21-ik szám.
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(li)X(lasiiii'i gépek,
A közelgő idényre nem mulasztom el, a t. ez. földbirtokosokat s mezei gazdákat mindennemű
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vetögépeim és szállítható malmaimra sib.
figyelmeztetni, s illetőleg azokat a legjobban ajánlani.
Mindazon uraknak, kik különösen a külföldi gyártmányok
iránt bizonyos előszeretettel viseltetnek, bátor vagyok
csak azt megjegyezni, — miszerint minden alkalmat
megragadván, a külfölddeli versenytől soha
v i s s z a nem riadtam — sőt nyilvános küzdtérre is
felhiván őket, — azon helyzetben vagyok, hogy számtalan vevőimet megnevezhetem, kik gépeimet szilárd
munka s jó anyagra nézve, az angol gyárakbél kikerült gépeknek jóval elibe helyezik.
WtF" Illustrált árjegyzékek kívánatra bérmentve küldetnek meg.
A árak a legolcsóbbra határozvák osztr. ért. bankjegyekben.

Raktár Pesten: feldanasor 16-ik sz. alatt.

2108 (4-6)

gépgyára, Alsergrund, Bécsben.

Marhabetegségek s marhavész ellen
mint legkitűnőbb óvszer ajánltatik a

B) 1965 (9—10)

kornenburgi marhapor

a magas cs. kir. ausztriai, kir. porosz, és kir. szász kormányok által engedményezve, — a hamburgi, londoni, párisi, müncheni és bécsi érmekkel kitüntetve és ő
felségeik az angol királyné és porosz király udvari istállóiban sikerdús alkalmazása
által megpróbálva.
Valódi minőségben kapható:
PESTEN Török József gyógyszerésznél, kiráty-uteza 7. sz., Thalmayer A. és
társa, Halbauer testvérek, Glatz J., Rakodczay A., Kindl és Frnnwlrth. —
BUDÁN : az udvari gyógyszertárban — Aradon: Probst F. J., Tones és
Freiberger. — Abony: Lukács A. — Aranyos-Maróth : Edinger M. — Brassóban: Heszheimer és társa, Gyertyánffy és fiai. — N.-Becskerek: Nedelkovics. —
Debreczenben: Bignio J., Csanak J. — Dettán : Braumüller. — Déva: Lengye.
— D.-Foldvár: NadharaP. — Eperjesen : Zsembery J. — Eszéken : Deszáthy J.
— Esztergomban: Bierbrauer C. J. — Egerben : Tschögl J. — Gyöngyösön:
Kocziánovich. — Kassán: Novelly A. — Kolozsvártt: Wolf. — Komáromban:
Kan-Sít.-Miklós: Csapp G.— Belloni A., Ziegler ésfia.- Keszeg: Bründl J . —
— Mohácson: Kögl, Altmann. — Nagyváradon: Janky A. — Nagy-Kanizsán:
Feszelhofer és Rosenberg. — Nyíregyháza: Reich és Pawlovits. — Pancsován:
Bauschan és fiai és Gráf. - Paks: Flórián J. — Pozsonyban: Scherz F., Hackenberger test*., Waritsek, Kovats J. — Privlíz: Filó J. — Rozsnyón: Pósch J. —
Sopronban: Pachofer L., Müller P.. Mezey A. — Székesfehérvárit: Legmann
A. L., Kovács P. — Szegeden: Aigner. - Selmeceen: Dimák, Zelenka. — Szepesvárallyán: Fest J. B. - Szolnokon: Scheftsik István. — Sz.Somlyó: Rnszka
J. — Sziszeken: DietrichA. — Temesvárit- Maxer és Sailer A., Babusnik. —
Trencdénben- Kulka és Weisz.— Varion: Bodendorfer. — Varasdon: Halter F.
és Koterba. — Veszprémben: Láng J. és Tuszkau M. - Verftcze: Bész J K. —
Ó'Zsólyom: Langer A. — Zala-Egerozeg: Hubinsky A. — Zellz: Steyrer A

valódi, természetes

(2—3)

és ezidei töltésű

ÁSVÁNYVIZEK
folyvást kaphatók

locomobile, cséplőgépek
(gőz- és járgányeröre),

P F " Mindennemű "&&

PFEIFER ISTVÁN,

fűszeráruk és ásványvizek kereskedésében Pesten, a 2 matrózhoz,

az uri és zsibáius-utíza szögletén.

Előfizetési felhívás

MAGYAR ÚJSÁG
ujabb folyamára.

Előfizetési feltételek:
Postán küldve:

Buda-Pesten házhoz küldetve:

1 ft. 40 kr.
Egy hóra
1 ft. 50 kr. Egy hóra
4 hóra (június—szept.) 6 ,, — ,, 4 hóra (június—szept.) 5
40
7 hóra (június—decz.) 10 „ 50 „ 8 hóra (június—decz.) 9
40
A „Magyar Újság" czimü politikai napilap, szabadelvüsége, független állása, következetes iránya és szigorúan alkotmányos elvénél fogva a
nemzetnél már is a legnagyobb részvétnek örvendvén, — a közönséget
buzgó pártolásra, előfizetésre és terjesztésre annál inkább felkérjük, mert e
lap egyedül képviseli a magyar lapirodalomban az érintett irányt és elveket, és mert a mellett, hogy a többi nagy politikai lapnál olcsóbb, mindazt
kellő terjedelemben hozza, a mit amazok.
(2—8)

A Magyar Újság kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-uteza 4-dik sz. a.)

Biitos és gyors kiirtása
a

patkányok s egereknek,

egy ca. kir. kizár. §zab. patkány- 8 egérpusztitó szer által gyertya •formában.
Egy d a r a b á r a 5 0 kr. a. é.
F) 1969 (18-19)

Valódi minőségbeli kapható:

PESTEN : Török Jóisef gyógyszerész urnái, kiráJy-utcza 7-ik SÍ. a.,
továbbá:
IV. -Becskerek: Nedelkovits. — Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsembery
J. — Jansenova: Dudovits J.— Keszthelyen : Wünsch F. — Kolozsvárit: Wolf J.
Pozsonyban: Scherz Fülöp. — Sopronban: Pachhofer, — Soborsin: Franké A.
Szombathely: PülichJ. Varaidon: Halter D.F. - Verőcéén : Bész J.K.nraknál,

STOCKBAÜER JÁNOS

cs. kir. szab. asztalosmester Pesten, kismezö-uteza
36-dik szám alatt,

ajánlja vendégfogadósok, kávésok, emkrasíok, mészárosok s fényképészeknek
az általa feltalált, s évek hosszú során az illetők általános megelégedésére használatban
levő, most tetemesen megjobbitott és szabadalommal ellátott
Porté TOÍX cn miniataro d'Abraham á Paris.

hütö-készülékei t

Egy hallási szernek felfedezése, mely hatbatóságát tekintetbe véve, minden egyebet fÖlülmnl, mely mindeddig ezen baj enyhítésére használatban volt. Ezen kis szer alig
(Kühl-Apparate),
észrevehető, midőn a fül szerint szerkesztve, csak egy centiméter átmérőjű, és oly tete- melyek csekély jég felhasználásával minden kivánalomnak tökéletesen megfelelnek. —
mesen hat a halláira, hogy a leghiányosb életmű visszanyeri ezáltal tevékenységét. A E hütő-készülékek, a szükséglethez képest s a helyiséghez mérve - minden megkivánbetegek részt vehetnek a közönséges mulatságokon, a kellemetlen zugás is, melyet az tató nagyságban készittetnek, 1 akótól 2 akóig, azaz: 80 pintet tartalmazó hordókban,
ember szokás szerint érez, végkép elmúlik. Szóval, ezen felfedezés minden csak lehető ételhütó osztálylyal ragy anélkül; épenngy készíttetnek légmentesen zárolt hűtőkészülékek Is — jéghasználat nélkül - melyért a szilárd és tartós munka maga
előnyt nyújt ezen iszonyú betegségre vonatkozólag. Ezen hallási szer párja, nyomtatott
kezeskedik.
nasználási utalványnyal ezüstből 7 ft., aranyozott ezüstből 9 ft. o. é. Bérmentes tudakozásokra számos bizonyítvány küldetik át a szer kitűnő hathatóságáról.
2072 (5—6) Ajánlkozik továbbá S K K I ' J K K ' H ^ lakkozására s azok befonásár*
ét-szobák, termek, kávéháiak stb. számára.
Fórakhely: Pozsonyban, WlGAND FR. KÁROLY könyvkereskedésében.
Átvállal egyszersmind mindennemű
Egy legjobb korabeli dzvegyasszony, mint társalfaodónő, gazdaasszonyi, vagy
Syermekek mellé felügyelőnőül egy tmte«séges házban a vidéken, vagy Buda-Pesten
alkalmazást keres. — Bővebb tudósítást ad a „Vasárnapi Újság" kiadóhivatala (egyetem-uteza 4-dik szám alatt.)
(1—2)

Tizennegyedik évfolyam.

bútor- és építési asztalos munkákat,
melyek kivitelét a legjutányosb áron s gyorsan eszközli.

H35* Vidéki megrendelések, utánvét mellett, gyorsan és pontosan
teljesittetnek.
2116 (3-8)

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

Pest, május 26-án 1867.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre Sít.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — F é l évre 3 ft.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai ITJdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatasnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatósnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkr.

Bogovics

Imre.

Mióta I. Ferdinánddal az ausztriai ház a akadémián a jogot mint magántanuló elmagyar trónra lépett, a horvát és magyar végezé.
nemzet sokszor állott szemben ellenségkép.
Katonáskodása alatt kezdődött HorvátA Dráván túl mindig talált harezosokat azon országban ama nemzeti irodalmi mozgalom,
rendszer, mely ellen Magyarországon a mely (az illyrismus neve alatt politikai ezéBocskayak, Bethlenek, Tökölyiek fegyvert lokat is tűzvén ki,) csakhamar a magyarok,
ragadtak, és Rákóczi kuruczaival szintúgy „az ázsiai tatár faj" ellen való gyűlöletre, s
harczolt a horvátság, mint 1848/9-ben a hon- elszakadási vágyakra vezetett. Bogovics lelvédekkel, A török által Krajna és Styria kesedéssel karolta fel az irányt, mely iroszélére szorított Horvát-Tótország egészen dalmi nyelvet akart teremteni az ósdiak
német befolyás alatt állott; hogy azonban ellenében, kik a közpályán a latin, családjuk
ennek daczára a magyar-koronától napjainkig körében a német nyelvet használták, mig a
el nem szakadt s a bensőbb viszony mind- köznéppel szemben a parasztnyelvvel is beannyiszor megújult, sőt szorosabbra fűződött: leginkább annak köszönhetjük, hogy mindig
voltak a horvátok között oly
férfiak, kik Horvátországnak
Magyarországgal együtt-tartása
szükségétől át voltak hatva, —
a minő Bogovics Imre is, jelenleg az unionista pártnak lelke a
horvát országgyűlésen.
Bogovics Imre (horvátul
Mirko) 1816. febr. 2-án Varasdon született. Atyja Pál, Szögyény Zsigmond kir. személynőknél jószágigazgató, anyja,
vasmegyei magyar asszony, a
Szőgyény családnak
rokona
volt. Nyolcz éves korában (1824)
a varasdi gymnáziurnban kezdé
meg tanulmányait. 1831-ben egy
évet Szombathelyen töltött a
magyar nyelv megtanulása végett, melynek szükségességét a
horvátok hova-tovább jobban
kezdek érezni, s 1832-ben Zágrábba ment, a philosophiát végezni. Mint 14 éves fiút „Gróf
Benyovszky" czimü színműnek
plöadása a varasdi színpadon, az
irodalomra lelkesité; Zágrábban
az akkori bán, gróf Gyulay által
tartott hadigyakorlatok pedig a
BOGOVICS IMRE.
katonai pályára ragadták. Hiába
mondott ellent atyja, hiába szabott neki érték. Költői kedélyét megkapták a nemzeti
télévi meggondolási időt: a fiu 1833-ban nagyság és dicsőség álmai, a Fekete-tengertől
mint hadapród (cadet) a Leopold főherczeg az Adriáig terjedő Illyria, melyben a manevét viselő 53. s z . horvát gyalogezredbe gyarok és a hozzájok szító horvátok csak
lepett es 7 évig katonáskodott; de előme- pánszláv törekvéseket, jogtalan túlkapásokat
netelre a békés időben semmi kilátás nem láttak. A Horvátország országos önállóságálévén, kilépett a katonaságból s a zágrábi ról való tan Pozsonyban nem talált visz-

hangra. Elméletileg igazuk volt a magyaroknak, mert a mostani Horvátországot:
Zágráb, Várasd, Körös megyéket, melyek
még a vegyesházi királyok alatt ugy Magyarországhoz tartoztak, mint jelenleg a
bánsági vármegyék, nem illették meg azon
jogok, melyekkel a régi Horvátország —
most végvidék vagy török tartomány — birt;
azonban három század alatt Horvátország
foszlányaival, neve és igényei is átmentek
az előbbi Tótország azon részére, melyet ma
Horvátországnak neveznek. Az ifjú horvát
nemzedék nemcsak nemzet akart maradni,
de még nagy nemzetté is fejlődni, és el nem ismeré, hogy
egy régi országgyűlési szónok
kifejezése szerint „csakúgy kell
alkalmazkodnia a magyarsághoz , mint Trencsénvármegye
tótjainak." Meg kell vallani,
. hogy a magyarok fitymálták inkább, mint nyomták a horvátokat, mi azonban még jobban
fájt oly embereknek, mint Bogovics. Egyikévé lett a legszenvedélyesebb illyreknek, ámbár
sohasem jött azon gondolatra,
hogy Horvátország végkép elszakadjon a magyar koronától,
mire már azon tájban Gáj, az
egész mozgalom atyja, és számosan társai közül elég világosan
törekedtek.
Az előrelátó, az anyaországhoz ragaszkodó horvát-magyar
párt szintén sorakozván, a küzdelemnek színhelye főkép Zágrábmegye lett. Az 1842-diki tisztujitáson az illyr párt győzvén,
Bogovics aljegyzőnek választatott. 1843-ban a pozsonyi országgyűlésen a távollevő Orsich
György grófot képviselte; 1844ben Pesten a királyi táblán ügyvédi oklevelet nyert és Körösmegye táblabirájává lett. Ekkor
jelentek meg első költeményei „Ljubice"
(Ibolyák) czim alatt, melyekben későbbi nejét, Lentulay Benedek leányát dicsöité (1843).
Időközben lejárt a zágrábmegyei illyr tisztikarnak ideje és mindkét párt erősen készült a
tisztujitásra. A választásnapján (1845. jul. 29.)
a magyar párt jelöltje Suvich József lett alis-

pán Lentulay Benedek ellenében. A vereséget többé, mint az ősök, a Dráván tul, hanem
Ö t ö d i k h á s z 1 ó.
szenvedett illyrek zúgni kezdtek; elhagyván Motenegróban és a Balkán aljában. — Min(Ballada.)
a választási helyet, lövésről, megtámadtatá-! den szorosabb kapocs Magyarhonnal nekik
Hunyadi Lászlónak
sukról beszéltek ; fenyegető csoportok kép-! hátramenés, tágítás a nagyszerű jövőtől,
Hogy kiömlött vére,
zödtek; gr. Haller bán a Márk-teret a báni! Ezsau alkuja Jákobbal, melylyel egy tál
Felcsapott egy cseppje
lak előtt katonaság által ürítette ki. A tolon- lencséért elsöszülöttségi jogát eladá.
A király szivére,
gásban Bogovics egy visszatérni akaró csapat
Kevés azoknak száma, kik Bogovicscsal
S a piros meleg vér
élén az útját elálló katonaságba ütközött. — j átlátják, hogy ha az álmodott birodalom
Ugy égeti, marja:
Hevében kivont karddal a vezénylő í'öhad- j valamikor létesül is: az ó-hitü szerb lesz,
Kincs mia' sem éjjel,
nagyra ugrott, ki a fejére mért vágást föl- melyben a katholikus horvátoknak inkább a
Sem nappal nyugalma . . .
fogta és Bogovicsot egy csapással földre pária, mint a vezér szerepe fog jutni.
,,E1 innen, el innen,
terité. A katonaság tüzelt, és Bogovicsot,
Mérges itt a lég is!
A
két
iránynak
össze
kellett
ütközni,
mimidőn felvánszorgott, még golyó találta,
Megholt már Hunyadi
helyt
szabadabb
mozgásra
alkalom
nyilt.
mindazáltal társai megszabaditák, de tizenS egyre üldöz mégis . . .
három más illyr, a föíböszitett s megtáma- Kevéssel az októberi diploma után, a korJaj a koronám is
dott olasz katonaság által lelövetett. A bot- mány által üldözött Bogovics lelkes ovatiók
Ugy inog, ugy reszket! .
László keze rázza
rányos verekedés felett vizsgálatot tartani, tárgya lett: de népszerűsége csökkenni kezRajta a keresztet. —
katonai és polgári vegyes bizottmány ült dett, midőn magyar érzelmeit fölismerek. A
báni
értekezletben
szót
emelt
az
egyesülés
Oh
az a hideg kéz
össze, melynek jelentése Bécsbe küldetvén,
mellett.
Részt
vett
Jankovics
Gyula,
MazuUgy hevit, ugy éget! . . .
elintézetlen maradt.
Űzzétek el innen
ranics, Prica, Vukotinovicscsal egy unioA vizsgálat folyama alatt Bogovics lap- programm szerkesztésében, mely a horvát
Mert attól elégek! — — "
pangani volt kénytelen és huzamosabb időt, nemzetnek és nyelvnek kedvezményeket
A kezet elűzni
Aradmegyében töltött Bohuséknál, rokonai- nyújtva, kevesebbet követelt, mint a menyNem lehet, — hiába! —
nál, költészettel foglalkozva. Nagybefolyásu nyit az idén a magyar országgyűlés önként
Maga megy a király
rokonok pártfogása folytán 1847-ben az újon- megajánlott, s midőn Mazuranics kanczelBécsbe, majd Prágába.
nan felállított zágrábi harminczadi felügye- lárrá lévén, jónak látta e tervezetbe való
—'Hű csehek zenével
Úditik, mulatják. —
lőségnél jegyzői állomást nyert, de midőn befolyását eltagadni, Bogovics a lapok utján
Tetszik a királynak
erre az egész magyar párt felzúdult, hason nyíltan hazugnak bélyegezte. Az ő tollából
A zajos mulatság . . .
minőségben Fiúméba tétetett át.
folyt Varasdmegyének békülékeny levele a
Nap múlik nap után,
Itt találta az 1848-ikév, melyben Jella- magyar törvényhatóságokhoz, ép ellentéte
Hetek után hónap, —
S eltűnik árnyéka
sics bán híveihez csatlakozott, és Klauzál a zágrábmegyei körlevélnek, melyet magyar
Hunyadi Lászlónak.
ember
felháborodás
nélkül
alig
olvashatott.
magyar kereskedelmi miniszterhez beküldé
Mint
Zágráb
város
egyik
követe
(1861.)
renlemondását. Mint báni biztosVarasdra ment
és előkészületeket tett a kitörendő háborúra: dületlenül az unió mellett küzdött, és végre
Az öreg cseh város
azonban csakhamar átlátta, hogy Jellasics a minoritással kilépett a gyűlésből, mely
Ifiodik, szépül . • •
és az udvar előtt egészen más czélok lebeg- azután az 1861: 42. czikkelyben minden
A magyar király ott
nek, mint Horvátországnak kedvezőbb állást kapcsot Magyarországgal széttépett. — A
Menyegzőre készül.
biztosítani a szent korona alatti kapcsolat- Schmerling-féle absolutismusnak, a városi
Zöld ággal, virággal
Az ut is beszórva, —
ban. Sejtelmeit igazolták a testvérharcz kö- és megyei gyűléseken szóval és írásban keAzon jön a várig
vetkezményei , melyben a horvát nemzet ményen ellenszegült.
Franczia Magdolna.
nagy áldozatok mellett kevés dicsőséget
Az ügyek jobbra fordultával (1865.) a
vivott ki, s elvégre a Bach-féle germanisa- horvát kanczelláriában magas állással kínál„Hu cseherrr hol voltál? —
tiót nyerte jutalmul.
Jaj
be rég várok rád!"
<.
ták meg, de ö csak nemzeti képviselő akart
„,Néztem . . . hogy számodra
. Bogovics magánéletbe vonult. 1850-ben maradni, s mint ilyen, újra Zágráb városát
Díszítik az oltárt! 1 "
egy általa szerkesztett folyóiratban megje- képviselte. — Újra felemelte szavát a zágrábi
,,Az oltárt! — minek az?"
lent czikk miatr félévi börtönt kellett szen- országgyűlésen az unió mellett, de sikeretle— László arcza sápad —
vednie, s a kiszabadulása után Zágráb mel- nül, és elvbarátaival együtt nem vett részt
,,,Ott esketik hozzád
letti nyaralóján egészen az irodalomnak élt, ama küldöttség megválasztásában, mely a
Szerelmes mátkádat!'"
boldogan, a mennyire azon korban hazafi múlt nyáron Pestre jővén, utasításainál fogva
,,Ott esketik hozzám? . . .
boldog lehetett. — Korábbi lyrai költemé- kiegyezkedést létre nem hozhatott. Meggyő— Jaj, ma ép egy éve
Ott esküdtem én megr
nyei után : „Smilje e kovilje" (Szalmavirá- ződésének kifejezésében nem gátolá a közAz Isten nevére,
gok) 1846.; „Domorodni glasi" (Hazafias han- vélemény, mely ellene fordult. Midőn 1866.
Ott esküdtem én meg
gok) 1848., az ötvenes években novellákat, novemberében, egész Zágráb Jellasics bán
A László anyjának:
anakreoni dalokat és három drámát irt: szobrának felállítását ünnepié, csak az ő
— Szilágyi Erzsébet,
,.István, Bosnia utolsó királya", „Gubecz ablaka tiltakozott sötéten, a meg nem érFiadnak bocsánat!"
Máté" — a horvát Dózsa György és „Fran- demlett ovatió ellen. Macskazenét adtak
,, . . . Nézd csak azt az árnyat,
gepán" cíirnüeket, A Garay által is megéne- neki, beverték ablakait. Midőn pedig ez év
Ujja mint fenyeget! . . .
kelt Frangepán Kristóf, a jajczai hős, ki Bu- tavaszán hire járt, hogy a magyar miniszté— Hű. csehem vess ágyat,
dán Szalkay prímásnak szakállába kapott, rium néhányad magával Pestre hivta, gyáva
Hajtsam le fejemet! . . .
Tótországot János király részére hóditá és fenyegetésekkel akarták visszatartóztatni.
Oh az a piros vér
diadalmenetében ellenséges golyó által ta- Társait elrémité a bősz zaj, ö ment, s ha
Ugy ég a szivemen! . . .
lálva, utolsó lehelletével még Ferdinánd létre nem jö az egyesülés, az bizonyára nem
Eredj csak balzsamér', —
Fris vizér' jó csehem!"
ellen buzditáhiveit, —kedvencz hősévé lett az ö hibája lesz.
Bogovicsnak. Már e müvében határozottan
Hozza már, — nem a cseh, —
Külsejére nézve Bogovics apró, barna
a magyarokkal való egyesülés szószólója lön.
Mátyás a balzsamot . . .
A múlt és jelen tanulságai meggyőzték, ember, rendkívül élénk taglejtésekkel. SzeAjakán bocsánat,
Szemében köny ragyog. —
hogy a horvát nemzetnek jólléte, szabad- meiben kedélyes jóság és vakmerő bátorHozza már. — de késő —
sága csak a magyarral volt, csak a ma- ság tükröződik. Jól beszél magyarul, és tárCseh is a fris vizet . . .
salgásában szereti a merész költői, de mingyarral lesz.
— Ott belül a hóhér,
dig találó ^hasonlatokat. Lelke tudományos,
A közszellem fejlődése azonban Horvát- irodalmi csöndes munkásságra vonja; a délHunyadi Lászlóéi-'
Most mindjárt megfizet.
országban ellenkező irányt vett. A hajdani szláv akadémiának tagja, a horvátoknak
.
Ily és Bálint.
kapcsolatnak még csak emlékét is vetélkedve egyik legjelesebb költője; politikus csak
irták ki a nemzeti párt, és a kormány embe- hazaszeretetből, nem ambitióból. Nem parA k e r t b e n.*)
rei. Meghamisiták a multat, és csináltak az lamentaris vezér: irányt pártjának inkább
ifjú nemzedéknek ferdítések és félreértések- jelleme, tettei által ad; oly ember, kinek
Az évnek vidám és meleg, szülő és érlelő
ből történetet, melyhez hitelességre nézve szilárd meggyőződését semmi me!léktekin- szakaszai folynak; midőn a tavasz a nyárral,
csak a Nimródon kezdődő Észt oráz-f ele tetek nem vezérlik; ki, ha tévedett, erővel ez az öszszel észrevétlenül ölelkezik öszve.
genealógia fogható. Tápláltak ábrándokat és önállósággal bírt, mint szent Pál, tévedéfényes jövőről, egy "agy dél-szláv biroda- sét bevallani és jóvátenni.
•) Koszorus költőnk Tompa Mihálynak, lapunkban
már jelentett buzgolkódási könyvéből adjuk e gyönyörű
lomról Törökország romjain, melynek magva,
czikket.Szokatlannak s lapunk rendes tartalmától elütőnek
Pauler Gyula.
vezére a horvát nemzet lesz. A horvát intellátszhatik: de meg vagyunk győződve, hogy e sziatoly
eszmedús mint magasztos irányú czikket olvasóink szíveligentia túlnyomó száma végkép elidegenesen veendik, avagy csak Ízelítőül is az egész mii iránya és
dett, a magyartól, és testvéreit nem keresé
szellemére nézve.
Szerk.

