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37-ik szám.

KOHN PHILIPPE

Mindenkinek különösfigyelmébeajánltatik a

Forty orvos-féle átalános

Tizennegyedik évfolyam

dicséretesen ismert

SEB-TAPASZ,

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

mint Patek, PhIUppe és társa genfi hírneves ('•ragyárosok tanítványa

mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érleló s fájdalmat csillapító hatása által
eggyorsabb legbiztosabb, a egyszersmind g)ökeres gyógyulást eszközöl különnemü

D^TÖTF
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bőrkés, barnaság,
hártyásgyik(Croup,
angina) mindennemű megsértések, harapás, szúrás, vágás
vagy égés által támadható s e b e k ,
megforrdfások, darázs" vagy méhszurások, konok-fekélyek, zúzátok (contusiók) — meglepő
gyors fájdaloraesillapitással— rögrött
daganatok, gumók,
.
......
tályogok, pokolvar
(carbunculus, pustula maligna), megkeményedések, genyedések," vérkelések,-minden mirigy betegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg,
vadhús, tagszivacs, csontszú, kificzamitas és megrándulások, helyi csúz, továbbá a
szülés folytáni lábfelfakadások és sebek, fájós fekélyezett vagy már genyes női mell.
— Sok nó már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen, életveszélyes
sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és tnéhfulánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik,
hogy azután a testből közönségesen szabod kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül, könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyéneknek
számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a
legfényesebben elismertetett - rendkívüli, s legkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és feltűnő sikerdús eredményeinél fogva, melyek használata által
még elavult bajokban is eléretrek, jól megalapított és elterjedetfc hirét kétségbevonhatlanul Igazolja.
A csomagok ára 50 kr. és I frt, használati utasítással együtt.
Központi küldeményező raktár: Pesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész
urnái, király-uteza 7. sz a.
Kolosvarott: R1XDER K., gyógyszerésznél.
Zágrábban: HEGEDŰS GY., a „fekete sashoz" czimzett városi gyógyszert.
Továbbá kapható Pesten: Pfeifer J.-nál, az uri-utezában a „két matrózhoz",
és Mészáros B.-nál, a Kristóf-téren 5. sz. a. — Budán, az udvari gyógyszertárban,
és a Krisztina-városban Wlaschek E. gysz. — Aradon: Szarka J. — B.-Csabán:
Biener B. — Brailán: Dr. C. C. Hepitesnél. — Czernowitzban: Schnirch J.. Debreczenben: dr. Rótbschnek V. E. — Duna-Föld varon: Nádhera P. — Egerben: Plank Gy. — Eperjesen: Isépy Gy. — Érsekujvárott: Conlegner J . —
Ginrgevóban: Fabini E. L. — Gyöngyösön: Kocianovich J. — Győrölt: Lehner
F. — Jassyban: Jassinszky A. — Kassán: Koregtkó A. — Kecskeméten: Milhoffer I. —"Késmárkon: Genersich C. A. — Körmöczön : Nemtsek J . — Léván :
Boleman Ede. — Makón: Weil M. — Mohácson: Kreitl G. — Miskolezon: Dr.
Csáthi Szabó J. — Mitrowltzon- Kerstonoschitz A. fiainál. — Nagyváradon: HusellaM. — IVagybecskereken: Kleszky J. — N.-Karoljon: Jelinek J . — Nagyszombaton: Pántotsek R. — Nyitran: Dr. Láng E.-nél. — Pakson: Malatinszky
S. — Pécsett: Sipőcz J. — Pozsonyban: Pisztóry B. — Rimaszombatban: Hamaliár K. — Rozsnyón: Hirsch J. N. — Selmeczen: Vitkovics János. —Szabadkán: Szentiványi Jóó J. — Szathmaron: Juracskó Dániel. — Szegeden: Aigner
K. — Sz.-Fehérvárott: Braun J.-nél. — Sz.-Györgyön: Mersits J. — Szombathelyen: Pillioh F. — Temesvárott: Pecher J. E. és Jaromiss M.— Tétsön:
Karácsonyi A. — Unghvárt: Münster Gy. és társánál. — Versehetzen: Guist M.
— Veszprémben: Ferenczy K
A t. ez. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók
lennének, felszólittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez czimezve: Budára a Krisztinavárosban, János-utcza 40. sz. a. beküldeni szíveskedjen ek^ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
C^f Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések bármelyik raktár által az
árnak készpénzbeni beküldése, vagy postai utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesittetnek.
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ajánlja kitűnő, jó és olcsó óráit gazdag választékban % évi jótállás mellett, az alábbi árjegyzék gzerint:
10 ft Arany remontoir-órák hölgyeknek
Ezüst henger-órák 4 kőre . . .
85, 90, 110, 120, 185 ft.
12
„
rugóra
. .
„
horgony-órák 15 köre . . 36 „
finom aranyfoglalványnyal
14
„
„
arany födéllel 45 „
hengeróra kettős födéllel
15
., horgony savonett-órák . . 58 „
„
kristály üveggel
16
horgonyóra 15 kőre
.
16
„
,
y
v
.,
kettős födéllel
18
fedéllel . . 60, 65, 70, 80, 96 „
finom, ezüstben nehéz 20, 22, 24
„ remontoir, sav. órák aranyangol horgony-órák, kristály
ban nehéz és arany födélüveggel . . .
20, 22, 24, 26
lel . . .
110, 120, 145, 175 „
Inga-órák, havonkinti felhúzásra 16,
„ remontoir-órák 26, 80, 86 és 40
20, 22, 24 „
Arany órák hölgyek számára 4 — 8
„
óra
éafélóránkinti
ütéssel
28,30,32 „
kőre
25, 30, 36
,,
,, ., negyedóránkinti ütésSav. arany órák hölgyeknek 4 — 8
sal
48, 50, 55 „
kőre
4 \ 42, 45
Havi regu'átorok
30-32,,
Arany horgony-órák 15 kőre 50, 55, 60 „ Ébresztők 5 ft, órával . . .
. 7 „
i§PGF~ Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét mellett, gyorsan és pontosan teljesittetnek.
&tF~ Órák csőrében is elfogadtatnak.
|p£~" Kijavítások, saját szerkezetű szerszámok és gépek segítségével, Genf,
Brfissel és Paris leghirnevesb óragyárakban 6 éven át szerzett tapasztalatok alapján
2 évi jótállás mellett, a legjobban eszközöltetnek * olcsóért számittatnak.
Órák, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek.
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Pest, szeptember 15-én 1867.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Ujdoosagok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ít.
Isapan Vasárnapi Ujsag: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft. - Csnpan Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 lt.
d
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. ^ a 8 A r n a p Í l > á « é 8 P o l i t i k < " lTJ«»o"«áSoka, illetőleg: Egy, négyszer hasabzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, Háromszori vagy
" K Í 8 d Ó - h Í V a t a I n n k M a m á r a ^ ^ y e k e t elfogad Béc S be„: OppeHk A.aJo^Volbeile Nro. 22. fc H . . . . M ű l . é. ^ g . e r , Wollzei.e Nro. 9. - Bé^Z

Pályázat tanári állomásra.

A nagy-váradi reformált egyház, a kebelében fennálló 3 osztályú gymnásiumot
egy 4-ik osztály felállításával nagyobbitani határozta el.
Ennek folytán pályázatot nyit, egy — a 3-ik és 4-ik osztály vezetésére szükséges
tanári állomásra, mely — a lakbért is beleértve -- 700 ft. évi fizetéssel van összekötve.
A rendes gymnásiumí teendőkön kivül, kötelessége lesz még, az illető tanárnak, a helybeli kath. algymnásiumot látogató reform, tanulókat a hittanban oktatni.
Az ez állomásra pályázni kívánók felkéretnek, hogy képességeiket bizonyító irataikat, legföllebb f. hó 25-ig, vagy személyesen, vagy levélben az egyház alóiirott főgondnokához N.-Váradra betérjeszszék. — N.-Várad, 1867. szept. 3-án.
A főgondnok

Tar
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Imre.

Deckenast Gusztáv könyvkiadónál Pesten (egyetem-utcza, 4-ik szám) megjelent és
minden könyvárusnál kapható:

KORUNK IGÉNYEI SZERINTI

II. Rákóczy György fejedelem megválasztatása és beigtatása.
i.

A Rákóczy családból Zsigmond volt az
első, ki Erdély fejedelmi székén ült. De alig
egy évre terjedő rövid uralkodása nem adott
neki alkalmat fia számára biztosítni a trónt
ez országban, mely a szabad fejedelem választás jogát oly féltékenyen örzé é3 meg
is őrzé.
Sőt Bethlen Gábor felemeltetése után
fiának Gvörgynek kilátása sem volt arra el-

saját fia és saját veje által fosztatá meg
trónjától.
Épen e két heves, de daliás fiatal ember
szerezte meg a fejedelemséget öreg Rákóczy
Györgynek.
Rákóczy György három feladatot tűzött
maga elébe:
1. családja már is jelentékeny gazdagságát még nagyobbra emelni;
2. visszaszerezni Erdélyhez a Bethlen

ezek elhárítására meg tudta a legkedvezőbb perczet választani. Mindig kimélytelen volt, — habozó soha. Sőt előrelátása
gyanakodással párosulván, még a jövőben
lehető veszélyek elhárítását is eleve kiszámította.
S csakugyan egymásután mindhárom
czélját elérte: lassú biztonsággal, nyomonként haladva s naponként több-több tért
nyerve, naponként hárítva el az akadályokat-

GYAKORLATI

MEZÖGAZDA-TISZT.
Egyúttal czélszerfl s tannlságos kézikönyv

a földbirtokosok, bérnökök, mezőgazdaság-intézők, kezdő gazdák s tanonczok, szóval
mindazok számára, kiket érdekel a gyakorlati mezeigazdnsag.

PACZ16 U. €.

ötödik kiadása nyomán, hazánk viszonyaihoz alkalmazva átdolgozta

REISCHER ENDRE,

volt keszthelyi gazdasági tanintézetbeli, vegytan-, gazdászat-, műtan- és számvitelnek
tanára.

1864. (431 íap, n. 8-rét.) Fűzve 2 ft. 60 kr.

KERTÉSZET KÉZKÖNYVE.

Tüzetes utasítás
a konyhakertészet, virágmivelés és gyümölcsteiiyésztés
körében.

Újonnan megnyitott raktára

BRÜNNER TESTVÉREK
es. kir. szab.

Átnézte s jegyzetekkel
A legújabb kútfők után
bővítette
irta
GALGÓCZI KÁROLY.
Dr. FARKAS MIHÁLY.
Második kiadás. — Ára 80 krajezár.

r

LAMPA-GYARANAK

PESTEN,
nri-ntcza 2-dik szám, Trattner-Károlyi-féle házban,
ajánlja a legbővebb választékban,

mindennemű petróleum- és ligroin-lámpáit;
legczélszerübb

s

legújabb díszes formákban,

B4F~ a legolcsóbb gyári árakon. ~ W
Ugyszinte petróleum- és ligroine-Olajait legjobb minémüségben, a legolcsóbb árak mellett.
m i (2
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. -

Biztos és gyors megölése

patkányok s egereknek,

egy cs. kir. kiz. szab. patkány- ég egér-irtó-szerrel
gyertya alakban.

