UJ NÉPLAP

Folyvást előfizethetni

A HONVÉD

elsö magyar katonai hetilapra.
ELÖFIZETÉSI FELTÉTELEK:

Postán küldve vagy pedig Buda-Pesten házhoz hordva:

Tizennegyedik évfolyam.

34-ik szám
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Jókai Mór szerkesztése alatt.
Julius elsejétől kezdve egy uj politikai, szépirodalmi és kőzgazdá1
szati tartalma hetilap jelenik meg , ily czimmel:

IGAZMONDÓ.

Lesz benne érthetően magyarázott előadása az országban történt eseményeknek;
tudósitás az országgyűlésről, a vármegyéiből, a városi és községi életből, minden részrehajlás nélkül, csak az igaz, megtörtént dolgok adatván elő.
Lesz benr;e korszerű értelmezése olyan közérdekü kérdéseknek , a mig td&l
szükséges minden embernek helyesen felvilágosítva lenni.
S^T" Az előfizetők teljesszámu péklányban részesülnek.
Lesz benne útmutatás, tanácsadás a haza minden polgára számára, a végett,
9 ^ " Az elöfizetési pénzeket Heckenast Gusztáv hírlapkiadó-hivatalába hogy a közös hazaszeretet a közös czél felé törekedve, helyes utakat és módokat
válaszszon.
(egyetem-utcza 4-ik szám) bérmentve kérjük beküldeni.
A külföldön történtek is hiven és órthetőleg lesznek benne megirva.
Lesznek benne lelket felderítő, épületes és tanulságos elbeszélések is; azok is
mind való, megtörtént eseményekből meritve, és olyanok, a mikben erkölcsi és hazafiui
tanúságok vannak.
Egyes szám ára 15 kr.
(3-3)
És végül a „mindennapi kenyér," a mindenkit közösen érdeklő gazdasági rovat,
a „Hon" czimü nagy napilap eredeti hiteles tudósításai nyomán összeállitva.
A lap hetenkint egyszer, egy nagy sürün nyomtatott iven jelenik meg, oly módon, hogy vasárnap azt a haza minden vidékén lakó előfizető már a postán megtalálhassa, s igy a munkától pihenő napoa olvashassa.
Ára az „Igazmondó'.'-nak egész évre 4 forint, félévre 3 forint, három hónapra
1 forint.
•
in Oberschlesicn.

5 hóra auguszt—deczember . . 2 ft. 5 0 kr.

A „Honvéd" kiadóhivatala.

Rönigliclie landwiriliscliaftiictse Akademie Proskau'

Das Winter-Semester beginnt am 15. Ootober. Der Cursus íst zweijiihrig.
Die versohiedenen Disciplinen aus den Gebieten der Phiiosophie, Volks-, Landnnd Forstwirthschaftslehre, Naturwissensehaften, Thierbeilkunde, Baukunde und
Mathematik werden in systematiscber Aufeinanderfolge dem Character und den
Einrichtungen einer Hocbschule geniSss von 13 Docenten vorgetragen. Reiche
Sammlungen und mannigfaltige wissenschaftliche und praktische Lehrhilfsmittel,
zu welchen letzteren auch die umfassende Gutswirthechaft ziiblt, unterstützen den
Unterricht. Das Studien-Honorar betriigt für nvei Jahre 100 Thaler. Zu n&herer
Auskunft über die Akademie und derén Einrichtungen ist der unterzeichnete Direktor gern béreit.
2218 (1)
P r o s k a u , in Oberschlesien, im Juli 1867.

Der Director der hiinitrüclifii landwirttischafüichen Akademie,
Laiidcsüekononiit'-Kath Sattcgast.

A „HAZA

magyar éidhiztosUóiank Pesten,
alakult 1867-:k évben,

2,000,000 forint alaptőkével.

Ajánlja magát mindennemü élet- és járadék biztosítások átvételére, továbbá közvetíti az általa alakított „túlélési csoportok"-ba leendő
belépést, ezenkivül alkalmat nyujt a birodalomban kizárólag általa kezelt
„temetkezési egyletek" alakítása által a legszegényebb sorsuaknak is,
miszerint a legolcsóbb befizetések alapján elhalásuk esetére, ép ugy temetkezési költségük, valamint ezenfelül hátrahagyott családjuk első szükségeinek fedezéséről is gondoskodhassanak.
2213 (2 — 8)
Biztositási feltételek s minden e tárgyra vonatkozó felvilágositások
„Pesten a banknál'' (Deák Ferencz-utcza 5. szám), vagy vidéken a főéa alügynökségeknél a legnagyobb készséggel adatnak.
A kötvények kiállítása szeptember hóban kezdődik.

A „HAZA" következö kormányzat alatt állt
Ein Ökség:
Gróf Forgách Antal,
elnök.

Pulszky Ferencz,
al-elnók.

Választmányi
Csapó Vilmos.
Ertl Károly.
Ilolitscher Fülöp.
G
ó f Keglevich
K l i h Béla.
Gróf

tagok:

Kern Leó.
Mandl János.
Maygraber Ágoston,
Nádosy György.

I gazg

Gróf Nádasdy Lipót,
tiszteletbeli elnök:
Nyiry Jósa.
S i r a k

y * • ™»

Takácsy Miklós.

atók:

Grabovszky György.
Kohen Jakab.
Koppéi L. M.
Roeszner F. M.
Vezérigazgató: Kiss Zsigmond.

Az eddigi szervezett vezér- és föügynökségek:

Aradon: Marton Ferencz urnál.
| Pozsonyban: Günther M. Vilmos urnál.
Debreczenben: SzithmáryTestv. uraknál. Panr*ovan: Jobanovits J. U. urnál.
Es«éken: Lajpczig J. urnál.
Szathmáron: Weiss János urnál.
Pécsett: Weidinger J. B urnál.
Szegeden: Burger Zsigmond urnál.
N.-Kanizsán: Neuberger Mátyás urnál.
S--V-U.Jhelyen: Világfy Pál urnál.
KoIozHvarott: Bogdán István urnál.
Székesfehérváron: Pete Dániel urnál.
Temesváron: Steinbach S. W. urnál.
Komaromban: Menner Alajos urnál.
Zomborban: Heindlhoffer R. urnál.
Losonczon Keller I). F. urnál.
Marosvásárhelyt: Novák Bogdán urnál. Bécs és Prágában: Epstein L. urnál.
Beszterczebányán: Kotiers és Raner ur. Triesztben: Weisenfeld J. urnál.

JÓKAI

Titkos

BETEGSÉGEK,
ujonnan keletkezettek
8 nap alatt
minőségre nézve
48 óra alatt

dr. FUX J.

26év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságában háborgattainek.
Rendel: d. u. 1—4 óráig.
Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leggyorsabban esíközöltetnek.
Lakása: király-utcza, 33. sz. a. I-ső
emelet.
2192(4-12)

Titkos

takar ópapiros
(ftlakulntur)

kapható Pesten, egyetem-utcza 4-ik SÍ.

2166 (10 -12)

betegségeket

még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat folytán több ezer betegen legjobbnak
bironyult mtíd szerint, sokszor a nélkül, hoicy a betes hivatásában vagy
életmódjában gátoltatnék, gyökeresen, biztosan és gyorsan gyógyit

Med. dr. fitelfer Vilmos

Pest, király-utcza 27. sz. Medetsbázban, 1-só emelet, délelőtt 7—9-ig,
délután 1 — 4 óráig
Di.jaz.ott levelekre azonnal
válas'zoltatik, s kívánatra a gyógyszerek ta megkflldetnek.

60 akó

M i n d e n n e m ü

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Ujdonsaicok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 6 ft.
Csnpán Vasárnapi ü j s á g : Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 lt.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasibzott petit aor, vagy am.*k helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
gtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Becsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
mindeu igtatás után 30 ulkr.

MOR,

az „Igazmondó" felelős szerkesztője és kiadó-tulajdonosa.
(Kiadó-hivatal: Ferencziek tere 7. sz.)

2216 (1).

Pest, augusztus 25-én 1867.

asztali ó-bor eladandó.

A közelebbit megtudhatni: a „Vasárnapi Ujság" kiadó-hivatalában, Pesten,
egyetem-utcza 4-ik szám alatt.

KUNZ JÁN. JÚZS. is TÁRSA

fiók vászon-raktára
A „VIRAGKOSARHOZ."

váczi-utcza, a nemzeti szálloda épületében
PESTEN,

ajánlja gazdagválasztéku rnmbursi, hollandi, irlandi,
creas, fehér fonál és sziléziai vásznait, azonkivül asztalkendőket, törülköző és vászonzsebkendöket,asztal
és ágyteritőket, fehér és szines ágy- és bntorcsinvatot, nankingot, fehér és szines perkált. ablakfügSönyt, linón, batist. clair, sima és virágos monsselint,
mindennemü béléseket, ugy n a g v választékban kész fehérnemüeket, valamint minden e szakmához tartozó czikkeket a
legjutányosabbra szabott árakon.

A vásznak valódiságaért ^^^j^Jl
jótállás biztosittatik.

2214 (2-4)

Vidéki megrendelések különös figyelemmel és
tosan teljesittetnek.

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

pon-

Perczel
Mi, kik átéltük és átszenvedtük a közelmult sulyos éveit, élénk bizonyságot tehetünk az ujabb fordulatok jótékonyságáról,
midőn azon száműzetésben élő honfitársainkról, kiknek sokáig nevét sem említhetők, most
szabadon Írhatunk. Volt idő, midőn még remélni sem mertük, hogy ök visszatérhessenek, kik a nemzetnek oly drágák valának s
kik hazájoknak még sokat használhatnak.
Hazatért honfitársaink közül Perczel Mór
fogadtatott legzajosb lelkesüléssel. S ezt
természetesnek fogja találni mindenki, ki a
magyar népet és Perczel tábornok életpályáját ismeri. Perczel az 1848-iki
magyar nép fia; s a nép és fia a
legválságosabb időben is egymáshoz méltók valának. Hogy lezajlott
ama küzdelemben és dicsőségben
oly gazdag korszak, — a tettek kora
is megszünt s Perczel 18 évig mély
hallgatásba temeté bánatát s csak
akkor hallatta nevét ismét, midőn
Magyarország sorsa felett is szebb
jövendő hajnala kezdett derülni. A
memoire-ok, röpiratok, s vádoló és
mentegető nyilatkozatok korában
nem szólt, s a tevékenység szinével biró izgatásoktól mindig távol maradott, mert szent meggyőződése vala, hogy mind a csak félig
kimondható szó, mind a csak félszeg tevékenység időtlen, s a kesergő köz-édesanyának sebeit hasztalanul marczangolva,
fájdalmainak
lelkiismeretlen nevelése.
De lássuk pályájának főbb vonásait.
Bonyhádi Perczel Sándornak
nejétől Kajdacsy Erzsébettől 21 élő
gyermeke volt; 15 nagy korra nevekedett s 12 ma is él. Ezek egyike
s a szülöttek közt a hetedik volt
Móricz, ki 1811-ben november 14kén, Bonyhádon, a Perczelek ős
fészkében, született. Keresztatyjai
gróf Messey és gróf Philips voltak, két menekült franczia; mintha e körülmény azt jósolta volna, hogy a keresztfiu is sok évekig
fogja enni a számüzöttek keserü kenyerét.
Móricz már gyermekkorában élénk kép
zelődést s komoly gondolkozást tanusitott.
Tanítója hazánk egyik legnagyobb költője,
Vörösmarty volt, s midőn egykor IL Rákó-

Mór.

czi Ferencz képe előtt annak dicső tetteit
magyarázta a lelkesült tanitó, a tiz éves tanitvány elragadtatva tett fogadást, hogy
életét ő is a haza és nép felszabadítására
szentelendi, miként Rákóczi tévé.
Tanulmányait azután a pesti egyetemen
folytatá s ott az ifjak között 1825-ben a
magyar nyelv emelését és mivelését czélzó
társulatot alakított, és Somssich Pál, a két
Zomborchevich és Ő elsők valának, kik a
még mindig larinul kérdező tanároknak magyar nyelven feleltek.
Midőn e társulatot eltiltották, a boszus

PERCZEL

MÓR,

j ifjak egy ujat alkottak, melyből már a politika sem volt kizárva. Ezen társulat ellen
Horváth, a késöbbi fehérvári püspök küldetett ki vizsgálatra, s Perczel Mór a példás
büntetést részint ezen vizsgáló s egyszersmind távol rokona jó indulata által kerülte
ki, részint az által, hogy atyja az 5-ik tüzér
ezredhez adta be mint hadapródot. Itt egé-

szen a katonai tanulmányoknak adta magát;
de azért 3 év mulva ismét Bonyhádra vonult.
1830-ban,midőn a lengyel forradalom kiütött, mintegy 200 katonatiszt ismerősével
szövetkezve, a lengyelek segitségére akart
menni, de fölfedeztettek s Perczel is elfogatván, a katonai törvényszék halálra itélte;
Pestmegye erélyes közbenjárása és tiltakozása azonban oda vitte a dolgot, hogy polgári törvényszék elibe állíttatván, ez felmenté.
Ez események után teljesen a polgári élet
körébe vonulva, a Kubinszky és Pecsovics-féle küzdelmekben Tolna- és
Baranyamegyében egyike volt az
ellenzék legtevékenyebb vezéreinek.
Az 1843/4»iki országgyülésen is
mint Tolnamegye követe hamar
feltünt, s Pálóczy, a Lónyaiak, Vukovies és másokkal együtt képezé a
radikal reform-pártot. Ez időtájban
Fehér- és Tolnamegyében elsö volt,
ki a védegyletet megkezdé és meghonositá.
1844-ben vette nőül a nem régiben elhalt derék hazafi s képviselö Sárközy József leányát, Júliát,
kitől mai nap 12 élö gyermeke van.
1844- és 48 között Tolna-, Fehér-, Baranya-, Komárom- és Pestmegye gyűlésein az administratori
rendszer ellen küzdött.
1848-ban szülőfölde Bonyhád és
Budavárosa is képviselőnek választván, az utóbbit fogadta el. 1848-ban
ápril hóban rendőr-főnökké tétetett.
De tevékenysége igaz körét csak
akkor találta fel, midőn a vitatkozás a zöld asztaloktól a zöld mezőkre tétetett által.
Nem lévén hivatva, hogy katonai dolgokban részletes ismertetésekkel szolgálhassunk, Perczel katonai pályájának is csak • nevezetesebb mozzanatait közöljük. Perczel igazi
forradalmár volt, — m a szónok és holnap tábornok.Láng lelke, becsületesjelleme s lelkesült honszerelme volt azon hármas intéző,
melyek minden körülmények közt feltünően
kiemelték.
Elsö fényes tette a pákozdi csata volt,
aztán az ozorai, letenyei, fnedaui, kottorii,
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'czeglédi csaták mind megannyi emlékezetes
pontjai voltak a magyar hadviselésnek. Bácsbánáti diadalmenete, Sz.-Tamás bevétele s
Pétervárad felszabadítása pedig a magyar
vitézség megannyi dicssugarai.
Midőn önvédelmi harczunk azzal végződött, nogy seregeink egy része kénytelen
volt Világosnál vagy az ország különböző
pontjain fegyverét letenni, a más rész pedig
kényszeritve volt a török földre menekülni:
Perczel Törökországba menekült; onnan
Jersey szigetére vonult s végre Brüsszelbe
telepedvén le, száműzetésében 18 évet
töltött.
Emlékiratain dolgozott, gyermekeit nevelte és rendithetlen meggyőződéssel várta
az idök jobbra fordultát s forrón szeretett
hazája szebb napjainak visszatérését. . . .
Perczel Mór a mult hónapban jött vissza
a száműzetésből hazájába. Útja Komáromtól Pestig, s Pesttől szülőföldjéig Bonyhádig,
és Zala-Egerszegig, hol egyhangu lelkesedéssel képviselőnek választák, - folytonos
diadalut volt. A fényes fogadtatásnak egyik
legszebb pontja a tábornok szülőhelyén
Bonyhádon volt, hol a vidék népéből magyarok, németek (svábok), szerbek vegyest,
mintegy 10,000-en jelentek meg tiszteletére,
diadalivnél lovas bandériumokkal fogadták,
s a 76 éves agg Borbély József bonyhádi
ev. lelkész üdvözlé lelkesült beszéddel. E
jelenetet sikerült rajzban tünteti föl egyik
mellékelt képünk.
Adja Isten, hogy a hüs tábornokot, a derék hazafit még igen sokáig magunkénak
mondhassuk!
D. Farkas.

Szinnyei József hoiivctlfuhadnagy
1848/9-ki naplójából.
— 1849. julius l-jétől —oktober ő-ig. —
(Komárom körüli küzdelmek. — Dicsőség végfelviüanása
aug. 3-kiín.—Fegyverszünet; alkudozások és capitulatio.)
.

(Folytatás.)

Julius 29.

