenfelé könnyü összeköttetésben áll, és mégis az egész egy kapuval
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a legalsóbb pontját éri el. Minden apály és
dagály egyszeri lefolyása 12 órát és nehány
perczet vesz igénybe, igy a természet ezen
játéka, minden 24 órában kétszer ismétlődik.
Azt is tudni, hogy az apály és dagály, mindamellett, hogy a hold változása törvényéhez
kötve, némi határozott és szabatos formák
közt mozoghat, — távolról szemlélve mégis
igen sok önkényt követ el, s egy helyt a
mint legalsóbb vagy legmagasabb fokát elérte, azonnal megindul ellenkező irányban,
míg más helyt óranegyedekig, egész órák
hosszat késik a nélkül, hogy állását változtatná, majd ismét látjuk, mint péld. a Földközi-tengeren, hogy az apály és dagály közötti különbség alig nehány hüvelyknyit
tesz; — mig máshol, s igy épen a francziaországi nyugati partokon rendkivüli nagy
mérvekben nyilatkozik, St.-Malonál pl. 45
lábat, Havrenél mintegy 21 lábat tesz ki,

A hadsereg uj egyenruházata : III. Huszárok.
1. Tiszt köpenyben. — 2. Közhuszár nyári díszruhában és táborban. — 3. Tiszt téli díszruhában és táborban. — 4. Közhuszár lovon. — S. Tiszt kaszárnyai szolgálatban. —
6. Tiszt szolgálaton kivül. — 7. Kózhuszár pongyolában. — 8. Tiszt nagy parádéban. — 9. Közhuszár szolgálaton kivül. — 10. Közhuszár köpenyben.

ban. Egyes vásár- és sétatéréi csinosan rendezvék, árnyékos fákkal s elégséges ülőhelyekkel, minőket Pesten-Budán sajnos, hogy
igen-igen nélkülözünk; pedig az ülőhelyek
számos és kényelmes volta oly annyira kiegészitő részei a sétányoknak, mint fürdőknek a
szélvé dte ernyös helyek. Nálunk ez rendesen
mind különáll. Sétálni az ország útra, pihenni a kávéházakba s árnyékot keresni a
nagy házak aljában kell járnunk, ha nem akarunk az Orczy-kertig fáradni.
A város minden része gázzal van világítva, s a vizvezetés jótéteményében részesítve. Mindenütt van ugyan nyoma az elevenségnek; de egészben mégis több, mit a
kényelemre, a családi elvonultságra, mint a
mit a kereskedelmi élénkségre és forgalomra
számitva találunk. A XVI. Lajos terén egyesül a város kedélyes és kellemes része izgalmas és tevékeny részével, s itt látjuk

elzárható. Havre kikötőjét együtt csakis
ezen medenczék képezik.Előtte kun arévben
egyedül a rövid időre tartózkodó hajók állanak, mig némi, aprólékos ügyeiket végezhették vagy a dagály idejét várják.
Rendkivül szép látvány e medenczék és
mürévek (docks) kapujától ki a tengerig,
az apály s dagály változásait szemlélni. Fölösleges, hogy olvasóinknak az apály és
dagály természetéről tüzetesebben beszéljek.
Tudni fogják, hogy ez a tenger vize folytonos emelkedő, majd alászálló játéka, melyet
a hold vonzerejének tulajdonitnak. A mint a
hold valamely tengeraik délkörvonalához
közeledik, a tenger mindinkább dagad,
emelkedik, s ez emelkedés azon perczben a
mint a hold a délkörvonalra (meridional)
ért — tetőpontját "éri el. A tenger e tetőponton több-kevesb idei megállapodás után,
ismét kezd alább szállani, mignem az apály

s nyugati szelekkel olykor a 30 lábat is
megközelíti.
Könnyü elmondanunk, hinnünk, de tudnunk is, hogy a természet ily nagyszerü játékot üz a tenger szörnyü vizoszlopával; —
lehetlen mégis, hogy láttára, ha még oly
gyakran fordul is elö, — meg ne lepessünk.
Ime, a dagály közeledik teljes nagyságához. Ne nézzük, midőn nyugati széltől zaklatva vadon zug a Seine torkolatán föl s
annak folyását messze visszaveri és rombolva hányja a hullámokat a partnak, vagy
a Seine zátonyain megtörve ház magasságnyira csapkodja föl a tajtékzó habokat. Lássuk nyugodt működésében. Az amerikai
roppant árboczosok, az Indiákat járó vitorlás- s egyszersmind gőzös hajók, melyek
némelyike 50—60 ezer mázsa árut emel s
szolgálatára 200 —24Q edzett hajóst és tüzelőt kiván, — már résen állanak, hogy a

belsö kikötőbe mehessenek. A világitó-torony
mellett álló árboezról már kora reggel óta
jelzett egyéb hajók mind közelednek. A
medenczék külső ajtaja, a zsilip már nyitva;
a kikötő rendőrei s a csendbiztosok mind
talpon, mindenik igyekszik saját hatáskörében a teendőket ellátni, hogy a bekivánkozó hajók minél nagyobb renddel , rendeltetésük
helyére jussanak. A
kikötőben szolgálatot tevő hajóslegénység egyes kiáltásokkal
vezényli
egymást a kötelek
megkötésére, eloldására, mint ezt az
illető hajókról kivánják. Amott a szigoru kalauz osztja
parancsait a kormányosnak és vitorlamesternek. A partot
száz meg száz kiváncsi ember állja
körül, hogy bámulja a mindenünnen
hozzájuk érkezőket.
A sok hajós arczán
meghatva látjuk a
viszontagságos élet
sötét barázdáit, a
vészszel, viharral
daczoló mogorva vonásokat; egy-egy
utas delnő arczán pedig az ihlettséget, melylyel messze elhagyott hazáját áldva üdvözli,
az örömöt, hogy régen nem látott kedvesei
ölébe szállhat, s a hálát, hogy az ég jobbja
hosszu utjából kedveseihez szerencsésen
visszavezérlé. Amott az annyi izgalom közé
egy
hideg
üzér furakodik, hogy mielőbb intézkedhessek
megérkezett
áruiról. Az
élet minden
népét, minden jellegét
láthatni itt,
s mig elmerülünk vizsgálatába, —
egyik hajó a
másik után
révparthoz
köt s a távozni kivánok utnak
indulnak. —
Eleinte oly
magas hajók
mozognak
elöttünk,melyek födélzetére mintegy
ház tetejére
— s árboczaikra,mint
e

gy- e gy toronyra kellé
fölnéznünk;
utóbb csak
kisebbszerü hajók jőnek, majd ezek előtt
is elzárják a kaput s a viz fogyni kezd, elannyira, hogy utóbb messze el, az egész
tenger fenekét tisztán kezdjük látni. A künszorult hajók, halászdereglyék s a csónakok
szárazon állnak. Ekkor uj élet támad a viz-

hagyta helyeken. Jőnek a kőmivesek, hogy
az előkikötő falain a megelőző apálylyal észlelt hiányokat czementtel hamarjában kijavitgassák. Megindulnak a csigaszedő nök és
gyermekek, s futtában szemesen bebarangolják a partokat, hogy az elmaradt csigákat

ket a kikötőhöz! — Amerre tekintünk, ujabbujabb elevenség köti le figyelmünket. A
mint a világitó-toronyról jobbra északnyugatnak fordulunk, ott látjuk a tengeri
fürdőket. Hozzánk legközelebb az úgy nevezett Frascati fürdő esik. Tekintsünk be ide
is egy pillanatra.
Frascati fürdője
az angolok kedves
tartózkodási helye,
hol azok nehány hónapra egész külön
kis gyarmatot ké
peznek. Van itt minden fürdői kényelemből, a mit csak
valahol kigondoltak. Közsétány, re
inete búvócska, társalgó-, zene-, táncz-,
olvasóterem, távirda, posta, több kioszk, rnesszelátó torony stb.sőt még egy
csinos kis angol kápolna is. A kád-, zuhany- és gőzfürdőkön kivül természetesen legszokottabb
és keresettebb a habvagy hullámfürdő
a szabadban. — A
szabadban fürdők,
mennyire leh et, ellesik a dagály emelkedését. Ekkor messze
Máriaf'alva (Vasmegyében).
be mennek a parttól s a mint az ár jő, ezzel együtt közeledösszeszedjék.
Az örökös tevékenység, az életrevalóság nek a parthoz, hol apró kis fa és vászonlegkifejezettebb képmásai azonban minden sátorokban öltöznek át.
De azért ne gondolja senki, a mondotesetre a tengeri kalauzok. A kikötő eleje s a
ré, nemkülönben a kikötő körébeeső egész ten- tak után, hogy Havreben csak adnak-veszgerrész folyvást ujabb-ujibb tanuságát adja nek, hajókáznak és kocsikáznak. Van egy
szép szinház
is, mint emliteni, melyben egyszermásszor a
Théatre
francais tagjai is szerepelnek; van
több a város
kebelében
szerkesztett
kereskedelmi, politikai,
szépirodalmi
és tudományos lapja;
diszes székesegyháza s
szép muzeuma, melynek
előterét a város két jeles
szülöttjének,
de St. Pierre Bernát és
Delavigne
Kázmér érczszobrai diszesitik.Benne a bejárásnál (a vestibuleben)
Tarcsai fürdő (Vasmegyében).
Gayrard Maezek fáradhatlan s önfeláldozó készségének, j ria-Magdolnájának és Oudiné alvó PsychéKözülők éjjel-nappal folyvást a viz hátán jár jéuek gyönyörü márvány szobrait találnehány, hogy a mint egy érkező hajót látnak, juk. Fönn az első emelet közepét a képazonnal felajánlják szolgálatukat, azt a kikö- csarnok foglalja el, melyben Velasquez,
Yvon, Couture, Müller stb. festményeivel
tőbe biztosan bevezérelni.
Örökös mozgás, örökös élet köt bennün- találkozunk; bal oldalt egy nagy éremgyüj-
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temény van, melynek kiváló jelessege abban
áll, hogy egy osztályában egyenesen a mai
forgalmi pénzeket egyesíti, hogy ott kiki
megismerkedhessek azok formájával és értékével. Az ily közvetlen, a mindennapi igényeknek megfelelő gyűjteményeknek egy
muzeumban sem volna szabad hiányozniuk.
Az ily gyüjtemények tehetik a muzeumokat
átalános figyelem tárgyaivá, mert mig ott
csak egyedül régészek által ismert tárgyakat
talál a közönség, sohsem fogja azt előszeretetével ápolni, és mint tanúságos intézeteket
szivesen látogatni. Jobbra, amintegy 25 ezer
kötetnyi gazdag könyvtár áll,a közönség folytonos használatára. Földszint, mint az emeletben megosztva, szép- és természetrajzi
csoportozatok vannak igen jó izléssel fölállitva
Havre ez időszerint mindezen kivül különös érdekkel bir, mert most egyszersmind a
nemzetközi hajózási és halászati kiállitás
színhelye.
Kenessey Albert.

A hadsereg uj egyenruházata.
111. H u s z á r s á g .
Egyik mult havi számunkban leirtuk a cserepárok s a vele egy tejet szopott lovasság uj
egyenruházatát, — a huszárokat csak mellesleg
emlitők, mert külön rajzot szántunk ismertetéseiknek. A rajz ime! Nyugalmazott Vitézlő honfitársaink persze nem fognak alakjain ama világhirü
hősökre ismerni, kikkel Simonyi Párisban az etikés
francziákat boszantgatta, kiknek négy svadronya
Schels szerint erődöt foglalt el, kikről meg van
irva, hogy „neve onnan ragadt a huszárra, hogy
egy halálának mindig husz az ára." — Hanem ez
már igy van; némelyek azt tartják a poroszokról,
hogy iskolamestereik győztek Königgriitznél,
mások, hogy szabóik. — Legyen kinek-kinek a
maga gondolatja szerint.
Egyébiránt a huszárság szelleme tökéletesen
átváltozott, — mért ne változott volna át ruházata
is? A mai pápaszemes plédes nemzedék nem
volna képes a régiek feszes posztóját, kényelmetlen csákóját, sulyos fegyverzetét vipelni. Adjunk
rá másfélét, s fogjuk rá, hogy igy czélszerübb.
A „közös" huszárság öltözetén leglényegesb
változás az, hogy dolmány helyett kényelmes bő
inget, s a roppant terjedelmes fehér köpenyeg
helyett szürkét kapnak, csukíyásat, melynek
divatja Amerika forróbb rónáiból jött hozzánk, s
a dél-amerikai harczokban nyakszirt és fej védelmére az egyenlitői nap ellen nélkülözhetlennek ismertetett el.
A szinek ezredenkénti változatossága elmult,
s csupán az u. n. kucsma fityegő posztóján maradt
fenn. mely sötétkék, világoskék, hamuszin, vörös
és fehér, a külön ezredek szerint. A nadrágnak
csak a neve szűk, s a régi huszárra tulajdonkép
csak a régi alakjában hagyott mente emlékeztet.
A hagyományos könnyü, görbe kard helyett
nehezet egyenest kaptak huszáraink, mint a német
lovasoké, a régi módú karabély helyett pedig
Wanzl-féle hátultöltőt, melyet ma nemcsak tokban,
hanem szíjra kötve, vállon is viselhetnek.
A tiszturakra nézvfl megmaradt a hajdani
pazar intézkedési, melynél fogva szegény ember
fiának mindig bajos volt huszártisztnek lenni.
Szürke nadrág, vörös nadrág, magyar nadrág,
kucsma, sipka, attila, mente.— majdnem mindenik
kirukkolásra uj, ugy hogy a mai huszártiszt táborban, díszben, kaszárnyában, télen, nyáron megannyi különféle alak.
K—i.

Sopron t ó l - T á r c s á i g .
(Vasmegyében.)