Midőn virág nyíl; pázsit, erdő
— Még a beteg fa is — kihajt,
S a lombok közt madár-csoport üt
Elénk, kedves, boldog zsivajt.
A termő ág fejlő gyümölcsösei,
A tér kalászszal dús, fedett;
Teljes fény- és erőben látni
A munkás, a nagy életet.

Nem csuda, ha szabad óráimat oly örömest töltöm kivül, a kertben, mely az emberek lakához közel, a mozgalmas élet szomszédságában, mint kiszakasztott része a
szabad természetnek, mint valamely ide-varázsolt sziget az erdő- s mezöségböl: édesgető pompájában áll. Gyakran, minden ok
nélkül, ha csak egy rövid perezre is, jól esik
kifutnom s megfordulnom a kertben; az
mintegy könnyű, édes lélekzet-vétel nekem
az élet foglalkodásai között. A diszlő virágágyak, a föld mosolygó szülötteinek tarka
csoportjai; tovább a veteményes táblák, a
viruló bokrok és csalitok, majd a gazdag
gyümölcsfák vonják magukra figyelmemet.
Mindenütt munka és rend, öröm és hasznosság, mint valamely jól berendezett életben.
A széleket terepély cserfák és tölgyek szegik be, emlékeztetve az árnyas erdőségre.
A kertben: lakhelyünkön vagyok^ mégis
szabad, szép természetben vagyok! Érzésem
felmelegül:
Oh természet! édes, gyöngéd anyám,
Szeretlek én hiven, ártatlanul!
Gyönyör s megnyugvás lelke száll reám,
Virág s lomb kebleden ha nyíl, ha hull.
Tanulni menvén hozzád: megjövök
Édes kincscsel, mikép a fürge méh;
Könnyebbülést nyerek karod között
Ha szivem bú, szemem köny terhelé.
Hallgatom a bokron a madarat,
Midőn dalolva búsul vagy szeret;
Köszöntöm a nyiló virágokat,
Mélázva nézem a futó eret.
Szemem mereng a távol bérczeken ;
Rám illat árad, hő napfény lövel;
S olyan boldognak erezem magam
A felséges természethez közel.

Vizsgálódom,gyönyörködöm; a kertben
vagyok.
Már messziről megragadja figyelmemet
s maga felé von alakja- s színének pompájával a fejedelmi rózsa. Mellette, körülötte
szemkápráztató csoportokban a fehérlüjom
áll; s mig versenyezni látszanak az elsőség felett: bájaik különfélesége által (amaz bibora,
ezhópalástjában) csak emelik egymás szépségét. Harmatcseppek ragyognak mindkettőn.
Hol van a toll és ecset, hiven másolni őket?!
A drága szövet, melyen száz kéz dolgozott,
melyhez elvették a bogár selymét, a biborcsiga vérét, az északi sark zergéjének pehelyszerü gyapját és a kagyló gyöngyét: a
drága szövet megszégyenül mellettök. A
keleti királyfiak menyasszonyai nem öltözködnek igy, mint a dicső természet e bűvös
leányai. — De a bokrok s ágak alatt, lehulló
halvány szirmok borítják a földet . . . Ah,
a szépség múlandó!
Tovább haladva: édes, jó illat csap meg.
Ösmerem a szerény virágocskát, melytől
ered, s bár nem látom: tudom, hogy itt rejtőzik a fűben, a bokrok tövén. Hány igénytelen szép lélek rejtőzködik igy, szerényen
a tömegben, és csak nemes tulajdonai, jótékony hatása hirdetik, hogy él.
Íme a szegfüvek bájos csoportja! Némely
virágnak még a tulteljesség miatt kelyhe
szétrepedvén: deli alakja elveszett és szirmai ziláltari, rendetlenül függnek alá. Az
annyiraohajtottkincsek: szépség,gazdagság,
szerencse, ha mértéken tul halmozvák reánk,
elrontják boldogságunkat, megölik szivünket, életünket. Nem birjuk, mi erőnkön feJ
lül van.
'
A hajnalkák, lonczok s folyondárok

lárd falakra, élöfák derekára kúsznak fel, rendező, jövő s menő munkás népet. Ime
hol biztosságot találnak s bájaikat kifejtik. munka és rend, bőség és boldogság!
Mennyi élvezet s tanulság várja a szemAz erősnek mily szép hivatása: a gyengét
lélőt
a gazdag természetben, a kert virágaitámogatni!
nál,
ez
igénytelen állatok körében is! Maga
A viaszvirág régen készül a nyilasra, de
a
bölcseség
nagy mestere, Salamon, csudálta
ime, mily pompások és hosszú életűek soa
liliomokat
s megénekelte szépségöket. Emkáig várt virágai! Könnyen nyert öröm
legeti
s
például
teszi az ember elé a legkisebb
könnyen elmúlik, mint a hirtelen nyiló s
földi teremtéseket is, midőn igy szól: A
hulló pipacs.
Oh a virágok élte szép!
j hangyák erotelen nép, inindazáltal megkeresik
! nyárban az Ö ételüket; királyuk, nincs a sásÖvék a bájoló szín,
káknak, mégis mennek minnyájan szép rendMit a nap fénye rejt;
del; a pók az <! lábaival munkálkodik, és
De kedvez a ború is,
vagyon a királyok palotáiban.
Mert enyhe csöppet ejt;
Valóban, a hangyát szorgalmában, melyMind a két hajnal, éj és nap
lyel
élelmét összegyűjti; ügyességében, a
Kecset hoz, tiszta kéjt ad.
Méz tölti a kehelyt.
mint lakhelyét, e kis földvárat, mint valami erősséget elrendezi; szeretetében miIrigyen nem tekintik
dőn lakát s övéit oltalmazza; és a viadaEgymásnak kellemét;
lokban kimutatott bátorságában: sok ember
Egykép köz mindenikkel
példányképül vehetné! Vájjon a fejedelem
Virulat, élet, éd.
A holnap búra nem hív;
s parancsoló nélkül is szép rendben járó sás1
Nincs itt fájó, törött szív,
kák nem szégyenitik-e meg az okos valósáMely hasztalan remélt.
got, kire intés és dorgálás, szigorú törvények
és birák, poroszlók és fegyházak által kell
Hosszan nem kötve őket
S folyton a földi rög:
erőltetni a rendet és a kötelességteijesitést ?
Díszök hervad, de végkép
Ime, a pókot némi visszatetszéssel szoktuk
Nem vész el életök,
látni, sőt ernlitni is; pedig e kis mütakács
Mely boldog változásban
csudálatos készitményü hálója (az alak
Bucsu- s találkozásban:
pontossága, a szövet ereje s finomsága által)
Édes, vidám s örök!
méltán álmélkodásra ragadhat bennünket.
Bármerre fordítom szememet a kertben: Ö csak lábaival munkálódik, mégis van a
mindenfelé más-más virágcsoport, uj meg uj királyi paloták és szent csarnokokban is.
alakok s képek állnak elötrem. Mily külön- Némelyek ugy vélik: hogy csak a születés,
féleség s mégis mily öszhang! A nap minden vagyon és magaspolez teszik az embert; peszakának meg van saját virága. Hajnalka a dig az ipar is hatalom; az ihletett művész
korány harmatos hüsében, a déliké a nap fejedelmi tiszteletben részesül a müveit nemlegforróbb hevén, az estike alkonyatkor zeteknél; a paloták ajtai megnyílnak előtte s
nyitják meg legörömestebb illatos kelyhei- képét a halhatatlanság templomába helyheti.
ket. Tavasz, nyár és ősz más-más virágot
De mily messzire eltértek gondolataim
hoznak, más-más képet s jeleneteket állitnak
a kert virágaitól! Mindegy! Vizsgáljam bár
elő.Egyik diszvirág s magasan áll a többiek
az eget vagy földet, a tölgyet vagy fűszáfelett, másik csak az utak szegélyezésére
lat : kicsinyekben, mint nagyokban egykép
szolgál. Ez a szingazdag, pompás dahlia :
az Ur hatalmát és bölcseségét találom; őt
szagatlan; az a virágtalan kis lapu egész
érzem életemben, gondolataim és szivem
kertet betölti hatalmas illatával. Szépsége, dobbanásában.
alkata, illata, gyógyereje s más tulajdona
Oh nagy Felség! hová tekintsek:
szerint, mindeniknek megvan saját helye s
Hol
nem látom hatalmadat!?
rendeltetése. Mily szép és épületes hely a
A
porszemben,
a fényes napban
kert! Felette lágy szellő lebeg; Isten kék
Te megdicsőitéd magad!
ege mosolyg, és napja ragyog fényével, mely
Az égen, földön mindenütt
felé fordítja arczát a virág, melytől nyeri
Nagyságod fényes napja süt.
Engedd, mig-csak tart életem,
szinét, báját, életét. Lelkünk is a világossáNevedet dicsőítenem!
got keresi.
Gyönyörködöm a kertben és elmélkedem; mintegy szóba állok a kedves virágokJátszó kanguruk.
kal. Megemlékezem az intésre is:
Leányom! virághoz hasonlít az erény,
Szép: tavaszszal, nyár, ősz és télnek idején;
Ifjúnak, öregnek diszt ád és örömet,
A sírig elkísér, a sírba is követ.

De ime, a kertnek más látogatói is vannak ; itt látom a pillangót és a mehet; amaz
a gondtalan s kéjelgö, emez a munkás és
hasznos élet képviselője. Hol virág van: nem
marad el a lepke! Mily kedves jelenség a
szemnek eme kis csapodár! El- és feltűnik a
zöld lombok s lugasok sikátorán; szines, zománezos szárnyai csillognak a napfényen;
— bokorról bokorra száll; lebegve, nesztelen
nyomtalan, mint egy ragyogó kedves gondolat és szűzies álom; s mig az édes nedvet
ittasan szívja: e bűvös kis vámpir lágyan
legyezi szárnyaival a virágok kebelét. Mosolygva nézem; de elveit, melyek hiúk s rövidek, nem irigylem; példáját követni nem
kivánom.
Mig a pillangó élvező tétovában lebeg
a virágok fölött: a jó méh gyorsan s egyenesen siet czéljára; keresi és összeszedi az
illatos tiszta nedvet, hogy édes mézzel gazdagítsa a köpüt. Kedvesen hat reám e kis
szi- munkások zsongása, öröm nézni ez őrtálló,

Állatkertünk látogatói gyakran kíváncsi érdeklődéssel állanak meg a két kanguru előtt, bár meg
kell vallani, hogy azok nem tartoznak nemök kitünőbb példányai közé. Mégis, a ki csak valamely
állatsereglet szűk ketreezében látta földünk túlsó
oldalának e sajátságos lakóját, most szabadabb
térü állatkertben látván azt, el fogja ismerni, hogy
nem elég valamely állatot csak elevenen látni, —
bár az is többet ér, mint ha csak festve vagy bár
kitömve látnók, — hanemjia kellő fogalmat akarunkjszerezni róla, oly helyen kell látnunk, hol szabad és fesztelen mozoghatása legalább megközelíti
vadon életének teljes szabadságát.
Ez igazság talán eey állatra nézve sem áll
nagyobb mértékben, mint a kangurura.
Hogy a kanguruk pusztán csak hátulsó lábaik
segélyével ugrálnak, mindenki tudja; de a ki ezt
természeti, valóságában legelőször látja, mégis
meglepi e különös jelenség, mert az tulajdonképen egészen másforma, mint a többi ugró állatoknál. Ugrás alkalmával az állat hatalmas hátulsó
lábait egész hosszában kinyújtja, mig az apró előlábak a testhez való nyomás által csaknem eltűnnek; de mindenek fölött a tömör, vízszintesen
hátrafelé kinyújtott fark teszi az ugró kiinguru
alakját oly feltűnővé. E testrész rendkívül erős
kifejlődése megfelelő arányban áll annak használatával. A kanguru nemcsak egyensúly-tartó
rúdnak használja farkát ugráskor, hanem a lassú
mozgásnál támaszul is szolgál az neki, mert
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ha hátulsó lábait egy lépéssel előbbre akarja
tolni, farkára támaszkodik, mely olyankor perezekig is maga tartja fenn az állat nehezebb, hátulsó felét, — ehhez pedig nem csekély izomerő
szükséges.
Legfeltűnőbb a kanguru mozgása és magaviselete viaskodás és játszás alkalmával, a mint azt
mellékelt képünk is mutatja, mely egy pár játszó
kangurut ábrázol az amsterdami állatkertből; e
kép világosabb fogalmat adhat a kanguruk játékáról, 8 egy szóval mozgási módjokról, mint
bármiféle hosszadalmas leírás. Mig testök felső
része vidáman enyelgő tánezoló pár képét mutatja, azalatt minden igyekezetük oda czéloz,
hogy hátulsó lábaikkal találják egymást, s minthogy azokat csaknem egyszerre kapják föl, ily
pillanatokban az állat egész súlya a farkon nyűg
szik, melynek végén a szó szoros értelmében —
áll. Minthogy a kanguru hátulsó lábai éles körmökkel vannak ellátva, melyek közül kivált a
közbelső hatalmasan ki
van fejlődve s hoszezan kinyúlik: ha ily
helyzetben és komoly
csata alkalmával egész
erejéből ellenfele hasához vág, fölötte veszélyes sebeket is képes
okozni.

doni Sándor a Granicus melletti csata után, itt
pihent meg Scipio a Magnesia melletti háború fáradalmaitól.
E szobrok nevezetes világeseményekről beszélhetnének, ha beszélni tudnának, s a mai korbeli utazó nem tekinthet rajok közönyösen, az
óriás platánok árnyalta török kávéház hűvösében
ülvén, mely mellett a Pactolus folydogál.

Zalatna és vidéke.
(Erdélyben.)

Zalatna az erdélyi bányavárosok elsei közé
sorozható. A múltban legelső is volt. Kebelében
fekszik azon vadregényes, a természettől kincsekés szépségekkel dúsan megáldott nyugati havasoknak, melyek folytonos csoportozatban betöltik
Erdély délnyugati részét, Kolozsvártól le Déváig,

Ausztrália e sajátságos állata most már
Európa fővárosainak állatkertéiben majd mindenütt képviselve van,
s mivel, mint emiitők,
nekünk is jutott belőle
egy pár" példány, mi is
megbámulhatjuk
bennök azon csodás világrész meseszerü szülötteit — hol fehér hollók,
fekete hattyúk, félig
madár, félig emlősállatok, és más efféle bámulatos állatok teremnek.
S. L.

Sardes romjai.
Lydiában, azon helyen, hol egykor az
aranytermő Pactolus, a
Maander és Hermus
hömpölygőitek, a classicismus szentelt földén
áll az utazó. Mindenfelől magasztos emlékek
lebegnek körülte, s ez
emlékek a tájon szétszórt romokban találnak
kifejezést.
Ily romok jelölik
azon helyet, hol egykor Sardes virágzó nagy
város állott. Óriási küzdelmek dúltak fölötte,
gyakran ostromolták és
égették, és szittyák,
persák, görögök, góthok
és saraczénok hét izben
rabolták ki. Ehhez járultak azon pusztítások,
melyeket egy nagy földrengés Tiberius császár
idejében elkövetett, s miután Tamerlan katonái 1402-ben végkép lerombolták és felégették,
soha sem tudott többé magához térni.
Ma a yuruk törzsek sátrai állnak Krösus király városának puszta földén, e a régi pompából
csak egy-két rom maradt fenn, mint p. o. a theatrum, a stádium, a gymnasium s néhány templom
romjai.
Azonban e romok is tekintélyes képet nyújtanak a Tmolus hegy lábán, egy terjedelmes völgyben. Köztök meglepő épségben megmaradt Cybele
templomának két oszlopa, melyeket képünk mutat. Az összes romok közül csupán e két oszlop
van a Krisztus előtti századokból. Ezek látták
a bölcs Solont és Krösus királyt, Midas királyt, az
Omphale lábánál ülő Herkulest, Gygast és Kandaulest és mindazt, a mit Herodot oly megragadón
ir le első könyvében. Ezek körül gyűjtötte össze
Xerxes roppant hadseregét, mielőtt Hellasba tört
volna, itt szervezte ifjabb Cyrus azon hadjáratot,
melyet Xenophon dicsőitett, itt vonult be Mace-

Játszó kenguruk az amsterdami állatkertben.

körülszegélyezve a Maros által. Idegen utazók e
hegységeket, elragadtatásukban, El-Doradonak
nevezték el; mi nem túlozunk, ha Európa egyik
kincsforrásának nevezzük. Ki e hegységek közé
lépett, az egyszersmind átlépte a bányászvilág
határát. Hegyszorosokban, szikláról sziklára zuhanó havasi patak mellett, a hegyoldalba vájt
éreztörő malmok — zúzdák, — a kis völgyöblökben egy-egy olvasztó-kemencze, kohóból kitörő
nehéz fojtó füst, köröskörül összelyuggatott,
omló és ékeiktől megfosztott kopasz hegyek —
ezek jellemző részei e bányászvidéknek. Kellemesebb képben csak ritkán gyönyörködhetünk, csak
itt-ott találunk egy-egy nagyobb helységre, hegyek tövében, vagy egy kis völgykatlanban.
Zalatnának fekvése is ilyen. Két patak összefolyván és az Ompolynak adván eredetet, jókora
tért képeznek; mellettök terül el Zalatna, hajdan
vidám és gazdag, a közel múltban szomorú sorsot
ért bányaváros.
Mint a ma is fölmerülő nyomok mutatják,

már a dákok — Erdély legelső ismeretes lakói —
bányászták az itteni hegységeket s lakták e patakok partjait.*) Később, midőn Kóma leverte a
dák népet és uralma alá hajtá, — mi egyenlő vala
a halállal egy népre nézve, — az érezbányászat e
hegységekben nagyszerűen űzetett. Ezrei a dák
népnek görbültek meg a terhes munka alatt,
melyre az auri legi-k, decuriones-ek, auri lustralis
coactores-ek által hajtatának, ezerét és ezerét
eltemettek a hegyek, melyeket „igne et aceto
putrefaciebant" — tűz és eczet által összerothasztottak; mely müvelet nyomait máig is bámulhatni
e vidéken a Csetátyéknak nevezett össze-visszafárt, túrt, ásott és hányt hegyeknél.
A római bányászat főszékhelye az Ompoly torkolatjánál elterült Apullum gyarmat volt, a mai
Gyulafehérvár. Itt volt a procurator székhelye,
ki alatt állt a bányásztársaság, a collegium aurarium. Bányászati tekintetben legfontosabb gyarmat volt a dák város fölé emelt zalatnai Auraria.
Számos emlékkőre és
oszlopra találtak már e
városban, melyek érdekes adatokat nyújtanak
nemcsak a helytörténetre, hanem a római bányászatra nézve is.
E bányaváros részletes történetének öszszeállitása magában nagyon hálátlan munka.
Egy szaknak élő városok, vagy osztályok élete
igen egyhangú, s ez különösen áll a bányászatra nézve, mely valamennyi közt talán a
legsajátságosabb, de
maga e szak természeténél fogva igen szűk
körre szabott. Hegyek
közé szoritva, járatlan
utaik és fekvésök által
védve, többnyire kikerülték azon viharokat,
melyek különben Erdélyt gyakorta látogatták. Bányavidék maradt
ez, akárki birta az országot; stratégiai szempontból fontosságot nem
tulajdonítanak e bányavárosoknak, mert mikor
Erdély magyar királyokat vagy különálló nemzeti fejedelmeket uralt,
követniök kellé a többi
Erdély példáját. Csak
a nevezetesebb mozzanatokat emlitem föl tehát Zalatna történetéből.
Királyaink alatt Zalatna szintén fontos bányászati helység volt.
Akkor Offenbánya vitte
a főszerepet, mely 32
kohóval birt, második
helyen Zalatna következett, mert Abrudbánya bár legelsőbb érezte
árpádházi királyaink
kegyét s bőkezűségét,
virágzásnak indulni, kifejteni erejét a fehérvári káptalan miatt, melynek adományoztatott,
nem vala képes.
A bányászat emelése, mint sok más érdekeink
körül, az Anjouk nem kevés érdemet szerzének
maguknak. Nevezetesen Zalatnát Nagy Lajos
emelte a bányavárosok azon kiváltságos osztályába, mint a magyarországi bányavárosokat.
A fejedelmeink alatti viszontagságteljes kor
sem volt nagy hatású e bányavárosokra nézve.
Éltek szakuknak és hozták ki a setétbői az aranyat, melyre az erdélyi fejedelmeknek nagy szükségök vala, hogy megtöltsék a basák zsebeit, és
igy nagy ügy gyei-bajjal kivihessék terveiket.
Az ujabb időben, különösen Mária Terézia, a
bányászatra és e miatt a bányavárosokra is kitűnő
c

) Ezt látszik bizonyítani magának a bányavárosnak

neve is, mely — mint sok erdélyi régi helynév — szláv
eredetű. Zlátno szláv szó és aranyost jelent; és a rómaiak
korából való, neve „Auraria"', minor vagy major csak forditása amannak. Történeti nyomozódások szerint ugyanis
a dákok, a thráxok egyik nemzetsége, tehát szlávok voltak.