Egy darab ára 50 kr. a. é.
PESTEN: Török Jóisef gyógyszerész urnái, király-utcza 7-ik sz. a.}

Beszterczebányán: Göllner H. — Brassóban: Gyertyánffy és fiai — Csáktornyán : Kárász A. — Kpfrjeseu: Zsembery J. - Eszéken: Deszáthy István. —
Gyórött: Lehner F. — Jnssenovában: Deelovits J . — Kassán: Novelly A. —
Keszthelyen : Wiinnch F. — Kolozsvártt: Wolf J . — Lngoson: Kromler S. —
lV.-Becskereken: Nedelkovits. — Pápán: Bermüller. — Pozsonyban: Scherz
Fülöp —Segesvárt: Teutsch J. B. ~- Sopronban: Pachhofer L. — Tisza-Ujlakon- Roth J. — Újvidéken: Schreiber F. — Varasdon: Dr. Halter A. — Veröcrén : Besz K. J . uraknál.
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Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt.)

I. RÁKÓCZY GYÖRGY ÉS NEJE LORÁNTFY ZSUZSANNA.
juthatni, kivált miután Bethlen közvetlen
utódját még életében megválasztatá.
Azonban Gábor ur halála után a Bethlen család meghasonlott egymás közt. Az
özvegy Katalint leszoritá a fejedelem testvére István, s a nem remélt és nem sejtett események egész lánczolata István urat

Gábor által birt, de ennek halála után Magyarországra visszaszállott megyéket;
3. a fejedelemséget családjában örökössé
tenni.
Higgadtan, előrelátással fogott a dologhoz. Semmi akadályt sem kiméit, mi
egyik vagy másik czélja útjában állt, de

Mindenek fölött azokat tette ártalmatlanná, kiktől tartott, hogy halála esetére,
mint népszerű név örökösei, családjának
versenytársaivá lehetnek, s kik főként az
ö rendszabályainak szigora által elragadtatva, eszélytelén kísérletekkel okot,
vagy néha csak ürügyet szolgáltattak 4 a
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közügyigazgatónak főbenjáró pert kezdeni. tanároknak s Keresztury Pálnak mint mellé— Az első volt ifjú Székely Mózes, fia a jök rendelt tanítónak oktatása s Herczeg
hasonló nevű s népszerű fejedelemnek. Bir- Zsigmondnak, mint főfelügyelőnek vezetése
tokában volt azon athnaménak, mely atyját alatt, együtt más főurak fiaival nyertek okmegerősité s öt magát trónutódul jelölte. tatást a latin nyelvben s tudományokban.
Egymagában 30 év után kevéssé aggasztó És midőn idősebb fia György kilépett az iskörülmény: azzá Rákóczy üldözése tette. kolából 1638-ban, magyar nyelven atyai inKimenekült s nótáztatott. Erdélybe többé tést készített hozzá, melyet ez latinra fordínem térhetett vissza, de a porta kéznél tartá tott s kiadott.
s hiában igért Rákóczy több izben tetemes
Midőn kisebbik fia Zsigmond is elvégezte
összegeket érte, nem adta ki; nem mintha az iskolát, 1640. máj. 7-én Fehérvárit a fejevalaha komoly akarata lett volna vele meg- delem „audentiás háza előtt levő tágas ebédlő
buktatni Rákóczyt, — de kellő eszköz volt palotában" fényes vizsgát rendezett, melyen
fékentartására, rettegtetésre s mindenek fö- a lengyel követ, számos főúr, pap, professzor
lött pénzzsarolásra.
s tanulók jelentek meg. Azután 1640. június
A második volt Zólyomy Dávid, Bethlen 22-én hozzá is intézett „atyai utasítást" a
István sógora, vitéz, népszerű, dúsgazdag, jövendő polgári életben követendő elvekről
de megfontolatlan ifjú, ki hetvenkedve mon- s azt Fehérvártt kinyomatta.
dogatta, hogy „valamint fel tudta Rákóczyt
Most már mindkét fia teljes korú volt.
emelni, úgy tudandja meg is buktatni." A Egyelőre azonban még csak az idösbbet kisvédekkel szövetkezni akart s maga kezére vánta az államszolcrálatba bevezetni, kit —
folytatni háborút. A vége az lett, hogy Rá- hogy külön udvartartását saját uradalmai
kóczy szigorú téritvényt Íratott vele alá, csonkítása nélkül rendezhesse — Székelyhid
melyet oly heves ifjú, mint ő, nem tudott várával s Diószeggel és Sólyomkö várával s
megtartani. Ez alkalmat adott a nótaperre Elesddel adományozott meg, mely uradals Zólyomy bezáratott előbb Fogarasba, az- makba be is igtatta. Azután nagyváradi főután Kővárba, honnan többé ki sem sza- kapitánynyá nevezte ki, s vezettette be Kassai István s egy e végre kinevezett bizottság
badult.
A harmadik volt Bethlen Péter, az István által 1640. aug. 21-én, a hajdani szokásos,
ur fia. Ifjú Bethlen Istvánnak,a kortársaitól Gyulai Pál által készített utasítást saját pontúgynevezett kis grófnak, kora halála kétség- jaival toldván meg.
telenül a legveszélyesebb versenytárstól
menté meg őt s családját, — de Péter is, ha
nem fenköltebb tulajdonaiért, de neveért veszedelmessé válhatott. Egy, az igazság külszinével biró, de kíméletlen per oly mozgalmat keltett fel, milyenre maga sem számított. Lett alkalma tapasztalni, mily népszerű
a portán a Bethlen név, s oly háború kerekedett, mely kicsinybe múlt, hogy meg nem
buktatta. Sok pénzébe, fáradságába, küzdelmébe került a dolog lecsendesitése; de rendkívüli tehetségei fényes diadalt arattak:
megalázta a török basákat, kik hadat vezettek rá s kibékült Bethlen Istvánnal. Ezen
teljes egy évig tartó (1636.) küzdelemnek
meg lett az a haszna, hogy Bethlen többé
nem meré háborgatni.

A nagyváradi főkapitányság az ország
első s egyik legfontosabb hivatala volt, rendesen az uralkodó valamely kiválóbb rokona
kezében. ífju Bethlen István halála óta nem
töltötte be e hivatalt Rákóczy, számítván,
hogy azt majdan fiának adományozandja.
Előkészítő útnak, lépcsőnek tekinté a í'ejdelemséghez, melyre valóban nem egy lépett
váradi kapitányságból. Azután megházasitásán munkált, s Prépostvári közbenjárásával a Báthory család még egyetlen élő nötagjának Zsófiának kezét igyekezett megnyerni.
E hölgy leánya volt Endrének, Gábor fejedelem testvérének, örököse a Báthory névnek és vagyonnak s mint ilyen, valóban fejedelmi partié.
Csak egy akadály létezett: a vallás kérdése. A hölgy katholikus volt, de Rákóczy
és neje ugy hivék, hogy mert fiatal, egyszersmind hajlékony is. Remélték, hogy ha magok mellett, udvarokban tartandják, ha a
reformált vallásban nevelik és taníttatják,
ennek őszinte hivévé fogják tenni. Es annyival inkább, mert Báthory Zsófia beleegyezett az áttérésbe. Ennek folytán áthozatott
Erdélybe s a kézfogó közte és ifjú Rákóczy
György között Somlyón, 1641. jul. 29-kén
meg is tartatott.*)

Nem — senki más sem. Versenytárs
nélkül állt, rettegve alattvalóitól, tisztelve
a portától s nem háborgatva aharminczéves
háborúban elfoglalt magyar királytól. Egyelőre azonban még nem gondolt rá az ebbe
elegyedésre, s később is hosszan tette az előkészületeket. E helyett hatalma terjesztésén,
hadserge jókarba tartásán s kincstára megtöltésén munkált.
Hogy az utolsót elérhesse, a főurakkal
erős; de nem eléggé szabatos hitleveleket iraMost már a fejedelem elérkezettnek hitte
tott alá, mely azokat örökös rettegésben
tartá, Damocles kardjaként függvén fejők az időt, hogy fiának utódjává leendő meg^
felett, neki pedig tért nyitott a nóta-perekre, választatását szőnyegre hozza,
melyeket a közvádló Kassai István — az erÉhez két dolog kivántatott:
délyi törvények szövevényeiben jártas, fös1) hogy a választást a rendek országvény, „piszkos", de tehetséges férfiú — foly- gyűlésen hajtsák végre;
tatott a lépen akadtak ellen; megbizottak
által jövedelmező kereskedéseket folytatott, még: Mária'ésKata. Lorántfy kezén három család vagyona
a saját családjáé, a Kamorásoké és Dobóké. Urafelhasználta aharminczadok, bányákjövedel- egyesült:
dalmai gyöngye a pompás sárospataki volt. Kamorás Bora
mét., s a sót, kénesöt, viaszkot, mézet egyed- elhalván, Mihály ur Andrásy Katával lépett házasságra, s
árukká tette. Meggazdagodva hihetetlenül, midőn 1614. nov 26-án maga is jobblétre szenderült,
gyermekeit ennek gondjaira bizta. Zsuzsanna 1616. apr.
könnyű volt tekintélyes zsoldos csapatot tar- 16-án ment nőül Rákóczy György borsodmegyei főispántani együtt, mely aztán hatalmát csakugyan hoz. Emelkedett lelkű, ritka tehetségű nő volt: valódi
fejedelemasszony s ezenkivül házias, vallásos, tudományrettegetté tette.
szerető, ki maga is foglalkozott vallásos irodalommal,
Kétségtelenül már ez idétt forgatta fejében, hogy a fejedelemséget családjában örökössé tegye. De fiai kiskorúak lévén, lépéseket arra nem tehetett, Ezek — György és
Zsigmond — anyjok, a magas miveltségü s
emelkedett lelkű Lorántfy Zsuzsanna vezetése alatt növekedtek. *) A kitűnő fehérvári

•) Lorántfy Zsuzsanna leánya volt Serkei Lorántfy
Mihálynak s Zeleméri Kamorás Borának. Két nővére volt

„Mózes és a próféták" czimü munkát irván, több munkának kinyomatását segélyezte, s a zsinatokon
férjével
együtt részt vett. Ennek halála után feje volt családjának
s fiát jó tanácsokkal tartotta. Nagymérvű áldozatokat tett
a pataki főiskola emelésére s fejedelmi kegyekkel ápolta a
kolozsvárit is. Megérte fiának, II. Rákóczy György fejedelemnek bukását, s 1660. apr. 18-án hunyt el. Hét hét
múlva, jun. 7-én fia is követte a sírba.— II. Rákóczy György
arczképét a,, V. U." 1863-ki folyama 14-ik számából ismerik olvasóink; ez alkalommal szülői: I. Rákóczy György
és Lorántfy Zsuzsanna arczképét mutatjuk be.
*) Lásd az erre vonatkozó adatokat Szalárdy Siralmas krónikájában s Kemény János Önéletírásában.