Soprontól nyugat felé sürü bükk-erdőkkel
koszoruzott hegyek közt, mintegy másfél órai
sétautra esik egy kőszénbánya, neve: Brennberg,
melyet Sopron városától a millióiról ismeretes
Drasche Henrik bir haszonbérben. E bánya kifogyhntlan három főaknájából a koszén, kivált a
mult években, tetemes mennyiségben hozatott
fölszinre. Jelenleg az évi átlagos nyeremény
400,000 mázsára tehető. A munkások száma meghaladja az ezret. A kőszenet eddig a vasuthoz
Aggfalvára, mely ide egy órajárás, fuvarosok

szálliták; most lóerejü vasut van tervben, mely
ha valósul, bizonyára nagy előnyére leend a vállalkozó bányaigazgatóságnak.
Brennbtrgben időzvén, a hegyi törpék sötét
országát minden módon látni akartam; e végből
vezetőmmel egy erős sodrony-kötelen csüggő
ládába helyezkedénk, s a meginditott gőzgép
segélyével meglehetős gyorsasággal ereszkedtünk
vagy inkább vitettünk le a 40 öl mélységü Istvánaknába. Meglepetve szemléltein itt — életemben
legelőször — a bányászok ép oly fárasztó, mint
veszélyes munkáját. Bányái-z-mécscsel kezünkben,
szűk üregeken, földalatti csatornákon haladtunk
keresztül folyvást, melyeket itt-ott faczölöpök
védtek a beszakadás ellen; s főleg arra kellé
ügyelnünk, hogy a talajra lerakott deszkákról a
bányaüreglx>n felfakadó vizpocsétákba ne lépjünk.
Eközben oh helyre ériünk, hol egy bányász lyukat vésett t kőszirtbe, hogy lőpor segélyével
zúzatván szét az akadályt, tovább hatolhasson a
hegy gyomrában, mig más bányászok kőszénnel
megrakott, négy karikán forgó ládájokat sietve s
komolyan tolták el mellettünk. Itt ama régi bányászi jelszóval szokás köszönteni: „szerencse
fel!"
Ha a laikus ember a hegyi manók ily borzadalmas rejthelyein egyszer már járt, azt tartom,
hogy több izben bajosan fog vágyakozni a bánya
üreseiben való sétálás után.

fekete kereszt látható. Felhívjuk reá a régészek
figyelmét.
A lékai plébánia templomot a hozzá épitett
kolostorral együtt régebben az augustinianusok
birták, kiket itt a Nádasdy grófok telepitettek le;
e templom alatt van a Nádasdy arófok s Draskóczyak sírboltja. Itt fekszik » Bécsben lefejezett
Nádasdy F. is, kinek neje 16b'6-ban temette ett
ide — tehát két évvel a férj gyászos kimúlta
előtt — s most e sírboltban egymás nu:llett aluszszák a halál álmát. . . . Lékán felül északnyugatra
Vasmegye legszebb hegyi panorámája mindinkább
feltárul az utas előtt, s Borostyánkőnél a vidék
vadregényessége s a remek kilátás nagyszerűsége
tetőpontját éri el. A még nagyrészt épségben levö
itteni régi vár, a tenger szine felett mintegy 2000
lábnyi magasságban, barna falaival már távolról
magára vonja figyelmünket. A vár lovagtermén s
a sziklába fúrt 100 öl mélységü régi kut megtekintésén kivül leginkább a gyönyörü kilátás, mely
a vár bástyája s főleg ablakából élvezhető — ragad
el szivet és lelket egyaránt! Vasmegye nagy része
változatos hegy-völgyeivel, azonkivül Alsó-Ausztria, Stájer, Krain, Karinthia és Horvátország
különböző pontjai s bérczei láthatók innen szabad
szemmel; s szinte fáj a vándornak, hogy e párját
ritkitó felséges látványtól meg kell válnia.
Borostyánkő várát (Bernstein) nehány évvel
ezelőtt a Batthyányi grófoktól az angol szármao
Brennberget hátrahagyva, több hiencz falun zásu s jeles mintagazdász E. E. ur vette meg, kit
vitt keresztül utam. A hiencz falvak mintegy legujabban király ő Felsége a gazdászat terén
nyolcz Q mérföldnyi területen fekszenek s Sop- szerzett sok érdemeiért lovaggá méltóztatott kiron városán alól a megye határszélét mintegy nevezni.
A borostyánkra hegyláncz, mint általán Vasbekerítik. Vasmegye észak-nyugati részét szintén
megye e felső hegyes vidéke, ásványtani tekintethienczek lakják.
A mi nálunk a palócz, az a németek közt a ben igen gazdag; a hegyeke határban mindenfelé
hiencz; még földje is többnyire oly hegyes és alá vannak aknázva, mert azelőtt nagyban vitték
sovány, mint a palóczoké. Kicsinyje, nagyja ugy itt a kénbánya-müvelést.
Esős időben az elhagyott bányaüregekben
ejti ki a szót, — hogy népiesen fejezzük ki maásványos
s lúgos viz fakad fel, melynek gyógygunkat— mintha kása volna a szájában. A hiencz
nevezetet egy falu sem akarja magára venni. Kü- erejével egy nyomorult betegen kisérlet tétetvén,
lönben szorgalmas, jószivü, de többnyire sze- az alkalmazott fürdés után az illető béna — a szó
teljes értelmében — nemsokára szerencsésen felgény e nép.
Itt, mint átalán az ország nyugati határszé- lábbadt.
A vidék jeles ásványnemei ritka szép gyűjtelein, minden helységnek két neve van: magyar és
német. E kétnyelvü helynevek eredetét s történe- ményben szemlélhetők a borostyánkői kath. leltét érdekes volna az illető statisztikusoknak ta- kész, főt. GiegJer Gy. ur szives magyar vendégszerető házában. Szép faopálok, rézérczek, s künulmányozni s bővebben kifejteni.
lönösen
kigyla (serpentinkő) fordul itt elő nagy
A.z érintett hiencz falvak, melyeken utam
mennyiségben,
mely többféle fényüzési tárgyakká
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fel
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tárgyak,
m
ket
egy
ideig
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mond: ,, csávát dugtak a fódésbe." Szikra helység
Mielőtt
kirándulásom
végczéljához — a jeles
szintén magán viseli nevét, mert ott is gyakran
van tüz. — A táj erre több^-kevésbbé hegyes- gyógyvizéről s bájos vidékéről annyira nevezetes
völgyes. Csávától délre két erdős hegy közt kel- tárcsái fürdőbe értem volna, Máriafalván a góth
lemes völgyön s réteken át egy kis sebes patak izlésü ősrégi templomot, mely sz. István király korából való, s Gyimótfalván Batthyányi F. gróf szép
mentében vezet az ut Felső-Pulyáig.
angol kertjét néztem meg. Ez utóbbi helységtől
Ha az utas magyar, s először veti erre a sors, A kies fekvésü tárcsái fürdő már csak tiz percznyi
kedves meglepetés vár itt reá, mert itt magyar távolságra van; de azon két órai gyalogolás is,
szót hallhat minden ajkról. • . • Valóban bámu-melyet az ut Borostyánkőtől Tárcsáig igénybe
landó, miként e hiencz vidék kellő közepében, vesz, a festői szépségü hegyes vidék bámulatába
honnan a mej;ye délkeleti részei felé csak mintegy merült vándorra nézve még csak hosszunak sem
három mérföldnyire kezdődnek a magyar faluk. tetszik, mert majd minden nyomon megragad
Felső-Pulya kis helység, melynek lakói többnyire egy egy szép tájkép, melyben szemünk íilig győz
nemes származásuak, hogyan tarthatta fenn oly eléggé gyönyörködni.
tisztán nemzetiségét!
Végre Tárcsán vagyunk a fürdőben, melytől
E magyar helységet ma is sok birtokos (com- a hasonnevü falu csak nehány perczre esik.
possessor) lakja. Igen közel esik hozzá déli irányA fürdőintézet pár év óta közvetlen gr.
ban ugyancsak magyar szomszédja: Közép-Pulya; Batthyányi F. uradalmi igazgatósága alatt áll; s
s igy mint két jó szomszéd egymást támogatva, az életrevaló javitások, czélszerü épitkezések már
nem félhetnek, hogy a körülöttük levő hienczek is szép haladásra mutatnak. A mult évben a
a\agy horvátok közé beolvasztatnak. E két savó-kúrát használók számára a sétakert nyugati
testvérfalu lakóinak száma 1200. A régi háborus részén csinos svájczi lak épült. Itt valóban csupán
világban elpusztított Közép-Pulya mezővárosnak az ipar és szorgalom felkarolására, a fürdői élet
helyét ma a falutól nem messze mutogatja a mos- kényelmesbbé tételére van még szükség, mert
tani nemzedék.
maga a szép természet Tárcsán mindenféle adoMielőtt Sopronmegyét elhagytam volna, még mányát pazarolva szórta szét. A vasmegyei legKőhalmon s Ostoroson kellett keresztül mennem. festőibb hegyes vidéknek itt van mintegy előcsarOstoroson alól egy lejtős hegyen leereszkedve, noka ; innen esnek a legszebb kirándulások a közel
gyönyörü tájképet pillantunk meg. Kőszegtől fekvő érdekes régi lovagvárakhoz, bányákba stb.
északnyugatnak magas hegyláncz húzódik; e Itt e tiszta, egészséges és zamatos levegőjű kies
hegység kies tövében fekszik Léket vasmegyei helyen buzognak fel a kecses najádok ama gyógymezőváros a Gyöngyös folyó jobb partján, mely erejü üditő ásványforrásai, melyek a szenvedő
határt képez Vas- és Sopronmegye közt. Lékán emberiség közül már oly soknak visszaszerezték
alól egy előrenyuló hegygerinczen mégromladozó azt, a mi e földön legnagyobb kincs — az egészmagas falaiban is imposant látványt nyujt a mesés séget.
multtal biró, hajdan nevezetes szerepet játszott
Tárcsán három különféle gyógyhatásu áslékai vár. Némelyek tudni akarják, hogy e vár ványviz van használatban. Az országban széthorvalaha a templariusoké volt. Legujabban a vár- dott tárcsái savanyuviz az u. n. Károly-kutból
kápolna egy kibontott vakablakában két szentet való, 8 rendesen ezt használják a gyógykezelés
ábrázoló freskó-fest vényre akadtak. A két alakon alatt levő fürdővendégek is, kiknek összes száma
miseruha van, kezükben könyv, stolájukon több az utóbbi évek alatt 200-on felül volt. A tárcsái