gondot forditott. Számos életrevaló intézkedését Alig bir alátörtetni az Ompoly; mellette kigyódzik geológiai tekintetben igen nevezetes. Oly kőzet,
ismerjük e tárgyban, melyek által azt czélozta, az ut, mely e hegyekből kivivő utak között a leg- mely hason minőségben sehol se na fordul elő, csak
hogy az erdélyi, ősidőktől fogva nevezetes arany jobb, és fölöttünk egy kopasz, omló sziklahegy a régi Dáczia, illetőleg Erdély területén. A nemés ezüst, meg higanybányászatot, mely „per tem- emelkedik. Tetején egyszerű oláh templom, te- figyelmes vizsgáló, éá nem-gyakorlott szem, első
poruni injurias" az idők mostohasága miatt nagyon mető és papi lak terül el. E tájék egyikét nyújtja tekintetre hajlandó mészkő, vagy kárpáti homokalászállott, ismét a régi fényre és virágzásra a legfestőibb, legregényesebb képeknek, és Keleti kőnek tartani. Eégibb geologi i munkákban e
nevezetek alatt fölváltva emlittetik.
hozza. A kezdet gyarló volt, midőn
- -_
A tudományban, bécsi és idegen
mintegy 5000 forintot rendelt egy
-'"^T^
szakemberek, emiitett sajátságánál
kincstári bánya müvelésére, mely
fogva, Dacyt-nak akarják elneidővel minta-bányászattá nője ki
vezni.
Lukács Béla.
magát. Bányászati szempontból leginkább méltánylandó intézkedései
voltak: az erdélyi bányászat rendezése és szervezése, midőn kincs- _.=
Adria.
tárnokságot állított föl, és az érez^_~^
Egy olasz varos.
bányászat központjául Zalatnát renVenécziában, két hatalmas folyó:
delé, hova számos bányászati hivaaz Adige és Pó torkolatjának, több
talt összpontositott. Itt székelt a
apróbb vizek és folyó-ágak hálójábányatörvényszék is, — az akkori
val borított közén fekszik, a Fehér
működési körnek megfelelőleg, hecsatorna (Canal bianco) két partlyesebben bányatörvényszék, mely
ján, néhány mérföldnyire a tengera bányászt kivoná minden egyéb
től, egy kis város: Adria.
joghatóság alól, a politikai hatóságok, mint szintén az uri székek
Nem annyira jelene teszi e vátisztét is a bányaterületen egymarost nevezetessé, mint inkább múltgában egyesitvén. I I . József Zalatja. Adria nemcsak Olaszország, hanát még fontosabb bányászati helynem egész Európa legrégibb várolyé tévé.
sainak egyike.
Századokkal a hatalmas Róma
Es az maradt 1848-ig, mely év,
előtt alapították az etruszkok, vagy
mint nemzetünk történetében, itt is
más néven tyrrhének; és azóta,
korszakot képez. Egyes epizódok,
bárhányszor szétrombolták is a bőmelyek némelyike nem folyt le
szült elemek, vagy az emberek puszvér nélkül — mint a Hóra-lázadás
tító dühe, mindannyiszor felépült
— és a két kaluger szereplése, a
ismét, és nem szűnt meg emberek
görög-n.-egyesültek harcza a gör.lakhelye lenni soha.
katholikus oláhok ellen, — a Varga
Majd inkább csak a monda,
Katalin-féle rakonczátlankodás,
mint a szigorú történelem tartotta
mintegy előjátékai voltak a 48-ki
fenn egy telepítés emlékét e vidévéres drámának; bár mind e kis
ken, mely Adria eredetét még bzábányaváros körében támadtak, elzadokkal megelőzte. Deukalion álvonultak és elfojtattak a nélkül,
tal a Hellasból kiszorított, és Haehogy magán a városon mélyebb
moniába menekült, de ott is elnyomokat hagytak volna. De az
fogadásra szert nem tehető peláz1848-ki év végzetes volt. Zalatna
gok a Pó torkolatánál szálltak ki,
szomorú sorsa eléggé ismeretes. A
és ott, e folyó legdélibb ágának
felbujtatott havasi oláhok által a
balpartján Spinát építették. Spina,
város kiprédáltatott, aztán felgyujazt mondják, pelázg nyelven hajótatott, lakossága szine, virága végerinczet jelent. „Hajóikat falakrengzően legyilkoltatott.
kal kerítették be." Innen lett a
Szerencsétlensége nyomait még»
A sardesi Cybele-templom^oszlopai.
város, az ős Olaszország fő-keresmagán viseli. Sebeiből alig-alig bir
kiépülni. Nincs is remény, hogy a romokat ujo- ónja meglepő hiven adja azt vissza. E szorulat az kedő városa, körülbelül 1500 évvel Krisztus szülag felépitse a koldusbotra íuttatott maradék. a hely, hol a lángokba borított Zalatnából esze- letése előtt. Helyét ma biztossággal nem tudni;
Ott meredeznek azok komoran, pusztán, csak veszetten menekülő lakosság legelsőbb volt kény- Argenta táján keresik.
tengő moha és bodza által lakva, hogy látásuk telen az útját elálló oláh csapatokon áttörni. A
Onnan azután a pelázgok befelé terjeszkedismét és ismét feltörje a
tek, az umbrokat elszo- __
ritva, kik a mai Umbriáhegedni indult sebeket,
~ ~tól
mindakét tengerparismét és ismét mély fájtig terjedtek, és kezet
dalommal öntse el a
% fogván egy már korábszivet.
ban déli Olaszországba
Zalatna nevezetessészármazott pelázg telep
gei sorából Apafi fejeivadékaival, az aborigidelem vadászházát emnekkel, kiűzték a szikuiithetem föl, mely ma
lokat hazájokból, a kéromokban heverő egysőbbi Sabinum és Laszerű épület. Más neitium
egy részéből, a kik
vezetessége , a mi az
onnan Szicziliába meneidegent valóban megkültek. Egész Cortonáig
lepi, a kohók, meg az
— a mai Toskanában —
aranypróbáló hivatal.
terjeszkedtek a pelázLáthatjuk itt, hány műgok. Ők épiték, hagyoveleten megy át a kő,
mány szerint, Ravenmelyet a föld mélyéből
nát is.
kihoznak, és melyről
még csak azt tudjuk,
De nemsokára nagyhogy érczkő: — addig,
szerű viszontagságok érmig elválasztva áll előtték a pelázg népet. —
tünk a vas, réz, ezüst,
Aszály, éhség, ragályos
arany, és — a salak.
kórok, ellenségek fegyJelenleg két nagy, revere gy éri tette őket majd
mekművü, a szaktudoa megsemmisítésig. A
mány legújabb előhalakik megmaradtak, valadottsága szerint épitett
mivel a trójai háború
kohója van.
előtt Görögországba
visszaköltöztek. Kevés
De vessünk egy futó
maradt Olaszországban;
pillantásl a vidékre is.
Cortonában lakott utolSzemben a kohókkal
só maradványuk.
egy magas, lombkoszoElhagyott lakhelyeiPetrozsán
(Zalatna
mellett).
—
Keleti
Gusztáv
eredeti
rajza.
ruzott hegycsúcs emelket elfoglalták az etruszkedik ki a többiek közül:
az úgynevezett Zsidóhegy. 1Tövében
,^«* kétségbeesés százszoros erőt kölcsönzött fegyve- kok. E nép akkor az Alpoktól Appenninig lakott
római
V,,CUC11
aa 1V
világban Petroissa nevű gyarmat terült el. Ennek rőknek, melylyel kezökben, szaladtak ki az égő a maiToszkanában, s legmiveltebb, leghatalmasabb
helyén most Petrozsán nevű oláh falu füstöl. városból — és áttörtek. De aztán kifáradva az volt Olaszország népei közt. Hírneves hajósok leMaga a falu ronda és szegény, de a táj gyönyörű. egyenetlen küzdelemben, letették fegyverőket, vén, a monda már az Argonautákkal tengeri csatát vivat velők Tergeste (Triest) táján. Hirökkel
A Zalatnától alájövő kis völgy, kétfelől a hegyek hogy azzal vegyék a haláldöfést.
által folyton összébb szorítva, itt szorulatot képez.
A szikla, melyen magánosán az iatenháza áll, és gyarmataikkal egész Olaszországot betölték.
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Ök építették Adriát, valamint Mantuát is; és fél
századdal Róma alapítása előtt, gyarmatok által
Nolát, Capuát, összesen tizenkét várost a Tibertől délre.
Adria akkor, mint a mai Velencze, lagunák
közt feküdt, a tenger partján; tőle vette nevét az
Adriai-tenger. Kikötője e part legnevezetesebb
menhelye volt, kereskedése virágzó. Spina kereskedelme is Adriába költözött át.
E régi Adria talaja vagy húsz lábnyira fekszik ma a föld alatt eltemetve. A két hatalmas
folyó annyi század alatt ily mélyre temette, s egyszersmind iszapolása által a tengert tőle több mérföldnyire eltávolította.
Az etruszkok írástudó, rendes törvényekkel
biró, rendezett államot képző nép volt.Tőlök vette
később Róma számos egyházi s világi intézményeit,
szertartásait, szokásait. A művészet is kitűnő pártolásnak örvendett nálok, különösen acserépedénykészités nagy virágzásban állott. Adria pedig ez
iparágnak kitünőleg szentelt helye, gyárhely volt,
s innen van, hogy a föld alatt, nagyobb számmal
mint akárraely más etruszk telepen, találni ennek
maradványait: karcsú kantákat, ékes, lapos talpon
álló csészéket s számos más alakú edényeket, me
lyeket a művészet alakokkal s ábrákkal, nagy változatosságban ditzitett,s rajtok az élet minden mozzanatait előtünteté, mint az egyiptomi művészet a templomok és sírboltok falain. Ritkán egészek még,
többnyire darabokra törvék, ugy hogy fáradságba
kerül belőlük egészet állítani össze. Találkoznak
köztök bevégzetlenek, abbahagyottak is, tanúbizonyságául annak, hogy nem a kereskedés hozta
ide, hanem lelhelyük, gyártásuk helye volt. loen
gyakran fordul elő kis tálak fenekén egy ördöngös
arcz vagy bagoly. Valami vallásos eszmével lehettek ezek kapcsolatban.
A legrégiebbek, melyek, mint mondók, 20 lábnyira feküsznek a föld alatt, még igen kezdetlegesek. Alakjuk szögletes, sárga alapon fekete mázzal festett alakok vannak rajta. A ruhák ránczai,
árnyalatok, körrajzok, durván be vannak karczolva
a fekete szinbe, ugy hogy azáltal a sárga alapszin látható lesz.
Néhány lábnyira feljebb egy későbbi kor készítményei feküsznek. Ezeken már az Alsó-Olaszországban letelepedett görögök művészetének
befolyása s?embetünő. Az alakok ékesebbek, szabályosabbak. Az alapszin fekete és az alakok
sárgák s feketével vannak árnyékolva. Megjelennek más, bár kissé ide<jenszerü alakban, a görög1
hitrege főistenségei is. — Adria a Pó folyótól
északra az egyetlen hely, hol ily festett edények
találtatnak.
Róma második századában,TarquiniusPriscus
idejében, a gallok áttörtek az Alpokon, s FelsőOlaszországot elöziinlék.Több század lefolyta alatt
elfoglalták az egész tért az Alpok s Apenninek
közt, elűzvén onnan az umbrokat és etruskokat,
mely utolsók akkor az Appenninen tul fekvő tartományokra, az úgynevezett Hetruridra (mai
Toskana stb.) szorítkoztak. Ok pusztiták el végkép Spinát is. Ha Adria, mint látszik, nem is
pusztult el egészen, de elszakittatván az anyaországtól, nagyon hanyatlani kezde. Ezen korszaktól fogva a galloknak nem hódoló vénetekkel
— valószínűleg illyr nép, mely azAdigétől északra
lakta az Adriai-tenger paitjait — szövetkezve tűnik fel, mint a gallok ellensége, s Róma természetes szövetségese, mely rokonszenvének több
alkalomkor adta bizonyságát.
Mikor jött Adria a szövetséges vénetekkel
Róma alá? határozottan nem tudni, de valószinü,
hogy az a második pún háború után történt, önkénytes megadás által.
A re mai időben római készítésű országút
vezetett Adrián keresztül, P. Popilius konzulsiíga
óta (133. Kr. e.), miről még mérföldkő maradt
fenn. Municipium volt, decuriok és egy hajókázati
kollégium székhelye. Tacitus idejében (100 körül
Kr. u.) kikötőjében a ravennai hajóhad egyik
állomása volt. Paloták, szinházak, nagyszerű templomok ékesítették. Ásatások alkalmával a város
szomszédjában, hat-hét lábnyi mélységben, gyakran régi falmaradványokra, boltozatokra, oszlopokra, mozaik padolatokra, síremlékekre akadni,
melyek mind a Pó habjai által eltemetett római
Adria maradványai. Még az idősb Plinius idejében is (f 77. Kr. u.) jelentékeny edénygyárai voltak. Plinius borát is dicséri.
A Krisztus utáni kor első idejében püspökséget is nyert Adria. A Vl-dik századból maradt
fenn első ismeretes püspökének emléke, és azóta
folytonosan püspök székel benne.
Adria számos reszedelmet állott ki. Legrégibb ismeretes pusztulásának emlékét Paulus

Diaconus tartá fenn. (DeGest.Longob.L.XVIII.)
589-ben Kr. u. t. i. az Adige Cucca'-nál, a veronai
tartományban, áttört, útját változtatta és az alsóbb vidékeket elborítván, Adriát is pusztította.
Adria egy része volt azon adományozásnak,
melyet Nagy Károly 774-ben a szent széknek tett.
Mindamellett püspöke egész a XI. századig a világi uralmat is gyakorlá benne. Midőn a magyarok 920 körül, Olaszországot pusztitva, egész
Cavartere-ig értek, Pál püspök Adria védelmére a
rovigói várat épité, melynek ferdén álló néhány
tornya még most is gyászol Rovigóban. És ez lett
Rovigó városának magköve. Több pápa és világi
fejedelem szaporitáa püspök birtokát; de Velencze
és Ferrara területe közt feküdvén, hol az egyikkel, hol a másikkal harezba keveredett, vagy viszályaikba belevonatott, néha ennek, néha annak
kényszerült magát alávetni, néha egy ideig ismét
önállóságnak örvendett.
1192. körül Ficaroi ólánál a Pó áttört, útját
változtatta, a posványokat szaporította, s Adriát
végkép megfbsztá kikötőjétől.
Ama háború, mely 1482-ben Velencze és I.
Herkules í'errarai herczeg közt kitört, Adria
megtámadásával vette kezdetét, mely erélyes ellenállás után, május 7-én ostrommal vétetett be,
felgyujtatott s kizsákmányoltatok, de a velenczei
vezér, da Mula Kristóf, megszánta az ősemlékü
várost s megmentette a végveszélytől. — A békével, 1484-ben i,«mét Ferrara felsősége alá került,
de ugy látszik, lakosainak nagy része megszerette
a velenczei uralmat, mert 1509-ben önkényt vetette magát alá Velencze uralmának, s azóta többé
el sem szakadt tőle.
Több ízben történtek még azóta az ellenséges vizek zabolázásai, utólszor 1830-ban, mi által
a régi, de nagyságban, gazdagságban, megfogyott
város uj virágzásnak néz elébe.
A mai Adria szerény kis város, 8 — 9000 lakossal, és püspöki székhely. Vidéke egyhangú,
környéke nem a legegészségesebb. Kitűnő épületei nincsenek. A székesegyház meglehetős nagy,
de külsőleg nem épen szép épület. Tekintélyes
homlokzata :ilig több mint egyenes puszta falablakok, ékítmények vagy más kellemet kölcsönző
tárgyak nélkül. A püspöki palota is jelentéktelen
épület. Egyébiránt a püspök káptalanjával együtt
többnyire Rovigóban tartózkodik. A házak nagyobbrészt emeletesek, elég terjedelmesek és kivétel nélkül domború cseréppel fedvék. Az utczák
ki vannak kövezve, a csatorna partjai rendezettek
és kőhidak vezetnek rajta keresztül és mindez oly
vidéken, hol sem hegy, sem kő nincs.
Van e kis városnak főtanodája, mi körülbelöl annyi, mint nálunk algymnázium, terjedelmes,
emeletes iskolaépülettel, jól fölszerelt és ellátott
kórháza egy volt zárda helyiségeiben, könyvnyomdája, könyvkereskedése, állandó színháza,
irodalmi társulata, hol felolvasások tartatnak.
Mind ez megvan a közel Rovi«róban is, még nagyobb arányban, pedig Rovigó szegény város hirében áll. Dr. Bocchi E. tanárnál pedig terjedelmes régiséggyüjtemény szemlélhető, melynek
alapját két kanonok nagybátyja vetette, és a mely
a város környékén kiásott etruriai és római emlékekből áll, különösen edényekben gazdag, azonkívül az idő folyamában fölfedezett római épületek tervrajzait is tartalmazza, s tulajdonosa nagy
szívességgel mutogatja az idegennek. Fő gazdagsága a két korbeli etruriai edényekben áll. —
Egy selyemgombolyitó gyár 18 motolával dolgozik. Elénk kereskedést is űznek a Fehér csatornán gabonával, bőrrel, halakkal, marhával. Halászata is említést érdemel.
Ha összehasonlitjuk Olaszország városait hazánk városainak nagy részével, vagy pl. Adriát
hazánk egy nagyobb, de szintén megfogyott ősrégi városával, mely elemek és had viszályok által
szintén sokat szenvedett, s szintúgy járt vizutak
mellett, két hatalmas folyó szögletében fekszik,
gőzhajó, vasút szomszédjában, mely mellett hasonlókép az ókor egy terjedelmes városa porladó zik: az összehasonlítás épen nem szolgál ez utóbbinak előnyére. Nagyrészt vályogházakat és zsindelytetőket látunk itt. Az utczák kövezetlenek s
az egynéhányat, mely ki van burkolva, kerüli a
szekér. Alig, hogy ujabb időben irgalmatlan kövezetvám és a háztulajdonosok áldozatai által
néhány főutezábnn, egy darabon járda született.
A tisztátlanságok nyílt árkokban folynak végig
a főutezákon. Kórháza nagyon is szerénynek
mondható. Állandó színháza sincs. A néha látogató vándor szinész is többnyire megbukik. Irodalmi társulat? — Még kaszinó sincs. A szomszéd
régi város nagyszámmal kiásott emlékeit hiába
keresi az utas valami muzeumfelébe összegyűjtve.
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Legyen szabad még tovább fűzni ez össze-'
hasonlítást.
Az olasz nem költi el pénzét ruházatára,
vagy helyesebben mondva, a divatra. Mert a
drága ruha nem kerül távol sem annyiba, mint a
divatos. Az olasz egyszerűen jár, selyemruha
ugyan igen gyakori, — bár helyi viszonyok miatt
olcsóbb is, de nem cseréli fel ruháját minden
idényben ujszabásuval. Ruházatában már kevés
nemzeti van. Egyedül talán a velenczei fátvol
vagy zendaló maradt meg, mely a kisebb városokban még általános, az uri rendnél fekete, a közép
rendnél fehér. De az is nyereség. Nem kell évenkint 3—4 pár uj párisi kalap vagy főkötő, mert a
zendalo nincs alávetve a divat változásainak. A
magyar költ a divatra. Volt ugyan egyszer nemzeti ruhája; de elhagyta. Akkor nem volt divat a
mostani értelemben. Mióta pedig helyre van
állítva a nemzeti öltözet, ninc^ benne nagy köszönet, mert a divat szabályai szerint folytonosan s
rövid idő alatt változik, s igy a nemzeti ruha
jelleméből ki van vetkőztetve.
Hasonló áll a házi bútorra nézve.
Meg kell vallani, hogy e veszedelmes szokás
nem a magyar találmánya, hanem a szomszéd
czivilizátorok pandora-ajándéka. A magyar fényes és drága ruhája kisebb áldozatba került,
mint a divat silány terméke.
Az olasz nem költ asztalára, nem tivornyázik drága ételekkel és italokkal, sőt az ellenkező hibába esik, és nem tud, úgyszólván becsületes ételt főzni. A ki nem hiszi, kisértse meg,
tudom, hogy majd éhen hal a szép Olaszországban. A magyar, hála istennek, ért az evéshez, de
ért is már, hála a nyugoti czivilizátoroknak, az
erszénybontó, vetélkedő, pezsgőző tivornyához.
De az olasz költ a művészetre s a mi avval
összeköttetésben van. Háza szilárd, biztos, terjedelmes. A család kényelmesen lakik. Nem ad ki
bérbe minden nélkülözhető helyiséget. Házának
főrésze a szalon, azon terem, hol a család többnyire tartózkodik. Mi pitvarnak mondanók, mert
abba lép az ember először, és abba nyílnak a szobák ajtói. Ez a ház legdíszesebb része. Padolata,
mint a szobáké is, többnyire csinos, sima és hűvös
mozaik. Bútorzata a legdiszesebb a háznál, falain
becses olajfestmények csüngnek,szobrokban, faragványokban mindenütt nagy bőség látható. A főr«ndüek termeiben ritkán hiányzik néhány remekmű.
Különös előszeretet uralkodik szép kerítések, hágcsók, párkányok iránt, és szobrok roppant menynyiségben találhatók a kapubálványokon, hol a
kapu szabad udvarba vezet, a hágcsók karzatain,
a kerítéseken, házpárkányokon, udvarokban és
kertekben.
Az emlékkövek és felíratok kedvelése a tulságig megy. Rovigóban, egv parányi kőhidon,
nem kevesebb, mint három kőtábla örökíti a hid
kijavításainak s az akkor volt városi tisztviselőknek emlékét. Láttam Laterana táján valami papi
személy által alapított uj gyarmaton, legalább ötven házon egy-egy kőtáblát, mely ugyanazon
szavakkal elbeszéli, hogy ezt a házat főtiszt. N.
N. kanonok ur építtette. Ehhez hasonlót hazánkban csak Bártfán látni, hol azon fahíd mellett,
melyre József császár ama rósz élezét csinálta?
,,aut plus de aqua, aut minus de ponté!-' — nem
tudta t. i., hogy áradáskor néha a kis viznek a
nagy hid sem elég, — egy kőemlék az egész városi tanácsot, az utolsó írnokig előszámlálja, mely
azon időben Bártfa városát kormányozta, mikor
József császár e hídon keresztüljárt.
Az olasz áldoz színészetre és irodalomra.
Adriában a színház páholyai az egész évre bérelve
vannak. Idegen alig kap helyet, hanemha valami
család szívessége által. Az irodalomra nézve, komoly művek, történelmi s egyéb munkálatok is
tilálnak közönségre.
Nálunk a művészet koldulni jár. A házépítésnél a főtekintet, hogy mennél többet lehessen
bérbe adni. A faragvány helyét pótolja a fősz
(gipsz) vagy a terracotta törékeny készítménye.
Szobor? az°emlitettem városban, bár tőszomszédjában gazdag márvány-bánya van, küszöböt s effélét , s legfölebb sirkövet látni e szép kőből, de
egy árva szobrocskát vagy faragványt eddigelé
még nem észleltein, és az olajfestmények helyét
nálunk többnyire csak a divatlapok mellett nyert
keretbe tett műlapok pótolják. Á közönség irodalompártolása leginkább csak néhány úgynevezett
szépirodalmi lapra szorítkozik, rósz verseivel, silány elbeszéléseivel, haszontalan öngyilkossági s
rablási híreivel. A komoly műveket leginkább
csak a tudós olvassa.
Ez is máskép volt egykor s máskép volna, ha
századok csapásai nemzetünk fejlődését nem^á-