2) hogy a porta a választást athnaméval
s a szokásos beigtatási jelvényeknek (bot,
zászló, kornyéta stb.) megküldésével megerősítse.
Mindkét dolognak kieszközlése a következő 1642-ik év elejére volt halasztva.
II.
Az erdélyi fejedelem a Portán állandó
követet tartott, kit continuus oratornak, kapitihának neveztek s ki rendesen a középnemességnek volt tagja. Szokásban volt
évenkint ős >.szel uj kapitihát küldeni be,
nehogy a bennlevő, szorosb ismeretségeket
kötvén, valami visszaélésre vetemedjék.
Ugyanakkor — szent Demeter nap előtt egy
hónappal — fökövet is ment be, rendesen az
elöbbkelő nemesség tagja, kihez a három
nemzet is hozzácsatolta a maga követeit, a
bevett szokás szerint fényes és eléggé nagyszámú kisérettel. Ekkor vitték be az adót és
ajándékokat a szultánnak, mit maga a főkövet tartozott ünnepélyes fogadtatáson beadni.
Ezenkivül folytonosan fennállt a két udvar
közt a közlekedés posták által, kik a fennforgó fontosabb események tárgyalásaira
vonatkozó levelezést kézbesítek.
1641 végén az adóval főkövetül Serédy
István krasznamegyei főispánt küldte be a
fejedelem. Ugyanaz napon, okt. 4 én kapitihává, a bennlevő Sebessi Boldizsár helyébe,
Rácz Istvánt nevezte ki. A nekik adott rendes utasítás semmiben sem mutatta, hogy
oly kiválóan fontos ügyben is kellend tájékozást szerezni, mint a fejedelem-választás;
az ilyesmit szokás volt titkos pontban adni
ki. Csak Ráczot figyelmeztette a fejedelem:
hogy a tolmácscsal, Zülfikárral óvatosan
érintkezzék, semmit se áruljon el, mit nem
akarna a nagyvezér elé juttatni, s egyéb
dolgoknak is megelőzőleg csak egyes részeit
közölje vele, mert ellenkező esetben Zülfikár
elébb megbeszéli a vezérnek s ö ekkor csak
kész válaszvételre lehetend vele szemben.*)
A követség még e hó folytán beérkezett,
beadta a tízezer arany adót s a küldött ajándékokat, és nov. közepén ki is kapta erről a
hivatalos választ. A fejedelem két kaftányt
nyert, melyeknek Erdélybe vitelével Izmael
muteferrika (azaz törvénytudó) lett megbízva.**) A főkövetség tagjai nemsokára viszszaindultak, de későbbi levelekből világos,
hogy ők már ekkor kezdték magukat tájékozni, hogy a Porta nem fogja ellenzeni, ha
az ország ifjú Rákóczy Györgyöt atyjának
utódává választja, sőt hogy erre maga a
nagyvezér is biztatta őket.
E nyomon nemsokára megindultak a világos tárgyalások.
Barcsay Ákos -— bár még fiatal ember —
egyike volt Rákóczy belső embereinek. Kényes és fontos ügyekkel már régebb idő óta
koronkint megbizatott: milyen volt többi
közt Székely Mózes ügye, kinek kiadatására
vonatkozó tárgyalásokat ö vezette. Most is
ö küldetett a portára, hogy a kapitihával
egyetértve, eszközölje ki a világos engedélyt
a trónutód megválaszthatására. S ezt annyival kevésbbé ellenzetté a porta, mert az ilynemü engedély-adás nagyon jövedelmező
volt, mert tudta, hogy a különben fösvény
Rákóczy nagyobb áldozatokra is hajlandó
lesz: midőn a választás megengedése nem
föltételezi még a választás elöleges megerősítését. Gazdag adományok kikötése mellett
meg is adta ***).
Ez alatt otthon megtörtént a választás.
*) Mindkét utasitás eredetije K.-Fehérvártt a Batthyány-könyvtárban N. 5, N. 4. 265. és 266. szám.
**) Eredetije az erdélyi múzeum-egylet könyvtárában,
***) Rácz István levele Rákóczyhoz, Konstantinápoly.
1642. márcz. 26.

III.
Öreg Rákóczy György 1642. febr. 16-ra
Gyula-Fehérvárra országgyűlést hívott öszsze. Maga e körülmény már országszerte
figyelmet keltett, mert törvény és szokás
szerint az évenkinti országgyűlést SzentGyörgy nap körül kellett megtartani.
A gyűlés két első napján szándékára
nézve tájékoztatta az országgyűlést. De nem
együttesen, hanem külön minden rendet.
Egymásután hivatta fel palotájába a tanácsurakat, azután a főispánokat s főtiszteket,
azután a királyi hivatalosokat, azuíán hasonlag külön-külön a három nemzet követeit.
Belső teremében fogadta őket s intézett hozzájok kérdést fiának leendő megválasztatása
ügyében. Mindenektől kivánsága szerint
való választ nyert, csak Haller Gábor jegyezte meg a regalisták közül,hogy az ügyre
tulajdonkép az ország adhat csak érvényes
választ, bár személye szerint ö is mellette
van. *) Ily módon meggyőződött a fejedelem, hogy az ügy ellenzés nélkül menend
véghez.

bad folyamát, mely szegénynek, boldognak
személyválogatás nélkül szolgáltatik ki.
14) A megyék és székek főhivatalai betöltése körül megtartatik a régi rend és
gyakorlat.*)
Megtörténvén a megállapodás e pontok
körül, melyek az akkori erdélyi alkotmány
szabadelvüségét fényesen igazolják, s elfogadtatván, a fejedelem által is véghezrnent
a választás és annak törvénybeigtatása. A
fejedelemnek s családjának hosszú életet s
az élőnek hosszú és boldog uralkodást kivannak. Vették a fejedelem propositióját s a
tanácsi rend izenetét: nehogy t. i. ö nagysága halála esetére az ország interregnumnak tétessék ki, óhajtandó volna, hogy utódját megválaszszák — mire ö fiáf, Rákóezy
György nagy-váradi kapitányt ajánlja. Ok is
ezért országul, három nemzetül, már több
izben érezvén az interregnum csapásait s a
szegény hazát ilyesmiknek nem akarván kitenni: ifjú Rákóczy Györgyöt országul, három nemzetül a magyarországi részekkel
együtt egyenlő értelemmel, szabad választás
utján fejedelmökké, urokká, s ö nagysága
utódává választották a megszabott conditiók
szerint, de kikötvén, hogy atyja életében s
ennek megegyezése nélkül az ország igazgatásába s kormányzatába nem fog elegyedni. Végül Isten áldását kérik rá az
árvák és özvegyek gyámolitására, az ország
megmaradására.**)

Febr. 18-án tartatott az első ülés. Kornis
Zsigmond tanács ur bevitte a rendek közé a
fejedelmi propositiot ifjú Rákóczy Györgynek megválasztatása tárgyában. Ez önmagában semmi nehézséggel sem járt s minden
ellenmondás nélkül elfogadtatott: részint az
uralkodó iránti tekintetekből, részint mert
őszintén ohajták elháritni a trón-változással
Az ifjú fejedelem márcz. 3-án voltFehérbekövetkező zavarokat; de a választással
várra érkezendő székhelyéről, N.-Váradról.
összefüggő alkotmányos kérdések megoldása
Kiment elébe a mezőre testvére, Zsigmond,
óvatosságot és megfontolást kivánt.
az udvari haddal és üdvözölte, ki maga az
Ilyen kérdés kettő volt:
országgyűlés is testületileg, melynek nevében Kornis Zsigmond tartott beszédet.
1) magok a fejedelmi propositiók, és
Márcz. 4-kén az országgyűlésen, a nagy
2) a fejedelmi külön biztosítás az alkottemplomban
véghezment a beigtatás. A szomány megtartására.
kásos
esküformát,
melylyel az alkotmány
Maga a fejedelem fölöslegesnek tartá ez
és
az
elébe
szabott
conditiók megtartására
utóbbit s egy nyilatkozattal kifejté ez iránti
kötelezé
magát,
Kassai
István tanácsur olokait: miért nem kell fiától, az ujon megvávasta
a
megválasztott
fejedelem
előtt. Lelasztott fejedelemtől „különváló assecuratiot
tette
azután
az
ország
is
a
hűség
esküjét,
kívánni."
melylyel kötelezte magát, hogy barátjának
1) Nem önjogu, fejedelmi és atyai mélbarátja, ellenségének ellensége lesz, ellene
tóságától függvén.
sem titkon, sem nyilván nem forral semmit,
2) Mert mindkét császár iránti hűségét sőt ha értesül, hogy valaki indit valamit
meg akarja tartani.
ellene: vagy neki magának, vagy belső em3) Mert az ország kormányzatába semmi berének, vagy saját elöljárójának megjelenbefolyása sincs.**)
ti.***) Az ünnepélyt csak egyházi szónoklat
Megnyugodván ez okokban, föltették a emelte, melyet a ref. püspök tartott. Délben
az öreg fejedelem az összes országgyűlést
fejedelmi conditiókat:
megvendégelte
a nagy palotában. Az ifjú
1) Nem elegyedik az ország kormányzafejedelem
pedig
következő napokon tartott
tába, igazgatásába és atyjának méltóságát,
díszebédeket.
tekintetét semmiben sem sérti.
Az ország még együtt maradt márcz. 9-ig.
2) Bethlen István adományozásait tiszEz
alatt a többi országos ügyek elintézése
teletben tartja.
mellett, elhatározák, hogy a legközelebb
3) A portától nem szakad el, s az országtartandó első törvényszékeken országszerte
nak vele való frigyét épen megtartja.
letegyék az esküt. Azután elkészítek a
4) A római császárt s más keresztyén hivatalos leveleket a Portára, melylyel megfejedelmeket, hacsak okot nem adnak rá, erösittetését s az athnámé kiszolgáltatását
haddal nem támadja meg.
kérik és azt a fennálló szokás szerint mind5) A bevett vallások szabadságát megőrzi. nyájan aláírásukkal és pecsétjükkel látták
6) A tanácsurakat s más tisztviselőket el s kijelölék a portai követeket.
állásukban megtartja, ezek hire nélkül nem
Fejedelmi s egyszersmind fökövetté Seszövetkezik külhatalmakkal s az ország te- rédy István, az ország követeivé a három
nemzet részéről: Sulyok István, Basa Tamás
rületi épségét megvédi.
7) és 8) a jogok és kiváltságok tisztelet- és Fodor István szászvárosi királybíró jelöltettek ki.
ben tartását köti ki.
Márcz. 9-én a fejedelem megerősítette az
9) Fenntartja a szabad fej edelem-válaszartikulusokat
s a Rendek még aznap széttást.
mentek. Ó maga pedig a portai ajándékok
10) Nem korlátozza a szabad szót az orelkészítéséhez látOtt.
(Folytatása kBvetk.)
szággyűlésen.
—
Szilágyi Sándor.
11) A három nemzet unióját megtartja.
*) Az 1642-diki országos vészesek a m.tud. akadémia
12) A hűtelen és ártalmas tanácsok adóit birtokában.
megbünteti.
**)Az artikulusok bevezetése az akadémia birtokában.
***)
Egykorú, Szalárdy a történetíró mint titkár által
13) Megőrzi az igazságszolgáltatás szas

*) Haller Gábor naplója 75., 76. 1.
**) Minuta a károly-fehérvári könyvtárban.
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hivatalosan kiadott példányról, mely Fehérvártt
thyányi-könyvtárban őriztetik.

a Bat-

Körtvél yesnél.
Folydogál a szőke Tisza árja,
Bíbort vet a távozó nap raja,
Sima tükrén ugy mosolyog képe,
Mint a lyányka kedvese Ölébe'.
Túlnan, innen aggott fűzek állnak,
Búcsút intve a lefolyó árnak;
Hűs vizében lombjokat íürösztik,
Megkönyezve útnak úgy eresztik.
Egy-két rózsafelleg száll az égen,
Képe ott reng a folyam tükrében,
Oly szelíden s oly óva ringatja,
, Mint gyermeket kedves, édes anyja.
A túl-parton, meddig a szem ellát,
Rétség fekszik, végtelen tenger nád, —
Arnyaiban a zöldelő sásnak
Vad virágok, szárnyasok tanyáznak.
Itt előttem rónaság, a melynek
Téréin ha délibábok lejtnek
Tündér tánczot: a nap forró délen
Ugy elnézi széles jó kedvében.
A távolban gulya, ménes látszik,
Rajtok a nap végsugára játszik; —
Innen néki ért arany-kalászok
Integetnek vég „Isten-hozzád"-ot.
Nyugovóra térnek a kaszások,
Ide hozzám hallik el danájok,
Majd az is megszün', elhal végtére,
Néma csend lép* a zsivaly helyébe.
Néma minden, csak elvétve locscsan
Felszökő hal a gyűrűs habokban, —
Vagy a réten récze rebbenése
S rendek alján pitypalaty verése . . .
Szép
Tart
Mint
Ugy

vagy alföld, még az ég is kedvel,
ölelve forró szerelemmel,
szerelmes ifjú éjjel-nappal,
mereng rád néma ámulattal.