f
'keken m'ndenütt szemjlyesen gyujt és fáradh - zendő, hogy akkor a két állam még jobban gyülölte egymást, mint most, mert a függetlenségi
lanul formatizál.
Innea az osztálytagok Bútorba siettek, hol harcz még élénk emlékében élt az angoloknak.)
miután a kőszéntelepet, mely a szabad légen „No jól van," folytatá a felügyelő, ,,de hát ért-e
csakhamar boailadozó barna kőszenet nyujt, meg- jól a nyomdászmesterséghez? Tud-e szedni?"
tekintették, az egri főkáptalan, mint birtokos ál- Franklin a betütartókhoz ment s igen rövid idő
tal szívélyes vendégszeretettel fogadtattak és a alatt szt. János evangéliuma I. fejezetének eme
hozzájuk csatlakozott tagokkal együtt, inagyaro3 sorait szedte ki: „Nathaniel pedig monda neki:
uzsonával meg vendégeitettek. A pohárköszöntés Avagy jöhet-e valami jó Nazarethből? Filep pedig
itt sein maradt el. Egy öreg ur Rómer Flórisra felel vala neki: Jőjj és lásd m iga i!" Mindezt oly
mint kiváló régészre emelte poharát, ki viszont Ip o- gyorsan, oly pontosan tévé, — s az idézet a mellyi Arnoldot, a szives házigazdát köszöntötte fel, lett talá ó, bár gyöngéd szemrehányást tartalmakiben mesterét tiszteli. Mielőtt a tagok visszain- zott, — hogy Franklin azonnal illő alkalmazást
dulasra elfogiahák kocsijaikat, dr. Rózsay gyüj- és fizetést kapott a nyomdában. (Az „American
tést rendezett a bányászok részére, mely 10Ü frtot Phrenological Journal" után.)
eredményezett azok segélypénztárának.
© (Fürdés a Holt tengerben.) Rhodes Albert'
Másnap, aug. 27-én az egyes csapatok ma- palaestinai útirajzaiban a többek között ezeket
gánkirándulást rendeztek Felső-Tárkányba és irja: „Szinte húrom negyedóráig voltam a Holttengerben s egészen megerősödve és fölfrisülve
Apáthfalvára.
Aug. 27-ének reggelén tartatott meg a zár- jöttein ki abb:')l. Az a fájdalmas érzés, melyről oly
ülés, melyben a jövö évi XTV. nagygyülés helye sok utazó beszél, semmi sem volt egyéb, mint egy
volt megállapitandó. Az elnök azon kérdésére, kis könnyed, kellemetlen viszketés. Ha valaki a
hol tartassák az mög, az egy lélekkel felkiáltott Holt-tengerben meg akar fürdeni, főfigyelmét oda
„Éljen Fiume" volt a felelet, mire a gyülés áttért irányozza, hogy orrát, szemeit és száját a viztől
a tisztviselők megválasztására. Elnökökké lettek msgóvja;<me,t akkor a fürdés olyan jól és kelleSkarpa lovag és b. Vécsey szabolcsi főispán, al- mesen esik, hogy semmi kivánni valót nem hagy
elnökökké Matkovics Gáspár, Ipolyi Arnold., Ha- maga után. En gyakran fürödtem az Atlanti- és
bisz Géza orvostudor; titkárokká Radics Akós, Földközi tengerben, valamint hőforrásokban is,
(ir. Poór Imre és dr. Bodogh Bertalan. Ezután de oly üdítőnek egyiket sem találtam, mint a
Szapáry Gyula gr.,Hevesmegye föispánt helytar- Holt tepgert."
tója emelkedett hangu beszédben bucsuzott el a
** (Tarka gyümölcsök.) Hildebrand bonni
vándortársulat tagjaitól. Kubinyi Ágoston viszont tanárt a mult őszön meglepte az, hogy napszámoa gyülés nevében vett bucsut és mondott köszö- sai nehány burgonya bokor alól tarka krumplikat
netet az egrieknek a lelkes fogadtatásért és fényes szedtek ki, t. i. a burgonya héjjá fehér és lila szin
vendégszeretetért.
foltokból volt keverve. Utána látott tehát a dologDélután a ta^ok a lyceum előtti térre gyüle- nak s kisült, hogy az ültetéskor kétféle, u. m.
keztek, hol kocsira szállva, Párád ra rán lultak. fehér és az ismeretes lilaszmü burgonya levén
A magyar orvosok és természetvizs- Itt a tagok az elszállásolásnál húrom csoportra készen, egyvalaki időtöltésből a lilaszin riigyeit
szakadtak. Egy részük a timsós-fürdőházban és kimetszegette, s a feliér burgonyák szinte kimetgálók közgyülése.
Károlyi gr. kastélyában szállásoltatott el, más szett rügyei helyére dugdosta és megforditva.
része a faluba került, harmadik csoport Cseviczébe Az igy elültettekből lett aztán a tarka krumpli.
IL
szállíttatott át. Vacsorára a tagok nagy része a Ez magában nem nagy fontosságu felfedezés,
A megnyitó nagygyülés befejeztével a gyülés timsós-fürdőházba gyülekezett össze, hol nemso azonban jelentékenynyé lett az által, hogy az igy
tagjai az érseki kertbe sereglettek, hol a tere- kára, mig az utazás fáradalmait a tagok kipihen- oltott burgonyák egyszersmind nemesedni látszotbélyes gesztenyefasor árnyában párhuzamosan ték, a fürdővendégekül ott levő kisasszonyok és tak. Hildebrand tanár tehát megpróbálta e módfelállított asztaloknál szivesen látott vendégei asszonyságok szives közreműködésével rögtönzött szert alkalmazni más növényekre is, oly formán
voltak az érseknek. Az idő esőro állt már kora tánczmulatság kerekedett.
t. i. hogy azoknál meg a himport keverte egyik
reggeltől fogva, mi a rendezőséget, tekintve a
A rák>vetkező napon a reggeli órákban a rokonfaj növényről a másikra, és ugyan ily eredköltséges előkészületeket, aggéljiylal töltötte el, Csevicze melletti üveghuta vétel ett szemle alá ménynyel. Gyakran a természet maga is megteszi
azonban időközben a jó kedv felde.rültével, a fel- minden részeiben, és sok, ki az üvegkészités a keverést, midőn ugyszólva *^- idegen himpor
hők is oszladozni kezdtek, mi ncui kevéssé folyt módját most látta először, alig tudott megválni jut valami uton a nővirágra, s magától előáll a
be a kedv fokozására, mely csakhamar a nyelve- onnan. A szegény munkások részére itt is gyűjtés korcs, mint pl. tudjuk, hogy a tengeri esö veken
ket is megoldotta, és megindult a toasztok hosz- rendeztetett.
a sárga szemek közt, nehány fehér, vagy aczélszu sora.
Innen a társaság a Timsósba rándult át a sziirke szemek találkoznak, melyek mindig egy
Másnap, aug. 25 én a nagygyülés tagjai a hitelesítő közgyülésre, melyen Flór Ferencz orvos- másik válfaj himpora általi megtermékenyítés
különböző szakosztályokra oszoltak: fel s igy ala- uiüor vitte az elnökséget. Losteiner a parádi szülöttei.
kult a következő 8 szakosztály :
** f Valami a világ st.atistikából.) Az egész;
fürdők több éven át orvosa, szép értekezésben
1) Orvos-sebészi, 2) államorvostáhi, 3) állat- előadta a csevicze- és titnsós-fürdők gyógyhatá- földön él 1303 millió ember ,9 beszél 3604 nyels növénytani, 4) á^x'.any-, föld- és vegytani, 5) súit, és Erdey Fülöp a Mátrabánya részvénytár- ven és vall 1000 féle hitet. Évenkint meghal 33
természettani, 6) gazdasági, 7) archaeoiogiai, 8) sulat közelben levő rézbányájának leirását adta millió; s igy naponta 91,954, minden perczben 60
társadalmi tanok szakosztálya.
elő. Mindkét érteke és fölvétetik az évkönyvbe. s minden másodperczben 1. A száz évet eléri 1000
Ezen szakosztályok a rákövetkező két napon Aiiii hangzottak el az elnök ajkáról az • utolsó közül egy; a nyolczvanat 500 közül egy és az
át is üléseztek, és nem egyben igen élénk viták búcsú szavak, mozsarak döreje jelezte, hogy a gr. 50-et 10Ö közül 1. — Vallási tekintetben van
fejlődtek ki, melyekben az ősmert tekintélyek Károlyi György által rendezett ebéd készen várja 335 millió keresztény, 5 millió izraelita, 600 milmellett, örvendetes tanulságául annak, hogy az a vándorgyűlés tagjait. A kastélytól mintegy 300 lió ázsiai hitű, 100 millió mohamedán és 200 milujabb nemzedék a mai tudományosság színvona- lépésre egy fasátor alatt 20 aszta! volt elhelyezve, lió pogány. Van 170 milli > róm. katholikus, 80
lára akar és tud emelkedni, egyes kiválóbb, s ed- melyek diszes teritéke mindenkit meglepett. Az millió°gör'ög hitű és 85 millió protestáns.
dig ösmeretlen nevek is tüntek föl.
ebéd végeztével a szomszédos rézbánya megtekin** (Kosciusko végrendelete.) Magyarországtése
adatott ki jelszóul. Mig erre msndenki felké- ban, a hol mindenkor kiváló rokonszenvvel viselA délutáni órákat a tagok a városnak lapunk által ösmertetett nevezetességei és a he- szült, Batizfalvi Samu gyüjtést rendezett az az tettek Lengyelország irányában, érdekkel fogják
vesi gazdasági egylet által rendezett kiállitás napon szerencsétlenség által sujtott Recsk köz- olvasni Kosciusko végrendeletét, melyet énen
sége részére; 180 frt gyült össze, s a jelen volt most fedeztek fel az Ügyesük-Allamokban. Az
megtekintésével töltötték el.
Az aug. 25-én a kaszinóban tartott bálról recski biró, ki szálas termetével és feltünő magyar irat egy félszázadig elrejtve maradt egyalbemarelég lesz annyit fölemlíteni, hogy azt Eger szé- jellegü arczával általános feltünést okozott, meleg lei clarck hivatal irattárában. 1798-dik évi május
pei igen gyer számmal látogatták meg, mit né- szavakban mondott köszönetet a szép részvétért. 5 ikéről van keltezve és 1819 dik évi május 12 én
me'yek azzal igazoltak, hogy a „tudósok"-ról i A rézbánya és a huta megtekintése után bál tar- adatott át Thomas Jefferson által a nevezett hinem igen tételezik fel a nők a tánczkedvet. Bármi tatott a timsós-fürdőház teremében , mely éjfél vatalnak. Jefferson elismerte, hogy az irat egész
terjedelmében barátja, Kosciusko Thaeddaus tálett légyen is azonban oka az elmaradásnak, azok, utánig jó kedvvel folyt le.
kik megjelentek, kivilágos kiviradtig igen jól taVégül vasárnap 10 órakor felkerekedtek a bornok kezeirása A végrendelet végrehajtását
lálták magukat.
tagok, s ki Egerbe, ki Pest-felé tartott, istenhoz- aggkora miatt nem válalta el,'A végrendelet igy
Augusztut 26-dikán az ásvány-földtani osz- zádot mondva egymásnak a fiumei viszontlátásig. hangzik: „En, Thaeddtius Kosciusko Amerikába
készülvén utazni, kijelentem és rendelem, hogy
F.
tály, melyhez sok más osztálybeli is csatla
azon
esetre, ha egyébként nem rendelkezném az
kozott, délutáni 2 órakor kirándulást rendezett.
Egyesült-Államokban
ezennel
v a a . v o n O m felől,
Bátorba az ottani kőszénbányák megtekintéEgyveleg.
felhatalmazom Thomas Jefferson barátomat, hogy
sére. Miíí :i hozzászegődött tagok utjokat egyenesen Bátorba vették, addig a földtani osztály a, S. 1. (Miként nyert Franklin Európában al vagyonomat négerek vásárlására fordítsa, kiket
tagjai Szarvaskőnek kerülve, megtekintették a .kai lazást?) Mikor a hires Franklin Benjámin, nevemben szabadokká tevén, ipar vagy egyéb
Pyrker érsek által Szilvás és Apáthfalva-felé ve- Amerikának egyik legnagyobb szülötte, még foglalatosságra oktassa, uj életpályájukra az erhető hegybevágott, 8 hatalmas sziklák lerombo- egészen fiatalon Londonba ment, hogy valami kölcsiség törvényeiben is tanitván,.a végből, hogy
lása által eszközlött utját, mire segédkezet nvuj- alkalmazást kerecsen magának, a miből megélhes- jó atyák és anyák, férjek és feleségek l-hessenek.
t
ottak Szabó Józsefegyetem: tanárnak az ott alá- sen, betért egy nyomdahivatalba s kérdezte, hogy Oktassa továbbá polgári kötelességeikre is, hogy
'•ompölygő Eger patak nudrében talált kőzetek nem fogadnák-e be nyomdász-segédnek? „Hon- mind önnön, mind az ország szabadságának véósszeszerzésrfben. A buzgó tanár ugyanis felada- nan valo ön ?•• kérdé a nyomda felügyelője. delmében a társadalmi jó rendet fenntartsák, és
tává tevó, hogy a hazának mintegy negyven in- „Amerikából," felelé Franklin. .,Ah, mondá a m.guk is minden irányban boldogok legyenek.
tézetét megajándékozza kőzetgyűjteménynyel, felügyelő, „tehát Amerikából! Egy amerikai Thomas JefFersont kínevezem végrendeletem,
lie!
y czélból a szünidők alatt általa bejárt vidé- ficzkó alkalmazást keres Angliában." (Megjegy- végrehajtójának. T. Kosciusko 1798. május 5 én.

ásványvízforrások legujabb vegyelemzés szerint
a jód- és bromot tartalmazó égvényes sós és vasas savanyuvizek sorába tartoznak.
Tárcsától egy órajárásnyira gyönyörü völgyben fekszik a goborfalvi savanyúkút, hova a
fürdővendégek gyakran kirándulnak, s egyuttal a
Körmendy-féle dárdany-(antiinon-), a máriafalvi
kőszénbányát, és a gróf Batthyányiak szalonaki
ősi várát egy kis kerülővel szintén utba ejtik, hol
a még j ) karban levő magas sziklavár, a szalomiki
(Schlaning) kath. régi góth templom a a templáriusok kolostor-romjai nem kis mértékben lekötik
az idegen figyelmét.
A fürdői idény Tarosán közönségesen május
végén kezdődik s szept, hó utoljáig tart. A vendégek mulatt atásáról az idény alatt a laktói (Lackenbach) általánosan kedvelt izraelita zenetársulat gondoskodik; azonkivül van társalgó- és
tánczterem, jókora könyvtár, hol ki-ki tetszése
szerint töltheti a szórakozásra szánt időt.
Ha Tárcsának könnyebb közlekedése volna,
mint az eddigi: akkor hihetőleg távol vidékekről
is többen látogatnák e jeles gyógyerejü fürdőt.
A közlekedés Szombathelyről Felső-Őrig társaskocsin történik, 8 innen Tárcsa még egy órajárás;
tehát még mindig jó hat mérföldnyire van a
sopron-kanizsai vasut szombathelyi állomásától.
Apropos vasut! Ha valami lelkes vállalkozónak
még eszébe ju f na, hagy itt e bányákban oly gazdag vidéken csak egy lóerejü vasutat is valósítson: ezt legelőször is a tárcsái fúrdővendégek
köszönnék meg, s bizonyosan szivük mélyéből
kivánnak, hogy a közlekedés ily derék előmozdítóját az Isten sokáig — tartsa.
Kápolnai B.
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Irodalom és művészet.

Melléklet a Vasárnapi Ujság 36-ik számához 1868.