tolták volna, s jelenleg a reánk ragadt divat más- schell Vilmos próbált megbirkózni, s miután ezreit
A párisi vil.íükiiiiliíís.
hová nem pazéroltatná erőnket. — Az is fényű- átvizsgálta e megalakult és alakulásban levő uj
világoknak, a következő elmés megfejtésre jött.
zés, ez is; kérdés: melyik a nemesebb?
ív.
Ha
látunk egy erdőt — úgymond — melyekben
. Dr. Stoy F.
A magyar osztály.
a felnőtt, sőt már korhadó tölgyekkel együtt ott
szemléljük a még növésben levő sudarat, sőt a
Sokat vitáztak a fölött, hogy el van-e hát
• A k ö (1 v i 1 á §• o k.
még csak parányi cserjét is, — kinek jutna eszébe csakugyan a magyarok kiállítása Ausztriáétól küAz ég titkainál alig lehet ingerlőbb az em- azt gondolni, hogy mindez így volt eleitől fogva, lönözve, vagy elvegyül ebben. Valljuk, meg, hogy
beri elmére. Egy fénysugárkát lopni az egyetem- hogy a vén fák így teremtettek s a csemeték van elkülönzés, de nem teljes. — De nem ez az
ből, hogy parányi világot vethessünk a kínzó örökre ily gyengék maradnak. Ép igy, ha látjuk első és főkérdés, hanem az, hogy ha a magyar kihomályra, mely létünket borítja: mindig legma- a cslllagrajokban a már megalakult világtömege- állítás csakugyan teljesen el volna küiönözve,
gasztosabb vágya volt az emberi léleknek. Ezért ket, a ködös csillagok és tej-uti ködökben pedig méltán képviselné-e Magyarország termő képesaz úgynevezett világködök, vagy is inkább köd- együtt a készenlevő és még csak készülő világo- ségét, s műveltségének fokát? Valljuk meg, hogy
világok körüli kutatás egyikévé lőn napjainkban kat, — végre a tulajdonképi ködökben a még kép- nem. Magyarország évenkint másfél millió mázsa
a tudomány legkedvenczebb tárgyainak, mint a ződni sem kezdődő világanyagokat: —• alig két- dohányt termel, és hozzávetőleg mandva, bizonyomelyek egy-egy pillantást engednek olykor a mi kedhetünk tovább, hogy mindezek csak átmeneti san van e termelésnek hetven ezer képviselője, s ime
világunkon, a „csillagos égen túli" titkos müveibe fokozatai a világalakulás vagy teremtés nagy dohányt heten állittottak ki, — gyapjúnk évi tera főalkotóinik. A lesújtó látvány felemelő gondo- folyamatának, azon titkos természetű világ-anyag- mése 300,000 mázsa, a juh és birkatulajdonosok
latot költ. Az ember semmisége és nagysága nem ból, melylyel Herschell telve lenni állitá a tér száma megint van annyi, mint a dohánytermelőké;
tűnhetik fel nigyobb ellentétben mint egy ily mindazon részeit, melyeknek szűz méhében soha- s gyapjút tizen állítottak ki, — 800,000 m. kensem fogamzott még világ!
dertermékünket öt kiállító mutatja be, — gabnapillanatnál.
Azonban mielőtt a végtelen távolba mélyedne
A nagy csillagászé theoriájának nem csekély nemüeket, ámbár gabnatermelőnk csaknem annyi,
tekintetünk, tartsunk egy futó szemlét környeze- támogatására szolgált Iluyghensnek egy már más- a mennyi Magyarország lakossága, tizenhatan áltünkön, hogy annálinkább felfoghassuk vagy fél százados észlelése az Orionon,mely szerint az- litottak ki, 117 gőz és 22 ezer egyéb malmunk
legalább képzelhessük a nagyságot, mely e mi óta tekintélyes előrehaladásnak kellett történni ez közül pedig csupán tiz van jelen.
parányi világunkon kívül ránk várakozik.
óriás világködön. Mások is fedeztek fel ilyenforma
Óriási e számokban az aránytalanság, s a
Tudjuk, hogy a naprendszer, melynek egyik változást azóta több ködökön, sőt a Taurusban nemzeti közöny e kifejezését csupán az ellensúbolygója a mi portekénk,csak egy igénytelen része levő vilígköd több tekintélyes csillagász ítélete lyozza, hogy legalább az a kevés, a mit kiállítotazon világ-szigetnek, melynek kétes határa a szerint 3 hóig mindinkább fényesed ve, aztán pedig tunk, kitűnő, s a földtermékeinket magában fogtejút szürkülő- távolában mosódik el. A földi halványulva, végre (5 év alatt tökéletesen eltűnt; laló két terem tanulmányozására külön bizottsáapróságokhoz szokott képzelet már itt is nehezen s habár ujabban némelyek tagadják is ezeknek gokat küldtek ki az idegen államok, mely bízottboldogul, a mérföld többé nem tér, a nap nem alaposságát,a régibb észlelések hibásságamiatt,— ságok tele vannak dicsérettel kiállitmányaink
idő, hogy mértékül használtathassanak, hanem a a mi földünkről következtetve nem is igen lehe- iránt, s feljegyzéseikből nagy eredményt jósolhatni
gondolat gyorsaságú fény, mely 148 millió mér- tünk hajlandók feltenni, hogy oly rövid idő alatt kivitelünkre nézve.
földet halad egy óra alatt, — jelöli évek alatti mint pár száz év, oly belváltozás történhetnék
Tartsunk szemléc e kiállítmányok felett.
futtában a távolságot, mely bennünket az ég leg- ily távoli világokon, mely még mihozzánk is észreA világhirre vergődött magyar bor természeragyogóbb csillagától elválaszt. A természet e vehető lenne: — azt azonban még sem tagadhatjuk, tesen ezúttal is főszerepet játszik termékeink közt.
megfoghatlan tündérének is 3 esztentő kell, hogy hogy sok ily ködvilág valóban az átalakulás álla- — Nagy hiány van ugyan az egyes vidékek képhozzánk érjen a legközelebbi csillag, például aCen- potában van.
viseltetésében, honnan p. o. Villány és Buda egétaurból, s a szabad szemmel látható legkisebb csilA legújabb kor hatalmas távcsövei előtt is- szen hiányzik, — hiba az is, hogy termelőink igen
lagba pedig csaknem 140 év alatt, jut, sőt Mádler mét inogni kezdett Herschell megdönthetlennek szűken mérték kiállitmányaikat, ugy hogy Ízlelni
szerint több mint 5000 ily fény-év folyik le, mig látszó elmélete. Lord Ross toronynagyságu táv- valóról az egyetlen Jalics gondoskodott; mindamelaz idők pusztításainak hírét elhozhatja csillag- cső ve(Irlandban,Dublinhoz közelParstontownban) lett is boraink nagy mértékben felébresztették a
világunk szélső határiról.
csillagokká oldott fel több oly világködöt, melyeket íranczia jury figyelmét, s néhány fajtáról osztatlan
íme, ez a mi kis világunk, mely mint lencse- Herschell még folyós állapotban levő világanya- tetszéssel nyilatkoztak.
Jalicsékon kivül főbb kiállitóink borban ezek:
alakú szigetke úszkál, milliárd meg mill'árd szár- goknak gondolt. Azonban a győzelem csakis eddig
nyaival, a csillagokkal, a tér végetlen tengerében, tartott. A ködök legnagyobb része Rossnak is fel- gr. Andrássy György kitűnő tokaji, b. Augusz
hol számtalan óriásb társai ragyognak. A nagy- oszlathatlan maradt, sőt észleletei által még erő- szegszárdi vörös, Domany J . magyarádi és musszerű látvány, mely e ködvilágokra irányult táv- södni látszik az előbbi vélemény, hogy csakugyan kotály riezling, gr. Erdődy somlai világhírű, Flamcső előtt kibontakozik, hasonlítható azon jelenet- léteznek a világtérben oly gőzállapotu ősanyagok, dorfer rusztí, a pécsi bortermelő társulat baranyai
hez, mely elénk tárul, ha egy derült őszi délután, müveknek t lajdonitja Nichol az üstökösök erede- fehér, Joo János egri, a legjobbak közé sorozott
midőn a nap búcsusugarai még szelíden játszanak tét is. A zaklató kétkedést azonban csak Mr. Ilug- erdélyi fehér, Lénk Sámuel sopronyi asszu, Lia sárguló cserlombokon, — oly erdőben képzel- gins legújabb felfedezése oszlatta el, ki az oly korán póczy finom hegyaljai, a klosterneuburgi szerzet
jük magunkat, melynek néhol ritkuló fái közt, csalhatlannak bizonyult fényképi elemzést 1864. neszmélyi, gr. Zichy Ferraris Bódog igen szép 62
az u. n. vigályoson átkitekintve, a távol tisztás közepén e világködökre is kezdvén alkalmazni, kide- faj somlai, és gr. Mikó erdélyi fehér borokkal,
szélein ismét uj cserjéket látunk égni az alko- rité, hogy ezek égő' gáztömegek, melyekben legény,melyek ezúttal elragadták a pálmát a magyarnyodó fényben. E mi világrendszerünk vagy köneny s sulany vannak legnagyobb mennyiségben. országi fehér borok elől. A hegyaljai bortercsillagerdőnknek is megvannak a maga vigályoNem kevésbbé megdöbbentő a távolság, mely melő társulat kiállította tokaji borok e hazai
sai, vannak rétéi, miken félreismerhetlen nyo- tőlünk e más-világokat elválasztja. Emiitettük a kincs jó hírnevét ezúttal is fenntartották, s átalámait hagyta dulásainak a kérlelhetlen enyészet. csillagok távolát. Ha egy lépésnek veszszük a nos elismerésen kivül aranyérmet hajtottak be
A sötétlő üregek a scorpió és ophiuchusban, a ki- tért, mely tőlünk a legközelebbi csillagig terjed, konyhájára. Azonkívül Lemke Sámuel, (Sopron)
pusztult térek, melyeken Hershell Vilmos óriás s mi a fénynek 3 évbekerül, ugy a hozzánk legkö- Balázs György, Baroz, Czeke (Kőszeg), Dietzl
távcsöve négyszerre sem tudott 4 csillagot fogni, zelebbi világig, az Andromeda ködig is 2000 ily (Tétény), Egerhoffer (Pest), Eggerland (Debre— azok, melyeken át kitekintve, látjuk a távol lépést kell tennie. Azon távolabbi ködökről pedig, czen), Fehér, Fischer, Flamdorfer, Jankovics, Potisztáson szürkülő uj világokat. Ott táboroznak a melyeknek halvány képe Herschell40 lábas távcső- korny, továbbá Ranolder és Srroszmayerpüspökök,
lapos tolyásdad kerek, majd hegyes gyürüdző, s vében még észrevehető volt, Struve szerint Medgyes község, a verseczi bortermelőtársulat,
csillaghéj-forma phantasticus alakok. Némelyik- 2 000,000 év alatt ér ide a fény. A képzelet erőtlen gr. Zichy Fer. (Diószeg), Esch (Pozson), Hölle
nek halvány fénye közepe felé mindinkább élénkül a tér e részeibe követni a fénysugárt, hol pedig (Pest), Horvátországból pedig Gillning(Szerem),
s a távcsőben csillagok ezreit látjuk egybeforrva, csak kezdete lehet a végtelennek! Ép_ ugy mint Égersdorfer (Budberg és Gregorze), Jaguina
mint a méheket a köpüben. Ezek a cnllagrajok, tehetlen a nagyság előtt, melylyel a mindenség e (Jóska), Romes (Plesivica), Zdencaj (Canjevo)
állítottak ki borokat.
melyek közül egynéhány szabad szemmel is ész- parányai felülmúlják a mi kis világunkat.
revehető, mint pl, a rák ollói közt levő. Másoknál
Gabnanemüink aczélos3ága ezúttal is méltó
Ennyi, mit e világokról bizton mondhatunk.
a fénylő központot kürülvevő ködtömeg a leg- „Valószinü — úgymond Wright, híres világel- elismerést nyert, még a szapora délszaki és a hóerősebb távcsőben is feloszlatlan marad, ezek a méletében, — hogy a végtelen tér ily világok vég- fehér ausztráliai búza mellett is; s ámbár kiállíködös csillagok- Ismét másoknál épen a közép telen s arával van tele, melyek szerkezetükre nézve tásunk mennyisége és változatossága e tekintetüres, hanem a környezeten részint csillagraj- hasonlók a mi látható világrendszerünkhöz." — ben is törpe ahhoz képest, a mit Parisba küldhetforma, részint feloszlatlan f-nytömegek vannak Az érdekes kérdésre azonban, mely alig vissza- tünk és küldenünk kellett volna, nem szenved
összevegyülve olyformán, mint a mi tej-utunk, tartva szokott lebegni az olvasók ajkain e {tárgy- kétséget, hogy c tekintetben állunk legjobban.
ezek a tejut-ködök, melyek közt legnevezetesebb nál, hogy t. i. vannak-e, és mily lakói e más viHogy e termékeink a kiállításon azon osztata
Orion, a kaszás lefelé álló nyelének közepén lágoknak? a tudomány nem felelhet Ha ismerjük lan figyelmet fel nem költötték, s a vizsgálatok
e
gy halszáj-forma világköd. Végre a legtöbbnél és összehasonlítjuk a tekintélytelen szerepecskét, eredménye ezekre ^ nézve nem volt oly szembeegy mindenütt egyenlő halványan derengő fény mely e mi annyit dicsőitett földünknek jutott, csak szökőn kedvező, mint borainknál, azt, egyenesen a
az, mi elárulja lételöket a tér sötét hátsó részei- a mi világunkban is, — azon óriás napokkal, s megvizsgálás módjának lehet felróni. Külföldön
ben, s ezek a tulajdonképi világködök. Olykor ha oda gondoljuk ezt mint szegény szolgát, mely ugyanis a sirnaőrlés van szokásban, s bár a mi számár megalakult csillagok úsznak e mesterségesen alázatosan futkos napja körül, s ezen urával ismét razon pitiélt liszteink sokkal tartósabbak, s külöcsavargó fénytömegekben, olykor pedig ily egész valamely más nagyobb, de ismeretlen ur körül, s nösen tengeri czélokra alkalmasabbak is, amazoké
világok keringenek távol, egymás körül, mint ösz- végre egész csillaghazájával egy még távolabb fehérebb, s tetszetősebb, mit figyelembe kell venni
szelánczolt rabjai a mindenütt uralkodó erőnek, fejedelem felé,
1 mondom, ha mi a kedves föl- mai nsiink és vállalkozóinknak, ha Francziaország
mely minket is a földre köt.
dünket ily szerény szerepében oda képzeljük ama felé kivitelt akármik nyitni.
Gabnakiillitóink közül különösen kitűnnek
Láttukra egymásután támadják meg az észt hatalmas égi testek mellé, melyeknek több ily
a nehéz kérdések: mi ez? honnan ? és hová? oly csoport szolgavilágok járnak udvarlásukra : — gr. Andrássy György őszi, Fellner Manó 92 fonviiagok-eezek, mint a mienk? s oly élet van-e aligha be nem kell ismernünk, hogy bizony nem tos tiszai búzával, melyet a jury legszebbnek tarajtok, minta mienken, vagy tán ezek a boldog- a mi földünkért van mindez, s nem ő a teremtés lált a többi közt, gr. Festetics György, kinek
disze és remeke; és így valószínűleg ama más vi- búzája különösen szép fehér lisztet ad, repezéje
h
k r Ő 1
ŐÖk k
lágokon is lehetnek ily nagy tökélyü lények, mint pedig kiváló nagyszemü és olajdús, Göndöcs BeDapsy L.
ijedek, kinek 23 faj kukoriczáját a jury kiemelte,
A nagy kérdéssel legelőször a lángeszű Her- a földnek legifjabb szülötte.
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Kappel kapitány, Kanász, Képessy, Köchlin, Koppély, Vécsey Manó, kinek árpája a serfőzőknél
részesül tetszésben, végre a Wodianerek.
A lipztkiállitók közül első helyre adebreczeni
István gőzmalmot teszik, mely Londonból két érmet hozott, s most is valamennyi fölött győzelmet
nyert; azonkívül kitűnnek Barberék, Blum, kinek
árpakásáját legjobbnak találták, a borsod-miskolezi
s a zágrábi gőzmalom, a budai gyártelep, az első
pest-budai gőzmalom, a Pannónia, a pesti hengermalom, végre Schwarz egri, Traytler aradi
gőzmalma, s a velenczei gőzmalom.
E rovatban említjük még meg Damiani és
Genersich, Bignio és Strassenreiter keményitőit
és a kassai Unger testvérek szeszét. Slivoviczát
Bartholovich (Eszék), Braun testvérek (Pest),
Kriglevich (Horvátország), Gillning (Szerem),
Kaloszegi (Eszék) és Schnabel (Oravicza), — likőröket és rozsólisokat Plesch ésfia,Teutsch, Rohonczy állítottak ki.

Oebreczeni levél.
Debreczen, május 22.

Londonban lakó hazánkfia Vukovics Sebő a
napokban küldte meg doktor Kmety Pálnak, a Londonban elhunyt fivére, Kmety György magyar
tábornok sírja fölé emelt két és fél öl magas obelisk föliratait. Az emlékkő skóthoni aberdeeni
rózsaszín gránitból készült a török szultán rendeletéből; 120 font sterlingbe került; mind négy
oldalán föliratokra van hely, melyekből még a
török hiányzik; — a föliratok következők:
E Síremléket
KMETY GYÖRGY TÁBORNOKNAK
Keleti Czimén Izmail Pasának
Fényes Érdemei Elismeréséül
Ö Felsége a Török Császár
Emeltette.
A. Török Birodalom Kars Vára
Vitéz Védőjét,
Magyarország
Az 1848 — 1849. Harcz Egyik Jeles Vezérét,
És Ősi Alkotmánya Hü Bajnokát
Gyászolja.
Született Felső-Pokorágyon Gömör Megyében
Május 24. 1813.
Meghalt Londonban Április 25. 1865.

Memóriáé GEORGII KMETY
In Oriente Ismail Pascha Nuncupati
Pro Virtuta Belliea
Imperatoris Ottomanorum
Jussu.
»

a

»

Sublimis Porta Ottomanica
Illustrem Defensorem Arcis Kars ,
Hungária
Belli Annorum : 1848 Et 1849
Insignem Ducem,
Et Strenuum Avitae Libertatis
Propugnatorem
Luget.

*

*

*

Natus 24. Maji 1813 In Felső-Pokorágy
Comitatu Hungáriáé Göniöriensi,
Diem Obiit Supreiniim
Londini 25. Április 1865.

To the memory of

George Kmety
(Ismail Pascha)
Lieutenant General in the Armiea
of the Emperor of the Ottomans,
Defendcr of Kars,
Chief of the Forces in Syria,
In whom Hungary mourar
A brave Commander
In her national war of 1848—1849.
Born
etc.

„ *•

This gránité
corering his mortal remains
Is erected by command of
The Sultan.

Ez angol föliratot Graham szerkeszté, ki az
elhunyt hősnek személyes jó barátja volt.
Nyugodjanak az idegen földben csöndesen a
tántorithatlan hazafiunak, a rettenthetlen hősnek
hamvai!
Debreczen városa május 22-kén tartott első
közgyűlésében az újonnan megválasztott polgármester rövid üdvözlete után indítvány tétetett,
melynél fogva mondassák ki az irány, melyben a
város, mint önálló alkotmányos hatóság működni
fog; örömmel üdvözli a város közönsége az alkotmány s ennek alapján a municipiumok helyreállítását, s kijelenti, hogy a törvényes felelős kormányt rendeletei végrehajtásában támogatja, ha
azonban bármikor is, és bármely kormánytól törvénytől eltérő rendeletek érkeznének, azokra nézve
a representatio jogát fenntartja, s a törvények
megtartása fölött őrködni kötelességének ismerendi. — Az indítvány egyhangúlag elfogadtatván, jegyzőkönyvbe igtattatni rendeltetett. Azon
tisztviselői állomások betöltése, melyekre a kijelelő bizottság jelentése szerint a volt tisztviselőkön kivül mások nern jelenkeztek, s igy be nem
töltethettek, a közgyűlésre halasztatván, a volt
adópénztárnok Simonffy Lajos, ellenőre Tóth József, a volt két sebész id. Dusóczky Pál és Kőműves Antal, a volt telekkönyv vezető Szabó
Mihály ujolag megválasztattak, volt csendbiztos
Tamásy Károly helyét pedig volt mátai biztos
Medgyaszay Soma foglalja el, titkos szavazás
folytán.
A napokban a 180 városi képviselő is megválasztatott, a szavazati ivén olvashatott utasitás
szerint minden szavazó 30 egyénre szavazhatott,
azonban nyíltan kimondatott, hogy ki a maga
utczájában nem talál 30 egyént, kiket képviselőkül alkalmasaknak ítél, más utczából is választhat, az összeszámításra nézve is tisztán szabályozó
volt a közgyűlési végzés, hogy azon 180 egyén
lesz városi képviselő, kik az egész városból legtöbb szavazatot kapnak. Azonban az összeszámoló
központi bizottságnál a végzés daczára szavazás
utján a többség azt határozta el, hogy minden
utczának meg legyen a maga saját 30 képviselője,
s ezek az utczák azon lakosaiból alakuljanak, kik
az egész városból legtöbb szavazatot nyertek; e
mixtum compositumból aztán az lett, hogy míg
A utczában N. N. 53 szavazattal képviselővé lett,
akkor B utczában N. N. 92 szavazattal sem lehetett képviselő, szóval az összeszámítás a kimondott végzés ellenére történvén, nem azon 180 lett
képviselő, kik az egész városból legtöbb szavazatot nyertek. Jó lenne jövőre a szabályozó végzést szigorúan megtartani, — s az összeszámító
bizottságnak, miként eljárásáról jelentést tenni a
közgyűlésnek, honnan kiküldetett.

Egyveleg;.
— (Koronázási ajándékok.) Ősi szokás szerint
a koronázás színhelyéül szolgáló város az ujon koronázottnak következő adományokból álló ajándékot szokott átnyújtani hódoláta jeléül: 1) Négy
fehér öltönyü leány ő Felségeiknek virágokkal
ékített kézikosarakat nyújt át, magyaros szokás
szerint sült kalácscsal; 2) négy fehér öltönyü leány
ö Felségeik elé rózsaszín szalagon négy, virágokkal és szalagokkal díszített fehér bárányt vezet;
3) más négy fehérruhás leány a sütő-ezéh süteményét viszi díszes kosarakban, két sütőmester
által követve; 4) négy magyar öltözetü lány
ugyanannyi magyarosan készültczipót visz; 5)két
mészáros fiu virágokkal ékesített két barna borjut
vezet szalagokon; 6) négy mészáros legény négy
fehér, hízott ökröt vezet, melyeknek aranyozott
szarvai virágkoszorukkal vannak díszítve; 7) ezt követi egy, két hordóval terhelt kocsi; a hordók egyike
fehérre van festve, arany abroncsokkal, s fehér bort
tartalmaz, másika vörösre van festve, ezüst abroncsokkal s vörös bort tartalmaz. A kocsi két oldalán két kádár-mester s ugyanannyi legény halad;
8) ismét kétfogatu kocsi következik 30 mérő zabbal
fehér lenzsákokban, melyek a városi czimerrel jelölvék, ezek felett aranyozott véka áll. A hatóság
részéről küldöttség jelenti be ezen ajándékokat,
melyek rendszerint koronázási érmekkel viszonoztatnak. Az ujon koronázott többnyire jótékony
intézeteknek szokta felajánlani az ajándékokat, s
miután az ajándékok áthozó! is meg lettek jutalmazva, ugyanazon rendben indul meg ismét a menet a várlakból a városház felé, honnét az ajándékok az O Felsége által meghatározott czélra
szállíttatnak. Két zenekar s a városi bandérium
kisérik a várba a menetet, melyet a magas udvar
az erkélyről szemlél.
i

— (A kókusz-pálma haszna.) A déli tengerek
szigetein s különösen Ceylonon a kókusz-pálma
egészen nélkülözhetetlen. A kunyhók fedelei, napernyők, gyékények, ivópoharak, kötelek, szóval
a napiélet majd minden szükséglete e hasznos fából készül. De nemcsak a háztartás szükségeit
fedezi, hanem az élet kényelmét is nagyban előmozdítja. A fa nedve, ha frisen csapoltatik le,
üdítő és izgató italt ád. A diók, a meddig zöldek,
finom tejjel vannak telve, s ha megértek, hasonlókép igen jóízű ételt nyújtanak, mely csak az európai előtt látszik kissé emészthetetlennek. A
kókusz-dió Ceylon bennszülötteinek az, mi a sivatag arabjainak a datolya, és ez utóbbinak 800-féle,
valamint az előbbinek 108-féle használati módját
mindjét ország költői már századok óta dicsőitik.
— (Az észak-amerikai vándorgalamb) egyszerű repültében borzasztó nagy tért hagy maga
után; igen sebesen tud és szokott repülni. RhodeIslandban és Vermontban (az ész. szél. 42° és 44°
alatt) lőttek olyanokat, melyeknek gyomrában
még emésztetlen rizskását találtak, melyet azok
valószínűleg Nyugat-Indiában, vagy legalább
Florida- és Louisianában vettek magokhoz; tehát körülbelől az ész. szél. 30-ik foka alatt. Ha
elgondoljuk, hogy e nagy távolságot mily gyorsan
repülték át, bámulat fog el bennünket. E vándormadár minden évben kétszer látogatja meg ÉszakAmerika államait, hogy ott az erdőkben 3—4
hétig kotoljon és költsön. Nappal 50—100 darab
is ül a fák ágain egymás mellett fészkénél s csakis
reggel napkeltekor mennek eleséget keresni. Az
északi államok gabonaföldjeit erősen látogatják s
a farmer az által szerez magának némi kárpótlást,
hogy a fákat, melyeken a fészkek százával is állanak, idejekorán levágja s a galambfiakat összeszedi; azokat aztán besózzák s nagymennyiségben szállítják a kikötőhelyekre, hol élelmiszerekül
a hajótulajdonosok jó áron megveszik.
m—g. (A legbámulatosabb éji szállás.) A
párisi és londoni elhírhedt éji szállásokat felülmúlja a pekingi u. u. kimaofan, azaz „a tyuktollas ház." Ezen helyiség egy nagy teremből áll,
melynek padozatát tyuktollak fedik. A sajátságos
hálóteremben koldusok és naplopó kóborlók töltik azt éjt. Asszonyok, férfiak, gyermekek, vének
egyaránt felvétetnek és kiki a lehető legjobb
fekvő helyet iparkodik magának szerezni a tyuktollakon. Mihelyt virrad, kitakarodnak az éji vendégek, kiktől a vállalkozó segéde az ajtóban beszedi a megszabott árt. Egy rémületes nagy
pokrócz takarja be a termet s a benne levő alvókat. Nappal e takaró, óriás baldachinként a
mennyezetről függ alá. Estve, midőn az éji vendégek már elfoglalták helyeiket, egy kerékmű
segedelmével lebocsáttatik a takaró, és az egyes
alvók fejeiket az e czélra készitett lyukakon kidugják. Hogy mi történik, ha több fej van, mint
lyuk az egyetemes takarón — a kimaofan leirásából ki nem vehető.
® (Titkos vallástársulat) alakult Berlinben.
A társulat eddig csak 20—30 tagból áll; nők nem
lehetnek tagjai. A tagok esténkint gyűlnek össze,
az előteremben mindenki fekete talárt ölt, s e talárban aztán sorba, bemennek a nagy terembe, hol
áhitatosságuk abban áll, hogy egymáshoz egy szót
sem szólnak, hanem leborulva a földre, minden
tag a legmélyebb csöndben elmélkedik. Ily ünnepi csöndben vannak együtt 2 — 3 órán át, aztán
megint az előterembe mennek, ott leteszik a talárt
s hazatérnek. A meddig a helyiségben időznek,
egy szót sem szabad szólaniok. A társulatnak
természetesen főnöke is van, ki azon megtiszteltetésben részesül, hogy az áhitatosság termében legelői térdepel; más előjoga nincs. — A rendőrség
nem avatkozik dolgaikba.
— (Tanügyi adatok.) A bécsi egyetemen jelenleg Magyar- a Erdélyországból 120 jogász,
419 orvos, és 77 bölcsészeti tanuló van, összesen
648, mi kétségkívül igen nagy szám. A zürichi
műegyetemen 50, a bécsin 81 magyar tanuló van.
Nálunk igen sok elemi tanodánál a tanitó összes
jövedelme évenkint csak 100 forintra rúg, s egyáltalában az elemi tanodák tanítóinak évi fizetése
középszámitással csak 200 forintra tehető. Lévén
pedig 14,000 elemi tanodánk, a nemzet az összes
elemi tanügyhez évenkint csak három millió forinttal járul; míg Francziaországban a nemzeti
fizetés évenkint negyven millió frankot tesz.
— (Mármarosmegyében) hív. kimutatás szerint volt 1866. nov. 30-án: 2 vashámor, 1 üvegg é ! gyufagyár, 7 fűrészmalom, 4 sörfözőház;
a szeszszükségletet egészen Galicziából fedezik,
mi roppant adó e megyére nézve.