Néma csend van. Hej! nem igy volt hajdan,
Volt e tájnak módja a zsivalyban,
Körtvélyesnél mikor tábort vertek
Hazátszerző, győzhetetlen sergek.
Harczi dalhang, fegyverek zörgése
Bévegyült az illatterhes légbe;
S merre mentek s merre Árpád szállott:
Porba omlott, a ki ellenállott.
. . . „Hol vannak?!" — kiáltok önfeledve, —
Szóm a csalfa viszhang visszaverte,
S félálomból felsivít reája
A nádasok zord bölön-bikája . . .
Töröli Károly.

Az időszámítás Angliában.
Napjainkban mind gyakrabban halljuk a magyar társadalmi körökben is emlegettetni a hires
angol jelszót: „az idő pénz" (The time is money),
a mi annak jele, hogy haladunk. Mert ha a különböző népek és nemzetek társadalmi életét tekintjük, csaknem hőmérői pontossággal látjuk emelkedni az idő becsét a szerint, a mint a polgárosultság lépcsőjén emelkednek a nemzetek. Mig a
délafrikai betschuanok napokat fecsérelnek el —
mint Livingstone írja, egy nyomorult elefántcsont
feletti alkudozásban, addig mi milliókat érő szerződéseken vagyunk tul, s viszont, mig a mi gyűléseink napokig vajúdnak egyes ügyekkel, addig
az angolok 6 — 7 hasonló fontosságú ügyet végeztek el. Nem csuda tehát, hogy épen nálok találjuk legnagyobb kifejlettségében az idővel való
gazdálkodást; mulató helyek, templomok és tanácstermek ott alig képzelhetők óra nélkül, mert
gyakran csakis néhány megszabott perez alatt
kell mindenkinek elmondani, a mit akar, s nem
lehet „per longum latum traktálnia." S valóban
Angliának nagyszerű intézményei közt nem sok
van költségesebb és egyszersmind sajátságosabb,
mint épen az, mely ez időnek, — a polgárosult
emberiség e drága kincsének, — nemcsak NagyBritanniában, hanem hogy ugy szóljunk — az egész
földön pontos meghatározására szolgál.
Ez a greenwichi csillagda. Azt hiszem tehát,
érdekes leend egy pillantást vetnünk e rejtélyes
mü belsejébe, mely régi lovagvárként ott magaslik egyedül, a greenwichi park közepén, Londontól mintegy másfél mérfóldnyire; annyival inkább,
mivel még utazóknak is ritkán sikerül ez intézetbe
bejutni a vele járó nehézségek miatt, a melyek
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nek legyőzhetéseért én is csak Piazzy Smyth valami kis dzsinek tánczoltak volna rajta, mióta
urnák a skót kir. csillagásznak tartozom hálával, aláfordult. Igen! ha nem épen dzsinek is, de csakki saját jegyét engedte át a csillagda évi meg- ugyan valami olyanformák; e lyukak a csillagda
vizegáltatására 1866. jun. 2-án.
több távcsőiből itt öszpontosuló villanysodronyok
Ha e csillagdának csakis tárgyunkra vonat- tűinek nyomásai, melyek mind egy-egy csillag vagy
kozó részét akarjuk megtekinteni, lépteink egy bolygó átmenetét jelentik a greenwichi délkörön.
igénytelen külsejű kis földszinti
szobába vezetnek. Legelőbb is a
falakon köröskörül felaggatott kü_ _._ =
lönféle alakú távcsövek tűnnek sze_ _~ _^=
münkbe. Ezek ez intézet tisztes ves__=i^==
teranjai, a hosszas égi táborozás
^ ^ g ^
alatt vénülve meg, most ifjabb, erő- "t^zi"""
teljesebb ujonczok által vannak már
^^S.
pótolva. A terem közepén látjuk ~_^í_-_
épen most is, tengelyével két derék
==L.
kőoszlopon őrködve állani ez ujonczok egyikét, a délkör-távcsőt. Egyszerű kopottas külseje nem gyanittatná velünk, hogy a föld legjelesebb egyénisége előtt állunk e nemben. Ez az, mely árgusi szemekkel vigyázza az égen a csillagok
átmenetelét a délkör előtt, számolja
őket, s mint egy számadó bojtár oly
pontosan feljegyzi még azon időt is,
midőn az ég ama fehér báránykái
egymásután átugrálnak e furcsa
esztrengán. Hogyan ? egy távcső
ennyire képes volna? Nézzük csak!
E távcső szemüvegéhez közel egy
elefántcsont billentyücskét látunk;
oly elragadtatással játszik ,néha
egyik-másik csillagász e billentyűn,
hogy azt hinnők, miszerint flórának
nézi e hatalmas rézcsövet. Pedig
korántsem! „TudjaPál mit kaszál!"
Mert habár csakugyan ad is hangot
e furcsa hangszer, ki téveszthetné e
kellemetlen czirpelést a fuvola lágy
hangjaival össze? Hanem a ki hallotta már a villanytávirdák körül,
azoknak oly sokat mondó s mégis
oly érthetetlen pityegését, mindjárt
sejthet valamit, ha e csillagdában is
egész éjjeken át hallja e kísérteties
tiktakkolást, mely a délkör-távcső
terméből látszik jönni, hol — az egy
vasárnapot kivéve, melyen Angliában nemcsak a gőzös és postaZsolczánál elesett honvédek emlékoszlopa.:
kocsik, hanem ime! még az ég kerekei is megállnak, — örökké dolgozik e távSed nunc venio ad fortissimum virum! E tecsőnél egy csillagász. E betűző szú perczegése
rem
végén
ott áll egy tisztes vén locomotive, az
a zaj, mely kivált szép tiszta éjjeken e magános
atya-óra.
Ha
a falakon átláthatnánk, amott egy
lak csendét zavarja; — ama billentyű tulajdonmásik
szobában
egy fiatal embert vennénk észre,
kép egy villanysodrony csapja, mely e távcsőn
a
mint
ama
papír
jk jegyeiből valamit nagy kolévén keresztül vezetve,
a mint a csillagász meglát
egy csillagot a délkörbe
lépni, (a mely képzelt kört
a távcsőben egy hajszál
helyettesíti,) azonnal megnyomja a csapot, s a megindult villanyfolyamot keresztülbocsátja.

ha talán valami kihágást követett el a múlt 24
óra óta. Tudhatná már e vén makranczos, hogy
azon ur mindennap gyakorolja rajta e profoszi
tisztet, s mégis ritka nap, hogy legalább valami
kis hibát ne tenne; pedig a nagy fontosságú személyeknek kis mulasztása is nagy bűn lehet, ezért
szükség, hogy isteni törvényekkel
szabályozzák lépteit! — Ez óra az,
EJ
melyet a csillagok járása szerint
igazgatnak, de ő szabályozza aztán
hatalmas karjaival az időt mindenfelé a földön, merre brit zászló lobog.
Valóban megható gondolat elképzelni, hogy mennyi érdeket tarthat feszülve minden perczben ez óra
gyenge rugója Ázsia keleti partjaitól Amerika nyugoti bérczeig. —
Mennyi remény, mennyi ábránd
hiúsulhat meg pár pillanatnyi tévedése miatt! Mert tudnunk kell,
hogy nemcsak Európában, hanem
mindenütt a brit hadsereg és tengerészeinél ez atya-óra szerint jár
a chronometereken az idő. S hogy
ép ezért mily véghetetlen pontossággal őrködnek ez óra helyessége
fölött (a mi gyakran életkérdés a
hajósokra nézve helyzetök meghatározásánál a tengeren, s a mi nélkül milliók maradtak volna veszve
sí tenger alatt csak az atlanti távirda lerakásánál is) — képzelhetjük
abból, hogy még az is számitás alá
jön, a mennyivel később veszi egyik
csillagász szeme észre a távcső hajszála elé érkezett csillagból jövő
fénysugárt, mint a másiké, mivel
tapasztaltatott, hogy a látszervek
érzékenysége szerint egyik ember
szemidege hamarább viszi az öntudatra ugyanazon benyomást, mint a
másiké; bármely véghetlen parányi
e tekintetben a különbség, itt még
ez is beszámittatik az idő meghatározásába !

Ez atya-óra aztán villanysodronyok segítségével közli saját érzel-'*- ~
meit, akaratát az angol idő számitás többi törzsatyjaival Londonban
és szerte az országban. így történhetik aztán, hogy az ország oly
távol részeiben is az angol órák nagy tömege,
mint egy óriás test egyszerre üt, egyszerre lüktet, s nincsenek kitéve az angol business (üzlet) emberek annak a szép meglepetésnek, mint
a jó debreczeniek, kik mig a Nagy templomtól
a Kis templomig érnek,
gyakran csak azt veszik
észre, miszerint a 4—5
percznyi ut alatt fél órát
késtek; t.i. nemcsak hogy
a város alsóbb részében
25—30perczczel jár előbb
a torony óra a felsőbbitől,
hanem még ugyanazon
óra mutatója is gyakran
De mit tartozik mindegy negyedet különbözik
ez a dologra? — kérdi tán
a jobb és bal toronyban.
a békétlen olvasó, boszankodva, hogy így veszteEz angol óra-rendgetjük haszontalan fecseszerben azonban legérdegessél épen azt, a minek
kesebb az u. n. időgolyó
nagy becsét mutogatjuk.
és idöágyu (Time-balt,
Várjunk csak ! s kövessük
time-gun) féle intézmény.
inkább türelemmel ama
Amaz atya-óra ugyanis
sodronyt, mely minket
egy villanytoleppel van
az épület egy másik szárösszeköttetében, melynek
nyába, az u. n. Chronograbevezető sodronya az óra
phie, vagy időjelző teremczimlapjára ér ki, ugy
be vezet. — Beléptünkkor
hogy azt az első pereztemérdek chronometemutató minden 24 órában
a
rek (most épen 217 m.),
— mert ez óra 24-re van
melyeket itt próbálnak ki,
osztva, — egyszer érinti; a
egész hangversenynyel kökivezető sodrony vége peszöntének; de e közben
dig ugyané czimlapba van
egy ismerős hang is üti
illesztve olyan formán,
meg fülünket egy ablak
hogy erre még már a mámélyedésből. Az alak azonsodpercz-mutató vége ér.
ban, melytől e jól ismert
Midőn aztán pont 1 óratiktakkolás jönni látszik,
kor mind a két mutató a
Képek a párisi világkiállításról: Szibériai orosz alattvalók.
nem az többé, melylyel az
60-ik perezre jut, hol a
előbbi teremben találkozánk; egy idomtalan, kö- molyan olvas, melyek a mellettünk levő érczhen- sodronyok végeihez ütődnek, — egy pillanatra
rülbelől 2 láb hosszú érczhenger ez, mely egy gerről tekerednek le egymásután; majd számol, megnyilik rajtok át a villany - folyam, a m i
óraművel lévén összeköttetésben, szüntelen forog és számol sokáig, de végre ime jő, kezében egy iv aztán repül a távirdákon át szerteszét a csillagJidtdn egy iv fehér papírral.
papírral, mint valami legfelsőbb rendelettel (t. i. dákba, s az idő-jelző helyekre, u. m. Deal, PlyE papir vonalai közt — a mint élőnkbe for- a csillagok forgásából kiszámított idővel) s az mouth, Liverpoolba stb., melyek közt legnevezedul, mindenféle apró lyukgatásokat látunk, mintha atya-óra felé közelget, hogy rendre igazítsa ezt, tesebb azonban az edinbourghi Skótiában.