TÁRHÁZ.

diszebéden lelkes felköszöntések voltak és egyés eleségét, sőt még a marhát is dühöngő lángok
kis zavar is, a mennyiben soron kivül fölállott martalékává tette, mely összes kár csakis nagy— (Keleti Gusztav,) jeles tájképfestészünk, valaki Kossuthra üritvén poharát; erre egy más jából felvéve 80,000 o. é. forintra becsültetett.
ki majdnem háromnegyed évig tartózkodott kül- Deák Ferenczre köszöntött és viharos lelkesedés
földön, hogy! Európa fővárosainak műintézeteit kisérte szavait. Az ünnepélyen minden felekezetMi ujság?
lássa és tanulmányozza, ismét visszaérkezett fővá- ből számosan vannak jelen.
rosunkba.
** (A magyarországi minorita rend) e napok— (Pákh Albert síremléke.) A Pákh Albert
# (B. Orbán Balázs) Székelyföld czimü ban tartotta Miskolczon tartományi uj főnökvá- síremlékére beérkezett tervrajzok kőzül az fogadnagy művének első kötete, mely Udvarhelyszé- lasztását Marangoni Lajos római szerzet-kormány- tatott el, melyet az elhunyt több barátjának fölket ismerteti, a sajtó alól kikerülőben van. E kö- zó elnöklete alatt. A választás Pongrácz Gellért | kérése folytán Schmidt Frigyes híres bécsi épitet 25— 30 ívet tesz; van benne egy aczélmet- atyára esett.
I tósz készitett. E román stylü síremlék kétségkivül
szetű kép, 5 más önálló kép, 35 szövegbe foglalt
^}: (Leánynövelő-intézetet) állitanak Debre- egyik legnagyobb ékességét fogja képezni a kekép és 36 kisebb vignette. — E kötetre külön is czenben Tánczos István és neje De Combaz Er- repesi temetőnek. A sirirat fekete márvány táblán
élőfizethetni 2 frt 10 krral, díszben 3 frt 20 krral. zsébet, melynek programmját szétküldötték.
lesz alkalmazva, melyet szürke márvány oszlopok
Az előfizetési pénzek október l-ig Iláth Mór
köritenek. A síremlék kivitelével Gerenday Ankönyvkereskedésébe küldendők. — Ajánljuk oltal bizatott meg.
Ipar, gazdaság, kereskedés.
vasóinknak ujból is ez érdekes munkát, mely** (Az udvar) szept. 14-én vagy 16-án fog
hez egyes kötetenkint is hozzájuthatni. — Sa** (Budapestről) egy kiviteli társulat szerző- Budára érkezni, s talán még ugyanaz nap Gödölját ajánlatunk mellé álljanak itt szerző föl- désileg 140,000 font szőlőt köteles az idén Orosz- lőre megy. A királyné gyermekeivel együtt buhívásának következő sorai : „Mivel a vizsgá- országba szállitani. Sz.-Endréről pedig egy társu- csujáratot fog tenni itteni tartózkodása alatt
lódásom alá vett terület kétségtelenül hazánk lat hetenkint 53 mázsa szőlőt szállit Berlinbe.
Mária-Remetére, szerencsés szülésének emlékéül,
egyik legérdekébresztőbb részét képezi, 8 mivel
** (Bortermelőinknek) egy régibb szükségén s az ottani oltáron hálaáldozatot fog bemutatni.
én nemcsak felületes, hanem alapos, minden lesz segítve, mert mint értesültünk, egy részvény** (Király ö Felsége) az őszi vagy téli hónaigénynek megfelelő, minden oldalról felvilágosító társaság alakult, „Tokaj hegyaljai hordó és fapokban — hir szerint — Dalmatiát fogja összeleírást akartam előállítani: az elvállalt munka ne- gyártmány társulat" czim alatt, mely czélul tüzte
utazni; hosszabb ideig fog tartózkodnia tengerparhéz, fáradalmas és soká tartó volt. Isten erőt és ki Hegyalját, általában a bortermelő vidékeket jó
ton, Zára- s Triestben.
kitartást adott annak létrehozására, s találkoztak hordókkal és szüretelő edényekkel ellátni. Meg** (Pestvárosa felterjesztése) a honvédelmi
oly lelkes honfiak, kik az egész munkára tett elő- szünik tehát jó szüretkor az edényekben való
miniszteriumhoz
a Károly kaszárnya épitése ügyéfizetés által annak költséges kiállítását, vagy hiány, s bortermelőink megmenekesznek a bodnáben
elkészült
és
fel
is küldetett; ennek végsorailegalább annak megindítását lehetségessé te- rok zsarolásától. Az alapszabályok, nyerendő enban azt is jelenti, hogy a tanácsot utasitá az épités
vék. A mellékelt képek tájképeket, népviselete- gedély végett már az illető helyre benyujtattak.
megszüntetésére: az illető katonai hatóság azonket, romokat, műmaradványokat, alaprajzokat,
**
(Több
gyártulajdonos)
azon
eléggé
nem
ban a hozzá intézett felszólitásra azt felelte, mifeliratokat stb. fognak ábrázolni s a munka érdekét nem kis mértékben fogják emelni. Felhivom méltányolható szándék létesítésén buzog, hogy szerint a város végzésének nem tehet eleget,
ezennel tisztelt honfitársaimat, hogy midőn emun- consortium alakuljon egy oly nagyszerü épit- miután ellenkező eljárásra a „reichskriegsminiszkának birtokához olcsón hozzá juthatnak , egy- mény . kiállítására, mely legalább 5000 gyár- terium"-tól utasitása van, s Deutsch vállalkozót
szersmind engem nagy áldozatokat igényelt, s munkásnak adjon olcsó és elégséges lakást. Ez kötelessége teljesítésére szoritani fogja. Megválik.
** (A honvédseregbe átlépett) volt csász. kir.
folyvást igénylő vállalatomban támogatni kegyes- épület hir szerint a váczi temető és az államvaspálya
indóháza
közti
térségen
fogna
felépittetni.
katonatiszteknek
ő Felsége által visszaadott nyugkedjenek."
** (Ujpesti takarékpénztár) alapítására egy díj-igények ügyében a „P. N." némi felvilágosi** (Tóth Ágoston) főmérnök a közi. miniszte- consortium engedélyért folyamodott. Az alaptőke tást hoz, hogy ez még véglegesen miért nincs
riumban előfizetést hirdet ,,A helyszínrajz és 100,000 ftra van tervezve, 100 ftos részvényekben. elintézve. Először is a kérvények nem érkeztek be
földképkészités történelme, elmélete és jelen állá** (Vásár.) Nyitramegyei Jablonitz mezővá- kellő gyorsasággal és számmal, sőt a zárhatáridő
sa" czimü művére. Mint a programmból értesü- ros évenkint három, ugymint: május, szeptember eltelte daczára még most is hátráltatja e körüllünk, e mű tulajdonkép azon utazásról való emlék- és deczember hónapok első keddi napján vagy mény némileg az elintézést; azonkivül a felszereirat, melyet Tóth ur legközelebb közép Európában ünnep esetére az erre következendő napon tar- lés az ezredektől beszerzendő okiratok, s az illetett. A mű nem csupán szakférfiaknak van szánva, tandó ors2ágO3-váaára engedélyt nyert.
tékesség tekintetében hatósági adatok szintén időt
hanem mindazoknak is, kik a magyar helyszínigényelnek. Az e tárgyban működő bizottság
rajzi intézet szervezésére netán befolyással vanazonban készen lesz mindenesetre akkorra, midőn
Közlekedés.
nak. Aigner és Rautmannál jelen meg, s 18—20
az összegek tettleges engedélyezése is a delegáivre terjed. Előfizetési ára 2 í't.
/ (Mult évi máj. 1 töl) decz. végéig követ- cziók által megtörténhetik.
** (Zenészeti ismeretek tárát) szándékozik kező helyeken állíttattak fel távirdaállomások:
** (Sérelmi kérdés) Pápafy Miklós volt honszerkeszteni Ráder Antal, melyhez egyéb anyag Pest és Váczközt, Vácz és Balassa-Gyarmat közt,
véd huszárfőhadnagy, jelenben az egyesült ameössze van gyüjtve, csupán néhány hazai zeneszerző Balassa-Gyarmat és Széesény közt, Szécsény és
rikai államok lovas századosa, ki Beniczky Laélettörténeti adatai hiányoznak még; azért azok Losoncz közt,• Losoncz ^és Rimaszombat közt,
jos eltünése esetéből Uj-Pesten elfogatott és a
beküldéséire kéri fel az illetőket.
Rimaszombat és^To^n^Pya'^'k.özt, Tornallya és pestmegyei börtönben zárva volt, onnan peRozsnyó köz|, É'ozsnyo ^s Igló közt, Igíó és Lő- dig 20 napi fogság után bizonyitékok hiányában
cse, köz^ Lőcse. é$..fKéstnSt;k ^özt, Dobsina és elbocsájtatott, a H—n esti lapjában nyilatkozik,
; l iöziutézetek, egyletek.
V Nagy-vesz
verés kö^t, r.PbHaj éá íSátoralj a- Ujhely hogy a rajta ezen bebörtönzés által ejtett sére! ''**JAz irói segélyegylet) alapitói közé 200 —, közt,-Pécs és irinltas , kőit, Trrhitás és Siklós lem megtorlására mindent el fog követni. Ha
200 frttal beléptek' Falk Miksa és b. Pongrácz WJfelV Siklós és íiarkiay t kózt, Rózsahegy és Alsó- pedig méltó elégtételt nem kap, akkor uj hazájáJffmH.'A-Pestii .íía^ó persely'ébeft aug. folytán ^ubia^közt^ BajaCés Kalocsa közt, Brassó és Elő-" hoz fog folyamodni, hogy ez eljárásért — mint
' l l frjt 6 kr gyüít bé.'Mostantól kejsdve szerkesz- patak közt.''„r
"
•
•
irja — Amerika eszközöljön ki számára elégtételt.
tőségünk''jus p'er'aélyt te*sz'ki e^regytet javára. Á<
,'" Jf,:(A csatorna építések ügye) hir szerintel'ő- Á „Magyar Ujság" erre a következő fölvilágosi•* (Az^izraelita magyar egylet) uj egyesületté fordulván a minisztertanácsban, ez oda döntötte el tást hozta, a mi annál meglepőbb, hogy épen a
alakul. Neve lesz" „Magyar Sión." Czéljai: a val- az ügyet, hogyf egyelőre cz építések nem fogana- „MagyarUjság" kél a hatóság védelmére. „Pápafy
lásos műveltség terjesztésé a njagyaf,zsidóság kö-' tosíttatnák, mfután a rendkivüli munkás-szükség Miklós esetéből, kit Beniczky Lajos rejtélyes elréb&fr, iróáaltni kiadások' által.'Egy tag évenkint és az állampénztár nagy térheltétése is'nem enge- tünése alkalmából alapos gyanúk következtében
két forintot fizet, s ajkiadvány okból 20—30 ivnyi dik. Elkerül.hetlen szükségnek nyilvánitá ellenben elfogtak, iszonyu lármát csapnak az itteni lapok,
mairtX könyvét'kap**
"
a .minisztertanács a pestbúdai vasuti összekötő, melyek értesülései pedig ha nem is épen hibásak,
(AzigazsjdgitgymiÁiszfcr)CéüYtig\i tanácftqgt, hidat.^mely^et hem^vállalkozási^uton,'hanem orszá- sok tekintetben tulzottak és mégis hiányosak. —
és Tauffer "Emil;.-fogalmazót külföldre küldte a gos költségen fog létesittetni ;_hasonlófepen sür- Azon helyzetben vagyunk, hogy a kérdéses ügyet
külföldi tektiité^s-, a haladás követelményei sze- gősnek mondatott ki a károlyváros-fiuniei vasút- mindkét oldalról megvilágosítva helyreigazíthatrint szerVezétt fegyintézetek tanulmányozása vé- vonal, mely szintén állainilag,. építési vállalkozók juk a P. L. hibás értesülését. E lap azt irja, hogy
gett, öapzeatazzak Poro*sz"r és Szászországot, által létesitendő.
Pápafy Miklóst „hamis gyanu'- alapján elhozták
• »'"..
, '\JI
Oldenburgot, Bajdroszágot é Svájczot, hogy átlakásáról és börtönbe vetették, hol kihallgatlanul
?
tanuliíiányazz'ák a különféle rendszerek szeriiit
maradt aug. 28-ig. Ez állitás téves. Először nem
Balekek, elemi csapások.
szervezeti fegyintézeteit. • jelenleg Badenben
„hamis gyanu" aíapján fogták el, hanem azért,
vanna'k, hol a kormány részéről előzékeny fogad** (Gróf Forgách AnUd) volt magyar udvari mert az ujpesti kávés és neje eskü alatt bizonyítatásban részesülnek, g 4ol a bruchsali fegyinté- kancz^lár kékkői birtokán vadászván, fegyvere tották, hogy compromittáló nyilatkozatot hallotzetet nézik meg,' mely,^ magán rendszer szerint töltése,, alkalmával három ujját ellőtte, és arczát t a k saját szájából. íly esetben akárkivel sem tetvan szervezve.
" . *
"tek volna máskép. Nem áll egyébiránt az sem,
egésze'n összeégette.
'i
^, ** (Herczeg Odescalchi Gyulánét) Aranyos- hogy 28-ig kihallgatlanul maradt vizsgálati fogMedgyesen egy kirándulás alkalmával lovai elra- ságában- P-nak nálunk tett saját vallomása szerint
%yház és iskola.
gadták, 8 a herczegné arczán több sérülést szenve- negyedik nap jegyzőkönyvet vettek fel róla, a 10.
^ (Az unitáriusok háromszázados emlékün- deti. A sebek azonban nem y«sz^lyesek. A kocsi- napon pedig a törvényszék elé hivták. Ezalatt folynepe) aug. 30-án' megkezdődött Tordán. A meg- ban ült gyermekeknek semmi bajok sem történt. tak a vizsgálatok s mivel P. mindent állhatatosan
tagadott, s a vizsgálatok másrészt sem vezettek
jelenő püspökit jígyházi és világi hatóságok tisz- A kocsi teljesen szétzúzva került Kolöasvápra.
teikedve fogadták*. — A népes főconsistoriumi
•
' •• (Moc&pnokon) .Nyitramegyében augusztus kellő eredményhez, elegendő bizonyiték hiányágyűlésről kixály ő Felségéhez hódolati, a minisz- 14 én délelőtti 10 órakor egy csűr kigyulladt, ban a 28-dik nap szabadon bocsátották. Hogy
teriumhoz bizalmi föliratot intéztek. Ugyanott mely a^déli szél által terjesztve, alig 1% óra alatt nejétől, gyermekeitől elzárták, nagyon terméolvastatott föl az angol unitáriusok és az erdélyi 68'lakházat, 47 nagy és l l kisebb pajtát mellék- szetes a vizsgálati fogság alatt, mikor ily terlutheránusok üdvözlete. Isteni tiszteletén a lelki- épületeivel, nagyobb mennyiségü gabonát, az helő ; a gyanu, mint ez esetben volt, nem is leheismeret szabadságának történetét fejtegették. A összes takarmányt és szalmát, gazdasági szereket tett máskép. Nem áll tehát az sem, mit a „P. L."
\
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— Csorna. K. E. Tudomásul vettük, 8 további szives
mond, hogy a bécsi amerikai konzul közvetitése bankház két küldötte el is hozta a pénzt azon özremüködését elvárjuk.
folytán helyezték szabad lábra. Mert ámbár P., állítással, hogy a nyeremény csak 12,000 ft, mely— Nowra. (A tengeren tul.) A terv igen merész: , ,A
mint egykori amerikai tiszt és állampolgár igényt ből Kralovánszky ur 1000 ftot nekiek utiköltség- magyar parliament és Ferencz József ó felsége küldjön
egy hajó-expeditiót, p. o. 2 - 3 rendesen fölszerelt
tarthat is az amerikai polgárjogra, miután évek és jutalmul adott; később derült ki, hogy 2000 mielőbb
hadihajóba Csendes-tengerre Pápua még eddig semmiféle
ftig
megcsalotott.
Ugy
értesülünk,
hogy
Kraloóta Ujpesten lakik s ezuttal magyar állampolgár,
nagyhatalom által birtokba nem vett nagy szigeti-kontikriminális esetekben, minő a jelenlegi, semmi köze vánszky ur a 2000 ftot per utján követelni fogja; nenselfoglalására, s ott egy magyar gyarmat alapítására!!"
ha
megnyeri,
a
nyíregyházi
tanitóképezdének
Az arany, gyöngy, gyémánt s más drágaszerek roppant
személyéhez az amerikai konzulnak. A megye
tehát egészen ugy járt el, a mint eljárnia kellett, adja, melynek kamata szegény és szorgalmas lokasága kecsegtető ugyan, de Pápua kanibal (emberevő)
lakosai kevésbbé. — A gyakorlatiasság hazájából életretunulóknak lesz kiosztandó.
s ha P.-nak van mit keresnie, megindíthatja a
alóbb inditványokat várunk.
'
*
(Leczke
a
pontosságról.)
Egy
angol
birópört vádlói ellen.
** (A József főherczeg nevét viseld) magyar ság közelebb kárpótlásra itélt egy vasúttársaságot,
SAKKJÁTÉK.
gyalog ezred megérkezett Pestre, és a Károlyka- melynek egy vonata a kiszabott időről elkésett, s
ez által kárt okozott egy utazónak.
szárnyában helyeztetett el.
458-dik
sz. í. — Smith T.-tól
** (Amerikai párbajt) sejtenek egy öngyil** („Bem apó") előadatása első hetében 7659
(Londonban.)
frt brutto jövedelmet hajtott a budai színháznak. kosságban, melynek az Eszte-ezred egyik kapitánya, Ficzély Imre lett áldozata. M. hó 28-ikán
Ez idő alatt 14,378 ember nézte meg.
Sötét.
este iőtte agyon magát az Orczy-kertben. Rende— (A Drouyn de Lhuys elnöksége alatt álló) \
zett viszonyok közt élt s átalában becsült katona
„Société Impériale zoologique d'Acclimation"
volt. Egyéb okokból is hiszik, hogy öngyilkossábizottsága Párisban legujabban megválasztotta gát amerikai párbaj idézte elő, halálos golyót
Wágner László urat, a m. kir. József-műegye- húzván.
tem i. tanárát, magyarországi kültanácsosává. E
** (Karvassy) pesti egyetemi tanár fia f. h.
megtiszteltetés annál kitüntetőbb, mivel nevezett
22-dikén Szolnokon pisztolylövéssel véget vetársaság nagy horderejü működése az állat- és
tett életének. Hadnagy volt a Steininger ezrednövénytenyésztés és honositás körül, ugy Franben, elöljárói és bajtársai tiszteletét birta, s rencziaországban, mint külföldön közelismerésben
dezett pénzviszonyok között élt, — az öngyilkosrészesül, s a franczia császár és számos külföldi
ság oka tehát még nem derült ki.
uralkodók pártfogása alatt áll.
— (Halálozások.) Újfalusi Péchy János a
** (Az „Ország" cz. biztosítóintézet,) kezelő
nagyszebeni ügyvédi kamara elnöke, a n.-szebeni
igazgatójának Ullmann József urat, a „Riunione"
evang. ref. egyházközség főgondnoka, és a „Trantitkárát választotta meg.
silvania" biztositó bank igazgató tanácsosa életé•* (Xántus János) a pesti állatkert igazgatója
nek 53 évében f. hó 25-én elhunyt. — Rimanóczy
a természetvizsgálók egri gyülése alatt nőt jegyPál
barsmegyei birtokos 17 éves leánya Rimanózett el magának a felvidékről.
czy
Jolán
m. hó 11-én meghalt. — Vásonkeői gr.
# (Kolozsvártt) annyi szerencsétlenség forZichy
Ferencz
neje, szül. de Ville őrgrófnő aug
dult elő mostanában dühös kutyák marása miatt,
hogy a kapitányság szükségesnek látta rendelet- 26-án Vedrődön meghalt.
a
b
c
d
e
f
g
h
— (Zetelaki Sebestyén Gergely) jogtudor,
ben tiltani el bármiféle kutya szabadon bocsátását.
Világos.
nyugalmazott
kir.
táblai
ülnök
és
ideiglenes
itélő** (Az „Aradi lap" irja) hogy a rablók üldöVilágos indul s a 4-ik lépésre matot mond.
zésére kirendelt katonai Őrjárat szerencsétlenül mester f. év augusztus hó 19-én a borszéki fürdőn
életének
65-ik
évében
tüdőszélhüdés
követjárt, a helyett, hogy sikerült volna rablót elfogni,
A 453-dik számu feladvány megfejtése.
vagy legalább ilyekkel találkozni, előbb egy keztében jobblétre szenderült.
** (Beküldetett.) Az „Ország" biztositó inté(Pavitt W. S.-től Londonban.)
szegény oláht, ki vezetőül szolgált, lábszáron
Világos.
Sötét.
lőttek keresztül, aztán pedig pihenés alkalmával zet részéről lapunk mellett szélküldött fölhívásl.Veö—b8
He3—g2:
egy katonának lőfegyvere elsülvén, a golyó két ban a részvények megszerzésére nézve fölemiitett
vele szemben ült katonán ment keresztül. Mind- mód oda értendő, hogy az csak is az általános
2. Hg7—f5f
tetsz. sz.
két szerencsétlenségnek oka volt, hogy a katona- hirlapilag közzéteendő aláirás idejéig ajánltatott
3. Vb8—e8 — vagy g3 mat
Helyesen íejtették m e $ : Veszprémben: Fülöp József.
ság az uj szerkezetű lőfegyverrel nem tud bánni. a vidéken lakó résztvenni óhajtók könyebbségéül:
** (Ujabb csaló). Balla Gergelynek társa miután az aláírások Pesten kivül csak is nagyobb — Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — Debreczenben:
Zagyva Imre. — Pesten: Rakovszky Aladár. — Gehén?
akadt női alakban, de nem csekélyebb furfangos- városokban fognak eszközöltetni.
Glesinger Zsigmond. — Csákváron: Kling Iván. — Pété'
eágu eredmények nélkül, mint az ő viselt dolgai.
csen: Rády György. — Jászkiséren: Galambos István. —
Nemzeti
szinház.
E nő többféle alakban, különféle név alatt szereF.-Nyárádon: Gérecz Károly. — Boldván: "Váczi István.
— Felső-Bányán:Szilágyi Sámuel. —Komáromban: Nyáry
pelt és több helyütt fordult meg, mindenütt tetePéntek, aug. 28. „A szép marquisné.'1 Dráma 4 felv Ferencz.
— Karcsagon: Kacsó Lajos.— A pesti sakk-kör.
mes csalást követve el, és rászedve a kikkel érint- Irta Kövér Lajos.
Rövid
értesitenek. F.-Nyárád. G. K. Az utolsó külkezésbe jött. — Legelőször is Zemplénmegye
Szombat, aug. 29. „Zrinyi." Opera 5 felv. Szövegét éi demény nem sikerült. A négyesben világos huszár kétféleSajó-Hidvég nevü községében 1866-ik augusztus zenéjét szerz. Adelburg Ágoston.
Vasárnap, aug. 30. „Gyöngéd rokonok." Vigj. 3 felv képen indulhat (f 3 vagy b—3); a hármas pedig nagyon
havában tünt fel, hol menekültnek adta ki magát,
könnyü; nem közölhető.
Irta Benedix; ford. Radnóthfáy, S.
gr. Almásy Julia néven, mint a ki az 1849-ki
Retfö, aug. 31. Először: Ál já emberek."' Vigjáték 4
időben honvédezredes volt. Több nemü csalásai felv. Irták Barriere és Capendu; lord. M. M.
Kedd, szept. 1. „Afrikai n'á." Opera 5 felv. Zenéjé
végre felfedeztetvén, 1867. május havában elfogatott és az Ujhelyi törvényszék börtönében ül, szerz. Meyeerber
társlapjára,
Szerda, szept. 2. „Ál jó emberek." Vigjáték 4 felv
habár azóta folyvást tartó vizsgálata befejezve másodszor.
még nincs. Sajátságos késedelem az ottani törCsütörtök, szept. 3. „Mártha." Opera 4 felv. Zenéjé
vényszék részéről. — Törvényes neve Varga Ju- srerz. Flotow. — Éelvey Ilka k. a. föllópteül.
liana és férje Debreczeni János hegykerülő Misszeptemberhó l-töl kezdve
kolczon, még jelenlegisél. Igy irják a„Hon"-nak.
Szerkesztői mondanivaló.
** (Fehérmegye) erős kutatást rendeztetett a
négy hóra ezennel uj előfizetés nyittatik.
— Pest. B. I. A hasonlatot, melyben „e nép s e hon'
rablók miatt; a csendbiztonsági személyek m. hó a hajó, az ifju kormányos a sziv, az agg kormányos aí
Előfizetési dij:
20—21—22-én majd félmegyét bejárak 8 nem- ész, épen nem találjuk jónak és épnek. Pedig ezen alapszik
csak falukon, de pusztákon is erős motozást tar- az egész. A részletek ellen nem kisebb kifogásaink vannak 4 h ó r a ( s z e p t e m b e r — d e c z e m b e r ) . . . 1ft.7 0 k r .
tottak. Érden, azalatt mig a csendbiztos s had- Nem közölhető.
— Mándok. G. I. A jegyzék mind érdekes tárgyaka
£3"" A Vasárnapi ujságból, folyó évi julius l-töl
nagyai elvoltak, egy rablófészek nyomára akadt
tartalmaz. Kérjük, sorra, valamennyit. A kivánt czikkeke kezdve néhány teljesszámu példánynyal még folyvást
a községi elöljáróság. Több rendbeli kulcsokat K. utnak inditotta.
szolgáihatunk, félévi előfizetési ára S ft. — A pónzeslevetaláltakaz illetőknél, — mint látszik, ez oly banda,
— Bártfa. M. V. Eddig csak egy gyüjtemény yol lek bérmentes küldése kéretik.
melynek útján nagy eredményre juthatni.
kezünk között; abból két darabot választottunk ki. Rövic
AYasárn. Ujság és Pólit. Újdonságok
időn a többi iránt is intézkedünk s azonnal tudósitn
** (Kralovánszky Mór,) Nyíregyháza város fogjuk.
kiadó-hivatala.
tiszti főügyésze — mint a „Nyír" irja — egy
— Oszlány. N. I. Az előfizetési ügyek a kiadó-hiva
(Pest,
egyetem-utcza
4-ik szám alatt.)
frankfurti sorshúzásnál 14,000 ftot nyert. A kezelő talt illetik; levelét is oda szolgáltattuk át.