Ma parancs érkezett hozzánk, hogy minden
tiszt a táborban tartózkodjék. — 64. 108. 18. és
37-dik zászlóaljbeli őrnagyok és segédtisztek esti 8
órára a csillagsánczba hivattak tanácskozásra. —
Helyünkbe az „Igmándi sáncz"-ba a 40-dik zászlóalj jött. Ekkor parancsot kaptunk, hogy készen
legyünk, mert egy óra mulva megindulunk. Késő
éjjel tettük utunkat a Dunán, Vágón keresztül
Hetény felé — oda közel megállottunk, nyilván a
virradást bevárandók; kifáradva és álmosan követtem én is többek példáját és leheveredve a
fűbe, jóizüen aludtam világos reggelig.
Julius 30.
Felébredvén, a nap javában sütött; a huszárok egy hulánust hoztak be, ki lova mellett elaludt
az előőrsön; ez azt állitá, hogy az ellen nem
nagy számmal van, de elég közel, hogy beláthassa
táborunkat; miként beszélik, 9 zászlóaljjal jöttünk
ki Komáromból. Rakovszky dandárjával Izsa felé
ment, ott bekeritni az ellent. Végre csatára késeen
álltunk, midőn Kosztolányi ezredes Füsty Kálmán őrnagyunknak kiadta a parancsot, hogy majd
annak a kis erdőnek menjen; ott álljon meg s ha
nem lőnek, ugy menjen előre; ez megtörtént, midőn az erdő mellett voltunk, lőtte ki az első gránátot az ellen a 64-dik zászlóaljra. Az erdőben
megállapodtunk; azután jó időre ismét másodikat
lőtt. Ekkor elszakadtunk, a közép osztály (37.
zászlóalj 3., 4. század) jobbra a falunak Rogos
kapitány vezetése alatt, a többi előre ment; az
ágyuzás mar mindkét részről sürübben folyt; mi
a faluig sem értünk, midőn az ellent megretiráltatták huszáraink és ágyuink. A faluból jött ki a
népség és monda, hogy menjünk utánok, kévésem
vannak, a faluból mind eltakarodtak. Ezután osztálytömegben előrementünk, de már ágyuink jó
előre üzték az ellent. A balszárnyon Gyalla felől
is ezólt az ágyu erősen; mi a kukoricza-földeken
na
gy ügygyel-bajjal vergődtünk előre. Az ellen
felvette magát a dombra; onnan lőtt, d e v e g r e
Mihálovies derék ütegje onnan is leverte. A
Gyalla körül csatázók már Martost vagy valamely
szomszéd helyet felgyujtották, de ott is szünet

nélkül űzetett az ellen; egy munitiós kocsit tele
lőszerrel hátrahagyott. Már mi gyalogok az üldözést alig győztük, a nagy por, szomjuság, fáradság
és hőség elbágyasztának bennünket; de azért az
ágyuk és lovasság annál nagyobb kitartással üzték
őket. Végre Bagota táján a német ereje egyesülvén, a bajcsi erdő felé tartott, mi követtük és a
bajcsi erdőből kilődoztük őket, a hidon azonban
átmentek s azt magok után felégették; csak is igy
menekedhettek meg, mindamellett itt sok fogolynémetet nyertünk, kik már a nagy retirálást nem
győzvén kidültek, a foglyok száma 100-on felül
volt a Haynau-regimentből. A mi veszteségünk
csekély, 2—3 ember veszett el egészben. Az ellen
ereje lehetett 3 zászlóalj gyalog, 2 század lovas és
6 ágyu; hogy az egész sereget el nem foghattuk,
Rakovszkynak köszönhetik, ki későn érkezett
meg. Egy elfogott osztrák orvossal beszéltem, ki
elmondá a náluk uralgó hireket: ők a birtokunkban levő ágyuk és bombamozsarak számát 3000-re
teszik, van ezeken kivül 2000 faágyúnk, ugy hiszik ők, ezeket csak ugy vállon viszszük fel a
hegyekre; hogy Görgei meghalt és Klapka nemrég megveretett (nem gyanítván szegények, hogy
most épen ők verettek meg általa, jóllehet Klapka
csak délben jött ki az ütközetet vezetni, mely
d. u. 4 óráig tartott).
Julius 81.
Gyallára vonultunk vissza. En a szentpéteri
szöllőkhöz előőrsre rendeltettem, hol Rakovszky
előőrseivel kellett összeköttetésben lennem, a
gyallai szöllőknél pedig a 64-dik zászlóaljjal kapcsoltam össze őrszemeimet. — Délután azonban a
18-dik zászlóaljtól Bulcsú jött felváltani fél századdal, mert a mieink expeditióra mennek; mire
Gyallára érkeztem, már azok rég elmentek két
ágyúval kémszemlére Martosra a Vág mellé;
honnan késő éjjel egyes ágyulövéseket hallottunk.
Ezen kémszemle eredményét a másnap visszaérkezettek imigyen beszélték el: az ellen a Vág
tulsó partján Keszegfalvánál a hid felszedésével
foglalkozott, mikor ők észrevétlenül egészen a
parthoz jutottak és átkartácsoltak (embereink
pedig zászlóalji sortüzet löttök át), de fájdalom,
túlról magyar hangok is hallatszanak, hihető,
hogy a falusi nép is velök dolgozott. Erre a faluban erősen verték a hivót, és eltakarodván a német, a mieink megpihenve; visszajöttek.

Augusztus 5.

Ma hozták be Komáromba az ellen tábori
patikáját nyolcz orvossal; mindezt Bábolnán találták. Ezeken kivül tömérdek lőszert.
Augusztus 6.
Kihirdettetett a várparancsnokság által, hogy
a kinek tetszik, és kocsija, lova van, az ácsi erdőt,
mint az ellen fészkét pusztithatja, vághatja, és
mannyit behordani bir, sajátjaként behordhatja;
azért tömegesen tódultak ki a lakosok és döntötték az erdőt.
Augusztus 8.

A mai városi tanácsülés elrendelte a 200,000
pft. kölcsönt a várőrizet részére.
Augusztus

ll.

Mindenféle álhirek keringnek; miat: „az angol követ Füreden van; Fiumét, Odessát az angolok a mi részünkre blokirozzák; a muszkáknak
aug. 16-ig ki kell takarodni az országból" stb.
Baráth János futár megérkezett az Alföldről.
Agusztus 12.
Hire járt, hogy Görgei 25,000 muszkát kergetett a Sajóba. Az angol interventio pontjait
mint hiteles hirt beszélek ekképen: 1) Az orosz
takarodjék ki országunkból aug. 16-ig, különben
az angol betör országába; 2) Ausztria köteles
Magyarország minden hadi költségeit megtériteni; 3) Magyarország szabadon válaszszon királyt az ausztriai házból; 4) Fiume blokiroztassék
a hozzá tartozó tengermellékkel a magyarok részére. — Az egészet elhitte volna a nép, csak a
4-dik pontban szeretett kételkedni! — Győrben
nagy templomi ünnepély tartatott, mely alkalommal az érdemjelek kiosztattak a 3-dik augusztusi
ütközetbea kitünt zászlóaljak részére: a 15-dik,
57-dik zászlóaljak a 3-ik érdemjellel, a honvédek
vörös sipkával. A 37-dik zászlóaljnak zászlója is
3-ik számu érdemjelt kapott.
Augusztus lő.

Egy pár csizmát vettem Komáromban 20 pft.
Augusztus 18.

A 37-dik zászlóalj megérkezett régi táborhelyére az „Igmándi sáncz" alá.
Augusztus 19.
Komáromban a nagy számmal beérkezett
ujonczokból szerveztetnek uj zászlóaljak, melyek
ezredese gróf Zichy Ottó. Most az összes várőrAugusztus 2.
Komáromba bevonultunk. Gyalláról 10 óra- ség 30,00Ö-re tehető. Görgei lefegyverzéséről ma
kor délelőtt megindulván, midőn a hidra értünk, széltében beszélnek, de senki sem akarja elhinni.
sokat szenvedett zászlónkat, mint zászlóstiszt
Augusztus 20.
kiterjesztettem; ,,éljcn a magyar" kiáltással foDélután felriasztottak bennünket, hogy jő az
gadtak bennünket a lakosok; igy a városon keresztül és a nagy Dunán át táborunkba szálltunk. ellen; fegyverbe álltunk, de csakhamar jött a paA vidékről tömérdek fát, szénát szállitottak be a rancs: foglaljuk el előbbeni helyünket. — Ma két
komáromi vár számára. Parancs érkezett este, parlamentair volt az ellen részéről Komáromban.
hogy mindenki készen tartsa magát, a legénység
Augusztus 21.
bornyuját hon hagyja. A Sándorok még este
A tegnapi parlamentairek felől Klapkától
elmentek Komárom felé.
jött ki egy nyomtatvány, mely szerint az ellenfél
Augusztus 3.
A nevezetes ácsi ütközet, Klapka dicsősége, egyezkedni akarna, de ő nem bocsátkozott velök
ügyesen tervezve, még ügyesebben volt kivivé. alkudozásba. Mai parlamentairekkel azonban —
Aschermann hajnalban Almás felé keritette az hir szerint (mely valósult) — 14 napra a fegyverellent, mi Mocsa felé haladtunk előre; az ellen szünet megköttetett.
Augusztus 22.
mindenünnen honvédet látva előbukkanni, gyorDélután 2 órakor megindultunk sánczainkból
san vonult vissza, alig tett nehány ágyulövést.
Tömérdek zsákmányt, többi közt 5000 marhát a két Dunán át Bagotára. A vágdunai hidon már
fogtak el a mieink. Az ácsi erdőben minden sáto- többekkel találkoztunk, kik a világosi fegyverlerukat az ott hagyott ebéddel együtt, sokan óráju- tételnél jelen voltak és állitották, miként Görgei
kat, tajtpipájukat, sőt ezüstkanalukat is — épen lövés nélkül megadta magát az orosznak és ők
ebédet ettek — ott feledék. Ács körül egyszerre lefegyvereztetve haza bocsáttattak. Este a 18-dik
puskalövéssel fogadtak bennünket, ekkor egy zászlóalj Gyallán maradt, mi Bagotán szállásolközülünk megsebesült és a 64-ik zászlóaljból egy tattunk el. Még nem tudván a fegyverszünet megmeghalt. Az ellen Ács körül meg nem állt, hanem kötését hitelesen, nem helyeseltük, hogy a sánretirált s a sebes kis Czonczó folyón midőn átgá- czokból eltávolitották bennünket!
zolva egymásba kapaszkodtak, sokan bele veszAugusztus 23.
tek. A csémi sáncznál azonban ellenállásra találKirándulást tettünk néhányan Érsekújvárra,
tak a mieink s azt az 57-ik és 15-ik zászlóaljnak hol a kaszinóban hallottuk, hogy Eszterházy Pál
rohammal kellett bevenni; ott történt az egyedüli gróf két orosz tiszttel ebédelt itt, kik az orosz
nagyobb veszteségünk, mely talán 15 emberből táborba Verebély re vitték meg Grabbenak a fegyállott, a nehéz sebesülteket is ideszámitván; a verszünetet. — Demarcationalis vonal a mi réroham után elfoglalták mieink a sánczot. Mi Ácson szünkről Aranyos, Érsekujvár, Mócsa stb. 48 óra
fölül telepedtünk le.
alatt fellehet mondani a fegyverszünetet.
Augusztus 4.
Augusztus 24.
Az ellen ágyuzott át a szigetből a mieinkre,
Ma jelent meg Klapkától egy proclamatio 8
siker nélkül, mert nem akadályozhatta meg azon
30 terhes hajó lefoglalását, mely kész zsákmányul abban a fegyverszünet feltételei vannak közhirré
kinálkozott a Dunaparton; egyikben kétszersült (de téve, és hogy polgári s katonai vegyes küldöttség
nem pozsonyi), másikban kávé, czukor, rizs; har- ment le az Alföldre, kik hiteles hirt hozzanak a
madikban szivar, dohány; a többiben gabona, liszt, történt dolgokról.
szalonna, pálinka, gyolcs és más ruhanemű volt
Augusztus 26.
nagy mennyiségben. Ezt lassankint a várba hordReggel 5 órakor elindultunk a 37-ik zászlóták és később részletekben kiosztották a honvé- alj -3. és 4-ik század Imelyre, hol beszállásoltak
dek között.
bennünket a fegyverszünet tartalmára. A Zsitva

szállítására. Ez érdemben különös okmány szerkesztetett, a kellő formaságokkal kiállítva, aláirva, s másolatban kölcsönösen kicseréltetett.
Egyuttal megállapittatott, hogy e szerződés megkötésétől számitva 4 nap alatt, minden elköltözendő UÍHS az elutazásra készen álljor.
A negyedik nap előestéjén azonban még
mindig eldöntetlen volt az a fontos kérdés, hogy
kik költözzenek el? Annyian jelentkeztek a viszszavándorlásra, hogy majdnem lehetetlen volt
eldönteni, melyik 6Ó-nak legyen előnye.
Egy második meetinget tartottak, ezuttal
Augusztus 29.
papjok elnöklete alatt, de ennek sem lett egyéb
A
zEurópábói
érkezett
szomoru
politikai
tudóMai parancsban érkezett meg a 203-ik zászeredménye, mint az a megállapodás, hogy az ellóaljhoz főhadnagygyá lett kineveztetésem s egy- sitások folytán az expeditio parancsnoka elhatá- utazás egy nappal későbbre halasztassék.
szersmind áttételem azon zászlóaljhoz. Őrnagyom rozta, hogy minden további kutatással felhagyva,
Ez alatt a legnagyobb izgatottság uralkodott
Dal'Aglio. Zichy Otto ezredes felterjesztésére ki- visszatér Európába. Én engedélyt kértem, hogy a jó emberek között. A beszálló helyet elboritá
a
visszautazást
Lima
és
Panama
felé
tehessem,
neveztettek a 203-dik honvédzászlóaljhoz: százaazoknak málhái, kik el akarának költözni. Mintdosokul : Lendvai Márton, Jekkelfalusi Lajos, azon reményben, hogy ezen kirándulás által az hogy azonban e nép közt, korábbi életviszonyaiexpeditio
eredményéhez
talán
még
egy
porszeKrudi Gyula, Szabó Iván, Padoss Antal, Bakos
nál fogva oly szoros rokonság s barátság létezett,
József; főhadnagyokul: Veszély Ágoston, Szin- mecskével hozzájárulhatok. Wüllerstorff commo- most sem tudtak megegyezni abban, hogy ki menc!ore,
—
mindig
kész
tudományos
törekvéseket
j
nyei Jozsef, Landbauer Antal, Berzsenyi Antal,
jen és ki maradjon.
Pálfi-huszár főhadnagy, Boháry András; hadna- elősegiteni, — örömmel adá beleegyezését, és igy '
A második határidő leteltével végre azt hanehány
nappal
tovább
Valparaisoban
maradtam
gyokul: Balogh Alajos, Gáspári Károly, Lendvai
tározták, hogy ha Stewart kapitány két családmint
a
Novara,
hogy
utamat
a
legközelebbi
angol
Béni, Hollósi Károly, Komornyik János, Zöldi
törzset, mintegy 100 egyént nem volna képes haLajos, Kövessy Sándor, Tóth József, Sárközy posta-gőzössel folytassam észak felé.
jójára venni, csak egy törzs menjen el. StewartkapiPár
nappal
elutazásom
előtt
végre
signaliImre, Thali Sándor, Szénessy Lajos, Vuskics
tány vonakodott íly kicsiny hajóra, oly hosszu utra.
Ignácz; számfelettiül: Dombai József;hadnagyse- záltatott a „Louisa." De az idő oly kedvezőtlen,
annyi embert, fölvenni, azért csupán 17 pitkairni
gédül: Faics Ferencz; élelmezési tisztül: Horváth s a vizállás oly magas volt, hogy a révben igen
férfit nőt és gyermeket vett fel, s 42 napi utazás
nehéz,
vagy
épen
lehetetlen
volt
a
hajókkal
való
József; számvevőül: Szinger Lázár, aug. 26-tól
után szerencsésen kikötött a kis sziklaszigeten, az
számitandó rang és illetménynyel. (Közzététetett közlekedés. Hajóra szállásom napja eljött, s még
utasok örömes meghatottság szülte könyei között.
a „Komáromi Lapok" 1849. évi szept. 27., 65. mind nem volt alkalmam Stewart kapitányt látAz elköltözésök alkalmával ajtaikra fölszc hatni.
A
hajón
több
baráttal
találkoztam,
kik
Számában.)
(Vége következik.)
gezett
iratok nem érték el mindenütt czéljokat.
eljöttek, hogy egy utolsó istenhozzádot mondjanak. Már másodszor csöngettek, melyre minden Több gunyhó hiányzott, s a sziget állatai közt is
látogatónak el kell hagyni a hajót, midőn egy nagy hiány és pusztulás volt észrevehető,
Egy sziget a Csöndes-tengeren.
De nem puszta rosz akarat s rombolási vágy
kicsiny csónak uszott gőzösünk mellé s egy magas,
(Vég.)
sovány alak lépett a födözetre. Stewart kapitány volt ar, a mi a pitkairniak házi viszonyaiban e változásokat okozta.
Sydneyben, Ausztráliában időzésem alatt — volt, ki csaknem lélekzct nélkül egy csomagot
Kevéssel az ő visszatérésük előtt ugyanis
nyujtott
felém
e
szavakkal:
„Vegye
ön
a
kivánt
irja a hires Novara-utazó dr. Scherzer — 1858
s általam megígért napló-kivonatot legutóbbi egy sötét, veszélyes éjen az amerikai „Wild
november havában ismét érkeztek tudósitások a
wawe" hajó Pitkairn közelében, egy korall torlaNorfolk-pitkairni utazásomból."
pitkairniakról s az érdekes népecske csodálatos
ton összezuzatott, s személyzetének egy része,
A
derék
kapitány
igazi
angol
módra
tartá
eredetéről, mely iránt az európaiak oly élénken
mely a legközelebbi Pitkairn szigetre menekült,
meg
szavát.
érdeklődtek.
Még nehány percz, s utban valánk Nyugat- felhasználta az ott található épületanyagokat csóUj-déli-Waílis kormányzójának, sir William
nak készítésre, hogy magokat — igazi matróz
India
irányában Európa felé.
Denisonnak termeiben volt alkalmam egy csoport
módjára — ismét a szelekre s hullámokra bizzák.
Csak
kevéssel
ezelőtt
vehettem
magamnak
pitkairni férfi és nő fényképét láthatni, kiknek
Az imaház s mintegy 20 gunyhó még tökélebecsületes arczkifejezése önkénytelen jóakaratra időt az iromány átolvasására, mely a legujabb tes ép állapotban volt, s kecskék, juhok és tollaadatokat
tartalmazza
a
pitkairniak
felől.
hangolá a szemlélőt irántuk. Norfolkra jöttük óta
Stewart kapitány 1858. novemberben jött sok is szép számmal futkostak még a szigeten.
semmi hir nem érkezett felölök. Uj-Seeland sziA legfinomabb tropikus gyümölcsök nagy
getén, hol pár héttel később 1859. január havában először e különös, kis néppel érintkezésbe. Ö
mennyiségben, megérve valának, s mintegy csak
ugyanis
egyik
kereskedelmi
czélu
utja
közben
a
időztem, sem tudtak semmit a pitkairniak jelenaz elköltözöttek visszatértét látszanak várni, hogy
legi állapotáról. Uj-Seeland egyik missiói iskolá- Norfolk szigetet is érinté, és a kis község elözönlé
nekik örömöt és eledelt nyujtsanak.
jában, melyben déli Seeland félpolgárisult népei- hajóját, kérve őt, hogy szállítsa vissza egy részöA hozott málhák gyorsan szárazra rakattak
ket
Pitkairnba.
Legforróbb
óhajtásuk
viaszatérni
nek gyermekei közül 30-an taníttatnak egy
s szokatlan élénkséggel igyekezett mindenki,, hogy
a
kis
szigetre,
melyet
csak
azon
kecsegtető
kilákeresztyén társulat költségén, két fiatal felnőtt
oly gyorsan, a mint csak lehet, otthoniasan renférfi tünt föl előttem különösebben. Ugy mutaták tások következtében hagytak el, a minővel őket
dezze be magát.
Norfolk
szigetén
biztaták.
Az
igért
bőség
helyett
be őket, mint két fiatal pitkairnit, kik a téritői
Látni lehetett, miszerint alig várják a jámötszörannyi
fáradsággalés
költséggel
is
alig
tudják
hivatalra készülnek. Valami rendkivül szende,
bor
emberek,
hogy ismét birtokukba vehessék samajdnem elegiai volt arczvonásaikban. Tökélete- magokat nyomorúságosán eltartani. Főélelmök
játjukat.
édes
burgonyából
s
azon
csekély
mennyiségü
sen beszéltek angolul, de a közbeszédben is igen
Az a kegyelet, melylyel az egyes elhagyott
gyakran bibliai kifejezésekkel éltek, a mi társaik husból áll, melyet hetenkint egy darab marhának
gunyhókba
léptek, s az aggódó pillantás, melylevágása
nyujt,
s
ennek
levágására
is
hetenkint
beszédmódjával sajátságos ellentétben állott. —
lyel
körültekintettek,
vajjon minden a régi hemindig
a
hatóság
engedélyét
kell
kikérniök.
Az olvasók emlékezni fognak, hogy abban az
lyen
és
rendben
van-e,
— tanusiták, minő szereE mellett a zordonabb éghajlat sem igen
időben, midőn Adams az ifju nemzedéket oktatta,
tettel
és
tisztelettel
ragaszkodtak
ők atyáik e szocsupán egy biblia s nehány épületes irányu folyó- felelt meg természetöknek, s betegségek gyakmoru
ősi
helyéhez
és
hagyományaihoz,
melyek
rabban
fordultak
elő
köztök,
mint
valaha.
Átairat találtatott Pitkairnban. De ők a könyvek
a
jámbor
pitkairniak
előtt
nagyobb
becsben
látkönyvének nem csupán tanait tanulták, hanem a lában a Norfolk sziget természeti viszonyai naszanak
részesülni,
mint
valamely
herczegi
paloközéletben is annak kifejezéseit használták, és ez gyon túlbecsülteitek, s a jámbor pitkairniak váraa sajátságos jámbor szokás az atyák erényeivel kozásokban, melyet e földi paradicsom felől táp- tának még enyészetében is fenséges romjai mins erkölcsi tisztaságával együtt átszállott az uno- láltak, igen fájdalmasan csalatkoztak. A pitkairni den világtörténeti emlékeivel együtt, a fiatal öröbevándoroltak most is azon épületeket lakják, kös előtt.
kákra is.
Ugyanazt a fontos szerepet, melyet a nök a
Tahiti szigetén való későbbi időzésem alatt melyeket előbb a kormányhivatalnokok használ- norfolki tanácskozmányok alatt játszottak, Pitkatak,
és
semmi
fáradságot
sem
vettek
magoknak,
egyik nap azt haliam, hogy az angol „Louisa"
irnban is megtartották, és Szewart-kapitány nem
schooner, Stewart kapitány alatt épen most érke- hogy azon vidékeken telepedjenek meg, melyek győzi eléggé kiemelni azt a magas társadalmi állegalkalmasabbak
volnának
a
földmüvelésre.
zett meg Pitkairnból, hova a régi lakosok egy
Midőn a brit kormány e szigetet letelepülés lást, melyet a nőnem e kis községben elfoglal. A
részét Norfolkból visszaszállitá.
nők egyébiránt részökről nem élnek vissza e joKíváncsiságomat nem tudtam legyőzni, azért s használat végett nekik átadá, körülbelől 2000 gukkal; az ő egész törekvésök csak oda irányul,
meg akartam ismerkedni a kapitánynyal. A vélet- juh, több száz szarvasmarha, 20 ló s nagyszámu hogy állásukat hasznosság és életrevalóság által
len ugy hozta magával, hogy a kapitány ép azon sertés és apró majorság találtatott a szigeten. Ez megérdemeljék.
•
háztulajdonosnál vett szállást, a kitöl én is Tahitin élő leltár mellé még élelmi szereket 6 hónapra,
*
tartózkodásom tartamára egy kis pálmagunyhót földmüvelési eszközöket, különféle hasznos nö*
*
vénymagvakat is kaptak a kormánytól. Mindezt
béreltem.
Ennyi
az,
a
mi
apitkairni
sajátságos
kis néprőJ
a^ kormány szabad rendelkezésére adta a pitkairHamar megismerkedtünk s megbarátkoztunk. niaknak.
g annak csodálatos sorsáról tudomásunkra jutott.
Stewart kapitány alkatra, egyenességre, jellemre
Midőn Stewart kapitány 1858-ban a Norfolk Nem Valószinütlen, hogy nagyobb része a Norfolés beszédmódra minden porczikájában igazi angol;
szigetet meglátogatta, az egész szigetbeli népesség kon visszamaradtaknak szintén idővel visszaköltöközié velem futólagosan pitkairni utját, s mondá,
219 pitkairniból, s két angol katonából, családaik- zik ősi fészkükbe a csöndes tengerbe,hogy ott fehogy ezen utja alatt, mely több hétig tartott, kal, állott. Ez utóbbiak a kormány megbizásából jezzék be életöket.
kimeritő naplót vezetett. De — mondá Stewart méréssel foglalkoztak. Minden egyes lakosnak
A viszontagságos sorsuk, s szép keresztyéni
kapitány — most nem vagyok azon helyzetben, 50 air föld hasittatott ki.
erényeik miatt bennünk támadt rokonszenv mellett
h°gy önnek körülményesebb közleményekkel szolA Stewart kapitány megérkezése után való sem lehet azonban, hogy csüggetegségök s örökös
gálhatnék; ügyeim kényszerítenek az Eimed szi- napon nyilvános gyülést tartottak, melyben a leg- határozatlanságuk fájó benyomást ne tegyen a kogetre utazni, s mire visszatérek, ön valószinüleg főbb tisztviselő elnökölt, 8 a nők nem legjelenték- moly vizsgálóra. Jellemüknek ezen szembeszökő
már Valparaiso felé vitorláz. Azonban, minthogy telenebb szerepet vittek. A végzés az lett, hogy vonása azonban, ugy látszik, mély lélektani alanekem is kell egy utat tennem Amerika nyugati Stewart kapitány fölkéretik 60 pitkairninak, bi- pon nyugszik. — A Bountyn elkövetett bün megpartjai felé, az önök megérkezése után pár hétre zonyos összegért, előbbi hazájukba való vissza- termé visszahatását. A félelem érzete, hogy hátha
valószinüleg én is ott fogok lenni. Utközben a