Melléklet a Vasárnapi Újság 21-ik számához 1867.
TÁRHÁZ.

osztályt, a franczia követ pedig Sina báróhoz fog
szállni. A török követ Hayder Effendi, kísérője az
első követségi titkár Tahri Bey, s a követségi
= (A „Magyarország Képekben") czimü hontitkár Ehripidy Effendi leend. Grammont herczeismertető folyóirat V-ik (májusi) füzete megjelent.
get gróf Tavernay követségi titkár és báró BourE füzet tartalma következő: „A magyar Duna
going fogják Pestre kisérni. — A királyné a koroés melléke: IV. Bajától Péterváradig." Kenessey
názás alkalmával, ezüsttel áttört magyar szabású
Alb.-től. „Pannonhegye." Fehér Ipolytól. „Nagyruhát fog viselni, hosszú uszálylyal. 0 Felsége
ág és Déva vára." Lukács Bélától. „Borszék és a
udvari és palota hölgyei szintén fehér ruhába
bor vizes székelyek." Gergely Lajostól. „Magyar
lesznek öltözve. Az ut mentében fehérbe öltözött
alföldi népszokások: V. Átalános ismertetés."
hajadonok fognak sorfalat képezni, s virágot szórni.
TörökKárolytól. „Vázlatok a magyar viselet tör— Marosszék hölgyei maguk hímzik a koronázási
ténetéből." Vizkelety Bélától. „Magyar viseletek
Közlekedés.
lobogót. Most vasárnap tartottak ez ügyben gyűa nemzeti fejedelmek korából." Köváry Lászlótól.
x* (Fegyvernek-egri vasút.) Gr. Szapáry lést Koronkán. Eddigelé 400 ft. gyűlt be a lobo„Mátyás király fennmaradt holmija a béos-ujhelyi
régiségtárban." „Egy régi magyar zászló (1526- Gyula Fegyvernekről T. Roffon, T. Abádon, T. góra. — Hunyadmegye banderialistai a mohácsi
ból)." ,,A budai koronaőrség gránátosai." „A Füreden és Poroszlón át Egerig terjedő lóvonatu vészt megelőzött időkből: 1520-ból való zászlóval
budapesti bandérium." „Vásárról hazatérő csiz- vaspályára szándékozik engedélyt kérni, mely jelennek meg a koronázásnál. A banderialisták
madia." Benedek Aladártól. „Székely népélet." összeköttetést létesítene a tiszai s a hatvau-mis- öltözete ezüst-zsinórzatu vörös lesz, kalpaguk
forgóját Hunyadi hollója fogja ékíteni. — B. Ger„A rongyszedő zsidó." Osváth Alberttől. „Viz- kolczi vaspálya között.
liczy Vinczéne jótékony czélra, a nőegylet szegéJi
(A
közúti
vaspályán.)
Újpestről
Pestre,
s
menti népélet: II. Nők. — Egykülöncz vén leány."
A- i.-tól. E czikkek számos képpel vannak illus- vissza minden félórában indul vonat, azonkívül nyei javára állitat fel Budán nézőhelyet. — A
városi ünnepély-bizottmány közhirré teszi, hogy
külön vonatok is közlekednek.
trálva; az egész füzetben összesen 35 kép van.
a városi rakpart hosszában levő üres háztelkeken,
= (Az .,Erdé$zeti és gazdászati lapok") f. évi
a Lloydtól a kegyesrendüek épületéig felállítandó
Balesetek,
elemi
csapások.
5-ik füzete szokott érdekes tartalommal jelent meg,
emelvényekre, páholy és ülés jegyek, máj. hó 23-tól
melyből egy kis mutatványt mi is hoztunk múlt szá** (Erdb'égés.) Erdélyben a Guraron mögötti kezdve, délelőtti 9—12 és délután 3 —6 óra közt
munkban. E jeles szaklap minden hóban egy füzet- erdőségek már két hete, hogy több helyütt lo- a kötő-utezában 3-ik sz. a. földszint balra levő
ben! jelenik meg, előfizetési ára egész évre 5 ít. Az bogva égnek, f. hó 11-dike óta pedig a kis Zood emelvényi irodában kiszolgáltatni fognak. Az
előlfizetési pénzek Wagner Károly tanárnak Keszt- folyó jobb partjának hegyoldalain egy erdőégés árak következők: 4 személyre való páholy 40 ft.
helyre, vagy Sporzon Pálnak Budára (vár 155. sz.) roppant kiterjedést vőn.
Első hely 6 ft., 1-dik 4 ft. - A koronázás alkalküdendők.
x* (Földrengés.) Nestesen, 4 mérföldnyire mára Pestre készülő vidékiek pedig kéretnek,
= (Debreczenben) Sárváry Elek a „Horto- Zágrábtól, f. hó 15-én reggeli 7 óra 25 perczkor miszerint ülőhelyek iránt, idevaló ismerőseik által
bágyinak több éven át szerkesztője, „Debreczeni erős alszél fuvása mellett jókora földrengés volt, rendelkezni méltóztassanak és csak ha itt helyütt
Lapok" ez. alatt júliusban uj lapot szándékozik mennydörgő földalatti robajtól kisérve. Á higany összeköttetéseik nem volnának, küldjék be béfmeginditni, mely főleg Debreczen és vidéke érde- oly nagyot sülyedt, mint szélvészkor szokott, s a mentesen a „városi emelvényi irodának" czim
keit fogja képviselni.
két másodperczig tartó földhullámzások északról alatt az illető összeget, valamint közöljék világo= (Táncsics Mihály) börtönében „Magyar délfelé irányultak.
san czimüket és lakhelyüket, hogy a megrendelt
krónikát" irt 1851-ig, s „Világ-krónikát" 1859-ig.
x* (Egy 18 éves ifjú,) Lukenics honvédszá- jegyek posta fordultával elküldethessenek. — A
Mindkét mű Andorlaki Máté álnév alatt jelent zados fia, miután párbajt vitt volna egy nő koronázási ünnepély rendezésével megbízott vámeg és Stolp váczi-utezai könyvkereskedőnél becsületeért, ma egy hete kivégezte magát, sze- rosi bizottmány megkeresésére a mészárosok 3
kapható.
gény özvegy anyjának gyógyithatlan szomorúsá- ökröt ajánlottak fel a népünnepre, melyek feldí= (Tompa Mihály „Olajág") czimü müvének got hagyván hátra.
szítve a város főbb utczáin előbb meghurczoltatárát a múlt alkalommal hibásan közölvén, ezennel
£• (Bécsből) irják, hogy máj. 23-án késő esti nak. A pékek pedig megígérték, hogy a népünnekijavítjuk. Fűzött példány ára 2 ft. 20 kr.; díszkö- órában Mathild fhg. kisasszonyt, Albrecht fhg. pen osztandó kenyeret ingyen fogják kiszolgáltésben 3 ft. 50 kr.; bőrbe kötve 5 ft.
leányát az a szerencsétlenség érte, hogy a ruhája, tatni. — A somogyi koronázási dandár öltözete
= (Milesz Bélától) közelebbről egy kis rege- nem tudni mi módon — meggyűlt, s karjain, nya- következőleg állapíttatott meg: Prémes zöld mente,
szerü elbeszélés jelent meg Heckenast kiadóhi- kán, hátán és lábujjain is nagyobb terjedelmű zöld dolmány aranyra, sötétvörös nadrág zöld
vatalában „Zádor és Ágota" czimmel. Tárgya sz. égések történtek.
csizma piros sarokkal és kalpag. — A budai pléLászló király korából van véve. Az érettebb
bánia-templom koronázási díszítései már nagyon
fiatalságnak kellemes olvasmányul ajánlhatjuk.
előhaladtak. A piafond s a nagy oltár már teljeüli qjság?
sen kész. A selyem- és szőnyeg-szövettel való di** (A kalocsai káptalan) elhatározta, hogy
— (Hirek a koronázásról.) A magyar korona szitést is legközelebb megkezdik. — A koronázásra
felejthetlen érsekének, Lonovics Józsefnek arczs az országos jelvények a koronázás előestéjén főuraink nagyban készülnek s számosan közülök
képét a káptalan számára le fogja vétetni; és már
hozatnak a plébánia-templomba, hol a szertartás régi magyar főúri jelmezekben fognak megjelenni,
meg is rendelte azt jó nevű festészünk Klimkovics
végbemenend. A kijelölt órában a koronaőrök, az melyek előállításához mintákat történeti festészeFerencznél, ki el is utazott oda, hogy a bole végből választott főrendi- és alsóházi küldöttek ink, mint siakértők által készíttetnek. — Korodogultnak legjobb arczképét mintául megszereza várlak egyik osztályában összegyűlnek, mialatt názási indulót szerzett a würtembergi herczeg,
hesse. — Ez alkalommal megemlíthetjük azt is,
a budai hatóság a kir. várpalota kapujánál várja melynek dallamosságát és hangszerelését igen
hogy Kugler szobrász épen a napokban készité el
a menetet. Miután most az imént emiitett méltó- dicsérik. — A Lloyd-terme, honnan a királyné a
ugyancsak Lonovics életnagyságu mellszobrát.
ságok a koronát s országos kincseket, melyek kardvágást nézi, igen fényesen fog feldiszittetni s
gazdagon ékített szekrényben vannak, elhozták s e czélra már folynak a munkálatok, szintúgy amaz
Közintézetek, egyletek.
az erre rendelt udvar-kocsira tették, következő emelvényeken is, melyek a Lloyd-épület előtt állítmódon
indul meg a menet: Elől egy osztály hu- tatnak. — A koronázási domb majdnem egészen
= (A magyar tud. akadémia) máj. 20-ki ülésében Pulszky Ferencz „Müller Miksa nyelvészeti szár, ezek mögött a koronaőrök szolgaszemélyzete, kész s most rakják be gyeppel. — A dunaparton
buvárlatairól" értekezett. Továbbá a titkár beje- mágnások, képviselők s püspökök, kik a menetben felállítandó állványokat m. szombaton kezdték épílenti, hogy a közokt. minisztérium ajánlólevelet résztvesznek. Ezt követi a lovas jászok s kunok teni s oly gyorsan dolgoznak, hogy e hét végéig
adott Mátyás Flóriánnak, ki tájszólások gyűjté- bandériuma, lobogójuk elővitele mellett; ezek az összes állványok készen lesznek. — A pesti bolsére akar utazni, s hogy a nyelv s széptudományi után a testvérvárosok bandériuma; ezt követik: tokban hordozható állványok is kaphatók. Ezek
osztály Kriza Vadrózsái-ból, s a nagy szótárból a herczeg-primás, a püspökök, praelatusok, hat- háromszöget képező, fölülről összecsatolt deszkápéldányokat óhajt kiosztani azoknak, kik nyelv- fogatu udvari kocsikon, s a mágnások és rendek; zatból állanak, melyen három egyén találhat
anyag gyűjtésével foglalkoznak. — Ez ülésen a ezután a miniszterek, utánuk a miniszterelnök; helyet, a magasság mintegy két lábnyi. Az emelközvetlen utána az udv. kocsi a koronával 8 egyéb vényt az utczában a nép között lehet felállítani, |
mérnökegylet tagjai testületileg voltak jelen.
= (A zenészsegélyzö egylet) ma egy heti köz- jelvényekkel, melyeket két oldalt a budai hatóság, azon esetben, ha nincs valaki előtte, a kinek még
gyűlésében, melyben gr. Karácsonyi Guido fő véd- levett fövéggel, s a korona-őrség fog kisérni. E magasb az emelvénye, az illető biztositva is van,
nöki székét elfoglalta, elhatározták, hogy a 8 kocsihoz csatlakozik egy hatfogatu udvari kocsi, hogy mindent láthat.— A budai helyőrségi tempéves Hirai Jószefről, ki nagy tehetséget mutat a melyben a kir.biztosok s koronaőrök fognak ülni; lom díszítése már teljesen kész, a pestvárosi pléa menetet egy osztály huszár zárja be. — A koro- bánia temploma sem fog késni sokáig. A pesti
zene iránt, gondoskodni fognak.
názási szertartáson gróf Batthyány Imre kir. főlo- templom bensejének megújítása igen egyszerű
= (A magyar mérnökegylet) vasárnap kedévászmester személyesen fog működni a templom- lesz, mindössze szürkés szinnel festik be s az aralyes lakomával nyitotta meg gyülekezéseinek soban, a koronázásnál és az aranysarkantyús vitézek nyozásokat újítják meg, de minthirlik, a templom
rozatát, másnap reggel pedig közgyűlésre gyűlt
fölavatásánál. A diszmenetben helyette gróf Zichy külseje, nagyszabású díszítést nyer. _ A tornyokat
össze a Közteleken. E gyűlést Hieronymi Károly
Ödön lovagol. Utóbbinak öltözete meggyszin bár- sűrű viráglánczok fogják összekötni, a közepén
nyitotta meg, mely után Stoczek József elnökké
sony lesz. Öltözetén és lova szerszámán az ős nagy virágkosár. Szintoly pompás lesz a városház
választatván, a távollevő eddigi elnök Hollán Ernő
családi kincstárból 6000 darab válogatott kék tür- díszítése. Azt egész virágtenger fogja elborítani;
azon nyil a tk 0 Z atát olvasták fel, melyben ezer
kisz van. — A küludvarok követei közül még ed- míg a világitáskor tornyán a vánkoson nyugvó
*°/mtos alapítványt tesz e társulat javára. A gyűdig csak a török nagykövet fogadta el azon aján- korona lesz előtüntetve tűzsugarakban. — A régi
lés továbbá hálafeliratot határozott Mikó miniszlatot, hogy a koronázás alkalmával szállásáról német seinház megujittatása is e héten befejezteterhoz. Aftiina párisi világkiállításra küldendő
gondoskodva legyen. Az angol követ az „Angol tik. A legnagyobb rész már is tiszta, sárgás
fi"gí J in 8 r, Z t á 8 á r Ó 1 intézkedett, a leendő titkár
királynő" vendéglőben bérelt magának egy lakfizetését 600, a pénztárnokét 200 írtban megálla-

Irodalom és művészet.

pitotta. Végül szakfolyóirat kiadását határozták
el, s Mikó minisztert az egylet tiszteleti tagjául
választván, a tagok barátságos ebédre mentek a
„Vadászkürt"-be.
= (A magyar mérnökegylet) elnöke Hollán
Ernő, aleln. Stoczek Józs. és Reitter Fer., igazg.
Hieronymi Kár., titk. Szily Kálm., könyvt. Kondor Gusztáv lőn. — Parisba következő tagok
küldetnek: Gulácsy Kálmán, Pilch Ág., Tóth
Kálm., Benkó Károly.
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köpenyben tekint alá. Szóval, mindenütt kettőztetett buzgalommal folynak a munkálatok, a mi
legfőbb, az országgyűlésen is. — Csongrádmegye
részéről az alakítandó királydomb részére a pusztaszeri pusztán, — hol hajdan Árpád a pusztaszeri
gyűlést tartotta, — találtató templom romjaiból
vétetett s küldetett föl a kívánt mennyiségű föld.
= (Kineveztettek) pénzügyi tanácsosok és
pénzügyi felügyelőknek -.Udvardy Fer. Pozsonyba;
Márffy Ág. Váczra, Skultéty Sánd. Zomborba,
Aranyossy Ág. Kassára, Cherny Mik. Sopronba;
Schiller Kár. Nagy Becskerekre, Őáhegyi Józs.
Eperjesre, Jedlicska Ján. Aradra, Láng Ign.
Szegedre, Seefranz Fer. Nyitrára, Csizinsjky Ed.
Rózsahegyre, Grohé Laj. Szatmárba, Karay Nánd.
Lúgosra, Tormay Frigy. Ungvárra; végre KralitzBéla Temesvárra. Továbbá I. osztályú kerületi
pénzügyi biztosoknak Balog Sánd., Rácz Kár.,
Menzyk Fer., Niamesny Zsigm., Vakaun Ján., Hofstatter Istv., Czollner Lász., Horváth Fer., Völgyi
Sánd., Vizkelety Imr. és Deáky Nánd.
= (A belügyminisztériumhoz) kineveztettek:
Fogalmazókká: Báthori Fer., Darvas Tam., Faragó Józs., Grünwald Bern., Hirsch Ján., Konradsheim Vilm, Loveczky Ád., Marceglia Ant.,
Molnár Laj., Oetl Fer., Peőtz El., Pogány Kár.,
Sárváry Imre, Stoffer ^György, Torkos Lász.
Tiszt, fogalmazókká: Barcsay Gáb., Barcsay Kálm.,
gr. Bethlen Istv. gr. Degenfeld Béla, ifj. Keszlerfy Ján., gr. Kornis Emil, Szubotita Ant. b.
Wesselényi Józs. Segéd-fogalmazókká: König
Kár., Véghső Sándor.
** (A rozsnyói káptalannál) Gromer Elek
olvasó, Sztrakay János éneklő, Szekeres János őr-,
Lokczán Pál utolsó kanonokká neveztetett ki.
** (A föld. ipar- és ker. miniszser) Szalay
Ignáczot a távirdai osztályba fogalmazóvá, Sztankovics Károlyt pedig távirászszá nevezte ki.
** (Aföldm. ip. és ker. miniszter) távirati tanfolyamot nyit meg, melybe jun. 25-ig fogadtatnak
el jelentkezők. Megkivántatik, hogy folyamodók
a magyar és német nyelvet tökéletesen bírják, a
franczia és olasz nyelvben pedig legalább annyi
előismereteket szereztek légyen, hogy a két
nyelvben szerkesztett irományokat olvashassák és
lefordíthassák.
= (A miniszterelnök) hiv. elfogadásokra vasárnapot tűzte ki, d. e. 12-től 2-ig.
** (Képviselővé) Kolozsvárott gr. Eszterházy
Kálmánt, Nagy-Bányán Stoll Károlyt választották.
** (A budai honvédsirokhoz) a kegyelet
érzetével vonult egy nagy tisztelgő tömeg május 21-én, mint Budavár bevételének évnapján.
Elől két nemzeti és egy fekete zászló, aztán
a honvédegylet kitünőbb tagjai, továbbá tisztelgők hosszú sora virágokkal és koszorúkkal. A
sírnál Nagy Jenő ezredes, a budapesti honvédegylet elnöke tartott megható beszédet, alkalmi költeményeket szavaltak, s Damjanich özvegyének
példájára megkoszorúzták a hantokat. Később a
budai dalárda énekelt két versszakot a Szózatból
és egy gyászdalt, és alkalmi nyomtatványokat osztottak szét. A gyászünnepélyen nagy számmal
voltak jelen helybeli és vidéki honvédek, kik közül többen kiváló szerepet vittek a 4%-ki szabadságharczban. — A budai színkörben alkalmi darabot adtak, zsúfolt ház előtt, és nagy lelkesedés
mellett.
= (Házmán Ferencz) budai polgármester
levelet irt New-Yorkból Budára, melyben meghatólag ecseteli érzelmeit a haza jobb sorsa, hazai
emlékei és uj hivatása iránt. „Amerikától nehéz
ezivvel válók el — irja többi közt; — itt láttam
virulni a büszke önállást és haladási törekvést, itt
az egyenlőség áldásait jés az egyéni fejlődés határtalanságát. Azonkivül épen most készültem néhány
kedvencz tervemet létesíteni, pl. a selyemtenyésztést, mire a megkivántatott tőkék rendelkezésemre ajánltattak, stb. Hunfalvy János ur levele
következtében minden kezdeményt megszüntetve,
rendezéséhez fogtam volt ügyeimnek, nem sajnálván semmi áldozatot, bár évek szorgalma párolog

el benne, mert követnem kell a magasabb erkölcsi
kötelességet elv, haza és polgártársaim irányában.
Ha szellem hí, anyagi érdekeknek nem lehet
igénye." Ideérkeznének idejét még akkor nem
tudta meghatározni.
** (Kossuth Lajos,) Ihász Dániel ezredes kiséretében néhány néhány nap óta Parisban mulat,
szorgalmasan látogatja a világtárlatot, s öt-hatóra
hosszat jár fel s alá a nélkül, hogy elfáradna. Jelenléte nem egy jelenetre adott már alkalmat. így
többi között egy angol, ki jegyeket nyomtat, Kossuthot kérvén, adná ide a maga jegyét is, mikor a
rajta levő nevet megpillantá, bámulva reá tekintett, s csakhamar lenyomván a jegyet, ezt a volt
kormányzónak átnyujtá, s midőn ez fizetni akart,
a munkás a pénzt elfogadni vonakodott, azt mondván: Öntől, uram nem fogadok el pénzt.
** (A nemzeti múzeum) közelebb birtokába
jut a vitéz 10-ik honvédzászlóalj pecsétjének, s
azon ezüst babérkoszorus érdemjelnek, melyet
Görgey a budai ostrom után tűzött e hősi csapat
zászlójára.
** (Névváltoztatások.) Mály Sándor gáborjáni
jegyző Mátraira, Eisenhut László Pesten Vasra
változtatta nevét.
** (A császárfürdö) bérlői mindenre kiterjesztik figyelmüket. így május 24-től kezdve a
,,Gyógyforrás"-nál mellbetegek és vérszegények
számára fris kecsketej és savó is lesz minden reggel poharankint kapható.
** (Magyarországból) 48 előtt 7—8 millió
ftnál több alig folyt be az ország szükségletére.
Ezen adózás a múlt években 50—53 mii., sőt mostanában már 60 millióra emelkedett.
** (Beregmegye) azon földet, melylyel a Pesten felállítandó koronázási halomhoz járult, Munkács területéről vette, még pedig a munkácsi várhegy és Csernekhegy tetejéről. Álmos, midőn e
hont elfoglalandó, Munkács terére érkezett seregével, az első éjt a Csernekhegyen felállított sátorában tölté, másnap pedig a mostani vár helyére
költözött, melyen akkor a sereg főpapja első áldozatát végzé. Azon helyeket, melyekről a földet
vették, emlékkel szándékoznak megörökíteni.
** (Halálozások.) Prónay József képviselő
neje, Almásy Ilona assz. huzamos betegeskedéa
után élete 31-ik évében május 16-án elhunyt. —
A fővárosban uralkodó hagymáz a kötelességök
teljesitésében hű orvosok közül minden évben visz
magával. Az idén Ballahó Kálmán jeles orvos lőn
áldozata.
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Katuolikus és protestáns
naptár

F 5 N. Fülöp F 5 Rogate
PazziM. )l-o-2 Beda, Gyula
Vilmos
> % -^ §• Emil
Maximin ;iá
Maximin
Áldozó csötőr. Áldoz. csőt.
Petronella
Petrona
Nikodemus vért. Nikodem
c

SAKKJÁTÉK.
391-dik sz. f. — L a n d e s m a n n H.-től,
(Badenben).
(Pályadíjat nyert feladvány.)
Sötét.

b

c

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

A 386-dik számú feladvány megfejtése.