A Vasárnapi Ujság

a Politikai Újdonságokra

TARTALOM.
ETI-NAPTAR.
Hónapi- és
hetinap
Vasár.
Hétfó
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szomb.

Katholikus és protestáns
naptár

Szeptember

D14Zachariás D 13 Eleuth
Regina
Regina szűz
Kisasszony
Kisasszony
Gorgon vért. ( Adumár
Menodora
Tolet, Miklós
Protus, Jáczint Prótus
Guido, Silvinus Tóbiás
Hold változásai.

Görög-orosz
naptár

Auguszt, (ó) ElulRos.

Nap

5 27
25 F14 Titus 19
5 28 6 29
20
26 Adorján
166 0 5 29 6 26
21
27 Poemen
166 59 5 31 6 24
22
28 Mózes
167 57 5 32
29 János fejev. 23
168 56 5 33
24
30 Sándor
169
54 5 35 6 18
25S.Dazin.
31 Mária öve
<£ Utolsó negyed 9-én l l óra 20 perczkor este.

B.Rauch Levin (arczkép). —Teljes boldogság nincs...
— Szegény kis öreg ur! (vége). — Nehány nap Francziaországban II. — Az osztrák hadsereg uj egyenruházata.
III. Huszárság (képpel). — Soprontól-Tárcsáig (kéf. P- ó. P- ó. P- képpel). - A magyar orvosok és természetvizsgálók köz32 7 8 42 rejrg- gyülése. II. - Egyveleg. - Tárház: Irodalom cs müvé44 49 9 12 10 39 szet. - Közintézetek, egyletek. - Egy h á z és l s k o ! a - ~
57 46 9 47 ll 44
Ipar, gazdaság kereskedés. - Közlekedés.- Balesetek,
71 4 10 29 este
84 40 ll 17 1 50 elemi csapások. - Mi ujság? - Nemzeti szinház - S z e r 98 37 regg- 2 50 kesztői mondanivaló. - Sakkjáték. - Heti-naptár.
112 53 0 15 3 44
Felelős szerkesztő. Nagy Miklós. (L. magyar-utcza21.Sz.)