megáradván, elrontotta a hidat; azért egy szál legfontosb adatokat, melyek a pitkairni népecske
felől tudomásomra jutottak, föl fogom az ön száfenyőn mentünk át egyenként.
mára
jegyezni, s Valparaisoba megérkezésemkor
Augusztus 27.
Minél inkább közeledtünk a végkatasztro- önnek rendelkezése alá bocsátani.
Megköszöntem a kapitány szivességet és egy
phához, annál túlzottabb hirek szárnyaltak Koderekas,
angolos kézszoritással elváltunk egymáromban, mint ott létem alatt hallottam, hogy
ma érkezett meg Teleki futárja Párisból, azt hoz- mástól.
Két hónap mult el az angol hajós kapitányván hirül, hogy az angol interveniált, ki is szárazon a törököt küldi; ez 50,000-el; már az ország- nyal való találkozásom óta. A Novara már több
ban van, Kossuthnak pedig adott a török egy hét óta Valparaiso kikötőjében horgonyozott, s
már készületeket is tett az Európába visszautamilliót aranyban. (!)
zásra, s a „Louisa" még mindig nem jött.

»
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f'ölfödöztetnek, a mi Keresztélyt és társait szüntelen gyötré, 8 őket majdnem halálukig megfosztá
a sziv nyugalmától, ettől a legmagasztosabb, legboldogitóbb kincstől, melyet az ég csak tiszta lelkekbe önt, —eza félelemérzet — mondjuk, átszállott habár szelídebb alakban, utódaikra is, s meggyökerezteté kebleikben a csüggedés, s a függés
veszélyes érzelmét,
érzelmét, mely minden szép, tiszteletre
veszélyes
méltó tulajdonságaik mellett sem engedett nekik
nyugtot, s megakadályozá, hogy ne csupán erkölcsös és erényes, hanem
egyszersmind hasznos polgárai is lehessenek az emberi társaságnak.— A helyett, hogy a maguk ere-,
jere támaszkodnának,s saját igyekezetök által szereznék meg szükséo-leteiket: pillantásaikat és reményeiket szüntelen
részvevő emberbarátokra, az egyház vagy az
állam segélyezésére függesztik. Erély és elhatározottság, ugy Játszik,
régtől fogva 8 örökre eltünt a pitkairniak szivéből, kik másrészről sokféle erényeik által oly
igen megérdemlik rokonszenvünket, s a kiknek
ősatyja Adams, erkölcsi
tulajdonságai által anynyira bebizonyitá eme
szép mondat igazságát: a
kinek ereje van akarni,
csodákat mivel.
Kiss Elek.

A magyar orvosok cs természetvizsgálók XII. nagygyűlése.
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közlekedést létesiteni, mi szintén a miniszterium
által történhetik; 3-szor mind a magyar, mind a
külföldi közönséggel fürdőinket jobban megismertetni és megkedveltetni; mi legjobban történhetik egy Eedecker-féle kalauz-utazási könyvvel,
mely a fürdőre menni kívánókat az ország központjából, Pestről, a kitüzött, helyre vezethetné."
A megnyitó beszédet szokásos üdvözletek

tud, kénytelen a német nyelvnél maradni. Zajos
taps jutalmazta a hazai nyelv iránt mutatott méltányos gondolkodásmódjáért. — Mo3t dr. Grosz
Lajos biharmegyei törvényszéki főorvos „a közegészségi intézmények befolyásáról az egyetemes
jóllétre" tárta értekezletet. Grosz orvos élénk
előadása s tárgyának könnyen megérthető modora által a közgyülés tetszését aratta. — Ezután dr. Arányi Lajos,
Vajda-Hunyad várának
mintáját megfelelő magyarázattal mutatta be.
Arányi, mint a magyar
közönség kedvencze, nagy
otthonossággal s világos,
könnyen érthető előadással magával ragadta a közönséget annyira, hogyha
módjában lett volna, azonnalhozzáfogott volna a leégett várnak fölépítéséhez.
Az emlitetteken kivül
még közérdekü tárgyai
voltak a megnyitó gyűlésnek a következők: A
központi bizottmány jelenti, hogy a hunyadmegyei ezément-mész elemzésére dr. Lisznyai Dániel
által kitüzött 12 db. aranyat Böhm Gusztávnak
kiadta. A Hideghéthy
Antal inditványára összegyűlt 100 db. arany dr.
EntzFerencz,,Uj magyar
gazda" czimü müvének
itéltetett, kinek az a
nagygyülés előtt át is adatott. Buda városa pályakérdésére beérkezett munMurányvölgyi tájkép. — (Keleti Gusztáv eredeti rajza.)
kilatok közül legjobbnak

dr. Török Jánosé itéltetett, ki a kitüzött 300 ft.
pályadíjat a közgyülés előtt átvevé. — A pénztári jelentésből kitünt, hogy a pénztári készlet
1729 ft. Ezzel összefüggésben fölemlittetik, hogy
il.
a pesti takarékpénztár Í866-raés 1867-re 2—200
Mint igaz krónikás, rendre megyünk ;iz esefrttal járult a nagygyülés pénzalapjának növeléményeken, hogy semmi nevezetest ki ne feledjünk.
séhez,
miért is köszönet szavaztatik.
Arra is van gondunk azonban, hogy rövidre szoA központi bizottmány a társadalmi szakritsuk az igazsáosztály tárgyágot.
==
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Az ismerkedési estély 11-én
^jBBj^ggj||lJlJ|fe--_
test, mely indít7 órakor kezdőványozója, Badött a „Három
|
Í logh Pál vélerózsához" czimI
menye szerint,
zett vendéglő1
az orvosi szakben ; dalárda
osztály alosztányitotta meg és
lyául volna leghelyesebben bekifogyhatatlan
osztható. — A
jókedv fíÍ8zerezé
theologia, pénzegészen éjfélig,
ügy és philoso— mert csak akphia
kirekeszkor végződött.
tendők.
Ez estélyt a riKovács S.
maszombati nők
Endre a hazai ásrendezték és inványvizek nagy
tézték; hogy' ne
fontosságátemeli
lett volna kelki, elmondván,
lemes?
miszerint ez ügy
12-ikén í)%
fejlesztését mindórakor vette keznyájunknak ápoldetét a megnyitó
ni kötelességünk
közgyülés a relévén, egy hazai
formátusok temásványvizeinket
plomában. E köztárgyazó, két év
gyülés főbb mozalatt
megjelezanatait már a
nendő pályamunmultkori közlekára 100 darab
ményünkben is
aranyat tüz ki,
érintők; most
mely ig szives köpótlólag Kubinyi
szönettel fogadÁ°"ost megnyitó
tatott.
beszédéből akarBalogh Pál
juk idézni ama
azon inditványa,
helyet, melyben
Közebéd a magyar természetvizsgálók gyülésén. Rimaszombatban.
miszerint a nagyelősorolja, hogy
gyülés tagjai a
minő eszközökkel lehet fölemelni hazai fürdőinket,
melyek a természetadta hatályosságban versenyez- lehetett volna a hazai tudomány terén magát tájé- gyülés helyén fényképekben emléket hagyjanak
nek a külföldiekkel. „Szükség 1-örfürdőinkbe jobb kozhatni s hazai tárgyat választani értekezésül. magok után, Arányi Lajos által oda lőn módorendet, kényelmet, jutányosságot,_ orvod és rend- Felolvasása, vagy jobban mondva elbeszélése, igen sítva,
s i t , hogy
g y ez a nagygyülés
agygyülé pénztárából fizetendő
által
ts,tí»:xi.
őri fegyelmet behozni, s ez által mind a betegekre, élénk volt s a közönség minden része, férfiak és emléktábla
emléktábla által történjék.
mind a mulatságból látogatókra nézve élvezete- nők, zajos éljenzéssel s tapssal fejezek ki tetszésüket.
—
Rónay
után
Fortter
Ferencz
bányatanásebbekké tenni, mi nagyrészt a miniszterium által
III.
kidolgozandó rendőri szabályok által történhetik; csos lépett föl Gömörmegye földtani viszonyait
2-azor szükséges jobb, olcsóbb és kényelmesebb fejtegető jeles értekezésével. Kijelenté, hogy nagy
A megnyitó gyülés 2 óra felé oszlott el.
örömére volna magyarul szólani, de mivel nem honnan a közebédre mentek. Az ebédről külön

leírást közlünk egy másik jelenvolt tudósitónk tol- is megkoronáztatott. A bécsiek őt tekintetes aszlából. Itt következik.
szonynak nevezik a magyarokhozi vonzalmát jel„Képünk azon helységet teszi szemlélhetővé, legezvén; ezt örömmel elfogadjuk és méltán: mert
melyben aug. 12-én az itt levő magyar orvosok és kedves, szép és gyönyörü alakja őt valódilag tetermészetvizsgálók tiszteletére rendezett közebéd kintetessé teszik, gyönyörü reá tekinteni. Ő több,
tartatott.
ő nagyságos asszony, mert nem nagyságos-e az,
Az előtérben látható
a főtéren felállitptt sá.____-. .—=—^^gs-^-^:
•tor, mely alatt az étke~W~
ilMII
zés történt, szemközt a
^
~S=~Í
helv. hitv. templom s
több magánépület.
Rimaszombat vendégszeretetét valóban,
az itt levő természetvizsgálók összhangzó
véleménye szerint fényesen bebizonyításaiig
van egyén, ki elismerőleg ne nyilatkoznék e
felől.
Sürög, forog a nép,
átalában mindent elkövet, hogy vendégeit ki•elégithesse; mi ha a lakosság és vendégek számát összevetjük, nem is
-csekély feladat. A város
összes lakosságának
száma
5000-5l)00-ig
terjedvén, nem pedig
mint a „Magyarország
és a Nagyvilág" közié
8200-9000-ig, s a magyar orvosok és természetvizs-jálók
jegyzőkönyvébe beirt tagok
száma 636.
A közebédre minden tag meg levén hiva,
Perczel Mór szülőháza Bonyhádon.
ebben 600-on felül vethogy német létére, rövid harmadfel év alatt hazai
tek részt.
Oly tág terem podig, melybe e nagyszámu nyelvünket tökéletesen megtanulta, s ezt szereközönség befért volna, városunkban nincs s így tett nyelvének választotta; hazai irodalmunkat
történt jókor, előrelátásból a sátor felállíttatása, ismeri, örömmel s nagy szorgalommal tanulmányozza. Ö több, ő méltóságos asszony, mert ki őt
melyet képünk ábrázol.
Vig kedély
uralkodott az
étkezés egész
.$/*•
tartama alatt;a
pohárköszöntések mindjárt az
ebéd elején elkezdődtek, először Kubinyi
Ágoston alelnök emelt poharat s éltette
Felséges Királyunkat és családját. Később
Dapsy vilmos
képviselőnk a
sátor végzugábaj is elcsengő
hangon kivánt
beszédjében
„Ágoston szászkóburg-góthai
fejedelmi herczeg ő királyi
fenségének,
mint a jelen
nagygyülés elnökének hosszu
boldog életet."
Mely Batizfalvy Sámuel titkár inditványára a herczegnek táviratilag
•megküldetett.
A pohárköszöntések hoszazu sora követte ezeket, itt
azonban csak
dr. Arányi LaPerczel Mór fogadtatása Bonyhádon.
jos
egyetemi
tanárt emiitjük, ki jól alkalmazott s kifogyhatatlan élczeivel egyszer láttá, a fejedelmi méltóságot homlokáról
mindvégig v ig kedélyben tartá a társaságot."
olvashatja. 0 több, ő felséges asszony, mert minKubinyi rendre vette tósztjában az ural- den időt, helyet és alkalmat megragad, magyar
kodó család tagjait. Miután 0 Felségét a királyt hazánkat s hű népét védeni, pártfogolni és gyáfelköszönté,igy folytatá derültséget él lelkesedést molitani. Kivánom, hogy a magyarok tekintetes,
Iceltő szavait: „Közörömünkre felséges asszonyunk nagyságos, méltóságos felséges asszonyát a min-

denható hazánk fényére számos évekig szerencsésen éltesse." Ezután rendre köszönté a királyi
gyermekeket: Gizelát, a szépet, s Rudolfot, a
nagyreményűt.
Az ismerkedő estélyen, megnyitó gyülésen, diszebéden mindenütt kiváló figyelem és
szívesség tárgyai valá_-_.. _-_-__-—_-_. - : g i a nak az erdélyi vendé.zjffl?: gek: Pataki főorvos,
-.^^-___-_üiÉM: Knöpfler, Roth P., Pá""™="~
-= —- - v a ^ Hermann.
IV.
A szakosztályi gyüléseken sok jelentékeny
történt, de nincs terünk
mindarról megemlékezni, be kell érnünk az
előre bejelentett értekezések czimeinek közlésével.
/. Orvos-sebészi, életes boncztani, továbbá
á/lamorvostani osztály.
Kovács S. Endre: A
felső állcsont kiirtásáról. Dr. Batizfalvy Sámuel: Gyakorlati közlemények a testegyenészet köréből. Dr.Rózsai
József: 1) Az 1866-ki
kolera-járvány a pesti
szt.-rókusi közkórházban. 2) Az 1864—5 és
] 8b"7-ki hagymáz, s az
1867. himlőjárvány a
pesti szt.-rókusi fiókkórházban. Dr. Oláh
Gyula: Tanulmány a
kolera lényegére és
gyógytanára vonatkozólag. Dr. Hoffmann Mihály: Egy uj szerkezetű himlő-oltó eszközről (németül). Dr. Bolyó
Károly: Az elmebetegek társasélete, s ennek erkölcsi gyógyelőnye jól rendezett tébolydák körében. Dr. Molnár István : A sziksó-telepekről. Dr.
Gilewszky Károly: Az idült
hashártyalob
befolyásáról a
„-'vérkeringésre.
1:
Dr. Plichta Soma: Albuminuria. Dr. Baruch
Mór: A kinai
;-.\.\ . - ' ry:, •y-í%,y/:%ff<¥'
bőr alatti be',.'•'" '" • , - Í ^ ^ ^ S | í | Í S - : •
föcskendéséről,
és kisebb közlemények. Dr.
Spitzer Károly:
Nehány szó a
gyógykezelésről. Dr. Langer Ignácz: A
csonttörésekről. Dr. Kun
Tamás: Törvényjavaslat,
közegészségügyi. Dr. Fehér
Nándor: A kobalt-betegségről. Dr. Niedermann Gyulay
tébolydákról.
Dr. Korbélyi
Endre: A kolera gyakorlati
. és elméleti ismertetése. Dr.
Horváth GyPetefészekmetszés egy esete,
helybeli érzéki-,
-;-— —^~ • — T~~ -c--~
ketlenség, alsó
í^fl
•• ""-""
állcsonkitás
egy esete. Dr.
Flinda Adolf:
A légzés és levegő befolyásáról az emberi testre (népszerü értekezés). Á heregümősödésről. A paizsmirigy-tömlők gyökeres
gyógyításáról. Dr. Török János: A vízkor társbajai a gyógyeredménynyel Tornallya vidékén.
//. Természettant és régiségtant osztály. Greguss Ágost: Hogyan erősödjünk társadalmilag?