Képek a párisi világkiállításról: Részlet az orosz osztályból.
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Itt ugyan is % mint megérkezik a villanyfo- mes nagy ur gazdagságaként szerepelnek ; ez a ' valami kis ólomrész marad az ujjakon: ez a kelyam a csillagdába, onnan a szomszéd Calton „jövő gazdagsága." Az igazhitü orosz lelke ön- zünkbe fogott étellel szivárog át a testbe. Elkehegyen felállított Nelson-emlék tetejére megy, hol kénytelenül földerül, a mint ezeken végig tekint, rülhető e mérgezés, ha a varró nem viszi szájához
már 5 perczczel elébb egy óriás vasgolyót húztak vagy rajok gondol; ,,im, ezek mind az én szol- a selymet, s azt gummis vizbe mártja, de elkeföl egy rúdon, a melynek csapját most megnyitva gáim- nem vagyok-e boldog?" igy büszkélkedik rülhető leginkább azáltal, ha a kereskedők nem
a (villanyfolyam, az idő-golyó hirtelen iezuhan, magában.
veszik meg sulymérték szerint a selymet addig,
jeléül, hogy ép e pillanatban van 1 óra. Mivel
Minden ország készített valamilyen tárgy- mig be nincs bizonyítva, hogy az ment minden
azonban a város távolabb lakóira ez idő-jelzés ki- jegyzéket azokról, a miket kiállított. Mindezen érczkeveréktől.
vált a ködös napokban nem használható, ujabb tárgymutatók közt kiállítására nézt legfényesebb
A franczia festők nagy mesterek a selyemidőben egy még elmésebb találmányt csatoltak az orosz. Tartalma is csupa gazdagság, csupa
hamisitásban,
a legközönségesebb selymet is
ehhez; t. i. a város közepén emelkedő sziklavár- büszkélkedés. Egyéb gazdagságok mellett elé
ügyesen
tudják
színezni; ólom vagy vasvegyüléknak a főutczára néző bástyáján egy hatalmas ágyú vannak sorolva névszerint az országok, melyek
kel
jelentékenyen
emelik a selyem súlyát, s rászefekszik lőporral erősen megtöltve, s a csillagdából felett ugyanaz a parancsszó szab törvényt, az
dik
az
avatatlant.
Kevés ideig tartó hordás után
egy másik sodronyon ide vezettetvén a villanyfo- országok népei faj és szám szerint, s a kincsek,
elromlik
az
ilyen
selyemruha, s a megcsalatott
lyam, ezt ugyancsak ép 1 órakor elsüti, ugy hogy melyeket földjük képes adni.
nő
nem
tudja
elgondolni,
hogy miért lesz oly
egy pillanattal a golyó leesése után egy lövés
Mit ér az a gazdagság, mely a földben van:
mennydörgése viszbangzik a sziklákra épült skót a vas, a kőszén, az arany, ha nincs értelmes kéz, hamar könnyűvé kevéssel azelőtt nehéz selyemfőváros barna falai között, elég hallhatóan hir- mely forgalomba hozza, közbirtokká tegye? Az ruhája. Az ólom- s vaskeverék lassankint elszidetve minden zugában a tudomány hatalmát. orosz réz például a legjobb egész világon; de a várog. A selyemszövet gyártása elérte csaknem
Szép látvány aztán ilyenkor, mint kapja a hem- világ nem veheti hasznát, maga Oroszország sem, netovábbját, oly szépeket tudnak előmutatni; de
zsegő utczákon ezer meg ezer kéz zsebóráját s mert oly költségesen állítja elő, hogy ha mégmásfelől a csalás is a legfőbb fokra hágott. Ha
igazitja pontra.mig az idegenek nem lévén készen egyszer olyan jó volna, sem kellene senkinek. A nőink nem tudnak ellentállani a suhogó selyemily megtámadásra, — rettenve tantorodnak a fa- népet kell elébb munkaképessé tenni mivelés által, ruha kísértésének: legalább vigyázzanak, hogy
lakhoz, midőn szemök előtt látják kavarogni a akkor aztán elhiszszük, ha Oroszország gazdagsá- azt biztos helyen vegyék. Ha a selyemruhát is
nehéz vád terheli, mennyivel valószínűbb a varrónagy füstgomolyt.
gáról beszélnek; akkor, mikor az ezüst rubelben selyem hamisitása, melyet sulymérték szerint
Ennyit áldozik Anglia az idő perczeiért*); s nem lesz évről évre kevesebb az ezüst, s az állam- árulnak ugy a gyárban, mint a boltokban.
ily világításba állitva, tűnik ki illően a hires jelszó adósság nem növekedik évről évre megdöbbentő
értelme: „Az idő pénz!"
Dapsy L.
Összegekkel. Addig hasztalan beszélik , hogy
Oroszország ennyi meg annyi millióval vesz töb1 szivacs.
bet be, mint a mennyit kiad.
Elég
rátekinteni
a
bemutatott
népek
öltözeSokan használják a szivacsot (spongyia) anélZsolczánál elesett honvédek emlék- tére és lakhelyeire, hogy összes állapotaiknak
kül hogy tudnák, ha vájjon állati vagy növényi teroszlopa.
kezdetlegessége felől fogalmat nyerjünk. Az osz- mény-e az. A természettudomány fölfedezte, hogy
tiákok sátra például néhány összetámasztott hé- az állatországnak habarcz-osztályához tartozik, a
Szeptember 2-kán d. u. 3 órakor történt meg
jazatlan fából áll, melyek fahéjjal vannak befedve; mennyiben abban a szerves élet jelei, bár igen cseazon emlékoszlop ünnepélyes leleplezése, melyet
egy nyilas fenn a füst kivezetésére szolgál, egy kély mértékben mutatkoznak. A szivacs folyó és
a borsodmegyei honvédegylet tagjai az 1849. jul.
másik a bemászáara.
tenger lakosa.
25-én Zsolczánál, az oroszok ellen vivott csatában
Az embereken kivül állított ki Oroszország
A vizből kivett szivacsból tojásfehérnyéhez
elesett honvéd bajtársaik emlékére állitottak.
Meglepő látvány volt a szikla-alapon álló kendert, lent, posztót, gyapjút, vásznat, bőrt, pré- hasonló nedv foly ki. Az anyag, mely e nedvet
meket, arany és ezüst munkát; csakhogy a finom
gránit gúla alatt, a távolról szekeren5 lóháton munkát nálok nagyobbára németek végezik, mely magából kibocsátja, vékony fonalkákból öszveszögyalog idesereglett honfiak és honleányok ezerekre fajból a hivatalos kimutatás szerint 830,000 lakik vött hálózat. E fonalak simák, egyenetlen vastagságúak, s felületök apró homok-vagy mészkőből
menő tömege, — köztök mintegy 300 honvéd, a nagy birodalomban.
alakult szálacskákkal van fedve. Nagyító üvegen
nagy része díszben, élőkön négy ezredes és két
Az orosz lovaknak is, melyek arab szárma- vizsgálva, a homokkőből készített szálak tűalakuak;
őrnagy.
A szobor Zsolcza végén a Sz. Király Pál ál- zatuak, igyekeztek hirnevet szerezni; voltak mu- a meszkőfélék pedig négy öt águak. E két vegyütal átengedett helyen, a miskolczi ut kanyarulatá- tatvány-lovaglások is; de az ár oly magasra van lék ritkán találtatik ugyanazon szivacsban; az oly
nál áil, szikla-alapon gránitból.Tetején hat ágyú- szabva, hogy nincs kedvok a lovaroknak hozzá szivacs melyben e vegyülékek egymással nagyon
R—s.
összekevervék, igen durva, használhatlan. A lyukagolyó két keresztbe fektetett ágyún nyugszik, szólani.
csos fonalokból alakul a spongyia hajléka, s a
mellet te fegyver, kard és lobogó. Oldalain aranyozott feliratok. Miskolcz felöl olvasható: „A szaA varró-selyem, mint méregkeveró'. csatornás utakon szedi magához élelmét. A fentemlitett fehéres folyadékban lakik ez állatka, sőt
badság, egyenlőség s testvériség elvérzett bajnokaiA test szerkezetét lassankint emésztő méreg maga ez a folyadék a szivacshabarcz, mert rianak." Az országút felől: „A magyar szabadságharczban 184,9. évi július 25. Z olczánál elesett az ólom, 8 tudtán kivül hány szabó, hány nő veszi gyitó üvegen át nézve kicsiny, átlátszó, kör-alaku
honvédek emlékéül emelték a borsodmegyei honvéd-magába a varró-selyemben e veszélyes méro-et. magvakat láthatni. Csodás utón és módon szívhategylet tagjai 1867." Észak felől: ,,Nyugosznak ők Ujabb fölfedezés nyomán kiderült, hogy némely se- ják föl a vizből mindazon anyagokat, melyekből
ahösjiak dúló csaták után." Szikszó felől: „Csa- lyemgyáros mindenféle szinü varró-selymet ólom- hajlékuk készül s oly művészileg szerkesztik azt
oldatba szokott mártogatni, oly czélból, hogy az össze, hogy semmi sem ronthatja le az általok
tájok a védelmezett népjog csatája volt."
ólomkeverés által a selyem súlya emelkedjék. gyártott épületet.
A leleplezésnél Földvári Sándor honvéd al- Nagy nyereséget nyújt ezen eljárás a gyárosokA szivacs alakját leírni szükségtelen, mert
ezredes, mint a borsodi honvédegylet elnöke, nak, mert mig egy font ólomczukor körülbelől 50
azt
mindnyájan
ismerjük. A keskeny lyukacsok,
nyitá meg az ünnepélyt, röviden szólva arról; kr., addig ugyanannyi selyem ötszörte-hatszorta
majd Eördögh István lépett az emelvényre, s egy drágább. Sok szabó igazolja, hogy a selyemben közlekedésben lévén a nagyobb csatornákkal, vizemlékiratot olvasott föl, melynek párja az osz- csakugyan van ólomkeverék, némeíy kötegekből vezető gyanánt szerepelnek. A természet törvélopba van elhelyezve. Utána Horváth Károly olvasztás által ki is válik, sőt nemcsak a selyem- nyeinek engedve ezeken szívják be a vizet s a naszent-péteri kath. lelkész és Futó Sámuel bocsi ben fedezhetni föl érczkeveréket, hanem szinte gyobb csatornákon bocsátják ki, mit föl nem haszref. lolkész, volt honvédek, tartottak lelkesitő minden fonalban, melyet súlymérték szerint árul- nálnak, s ugyancsak itt rakják le csirájukat. A
emlékbeszédeket, s egy lelkes debreczeni hölgy, nak. Más anyagokat is használnak a súly emelé- szivacs állati természete tény, a mit a mellett, hogy
K. S. asszonyság a szobrot a debreozeni honvéd- sére, s ha az ily fonalak a szabad levegőn állanak, a vizből kivett spongyiának halszaga s íze van,
eléggé igazol még azon körülmény is, hogy ha
egylet nevébea megkoszorúzta. Zombori Ernőd. könnyen szakadoznak el.
természetesen lehet kimulniok, szerves részük a
A vegyészet meglepőleg mutatja ki e hami- felbomlás vegymenetén megy keresztül. Egyik kék,
sítást, és ha nem mindig ólmot, de leggyakrabban másik fekete lesz; azok, melyek életökben puhák,
föl a fonalban bizonyos erezet.Tégy néhány ruganyosok, s élénk fényes színűek voltak, kimúKépek a párisi világkiállításról. fedez
szál selymet néhány csepp eczetsavanyt tartal- lások alkalmával öszveesnek, majd szétmállanak,
mazó, vizzel tölt tégely tetejébe; mihelyt a selyem s megfehérednek.
Orosz osztály.
nedvesedik, onts a tégelybe néhány csepp jódkaliBár minden tengerben van szivacs, mégsem
Két jellemző képet közlünk a párisi kiállítás oldatot: ekkor, ha a selyemszálban ólom vagy
orosz osztályából. A czár be akarta mutatni a vi- más érczkeverékvan, aza jóddal egyesül és sárgás mindenütt egyenlő mennyiségű s minőségű halászható ki. A legszebbet a görög szigetek közül szoklágnak gazdagságát » azt, hogy mennyiféle nép nedv alakjában hull vissza a tégelybe,
ták
szedni. Afinom„török" spongyiát innen vesz
felett uralkodik; ezért minden ajka népéből külFigyelmet ébresztő tény, hogy némely sedött példányokat, saját nemzeti öltözetében min- lyemben ólomoldat van. Az ólomnak a test szer- szűk. Csigahéjjakra, sziklára, néha még élőlényekre
deniket. Cserkeszek, kirgizek, osztiákok, orocsé- kezetére kártékony hatását kétségbe vonni nem is rakodnak le, de többnyire a tenger fenekén
nok, jakutok, lappok, 8 tudj' isten még mi minden- lehet. Lassú méreg az, s nagyon nehéz ellensú- készítik lakhelyüket. Egy tudós az angol pártákon
féle, névről is alig ismert törzsek, jellemző lyozni hatását. A foghus élénk piros színe bar- fedezett föl egy nagy rákot, melynek hátán egy
példányokban vannak kiállítva a nyugati világ nává válik, a fog fehér zománcza feketéssé lesz. spongyia palota emelkedett; habár ezen teher
bámulására. Oroszország ért hozzá, hogy impo- Szürke szin lepi el a szájüreget, s a lélekzet bű- gátolta is a rákot szabadságában, nem igen sokat
náljon az idegennek. Otthon az itt képviselt né- zössé tétetik e méreg által; gyakran tagbénulást, törődött véle, mert jutalmul minden a spongyia
pek ezrei nem egyebek szánandó szolgáknál, s ennek következtében halált eredményez. Egy szövedékébe ütődött tengeri féreg az ő prédájául
kiknek képzetük sincs szabadságról és jóllétről; hires orvos irta legközelebb egy franczia gyógyá- esett, s a nála hatalmasb ellenség ellen védve volt
kiknek jobb azt sem tudni, hogy emberi lények, szati lapban, hogy gyógyított egy varróintézetet a szivacs kiterjedt bástyái által.
mert akkor még fájhatna az emberi jogok teljes vezető asszonyságot, ki a selyem használata könélkülözése: - a kiállításban mindezek*egy félel- vetkeztében a varrónőkkel együtt ólombélgörcsEgyveleg.
ben szenvedett; soknak hullottak ki fogaik, mert
*) Vajon mikor fog visszaállíttatni a mi királyi in- mielőtt a selymet áthúzták volna a tűfokán, előszegedvárosi hatóság) magyar nyelven
tézetünk, a budai csillagda, hogy ne koldulná tovább az ször szájokba szokták venni a selyemszál végét, • Á
időt a nagy Magyarország a német fóldröl, midAn árnak
intézett
egy
hivatalos levelet a laibachí hatóságígy oldatik föl közvetlenül az
_ ólomméreg;
„_
„__,, ha
.._
meteorológiai észleléseire is oly szüksége volna fóldmivelö Igj
hoz.
Amazok
fölbontatlanul visszaküldöttek,
hazánknak?
pedig csak kezeivel jön érintkezésbe a selyemmel, minthogy nem értik. A szegediek ennélfogva
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hivatalosan folyamodtak a magy. belügyminiszterhez, hogy adjon nekik igazat. Jó volna biz az,
ha belügyminiszterünk az egész világot msgtanitaná magyarul! Eszünkbe jut egy 1861-b3Ü eset.
Akkor vala-nelyik hatóságunk plan3 Hollandba
Hágába intézett volt valami magyar hivatalos
iratot. No, volt lótás-futás a jámbor hollandok