.
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Legdicsöbbnes tapasztalt s a legkedvezőbb sikerrel megpróbált
^
Dr. Béringuier L.
BORCHARDT
orvos tudor
KORONA-SZESZE,
(vagy a kölni VIE qnintessentiaja)
ILLATOS NÖVÉNY-SZiPPANA,

1 eredeti üvegcse ára 1 ft. 15 kr. és 75 kr. a bőrszín szépítésére és épségben tartására, megpróbálva minLegkiválóbb minőségben — nem csak mint igen kellemes den afféle bőrszenny ellen, ajánlható továbbá mindennemü fürdőszagos és moedóviz, hanem ugy is, mint az élet-szellem ébresz- nél sikeres eredménynyel;"eredeti darabokban, ára 48 ujkr. ^
tésére és az idegek erösitésére szolgáló dicső gyógyszeres
segélyszer.
_ _
Dr. L1NDKS tanár

Dr. Suin de Boutcmard NÖVÉNYI RUDAS-HAJKENÖCSE,
előmozdítja a haj fényét és ruganyosságát s egyszersmind a
fejtető szilárdítására is igen alkalmas; ZZ eredeti darabokban, ára 50 uj krajczár. ^

'/é és '/2 csomagokban, ára 30 és 35 ujkr. A legolcsóbb, legkényelmesb s legbiztosabb tisztítószer a
fogak és foghus épségben tartására; ezen paszta,
egyidejüleg az egész szájüregnek igen jótékony frimint enyhe s egyuttal hatályos napi mosdószer még a leggyönseséget kölcsönöz.
gédebb bőrű hölgyek és gyermekek számára is a legjobbnak
ajánlandó; ZZeredeti csomagokban,ára35 ujkr. —
Dr. Béringnier L.

BALZSAMOS OLAJEOGYO-SZAPPANA,

10 éVl

irásbeli jótállás,
felülmulhatlanul já és legjutányosabb órákért, melyek ugyanazon árakon máshelyről, ajánlatoknál legalább is 25 százalékkal értékesebbek, minthogy
azok nemcsak tökéletesen lehuzvák, hanem a zsebórák minden helyzetben és rázkódtatásban arányosan 8 megbízhatóan
járnak — csakis egyedül a 22
évi országszerte hires üzletben kapható :

BRAUSWETTER
JAXOSML
ki 12 évig a frank-, svei-

NÖVÉNYGYÖK-HAJOLAJA,

CHINAHEJ OLAJA,

Dr. KOCH

NÖVÉXY-CZUKORKAI,

PESTEN:
BUDÁN:

m

Török József

Jezovitz M.

Scholz J.

OJDIjllAlff

*

•

•

Kiss G.

Kohén J. J., bank- s váltó-üzlete
9 kötelezvébevásárol s elad mindennemü állam- s ipar pap iró kat. sorsjegyek, záloglevelek, földtehermentesitési
nyek s elsőbbségi kötvényeket és jelzálogi leveleket; bevált mindennemü arany s ezüst pénzek és szelvényeket s külföldi bankjegyeket. — Felvállal börzei megbízásokat s előlegez börzei értékpapírokra.
10 ígérvényre 1 darab

adatik.
ingyért
Tökeelhelyezésal ajánlható s mindenkor kapható: 5%-teg magyar-vagati-kölcsön-, 5%-tes
Ferencz-József-vasat és 5%-tes erdélyi vasat elsőbbségi ezüstkötvényei.
208(4-12)

Szegeden

czi óragyárakban, min- Munchenbenll
den óramüvészetnek tit- kitüntetéssel
kait és gépezeteit tulaj- megvizsgáltatott||
óra-müvész.
dona tette.
Órák urak számara.
forint.
Dr. Béringnier L.
Ezüst henger-órák 4 rubinra . . . . 10—12
' (tokban, kefécskével és csészével, teljes készülék,)
»
» arany-foglal vánnyal
rugóra
18—14
ára 5 ft.
» 8 rubinra
15—17
Mint a czélnak teljesen megfelelő és általában ártalmatlan
» kettős-födéllel . . . . 15—17
szer ismertetett el a haj és szakáll, valamint a szemöldöknek hosszabb használatraelégséges üvegekben,) árai ft,
a legalkalmasabb növényi alkatrészekből összeállitva a baj és
» kristály-üveggel . . 15—17
bármely tetsző árnyalatbani tartós festésére.
horgony órák 15 rubinra . . 16—19
szakáll fenntartására, erösitésére és szépítésére, s az oly kelle» finomabbak ezüst-kömetlen fejkorpa és bőrmoh-képzódés eltávolítására.
Dr. H A R T UNG
pennyel
20—23
»
» kettős-födéllel . . . . 18-22
»
»
» finomabbak 24—28
a haj fenntartására és szépítésére, (be» angol horgony-órák kristálypecsételt s bélyegzett üvegcsékben ára
üveggel
19-25
85 ujkr.
» ugyanazok dupla tokkal . . 26—30
» horgony tábori órák kettős(eredeti doboszokban,) ára 30 és 35 ujkr.
Dr. HARTUNG
födéllel
24-26
Ezen, s legkiválóbban alkalmas fú- és növ valódi horgony-remontoirvénynedvekből
állapodottságra
hozott
növényNÖVÉNYHAJKENÖCSE,
órak (kengyelénél fölhúezukorkák, a legelismertebb véleményezések nyilvánításával tazandó)
28—30
a hajnövés ujraébresztésére és élesztésére, (bepecsételt, bélyeg- lálkoznak és különösen köhögés, rekedtség, torokbántalmak,
g ,
g,
zett üvegtégelyekben,) ára 85 ujkr.
»
ugyanazok
kettős-födéllel.
.
35—40
l á k d á k stb.
tb eseteiben
ib csillapítótag
i l l í t ó t h hatnak.
t k
elnyákoBodások
» remontoir-órák kristály-üveg. 30—86
» horgony tábori remontoir-ór. 38 -45
A föntebb elősorolt, hasznosvoltuk és szilárdságuk által annyira kedveltekké vált különleges czikkek,
16 rubinra (3.
a valódi niinöségérti jótállás biztositása mellett, városára nézve egyedül s kizárólag kaphatók: Arany horgony-órák
számu arany)
40—44
» horgony-órák finomabbak
arany-köpennyel
50—60
gysztár a „sz. lélekhez" gysztár a „Magyar városi gyógysztár; gyógyszertár gyógysztár a szé» horgony-órák kettős fődéll. 55-68
király-utcza 7. sz.;
„kigyóhoz";
natéren.
királyhoz";
» ugvanazok arany-köpennyel
65, 70, 80, 90, 100—120
» horgony-órák kristály-üveg
üdvari gyógy- R^th P.
és arany-köpennyel . . . 60—75
» remontoir-órák arany-köp. 100—130
SZertar 5
gyszerész, Tabán.
J D U a r X A w i • gyszerész;
kereskedése,
» ugyanazok kettős-födéllel 130—180
Órák hölgyek szamára.
valamint a következő bizományos araknál Magyar- s Erdélyországban s a kapcsolt részekben:
Ezüst henger-órák arany-foglalv. 13-18
A. Kabin: Tyroler és Schle- Högyész: Rausz W. és fiai.
Szeged : Kovács M. gysz., Ko- Arany-órák hölgyeknek 4 és 8 rub. 27—30
Nagy-Mihály: Brenning F.
singer.
H.-M.-Vásárhely: BraunJ.
vács Alb. gysz., Fischer és
Nyirbátor: Legányi E.
» ugyanazok zománczczal . 34—36
Heves: Blau J .
141 (6—8)
Almás: Koby Beck.
Nagy-Varad: Huzella M. és Schopper.
» hölgyeknek arany-köp.. . 36—40
Igló:
Tirscher
G.
gysz.
Altsohl: Lange Antal.
Janky A.
Sz. Udvarhely: Kauntz J. A
» ugyanazok zománcz és
Arad: Tedeachi J.. Ad. Schiffer Jolsva : Porubszky S.
Nagy-Kanizsa : Rosenfeld A. Szereda: Gozsy A.
gyémánttal
42—48
Kassa: Eschwig E. ésfia,Quirs- Nagykikinda:
ManojlowitzP.
gysz. és Elias Ármin.
Sz. Keresztár: Binder M.
» hölgyeknek kristály-üveg. 42—45
j
gy
N
S b
Z
h JJ.F.
F éés Szasz-Régen: Kinn Ján. G.
feld K és Münster Gyula.
Baja: Klenancz és Babocs.
» kettős-födéllel 8 rubinra . 45—48
Zóhrer
Nagy-Szeben
Kaposvár: Kohn Jak.
és Wachner T.
Bártfa: Waniek és társa.
» zománcz és gyémánttal. . 58—65
Lurz J .
K é k
Késmárk:
Genersich A. gysz. Nyíregyháza : Reich és Pav- Siklós : Holmik F. gr.
Arany horgony-órák hölgyeknek . 45—48
B. Gyarmat: Moldoványi S.
Szigeth: Tyrnauer G.
lovitz Imre.
és Faikiss J. gysz.
» ugyanazok kristály-üv. . . . 66 — 60
Besztercze: Kelp Fr., Dietrich
Sz.-Somlyó: Ruszka Ign.
» azok kettős-födéllel
54—56
és Fleischer.
Kecskemét: Milhoffer J«nos Nagy-Becekerek: Pyrra J.
Nagyszombat: Heuffel C. F. Szoboszló: Túry J.
Azonfelül mindennemü órák.
gyógyszerész.
Bonyhád: Straicher B.
Sopron : Éder F. gysz. Pach- Ébresztők 5 ft, órával 7 és 8 napos 14 ft.
Nyitra: dr. Láng E. gysz.
Breznóbánya: Göllner és fia.Keszthely: Singer Mór.
hofer L. és Mezey A. gysz.
Nádudvar: Lippe S.
Komarom: Belloni A.
Böszörmény: Lányi M.
Inga-órák.
Szolnok: Braun J . és HoNagy-Kálié: Mandl S.
Kalocsa: Behr L. B.
Bazin: Nagl L.
Naponkinti felhúzásra
9, 10, l l
ránszky
Istv.
gysz.
fNagy-Enyed:
Horváth
F.
Kisújszállás:
Nagy
S.
Brassó: Stenner F- és JekeHetenkinti felhúzásra . . 16, 18, 20, 22, 24
S.
Szt.-GyArgy:
Sigmond
és
g
g
!
Oravicza:
Schnabel
Gy.
Kolozsvár: Wolf J. gysz
lius F. gysz.
Ugyanazok óra- és félóránkinti
I Ó-Orsova : Böhme K. könyv- Bogdán.
Engel J. gysz.
ütéssel
80, 38, 85
Csáktornya: Kárász A.
! kötő.
Sz. Várallya: Gerber E. és
Ugyanazok negyed- s óraismétlőre 50, 55, 60
Körmöcz: Ritter J.
Csongrád: Roth Róbert.
Weisz Mátyás.
k 8 : F1<Sri n
Havi regulatorok
28, 30, 32
* * T
Csák vár: Lukács Gyula gyógy- Knn-Szt.-Mlklós: Csappá G. £ "
Tasnád: Szongott J .
Karolyfehérvár:
Matherny Pancsova: Huber J.
Inga-órák pakolásáért 1 ft. 50 kr. szászerész.
Temesvár:
Quiriny
A.
gysz.
Pápa:
Bermüller
J
.
mittatik.
E., Rusz J.
Debreczen: Czanak J. gysz.,
Pecher J. E. gysz., Jahner K.
Pécs: Zách E.
SW
Kijavítások a legjobban eszköRothschneck Em. gysz., Ge- Kőszeg : BrUndl J. gysz.
Pozsony: Weinstabl C. és Hein- gysz. és Kuttn M.
zöltetnek. 5 évi jótállás mellet.
rébi és Hannig.
Kézdivásárhely: Fejér L.
Thorda: Rigó J. Friedr.
rici F. gysiBG~ Vidéki megrendelések a péuzöszDetta: Braumüller J. gyógy Lippa: Csordán A.
Trencsén : Kutka Izid.
Pntnok: Fekete F. gysz.
szeg előleges beküldése vagy utánvét melLiptó-Szt.-MiklÓS:
Krivosz
J.
szerész.
Topolya: Sárkány L. gyógyPozsega: Eusevic Sp.
lett gyorsan és pontosan teljesittetnek.
Losoncz : Bódy J . E. és Ge- Rimaszombat: KrBtschraar K.
Déva: Bosnyák A.
szerész.
iPV" Órák melyek nem tetszenének,
D. Földvár: Nádhera P.
duly A. gysz.
Rózsahegy: Jareczky gyógy- Uj-Verbász: Singer H.
kicseréltetnek. ©BT" Órák, arany s ezüst
Deés: Krémer S.
LAcse: Eubatschka G.
Unghvár: Liszkay J .
szerész.
a legmagasb árig cserébe elfogadtatnak.
Erzsébet varos: Schmidt A.
Lnbló: Glatz J.
Uj-Becse: Weliachajun.
Rom.-Lugos: Popovits J .
Ezüst óralánezok 3, 4, 5, 6 ft., hosszuk
Érsekujvár : Latzko F. és fia.Lugos: Schieszler A.
Ujvidék: Schreiber Férd.
| Sassin: Müke A. gysz.
fehéren és aranyozva is . . . 7, 8, 9, 10 ft.
Eperjes: Zsembery lg. és Pap Léva: Boleman E. győgysxe- Segesvár: Miszelbacher J . B. Versecz: Fuchs J .
3-mas számu aranylánczok 20, 25, 30,
J. S.
rész.
Vágujhelyi Baiersdorf L.
és fiai.
85,
40 ft., hosszuk 40, 45, 50, 60, 100 ft.
Eszék: Horning J gysz.
Makó: Ocsovszky S.
Vokovár: Stanits T.
Selmecz: Dimák J. C.
SUT" Az órák, arany- s ezüst lánczok bunEger: Pillér J* * "
Magyar-Óvár: Czeh S.
Szombathely: Tempel F. Verőcze : Doma L. és Bész J . zirozva vannak.
171(3-11)
Esztergom: Rudolf M. F.
Marczali: Istl A. özv.
K. gysz.
gysz., Pillich F.
39** Órássegédek, az óramuvészetbeni
Facset: Hirechl D.
Marosvásárhely: Fogaras*yJ. Székesfehérvár: Deutsch R., Várasd: Tauschek S. A. és
kiképzésre elvállaltatnak.
Gyöngyöt*: Koczianovich J .
Miskolci: MedveczkyF.gysz.
Halter A. gysz.
Légmán A. és Braun J. gysz.
Georgenberg: Hensch Ed.
és Spuller Ferencz jr.
Szamosujvár: Placsintár G. Veszprém : Guthard fiai.
Gölnicz : Fischer C. E.
Váez: Miuhalik és Meiszner.
Hnnkács : Haupt J. L. é« Ho~
ésfiagysz.
Győr: Szailer Gyula.
rowitz S.
Zenta: Waits testv.
Sz. Egerszeg: IzsóF.
Gy.-Szt.-Miklós: FröhlichE. Malaczka: Röhrich J. gyógy- Szathmár: Weisz J .
Zombor: Popits J. ésFalcione
a Herminameiőn Pest közelében,
Gynla: Oerley Istv. gygz. és
Gyula.
szerész.
Szabadka: Farkas J. é» Siegy 9 holdból állu tanusitott szánWinkler F. E.
Zágráb: Cejbeck J . J. gys«.
Nagy-Bánya: Haracsek J .
mony J.
totóid. — Bövebben értekezhetni:
Ilalas: Hirschler D.
és Hegedús Gyula.
N«Sy-Abony: Lukács A. gysz. Szegszárd: BrassayM.gyógyZimony: Joannovicz A. D.
Pest, egyefem-uteza 4. sz. alatt a
Hatzfeld: Schnur J. F.
NAgy-Károly: Schöberl C.
szerész.
hírlapkiadó-hivatalban.
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HIRDETÉSEK.