422
Dr. Jedlik Ányos: Csöves villámvezető. Havas
Sándor: Archaeologiai tárgy.
III.Ásvány-, föld- és vegytani osztály. Rónay
Jácint: A kenti barlangról. Lengyel Béla: Egy
ujonnan felfedezett légnemű testről. Kalchbrenner
Károly: A földgömb végsorsáról. Szekcső Tamás:
Kassa környékének földtani ismertetése. Foetterle
Per.: Gömörmegye földtani viszonyai (németül).
IV. Gazdászati, müipari és állatgyógyászati
osztály. Dr. Entz Ferencz: A szőlőfajokról. Jancsovics István: Gyütnölcsészetről. Dr. Szabó Alajos: Az állatoknáli szavatosságról.
V. Növény-állattani osztály. Encz Géza : A
budapesti virány két uj növénye.
Csupán két elfogadott inditványt emiitünk föl,
melyek tárgyuknál fogva átalánosérdeküek. Egyik
az állam-orvostani szakosztály 2-dik ülésén aug.
14-én történt. Kún Tamás tudornak amaz inditványa került tárgyalás alá, hogy az országgyülésen
az egészségügy képviseltessék. E tárgyból folyólag többek között Poór tr. a központi bizottmány
véleményével ellenkezőleg azt inditványozta, hogy
kéressék meg a többször emlitett küldöttség utján
a magynr kormány arra, miszerint addig, mig az
országgyülés felsőházában a rendi képviselet elve
fenáll, az orvosi, valamint minden tudományos
rendnek, s ez által magának a tudománynak adassék a felső-táblánál képviseltetés. Hosszas vita után
Poór inditványa elfogadtatott. A termeszettani
szakosztnly 3-ik ülésében, 17-én Solymossy Samu
tr. következő inditványt terjesztett a szakülés elé:
„Óhajtandó volna, hogy a természettanban minden
elnevezés eszmetartamra nézve mathematikai pontossággal meghatároztatnék, de miután ez teljesen
nem történhetik, — a tudomány érdeke pedig követeli, hogy legalább megközelittessék, — alólirt
azon inditványt teszi, hogy a magyarországi tanintézetek természettani tanárai kérettessenek föl,
hogy a jövő gyülésre a természettanban előforduló
műszavak magy;ir elnevezését adják be."—Az
inditványa szakosztály által pártoltatott és a közgyülésnek ajánltatott.
A zárközgyülés 17-én tartatott meg, melyen
a jövö évi közgyülés helyéül Eger határoztatott;
elnökül Bartakovics Béla érseket határozták fölkérni, alelnökökül Kulinyi Ferencz és dr. Flór
Ferencz urakat, végre titkárokul dr. Kátay Gábor
és dr. montedegoi Albert Ferencz urakat választá
meg a közgyülés. Fölolvastatott egyszersmind
Arad polgármesterének távirata, melyben 1869-re
Aradra hivja meg a nagygyülési. — Kirándulások történtek Ajnácskőre, Ózdra, Putnokra, Rozsnyóra, Dobsinára. Ezeknek érdekes részleteit is
följegyezzük.Mai tájképünk a hires Murányvárhoz
vezető gyönyörü völgynek egy érdekes pontját
tünteti föl Keleti G. rajza szerint; Murány-vár
romjait a V. U. tavalyi folyamának 10-dik száma
hozta ugyancsak Keleti rajza után. Az orvosok
és természetvizsgálók idei kirándulásainak egyik
érdekes czélja Murány volt.
— i.

Egy Ausztráliába vándorolt magyarról.
London, aug. 12.
A „Vas. Ujság" júl. 28-ki száma dr. Kempf
tudósitása nyomán az Ausztráliában lakó magyarok névjegyzékét közli. Ebben bizonyos Veghey
nevét látom emlitve, mint a Melbourne-ban létező
Mechanics Institute alapitóját. Baráti érzettől
inditva s a kérdésben le\ő hazánkfiának rokonai
és számos ismerői érdekében kötelességemnek is
tartom megjegyezni: hogy a mondott intézettel
összeköttetésben állott honfitársunk neve nem
Veghey, hanem WékeyZsigmond. — A Mechanics
Institute egyébiránt nem is „gépgyár," hanem
munkások olvasó s mivelődő intézete (mechanics
=- munkás).
Wékey Zsigmond zempléni születésü, 1849ben Kossuth egyik benső segédtisztje volt, ugyanazon minőségben, mint a ncmré^ hazatért báró
Nyáry Albert.
1853 ban, miután egyik itteni nyilvános tanodában az erczisme tanfolyamát rendesen végzetté, Ausztráliába vitorlázott, mint számos más
hazánkfia, az ottani aranybányákban szerencsét
keresendő.
De a ,,digger" zord élete nem lehete a finom
müveltségü ifjunak inyére: Melbourneban a
(Victoria) tartomány fővárosában telepedett meg,
hol nemsokára a nevezett intézetben mint oktató
s titkár nyert állomást, e mellett tudomány * irodalommal ig foglalkozott.
Első, világot látott munkája: „On the Origin

and structure of the language of the Magyars"
Mikor én a helyszinére érkeztem, már zsu(A magyar nyelv szerkezete s eredetéről). Ezt folva állt a tanterem; kereken ült30—35 hallgató
követte „The culture of the Vine, its advantages s a felelő-asztal mellett 15 növendék (6 első éves,
and prospects in Australia." (A szőlőszet, annak 3 másodéves és 6 harmadéves); a tulajdonképi
hasznossága s jövője Ausztráliában.) Ezen — tán vizsgálat hét kilépő növendékre szorítkozott (6
első e tárgyról angol nyelven irt— munka követ- harmad- és 1 másodéves). A hallgatóság közt
keztében szőlőszeti s borászati egyesület alakult láttuk a magyar miniszterium képviselőit: HidegVictoriában, melynek igazgató szelleme s titkára héty és Zichy urakat; ott volt Korizmics ur, a
Wékey volt.
gazdasági egylet alelnöke; a gazdászati lapok szer1861 körül nagyobb kitüntetés érte hazánk- kesztői; jeles kertészek, ügybarátok stb.
fiát. Az idötájban ugyanis hire terjedvén, miszeArról, mit a teremben elméletileg és a szabad
rint Otagában, Uj-Seeland egyik szigetén, uj s az ég alatt gyakorlati mutatványokkal egybekötve
ausztráliainál dusabb aranybányák fedeztettek hallottunk és láttunk, meggyőződhettünk, hogy
föl, a kivándorlás árja Ausztráliától el s az uj Entz urnál tisztább, világosabb előadású tanitót,
Eldorado felé kezdé fordulni. A victoriai kormány gyakorlatibb szakférfit ily intézet mellé, kivánni
saját tartománya érdekeinek e miatt történhető sem lehet. Ezt én különben is régóta tudtam.
rövidítésén aggódva, biztost határozott Otagába
A kikérdezés tárgyai voltak: egyszerű földküldeni. Ezen kitüntető, bizalmas küldetésééi chemia és borchemia, gyümölcs-, konyhakertészet
Wékeyt tisztelte meg a kormány. Vizsgálatai és és szőlőmüvelés; állattan, növénytan, méhészet.
észleleteinek eredményét Wékey egy könyvben
A tanítványok tisztán, értelmesen feleltek s
tette közzé, melynek czime: .,Otaga its gold mines kivált kettő közülök szép reményekre jogosit;
and natural resources." (Otaga aranybányái s egyik (Sir Antal) Váczon növelt siketnéma volt,
más természeti kincs forrásai.) xVz összes tarto- mióta ez intézetbe került: egyes szókat tagolva
mányi sajtó a leghizelgőbb elismeréssel nyilatko- dadog.
zott e könyvről, mely még itten Londonban is
A gyakorlati mutatványok kőzül kiemelem:
nagy keletre talált s több kiadást is ért; (második a borsavany és szesz tartalmának meghatározákiadásának egyik példánya előttem fekszik).
sát; a mézes f<jér (Margit) nevü szőllCfajból
Ezek után alig hihető, hogy Wékey ujolag facsart must, Vajda-must mérlegén, 10% fokot
„a bányákban mint digger müködnek." Szivből mutatott; a szalmából font Dzirzon-féle kaptárok
sajnálnám, ha a magának ily szép elismerést kiví- czélszerübbeknek találtattak a deszkából készülvott iró a nem szokott zord életmódra kényszerült teknél. Leginkább lekötötte azonban a hallgatóság
volna. Vigaszt abban találhatunk, hogy dr. Kempf figyelmét az ugynevezett zöld oltás, melylyel Entz
a Melbourne-tól távol eső Sydneyben csak hallo- ur az idén főleg szőlőn tett kisérletet. Módja
más után irhatta tudósítását. Ausztráliából visz- következő:
Májusban, mikor az uj zöld hajtás legalább
szajött hazánkfiaitól tudom, hogy Wékey magához illő, kitünően művelt skót leányt vett nőül s arasznyi, a roszfaju tőkéknek 2 - 3 hajtását csonkítsd meg s közepöket hasítsd be; végy a nemes
hogy számos családja is van.
D. M.
tőkéről is hasonlólag idei zöld hajtást, ékalakra
hegyezd meg, illeszd meg a hasitékba, kösd meg
fonallal s kész az oltás. Csaknem játszva megA bu'fai Tinczcllér- és keríészképző- ered és a vessző jól megérik.
Őszszel a régi tőkék mellé árkot kell huzni
tanintézet közvizsgája.
s az oltást eldönteni; jövő évre már termést hoz1853 őszén kerültem először Pestre; mint nak, miként a homlitások szoktak, s a régi szőlő
aféle nyugtalan vérü fiatal ember, ki — miként a lehető legkevesb költséggel és fáradsággal meg
mesében irják — még azt is megnéztem: „nincs-e van ifjitva és javitva.
sajt a kutban" — gyakran tettem hosszu sétákat
A zöld oltás mindenféle gyümölcsfánál sikekeresztül-kasul a város utczáin és környékén. resen alkalmazható.
Egész fölfedező-utak voltak ezek s gyakran érdeLegvégső mutatványul a néma növendék egy
kes tapasztalatokra vezettek.
kiásott kajszibaraezk-csemetének ágait, gyökerét
Egyszer épen a kerepesi-ut végén kószálva, elcsonkázta; zöld leveleit leszedte s előre elkészinyomára jöttem, hogy ott valahol a város szélén, tett gödörbe ujra elültette. Már két évben ilyena kertek közt kertész-iskola van. Gondolám: ezt kor ültetett csemeték, gondosan öntözve s a nap
látnom kell, mert effélének addig hire sem volt hevétől niohakötelékkel védve, megeredtek.
nálunk.
A tanítási tervről s az intézet házi szabáBeléptem egy hosszura nyult terjedelmes lyairól nyomtatott programm van készitve. Uj
kertbe, melynek tulsó végén csinos kerti lak állt. tanítványok fölvétele iránt bövebb tudósitást ad
A keritések mellett baraczkfák, a táblákban szer- előleges megkeresésre az intézet felügyelője Buteszét válogatott nevü alma, körtve stb. csemeték; dán, vagy a gazdasági egyesület titoknoka Morócz
uj szőlőültetvények. Látszottak a kezdet nyomai, István, Pesten a köztelken (Üllői-ut 12. sz.).
de látszott mindenütt a gyakorlati rendező kéz,
Entz ur képezdéjéből eddigelé 118 növendék
mely a silány rákosi homokban kitartó szorgalom- lépett ki.
mal küzd a természet mostohaságával. Itt-ott
Hosszasan növelhessen még hasznos polgároértelmes képü fiatal emberek dolgoztak.
kat a hazának! . . .
Földvári.
Ez volt dr. Entz Ferencz ujonnan alapitott
fanöveldéje és haszonkertészete, egybekötve kertészképezdével.
Salzburgi levél.
A tulajdonos kitünő szivességgel fogadott.
Elvezetett mindenüvé; mutatott, magyarázott;
Salzburg, aug. 16.
látszott szavaiból, mily örömest tanit, s mily vonUram! kedves barátom szerkesztő! egész
zalommal, lelkesedéssel viseltetik az ügy iránt, Salzburg ki van jőve a sodrából.
melynek életét szentelé.
Ha az ember a vendéglőkben helyet keres,
Azután gyakori vendég voltam a kertész- mindenütt „besetzt;" napok óta le vannak fogiskolában; sok élvezetes és tanuságos órát töltöt- lalva. Alig tudtam beszorulni egy magánházhoz.
tem benne.
Várják ide azt az egy Napóleont, s vele
A szerény, közhasznu tevékenység csakhamar együtt aztán sok kis gömbölyü „napoljon"-t
magára vonta a közfigyelmet. 1860-ban az orszá- aranyból; darabját most itt 10 ft. 8 krral fizetik.
gos magyar gazdasági egyesület Entz urra bizta
Képzelje kedves barátom! mintha Kőrösre
a Gellért és Sashegy közt fekvő budai birtokának vagy Kecskemétre, — vagy hogy egyik se dicsefelügyeletét 8 Entz örülve, hogy tágasb tér nyilt kedhessek vele külön, -— egyszerre mindkét helyre
tevékenységének, 1863 iskolástól átköltözött Bu- érkeznék a franczia császár: mit csinálna akkor
dára. A növendékek mostantól kezdve nemcsak az alföldi magyar ember? hát legfölebb kimenne
haszonkertészetet tanultak, hanem alkalmuk nyilt a tanyára „hadd törje magát, a ki otthon maa gazdasági egylet minta-szőlőiben a szőlészet rad!" . .
gyakorlati megtanulására; a gellérthegyi mintaItt azonban e szük völgyek, meredek sziklák
pinczében az okszerű és rendszeres borkezelés közt, nem távozhatik az ember oly messzire haelsajátítására; és kicsinyben a váltógazdaság elvei, zulról? legfölebb csak a sörházig. — Habzó vörös
fogásai és gyakorlati alkalmazásának megisme- poharak mellett nyilvánul legtisztábban a néprésére.
hangulat, a meg nem vesztegetett közvélemény.
A 32 holdnyi birtoknak '/3-da jelenleg min- Halljuk mit beszélnek.
taszőlő és szőlőiskola, 2 3-da gyümölcsiskola; azt
Egy kövér nyugdíjazott hivatalnok s egy
a kertészképezdét pedig igy nevezik: „az orszá- középkoru, szikár arczu orvos mellé jutottunk.
gos magyar gazdasági egyesület budai birtokán „Olvasta-e Ön a mai ujságokat?" — kérdi a hifennálló vinczellér- és keriészképzö gyakorlati tan- vatalnok, lassu, titkolódzó hangon.
intézet." Ebben a tanintézetben tartott Entz ur
,Oh igen! s képzelje csak: miféle ember lehet
növendékeivel közvizsgát, auguszt. 9-én délután. az a Charles Hugo? Viktor Hugo: azt ismerem.
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Most már érteni fogja, kedves barátom! nagy keresztjét, Ferencz József császár a becsületCharles Hugo? soha még a nevét sem hallottam.
S ez az ember ir ma egy költeményt az „Offizielle miért van kijőve Salzburg összes nyárspolgársága rendet viselte. Előbbi mellett Lajos-Viktor főherczeg, utóbbi mellett Esslinger herczegnő, Eugénia
Zeitung"-ba (hivatalos ujság); minden versszak- sodrából.
császárné első udvari hölgye ült. A többiek ugy
Szabó
Sámuel.
nak ez a refrainje:
A viszontlátásig
voltak elosztva, hogy minden franczia mellé egy
„Wir wollen dir nicht schmeicheln Kaiser der
osztrák
jutott. Napoleon császár Ferencz József
Franzosen, Aber wir wollen dankbar sein ! "
császárral,
Lajos Viktor főherczeggel és a minisz„Ah! ah!" suttogá a hivatalnok.
III. Napoleon Salzburgban.
terekkel németül beszélt.
,Mondhatom meg voltunk botránkozva mindA franczia császári pár aug. 18-an pontban 5
Estve 8—9 óra közt a felségek kikocsiztak 8
nyájan, a kik a kávéházban együtt olvastunk.
órakor
érkezett
Salzburgba.
Utközben
mindazon
megtekintették
a hegyi kivilágítást, mely nagyszeLegyünk „háládatosok," szeretném tudni miért?'
állomásokon, melyeken a császári vonat megállt, rüen sikerült. Mind mondják, 2000 forintba került.
„Ah! ah! lassabban beszéljen."
Aug. 19-én reggel a császárok polgári öltözet,De nem beszélek lassabban; igen udvariasan, legélénkebben üdvözöltetett.
A
17.
s
18.
közti
éjjelt
a
franczia
felségek
ben
sétát
tettek a városban. Később Napoleon látoszivesen fogadjuk mint vendéget, hanem „dankAugsburgban töltötték, hová éjfél u t á n i órakor gatást tett Erzsébet császárnénál s egy óra hoszbar" — arra semmi okunk.'
érkeztek meg. A pályaudvarban a hatóságok fejei szat időzött nála. Ezután konferenczia volt, mely„Hallotta ön, hogy a Salzach hídjára nem által fogadtattak. A császár igen bádgyadtnak látben Beust báró és Andrássy Gyula gróf is részt
bocsátnak senkit, mikor a franczia császár halad szott s egész más uton, mint a közönség várta, a vett. Ebéd előtt Beust báró Napoleon császárnál
keresztül rajta?"
halli kapun keresztül a „három szerecsenhez" hosszabb kihallgatásban részesült. 4 órakor ebéd
,Uaryan miért?'
czimzett szállodába hajtatott. Másnap, reggeli is- volt s utána a felségek Aigenbe kocsiztak. 6 óratentisztelet után a császári pár az Anna-gymná- kor indultak el a residentiábólkét kocsiban: az el„Ah! ah! Talán „attentát«-tól félnek!"
,Pfuj az nem; magunkról 19 ezer salzburgi- ziumot — ugyanazt, melyben Napoleon császár sőben ült a két császárné, mindkettő fehérbe ölról jót állok; valami bolond idegen?! az megte- 1816. gymnáziumi tanulmányait megkezdte — s tözve, a másodikban a két császár, Napoleon jobbonnan a kereszt-utczai Fugger-féle házat, Hor- ról, s mint tegnap egyszerü polgári öltönyben.
heti *
Ah! ah! s a hid épen a legszükebb hely, ott tense királyné egykori lakását látogatta meg, ez- Ebédnél azonban feltünt volt, hogy franczia táután pedig a pílyafőhöz kocsizott, hol ő felségei- bornoki egyenruhában jelent m^g s ekként igen.
a tettes legközelebb esnék a kocsihoz."
,Nem az a baj uram! ne féljen semmitől; a ket a bajor király fogadta.
kitünt színtelen környezetéből. Miután ugyanis a
12'/, órakor Münchenbe értek a felséges uta- tegnapi ebéd alkalmával Napoleon császár fekete
hid szűk és gyenge; a tolongásban, a szokatlan
zók s 10 percznyi időzés után folytatták utjokat. kabátja igen különösen nézett ki a sok fényes
tehertől könnyen letörhetnék. Ez az egész.'
Salzburgba, a pályafőhöz vezető utczák- egyenruha közt, ma meg volt hagyva az udvari
„Ah! a h ! " .
,Hanem egyebet mondok: láttam ma azt az ban már délutáni 2 órakor tengernyi nép hullám- ebédhez meghivott vendégeknek, hogy fekete f'rakalbumot, melyet a városi tanács Eugénia császár- zott. A sok idegen, kivált a közeli vidék hegyila- bau jelenjenek meg. De ime, ma meg Napoleon jenénak akar ajándékozni; mondhatom gyönyörü. kói, festői viseleteikben igen élénk színezetet köl- lenik meg veres nadrágban.
Belől 40 nagy tájkép, Salzburg és vidékéről csönöztek a városnak. Vadászok és dragonyosok
Aigenben a felségek körülbelül egy óráig
választva; darabja 1 ft.; ez még semmi. Hanem a sorfalat képeztek azon utczákban, melyeken a időztek s onnan visszatérve, a császárok 8 óra tájtokja Bécsben készült Kleinnál; 168 amethiszttel menetnek bevonulnia kellett. — 3 óra után a pá- ban megjelentek a szinházban, ,,Wildfeuer" előlyaudvar meg kezdett telni igen szép számu válovan kirakva.'
adásán. A zenekar rákezdte a „Partant pour la
gatott közönséggel. Ott voltak Schwarzenberg és
„Ah!ah!«...
Syrie"
dallamát, mire a közönség élénk éljenzésbe
Kimentem sétálni a Salzach partjára; mond- Lobkowitz herczegnők, Batthyány, Crivelli, Khe- tört ki. A harmadik felvonás után császárné ő felhatom gyönyörü vidék! Szűk völgy; a barátok venhüller, Kinsky grófnők stb. — Jelen volt Salz- ségeik is megjelentek az udvari páholyban s mind(Mönchsberg) és kapuczinusok (Kapuzinerberg) burg tartományi főnöke és polgármestere, vala- nyájan végig nézték az előadást, mely különösen
hegyei közt zuhog a jégmezők alól alig kiszaba- mint nagyszámu tábornoki kar. Kevéssel 3 óra Napoleon császárt igen érdekelni látszott.
dult Salzach vize. Mintha csak a budai oldalt lát- után megjelent Grammont herczeg a franczia köAug. 20-án Napoleon császár kihallgatásokat
vetség élén. Azonban sem a magyar, sem az
nám magam előtt két kiadásban!
adott. A városi tanács fogadásinál Napoleon néosztrák
miniszterek
a
pályaudvarban
jelen
nem
A balparti Mönchsberg meredek, néhol fügmet nyelven ezeket mondá: „Azért jöttem, hogy
gélyes sziklafala csüng egyik oldalon a melléje voltak.
a császárnak a szenvedett veszteség feletti mély
Ferencz
József
császár
és
Erzsébet
császárné
ő
támogatott házak felett; északra néző ormán barrészvétemet kifejezzem. Reménylem, hogy nem
nult várfalak, kissé rongyolt állapotban; ez felségeik 4% órakor érkeztek a pályaudvarba. A utóljára vagyok itt." Eugénia császárné, midőn a
Hohen-Salzburg vár. A hegy alatt alagut visz át császár tábornagyi egyenruhában volt, s a Lípót- polgármester a diszalbumot s alpesi virágokat
(1767-ben készült); 70—80 öl hosszu, 3 öl széles, és becsületrend jeleit viselte. A császárné öltözete nyutott át,fzanczia nyelven igy válaszolt:,,Ah,ez
4 öl magas; csak a kapuk épültek faragott kövek- mályvaszinü selyemruhából csipke felöltönynyel pompás. Ah, e virágok mind havasi virágok. Szép
ből a többi nyers kő. Itt latszik tisztán, hogy az és fekete magyar kalapból állt. A kíséretet Ko- ország; remélem, hogy még egyszer látni fogom."
egész hegy kisebb-nagyobb gömbölyü kövek cso- nigsegg grófnő, továbbá Grünne, Bellegarde,
Délután 2 órakor Napoleon császár herczeg
portulata (Nagelflur); egyes kövek könnyen le- Wilczek, Wrbna, Pejachevich grófok és Thurn és
Taxis
altábornagy kiséretében, egy nyitott, kétmállanak róla. Mintha egy óriás folyam évezre- Taxis herczeg képezték.
fogatu
udvari kocsin a szomszéd Leopoldskronba
4
óra
50
perczkor
az
udvari
vonat
berobodeken keresztül hozta — görgette — halomba
rakta s lazán összeraggatta volna! Egyes tömegek gott a pályaudvarba. A felállított katonaság tisz- ment, az ősz Lajos bajor király látogatására.
Este felé a felségek Kleiszheimba, Lajos
már gyakran váltak le a Mönchsberg oldaláról 8 telgett, s a zenekar rákezdte a „Partant pour la
Syrie" dallamát. A mint a vaggon-ablak mögött Viktor birtokára rándultak ki. Itt a kerti ünneházakat, embereket zuztak össze.
A jobbparti Kapuzinerberg nem oly mere- előtűnik Napoleon császár arcza, a közönség za- pélyre 130 egyén volt meghíva. Az uzsonnát négy
jos éljenzésben tör ki. Az ausztriai felségek az asztalnál költötték el: az elsőnél Eugénia csádek, de magasbra emelkedő.
E hegyek tetején kanyargó sétányok, szebb- érkező vonat elé mennek, a vonat megáll, s a szárné, Ferencz József császár, Lajos Viktor
főhg, Hohenlohe, Beust, Schwarzenberg és Lobnél szebb kilátásokkal a közel Salzburg-berchtes- franczia felségek leszállnak.
gadeni sziklacsucsokra. Mintha egy szép angolkert
Napoleon császár igen jó szinben van; barna kowitz hgnők ültek; a másodiknál Erzsébet csáterülne el szemed előtt. Közelben a hellbrunni haja ugyan már erősen őszbe vegyül, de maga- szárné, Napoleon császár, Grammont, Andrássy,
császári kastély, mellette 2 év óta egy mesterséges tartásán és mozgásain megtámadott egészségi Eszlingen, Königsegg.
haltenyésztő-intézet; Hellbrunnal szemben Aigen állapotának legkisebb nyoma sem látszik. EzAug. 21-kéna két császárné a sz.-Péter-egy(Schwarzenberg kastélya), aztán Leopoldskron, uttal polgári öltönyben jelent meg; sötétkék házba ment, Napoleon császár a városi muzeumot
aztán kissé távolabb messze fehérlik Maria-Plein, posztókabátot, sötét olajszinii nadrágot, fekete látogatta meg. Az udv. ebédnél a miniszterek sok
bucsuhely. Nehány órai távolban feküsznek Ischl nyakkendőt, magastetejü kalapot és ^ világos, munkájok miatt nem voltak jelen. Délután négy
és Oastein fürdők; amaz a császári család, ez egy- szürke keztyűt viselt. — Eugénia császárné még kocsin a hellbrunni kastélyba rándultak ki. Eukor Pyrker egri érsek kedvencz mulatóhelye.
igen ifjan néz ki; termete valamivel alacsonyabb, génia császárné lila-zubbonyt, hosszu, szürke lenDe nem Írhatom le mindezeket a kék hegye- mint Erzsébet császárnéé, de igen kedves alaku. szövetű ruhát, Erzsébet császárné fehér ruhát viket fehér hófövegekkel, a smaragdzöld hegyi- Öltözete fekete csipkével diszitett szürke rövid selt. Vive l'imperatrice, vive 1' Empereur! kiáltavakat, ezt a sok fenyvest, behintve fehér selyemruhából és kis szalmakalapból állt.
tások voltak hallhatók. — Lajos bajor király, a
házikókkal, melyekben oly kedves, csendes, csaA két császár kézszoritással üdvözli egymást. hessen-darmstadti nagyherczeg és Andrássy velök
ládias napokat lehetne tölteni . . . .
Ezután Napoleon császár Erzsébet császárnéhoz mentek. A hölgyeket gyaloghintón vitték a MoEn már kifáradtam az egyedül való gyö- lép és kezet csókol neki, mig Ferencz József natsschlossra. Az uzsonánál a koronaherczég szünyörködésben. Ismét a kanyargó, szűk utczákban császár Eugénia ^császárnénak csókol kezet. — letési napja miatt az udvari gyászt letették.
vagyunk; 3 - 4 emeletes házak,borsosra vakolva; Majd a két császárné egymáshoz közeledik s egy
Aug. 22-én Napoleon császár számos becsükivül csinosak, belől törpék, piszkosak. Álljunk ideig élénken társalog. Miután Ferencz József letrendjelt osztott szét. A salzburgi szegények
m
eg egy perczre itt a Mönchsberg alatt Mozart császár ő Felsége kíséretét bemutatta, a Felségek számára 4000 frankot adományozott. Délután Máérczszobránál (Schwanthalertől), vessünk egy pil- kifelé indultak. Elől ment a két császár, őket kö- riapleinba rándultak ki négy hatfogatu kocsin.
lantást a négyszögü térre: balra a székesegyház vette a két császárné. A négyfogatu nyitott udA császári vendégek aug. 23-án utaznak el
kupfödelével a római sz. Péter templom utánzása; vari díszkocsiban a császárok a hátsó, a császárSalzburgból.
nék
az
első
üléseket
foglalták
el.
jobbra vendéglők, csinos magánházak; a tér közepén szép márványmedenczében ugrókut, alól négy
A residentiában a magyar és osztrák miniszló orrán-száján, felől egy triton csigából ontják a terek várták a felségeket s ő Felsége által NaEgyveleg.
vizet, szemben a Residenz-schloss; ebbe a palo- poleon császárnak bemutattattak. Beust báró és
** (Am'.rikiai regényesség.) BrunnswickbŐl,
tába fog beszállani holnapután délután Napoleon Andrássy Gyula gróf kezét Napoleon császár szíGeorgiából irják: Két fiatal ember, Westmorevélyesen megrázta s egyideig társalgott velük.
császár és bájos neje Eugénia.
7 órakor udvari ebéd volt, melyre Hohenlohe land, s Martin, ugyanazon nőbe lettek szerelmeEn akkor már hegyen-völgyön tul leszek, de
és
Metternich
herczegek, Beust báro, Andrássy sek. Westmoreland imádottjának kezét kérte s
ha leírtam 10 évvel ezelőtt (1857. szept.) a franGyula
gr.
miniszterelnök,
Taaffe, Festetics grófok, meg is nyerte. Az összekelés napján midőn az uj
cziák császárának a muszka czárral való Stuttpár a templomból kilépett, a férj két golyótól tagardi találkozását, most sem akartam elmulasz- Grammont herczeg, a követség összes személyzete lálva összerogyott. A gyilkos Martin volt.
stb.
hivatalosak
voltak.
A
két"
uralkodó
közt
ült
a
tani ezt a rövid rajzot, — előjátékát ennek az
kH császárné. Napoleon császár a sz.-István-rend
ujabb császári találkozásnak.
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szeptemberhó 2-kával kezdődik, még pedig ugy,
hogy az első három napon a beirások, fölvételi és
javító vizsgák fognak megtartatni, a tanítás pedig
5-kén kezdődik. — Azon tisztelt szülők, kik gyermekeiket gymnasiumunkban kivánják a tudományokban képeztetni, kéretnek a beiratásra kitüzött határidő pontos megtartására. — Pest, aug.