kizött; nem is sejtették, m féle isten csodája
nyelv lehet az; följárták minden kézügybe eső
tudósukat, de a rébusz megfejtetlen maradt. —
Hire volt e csodának m%jd az egész országban;
igy hallotta meg egy véletlenül ott utazó magyar
pip is, ki aztán lefordította. — Cs ik igy vagyunk
biz azzal kedvas atyámfiai! Az ország határán

kivül lakó „németet" nincs hatalmunk rászorítani,
hogy magyarul tudjon!
** (Buffaloban) köteles minden pék nevének .
kezdő betűivel bélyegezni süteményeit, hogy a
hatóság rögtön, könnyen és mindig végrehajthassa
a törvényt azok ellen, kik rósz kenyeret sütnek
vagy a jót könnyebben árulják, mint szabad.

TÁRHÁZ.

A spanyol uralkodók ördögöket űztek; a
reskedő, Laroquette utcza 80. sz. a Pére-la-Chaise
temető közelében, Jákobnak nagy tisztelője, — magyar királyok sárgaságban szenvedőket gyógyiParisból irok s mégsem a tárlatról irok; any- szállást adott a csudaorvosnak. Félbenszakittatá tottakl (Ezt sem tudtam mostanig.)
nyian, oly sokat s mégis oly keveset irtak erről a a gyári munkákat s megengedé derék munkásai*
*
tárgyról, hogy a közönség már szinte vágyik va- nak, hogy a Jákobhoz tolongó betegeket a lépEgy
furcsa
kis
történetet
is
beszélnek: „Rélami egyéb után. En, hacsak változatosság okáért csőkön le s fel hordozhassák s fáradságukért némi
gen, régen egy spanyol hadifoglyot hoztak Anis a párisi táréaséletből szakitok ki egy-két képet. csekély jutalmat fogadhassanak el.
vers városába, ki a legtömöttebb szöveten keresz*
*
tül látott, kivévén, ha a szövet vörös volt.
*
*
*
*
Egyszer két asszonyság meglátogatta a fogHallották-e kegyetek hirét Jákob zuávnak'
Érdekes: miként ismerkedett meg Dufayet lyot, hogyha szenvedésein valamit enyhíteni tudha nem hallották, akkor nagyon el vannak ma- polgártárs Jákob zuávval.
! nának. A fogoly, a mint az asszonyokat meglátta,
radva a világtól s köszönettel tartoznak nekem,
Chalonsban, a nagy katonai táborban talál- hahotával kezdett kaczagni. Kérdezték tőle:
ha tőlem megtanulhatják.
koztak először s Dufayet polgártárs az uj isme- „miért nevet"? „Hogy ne nevetnék — feleié —
A bibliai Jákobról, Krisztus születése óta, birőst
ebédre hivta.
mikor egyiketöknek a köntös alatt— nincs inge!"
zonyosan nem beszéltek annyit, mint az idevaló
Az ebéd egykissé lassan folyt, a szolgálat
Az asszonyságok azt keresték, hol van legújságok két hét óta Jákob zuávról.
Naponkint hasábokat irnak róla s képét szi- nem volt elég gyors; mert a gazdasszony kezei közelebb az ajtó.
*
nezve és szinezetlen, fejét szent fénynyel övedzve, rendkívül meg voltak puffadva, alig tudott velők
szemeiből, tenyereiből csillagsugarakat lövelve fogni.
Jákobról azt irják, hogy mikor a beteget
„íme — monda Jákob — egy derék gazdstb. lenyomták és szétosztották néhány százezer
elibe
viszik s ő gyógyitóerejét gyakorolni akarja:
asszony, jó anya, ki gyermekét elválasztotta; de
példányban.
szemei
csodálatosan fénylenek.
nem vigyázott eléggé magára s a tej karjaiba
De az istenért! hát ki ez a csuda-ember?
Egy tudósító szemeivel látta, mikor kihoztak
gyűlt.
Én
meggyógyítom."
Hát zuáv s hivatala szerint a zuávok közt:
tőle egy 7 éves gyermeket. A gyermek sirt öröS az asszony egyszerre jobban lett.
trombitás,
„
Végére jártak annak is: mikor és miként mében s atyja is könyezett. Az atya mondta, hogy
*
*
gyakorolta Jákob legelőször csodatevő erejét? A a fiu 18 hónap óta vak volt s most lát. Azt is
látta, mikor bevitték hozzá egy hályogos szeműt
Ugy de mi az a zuáv?
dolog igy történt:
Lettek volna Sebastopolnál vagy Solferino„Egy pár évvel ezelőtt Jákob ezrede útban s ép szemmel hozták ki.
— Forey marsai jobban lenne, ha Jákobhoz
volt a chalonsi tábor felé. Egy vidéki kis városba
nál: nem kérdeznék tőlem.
Kisértsük meg, irjuk le; bárha tudom, hogy érkeznek; fölállítják őket a piaczon; a zenekar jőne.
— Boissy marquisnő kereste a csodaorvost,
ezer papiros zuáv sem éri fel egy valódinak még rákezdi s néhány darabot játszik. A körülgyült
de
nem
találta otthon.
hallgatók
közt
volt
egy
sánta
kis
leány,
kit
szülői
a kia körmét is.
— Egy tengerentúli asszonyság csak azért
egy
kerekes
kosárba
téve
húztak
magok
után.
A
— A zuáv mindenek felett: franczia ember.
ült hajóra, hogy lássa Jákobot.
gyermek nagyon gyönyörködött a zenében.
Kezdjük a talpánál:
Zene
végeztével
ezt
kérdi
Jákob
a
szüléktől:
— Egy gazdag özvegyasszony kezét ajánFekete czipőt, fehér harisnyát hord; lábszá—
Ez
a
gyermek
beteg?
lotta
a szegény trombitásnak.
rig érő bő veres nadrága van; sárga sujtásokKal
— Két év óta fáj a lába, nem tud járni.
— Egy fényképész 3000 frankot ígért a mifurcsán kifigurázott kék ujjast visel; fehér tur— Vegyétek csak ki a kosárból s állitsátok nap készpénzben Jákobnak azon jogért, hogy a
bánjánakveres tetejéről egy nagy sárga bojt csüng.
doktor ur arczképeit egyedül ő árulhassa. Jákob
Büszkén, pattanósan lépik; dereka merő, lábra.
Kivették, lábraállitották s — a leányka járt, nem fogadta el.
melle kidomborul; a kire néz, az meg van nézve.
nem volt semmi baja.
— Egy másik gazdag asszonyság, kit a miEgy szóval a zuáv: gyalog huszár.
A boldog apa egy vendéglőbe vitte a zuávo- nap szaggató köszvényétől szabadított meg, a
*
kat s örömének nagy voltában azt rendelte, hogy zuávot leánya kezével s 100 ezer tallér menyasz*
*
„hozzák fel a pinezét!"
szonyi hozománynyal kinálta!
És ha már most azt kérdik: de hát milyen
Jákobnak csak ki kell nyújtania a kezét s
*
*
Jákob zuáv? ezt kell felelnem: biz én nem tudom,
mindezeket markába szoríthatja.
Egyik
újság
egyik
hasábján
egy
orvosnak
soha sem láttam.
*
Hanem nyissuk fel akármelyik napilapot, következő levelét közli:
*
*
„Csodák soha sem történtek; nem is fognak
A hatóság megsokalta a dolgot s közelebbről
akárhol; imé ezt olvassuk benne:
történni; most sem történhetnek.
Dufayet polgártárs háza falára ezt a rendelést
„Közép termetű; arcza hosszúkás, barna, so„Mit gondol tehát ön, szerkesztő ur! azon függesztette ki:
vány ; orra hosszú 8 széles homloka alatt kissé
zuávról, kit csodaorvosként hirdet?
„A Laroquette-utcza kereskedői és iparosai
bemélyedt két fekete szem csillog. Körszakállát
„Meggondolta-e ön, uram! mekkora felelős- panaszt nyújtottak be, hogy a nagy tolongás
hegyesre nyírja.
séggel jár az ily dolgok közlése ?
miatt látogatóik nem juthatnak hozzájok; kereseIlyen Jákob zuáv.
„Tudja-e ön, hogy a közönség tanulni, okulni tök tetemesen szenved.
Meg kell jegyeznem, hogy az az instrumen- kíván ön újságából s joggal megvárhatja, hogy ön
Ez okból a Dafayet urnái megkezdett gyülétum, a min Jákob zuáv játszik nem „trompette", az igazat ne keverje babonával, tévelygő előítéle- sezések ujabb rendelésig fel vannak függesztve!"
hanem „trombone".
Dufayet polgártárs a hozzá halommal érkező
tekkel?
Nehogy a történelmi hűség ellen vétsek: elő„A természet törvénye ez: minden szerves levelekre — melyek mind Jákobról s az orvoslás
vettem a franczia akadémia nagy szótárát s kikeujramegkezdéséről tudakozódnak — senkinek sem
restem belőle ezt a szót. Ott igy van nyomtatva: lény változhatatlan törvények szerint születik, válaszol s közhírré teszi, hogy a hozzá intézett
„Trombone = girbegörbe tekercses trombita, fejlődik és hal meg.
„Miféle titkos emberi hatalom lenne az, mely levelekbe zárt s a válaszra szánt levélbélyegeket,
melyet az, a kifújja, tetszés szerint nyújthat vagy
a természet örök törvényeit utjokban megállítani, beadta a szegények pénztárába.
rövidíthet."
*
*
Bizonyosan szebben szól, mint az egyszerű másfelé téríteni tudná?!"
És az újságírók miként teljesitik kötelessétrombita.
•
Egy helyt azt is megemlítik, hogy mikor egy göket?
*
*
anya beteg gyermekét Jákobhoz vitte, Jákob^ nem
Nagyobb részök tréfára veszi a dolgot, elHanem már ideje, hogy arról is irjak valamit: gyógyíthatta meg, mert épen őt magát is —
mond
egy sereg nevetséges csodatörténetet s azmiért oly hires ember Jákob zuáv, a „trombone" kínozta a gyomorgörcs.
tán
—
beszél egyébről.
fúvó, ki most ezredével Versaillesban fekszik?...
*
Egyik legolvasottabb néplap azonban fontosKérem: ide hallgassanak! . . .
#
*
„A betegek; gutaütöttek, vakok, sánták,
De azért mindjárt a másik hasábon leirják, kodó, titkolózó képpel igy nyilatkozik:
„Két helytelen dolog van a világon: mindent
hogy a csodaorvoslás már nagyon régi dolog!
bénák hozzámennek. — Rajok néz.
hinni a mit az ember hall és semmit sem hinni !...
A franczia királyok skrofulásokat gyógyí- Ez a két véglet; mindkettőtől óvakodjunk!"
„Nem is kérdezi, mi a bajok; ugy iskitalálja.
„Nem rendel nekik semmi orvosságot, nem tottak.
Mikor ezt olvastam, eszembe jutott egy fúzőPyrrhus király az oldalfájósokat jobb lábáis ad be semmit. Csak egyszerűen ennyit mond:
vállakkal
kereskedő bolt fölirata a St. Sulpicenak hüvelykével érintette s a beteg jobban lett.
„Elmehettek; meg vagytok gyógyulva!"
téren.
Igy
hangzik: „hasznosak-e a füzövállakf
„S a gutaütöttek, köszvényesek, idegbetegek, Ennek a hüvelyknek valami titkos ereje volt, igen is, nem is!" (sont-ils utiles les corsets? oui
hideglelősök felveszik nyoszolyáikat és járnak: mert mikor Pyrrhus meghalt s testét megégették, et non).
*
ez a hüvelyk épen maradt; a lángok nem tudták
ismét ép, egészséges emberekké váltak."
*
*
A gyógyításért Jákob semmit el nem fogad. megemészteni.
Ez most a legnagyobb újság Parisban, miVespasián császár nyálával megkente egy
*
vaknak a szemét s ez visszanyerte szeme világát; ként a francziák büszkén nevezik: a világ főváro*
*
sában 1867-ben, a világtárlat folyamának ötödik
Versailles félreeső hely, igen messze esik rátapo3ott egy gutaütött ember karjára s a nyo- Y-x
:.:i,o„
Q„„I.A
QA™»,O1
morék
karját
rögtön
mozgatni
tudta.
Szabó
Sámuel.
hónapjában.
Paristól, vasúton három negyedóra járás; a betegekre nézve kényelmetlen.
Dufayet polgártárs, érczolvasztó, gyároske-