(Vész T. A. tanártól, Budán.)
Világos.
Sötét.
1. Hh7—f6:
g7—f6:
2. Bcö—e5:
f6-eö:
3. Fc8—fő
tetsz. sz.
Nemzeti színház.
4. Vd2-h6fmat.
Helyesen
fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
Péntek,máj. 17. „VIII. Henrik Király." Dráma 4 felv.
— Pesten: Rakovszky Aladár. — Harasztiban: Gr. FesteIrta Shakespeare; ford. Szász Károly.
Szombat, máj. 18. „Tévedt nő." Opera 4 felv. Verditói.tics Benno. — Vebreczenben: N. N. — A pesti sakk-kör.
Rövid értesítés. Haraszti: Gr. F. B. A 383-dik felVasárnap, máj. 19. „Az idegesek." Franczia vígjáték
adványnak nincs mellék-fejtése.
3 felv. Sardoutól.

Görög-orosz
naptár

Május (ó)

14 A 4 Izidor
15 Glyceria
16 Tivadar
17 Andronik
18 János 1).
19 Patriczius
20 Thallelaeus

— B.-Ujváros. Más lapok ügyeibe nem szeretünk
avatkozni. Egyébiránt sok dolgot ugy a mint el lehet
mondani, nem lehet megírni, kivált nyomtatás alá. Az
irodalom nyelve más, minta köznapi életé s az irodalmi illem szabályai a legszorosabbak. Ezt kérjük mindig figyelembe venni.
— Léh. L. J. Az előfizetést május -októberre Írattuk.
A küldeményekről később.
— Antóniához. Antónia, félünk, nem örülne a kitüntésnek. S ha igen, örüljön neki kéziratban; mi nem lehetünk közvetitői.
— Tisza-Füred. M. B. A „Fehér leányt" nem találtuk a régi kéziratok közt. A svéd beszély, ugy hiszszük,
használható lesz.
— B. S. Az „Apály és dagály" közölhető. A másik igen
átalános fejtegetés Átalában azt szeretnők, hogy hasonló
tárgyak alaposabban, tüzetesebben legyenek kidolgozva.
Ez nem zárja ki a népszerű és közérthető tárgyalási modort, melyet szintén szem előtt kell tartanunk.
— Géres. P. S. urnák. V. G. úrtól ugy értesültünk,
hogy a „Népbarát" csak ideiglenesen szünetel s közelebb
ismét megindul.
— Nagy-Kőrös. L. L. El vagyunk halmozva; de
azért, mihelyt lehet, közölni fogjuk legalább az egyiket.
— Apród és kedvese. Az eszme jó, s a kidolgozás
is helyen-helyen csinos. De az egész nem elég világos.
Egyes részletek pedig nem mentik meg az egészet. Kitartást ajánlunk.
— Vasvár. P. G. A pénzt postai utón visszaküldb'ttük. Ilyes bizományokra nem vállalkozhatunk.
— N.-Enyed. P. Sz. K.Az ajánlatokat, mind örömest
elfogadjuk s Tárjuk mielőbb.
— Debreczen. A kimaradt részeket misajnáljukleginkább. Bővebb felvilágositást, tán nemsokára, szóval adhatunk. Az ujabb küldeményt köszönettel vettük.

A IX-ik közlés összege 29 ft.
Az / — VIII. közléssel együtt begyült eddig
összesen 696 ft. 70 kr. és 1 db. ezüst húszas.

Izraeliták
naptára

Ijár Ros.

21
22

23 Böjt Gaza
24 [foglal.m.
25 Szem
26

27Sab.5.p.

JS o l d
ÍJ a P
kél
ny aghossza 1 kél [nyűg. | hossza
f.

1 csíkos,

PP- ó. P- f. P- ó. P- ó. p64 41
12 7 42 331 30 0 29 11 13
6ó 38
11 7 43 344 6 0 58 este
66 36
11 7 44 357 5 1 26 1 23
10 7 45 10 30 1 55 a 33
67 34
68 31 4 9 7 46 24 25 2 24 3 48
69 29 4 8 7 47 38 48 2 58 4 5y
70 26 4 7 7 49 53 37 regg- este
ó.
4
4
4
4

Hold változásai. 3 Első negyed vasárnapon, 9-én, 9 óra ŐS perczkoir reggel.

Bogovics Imre (arczkép). — Ötödik László. —A kertben. — Játszó kanguruk (képpel). — Sardes romjai (képpel). — Zalatna és vidéke (képpel). — Adria. — A ködvilágok. — A párisi világkiállítás. — Debreczeni levél. —
Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Balesetek, elemi
csapások. — Mi újság? — Adakozások Pákh Albert síremlékére. — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklón.

himzett ruha 10

14
forintig. - 1 gigen szépen bimzett ruha 15, 18, 22, 25, 30 egész 50 forintig. — 1 kész moll-öltözék felöltővel együtt 30, 40, 60,
1
; o l l f e f o l t ó 1 O ) i4, egész 24 forintig. - 1 legújabb divata tüll- vagy moll-zuáving 4, 6, 6, 9, 12, egész 20 forintig.

t

1 alsószoknya 1 fodorral 4 ft. 40 kr., 2 fodorral 5 ft. 40 kr., himzett szalaggal vsgy anélkül 7 ft. 50 kr. 9-12 forintig, diszitettek 9, 12, 15, 20 forintig.
ugynevezett J
(igen hasonlít a batiszthoz),
1 tuczat himzett fű-kendő 12 forint. Ezen zsebkendők minden egyes darabjának négy sarka pompásan be Tan himezve.

készletek,
szebbnél szebb s legújabb minták után készítve, nagy választékban, valamint CSÍpkC-felÖltÖk, keild&k, k Ö p e i ^ k éS BeŰUÍ118-ek s más legújabb divat szerinti
párisi pipereezikkek, jutányos áron.
Ugyanott kapható néhány valódi applicatio készület is, u. m. Volánt, kő*P nfcpn B
tény, fátyol, Berthe és ztebkendö igen olcsó áron.
váczi-utcza 19-dik szám, „a nagy Kristóf mellett.
2186 (2-2)

Az első magyar

Pezsgőborok!!

SELYEM- ÉS NEMEZ-KALAP GTÁRIPE8TEN.

Főraktár:

2138 (2-8)

kigyó-tér.

Nagy választékú raktár, mindennemű selyem- és nemezkalapokból, urak, hölgyek és gyermekek számára, saját és külföldi
gyártmányok, kelme-vadász-kalapok, házi- és vadáscsipkák, kucsmák, nyakkendők, utazási nemeztopánkák, úgyszintén hölgyi nemez-czipök börtalppal, papucsok
és egészségi nemeztalpak.
Az összes formák az alanti számok
szerint kaphatók. Vidéki megrendeléseknél a mellette álló számok pontos kitétele mellett, még a kalapok
árát, szinét és a fej nagyságát kérjük
megjelölni.
Kalapok, festés, tisztítás vagy
divatositás végett a legnagyobb
készséggel elfogadtatnak és gyorsan elkészíttetnek.
1. sz. vadász-kalapok, zöldek és szürkék, 3.50, 4, 5, 6 ftig.
2. félkemények, feketék és szürkék, 3, 3 50, 4, 4.50, 5 ftig
3. „ félkemények és lágyak, fehér
és szürke 3, 3.50,4, 4 50 öftig.
4. félkemények és lágyak, fehér
és szürke selyem szegélylyel 3
3,3.50,4,4.50. öftig.
5. félkemény és lágy, fekete és
szürke 3, 3.50, 4, 4.50, 5 ftig.
kalapok
ft. papok számára, si6.
mák 4, 5 frt, selyem-nemez,
fin. 4, 5, 6, ftig.
7. félkemény és lágy, fekete és
szürke 3.50, 4.50, 5 ftig.
8. félkemény és lágy, fekete és
szürke, selyem szegélylyel 3 50,
4, 5, 5.50 ftig.
9. „ félkemény és lágy, fekete és
szürke 3, 3 50, 4, 4.50, 5 ftig.
félkemény és lágy, fekete és
10.
szürke 3, 3.50, 4, 4.50 5 ftig.
legújabb alakú félkemény 3.60,
11.
4, 4.50, 5, 5.50 ftig.

közvetlen Francziaországból vámmentes ládákban 10 palaczkjával s feljebb.
Louis Roederer a, Reims : carte blanche;
Jacquesson etfilsa Chalons: Créme
de Bonzy 2 ft.
Napóleon grand vin; Moet & Chandon
a Epernay: Crómaut rosé 21,» ft. A
fentebbi fajokból Vj palaczkokban
1% ft.
2097 (5-24)
A pénzösszeg bérmentes beküldése vagy
postai utánvét mellett szétküldetnek

legújabb alakú vizmentes, kem,
fekete és szürke 3.50, 4, 4.50,
5 ftig.
legújabb alakú félkemény és
13.
szürke 3, 3.50, 4, 4 50, 5 ftig.
Flocli Sándor áitai
széles karimáju félkem. és lágy,
14.
Bécsben, Ober-Döbling Nr. 28.
fekete és szürke 4, 4.50, 5 ftig.
legújabb akku vizm. kemény,
15.
fekekete és szürke 3.50, 4,
4.50, 5 ftig.
16. kemény, fekete, sima nemez és
selyemből 4, 4.50, 5, 6 ftig.
17. egész lágy, fekete és szürke Franczia-, Osztrák-, Oroszország- és Bel8,3.50, 4, 4 50, 5 ftig.
giumban egyedül elismert tulajdonságairól
18. inas- és kocsis-kalap, fekete kellő felvilágosítást nyújt a minden könyvfélkemény, 3, 3.50, 4, 5, 6 ftig árusnál ég ügynököknél kapható ily czimú
19. legújabb alakú félkemény és röpirat: „Brochüre über die vegetabilische
lágy, fekete és szürke 3.50, 4, Heilmethode des Dr. Boyveau-Laífeeteur."
ARob-Laffecteur, melynek hathatósága
4.50, 5 ftig.
csaknem évszázad óta el van ismerve — vér20.,, legujabbalaku vizmentes kem., tisztitó növényi szörp, mert könnyen emésztfekete és szürke 3.50, 4, 450, hető és Ízlésre nézve igen kellemes. Ezen
5 ftig.
Rob a bőrbetegségek, valamint átalában a
21., kocsis-kalpag,kemény és lágy, megrongált nedvek és vér által előidézett
bajok gyógyítására, minden ország legelső
fekete 3, 3.50, 4, 5, 6 ftig.
kucsmák 2 ft 50 kr. krjával, orvosai által a legjobban ajánltatik.
22.
A szárczagyökérből készült hashajtő szörasztrakán 5 ftig, persa prém
pöt (Syrup Sassaparilla) stb. messze fölül5, 6, 7, 8 ftig.
23.. Piros török sipka 1.80, 2 ftig múlja, s egyszersmind helyettesíti a halmájolajat (Leberthran), az antiscorbuticus
24., Huszársipka,piros és különféle szörpöt, valamint a hamiblagot is (Jodszinben 3.50, 4, 5 ftig.
Kalium).
25., inas-kalap, fekete, fél és egécz
E vertisztitó növényi szörp csak akkor
kemény 3.50, 4, 4 50, 5, 6 ftig. valódi, ha ezen aláírással van ellátva: „GlGyermek-kalapok kaphatók, a 3. randeau de St. Cervais." Alaposan és
rövid idő alatt minden egyéb merkuriális
számúból félkemény és lágy 2, 2.50, anyagok használata nélkül, gyógyít ujabb
3 ftig, 9. jzámuból fekete és szürke, és elévült ragályos nyavalyákat.
Kapható PESTEN: Török J ó z s e f
selyem és bársonyszegélylyel 2 50,
8 ftig, keskeny szalaggal szegélyezve gyógyszerész urnái a király-utczában 7. sz.
BUDÁN: Bakats L. V. udvari gyógyszer2, 2.50, 3 ftig. Csecsemők számára tárában. TKMESVÁROTT: Pecher 3. E.
felálló karimával fekete és szürke 3,
Ü T A központi raktár létezik Parisban,
3.50, 4 ftig, ugyanolyan tiszta fehér dr. G i r a n d e a u de St. Gervais-nél, rue
Richer, Nro. 12. — Hamisítások ellen óvás
4, 5, 6 ftig.
tétetik. Minden előforduló esetekben a szalag elkérendő, melylyel a dugasz borítva
van, és melyen az aláírás: Girandeau St. Gervais találtatik.
1879 (12—12)
12.

ROB-LAFFECTEÜR

Nagybani és darabonkinti eladás.

TARTALOM.

Hl E T I - N A PTÁR.
Hónapi- és
hetinap

A jelen idényre érkezett:

Szerkesztői mondanivaló.

Adakozások Pákh Albert síremlékére.
IX. közlés. A „Vasárnapi Újság" szerkesztőségéhez beküldettek:
Pestről dr. Á. 4 ft. — M.-Csengerről Mauks István
és dr. Györy István együtt 2 ft. — H.-Csabáról Ladányi
Ferencz 10 kr. — Alsó-Bodonyból Petőfi János 1 ft. —
Nagy-Enyedról: Szörcsey Gergely 80 kr. Szörcsey Gergelyné 30 kr. Eperjessy György 20 kr. Eperjessy Jolánka
20 kr. Ossz. 1 ft. — Pozsonyból Szeberényi Lajos által:
pozsonyi lyceumi VII. osztálybeli tanulók: Kraic József.
F. L., Vitai., F. D., P. E., S. A., E. K.( R—r., St. L., D.
M , Prikkel Károly. T. M., X. Z., Hudel. Büky Gy. Mijatovics. Rottenberg. Stern. Tyroler. N". N., S. Weissenstern
T. A., Ky. A. P., Paulinyi. Lincényi Gy. Zeehmeister. lo
— 10 kr.,"L. S. 20 kr. Steinitz Gusztáv 20 kr. Frank 30 kr.
összesen 3 ft. 50 kr. — Kendi-Lónáról L. K. 1 ft. négy kis
leány 40 kr. ossz. 1 ft. 40 kr. — Ófaluból: az ófalusi kuglizók 44 kr. b. Vécsey 20 kr. Tkatsik S., 10 kr. Benyó E.
J. 26 kr. Ossz. 1 ft. — Csökmóról Törő József és Katona
János együtt 1 ft. — A jénai magyar kör Schleifer Károly
pénztárnok által 11 ft. — Miskolczról Jóny Tivadar 1 ft.
Ferenczy Lajos 1 ft. Fraenkel B., 1 ft. ossz. 8 ft.

HIRDETÉSEK.

Hétfő, máj. „20. VIII. Henrik király." Dráma 4 fehr.
Irta Shakespeare; ford. Szász Károly.
Kedd, máj. 21. „Lohengrin" Opera 3 felv. Wagner
Rikhárdtól.
1
Szerda, máj. 22. „Falura kell menni.' Vigjáték
3 felv.
1
Csütörtök, máj. 23. „Észak csillaga. ' Opera 3 felv.
Meyerbeertöl

lönyvárusi jelentés.

Alólirott, tisztelettel jelentem a t. ez. közönségnek, miszerint a sárospataki
>ki reformált főiskola könyvraktárában található könyvek kezelését a főiskolai igazgatóságtól
szerződésileg magamra vállaltam. Bizalommal kérem a t. ez.
m e
. ,?r,e.ndel°ket, hogy megrendelő leveleiket ezután hozzám, mint a főiskola egyebizományosához, szíveskedjenek intézni. Az albizományosok ezentúl velem,
nem pedig a főiskolai könvvtárnok úrral fogiák számadásaikat kiegyenliteni.
1S6?

JTT

"*""'

-

™HWHSI JÓZSEF,
sárospataki könyvárus.

MÜLLER TAMÁS
kalapos-mesternél Pesten,

király-ntcza 4-dik sz. a., a „fekete maeskiílioz".
női- és férfi-kalapok divatozás végett elvállaltatok a nikiden
tetszés szerinti formára átalakíttatnak.
__
Ugyanott kaphatók feldíszített leányka-kalapok 1 ft.
|ő 0 krtól 4 forintig.
2138 (8 s)
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ÉSZ MENYASSZONYI KESZLETEK ES RUHÁK.
Ingek. Ágynemüek. Hálóköntösök. Nadrágok. Rumburgi és hollandi vászon. Zsebkendők.

' . - n é l Pesten, váczi-utcza 19-dik szám, a „nagy Kristóf' mellett.
2018
2 2
Részletes árjegyzék bérmentve. *W§
<->
Titkos

Márvány-gránit- 8 másnemű kövekből készült

betegségeket

SÍREMLÉKEK

emlékszobrok, feszületek, keresztelöinedenczék, asztaltáblák, épülctmunkák s egyéb márványniükészitmények, közvetített megrendelhetésének czéljából az ország különböző vidékein s a dunafejedelemségekben ügynökségeket állítván fel: van szerencsém az illető ügynök urak névsorát azon értesítés mellett
itt közzé tenni, hogy az érdeklett megrendelések az általam ép e végből kiadott s minden ügynökségnél megtekinthető rajzkftnyvnek nagy választékú mintarajzai után és az ezekhez mellékelt nyomatott árszabályzat
szerint minden alább megnevezett helyen elfogadtatnak s- pontosan teljesittetnek.
Az illető ügynök urak névsora következők:
Papán: Bermüller József.
Jassiban: Baumgartner Frigyes.
Abonybítli: Székány István.
Pécsett: Obetko Zsigmond.
Jászberényben: Holczer testvérek.
Abrudbauyán: Remetey Ignácz.
Péter váradon : Láng Mátyás.
Alsó-Jász-Szentgyörgyön: Galovics J. Iglon: Sehwarz A. V.
ipolysághon: Mikulásy Gyula.
Petriniában: Schmidt M. f. fia.
Alsó-Knbin: Freud Ábrahám.
Kassán: Jermi Károly.
Perjámoson: Baumel testvérek.
Apafiimban: Weidinger Zsigmond.
Karansebes: Engels Mátyás.
Radu.jeváczoii: Büchele J.
Aradon: Audrényi Károly.
Kaposvárott: Laipzig.
Rimaszombatban: Dapsy József.
U.j-Aradon: Orth A. J.
Károlyvarott: Fröhlich Albert.
Rozsnyón: Pékár Sándor.
Almáson: Beck Mór.
Károlyfehérvárott: Materny Emil.
{Rusztsukoil: Woititz Zsigmond.
Bátaszéken: Koller Istv. J.
Kalocsán: Loidl József. '
S.-A.-Ujhelyt: Szentgyörgyi József.
Bcsztercze-Banyán: Palkovics Lajos.
Krajovan: Vidacs István.
[Sárospatakon: Hosenblüh J.
Békésen: Konsitzky János.
Késmarkon: Szopko C. N.
ISegesvárott: Misselbacher fiai.
N.-Betskereken: Schaffer Péter.
Kezdi-Va.sárhelytt: Csiszár Mihály,
ÍSelnieczen: Dimák J. E.
Belgrádon: Bukovalla és Mejovics.
IM.-Kikinda: Kiszlinger Mátyás.
ltezdánhan : S, hwell E. T.
Szabadkán: Demerátz Albert.
Kis-Kórösöli: Teichner Illés.
llisztriczen : Kelp Frigyes.
Szatmarott: Jaracsko Dániel.
Kolosvárott: Tauffer Ferenez.
Itoifsaubali: Blaschuti és fiai.
Szamos-Újváron: Harugay István.
B.-Koinlóson: Csernik Gusztáv.
Bonyhádon: Straiclier Benő.
Szarvason : Jánosy János.
Klllan: Bosnyák J. utóda.
Beodran: Karácsonyi Miklós.
Szász-Rpgeiibeii: Wachner Traugot.
Knn-Szent-IHiklóson: Lesehitz Mátyás. Szegeden: Reinitz Vilmos.
Brassón: Zürner Ferencz.
Broodon: Diraovits I). N.
Kun-Szent-Mártonban: Nitseh Márton.jSzegszardon: Fejős J. M.
Brailáii: Sréten Illics.
Körmöcz Banyán: Jánosy János özv. Szentesen: Dobray János.
Bukarestben: Stuhr Károly.
Szent-Tamáson: Manojlovits J.
Lippán: Winternitz és Büchler.
B.-('sabáll: Singer D A
Szebenben : Dinger Nándor J.
Ijéván: Missik J.
IV.-Csanádon:
Telbisz János.
Székelyhidon : Szabó István.
IliOmpalankaii: Rojesko J.
:
C'zegléden Gombos Pál.
Szilagy-Somlyón: Breszler János.
'Losonczon: Geduly Albert.
Csongrádon: Marsics Ignácz.
Szigetvárott: Kohárits Ferencz.
'Lovrinbnii: Krausz Péter.
l>ályán: Weiss testvérek.
|M.-Szigeten: Tyrnauer György.
liftesén: Schmidt K. Lajos.
Deltán: Frey A. fia.
Tischolczon: Küchta Dániel.
i Lúgoson : Schisler Antal
Deésen: Krémer Samu.
Tulcsán: Bauer János.
IMakón: Bóhm Albert.
Devecser: Steuer József.
'Maros-Vásárhelyit: Fogarasy Döme. JTordan: Osztián testvérek.
Dobsinán: Gömöry Gusztáv.
Topolyán: Ettinger D.
;Megyésen: Guggenberger F. J.
Dölllőlkön: Turcsányi Andor.
Tokajhan: Kröezer Ágoston.
JMiskoIczon: Bedé László.
Dunaföldváron: Nathera Pál.
1 Mohácson : Witt Károly.
Temesvarott: Weisz Bálint.
Kleken: Szál Antal.
;Moóron: Haan Károly.
Turmiioicurellóban: Aumüller Ferencz.
Egerben: Polereozky Gyula.
IMunkácson: Tóth Károly.
Turnseveriiiban: Dinelli és társa.
Eperjesen : Pölt Ferencz.
SNagy-Károlyban : Nasch és "VVeisz.
Tittelbcn: Kresztics Mihály.
Erzsébetvárosban: Szenkovits Z.
Uj-Verbáczon: Szmiha A.
!Magy-Körösön: Szikszay L.
Eszéken: Flambach Alajos.
\*agy-Kun-Szent-Miklóson: Kari Nánd. jUjvidékcu : Menráth Lórincz
Fehérgyarmaton: Balika Sándor.
Sz.-Udvarhelyt: Dobray Nándor.
Sehwarz Adolf
Fehértemplomon: Scheseherko Ant. ; Siagy-Kanizsáii:
Ingvaron: Landau Dávid.
Nagy-Kallóban:
Mandel
Salamon.
Felsö-Bányán: Husovszky Gyula.
Uj-Becsén: Kugler József Ede.
:Nagy-Bányán:
Haracsek
N.
János.
Félegyházán: Molnár Alajos.
Vag-Ujhelyt: Zobel és Sterner.
IVagy-Enyeden: Jakabfy Albert.
Föltáráson: Novak János.
Varasdon: Koterba Vincze.
Nagy-Szombaton: Balázsovits János.
Gnlaczon: Metaxa A.
Verst-lieczen: Schlemmer József.
Nagy-Schenken: Pototzky Gergely.
tiinrgevoban: Waldner Wilmos.
Veszprémben: Guthard Tódor fiai.
!\iagy-Váradon
:
Sdravits
János.
Gfillnirzen: Szentistványi F. J.
Viddinben: Joannovits J.
IVyir-Bathorban: Lagányi Ede.
B.-Gyarmaton: Gazdiek Lajos.
Vingán: Aagustinov Antal.
Nyíregyházán:
Kralovánszky
László.
Gyöngyösön: Kozmáry János.
Vukovárt: Birra György.
Nyitran: Fúlberger R. A.
Gyulán : Dobay János.
Zágráb: Kroschel M. C.
Oraviczán: Becker József.
Halason: Hirsehler Dávid.
Zentan : Györffy Iván
Orsován: Bőhrne Károly.
Hátszegen: Lengyel és íia.
Zilalion: Orbán Károly.
;
Oroxhazau
:
V
ángyéi
Mihály.
Hódságon: Rausch Antal.
Zimonyban: Vasilievics Vazul.
Hold-M.-Vásárhelyen: SzokolovitsIllés löszödön: Fábián Mihály.
Zsombolyán : Schnur Frigyes.
i'nkson:
Weisz
Fülöp.
Hőgyészen: Rausz özvegye és fiai.
2144(1-6)
i'aláukán: Rosenstock Salamon.