szabadságharcz (1848— 1849)
** (A magyar
történetére,)
Heckenast Gusztáv előfizetési felhivást bocsát szét, melyet egykoru folyóiratok
jelesebb hazai és külföldi munkák, emlékiratok és
szemtanuk előadása nyomán szerkeszt Vargyas
Endre. A munka 50—60 negyedrétü iven 70—80 22-kén, 1867. — Az igazgatóság.
képpel 10 havi füzetben jelen meg. Az egész
munka előfizetési ára 3 frt, bolti ára 4 frt. MinKöziiitézetek, egyletek.
den 10, egyszerre beküldött előfizető után egy
ingyenpéldány jár. A füzetek bérmentve küldet** (Magyar hitelbank.) A 3 millió forintnyi
nek meg.
részvényre való aláirás eredménye a következő:
** (A ,,Képes Ujság1') szerkesztését a leg- Bécsben aláiratott összesen 178'/3 millió, éspedig
utóbbi (aug. 16-ki) számmal Réthi Lajos vette át. az osztrák hitelintézetnél 122, az alsó-ausztriai
E számban a rendes rovatokon kivül a következő leszámitolási társulatnál 36 millió ft. Pesten aláérdekes czikkek vannak: ,,Miksa császár törté- iratott mintegy 20 millió frt. Hogy a repartitió mely
nete" (3 képpel), „Ingola báránykája" történeti arány szerént fog történni, még nem tudni biztobeszély, „Egy székely versiró," „Országos élet san: a szerént, hogy a kisebb, egyes részvényekre
augusztus elsö felében", „A koldulásról" Kovács való aláírások miként fognak tekintetbe vétetni,
Alberttől, stb. Ajánljuk ez ügyesen szerkesztett % 0 —'/TO fog a nagyobb aláírásokra esni.
lapot a közönség figyelmébe; ára egész évre 2 ft.
** (A pest-budai nyomdászok önképzö-egyle** („Magyarország hadászati védelme éjszak tének) első évi fenállásáról szóló jelentésből kivagy keletről jövö támadás ellen") czime egy mos- vett következő adatok eléggé megmutatják, hogy
tanában megjelent füzetnek. Szerzője, Kápolnai Ist- az életrevaló eszme, ha alkalmaztatása ügyes keván több különálló szakaszban tárgyalja s adja elő zekre kerül, csakhamar megtermi gyümölcsét. Az
azon vonalokat, melyeken Magyarország legköny- egylet ugyanis rövid fenállása alatt százötven
nyebben megtámadható. Ezután a védelmet adja tagot számlál. Vagyona, daczára a sok költségelő B a Hernád és Sajó, továbbá a Hernád nek, már az ezer forintot megközelíti. Az egyletée Tisza összefolyását, a szegedi és szolnoki átjá- nek van igen csinos könyvtára s a politikai és
rásokat s több más pontokat vél megerősítendők- szépirodalmi lapokon kivül néhány nyomdászati
nek a végre, hogy a haza sikeresen védelmez- szaklapot is járat. A hasznos ismeretek terjesztethessék. A szöveghez egy csinos térkép van téséről nyilvános fölolvasások által is gondoskodva lett s ilyen fölolvasás az egyleti év alatt
mellékelve.
= (Gazdasági naptár.) Heckenast Gusztáv tizenegy tartatott. Az egyletnek külön dalárdája
kiadásában megjelent: a ,,Magyar gazda tárcza- lesz, mely évnegyedenként egy-egy dalestélyt
naptára 1868. évre." Il-ik évfolyam. Szerkeszti fog adni. Óhajtandó, hogy ez életrevaló egyKégly Sándor. E 250 lapra terjedő naptár csinos, let, a még itt-ott feltünő akadályokat is legyőzve,
tárcza-alaku, ugy hogy kényelmesen lehet zsebben minél inkább megerősödjék.
** (A kolozsvári szinház) igazgató választhordani. Leginkább a gazdákat érdeklő tartalmán
kivül, folyó jegyzetekre elegendő tiszta lappal van mánya emlékiratot adott be gr. Péchy kir. biztoshoz, segélypénzt kérvén a szinház számára.
ellátva. Ára angol vászon-kötésben 1 ft.
** (_&z Esiterházi-képtár) nincs eladva. E leIpar, gazdaság, kereskedés.
hetőség fölvetése azonban mégis hasznos volt,
mert a fővárosi sajtó egyhangulag nyilatkozott,
** (Hivatalos jelentés szerint) megszünt a
hogy mindent el kell követni megtartásáért. A himarhadög
győrmegyei Kába Szt.-Király községvatalos lap ez alkalomból közzé teszi az elhunyt
herczegnek erre vonatkozó iratát, melyben nem- ben és a kiskunsági orgoványi pusztán; kiütött
csak magát, de fiát és örökösét is kötelezi j^kép- Aradon, Czegléden és a pestmegyei dán-sz.miklÓ8Í pusztán. A vész tehát jelenleg uralg még
^tárnak az Akadémiában tartására.
a kiskunsági, móriczgáti, jászsági sz.-lászlói és
— („Magyarország történelme") czimü, fel- pestmegyei dán-szt.-miklósi pusztákon, — biharsőbb tanulók számára irt munka jelent meg megyei Sarkad és Kötegyán, veszprémmegyei
Debreczenben Ladányi Gedeon főiskolai tanártól, Vanyola, sopronmegyei Széplak és Kisbarom közki már számos iskolai kézikönyvvel gazdagította' ségekben, továbbá Arad sz. k. és pestmegyei
irodalmunkat. Kiadta ifj. Csáthy Károly. Ára Czegléd mezővárosában. A hét községben és há1 ft. 60 kr.
rom pusztán a vész kiütésétől kezdve 158 udvar= (Guizot egyik hires munkája:) „Az európai ban összesen 1246 darab betegedett meg, ezekből
polgárosodás története a római birodalom romba- Y65 meggyógyult, 422 elhullott, és 59 darab
dő'tétől a franczia forradalomig" magyar fordi- augusztus 15-én 3 községben és 2 pusztán mint
tásban e napokban jelent meg. Forditotta: Gru- beteg orvosi ápolás alatt maradt. Erdélyben a Dubiczy György, kiadta: Stolp Károly. — Ára a nafejedelemség felőli széleken állitott vesztegzárt
két kötetnek 2 ft 40 kr.
10 napról 20-ra emelték.
— (Kolozszvártt bizottság alakult,) melynek
** (Az ezidei s.-a.-ujhelyi lóverseny) f. é.
czélja: Gyulai Ferencznek az elhunyt jeles drámai
szeptember hó 29-edikén és 30-adikán tartatik
színésznek érczszobrot emelni a kolozsvári nemz.
meg az ugynevezett ,,Kákóczy-gyep"-en.
szinház előcsarnokában. E végre szólitja föl ada—i. (Houchárd József) nyüg. bányanagy terkozásra a közönséget s az adakozás elfogadására
vezetet
tesz közzé a „Pesti Napló"-ban, mely
a lapokat. E bizottságelnöke gr. Eszterházy János,
szerint
a
székely földön, Parajd és Szovátha
jegyzője Hajós János. Mi is elfogadjuk és pontohelységek
határain sziksó- (soda) gyárak állitása
san kézhez juttatjuk az adakozást.
volna engedélyezendő. Nevezett helységekben a
— (Értesítés) A „Szünnapok" czimü két kö- só 20—30 lábnyi sziklákban emelkedik ki a föld
tetes müvemre az előfizetési határidőt szept. 15-ig szine fölött; őriztetése sok ráköltés mellett is
meghosszabbítóm. Ivtartóimat kérem, hogy az elő- mindig hiányos; rendes forgalomba bocsátni sem
fizetési pénzeket a fennérintett határnapig szives- lehet konyhasóul, mert földdel vegyes. Ez okból
kedjenek beküldeni. Pesten aug. 15. 1867. Aszódi javalja nevezett bányanagy, hogy a kormány adMihály.
°
jon sziksó-gyártási engedélyt csekély dij mellett
magántársulatoknak. Ez által nemcsak a só lenne
Egyház és iskola.
jövedelmezőleg fölhasználva, hanem a sok lehul:
(Debreczenben) az Eötvös báró júl. 3-ról lott fa is, mely nagy területeken használatlanul
**
kelt s a népnevelési egyletek megalakitását eszkö- hever. Más anyagok is, melyek a sziksó előállítázöltetni ajánló levelére határoztatott: miután a sához szükségesek, mész és szénsav, Parajd közeref. hitfelekezetűek iskoláira és nevelési ügyének lében találhatók. — Ez inditvány minden tekinvezetésébe, minden egyházközség lelkésze és pres- tetben életrevaló; jó lesz fölkarolni mentői habyteriuma által közvetlenül, —a z egyházmegye marább.
és egyházkerület pedig közvetve befolyást gyakoMi ujság?
rolnak, s ezek által mindazon czélok elérhetők,
melyek a nevelési egylet feladatául tüzettek ki:
** (Szent István ünnepét) a főváros nagy
ennélfogva azon egyletek megalakulását sem kivi- fénynyel ülte meg. Maga a herczeg-primás végzé
hetőnek, sem czélszerünek, sem kivánatosnak nem a szertartást. A rendkivüli melegség daczára
tartja a közgyülés.
hosszu sorokban huzódott a nép föl Buda várába;
— (Értesítés.) A pesti ágost. hitv. evang, hat- főurak környezek a díszes szekrényben körülhor7
osztályu gymnasiumban az 18ö /8-iki tanév f. évi dott szent István-jobbot. — Szertartás után gaz-
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dag lakoma következett a prímásnál, kinek jobbján Wenkheim miniszter, balján Pokorny altbnagy
foglaltak helyet. Toaszt csak egy volt: a primás
itta király és királyné Ő Felségeikre.
** (Szent István napján) a „Honvéd" nevü
gőzös első utját tévé Esztergámig. E gőzös a
magyar társaság sajátja.
** (Szent István napját) a pest-budai honvédek az ős Eákoson ünnepelték meg. Elmerengtek a dicső multba, melynek egyik legfényesebb
lapját ők irták; majd felköszöntöttek sok mindent,
a mi kedves nekik, s tánczoltak is a végén.
** (Gr. Mikó miniszter,) gr. Mikes Jánoa
kiséretében Sz.-Lászlóra utazott, Deák Ferenczet
meglátogatni.
** (Gr. Mikó Imre) 250 ftot bocsátott a magyar mérnökegyesület rendelkezésére, hogy kebeléből két szakértőt küldjön Vajda-Hunyadra, kik
a most ott tartózkodó s a bécsi kormány részéről
a régi várromok fölvételére kiküldött dr. Schmidt
Henrik jeles góth épitész és tanár működését
tanulmányozzák.
— (A fülb'p szállási kis-kunsági választó-kerületben) f. hó 19-én Szász Károly, lapunk főmunkatársa, választatott meg ismét képviselőnek.
** (Ráth Károlylyal szemben) Csernátonyt
léptették föl képviselőjelöltül a Józsefvárosban.
** (Régiségek.) Az arad-alvinczi vasútvonal
ásatása alkalmával sok nevezetes régiséget találtak : oltárokat, szobrokat, arany és ezüst pénzt,
mindannyit a római korból. Levelező, ki erről a
„Köl. K."-t értesiti, azt panaszolja, hogy a munkálatok felügyelője mindezt magához váltja a
munkásoktól s minthogy idegen nemzetiségü
egyén, minden valószinűséggel kiszállítja hazánkból ama kincseket. Intézkedni kellene, mert oly
nemü kincsek csakis az országot illethetik; jutalmat pedig csupán a megtaláló munkás érdemel
érettök.
** (A deési ev. ref. iskola udvarán) a napokban történt uj épület fundamentum ásatása alkalmával sok nevezetes régiség találtatott: egy catexróla alapzata, egy régi sarkantyudarab és
1627-beli ezüstpénz, mesterséges cserép, téglaanyagok, csontvázak, a melyek megerősítik azon.
történeti feltevést, hogy e helyen volt a hajdan Deés vár romjaiból készült temploma az
Augusztiánus szerzeteseknek; az ásatások még
folynak, a melyeket a b.-szolnokvármegyei főispán Torma Károly, mint hirneves archeológus, figyelemmel kisér.
** (Ritka és nem mindennapi vendég mulatott) városunk falai között — irja a „Győri Közlöny." — Ez mlgos és főtdő Don Sebastiano Diaz
L'Arangeira rio-grande-i püspök déli Brasiliából,
ki római utjából hazatértében, megyés püspökünknek, kivel Kómában ismerkedett meg, jött
jelenleg látogatására.Ö igen kellemes külsejü, kora
erőteljében levő férfiu, s bár a negyven évet alig
haladta túl, már is galambősz fürtök fedik fejét,
mi érdekes contrastot képez ifjonti arczához. Minthogy hittani tanulmányait a párisi St. Sulpicecollegiumban végezte, a brasiliai nyelven kivül
boszéli a francziát és latint is. Bécsből érkezett,
hol a pápai nunciust látogatta, — ki tudvalevőleg
ez előtt a brasiliai udvarnál képviselte a szent
széket, — s három nap időzött Győrben.
** (K-Várad képviselete) Győrfi Gyula inditványára elhatározta, hogy egy Kossuthhoz intézendő levélben kifejezi sajnálatát a fölött, hogy
nagynevü hazánkfia nem fog résztvenni átalakulási küzdelmeinkben.
** (A Matica slovenska) nevü tót irodalmi
egylet f. hó 15-kén tartá Turócz-Sz.-Mártonban
közgyülését, mintegy 300 vendég jelenlétében. A
gyülésen dr. Húrban megbizatott Stur Lajos életrajzának megirásával, különös tekintettel kora
történetére, miután a kihirdetett jutalomra pályázó nem jelentkezett. Aztán egy választmány
alakíttatott, mely tót nemzeti dalok, közmondások, népjátékok s szokások gyűjtésével foglalkozzék. Ezt egy magyar országgyüléshez intézendő
tót petitio tárgyalása követé, melyben a gyülés az
országos alapból segélyt kért. A pénztári kimutatás szerint az egylet vagyona 60,000 ftra megy.
A megjelent két horvát papot Húrban üdvözölte;
azok testvéri üdvözletet hoztak a horvátoktól a
tagokul léptek a maticába.
** (Ferdinánd király) 1000 frtot adott Erdélyben fekvő jakabfalvi, lutheránusból katholikussá lett hiveknek — templomépitésre.