Mi újság Parisban?
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*
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= („Magyar zsidó") czimü hitfelekezeti ér- négy teher-hajó készül; az egyiket mar vízre is
Irodalom és művészet.
dekű folyóirat indult meg Farkas Albert szerkesz- bocsátották. 18,000 mérő búzát képes befogadni,.
— (Tompa Mihály „Halotti
Emlékbeszédei") tése mellett. A magyar irodalomból is ismert és igy a Dunán járó teherhajók között a legnamegjelentek Miskolczon, Fraenkelnél. E könyv szerkesztő beköszöntő soraiban a többek között gyobb. Ezen uj hajó magyar vasból épült. Az.
nemcsak lelkészeknek, hanem minden müveit és ezeket mondja: ,.Egé.z multam úgyszólván elő- orosz kormány szintén hat, ép ily nagyságú hajót
gondolkozó olvasónak kétségkívül kedves ado- készülete volt azon feladatnak, melynek megoldá- rendelt meg és egy gőzöst.
mány. Tompa, a kiválólag filozóf költő szintoly sára ügyfeleim felhívtak és én ezennel örömest
** (A budai szüretek) f. hó 23-kán kezdődnek.
költői lelkű bölcsész is, s ez összeforrt két tulaj- vállalkozom. Nem kevesebb az, mint egész erőmet
donához ép oly magas mérvben járul fenkölt val- arra fordítani, hogy hazám közel 300,000 ó-hitü
Közlekedés.
lásos érzelme. Eddig két kötetben megjelent egy- zsidóit a magyar eszméknek és érdekeknek meg' hÚ2Í beszédei, minden összehasonlítás nélkül leg- nyerni törekedjem."
x* (Szatmár város) körlevelet intézett minkitűnőbbek ujabb irodalmunk e nemű termékei
= (Rákosi Jenő) „Régi dal régi gyülölség- den hazai hatósághoz, kérvén, hogy írjanak föl a
közt, a mi a bölcsészi lelket, vallásos érzelmet s
ről" czimü 5 felvonásos színmüve közelebb csinos minisztériumhoz a legújabb tervek szerint elejtett
a feldolgozás művészi Ízlését illeti. A jelen kötet,
kiadásban jelent meg. E drámát most kezdik ta- debreczen-szatmár-szigeti vasútvonal kiépítését
egy pár el nem mondottan kivül, koporsók fölött
nulni a nemzeti színháznál, s ha előadják — két- sürgetve.
tartott gyászbeszédeit tartalmazza, legnagyobb
•/ (Szabolcsmegyében) lóvonatu vasutat terségkívül ez őszszel — a közönség ismét meg fog
részt oly egyének fölött, kiket a szerző jól ismert
győződni, hogy Rákosi Jenő azon kevesek egyike, veznek. Nyíregyházától Kis-Várnán és Záhonyon
s kik többnyire kedvesek v.igy tiszteltek voltak
kikhez a színmű-írás terén sok reményt köthetünk. át Ungvárig és Munkácsig. A vasút az előleges
előtte. Innen az a sajátságos melegség, mi e be= („Kossuth-album"-ot)
adnak ki Áldor terv szerint, melynek engedélyezéseérti folyamodszédeken elömlik, a közvetlenség, mi a legmélyebb
Imre és Ormódy Bertalan. Mind eredeti művek ványt egy nagyszámú bizottmány már aláirta, a
elmélkedésnek a fris benyomás jellemét köllesznek benne. Előfizetési ár 2 ft., díszkötésben kijelölt irányban haladó országúton lenne épícsönzi s annyira meglep e gyászbeszédekben. Sa5 forint. Az előfizetési pénzek a Kossuth album tendő, — és pedig maguk Szabolcsmegye és körjátos vonása Tompa eme szónoklatainak azon
nyékének földbirtokosaiból alakulandó részvénykiadóhivatalába (uri-utcza 4. sz.) küldendők.
gyöngéd tisztelet a női nem iránt, mely a költő
társulat által.
—i.
(,,Der
letzte
Honvéd")
czimü
regényből
szivének ép oly dicséretére válik, a mennyire az
emberi szivet s életet ismerő bölcsész által iga- beküldetett hozzánk 3 füzet; irta Chorini ZsigBalesetek, elemi csapások.
zolva van. Különösen kiemelhetjük e tekintetből mond. H a többet kapunk belőle, többet mondunk
felőle.
A nö helye; hivatásának szépsége és fontossága
** (Tűzvész.) Mező-Keresztes városa (Bor= (Bekilldetett) hozzánk is azon egyházi beczimü beszédet, melyet Gömör egyik legkitűnőbb
sodban) f. hó 3-án leégett. Nagy szél lévén, öt óra
asszonya, a derek Draskóczy Sámuelné fölött tar- széd, melyet Mendlik Ágoston pécsmegyei áldozár alatt 300 ház hamvadt el. A baleset gyufával játtott s melyben a tisztelet, szeretet, fájdalom és Szent István napján a kapucinusok bécsi templo- szó gyermekektől eredt. A szerencsétlenség enymegnyugvás meghatóan egyesülnek; és Az édes mában tartott. Igaz magyar szellem és hazasze- hitésére herczeg Koburg 100, Prónay József képanya ujjat czimü végetlenül gyöngéd és emelke retet lengi át az egész beszédet.
viselő 200 fttal járultak azonnal. Bornemisza J ó = (Spiczig-Iczig naptára.) mely tavaly hádett beszédet, mely méltó volna, hogy minden
zsef ref. lelkész segélyzésre hivja föl az emberszépirodalmi lap vezérczikkül adja női olvasóinak rom gyorsan egymásra következett kiadásban barátokat.
s még inkább — hogy minden nemesebb érzelmű kelt el, mint szerkesztője jelenti, az idén is meg** (Szegeden) márczius 27-től szept. 7-ig 33
ember elolvassa és azon befolyásról megemlékez- jelen szímoa rajzzal, két rendbeli minisztériummal, tüzeset fordult elő, 60 ház egészen leégett, 7 pezék, mit saját anyja ujjai gyakoroltak szivére, hires és hirtelen férfiak fotográfiáival, kiállítási dig lerontatott, ezek közül csak 38 ház volt bizsorsára. Egy más kitűnő vonása e beszédeknek a levelekkel, hóbortokkal, eredeti zsidó-adomákkal, tositva.
mély és igazi emberszeretet, mely Tompa müveit divatképekkel, kormányrendeleti és hímező min** (Szatmáron) a tüzesetek, egy ottani t u minden fitogatás nélkül, de annál jóltevőbb hatás- tákkal stb., stb.
dósító szerint, igen gyakoriak. Aug. 31-én este?
sal a szívre, melegíti és áthatja. Olvassuk csak
** O^j zenemű.) „Három magyar d a l " (Czu- a püspöki mosóház és istálló, szeptember 4-kén
A gyermeknevelés fontossága s nehézségei; Az em- czor és Rákosi Jenő költeményeire), énekhangra,
délben 3 szalmás ház, ugyanaz nap este egy olajberi sziv nehéz csapások alkalmával • Ösmeretlen zongora-kisérettel szerzé Wachtel Aurél. Kugler
gyár a hozzá tartozó épületekkel együtt elégett.
utas felett; Halálra ítélt mellett a siralomházban ; László bizománya. Ara 1 ft.
Hogy mindez szerencsétlenségből történt volna,
Kórházi ápolónő felett tartott beszédeket. De nem
** (Balázsné-Bognár
Vilma) a berlini kir. alig hihető.
győznők a szebbnél szebb beszédeket egyenkint dalszínházban mint „Lucia" tetszés mellett szeelsorolni s figyelmeztetni érdemökre a közönséget. repelt. A király is jelen volt.
Mi újság?
Csak egyet említünk meg mint átalánosb iro= („Az uj nemzedék és társadalmi
reformja'1)
— (Almást Balogh Pál j.) Akadémiánkat s
dalmi érdekűt: azt, mely Kazinczy Gábor sirja czimü munkára Rákoái László a megrendelési haáltalán a magyar tudományosságot érzékeny csapá*