GERENDÁT ANTAL,

első orsz. szab. marván ygy ártulajdonos.

Minden hamisítások megóvása tekintetéből a valódi

Veuve Cliquot-Ponsardin-pezsgöbor-gyára,
indíttatva érzi magát palaczkjait függvényekkel (Etiquettes) ellátni, e
pezsgőből az első küldemény már megérkezett, s kapható nagyban
kisebb mennyiségben
2115 (4 -4)

C*.-nél,

a „Fortunához" Pesten, a városháztéren.

Altcsti-scrvkn szenvedőknek.

Alulírott már több év óta egy hatalmas sérvkenőcsnek van birtokában, melyet
környezetében rendkívüli szerencsével használt. A megg)ógyultak részéről történt szakadatlan felbátoritásoknak engedve - fellépek azzal egy tágasb hatáskör elé, s ajánlom
e kitűnő s egyátalaban 6emmi ártalmas anyagokat magában nem foglaló szert mindazoknak, kik sérvben szenvednek. — A fájdalmas sérvrészei e kenóescsel egyszerűen reggel
és estv« bedörzsöltetnek, s annak alkalmazása semmiféle kellemetlenségekkel összekötve
nincs. Megrendelhető egyedül a készitönél magánál STLRZENEGGKH 6OTTL1EBnél Herlsaubau (Holvetiában). Egy tégely ára 3 ft. 25 kr. - Postai utánvételnek
nincs helyé.
2043 (9-11)

2008 111 -12)

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

A koronázási ünnepélyre

2134

bátorkodnak alulírottak az ország fővárosa t. ez. látogatóit, legnagyobb, legválogatottabb s legolcsóbb

tized-, valamint mindenféle mérlegek és súlyok raktárára,
melyek minden üzlet vagy iroda számára alkalmasak, ezennel tisztelettel figyelmeztetni.

JPT" Kaphatók továbbá:

0

* ^ F Másoló-gépek, gép-sodronyszegek, gépszijjak a legjobb talpbőrből.
|

Vízhatlan abroszok, bélyegsütő harapófogók, bélyegző ólom stb.

Régiségek és természetiek
irodája,
Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épületben, 14. sz. a.,
hol egy nagy választékú raktár mindennemű
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötókból a legolcsóbb áron, úgyszintén egy nagy raktár ásványok, lepkék, bogarak, madarbörök, tojások,
s szemüvegek is találhatók. 2093 (9 -0)

Fogfájás ellen,
mely a fájdalmat azon pillanatban csillapítja

„foggyapotot"
ajánl Török József gyógyszerész Pesten:
király-utcza 7. sz. a. — Egy hüvely ára
30 és 50 kr. - Kapható még Szegeden:
Aigner; Szolnok: Seflcsik ; Eperjes : Makovitzky; Eszék: Deszáthy; Temesvár :
Pecher; Nyíregyháza: Matheides; Miskolc z : Böszörményi; Debreczen: Borsos
1893(19-20)
Mindennemű

takarópapiros
(Hfakulatur)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik gr.

m
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A májolaj tökéletes pótszere!
Ezen gyógyszer Parisban s mindenhol jód-tartalmánál fogva s mely az anti-scorbutnövéiijek nedvével összekötve van s bathatósága miatt a nép közt is eléggé ismeretes «
melyben a jód már természetes állapotban jő elő, jól megérdemlett hírnevének örvend.
Különös hathatóssággal bir gyermekeknél vizenyős vér ellen, wontpuhulás és minden
mirigyes daganatokban, melyek elsólegeí vagy öröklött skrofulás bántalmakból származnak. Ez a legjobb tisztító s/eer, melyet jelenben a gyógyászattan felmutatni képes, az
étvágyat s emésztést elősegíti, a testet edzi e előbbeni erejébe visszahelyezi. Ez egyike
azon szereknek, melynek gyógybatása mindenkor már előretudva van, és melyreaz orvos
bizton számithat.
Dr. Cazenave, Bazin ésDevergie a „St. Louis" kórház orvosai által Parisban, mely
intézet kizárólag a bőrbetegek befogadására á!l fenn — a jódtartalmú retek-szörp bőrbetegségek gyógyítására naponkint rendeltetik. — A főraktár Magyarországra nézve:
Török József gyógyszerész urnái Pesten, király-utcza 7-dik sz. a.
1988 (6-12)

•s
te
SS

s

gyári raktára, a király-utcza sarkán Pesten.

Pest, király-utcza 27. sz. Medetiházban, 1-ső emelet, délelőtt 7-9-ig,
délután 1—4 óráig
8^** Díjazott levelekre azonnal
valaszoltatik, s kívánatra a gyógyszerek is megküldetnek.

és mindennemű régiséget, drágák Övet,
lovagló és nyeregszerszámokat lótakarókkal együtt, arany, ezüst és drágakövekkel kirakva, továbbá gyöngyöt,
szineskövet, aranyat, ezüstöt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb áron.

vj

I Tűz és feltörés ellen ment pénz-, könyv- és oklevélszekrények, ládácskák, patentirozott biztossági záiak §
N
|
(feltörés ellen mentesen) darabja 60 krtól 9 frtig.
*

Med. (Jr. Helfer Vilmos

Régi pénzeket.

(4-6)

©

A nemi élet

ÜZLET-ÁTVÉTEL

titkai s veszélyei.

Bátorkodom közhírré tenni, miszerint az itteni piaczon évek óta fennálló

TUNNER

JÁNOS-féle

fűszer-, esemege-, bor- és ásványvíz-kereskedést
„AZ ARANY OROSZLÁNHOZ"

váczi-utezában l-száiu alatt átvettem.

Gondoskodni fogok, hogy t. ez. vevőimnek mindenkor a legjobb minőségű árukkal jutányos áron
szolgálhassak, hogy ekkép üzletemet minél kiterjedtebb körben keresetté tehessem, B az ezennel kért
bizalmat minél állandóbban magamnak biztosíthassam
Tisztelettel
2132 (4-4)

EMRESZ KÁROLY.

Értekezések nemzés-,terhesség-, önfertőzés-, magömlés-, sápkór-, fehérfolyás-, kbzösülé8Í tehetetlenség-, női
magtalanságról stb., ez utóbbi betegségek óv- és gyógymódjaival.
Függelékkel a bujakóriragályzásról
és Dr. Rodet, lyoni orvos

ragályelleni legMztosb óvszeréről,

a férfi és nöi ivarszerek boneztani ábráival.
Ára: 1 uj forint.
Rekommandirezott keresztkötésben :
20 krral tíibb; utóvétellel 40 kr. több.
Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Eiber V. P.

A budai

1864-ki jegy-igérvények rudasfürdő és gyógyintézetnek
főnyervény 250,000 forint,
2 forintjával és
50 kr. bélyeg

JUM11S 1-jéll
forint081864 ki
az első
-

megnyitása folyó évi május 16-án.

ingyen,
részlet 4 forint.

Az alólirt fürdő-igazgatóság tisztelettel értesiti a t. ez. közönséget, miszerint a
kitűnő gyógyhatásáról hazánkban általánosan ismeretes, és a fürdő vendégek nagyobb kényelmére újonnan átalakitott rudas-fürdó folyó évi inajns 16-án fog
megnyittatni.
A rudas-fürdő természetes, só és luganytartalma 37° meleg forrásvizének kétségtelen gyógyereje a legelső orvo*i tekintélyek által elismertetett, különösen ajánlmindennemű állam-, ipar- és sorsjátéki
ható pedig: köszvény ellen, idült csúz, többféle borbajoknal; kiválólag azonértókpapirok,arany és ezüstpénzek a napi
ban az izzás- és pikelysömörnéi. nemkülönben többnemü alhasi bántaimaknal stb.
árfolyam szerint
Bel használatul javaltatnak e gyógyforrások: köszvény és máj-tnltengésböl származott gyomorhnrntnál, a midőn ez utóbbi még ig-n érzékeny; gyo2127 (4—4)
Vidéki megbizások pontosan eszközöltetnek.
morfekélynél, idült bélhurntnái,inakacs székrekedésnél, előrehaladt kom zsongtalan egyéneknél stb.
Jótevő és üdítő hatá-t, gyakorol a beteg állapotára a fflrdS-intézet tágas és
tiszta légü helyisége, kies fekvése, és átalakitott árnyékos sétánya.
A rudas-fürdő ásvány-viz forrásainak nagy mennyiségénél, és ezélszerüen átalaváltóüzlete Pesten, harminczad-ateza 3. szám alatt. kított vizvezutéseinél fogva, a fürdő vendégek a természetes meleg forrásokat nemcsak fürdésre és ivásra használhatják, hanem kívánságukra maláta, — vas- és sótartalmú fürdők is készittetnek.
,
.
A fürdő vendégek közóhajtása folytán több kádfürdő porczellan cs kofurdöve
Előfizetési felhivás
alakittat ott át, és az összes fürdók ezélszerüen berendezett vizzuhanyokkai láttattak el.
A vendéglói helyiségek ujoanan átalakíttatván és megnagyobbíthatván, a fürdő
közönség részére egy olvadó-szoba rendeztetett be, melyben magyar es nemet politikai, szépirodalmi és éleziapok találhatók; egyszersmind gondoskodva van, hogy a
íürdóvendégek jutányos árak mellett Ízletes étkekkel, a italokkal láttassanak el.
A vendégszobák ezélszerüen átalakitattak, ezek, nemkülönben a földök ára
tetemesen leszáltittatott; a szobákra és fürdőkre nézve ped.g nagyobb százalékos
ujabb folyamára.
elengedés mellett bérlet nyittatott.
Az egész fürdóintézetnek átalános átalakításán kivül a kies fürdö-sétányon a
közönség kényelmére egy diszes kioszk állíttatott, fe!, melyben magyar zene mellett
mek'g italok, és husitok kaphatók.
Buda-Pesten házhoz küldetve:
Postán küldve:
A fürdAorvos teendőit a testvérvárosokban általánosan ismert dr. Hoífer István tiszt, városi physikus voh szíves elvállalni, ki a fürdóintézetben naponkint délelőtti
Egy hóra
1 ft. 50 kr. Egy hóra
1 ft. 40 kr. 9—10 óra között tartja rendeleti idejét.
A közlekedés Budapest között részint a helybelyi gőzhajók, részint csóna4 hóra (június—szept.) 6 „ — » 4 hóra (június—szept.) 5 ,, 40 „
kok, részint társas-kocsik által tartatik fenn , mely utóbbiak részére czélszerüség
7 hóra (június—decz.) 10 „ 50 „ ! 8 hóra (június—decz.) 9 „ 40
tekintetéből állomási helyül Pesten a széntér tüzetett ki.
A fürdó kezelese egy külön igazgatóra bízatott, kinek főteendóje: szigora
A „Magyar Újság" czimü politikai napilap, szabadelvüsége, függet- házi rendet » tisztaságot lartaui, és a közönség kényelmére különös gondot fordíegy palen állása, következetes iránya és szigorúan alkotmányos elvénél fogva a tani; előfordulható visszásságok megg&tlása tekintetéből az olvasó-szobában
található, melybe a fürdó vendégek kívánságaikat bejegye«net1*nemzetnél már is a legnagyobb részvétnek örvendvén, — a közönséget naszkönyv
Egyátalaban gondoskodott Buda városa, mint fürdótulajdonos arról, hogy a
buzgó pártolásra, előfizetésre és terjesztésre annál inkább felkérjük, mert e t. ez. közönség igényei lehetőleg minden tekintetben kielégíttessenek, s midőn e czél
lap egyedül képviseli a magyar lapirodalomban az érintett irányt és elve- elérésére nézve tetemes pénzbeli áldozatot hoz, bizton reméovli. hogy a t. ez. közönség,
ket, és mert a mellett, hogy a többi nagy politikai lapnál olcsóbb, mindazt elismerve a rndasfürdő természetes ásványvizének kiífin* 8>'°gyerejét, szíves
részvétét jövőre sem fogja ez intézettői megtagadni, sót az abban található nagyobb
terjedelemben hozza, a mit amazok.
kényelem e meleg részvétet még inkább növelni fogja.

Eredeti Mailandi jegyek 6 ftjával.

KÁROLY JÓZSEF

MAGYAR UJSA
Előfizetési feltételek:

(4-6)

A Magyar Újság kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-uteza 4-dik sz. a.)

lií

Pesten József-utcza 66-ik számú
2080(8-12)
saját házában.

Budán, 1867. évi május 10-én.
2139 (2-3)

A rcdasfürdö igazgatósága.

t

267

266
Mindennemű

2181

valódi, természetes

Nagyszerű árleszállítása

és ezidei töltésű

ÁSVÁNYVIZEK
folyvást kaphatók

PFEIFER ISTVÁN,

fűszeráruk és ásványvizek kereskedésében Pesten, a 2 matrózhoz,
az uri és zsibárus-utrza szögletén.

Figyelemreméltó vásári jelentés.

WOT Jótállás mellett tiszta vászon fris "^jf
és hibátlan kelmékből

METH S. rumburgi vászonkereskedése
BEC8BOL.

2145 (1-4)

a mostani pesti vásár alatt

a régi színháztéren, 1-sö ez. a. sarokboltban, szemközt a Privorski-kávéházal,
uj árjegyzékét — sokkal olcsóbban, mint bárki másnál — azon megjegyzéssel teszi
közzé, hogy ezen bámulatos olcsó árak következtében a legjobb és legnehezebb
valódi vásznak (pamut nélkül) mellett minden verseny lehetlenné lesz.
A vásznak á r a : 9 f §
1 vég 80 rőfös jó kézi fonalvászon, beesár 1 6 ft, most csak 8 ft.
1 vég 30 rőfös valódi fehér fonalvászon, becsár 18 ft, most csak 9 ft.
1 vég 30 rőfös csinositlan házi vászon, becsár 20 ft, most csak 10 ft.
1 vég 30 rőfbs szépen fehérített kreasz-vászon, becsár 24 ft, most csak 13ft.5O kr.
1 vég 30 rőfös valódi rumburgi vászon, becsár 28—32 ft, most csak 14—16 ft.
1 vég 30 rőfös igen jeles rumburgi vászon, leginkább használható férfi-ingekre,
becsár 36—40 ft, most csak 18 —20 ft.
1 vég 60 röfós legnehezebb fehér fonal vászon, legalkalmasb lepedőknek, becsár
32 ft, most csak 16 ft.
1 vég 37 rőfös rumburgi dupla ezérnavászon, különösen tartós, becsár 28—32 ft,
most csak 14—16 ft.
1 vég 40 rőfös valódi hollandi ezérnavászon, becsár 28 ft, most csak 15 ft.
1 vég 38 rőfös valódi rumburgi ezérna vászon, becsár 30 ft, most csak 16 ft.
1 vég 36 rőfös igen jeles rumburgi vászon, különösen agyi ruhákra alkalmas
becsár 32—36 ft, most csak 16 — 18 ft.
1 vég 40 rőfös különösen jó irlandi vászon, becsár 84 ft, most csak 17 ft.
1 vég 50 rőfós valódi hollandi szövet, becsár 40 ft, most csak 20 ft.
1 vég 50 rőfös valódi irlandi szövet, becsár 44—48 ft, most csak 22—24 ft.
1 vég 60 rőfös igen jeles belgiumi szövet, leginkább használható férfi-ingekre,
becsár 60—70-80 ft, most csak 80—85—40 ft.

M O D E R N L A J O S első s legnagyobb vászon-rnhanemüek-gyáriraklnrnntik Bécsben, Taclilanben 11-dik szám alatt.

Urak, hölgyek és gyermekek sz.áinárakiárusUási csekély áron.

A. valódiságaért, jó munka és szabásért jótállás biztosittatik, mindamellett, hogy az
árak ily csekélyre szállíttattak le, mely bizonyára mindenkit csodálkozásra fog
ragadni s a legcsekélyebb próbavásárlás ismételt megrendeléseket fog maga után
vonni. Megrendelések minden irányban s minden kívánalomnakmegfelelőleg fognak
eszközöltetni. Ingek, melyek a testhez jól nem állanak vagy nem tetszenének —
áronnal visszaküldhetők.

IPF* Árjegyzéke a rubaneiuűeknek minden nagyságban. "•B

Szabott arak, még az isinéti eladókra nézve is, s a kereskedőknek változatlannl:

Kész férfi-ingek, legjobb kézimunka.

Fehérfonal vászon ingek
2 ft. 50 kr. helyett csak
Finomféliek redőzött mellel
4 „ 50 „
„
„
Finom irlandi vagy rumburgi vászon ingek
6 „ — „
„
„
Finom hollandi vászon ingek
. . . . 6 „ 50 „
„
„
Finom rumburgi kézifonat vászon . . .
7 „ 50 „
,,
„
Legfinomabb rumburgi vászon, legszebb
kézimunka
.
10 „ — „
„
„
Legfinomabb belga batiztvászonból
. . 12 „ — ,,
„
„

Fehér és szines shirting-ingek.

Férfi-ingek fehér s h i r t i n g b ő l . . . . .
L e g f i n o m a b b franczia s h i r t i n g b ő l
. . .
L e g ú j a b b r a j z o l a t ú szines i n g e k
. . .
C s i n o s szines s h i r t i n g - i e g e k
V a l ó d i f r a n c z i a szines b a t i z t - i n g e k
. .
L e g ú j a b b fehér b á l i n g e k

Orosz vászon, vitorlavászon és trill férfi nyári öltözetekre, rőté 30, 35, 40, 45—50
krig a legfinomabbak.
tuczat valódi fehér vászon-zsebkendő, 2 ft. 40 kr.
„
„
ti
v
nőknek 3. 4, 5, 6, 7—8 ftig
1 tuczat nagy rumburgi vászonzsebkendó 4, 6, 6, 7 ft.
1 tuczat nagy szines vászonzsebkendő különösen jó minőségű 6 ft.
1 tuczat vászon damast asztalkei dőcske 4, 5, 6, 7—8 ftig.
1 rumburgi damaszt-asztalteriték 6 személyre 6, 6, 7, 8 ftig.
1 tuczat jó konyhatörülköző 2 ft. 60 kr., különös jó 3 ft.
A legszebb szines férfi-ingek darabja 2 ft.
A legszebb és legfinomabb si.ines franczia batistt férfi-ingek dbja 2 ft. 50 kr.
Igen jó szabású férfi-ingek legjobb rumburgi vagy hollandi vászonból, dbja2 ft, 2
ft
- 50 kr., 3 ft, 3 ft, 50 kr., 4 ft, 4 ft 50 kr. 5 - 6 frtig.
Férfi-gatyák igen jó erős vászonból 1 ft. 50 kr., 1 ft. 80 k r , legjobb rumburgi vászonbóHél vagv egész magyar 2 ft.
Női ingek rumburgi vagy hollandi vászonból, darabja az egyszerűn készülté 1 ft.
60 kr„ hurkolt 2 ft, finoman bimezve 3 ft. 50 kr., 4, 5 ft.
A legszebb szinü és legújabb mintájú egészen finom gyapjú-ágytakarók
14—16 ftig.
p é n z

\\„

e 6 e ea

párja

beküldése vagy utánvét mel-

A levelek ekkép czimzendók:

METII s . Bécsből, a régi színháztéren 1-sö sz. a. a sarok-1
boltban, szemben a Privorski-kávéházzal Pesten.

k r helyett
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

csak
„
„
„
„
„

80 k r .
30 „
80
— „
50 „

4 „ 50 „
5 „ 50 „
1
2
1
2
3
8

ft. 80
„ 80
„ 80
„ 50
„ 60
„ 60

kr.
,,
„
„
„
„

3 ft. — kr. helyett csak
5 „ — „
,,
„
5 „— „
,.
,,
6 „ 50 „
„
„
6 ,, 50 „
„
„
7 „ — ,,
„
„
6 „ 60 „
„
„
16 „ — ,,
,,
„
4 „ — „
„
„
6 „ — „
„
„
5 „ 80 „
,,
„
6 „ — „
,,
,,
12 „ — „
„
„
15 „ — ,,
„
„

1 ft. 90 kr.
2 „ 80 ,,
2 „ 80 „
8 „ 80 „
3 „ 50 ,,
8 „ 50 „
4 „ 50 „
7 ,, — ,,
2 „—„
2 „ 80 „
2 „ 80 „
3 „ 50 „
5 „ 50 „
7 „ 50 „

20 „ — „
„
„
10 „ — ..
3 ft. 50, 4 ft. 50, 5—6 ft. 50 krig.
5 ft., 5 ft. 50—6 ft. 50 krig.
.

Legfinomabb 50 rófős irlandi vagy rumburgi vászon . 50 ft. helyett csak 24 ft.
Legfinomabb 50 rőfös batiztvászon
80 .,
„
„
45 „
Jóféle vászon-zsebkendők V» tuczat . . ' . . 1ft.,1 ft. 50, 1 ft. 80 kr.—2 ftig.
Legfinomabb zsebkendők, s vászonbatiztból '/t tuczat
. . . 2 ft., 2 ft. 50 krig.
Csinos férfi-gallérok % tuczat
1 ft. 50 kr., 1 ft. 80 kr.—2 ftig.

Vászon férfi lábravalók.

1 ft. 50, 1 ft. 80 kr., finom rumburgi 2 ft., 2 ft. 20 kr.
Vidéki megrendelések postai utánvét, mellett. Ingek megrendelésénél a nyaktérj
kívántatik.
An das Central-Depot der ersten Leinwa'gcheNiederlage des LOUIS MODERN, Wien, Stadt
Tuchlauben Nr. U .
2054 (6 -12)

Porté voit en miniatűré d'Abraham á Paris,

Egy hallási szernek felfedezése, mely hathatóságát tekintetbe véve, minden egyebet fölülmúl, mely mindeddig ezen baj enyhitésére használatban volt. Ezen kis szer alig
észrevehető, midőn a fül szerint szerkesztve, csak egy centiméter átmérőjű, és oly tetemesen hat a hallásra, hogy a leghiányosb életmű visszanyeri ezáltal tevékenységét. A
betegek részt vehetnek a közönséges mulatságokon, a kellemetlen zugás is, melyet az
ember szokás szerint érez, végkép elmúlik. Szóval, ezen felfedezés minden csak lehető
előnyt nyújt ezen iszonyú betegségre vonatkozólag. Ezen hallási szer párja, nyomtatott
használási utalványnyal ezüstből 7 ft., aranyozott ezüstből 9 ft. o. é. Bérmentes tudakozásokra számos bizonyítvány küldetik át a szer kitűnő hathatóságáról.
2072 (5—6)
Főrakhely: Pozsonyban, WIGAND FR. KÁROLY könyvkereskedésében.