jság 34-ik számához 1867.

Melléklet a
** (Az aranybulla egy régi példánya.) Székely Sándor arról értesiti a „F. L."-ot UgocsaNagy-Szőllősről, hogy az aranybullának I. Lajos
királytól 1351-ben aláirt s királyi pecséttel hitelesített példányát megtalálta a b. Perényiek eddig
ismeretlen levéltárában.
** (Ludwig János,) a brüsseli menekült egyik
fia hazatért, hogy mérnöki szakismereteit itthon
hasznosítsa.
ir
** (Király 0 Felsége) Salzburgban aug. 18-an
kelt határozatával fenséges bátyját Lajos Salvator
főherczeget, továbbá Isenburg-Birstein Károly
herczeget, Lichtenstein Frigyes herczeg lovassági
tábornokot, Windischgratz Alfréd herczeg vezérőrnagyot, Metternich- Winneburg Richard herczeget, a császári franczia udvarnál rendkivüli követét,' Montenuovo Vilmos herczeg lovassági tábornokot és a cseh királyságban parancsnokot,
Waldstein- Wartenberg Ernő gróf titkos tanácsost
és Folliot-Crenneville Ferencz gróf főkamarást
arany-gyapjas vitézekké legkegyelmesebben kineyezni méltóztatott.
** (Bécsböl aug. 20-ról irják:) Ausztriai császár ö Felsége, Frankfurt város polgármesterének, mihelyt az ujabban történt tüzvészről értesült, táviratilag 100,000 ftot a. é. utalványozhatott
magánpénztárából a székesegyház helyreállítása
czéljából.
,
** (Kinevezések.) A pénzügyminiszter Erkövi
Adolfot, csákovai alapítványi főtisztet, pénzügyi
tanácsossá és kincstári uradalmi igazgatóvá nevezte ki. —Az igazságügyminiszter GegusDániel
ügyvédet a pesti e. b. váltótörvényszék birájává.
•' (Kinevezés) A m. kir. pénzügyminiszter
Kiáltossy Ágostot a számvevő osztály segélydijas
gyakornokát I I I . osztályu adószámtisztnek neTezte ki.
"'(Simon Péter) gy.-fehérvári gyám. tanár
megküldvén „Liebe und Kache" czimü regényének egy-egy díszpéldányát hazánk kitünőbb fiai s
leányainak, eddigelé a következők adakoztak azon
szándékkal, hogy fedezvén a szerző a mükiállitási
költségeit, az ezen kivül begyülő összeget a
„Kralovánszky-féle székelyalap" gyarapitására
forditsa; u. tn.: Simor János herczegprimás ő főmagassága 50 ftot, gr. Haller Ferencz magy. kir.
testőrség parancsnoka s lovagtábornok ő nmltsga
30 ftot, (xirk György pécsi püspök ő nmltsga 20
ftot, özv. gr. Eszterházy Dénesné ő nagysága 10
ftot, gr. Teleki Jánosné ő nagysága 10 ftot, gr.
Lázár Miklósné ő nagysága 5 ftot, tek. Kohn Sándor ur 10 ftot, Biasini Domokos ur 5 ftot.
** (A magyar gazdasszonyok egylete) |az
árvaleány-növelde javára szept. 8-kán nagy népünnepélyt rendez a városerdőben.
** (A „Pozor" czimü horvát lap) három hónapra felfíiggesztetett.
** (Névváltoztatás.) Schnitzler István nevét
Tüzkövi-re változtatá.
*"* (Otromba gyógymód.) Zs. Kisfaludon egy
leánykabőrkütegetvagyrühességet kapván, anyja
egy más asszonytól orvosi tanácsot kért. Persze
rögtön készen volt a tanács, hogy: „csak tegye
keed be a lyányt a sütőkenczébe kenyérsütés után;
semmi baj se lesz." Az anya szót fogad, a lyányt
kemenczébe teszi, s ennek száját berakja, de bezzeg irtózva látta a kúra eredményét, midőn a kis
lyánt fél óra mulva megfuladva vette ki a kemenczéből.
** (Egy 17 éves kanászbojtár,) Hosszu Ferencz a babocsai járásban, hagymalopáson kapatyán, futásnak eredt, s miután a foglyár háromszor
„állj" szavára sem hajtva, toyább szaladt, ez által
háton lövetett s a kaposvári kórházban, minden
ápolás daczára meghalt.
** (Bőszült állat) okozott rémülést N.-Váradon és többeket fölbuktatva megsebesitett. Egy

— Pozsony. Sz. J. A hiba nem nálunk, hanem hiheerdélyi szekeresnek egyik ökre ugyanis ismeretlen okokból feldühödvén, a járomból kitört, a tőleg a kézirat másolásánál történt. A kivánt lapokat A.
L.-nek átadtuk.
Körösnek rohant és abban a kishidig, innen
— Hogyan szeretnek a nök? Beszély. Nem nekünk
vissza a nagyhid. felé vágtatott, a vizet ma- valo; némely hölgydivatlap talán jobb hasznát vehetné.
gasra csapkodva. Majd a nagypiacz-térre, a
— Az élet korszakaiból elég egy sort közölni:
zöldfa- és sasutczán nyargalt végig, hol öt em„Ezüst sajkán úszó kis arany-lehellet."
bert ökleit föl és sértett meg kisebb-nagyobb
De nem állhatjuk meg, hogy még ezt a két sort is ki
mértékben. Utóbb egész embersereg vette üldö- ne irjuk belőle:
zőbe, de mind hiába. Toldi Miklós kellett volna
„Mert a nemes vágyak tarka vitorláját
Pattogó teknökké a remények vájják."
oda!
** (Taboyski Miklós) orosz herczeg turini la— Kolozsvár. R. T. Örömmel vettük. A küldött mükásán e napokban halva találtatott. Pisztolylövés- vek közül egyik terünkhöz mérve kissé terjedelmes; a másel vetett véget életének. Levelet találtak mel- sodikat közölni fogjuk.
— S. L. A vártak egy része megjött; a többit is várlette, melyben azt irja, hogy már tiz évvel ezelőtt,
juk.
Egyébiránt
nem vártakra is számolunk.
ugyanazon helyen akarta megölni magát, de nem
— Dobsina. D. V. Az érdekes adatokat később, más
volt hozzá bátorsága. Nem tud — ugymond — a alkalomnál
föl fogjuk használni.
hazájától távol élni, honnan számüzve van. Örö— Szarvas. B. L. A kivánt képek, még nehánynyal
köséül azt nevezte ki, a ki holttetemét elsőben megtolva, utnak vannak inditva. Már az életrajz sem soká
megtalálja.
késik.
— (Virág Mihály) apátkanonok, tolnai főesperes, hittudor, életének 62-ik évében bélszélhüSAKKJÁTÉK.
dés folytán f.hó 19-én reggeli hatórakor meghalt.
Temetése 21-kén délelőtt leend.
404-dik sz. £ — M i n k v i t z J.-tól,
— (Halálozás.) Báró Prónay Albert f. hó
(Lipcsében).
14-én, lakhelyén Almáson meghalt. Előbb a békési
Sötét.
evang, esperességnek, majd azután a bányakerületnek volt köztiszteletben álló felügyelője és koronaőr. Holtteste Ácsán a családi sírboltban aug.
16-án tétetett örök nyugalomra. A végtisztességnél Miklósi J . aszódi lelkész tót nyelven, dr. Melczer Gyula ácsai és Kiss Péter tót-györki ev. lelkészek pedig magyar nyelven tartottak beszédet.

— (Igazítás.) „Szinnyey József honvéd főhadnagy 1848/9-ki naplójá"-nak mult számunkban
megjelent részében 1849. júl. 21-kéröl a 37-dik
zászlóaljnál történt tiszti kinevezések — egy sor
kimaradása miatt — hibásan voltak közölve.
Szükségesnek tartjuk azért, az illető pontot itt
kijavítva ujra közölni:
„Megjöttek zászlóaljunkhoz a tiszti kinevezések. A 37-dik zászlóaljban ekkép történtek az
előléptetések, illetőleg tiszti kinevezések: őrnagygyá Füsty Kálmán, volt százados és zászlóalji parancsnok; századosokká: Kényi György és
Zámory Mór zászlóaljbeli főhadnagyok; főhadnagyokká: Folli Bernát, Nagy Károly,_ Nagy
Alajos hadnagyok; hadnagyokká: Szilasi Zsigmond, Minich József. Sajtos Ferencz, Laluhai
János, Szinnyei József, Tapolcsányi Károly,
mindnyájan zászlóaljbeli őrmesterek, az utolsó
egyszersmind zászlótartó."

Katholikus és protestáns
naptár

Augusztus

III!

a

b

e
f
g
h
Világos.
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

Szombat, aug. 17. „Dinorah." Opera 8 leir. Zenéjét
szerz. Meyerbeer.
Vasárnap, aug. 18. „Dobó Katicza." Színmü 3 felv.
Irta Tóth Kálmán.
Iletfö, aug. 19. „A roszul b'rzött leányok. ' Franczia
vigjáték 3. felv. Ford. Feleki.
Kedd, aug. 20. Az ünnep miatt a szinház zárva.
Szerda, aug. 21. „Egy millió." Franczia vigjáték 4
felv. Ford. Szerdahelyi.
Csütörtök, aug. 22. „Lala fíoukV Opera 2 felv. Zenéjét szerz. Dávid Feliczián.

Szerkesztői mondanivaló.

— Rimaszombat. S. M. Szivesen vettük az uj küldeményt. Egyiket, a régiebbek egyikével együtt, már fölhasználtuk. Részünkről is óhajtjuk föntartani az eddigi
viszonyt.
— K.' Hexameterekben mostanában nehezen botorkál a magyar nyelv, legalább a „Lantomhoz" példája azt
mutatja. Az „alvó ifju" pedig, ha ébredése csak ilyen, még
nem igen nagy tetterőt tanusit.
— Á. J. Nagy-Orossi ismertetése, terünkhöz képest,
kissé igen is terjedelmes. Rövidebben jobb szerettük volna.
Addig is, mig rá kerülhetne a sor, rövidebb közléseket a'
vidékről szivesen vennénk

Görög-orosz
naptár

Izraeliták
naptára

August, (ó) Ab. Rosb.

d

(Loyd Samutól, New-Yorkban.)
Sötét.
Világos.
gS-g2
1
aö-a4
2. FbS—g8

Sötét.
a5-a4
g3—g2

8. Fb3 — í'7
tetsz. sz. 8. Bfl—f7
Ke4—dö
4. Ff7-d5-j-niat.
4. Bf7—f4fmat.
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — Pesten: Rakovszky
Aladár. — T.-Újlakon: Lövi Jónás. — A pesti sakk-kör
A 896-ik és 397-dik számu feladványokat helyesen
fejtették még gr. Festetics Benuo és Lövi Jónás.

A 399-dik számu feladvány megfejtése.
(Vorwerk E.-től Drusé-ban.)

Sötét.
Világos.
hö—g4:
1. Ff3-g4
tetsz. szer.
2. Vd6—g3
3. Vg3—e3 v. cSfmat.
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — Pesten: Rakovszky
Aladár. — T.-Újlakon: Lövi Jónás. — Jászkiséren: Galambos István. — A pesti sakk-kör.

Lapunk mai számához van mellékelve: a „Haza" czimü magyar életbiztositóbank biztositási műveleteinek átnézete.
TARTALOM.

Hold
hossza | kél Inyug. hosszal
Nap

f-

c

A 398-dik számu feladvány megfejtése.

Világos.
Nemzeti szinház.
1.
0-0
Péntek, aug. 16. „Az elkényeztetett férj:' Vigjáték 1
2.
Bfl—f8
felv. — és „Angyal é.i Daemon." Vigjáték 3 felv.

HETI-NAPTAR.
Hónapi- és
betinap

Hil

p . | ó . p . 6. p. f.

P-

ó. p0 21
1 22
2 30
3 42
4 56
6 19
7 23

Perczel Mór (arczkép és két képpel). — Szinnyei József honvéd főhadnagy 184 8 / 9 ki naplójából (folyt). — Ey
sziget %Csöndes-tengeren (vége). — A magyar orvosok
tefmészétvizsgálók XII. nagygyűlése (két képpel), és
Egy Ausztráliába vándorolt magyarról. — A budai vi —
3 4 5 czellér- és kertész-képzőtanintézet közvizsgája. — Saln4 3 9 | burgi levél. — III. Napoleon Salzburgban. — Egyvelez5 26; ~ T á r h á z : Irodalom és müvészet. — Egyház és iskolg.
— liözintézetek, egyletek. — Mi ujság l — Nemzeti szina.
6 8!
ház.
— Szerkesztői mondanivaló. — kakkjáték. — Heti6 42
naptár.