ILLáTOS FOGPASZTÁJA

.

Sztnpa 6.

Bakats M. Prohaszka

Haszonbérbe adatik

Egészen u j !

kitünö hathatósága végett igen
ajánlatranéltó
dr. s prof. Herbert-féle

ujjáalkotási-lapdacsok
(Regenerations-Pillen.)
a férfiasság helyreállitására,
1 doboz ára 2 ft. a. é.
Egyedül s kizárólag kapható:

dr. Grossmann, szem- és fülorvos Pesten,

József-tér 11-ik szám alatt, tirosz-féle házban.
• OT>. 'Rendel hétköznapokon délelőtti ll—12-ig és délután 2—4 óráig. — I
és mindennemü régiséget, drágakövet,
I Szegények számára ingyen minden vasárnap délelőtti órákban.
208 (4 — 12)
lovagló és nyeregszerszámokat Iótakar
ókkal együtt, arany, ezüst és drágakövekkel kirakva, továbbá gyöngyöt,
Biztos és gyors megölése
szineskövet, aranyat, ezttstöt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb áron.

patkányok 8 egereknek,
egy c«. kir. kiz. szab. patkány- és egér-irtó-szerrel
gyertya-alakban.

Formágyi F.,

az „istennek szent anyjához" czimzett gyógyszertárban Pesten, hol egy
szersmind magyar-, szerb- s rumaenia
országok számára a főraktár létezik.
223 (1-8)

Kiadásomban megjelent!

Hartleben és társainál (váczi-utcza 17.
g z. ».), valamint minden könyvkereskedésben kapható:

Régi pénzeket

Egy darab ára 50 kr. a. é.

Valódilag kapható Pesten: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza
7-ik sz. — Beszterczebányán: Göllner H. — Brassóban: Gyertyánffy ésfiai—
Csáktornyán : Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J. — Eszéken: Deszáthy István. — Győrött: LehnerF. — Jasseaovában: Dedovits J. — Kassán: NovellyA.
— Keszthelyen : Wünsch F. — Kolozsvártt: Wolf J. — Lugoson: Kronetter J.
— N.-Becskereken: Nedelkovits. — Orosházán: Gabovits Demeter. — Pápán:
Bermüller. — Pozsonyban: Seherz Fülöp. — Rimaszombatban: Maleter S. és Hamaliár C.gysz. — Soborsinban: FrankeA. —Sopronban: Pachhofer L. - Segesvárt: Teutsch J. B. Tisaa-Újlakon : Roth Ign. — Újvidéken: Schreiber F.
— Varasdon: Dr. Halfer A.
Verócsséa: Bész J. K. uraknál. 225(1—8)

letben, 14. sz. a.,
hol egy nagy választéku raktár mindennemü
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötökböl o legolcsóbb áron, ugyszintén egy nagy raktár ásványok, lepkék, bogarak, madárbörök, tojások,
s szemüvegek is találhatók.
199 (4 -4)

Ezen könyv ajánltatik mindazoknak, kik a levélírásban még kevés gya- j
korlattal birnak, s azt könnyü módon
elsajátitni óhajtják. Miután pedig födolog |
levélírásnál a levél bevezetése és befejezése |
szükségesnek láttuk azt ilyen fogalmazási
mintákkal ellátni.

Hartleben Adolf,
kiadó-könyvárus.

Erö- és anyagszer

orvosi vagy izgatószer.

Dr. Koch-féle

férflisságl anyag

(Mannbarkeits-Substanz)
1 üveg ára 1 foku % forint osztr. ért.
1 » » 2 » 3 »
»
1 » » 8 » 4 .
»
Csak közvetlen — a legszorosb titoktartás biztositása mellett s
minden körülményesség nélkül megrendelhető dr. Koch által Berlinben,
Belle-Allíance-Strasse Nr. 4.
Bizonyitvány.
Ezennel bizonyítom, hogy a férfiassági anyag, mely specifikus tápanyagokból van összeállitva, a mint va!ó
az, hogy rendkivülileg hasznos, épen
ugy soha és semmi esetben nem káros.
A mi az éhezőnek az étel, a szomjusnak
az ital, — épen az a nemző gyengének a férfiassági anyag, mint tápszer,
mely annak tökélletesen megfelel. A
férfiassági anyagban, mely saját ntasitványem szerint legidósb fiam
dr. Koch Berlinben készit — orvosság nem található fel.
Med. dr. Koch. C. W.
1816. év óta gyakorló-orvos stb.
Herrnstadtban, a physi-antipathiai rendszer alapitója, a „Kur
der Cholera" czimü munka szerzője.
S ^ * Levelezés: franczia és németnyelven. — Postai utánvételnek —
hely nem adatható.
210 (4—4)

Vadászfegyverek és revolvereket
nagy választékban ajánl

fegyverkereskedése Pesten, váczi-utcza a „levélhez"

Egy
Egy
Egy
Egy

f:

Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épü-

Miként kezdjem leveleimet?

nem

ü

Régiségek és természetiek
irodája,

a levél fogalmazás veleje, a levelek minden
neméhez szoló számos bevezető és zárszó
mintákkal ellátva.

220 (2—3)

i

a következő igen jutányos árakon, u. n i . :
szimpla fegyver vascsővel
duplafegyver vascsővel éajiatentcsavarral keményen forrasztva
• • • • • • •
duplafegyver drótcsővel (Ruban)
duplafegyver zsinórcsővel vagy finom damasztcső vekkel

8 fttól
15 „
25
33 „

1 0 ftig.
18
27
60 „

Lefaucheux-féle kettösesövü és hátuitöltö vadász-fegyverek,
a legfinomabb puskamfives munkák, saját készítményeim,

folyvást készen találhatók raktáromban a legnagyobb változatosságban, a legfinomabb damaszkcsövekkel
tartós szerkezettel, szép véséssel, ezüst vagy arany diszitéssel, lövésben jól kipróbálva 60 70 8 0 100*
és 120 ftjával;
'
'
'
'
továbbá: bőváltozatosságban találhatók franczia Lefaucheux-fegyverek a leghiresebb fegyvergyárakból

45, 50, 60 és 10 ftjával.

A hozzájok illő töltények (mind bel-, mind külföldi gyártmányok) nagy mennyiségben a legjutányosabb áron kaphahatók.

iTREVOLVEEEK-W

(Lefaucheux módszer) 6 lövéssel egészen tökéletes önfelhuzással 12, 20, 25, 30, 35, 40—50 ftig.
P i s z t o l y o k , szimpla párja 4 fttól, duplacsövüek 8 fttól fölfelé.
WHT Minden fegyver lőképességeért kezeskedem. *•«
W * Vidéki megrendelések pontosan az előirat szerint történnek és az öszlet beküldése vagy
postai utánvét mellett azonnal teljesittetnek.
Egy fegyver bepakolásáért 50 kr. számittatik.
79 (21—35)

i
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Felhivás.

37-ik szám.

Tizenötödik évfolyam.

|Lótulajdonosok és gazűászok szamara.