Heckenast Gusztáv
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pesti könyvkiadónál megjelent és minden könyvárusnál kapható:
Ráth György. Német-magyar és magyar-német műszóiéra az nj törvényhozásnak.
(VI., 154; I I , 80 lap, nagy 8-rét)akét rész egy kötetben keményen kötve 1 ft.50 kr.
(Deutsch-ungarische und ungarisch-deutsche Terminologie der neuen Gesetzgebung.)
Kelemen Mór. Latin-német m a g y a r tiszti szótár. Átnézte. Dr. Ballagi Mór, tanár.
1862. 92 lap, 8-rét) fűzve .
• . . . 50 kr.
Német-magyar tudományos müszótára gymnásiumok és reáliskolák számára. Deutschungarische wÍ8senschaftliche Terminologie. 1858. (VIII., 362 lap, nagy 8-rét)
fűzve
2 ft. 50 kr.
Babos Kálmán. Közhaszna m a g y a r á z ó szótar a magyar irodalmi müveiben, magán
és hivatalos iratokban, hírlapokban, folyóiratokban és társalgási nyelvben gyakrabban előforduló idegen szavak megértésére és helyes kiejtésére. (VIII. és 328 lap,
nagy 8 rét) fűzve
1 ft. 80 kr.
Molé. Uj magyar-lranczia és íranczia-magyar szótár. A legjobb kútfők szerint
szerkesztve. Harmadik tetemesen bővített és javított kiadás. Két kötet 1865. Ára
fűzve
•
3 ft. 20 kr.
1. kötet: Franczia-magyar rész. D aprés les meilleurs ouvrages publiées jusqu' a
ce jour et spécialement d aprés le dictionnarie fran^ais de Molé (420 lap 8-rét)
fűzve
, . . . . 1 ft. 60 kr.
I I . kötet -.Magyar franczia rész. Irta Babos Kálmán. (520 lap, 8-rét) fűzve 1 ft. 60 kr.

A két rész egybe kötve fél bőrbe 4 frt.

A két lap együtt:

4 hónapra . . . . 8 ft. 40 kr.
Félévre
5„— „

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS

Egy lap külön:

4 hónapra
Félévre

2 ft.
8 „

Vasárnapi I j s é Tol i I i y l j donságok
1867. második félévi folyamára.

\

(Ismeretterjesztő és politikai tartalmú két hetilap. — Az egyik eredeti képekkel dúsan illustrálva, a másik „Országgyűlési
beszédtársai bővítve.)

Rendkívüli eléflzetés Júniustól szeptemberig, 4 hónapra.

!
A küszöbön levő s már júniusra kilátásba helyezett koronáA jelen mozgalmas és várakozásteljes időben, midőn minden
uap uj mozzanatokat hoz alkotmányos fejlődésünk folyamában s zás s az azt előkészítő és követendő események a Vasáruj érdekes jelenetekkel gazdagítja a napi történetet, az időszaki ira- rapi Újságnak mind szövegét, mind képeit nagy érdekkel Ígértok kétszeres fontosságot nyernek, s a szokottnál bővebb anyaggal keznek megajándékozni. Gondoskodtunk, hogy e lap, mely másfél
rendelkezhetvén, rendkívüli érdekkel birnak. E folyton növekedő évtizedes pályáján a hazai ügyekre mindig oly kiváló figyelmet
érdeknek tulajdonítjuk, hogy a Vasárnapi Újság és Politikai fordított, az eseményekkel lépést tartva, benne az olvasó most is
Újdonságok, mint a közélet minden nevezetesb mozzanatát fel- föltalálhassa mindazt, a mi érdekest a nagy napok nyujtandanak.
Az országgyűlési és megyei élet elevensége folytonosan szaölelő s arról tájékozást nyújtó iker-vállalat, a közelebbi időben
porodó
tárgybőséggel látván el a Politikai Újdonságokat, e
folyvást szaporodni látta olvasó-korét. Czélszerünek véltük azért
téren
is,
az eddigi modorban és szellemben, kellő tájékozást nyujalkalmat nyújtani azoknak, kik ujonan óhajtanak ikerlapjaink előtandunk
az átalános és részletes politikai helyzetről.
fizetői sorába lépni, hogy már június elejétől kezdve tehessék.
Pest, május 20-án.
NAGY MIKLÓS,
HECKENAST GUSZTÁV,
szerkesztő.
kiadó.

Előfizetési föltételek:

Külön a Vasárnapi Újságra:

A Vasárnapi Újság es Politikai Újdonságok együtt:

4 hónapra (jun.—stept.)
*/t évre (július—deci,)

4 hónapra (június—szeptember)
y2 évre (jnlius—deczember)

2 ti.

3 ft 40 kr. 4 hónapra (jun.—szept.)
évre (július—decz.)
o „—

3

Külön a Politikai Újdonságokra:

2 ft.
3 „

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala.
(Pesten, egyetem-uteza 4-dik szám.)

Gazdasági gépek.
A közelgő idényre nem mulasztom el, a t. ez. földbirtokosokat s mezei gazdákat mindennemű

«-tt.

2079

1 tuczat vászon damaszt törülköző 4. 5, 6, 7—8 ftig.

ft. —
„ 25
„ 50
„ 50
„ 50
„ 60

ft.
„
„
„
„

Vásznak, zsebkendők, asztalkészületek.

1 lepedő varrás nélkül 3 rőf hosszú és 2 róf széles, csak 3 ft.
1 vég 80 rőfös szines valódi vászonkanavász ágynemü-boritékokra, becsár 1618-20—24 ft, most csak 8, 9,10, 11, 12 ftig.

3
4
2
4
6
6

1
2
2
8
3

Kész nöi-ingek, legszebb kézimunka és kéziliimzés.

Vászon női-ingek
Finom schwelczi ingek redőzött mellel
.
Finom vászonból, hurokvarrattal
Divatingek finom vászonból bimzéssel;, .
Legújabbak szív s raveurben hímezve
.
Eugenie,-legújabb móá, hímezve
. . .
Mária-Antoinette váll-ingek
Viktória, hímezve valódi valenczia csipkével
Női lábravalók legfinomabb shirtingből .
Női vászon lábravalók, hímezve . . . .
Női éjjeli corsettek angol shirtingből . .
Corsettek a legfinomabb batiztperkálból
Corsettek, díszes és gazdag himzéssel
.
Corsettek franez. betéttel, legfin. batiztból
Corsettek legfinomabbak, valódi valenczia
csipkével
Női éjjeli-ingek hosszú ujjal
Női hajfonó-köponykék finom batiztból .

1 vég 50 és 54 rófös legsúlyosabb és legjobbféle rumburgi szövet, 23, 25, 27, 29,
32, 36, 40, 42—50 ftig.

« B T Megrendelések midenhová a
lett lelkiismeretesen tcljesittetnek.

Tizennegyedik évfolyam.

A legolcsóbb ruhanemüek a világon.

(3-3)

locomobile, cséplőgépek
(göz- és járgányerőre),

vetőgépeim és szállítható malmaimra stb.
figyelmeztetni, s illetőleg azokat a legjobban ajánlani.
Mindazon uraknak, kik különösen a külföldi gyártmányok
iránt bizonyos előszeretettel viseltetnek, bátor vagyok
csak azt megjegyezni, — miszerint minden alkalmat

megragadván, a külfölddeli versenytol soha

v i s s z a nem riadtam — sőt nyilvános küzdtérre is
felhiván őket, — azon helyzetben vagyok, hogy számtalan vevőimet megnevezhetem, k i k gépeimet szilárd

munka s jó anyagra nézve, az angol gyárakból kikerült gépeknek jóval elibe helyezik.

WfST' Illustrált árjegyzékek kívánatra bérmentve küldetnek meg.
A árak a legolcsóbbra határozvák osztr. ért. bankjegyekben.

Raktár Pesten: feldunasor 16-ik sz. alatt.

2108 (5-6)

gépgyára, Alsergrund, Bécsben.

• t

Szegeden

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

könyv-, mű-, hangjegy-, Író- és rajzszer-,
valamint

antiquar-könyvkereskedést is nyitottam.
Kölcsönkönyvtáram fenáliása óta, teljes meggyőződésből állíthatom, egy jó
szervezett könyvtár kiérdemlett hírének örvend és most könyvkereskedésemmel, mely
az oskola-utczában Frnmm-féle házban létezik, összeköttetvén , azt ezentúl is, ugy mint
eddig, az irodalom legújabb és legjobb termékeivel bővíteni és a t. ez. olvasóközönség
minden igényeinek tökéletesen megfelelni el nem mulasztandom.
Könyvkereskedésein számára hetenkint 2—3 szór érkeznek küldemények, melyek az általános, de fókép a magyar és német irodalom legújabb termékeit tartalmazzák ; és valamint a tudományos irodalom minden ágaira, ugy az iskolai könyvekre is a
legnagyobb gond lesz fordítva.
llaugjegykereskedéseni a leggazdagabb választékban készletben fog tartani
mindennemű theoretlkns müveket, tankönyveket és iskolákat, nem kevésbbé k l a szikns és modern zenemüveket minden hangszerre és mieden ízles-irányban.
Személyes vagy levélbeli megrendelések üzletemben netán készletben nem levő
könyvek vagy zenemüvekre, leggyorsabban és minden porto-felszámitás nélkül
fognak végrehajtatni, 8 megérkeztök után a t. ez. megrendelőnek a kívánt utón átszolgáltatnak.
,
.
Írószerekből, a kül- és belföld legnevezetesebb gyáraival levő összeköttetésemnél fogva mindig a legjobbat, legnagyobb választékban készletben tartok és kaphatók nálam mindennemű p a p i r o s o k , trónok, r e z t o l l , pecsét viasz, tenta stb.,
valamint mindennemű nyomtatványok, úgymint: vasat-, gőzhajó-,országos- és postafuvarlevelek, kötelezvények, ügyvédi es általános meghatalmazások, számla*,
utalványok és váltók a lehető legjntanyosb a r a k o n .
Különösen ajánlom gazdagon felszerelt raktáramat minden nagyságú vonalzott
üzleti-jegyzökönyvekben a legjutányosabb g y á r i á r a k o n . Ebből megrendelések
is leggyorsabban és mindig kívánat szerint fognak véghezvitetni.
Végre bátor vagyok tetemes

antiquar-könyv-készleteniet,

mely már most is az irodalom minden ágaiból — magyar-, német-, franezu-, angol-,
Olasz- latin- és görög-műveket tartalmaz, a t. ez. közönség figyelmébe ajánlani. A művek egyenkint ugy, mint egész szakványokban rendkívül jutányos árakon adatnak el.
D J szinte veszek is egyes müveket, valamint egész könyvtárakat készpénzfizetés mellett, vagy cserében antiquar-, vagy bárminemű uj könyvekért.
Üzletemet a t. ez. helybeli és vidéki közönségnek ajánlva, vagyok
Szeged, május hóban 1867.
legnagyobb tisztelettel

2142(1-3)

TAUH B.

268
Ő cs. kir. apóst. Felségének elismerő okiratával, s elsőrendű éremmel
Pesten, és első államéremmel Bécsben kitüntetett, s legjobbnak elismert
egybefoglalt

KASZAL0-. ARATÓ-GÉPEK,

szerkezetük egyszerű és szilárd, hatásuk mindkét irányban kitűnő, két
lóval vagy két ökörrel hajthatók, és kizárólag szabadalmazott
2188

nyomtató-gépek,

(2-10)

A legnagyobb vászonruha-raktárban

Tizennegyedik évfolyam.

22-ik szám.

váczi-utcza,

„Ypsilantihoz" Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon és legnagyobb választékban mindennemű fehérnemüek fértlak, hölgyek és gyermekek számára,
úgymint:

melyek mindennemű gabnát félnyi költség m e " ' ^ ritásával tisztán
és tökéletesen, a a legegyszerűbb és alkalmas mö^. >» kinyomtatják,
kaphatók:

SOOOO darabnál több férfi-Ingek rnmbnrgi vagy hollandi vászonból darabja' 2 ft
75 kr, 3 ft, 8 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 60 kr, 6 ft, 5 ft 60 kr, 6 ft, 6 ft 60 kr, 7 ft, 8 ft
10 ft, 12 ft.
IOOOO darabnál több színes férfi-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintája 1 ft.
80 kr, 2 ft, legújabb minták és legdivatosabban varrva 2 ft 60 kr, 8 ft.
Fehér pamut madapolan férfi-ingek 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr., 4 ft.
Férfi-gatyák vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 1 ft 76 kr, 2 ft, 2 ft 26 kr.
SELMECZEN,
2 ft 60 kr, 8 ft, 3ft50 kr.
Koczó Pál urnái Pesten, Tóth Lajos és társa uraknál Debreczenben.
Nöi ingek rnmburgi vászonból, simák 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 5 ft.
Nöi ingek rnmbnrgi és hollandi vászonból hímezve 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 50 kr,
T. E. Mailer urnái Pozsonyban. A jó hatásért és tartóságért egy évig
8 ft, 9 ft, 10 ft, sveiczi és franczia mellmustrával 4 ft, 4ft50 kr, 6 ft, 5 ft 50 kr,
kezeskedik, utasítások, leírások és rajzok bérmentve kiszolgáltatnak.
6 ft, 7 ft.
Fia-Ingek vászonból 4 éves 1 ft 80 kr, 2 ft 10 kr, 6 éves 1 ft 85 kr, 2 ft 40 kr, 8 éves
2 ft, 2 ft 45 kr, 10 éves 2 ft 10 kr, 2 ft 65 kr, 12 éves 2 ft 40 kr, 2 ft 90 kr, 3 ft
60 kr, 14 éves 2ft.65 kr, 8 ft 15 kr, 4 ft 20 kr, 16 éves 8 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr.
1 ft. 50 krtól 50 ftig. Színes fin-ingek 4 éves 1 ft. 10 kr., 1 ft 25 kr, 6 éves 1 ft 25 kr., 1 ff 40 kr, 8 éves lft.
85 kr.. 1 ft 55 kr, 10 éves 1 ft. 60 kr., 1 ft 75 kr, 12 éves 1 (t. 65 kr., 2ft10 kr.,
14 éves 1 ft. 75 kr., 2 ft 10 kr, 16 ét es 1 ft. 75 kr., 2 ft 20 kr.
4 „ 50 „ 70 „
Mindennemű téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli czikkek
férfiak és hölgyek számára nagy választásban.
10 kamattal a nagy mennyiség miatt az eddigi áron alul olcsóbban.
Csipke-függönyök
4 ftól 12'/, ftig, a legfinomabb. Főraktár a legjobb amerikai krinolinnak fehér vagy hamuszin, darabja 2 ft 50 krtól
6 ftig, vörös 5 ftttíl 8 ftig.
Színes alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 7 ft 50 kr.
És sok egyéb kész fehérnemű czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmeng
tesen elküldetik.
Fehérnemű himzések n. m.:
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rnmbnrgi, hollandi, Irlandl, kreasz~és
Gallérkák
— ft. 11 krtól
3 ftig.
börvásznakban a legolcsóbb gyári árakon.
Chemizettek
— „ 50 „
3 „
Vánionzsebkendók tuczatja 8 ft, 8 ft 50 kr, 4 ft, 4ft50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft,
Gallér manchettával
— „ 33 „
5 „
7 ft 50 kr, 8ft,9 ft, 10 ft, egész 20 ftig.
Zsebkendők
— „ 30 „
30 „ Törölközők tuczatja 6 ft 60 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 - 1 6 ftig.
Színes ágyl kanavász vége 9 ft, 10 ft, 11 ft, 12 ft, 18—16 ftig.
Szoknyák
— „ — » 4—16 „
Kész fodrozattal ékesített s z o k n y á k . . . . — „ — „ 4 — 2 0 „
Valóságos vásaon-asztalnemű.
Z u a v - i n g e r s k é k párisi m i n t a u t á n készítve
.
1 ,, 5 0 ,,
1 0 ,,
Különböző f o d r o z a t o k , fátyolok, reczék, fejdiszek, pongyola-fökö Asztalkendők tuczatja 5 ft 80 kr, 6 ft 20 kr, 6 ft 60 kr, 7ft50 kr, 8ft,9 ft.
Abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig. Asztali készletek 6, 12, 18 és
tők és többféle nöi pipereczikkek nagy mennyiségben határozott
24 személyre. Legjobb minőségű kőté-czérna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
gyári áron áruitatnak
2146(1-3) Menyasszonyi készletek bevásárlásánál ajánljuk dúsan felszerelt készfehérnemü vászon és asztalnemüekbeni nagy raktárunkat, melyek minden áron már összeállivta
vannak, vagy kivánaág szerint összeállítunk.
Mindennemű megrendelések mustra szerint gyorsan és legjobban elkészittetnek.
Nagy választás agyteritok, pique és tricot-paplanokból, kávés-kendókbél és
csipke, himzések és fehérnemű gyári raktárukban Pesten, szinháztér, a
minden e nembe vágó czikkekből.
régi német színház-épület, Deák Ferencz-utcza sarkán.
Raktárunkban vett czikkeknél nagy előnyül szolgál az, hogy minden megvett, az
árjegygyel ellátott czikk 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
elégitési esetben az ár vissza is adatik.
Szállítások minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
gyorsan és legjobban eszközöltetnek,ugyszinte mindennemű megrendelések mustra szerint leghamarabb elkészittetnek.
«••>-••
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KACHELMANIV KÁROLYNÁL

Csipke-kendők
Csipke-köpenykék

Amerikai krinolinok

Pest, június 2-án 1867.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évrefift.
Csnpán Vasárnapi Újság: Egész évre 6ft.— Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 It.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtattsnal csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkr.

ift.50krtói5fti .

F1GLER ANTAL é s TÁRSA

FISCHER GUSZTÁV
színháztér, kereskedelmi banképület Pesten,

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

NÓI-ÖLTÖNY-DISZITMÉNYEKET MINDEN ÉVSZAKRA

mindennemű szalagok, gombok, kötő- és varró angol czérnák,
kötő, blmzo, fénylő és berlini pamutok, varró és tráma selymek, ispahan<
harras, nemkülönben fehér és színes organtin, mous»eline,
moult, battist-clair, perkail, tüllanglais, gyapot és czérna-ctipkéket,
továbbá gazdag raktárát
függfinytartóknak, tükörbojtoknak, csftngetyühuzóknak,
csillárzsinórok, függönyén, léoni arany és ezüst-csipkék, bojtok,
továbbá mindennemű bútor-, kocsi- és katonai paszomány-arakat,
valamint minden ezen ágat illető tárgyakat nagyban és kicsinyben.
Szintúgy található itt egy bő raktár mindennemű bélés és halcsont.
~ Megrendeléseket — a péni előleges felküldése vagy utánvétel mellett
gyorsan és pontosan teljesítünk.
2064 (9 -20)

POLLAK MÓRICZ papirkereskedéséból

egyetem-utcza 4. ez. a., az „Album"-hoz, Heckenast G.-fc'Ie házban
Pesten.

2101 l ; .-6i

Fiume.
Most, midőn a koronázás közeledtével s
annak nagy horderejű tenyéré, Fiume — a
magyar korona egyik leszakitott gyöngye
— ismét visszahelyeztetik azon államtestbe,
melyhez törvényesen tartozik s melyhez a
kölcsönös, ragaszkodás még erősebben és
bensőbben fűzi, mint maga a törvény betűje : érdekesnek tartjuk e szép tengerparti
városról egyetmást elmondani. Mindenek előtt szükséges megemlítenünk, hogy

tul a fiumei kormányzó a főrendek, a vá- a tengerészeti s kereskedelmi ismereteknek
ros követei pedig a Karok és Rendek kö- mind az elméletiekben, mind a gyakorlatiakzött foglaltak helyet a magyar országgyű- ban hírneves iskolájává vált; a nép a meglésen.
élés nehezebb gondjaitól szabadon, zavartaÁz 1809-ki békekötés folytán Fiume a lan munkásságban élvezte napjait; kikötője
a francziák kezére jutott, 1813-ig azon is ma- a kincsterhelten érkező hajókat némi oltaradt; de 1822-ben ismét alkotmányos jogai lomban részesitheté. Ekkor Fiume a szó telélvezetébe lépett s hűsége által, melyet mint jes értelmében drágaköve, egyik kincse volt
mindig, akkor is tántorithatlanul megőrzött, a magyar koronának; de megszállták Jellamidőn az erőszak tőlünk elszakítva s nehéz sics bán elámított rajongói, kiknek jöttét ré-

Kollaiits József es Dal.

Heckenast Gusztáv pesti könyvkiadónál megjelent és minden könyvárasnál kapható :

A közös viszonyok
rendezésére vonatkozó okmánytár.

(A. tizenötös albizottmány javallata. — Különvélemény. — 1866. november 17-ki kir.
leirat. -- Deczember 20 ki felirat. — A hatvanhetes bizottmány tanácskozmáoyai. —
Elfogadott javaslat. — 1867. febr. 17-ki k. leirat.)

Nagy 8-rét (VII éa 196 lap) fűzve. — Ára 1 ft.

A társadalmi tudomány
kézikönyve.

100 levélpapír névvel
— ft. 60 kr.
„Principles of aocial science" czimű munkájának átdolgozata.
100
,,
„
finomabb
— „ 80
Angolból forditotta
100
i,
„ legfinomabb
80 „
100 Mlnes levélpapír névvel
100, )i
«
,,
finomabb
.
.
.
.
.
.
n
100
,i
•'
i> legfinomabb
50 „
lr
Nagy 8-rét (XVI ée 575 lap) fűzve. — Ára 4ft.50 kr.
100 l e f é l p » P monogrammal minden színben
50 „
100
„
«
„
i,
angol papír
60 „
r
100 db- levélp«P' gyásrfoglalványnyal 8 névvel
60 „
Ugyanaz gyászmonogrammal
50 „
100 db. magasnyomású latogatáatjegy 1, 2, vagy 8-soros
80 „
100 „ kőnyomain látogalasijegy 1, 2, vagy 3-soros, koronával vagy
czimerrel
' •' ,, '
"
100
kőnyomata látog«»«sljegy vastag priatolpapiron, 1, 2, vagy
50
8-soros, koronával vagy crimerrel
1000 „ pecsétdiómark, tetszésszerinti betűkkel vagy czimerrel min50
den szinben
Vidéki megrendelések — hogyha azok kellő utasítással el vannak látva, postai
Negyed rét.— Fűzve 40 kr.
utánvét mellett gyorsan s pontosan eszközöltetnek.
1989 (11 - 2 5 )
s ITcrVír:,-* Gusztáv. _ Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt.)

HALÁSZ IMRE.

Azl§6741ki

MAGYAR FELELŐS MINISZTÉRIUM.
Nyolcz arczkép és életrajz.

Fiume.

Fiume a régibb időkben is Magyarország- igában tartá, a magyar korona drágaköveihoz tartozott; később ugyan elszakadt, nem nek egyik legbecsesebbjévé vált.
önkényt, hanem a viszonyok kényszerű haFiume legjobb napjai közé számítja azotalma folytán; de 1779. april 23-án Mária kat, melyeket Magyarországgali szorosabb
lerezia által az anyaországhoz, és pedig viszonjai között élt. 1822 után szépen emelnem mint horvát város vagy horvát kerület- kedett e város. Lakossága, mind számra,
hez tartozó, hanem Magyarország közvetlen mind anyagi erőben gyarapodott, gyárai emel!f, • V5 r é s z e > visszacsatoltatok. Az erről kedtek, kereskedelme élénkült, hajóépitészete
szóló oklevél az 1807-diki országgyűlés tör- az egész Adrián legjelentékenyebb lett; száVényczikkei között áll. Ennek alapján ezen- mos jó karban tartott közintézetet számlált,

mület, nyomát pusztulás jelezte mindenütt..
A szabadsághoz szokott nép önkény-uralom
alá igáztatott; a forgalom élénkségét, kereskedelmi útjait, a nem messze eső Triesztnek kedvező irányba terelték. A zágrábsteinbrücki szárnyvonal az utolsó oldaldöfést adta Fiume mélyen sebzett iparának s
kereskedelmének. Az épületfával és dongával való kereskedés is, az utolsó forrás, mely
a száraz felől kiviteli kereskedését táplálta,