151 44 5 9 6 54 95 51
25 [Vasár. F l l Lajos kir. F 10 Lajos 13 A 10 Maxim. 24
152 42 5 10 6 53 110 53
14 B. A. böjt v. 25
Samu
26 í Hétfő Sámuel
Kedd Kalaz. József
153 40 5 12 6 51 125 ől
15 N. Bold.Asz. 26
Gebhardt
Szerda Ágoston püsp. Ágoston
27 Lea
154 38 5 13 6 48, 139 48
16 Dioméd
29 Csőt. K. János t'ejv.
János fejvét. 17 Miron
28
Uo 86 5 15 6 46; 154 46
7 \Ö<
30 Péntek Limai Róza
156 34 5 1616 44 168 44
Benő
18 Florus
Í29
7 55
SljSzoui. Rajmund hitv.
Paulin
30Sab.Ros 157 32|ő 17|6 42Ü182 42
19 Endre
Hold változásai. 0 üjhold csötörtökön, 29-én, 2 r<ra 21 perczkor délután, láthatlan napfogyatkozással

Ilii!

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.

ISI1
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HIRDETÉSEK.

dusan ellátott

legujabb bel- és külföldi

női-divatára

IC BLJ3L t ÉL T ÉL t 2081 (6-6)

Külsö és titkos betegségeket
valamint

gyöngeséget

katonai s polgári kórházakban megpróbált egyszerü módszerint a bámulásig gyorsan 8 gyökeresen gyógyit
WEISS J. gyakorló-orvos és szülész,
érdemült osztályorvos a cs. kir. helyőrségi főkórodában Pesten. A minden
kényelemmel ellátott, gyógyczélokra
s titokbantartásra tökéletesen alkalmas rendelési helyisége:
kismezö-ntcza 33. sz. a., 1-sö emelet, bejárat a lépcsőnél a terézvárosi
gyógyszertár mellett.
Rendel reggeli 7 10 óráig, délután
1—4 óráig.
Urak s hölgyeknek kfilön bejárás szolgál, valamint a várószobák is
elkülönítve vannak. — Díjazott levelekre azonnal válasz adatik s kivánatra a gyógyezerek is megküldetnek
2221 (1-12)
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Ára e?y bepecsételt eredeti katnlyának t ít. 25 kr. — Használati utasitás minden nyelven.

E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult, gyógyhatásúk által minden eddig ismert hári-szerek között
tagadhatatlanul az elsö helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél
levö hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok röifztttt szorulásoknál, emésztéshiány és gyomorhévnél;
továbbá: görcsök, vese- és Ideges bajokban, szivdohegásnal, idegesség okozta főfájásnál, vértóduiántnál, csuzos fogféjdalomnál, végül hysteriáro, búkórra és huzamos hányasra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
gyogyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről,
Sik, miután nálok minden, gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü házi-szerhez
folyamodtak, és ebben rongált, egészségüknek helyreállitására oly sa^á eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ezelismerőiratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei
gazdák, tanárok és hivatalnokok, sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek
ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sein okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségök csupán csak a Ssidützporoknak rendes használata által állíttatott helyre.

8 ^ A főraktár létezik: * M

TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt.
UHL JÓZSEF ur kereskedésében, gránátos-utezában.
Ezen czégek alatt szintén megrendelhető :

i norvégiai Bergen városból valo valódi Dorsch-májhilzsirolaj is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ít. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasitással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
előtt vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal eizárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
vonatott, hanem a bepecsételt üvegekben levö folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a
természet által nynjtatott. — E valí li Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
il mell- és tüdöbajokban, scrophnlue PS rachitis, köszvény és csúz, idült bőrkiütés, szemgynladás, Ideg- és több* más

bajokban
1697(45 alkalmaztatik
-60)

MOI

trieszti nagykereskedőknél.

A levelezés magyar nyelvben történhetik.
gg3JÉT Árjegyzékkel szivesen szolgálunk, kívánatra ugy intézkedtünk, hogy az áru az illető vaspálya, vagy gőzhajózási állomáshoz bérmentes szállitását magában foglalja.
2212(5-6)
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Ötödik kiadás,
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(magyar nyelven második.)
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A nemi élet

titkai s veszélyei,

5, PJ
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Értekezések nemzés-,terhesság-, önfertőzés-, magömlés-, sápkór-, fehérfolyás-, kSzösülési tehetetlenség-, női
magtalansígról stb., ez utóbbi betegségek óv- és gyógymódjaival.
függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. Rodet, lyoni orvos
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a férfi é» nöi ivarszerek boncztani ábráival
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gyógyszerész
•^
<•»-••> ,,zum
Storch", Bécsben,
Tuchlauben.

arany, e z ü s t - é k s z e r e k és ingóságokért és ezekre
szóló zálogjegyekért, a legjutányosabb feltételek
mellett a kis-hidutezában 5-dik szám alatt, a „Vadászkürt" szálloda melletti irodában. Viszvásárlások tetszés
szerinti részlet-fizetések mellett.
2211 (8 -3)

Die in Wien 1866 pramlirte Samenhandlung

BRÜDEB FRANKL IN PRA3.

Schillingsgas;e (Porio) 1074—2. Hotel „englischer Hof",
erbittet sich rechtzeitig, unter Beifügung von 10ft.Ö. W. als Angabe per Sack, Auftrage auf nachstehendo, bewahrte, vorzuglichste, direct bszogene Origlnal-Saatgetreide und Winterr«>p»-8attten unter Garantie der Echtheit:
Probsteier Saatroggen (Korn) ) 25—Söfacher 1 in plombirten Originalsaeken zu
.,
Saatweizen
)
Ertrag
> 1 Tonne ungefahr 2'/s nieder„
Winterrapssaat
)
österr. Metzen.
Effectuirungrechtzeitiger Ordres: Raps im August; Roggen und Weizen anfangs
September; spatere sö lange Vorrath, 14 Tagé nach Empfang.
Englische Saatweizen, namentlich: Fcnton, Hopefown, Ilunters, WinterTalerwrea, Redlbaff, Spaldlngs profi Uo, Kesmngland, Hallets ^enealogischer,
Fern oder Ápril und andere in Sacken von ungefahr 2'/i niederösterr. Metzen Effectuirung September; spatere Ordras vier Wochen nach Empfang.
Seelfinder Saatroggen (Korn) ) in Sacken zu 1% niederösterr. Metzen, Effectuirung
SeeJSnder Winterrapesaat
) August; spatere Ordres 14 Tagé nach Empfang.
Ferner empfiehlt sie ihr Láger sammtlicher

land- und forstwirthsthaftlither Sanien und
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ragályelleni legbiztosb óvszeréről,
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(Semüse-Samen,

jetzt insbesondere von Stoppeiriiben (Wasser->, engl. FaHerrüben und Tarnips,
Bachweizen (Heidekorn), amerik. Pferdezahnmais, Acker-und Riesenspörgel,
sowie auch von engl. rorlland-Cement, ena[I. Steinkohlentheer, bestén Chamotteziegeln. Wiener-Nens«adt*T Binderpech, Fichtenpech, feinste belg. Wagcnfetten, Pern-Gnano, Knochenmebl etc. e t c , sowie selba auch ihre Dienste beim
Ein- und Verkauf landwirthsehaftl. Producte und Fabrikate, für Landwirthschaft nnd
landwirthschaftl. Fabrikationszweige nöthigen Matériáién empfiehlt; auoh zu Vorschüssen auf dieselben. Schliesslich theilt dieselbe mit, dass sie für Oenterreich die GeneralAgentnr der wiederholt mit den ersten Preisen, zuletzt auf der gegenwártigen Weltausstellung betheilten

köD. preuss. pat. Kali-Fabrik von Dr. A. Frank in Stassfnrth

übernommen hat, und empfkhlt zur Rapsbestellung, sowie zur Wiesen- und Kopfdüngung die Kalidüngemittel derselben unter Garantie der angegebenen Gehalte an reiPesten József-utcza 66-ik számu
nem Káli und Controle der löbl. agriculturchem. Versuchsstalion in Prag, namentlich:
2178 (8-12)
saját házában.
rohesschwefelsauresKalilO-iaVo, rohe schwerelsanre Kalimagnesia 16—18%,
dreifach concen<rirtes Kalisalz 30—83%, funífacb concentrirtes Kalisalz
A legnagyobb harangot, melyhez eddis 4 ember kellett, egyetlen 50-53%, gereinigtes schwefelsanres Kall 89-42%, rohe schwefelsaure Magnesia, Kalkmagnesla. Sammtliche Dünger sind eingemahlen. Preiscourante, Berichte
egy könnyen huzhatja!
über
Anwendung und Resultate dieser Dünger, Frachtangaben etc, sowie auch unsere
Demeter GySrgy, szarvasi épitész, ki még 1848-ban talált fel uj modoru harangfelszerelést (Pozdech is övéből merité elhíresztelt találmányát), ajánlja most még Samenkataloge und Berichte über Saatgetreide grads und franco.
tökélletesitett találmányát a nagyérdemű közönségnek.
2220 (2—3) 2191 (5-i2)
Bruder Frankl, Prag.
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ványaimmal szóról szóra azonosok és saját nevem aláirásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen
összetéveszthetők,— minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisitványok megvételétől: hogy az általam készitett
Seidlitzporok minden egyes skatalai, valamint az adagok papirjal hivatalosan letéteményezett védmárkkal vannak ellátva.

PESTEN!

Il versenyző-egylet
I a jelen pesti vásár alatt, régi szinház téren 4. száma szegletbolt, a Prlvorszkyj féle kávéházzal szemközt, a legjobb rendezésű nagy rumburgi vászon tárból,

oo

Központi szállitási rakhelyy a „gólyához"
czimzett gyógyszertár
Bécsben.
y
y

SIRK és KOHN

Dr. Biber V. p

SS

Szoros igazság.
Bécsböl,
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M
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Valódi olasz gép-olaj, legfinomabb Mocca, Cuba, Ceylon, Jamaica és Doiningo kávé, kitünő aixi és nizzai tábla-olaj (palaczkvagy hordóban), válogatott cziti'om, narancs, ris, mindennemü
csemege és sajt, továbbá valódi belgiai kocsikenőcs, legolcsóbban
kapható:

Ara: 1 ujforint.
Rekommandirozott keresztkötésben :
80 krral több; utóvétellel 40kr. több.
Megrendelhető szerzőtől következö
czim alatt:
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Pesten, József-tér 10-ik sz. a.,
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(elöbb Böhm és Kánya)
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mint legkitünőbb óvszernek ismertetvén el, s használtatik

0)

aló;
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Marhabetegségek s marhavész ellen,

a cs. kir. szabadalmazott

KORNEUBURGI MARHAPOR

engedményezve a cs. kir. ausztriai, kir. porosz és kir. szász magas kormányok
részéről, kitüntetve a hamburgi, londoni, párisi, müncheni és bécsi érmekkel
s ö felsége az angol királynő, valamint ő talsége a porosz király udvari istállóiban, a legnagyobb eredménynyel h-.sznáU'a, s évek hosszu során elégségesen
megpróbálva.
Lovaknál: szelidnemü s gyanus mirigyek, nátha, torok o repülö-giliszia
ellen; különösen alkalmas a lovak jó test, s tüzességbeni fentartására.
Szarvasmarháknál: beteges változékony tejelküiönités ellen, mely az emésztés háborgatásából származik, kevés vagy rosz tejadásánál, melynek minősége
meglepőkig javul; továbbá vérfejés ellen, angini és puffadt hasnál,épen oly szerencsével használható a marhapor teheneknél aborjuzásideje alatt, az idétlen borjuk,
e szer használata által szemlátomást gyarapodnak.
Juhoknál: a máj-giliszta meggátlására s rothadás ellen, épen ugy az altesti
szernek bántalmazásánál, hol tétlenség honol.

Üditö-nedv lovak számára
Kwízda F. J.-iól Kornenbnrgban,

az osztrák államok összes területeire nézve Ö Felsége első Ferencz József császár s
király által megelőzőleg annak gyakorlati alkalmazását, s a cs. kir. ausztriai egészségugyí hatóság által megpróbálva, kizárólagos szabadalommal láttatott el, 8 a lovat még a legnagyobb megerőltetéssel járó munkában is a legkésőbb korig kitartóvá
teszi és vidámságban tartja; különösen erősitőleg hat nagyobb erőlködéssel járó
munkák bevégzése előtt s után; jónak bizonyult be továbbá az uditö-nedv csúzos
bántalmak, bénulások, ivhurdaganatok ellen s lábmegrándulás eseteiben stb. mi fölött elismerőleg nyilatkoztak: Auersperg herczeg 6 magassága, gróf SchönburgGlauchau, gróf Csáki Ágost, gróf Csáki Zenó; gróf Sprinzenstein, gróf Khun,
Hartmann alezredes, Meyer W. fólovászmester és LangwiHhy M. ő felsége az
angol királyné főállatorvosa, dr. Knauert ő felsége porosz király főlóorvosa, továbbá a cs. kir. osztrák lovasság több osztálya.

Valódi minőségben kapható:

»» * Török J. gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt, — Thallh» mayer és társa, —Halbauer testvérek, — Glatz J., — Kindl
cs Frühwirtb, — Rakodczay A. — B UD Á Bi: az udvari gyógyszertárban.
Továbbá:
Aradon: Probszt F. J.,Tones és Freiberger. — A.-Maréthon: Edinger M.
— B.-tiyarmaton: Omaszta T. — Beszterczebányai GöllnerF. — Brassón: Heszheimer és társa, Gyertyánffi és fiai. — Breznébányan: Gölliier ésfia.— Csáktornyán : Karasz A. — Debreczenben : Bignio J. és Csanak J. - Déván: Lengye G. —
D.-Földváron: Nadhera P. — Eperjesen: Zsembery J. — Eszékea: Deszáti I. —
Esztergomban: Bierbrauer C. J. — Gyöngyösön: Koczianovíeh. - Győrött:
Ecker és Lehner. — Kaposvárt: Kohn J. - Kassán: Novelli A.— Komaromban:
Belloni A., Ziegler ésfia.— Kolozsvártt: Wolf .1. és Karavaszy A. — Kőszegen: Bründl J. — Lugoson : Rronetter gysz. — M.-Óvárott: Anton J. — Miskolczon : Spuller S A. — Mohácson: Kögl D. és Altmann. — Nagy-Abony: Lukács A.— Jiagy-Kanizsan: Fesselhofler, Rosenfeld, Rosenberg és Welisch. — MagyBecskereken: Nedelkovics, Deutsch és testvérek. — Nyíregyházán: Reich és
Pawlavics. — M.-Varadon : Jánky A. — Orosházán: Gabovits D. — Pakson: Flórián J. — Pápán : Bermüllec W. — Pécsett: Kisági ésfia.— Pozsonyban:
Schercs Fül., Hackenberger tastv., Waritschek és Kovács J. — B.-Szombatban:
Hamaliár. — Hosnyón: Poós F. S. — Sopronban: Pacbover L., Müller és Flandorffer. — Szegeden: Aigner. — Székesfehérvárit: Legmann A. L., Kovács P.
— Sziszeken: Dierich A. — Szolnokon: Horánszky N. - Temesvárt: Babusnik
A. — Trencsénben: Weisz S. L. — Uj-Aradon: Orth és Liskovics. — Varasdoo: Halter F., Koterba B. — Verőczén: Bész J. K., — Veszprémben: Láng
J. és Tuszkau M. — Zala-Egerszegen : Kulinszky A. — Zelézen: Stayrer.
ÓVÁS: A t. cz közönség érdekében kijelentjük — minden hamisitott czikkek vásárlásától megóvandó — csak azon csomagok és palaczkok tekintesssenek
valódiaknak, melyek a korneuburgi kerületi gyógyszertár pecsétjével ellátva
vannak.
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Heckenast Gusztáv könyvkiadónál Pesten, (egyetem-uteza 4. sz.) megjelent
és minden könyvárusnál kapható:
AZ ANGOL

A MAGYAROK

FORRADALOM TÖRTÉNETE

ÖSTÖRTÉNELME

1. Károly haláláig.
Irta

Forditotta

Guizot Ferencz. dr. Fésüs György.

irta

JÓSIKA MIKLÓS.

Három kötet.
Czimképes kiadás.
(489 lap) füzve 2 ft. Diszkötésben 3 ft.8 rét- (965 lap.) Füzve 4 forint osztr, ért.

Magyarország

I. Napoleon császár

Irta

A leghitelesebb kútfők után.

a török hóditás korában.
Salamon Ferencz.

ÉLETE.

Harmadik kiadat.
Nagy 8-adrét. (431 lap.) Borítékba füzve 3-rét (504 lap). Ára füzve 2 ft, diszesen
2 ft. 80 kr.
kötve, aranyvágással 3 ft.

árul fris hibátlan árukat a bel- és külföldi gyárak legjobb és legtartósb készitményeiből azon nyilatkoztatással, hogy ily mesés olcsó árakon oly valódi nehéz (pamut
nélküli) vásznakat nem adhat egy versenyző sem.

EHP A feltétlen szabott árak ~^@

biztosítják az ahhoz nem értőknek is a legkielégitőbb szolgálatot.
1 tuczat valódi fehér vászon-zsebkendő, 2 ft. 30 kr., 3, 4 -5 ftig a legfinomabb.
1 tuczat nagy valódi rumburgi vászonzsebkendő 3 ft. 50 kr., 4, 6, 6, 7 ftig a legfinomabb.
1 tuczat igen finom valódi szinü vászonzsebkendő 4 ft. 50 kr., 5, 6, 7—8 ftig a
legfinomabb.
1 tuczat valódi vászon damast asztalkendő 4. 5, 6, 7 -8 ftig a legfinomabb.
1 tuczat jó konyhatörülköző 2 ft. 50 kr., 3 ftig.
1 tuczat valódi vászon damast kési törülköző 4, 5, 6, 7—8 ftig a legfinomabb.
1 rumburgi damaszt asztalteriték 6 személyre 4, 5, 6, 7—8 ftig a legfinomabb.
12
8, 10, 12, 14—16 ftig a legfinomabb.
1 vég 80 rőfös valódi szinü vászon ágykanavásr 8, 9,10, ll—12 ftig a legfinomabb.
1 vég 30 rőfös valódi fehér fonalvászon, 8. 9, 10—11 ftig a legfinomabb!
1 vég 30 rőfós szépen fehéritett kreasz-vászon, 12, 13, 14—15 ftig a legfinomabb.
1 vég 30 röfös valódi rumburgj vászon 14, 15, 16, 17—IS ftig a legfinomabb.
1 vég 60 rőfös csinositlan házi vászon 16—17 ftig a legfinomabb.
1 vég 36 rófós finpla ezérnavászon 12, 13, 14 —15 ftig a legfinomabb.
1 vég 40 rőfös valódi hollandi ezérnavászon 14, 15, 16—17 ftig a legfinomabb.
1 vég 50 rőfös valódi hollandi szövet 20, 22, 24-26 ftig a legfinomabb.
1 vég 50 rőfös kitünő irlandi szövet 25, 26, 27, 28—30 ftig.
1 vég 50 rőfös belgiumi szövet, finom férfi ingekre 30, 32, 34, 36, 88—40 ftig a
legfinomabb.
*
1 vég 50 és 54 rőfös legsulyosabb ég legjobbféle rumburgi szövet 24, 26, 28, 80,
35, 40, 45—50 ftig a legfinomabb.
1 lepedő varrás nélkül, 2 röf széles és 8 rőf hosszu 8 ft, 3ft.50 kr. a legfinomabb.
Orosz vászon, vitorlavászon és trili férfi nyári öltözetekre, rőfe 30, 35, 40, 45—50
krig a legfinomabb.
ölcsó és szép férfi és női fehérmhák.
1 női ing jó hollandi vászonból 1ft.60 kr., 2 ftig a legfinomabb.
1 női ing finoman hímezve jó rumburgi vagy hollandi vászonból 3 ft. 50 kr., 4 - 5
ftig a legfinomabb.
1 női ing igen szépen elkészítve 5, 6 - 7 ftig a legfinomabb.
1 női éjjeli corsett, a legujabb 2 ft. 50 kr., 4, 5-lTftig a legfinomabb.
1 női gatya finom schirting vagy vászonból, hímzett betétélíel, különösen jó szabásu 3 ft.. 3 ft. 50 kr, 4 ftig.
1 szines férfi ing igen finom és szép 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ftig a legfinomabb.
1 férfi ing hollandi vagy rumburgi vászonból 2 ft., 2 ft. 50 kr., 8, 4, 5-6 frtig a
legfinomabb.
1 férfi gatya, fél magyar, erős rnmburgi vászonból 1 ft. 50 kr , 2 ftig.
1 férfi gatya, egész magyar, erősrumburgi vászocból 1 ft. 80 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr.
Valódi franczia cachemir ágy- és asztalteriték minden színből, abutorzatot igen
diszitve, áll 2 ágy- és 1 asztalteritőből 18 ftért.
_
' Megrendelések raidenhová a pénz előleges beküldése vagy utánvét melI lett lelkiismeretesen teljesittetmk.
A levelek ekkép czimzendők :

2215 (2—3)

S. Bécsböl, a régi színháztéren 4-ik sz. a. a sarokboltban, szemben a Privorszkí-kávéliázzal Pesten.

Viz által légzárolt

SZOBA-ÜBSZEKEK,

melyek által a bűz tökéletesen elzáratik, darabja 5 ft., lakkozott 8 ft., csinos szerkezetű sfinomanlakkozva 15 ft.
Készfiietek, melyek minden árnyékízekhez alkalmazhatók, s mely által a légvonal és bűz tökéletesen eltávolittatik , darabja 8 ft. Mindkét tárgyat illetőleg egy
kir. szabadalommal ruháztattam fel.
Egészen télies és diszes Angles-efe víztartóval, porczellán-csészével erős horL'any-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

' KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,

srömbölyük vagy négyszögüek, melynek alkalmazása által s fást a konyhából s lakhelyiségekből nyomtalanul eltünik, egy darab ára 10 ft.
A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 foirnt ezámittatik.
Továbbá folytonosan készen kaphatók fürdő- és ülőkádak a legerősebb
b6L
2188 (4—6)

MÍISíTS KAROLY,

bádogos-mester
Raktár: rózsatér 3. sz. a., a városháza mögött.

líll'í

35-ik szám.