Minden mezeigazdának legfontosb gondjai közé tartozván, háziállatainsk
j<5 egészségbeni fentartása s a netalán megbetegedettek a lehető legrövidebb idö
alatti isméti helyreállítsa, ez pedig oly községekben, hol állatorvoslati segély csak
A: alulírott igazgatóság tisztelettel jelenti a hazai t. közönségnek, hogy a
igen ritkán található fel — nagy nehézséggel jár.
m. kir. keresk, miniszterium f. évi junius 12-én 7681. sz. a. kelt engedély folytán a
Ismeretes dolog, miszerint mily jelentőséggel bir a betegség felléptekor, már
ai első segély, minélfogva minden mezeigazda azon legyen egy oly biztos szert
használatba venni, mely arra legyen alkalmas, hogy okszerű és sforgalmag használat által a gyógyítást sajátmaga erőteljesen elősegítse. A Kwizda Ferenc* János
gyógyszerész készitményei Korneuburgban, e helyt már több izben valának íelmüködését megkezdette.
emlitve.
Minélfogva az intézet mind helybeli, mind vidéki pártolóit tisztelettel felEzen különleges szerekre vonatkozó — s hozzánk megtekintés végett behivja, hogy a biztonsági alap képzésében mint alapitók résztvenni sziveskedjenek.
küldött számtalan iratok kőzül hirdetményi rovatunkban e czim alatt: „Hangok
Jelentkezéseket e czélból elfogadnak legközelebb.
a Kwizda-féle állatgyógyászati készítmények felett" időnkint közölni fogunk,
a mai számban álljanak itt egyelőre a következők:
Pesten az „Angol-magyar bank" (föut 1. sz.);
Tisztelt ur!
s a fennczimzett intézet ideiglenes irodája (régi posta-utcza 10. sz. II. emelet);
Késő-nyárbanV gy tehenem a gulyás hanyagsága miatt hasvizkorságban esvén.
Más gyógyszer használását az idő rövidsége már nem engedé meg, s igy a troikar-t
Budán az ottani „takarékpénztár" (lánczhid-tér);
kellé gyorsan segítségül venni. Eien mütét nem elég ügyességgel vitetvén véghez;
vidéken pedig az intézet ügyvivői.
ugyanis a szúrás egykevéssé magasbra alkalmaztatván, a igy valószinüleg, ha nem
épen jelentékenyül is, de a belsö részek sérülést szenvedtek.
Hol ügyvivőségek nem léteznek, a jenlentkezések a fenntczimzett intézetek
Ez idö óta az állat folytonosan betegeskedvén, elébb telhetetlen falánkság,
bármelyikéhez irásban intézendők.
később időnkénti megvetése minden eleségnek, t gyakori köhécselés állt be. Öszszel
Alapitó lehet mindenki, ki ez intézet bizt. alapjára egy vagy több 100 ftos
0
azonban oly veszedelmes köhögés lepte meg az állatot, hogy a tüdőrothadás bekörészjegyet aláír, s ez összegből aláíráskor 10 /o s az ideigl. nyugta kézbesítésekor
vetkeztét féltve, az állatot a többitől elkülönítve tartam. A féltett eset azonban
további 20%-ot lefizet; a többi 7O°/o egy év lefolyása alatt 3 vagy több kisebb résznem következvén be, hanem a köhögés kettőzött hevességgel folytonosan gyaraletbenfizetendő)e.
podott, a tehén csaknem egész tejét veszté, s daczára a legkiválogatottabb eleségEzen összegek képezik az intézet biztonsági alapját, mely a benne részesünek, egészen elsoványodott; a legfeltűnőbb volt pedig a tehénnek büzhödt lehellete,
lőknek azon kettős előnyt nyujtja, hogy mig az illetők kisorsolás utján tókéjöket
mely a szolgaszemélyzetben undort s roszullétet keltett; szivesörömest akarván a
visszakapják, attól folyvást 6% kamatot huznak, az évenként tartandó kisorsolás
tehenet,melymárhaszonvehetlenvolt20 ftétt vagy bármi árért is eladni, hogy csak
alkalmával pedig egész betételök egyszerre, a kisorsolás ideje szerint 25°/o-tól
annak szemlélésétől megszabaduljak — de az már nem volt eladható, eltökéllett
szándékom volt a tehenet levágatni, s annak maradványait a vegytrágya halomba
egész 100%-ig emelkedő felülfizetéssel adatik vissza.
bekeblezni. Már többizben olvastam marhapor hirdetményét. De minthogy a korMüködését kiterjeszti ezen intézet a legelőnyösebb feltételek mellett:
szak most már elérkezett, hogy a részvény-társulatok ámításain kivül a mezeigaz1) a tűzkár elleni biztosításokra, minden ingó és ingatlan vagyonra nézve,
•laság szakmáiba is iszonyu ámítások tünedeznek fel, nem fogok csodálkozni azon,
2) a jégkár ellenire, valamint
miszerint maholnap egy hirdetményt olvasandok, melyben meg leszen irva, bogy
8) az emberi élet minden szokásban levő módozatok szerinti biztositására.
csupán egy erő-efzenczia-reczept eléolvasása által — a száraz homoksivatag bájas
Az ezen üzletágakból évenkint maradó fölöslegek kezdetben az alapitók
viranyra változtatható át, e hirdetményt is — mire sem méltatva— bosszúságomban
által az előre képzett biztonsági alapra tett befizetések törlesztésére szolgálnak;
félredobtam.
e törlesztés után pedig mint tartaléktőke az összes részvevők közös tulajdonát
A tehenet illetőleg már ugy sem volt semmi veszteni valóm, elhatározám
képezik, a kik betételök legkisebb koczkáztatása nélkül, nemcsak az azok után
magamat az oly feldicsért s sokszor emlegetett marhaporból 3 csomagot hozatni,
járó kamatokat, hanem a díjtételekből maradó további fölöslegeket is élvezik azon
de t i s z t e l e t b e c s ü l e t !
elónynyel egyetemben: hogy az intézet rendelkezés alatti tőkéit elsőbbségi joggal
a fentebbi porból egy 42 kros csomagot utasitás szerint használatba vettem, a tehén
kölcsönkép haszcálják, s igy szükségidején biztos és olcsó pénzhez juthatnak.
állapota napról-napra javult, ezáltal némi reményhez kötve magamat — a tehenet
Az intézet, szervezete a legszabadelvübb, a mennyiben az összes tagok befohizlalásba szállíttattam.
lyása és ellenórködése alatt áll.
Alig kétfcétrea köhögés csaknem egészen elenyészett, a lehelés tiszta és bűzMinélfogva a t. közönség részvétébe és pártolásába azon megjegyzéssel
telen lett, a a tehén, mely alig egy iteze tejet szolgáltatott 5 pint legjobb tejre emelajánljuk: hogy bármi további felvilágositással ugy az intézet, mint vidéki ügyvikedett, s nyolcz hét után a tehenet a mészárosnak 80 forinttért adtam el. S ha nem
vői a legnagyobb készséggel fognak szolgálni.
lett volna a heves köhögés következtében annak sérülése, el sem is adom — azon
Pest, 1868. szeptember 4-én.
meggyőződésben,hogy én azt hosszabb gyógykezelés után tökélletesen helyreállítom.
235 (1)
A „Magyar kölcsönös biztositó-bank"
Ezen eredmény a mesével határos, de 5 tanu által bebizonyítható, 42 kr. költséggel tehát a bőr árán kivül, melyért 8 ft. 80 kr. igértetett — 80 ftot kaptam, —
igazgatósága.
azonkivül 6 héten át naponkint 6 pint tejet, eredményeztem. A tehén még hizlalóHeckenast Gusztáv
van, de miután az eladáskor csak márczius l-ig volt az ingyen eleség kikötve,
könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-utcza 4. sz.) megjelentek és min- ebannaptól
fogva hetenkint eleségpénzben 2 ftot jövedelmez s azonfelül a tejhaszon.
den könyvárusnál kaphatók:
Hogy ha nagyobb marhaá'lásnál néhány darab elhullása nem is nyom annyit a latde mégis kisebb birtokosoknál, kiknek egész vagyonuk csak nehány darabra
Tompa Mihály versei. A költő arczképével. Hat kötet (1375 lap, 16-rét) ban,
— érezhető károkkal ke'.lenék küzdeniök.
fűzve 7 ft. 50 kr. Diszkötcsben
10 ft. van szoritva
Ennélfogva felejthetlen érdemeket szerezhetne magának, hogyha minden
kigondolható úton-módon, mely e tisita ügy becsületességével megférhet, találmáTompa Mihály. Dalok és románczok. A költő arczképével (480 lap
.yait a legtágasb körökben megismertetné. Nem siáz, hanem az állatoknak ezre
16-rét) vászonba kötve, aranyvágással
3 ft. 50 kr.
pusztul el, melyek néhány krajczárral megmenthetők lennének s az átalános haszTompa Mihály. Regék és népregék. Külön kiadáa (446 lap, 16-rét) disz- nálat számára is veszve vannak. Tisztelettel
kötés
Zieltsch, Morvában.
Báro Im-Hof Ferencz.
ben
3ft.50 kr.
Az
elémbemutatott
eredeti
okmánynyal
siórul-szóra
egyenlőnek találván
Tompa Miháiy, ujabb költeményei. Külön kiadás (430 lap, 16-rét) vádr. Pischer Flórián, cs. kir. jegyző.
szonba kötve, aranyvágással
3ft.50 kr.
Kwizda F e r e n c z János urnak Korneuburgban.
Tisztelt uri Istállómban egyébként csakis saját gyógyszereimet szoktam
Tompa Mihály, legujabb költeményei. 1867. (VIII. 168 lap, 16-rét)
mert az ugynevezett csodaszerek irányában felette hitetlen vagyok, köfüzve
1 ft. 20 kr. használni,
telességemnek tartom azonban egész lelkiismerettel binonyitani, hogy fiditö-nedvcut'k hathatőssága várakozásomat messzetulhaladta. Meleg szappanvizzel higitva
a faszáraz ivhurt vagy inakat börpuhává teszi, a ravasz s gyanus mirigyet tökéilfittjfen eltávolítja, hogy ha a szer okszerüleg s alkohollal higitva alkalmaztatik;
as utolsó stádiumban levő bélgörcsöt, mely már közel a bélgyuladáshoi van, egyszerü oldal bedörzsöléssel minden más segély nélkül a lovat csendesen pakrócz alá
állitva rövid negyedóra alatt flditő-nedvével meggyógyítottam ugyannyira: hogy
a ló e csekély idö után tökélletes zabálási vágyat s vidámságot mutatott — miután
kocsizás kö*ben oly makacson a földhöz vágni akarván magát, hogy alig voltam
képes a lovat az istállóajtajáig terelni.
Én önt további elösorolásaimmal nem akarom untatni, s a mondottakat is
csak azért registráloin uiból, hogy hálaadással elismerjem, miszerint szere épen
azon esetekben, mi lyektól a lótulajdonos a legjobban retteg, gyors kínnélküli s
csaknem bizonyos segélyt nyujt, s a mellett tartós illata által az istálló legét is
sokkal jobban s kitartólag tisztítja, — mint a kámfor-combustiók. Tisztelettel stb.
Bécs-Ujhely.
Herczeg Auersperg Komán.
Valódi minőségben k a p h a t ó : Pesten: TÖRÖK József gyógyszerész urnál, király-utcza 7. sz. a ; Thallmayer A. és társa; Halbauer testvérek;
Glatz J. és FrOhwirth, Rakodczay A. Budán: az udvari gyógyszertárban.—
Magyarországon majd mindem város és mezővárosban van rakhely, mi koronkint a
legolvasottabb lapokban köztudomásra hozatik.
222 (1)
í"kmr «»^ • H°S5r a *• o z - közönséget a hamisítványok megvételétől meg"•*'*
• óvjuk, ezennel tudatjuk, hogy csak azon csomagok és üvegek
mind szilárdságra, mind ízletes kiállításra, és kiváltképen még
a valódiak, melyek a korneubnrgl kerületi gyógyszertár pecsétjét hordják magukon.

„Magyar kölcsönös Mztosltó-bank"

| firczkoporsók

sírboltokba és minden közönséges sirba valók,

arra nézve is, hogy arányszerüleg jutányosabbak a fakoporsóknál; ugymint: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150 egész 300 forintig
kaphatók

Beschorner A. ML és Társa

k. szab. érczkoporsó gyáruk-raktárában Pesten,
kis hid-nteza, a „Vadászktirt" szálloda mellett.

| £ 5 * Megrendelések vidékekről azonnal teljesittetnek, és pedig
az ideje korán tett távirati megrendeléseknél a koporsó-küldemény még
a megrendelési napon 30 mérföldön tál nem eső gőzhajózási- vagy vasuti állomásokra is megérkezik.
78 (24—84)

Kir. svédhoni szabadalmazott

(3—3)

v e s z é l y t e l e n (Sákerheits-Tándstickor)
kén és phosphor nélküli
kizárólagos pesti raktára

SZENES EDÉ-nél Pesten.

Egy csomag tiz dobozzal
E y egyes doboz
Elárusítók aránylagos árelengedésbea részesülnek

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. - Nyomatott saját nyomdájában Pe8ten 1868 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt).

• •

25 kr.
"

Pest, szeptember 13-án 1868.
Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
("supan Vasárnapi Ujság: Egész évre 6ft.— Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5ft.— Fél évre 2 ft. 50 kr.
_
Hirdetési dijak, a Vasárnapi t'JNng és Politikai Ujdonságoknt illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri iktatásnál 10 krba, háromszori vagy tBbbsaöti
igtatasnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igt&tás után 30 ujkrajezár.

Káli

Nagy

Elek.

A most lefolyt tordai unit. zsinat egy- mányszéknél s királyi táblánál. Ez utóbbiszersmind egy nagy elv, a vallás-szabadság nál letette a vizsgákat s nehány évig azután
három százados ünnepe volt. Jól esett lát- a kir. főkormányszéknél szolgált, mi közben
nunk, hogy nemcsak az unitáriusok, kik épen megházasodott, nőül vevén a köztiszteletben
300 év óta teszik a négy bevett vallás egyikét, állottGedő József leányát Teréziát. Majd a
hanem, mondhatni, Erdély maga vett abban 40-es évek elején átlépett a megyei szolgárészt. E felekezetnek, mely a többiek rokon- latba, mint Kolozsvármegye
gy főjegyzője.
A
l á j fontos
f
é
i l k i
lék
szenves nyilatkozatai
közt üle meg emlékA megyeii él
élet palaestrája
tényező
ünnepét, egyik kiváló tagja, buzgó főgond- volt az alkotmányosságban s kétszeresen
noka Káli Nagy Elek, a kinek arczképét és fontos Kolozsvármegye, melynek székhelye
jelentős élettörténetét ez alkalommal mutat- Kolozsvár az intelligenczia nevezetes részéjuk be olvasóinknak.
nek gyülpontja volt. Mielött az országgyüNagy Elek született 1815-ben Kolozs- lésen megmérkőztek volna, itt folytatták
vártt. Atyja Káli Nagy Lázár
Kolozsmegye főbírája-,
anyja
Pápai leány volt. Az, mit ö a
szülei háznál látott és tanult,
szépre és nemesre buzdította,
hazaszeretetet s áldozatkészséget
csepegtetett belé. Atyja Nagy
Lázár többek közt a kolozsvári
nemzeti szinházért igen sokat
tett s annak építését is ő vezette.
Az ifju Nagy Elek szorgalmával és hajlamaival az unitáriusok kolozsvári iskolájában kitünt. Gyorsan és könnyen tanult,
derék tanítója Nagyajtai Kovács
István vezetése alatt, s az unitárius iskolai olvasókör munkás
tagja volt, de e mellett az önképzés magasabb eszközeit sem hanyagolta el, s jövőjéhez már
akkor szép reményeket csatoltak. Ez időben, zsebkönyvekben
és lapokban, névtelenül több
szépirodalmi dolgozata jelent
meg.
Miután az unitáriusok főiskoláját kitanulta, átment a jogi
tanfolyamra a kir. lyceumba.
Épen az emlékezetes 1834-ik
évben végezte el a jogot. ErdélyK Á L I
N A G Y
ELEK.
ben a szunyadozó alkotmányos
érzés felébredt. Kendeffy Ádám,
Wesselényi Miklós, Bethlen János voltak az | harczaikat a liberális
és konzervativ p
pártok,
li
irányadó vezérférfiak s az ifju a hazafi küz- nagy tehetségek s kitünő emberek által képdelemnek és törekvésnek sok olyy példáját
pj
viselve mindakettő. A sérelmi politika volt
maga
mely gyujtott, lelkesített, napirenden, ezen Sisyphus- kő, melyet minaga előtt, m
tettekre ösztönzött.
dennap felgörgettek, hogy a munkát másnap
szánta ujra kezdjék a gyakran meddőnek látszó és
Elvégezve
a jjogot
g
g , közpályára
py
kdtt
k
á s még 1834-ben
8 3 b
félesküdött a kor- mégis gyümölcsöző küzdelemben, mely az

eszmék tisztázására s a közhangulat terjesztésére sokat tett.
Nagy Elek fölterjesztései, melyeket mint
főjegyző a gyűlésekből készitett, maga idejében méltán híresek voltak: mert az ifju
hiven megőrzött benyomásaihoz tapasztalás
és tanulmány járultak s ő értett mindezek
kifejezéséhez. A vármegye azzal jutalmazá
meg, hogy 1848-ban országgyülési követévé
választá.
Ugyanez évben erdélyi főkormányszéki
titkárnak neveztetett ki, s minthogy a főkormányzónak az ö eszére, higgadtságára,
tehetségére szüksége volt, a pesti
országgyülésen mint képviselö
nem vehetett részt.
Szabadságharczunk leveretésével Nagy Elekre kemény
megpróbáltatás várakozott: arra
szólittatott föl, hogy vállaljon
hivatalt a magyar nemzet iránt
oly ellenséges érzelmü uj kormányzatban. A helyzetet rá
nézve az tette nehézzé, hogy
magyar hazafiak is kérték ez
ajánlat elfogadására, hogy legyen valaki szeliditő is a helyzet boszuvágyó urai között.
Efféle tekintetek birtákráNagy
Eleket, hogy elöbb a közigazgatásnál, majd a törvénykezésnél szolgálatot vállaljon, melyeket azonban azonnal letett, mihelyt az uj szervezés valam'enynyire alakot öltött.
A küzdelmek és megpróbáltatások ez éveiben veszi kezdetét
működésének második és fontosabb része. Midőn minden tabula
rasavá lett, s a mult romjait a
hatalom még kiindulási pontul
sem akarta használni; midőn már
a régi eszmék elavultak s az
ujaknak csak a hatalom adhatott
kérész életet, midőn Erdélyben,
még inkább, mint másutt, a magyarság eltemetését bevégzett ténynek tekintették: nem kis fontosságu volt a nemzet
jövendő magatartása.
Egy volt, mihez a hatalom nem nyult:'
a vallások dolga. A vallás Erdélyben a felekezetek kérdése volt, sminden időkben többkevesebb kiméletben részesült. A hazafiak