428

Dorottya-utcza

1-ik szám.

HIRDETMÉNY.

1^ ~n^r~«, legnagyobb eyári raktára
Ausztriában Kiirntlincrstrasse Bécsben,
a jelenlegi

Pesti vásár tartama alatt
Dorottya-utcza 7. sz.

Heinrirh-féle házban, a Malvieux bankár átellenében,

a most divó magasztalások nélkülözésével, dicséretesen ismert vasinaif, fehér- I
neműit, at>ztalleritékeit és vnsznrikeiidA-syártttianyalt leszallitott árakon
és pedig 3-*>°/i> engedménnyel araija.
Azon ismert minőségnél fogva mely az első arany e's ezüst érmekké] lőn megjutalmazva, tetszésében áll minden tisztelt vevőnek egy fél röföt a megvásárolt való- [
diból levágni, magát bármily módon biztosítandó a kelme valódiságáról, és minden j
darabot visszaveszek ha a kívánalmaknak meg nem felel.
1 veg 80 röfös mángolatlan ezérna vá- Szines shirtinK-ingek, legujabb franczia minta, darabja 2 ft. 50 krtól egész
szonnak ára most csak 7 ft. 50 kr., 9
3 ftig a legdíszesebbek.
ft. 50 kr. egész 10 ffg a legjobb.
1 vég 30 rőfös fehéritett rumburgi vá- Hölgycorsettek finom perkálból 2, 2 ft.
szon most csak 10, 12, 14 és 16 ftig
50 kr, 8ft.,3 ft. 50 kr., batiszt-pera legfinomabb.
kálból gazdag hímzéssel 4—5 ft.
l vég 80 rőfös 8» és */«-es runiburgi ilftlgy perkál-aisóczoknyák fodorral
kettős ezérnavászon most csak 13, 15, 4, 5, 6—7 ft.
17, egész 20 ftig a legfinomabb.
Vászon férfi s;atyak 1 ft. 25 kr, 1
1 db. SO —40 rőfös rumbutgi bázi vászon
ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., lovagló(kettős ezérna) 14, 16, 18,23—26 ftig.
gatyák a legfinomabbak (német, magyar, franczia minta szerint) 3 ft.
1 vég 40—42 rőfös •/» és *4-es rumburgi
sokel- vászon ára most csak 15, 18, 20,
22, egész 25 ltig kitünően jó és érem- 30 rőfös szines ágynemű 8, 9, 10-12 ft.
a legjobb.
mel ellátott.
12
db. vásronzaebkendő, kisebbnemü
1 vég 48 rőfös valódi belga vászon ára
1 ft 50-2 ft,, nagyobb 2 ft. 50 kr.,
most csak 22, 25, 27, 30 egész 85 ítig.
8, 4, 5 ft., ugyszintén szines és fehér
A hires 50—51
rófös rumburgi vászczerna-batisztkendők 3 ft. 50 kr., 5,
z é l s m o s t C 3 a k 3t>
nak V* » e
. 83, 85, 41,
7-9 ffig a legfinomabb.
45, 50—60 ftért, kitüntetve a nagy
aranyéremmel.
12 dk törülköző vagy asztalkendő 5, 6,
7 ft. 50 — 9 frtigfa legszebb vászon-daférfi-ingek (a nyak köre
maszbol.
megjelölendő 2, 8, 4 — 6
St -"©
ftig a legfinomabb.
1 vászon-damaszt asztalteriték 6 szepQ
mélyre (mely áll 1 asztalterítő és
hölgy-ingek, sima 2 fr,
6 hozyá illö asztalkendőből) 5, 6,
B
horgolva és ranezozott
8—10 ftig.
mellel 3 ft., 3 ft. 50 kr.,
finomabbak e's himezve
N
8 fr. 50 kr., legfinomabb 1 vászon-damaszt as.i^alteriték 12 szeI
gazdag hímzéssel és vamélyre (mely áll 1 nagy damaszt aszlódi csipke Devarrással 4,
talteritóhól és 12 hozzá illő asztalken5, 6 - 8 ft.
dőből 12, 14, 20-25 ftig.
| Vevők, kik 35 ftért váIngek melyek nem
| snrofnak 6 asztalkendőt, I
kik 30 ftért 1 legfinojól illenek testhez
mabb datnasztteritéket I
Bécsböl,
most Dorottya-utcza 7. 6 személyre ingyen
visszavételnek.
kapnak.
Heinrich-féie házban.

a
s

e

POGL E.

_. _ Eladási hel}iség: Dorottya-utcza 7-ik *.zám,|
a ítlalvicnx bankár átellenében.
2218(2-6)

Pezsgőborok!!

FÖLHÍVÁS.

A Theszéry-Deméndy ügy igazgatóközvetlen Francziaországból vámmenképvitélője id. Szilassy György ur elhalátes ládákban 10 palaczkjával s feljebb.
lozván; magában a pörben pedig a főméit
Louis Roederer a Reims: carte blanche;
Jacquesson etfilsa Chalons: Créme hétszem, tábla a barátságos egyezkedés
megkisértésére f. évi deoü 16 kát kitűzvén:
de Bouzy 2 ft.
a kellő intézkedések megtétele végett szükNapoleon grand vin ; Moet & Chandon
l
k Epernay: Crémant rosé 2 i ft. A ségesnek látja aluürott a Thesz-Dem. csafentebbi fajokból Vi palaczkokban
lád fölperes tagjait oktober 20 an délelőtti
1% ft.
2097(19-24) j óráira Vácira a „Curia" czimü fogadóba
A pénzösszeg bérmentes beküldése vagy
közgyülésre meghívni.
2208 (2-5)
postai utánvét mellett szétküldetnek
Kelt Pesten, aug. 3-án 1867.

Floch Sándor <itai

Bécsben, Ober Döbling Nr. 28.

Nagy Dániel m. k.,

mint a pör jogi képviselője.

Biitoa és Ry«rs mcgülése

patkányok s eg™ umui,

agy cs. kir. kiz. síab. patkány- él egér-ii tó-szerrel
gyerrya-alakban.

.. darab ára 50 kr. a. é.
PESTEN: Türök J«»»s«f gyógyszerész,-urnál, király-utcza 7-ik sz. a.,

Beszterczebányán: Göllner H. — Brassóban: Gyertyánffy és fiai — Csáktornyán : Kárász A. — Kp«*«\í«8en: Zsembery J- — E«íéken: Deszáthy István. —
Gyórott:LehnerF. - Jassenovában: Declovits J. - Kassán: Novelly A. —
KesEtfcelyen : Wünech F. — Koloi8» n rit: Woíf J. — Lugoson: Kromler S. —
N.Becítkerelien: Nedelkovifs. — Pápán: Bermüller. — Pozsonyban: Sehsrz
Ptilöp—Segesvárt: Teutsch J. B. Sopronban: Pachhofer L. — Tisasa-Ujl«kon: Roth J. — Újvidéken: Schreiber F. — Varasiion: Dr. Haller A.
V*.
• óciéu : Besz K-J. uraknál.
2202 (5—12)

Tizennegyedik évfolyam.

MQSSMER JOZSEF

rumburgi vászon-raktára |

„ i MENYASSZONYHOZ."
Pest, uri és zsibáros-utcza szegletén, báró Orczy-féle házban
10-dik szám alatt,

ajánlja legnagyobb és jól rendezett árutárát, ugymint: rnmburgi, hollandi,
creas, sziléziai fonal-vásznak, •/«, »/«, ' % széles ágylepedóknek való vásznak, valamint kész fehérnemöek, SO rófös asztalneműéit, 6, 12, 18 és 24 személyre való asztalteritékek, törülközökendók, asztalabroszok különféle
nagyságban, asztalkendők, kavéskendök, fehér és szin- s vászon-zsebkendők,
angol és franczia battiszt-kendftk, fehér és tarka vászon-csinvat ágynemüek,
batorcsinvatok, nankingok, szines perkálok, gazdasági ruha-szövetek,
szines ingkelmék, asztal- és agyterüok, ugyszintén mindenféle fehér szövetek, fehér perkai, battist, claire. moul, nyári piké, madapolan, angol sbirding, piké-takaroaók különféle nagyságban; ezeken kivül láma, wattmoll,
flaniiel s> övetek ruháknak, flannel-takarók minden nagyságban, szines, fehér
piké, zsinóros, női és ttiffel b.irchet, aní?ol gyapjnbársonyok, szines perkálok, orlean- és Iflster szövetek, ruháknak való jutányos gyapjuszövetek,
szines alsó-szoknyak, amerikai bArök, viaszos vásznakat és több itt meg
nem nevezett czikkeket és mindennemü
2217 (2—2)

kész fehérnemüeket legjatányosbra szabott áron.
A vásznak valódiságáért jótállás biztosittatik.

W * Vidéki megrendelések, feladvány szerint, pontosan és jol teljesittetnek.

i sorsjegyek.étiuM.

Huzás szept 1-én. Főnyeremény 200,000 ft.,

készpénzfizete's mellett kaphatók alulirtnáí végy havonkinti 5 ft. részletfizetéssel
egy 100 ftos sorsjegyre és havonkint 8 ft. egy 1864-ki 50 ftos sorsjegyre.
ÍGÉRVÉNYEK 2 forintjával és 50 kr. bélyegdij.

TÁRSAS-JÁTÉKOK

4 ft. évnegyedenkint 20 db. minden osztrák sorsjegyre egy 35 ftos badeni sorsjegy
hozzáadásával 25 részletenkinti befizetéssel. A befizetett összeg nem vész el — mert
az összes részletek befizetése után a sorsjegyek eladatnak s a bejött egész összeg
20 részvevő kö7.t fel fog osztatni.

Mailandi eredeti sorsjegyek 6 forintjával
100,000 frank főnyeremény nyel.

mindennemü értékpapirokra, egyszerrei vagy részletenkinti visszafizetéssel.
»C nln J ó n a mindennemü állam-, iparpapirok és
/o Cldudod. sorsjegyeknek, arany- s ezüstpénzeknek a napi árfolyam szerint.
_ 2209 (6 — 6)
Vidékről jövö megrendeléseket gyorsan s pontosan teljesit.

KÁROLY JÓZSEF,

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

KUNZ JÁN. JQZ

fiók vászon-raktára
A „VIRAGK0SAR30Z."

váczi-utcza, a nemzeti szálloda épületében
l'BSTBN,

ajánlja gazdagválasztéku rnmbnrgi, hollondi, irlandi,
creas, fehér fonál és sziléziai vásznait, azonkivül asztalkendőket, törülköző cs víiszonzsebkendőket, aszta!és á^yteritőket, fehér és szines ágy- és buforcsinvatot, nankingot, fehér em szines perkált, ablakfü^í^önyt, linón, batíst. clair, sima és virágos monsselint,
mindennemü béléseket, ugy nagy választékban kész fehérnemiteket, valamint minden e szakmához tartozó czikkeket a
legjutányosabbra szabott árakon.

^^^

A vásznak valódiságaért
jótállás biztosittatik.

<X

^£M

2214 (4-0

Vidéki megrendelések különös figyelemmel és pon-

tosan teljesittetnek.

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

Pest, szeptember l-jén 1867.
Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai l.Hlonsaitok essyfltt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
í'supan Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'Jság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri

igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Uppelik Alajo-t, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyee-dii killíin
minden igtatás után 30 ujkr.

Petzval

Ottó.

Hazánkban a gyakorlati tudományok iratta magát a még akkor fennállott mér- idő alatt egyszersmind mint gyakorló mérmivelése s hatásuk az életre még ma is igen nöki tanintézet hallgatói sorába. Az elsö nök volt alkalmazva Pest városánál; miről
távol van attól a ponttól, melyet a müvelt évben már annyira kitüntette magát társai két évi mérnökgyakornoki bizonyitványt
Európa többi országaiban elértek. Pedig között éles felfogása, világos elméje s elő- nyervén, letette a mérnöki szigorlatokat és
örömmel mondhatjuk, hogy e tekintetben is adása és kitartó szorgalma által, hogy már mérnöki oklevelet szerzett magának.
roppant haladás történt az utóbbi három a második évre 200 frtnyi stipendiumban
Testvérbátyja József, kitünö mathematiévtized alatt s jó uton vagyunk, hogy e ha- részesült, mit a harmadik évre ismét meg- kus szintén, ez alatt a felsőbb számtan taladás egyre növekedő arányokat vegyen.
nyert. A vizsgákon és szigorlatokon ö volt nára lett az egyetemnél; de tanári székét
Nem utolsó része van ez érdemben azon mindig az első kitünö; az első évben jelesen csak három évig tartotta meg, „többre hiférfiunak is, kinek megnyerő s magas értel- a gyakorlati mértanból, csillagászatból, fel- vatván." Mert ugyanazon tanszék megürülmiséget kifejező arczvonásait ezennel bemu- sőbb számtanból; a másodikban az ut- és vén a bécsi egyetemen, a már ekkor széphirü
tatjuk olvasóinknak. Petzval Ottó m. kir. viz-épitészetből,erömütanból stb. A harma- magyar mennyiségtanár oda hivatott meg s
egyetemi tanárt méltán nevezhetjük a fel- dik évfolyammal bevégezvén tanulmányait, 1837-ben el is ment.
sőbb mathematikai tudományok
Üresen maradott helye betölegyik legérdemesebb meghonotése öcscsére Ottóra bízatott, ki
sitójának hazánkban s elmondmár azelőtt egy évvel a menyhatjuk róla, hogy ez elvont, de
nyiségtani tudományok mellett
oly roppant gyakorlati hasznú
a bölcsészetiekből is tudorságot
tudomány honosítására és szényert. 1837-diki ápril 14-kén
lesebb körben való megkedvellépett egyetemi tanszékébe, előtetésére nálunk senki sem tett
ször mint a gyakorlati mértan
többet, mint ö. Élete legszebb
és vizépitészet tanára, 1839-ki
idejét azon tanszékben töltötte,
év júliusától kezdve mint a felmelyet előtte idegenkedő érzetsőbb mennyiségtannak előbb
tel került a tanuló ifjuság, de
rendkivüli, azután rendes tamelyet, mióta ö ül benne, ismenára. Ez időtől számithatjuk
retszomjas fiatalok serege körszélesb körü és hatásteljes münyez. S ez eredmény már maga'*'''
ködését. Azon feladatot tüzte ki
ban elég érdem arra, hogy nevét
maga elébe s harmincz éves tatisztelettel emlegessük.
nári pályája alatt kitünő sikerrel oldotta is meg azt: fölbuzPetzval Ottó a szepességi
ditani az ifjuságot, e hazánkvárosok egyikében, Bélán szüban
add'ig oly annyira elhanyaletett, hol atyja egyházi hivatalgolt tudománynak kedvelésére
nok volt, 1809-ben január 6-kán.
s megmutatására annak, hooy a
Még gyermek volt, midőn atyja,
felsőbb mennyiségtan sem nehéz
hasonló minőségben Késmárkra
tudomány, csak jól kell előadni.
költözött át, hol Ottó az elemi
És valóban, a minek azelött csak
iskolákat végezte. Nehány év
neve említésére is borsózott a
mulva ismét Lőcsére költöztek
magyar fiatal ember háta, — a
s a fiu itt végezte a hat osztályu
felsőbb mennyiségtan hallgatói
gymnasiumot 1826-ban, és peegyre szaporodtak a magyar
dig kitünö sikerrel. A bölcséegyetemen. Hol azelőtt 2—3
szeti tudományok hallgatása véhallgató kongott az üres teremgett Kassára ment s két év alatt
P E T Z V A L OTT Ó.
ben, most évről évre emelkedve
azokat is a legjobb sikerrel beve
gezte.
I kilépett az intézetből s ekkor már oly ké- számok, rövid idö multával 40, 60, végre 90 is
Most pályát kellé választania. Egy felöl! szültséggel és gyakorlati ügyességgel birt, volt, kik leszögzött figyelemmel csüngöttek a
bizonyos volt; tudta, hogy a gyakorlati tudó- | hogy képes volt a magán-mérnöktanulóknak lelkes tanár előadásán; s a mathematikai tuHiányosság az ö tere. Eleinte az orvosi pálya ' a legértelmesb és sikeresebb előadásokat dományok azon örvendetes lendületet nyerték
felé fordult, de kedve attól ismét elmen vén, tartani s öket leteendő szigorlataikra elöké- hazánkban, mely a tudományok tudományát
a mérnöki pályát választotta s ez irányban sziteni. Ez uton tartotta fenn magát csaknem megilleti, azt mit a görög, bár annyira ideaíolytatandó tanulmányai végett természete- két éven át, mi által önerején folyvást töké- lista nemzet volt, a mathesis (tudomány) nevésen Pestre kellé jönie. 1828-ban itt be is lyesité magát választott tudományában. Ez vel par excellence kitüntetni méltónak tartotté