fölötti elmondásra volt szánva, bár el nem mon- táridőt szept. végéig meghosszabbítja.
érte. Ismét elhalt egy veterán tudósunk, akadémidatott; a rövid alkalmi beszédek egyik legszebb
ánk legrégibb rendes és több külföldi tudományos
példánya ez. — Üdvözöljük a betegen is munkás
Egyház és iskola.
társaság levelező tagja: dr. Almási Balogh P á l .
szerzőt, ki a barázdát el nem hagyva, küzd fáj** (Szabadkán) f. hó másodikán dőltei, hogy Azok kik személyesen ismerték a már idős, de fiadalmaival, tudva, hogy munka az élet elsőrendű
gyógyszere; szivünkből kívánjuk,legyen az hatá- az ottani főgymnáziumhoz világi vagy egyházi tal lelkű jeles férfiút, kétszeresen fájlalják elhunylyos gyógyerejü rá nézve is. — A könyv, díszes tanárok alkalmaztassanak-e. Hosszas vita után tát, de mélyen fájlalják azok is, kik orvosi segélyében részesültek, mert benne a tudományon kivül
kiállítású nagy 8-adrétben 210 lapot tesz s ára győzött azon párt, mely világiakat óhajtott.
** (A téli félévi előadások) szülésznők szá- a szenvedő emberiség veszített el egy meleg keblii
1 ft. 60 kr.
mára a in. kir. egyetemen f. é. októberhó 1-én emberbarátot.
!?
* (T'drr István tábornok,) hazánk egyik ki*• (A magyar Shakespeareböl) most jelent veendik kezdetüket.
t
**
(A
vallásügyi
miniszter,)
mint
a
N.
Ll.
értetűnő fia, az egykori osztrák katona, ki idegen fölmeg a históriai müvek első, az összes gyűjtemény 14-ik kötete, s ,,János királyt" foglalja ma- sül, az izraelita ünnepek utáni időre izraelita zsi- dön lőn világhírű tábornokká, az egyszerű polgár
gában Arany János, és ,,II. Richárd királyt" Szász natot hivatott össze, melyen maga szándékozik ki egészen önmaga erejéből, öszeköttetései által
oly hatalomra emelkedett, a marsalai hős, szept.
Károly fordítása szerint. Sajtó alatt van, ugyan- elnökölni.
** (Az erdélyi lutheránus szászok) dr. Teuts- 10-én este % 9 órakor fővárosunkba érkezett.
csak a históriai darabok sorából, a második kötet
Mindamellett is, hogy levelei alig nyújtottak tájéis (az összes gyűjtemény 15-ik kötete), mely „ I V . schot választották superintendenssé.
""(Jászéi prépostságra) kijelöltettek a Barta- kozódást, sem hogy mikor, sem hogy minő alkaH e n r i k " mindkét részét tartalmazza Lévay József
fordítása szerint, s egy pár hét alatt könyvárusi kovics Béla érsek elnöklete alatt tartott gyűlés- lommal érkezik, senki bizonyosan nem tudta: a gőzös
forgalomba bocsátt^tik, egyszerre a már régebben ben : Kazvinszky Viktor, Szaláncsy István, Sto- kiszálló helyét és a rakpartot nagy néptömeg lepte
el, mely harsányan üdvözölte a kiszállott hazatérőt,
sajtó alatt levő 9-ik kötettel, mely „Athéni Timont" kinger Lcnárt.
még harsányabban nejét, a franczia vérü magyar
8 „ A windsori víg nőket" foglalja magá ( an.
menyecskét. A tábornok a néptömegen keresztül
** (A „Máramnros")
cziinü lap előfizetési
Közintézetek, egyletek.
kocsijához érve, katonás rövid köszönetet mondott
felhívását vettük. E lap szünetelt egy ideig s most
—• (A szatmár megyei gazdasági egyesület) a tisztelgőkhez körülbelül eképen : „Honfitársak \
újból indul m e g ; szerkesztője Szilágyi István,
évi rendes közgyűlését Szatmárt a városház ta- El vagyok ragadtatva, hogy midőn hazám főváfőmunkatársa a köztiszteletben álló képviselő,
nácstermében szept. 25-ikén délelőtt 9 órakor rosába lépek, ily sokan jelentek meg önök fogavárady Gábor. Szabadelvű szellemben fogják
fogja megtartani s főtárgya az egyesület műkö- dásomra, üdvözletüket nem fogadom el a magam
szerkeszteni a lapot, különös tekintettel az illető
dési terének szorosabb körvonalozása lesz.
részére, de elfogadom azon ügynek, melyért egész
vidék gazdászatára és kereskedelmére. Ára: év** (Felhívás)
A nógrádmegyei gazdasági életemben küzdöttem, s ez az,hogy Magyarország
negyedre 1 ft 80 kr; helyből el vitetve 1 ft 60 kr.
(Két nyelvű lap ) A Südenhorst által olasz egyesület f. évi október 6-án délután 3 órakor ismét az lehessen, a mi volt egykor. S ha mindenki
és német nyelven szerkesztett „Fiumaner Zeitung" B.-Gyarmaton a megyeházán közgyűlést fog tar- megteszi, a mit tennie kell, Magyarország nagy
(Gazzetta di Fiume) első száma már megjelent. tani, melynek főtárgyát az ugyanazon alkalommal leend." Ezzel a tábornok, nejével, kis fiával és néA l a p hetenként háromszor u.m. kedden, csötörtö- tartandó gazdasági termény-kiállítás képezendi. hány barátjával az Európa vendéglőbe hajtatott.
kön és szombaton jelenik meg, változatos tarta- — Laszly Albert, egyleti titkár.
** (Türr tábornok) meglátogatta Wenkheim
lommal. Az első szám a pesti és bécsi börze rovaminisztert
is.
Ipar, gazdaság, kereskedés.
tokon kivül hoz még különböző kereskedelmi
** (Az igazságügyminiszter) egy terjedelmes
tudósításokat. A politikai részben mindjárt legelői
** (A pesti népbank) örvendetes fejlődésnek leiratban felel Pestmegyének azon föliratára,
a lap programmjával találkozunk, melynek alapindult. Az intézet megnyitásakor, f. évi febr. 11-én melyben a megye azt fejtette föl, hogy miért nem
elve, a törvényes korlátokon belől mindent elkö980 törzs betevője volt, 7443 ft törzskészlettel; teljesité Ebeczki Emil bünvizsgáló bíró kívánalvetni, a magyar birodalom és Fiume felvirágozaz üzleti könyvek f. évi aug. végén történt bezá- mát a Kossuth levelének lefoglalását illetőleg. Az
tatására. A következő czikk a fiumei vasút ügyérásával most 1896 tagot 13,611 törzsrészlettel igazságügyminiszteri leirat Ebeczkinek ad igazat
ben van irva s a déli vaspálya társaság káros
számit; s e szerint az intézet megnyittatása óta s Pestmegyét eljárásaért megrója.
működésére figyelmeztet. A lap iránya helyes,
916 taggal és 6168 törzsrészlettel szaporodott, ösz** (A honvédelmi minisztériumban)
megkezhangja élénk s mint régen érzett szükséget pótló
szes pénztári forgalma pedig 67,295 ft 72 krra rug. dődött a honvédek segélyezése. Asserman Ferencz
közlöny, a pártolást nagyon megérdemli. Ara egy
** (A „Stabilimento Tecnico") uj-pesti hajó- vezeti ez ügyet, hozzá kell benyújtani a hiteles
évre 12 ft,, egy hóra Fiúméban 1 ft.
gyárában Carandino testvérek számára Ibrailába igazolványokat.

461

Melléklet a Vasárnapi Újság 37-ik számához 1867.
— Sárospatak. Z. E. A másik rajzot bizonyos alka** (Herczeg Lichtenstein Ferencz) a lovasság
** (A Budapesti Közlöny) szept. 12-ki száma
két terjedelmes kormányintézkedést hoz. Egyik- tábornoka, törvényszékileg bebizonyított elmebe- lomra szántuk. Dr. Sz. arczképét elvárjuk. A V. U.-ot
legkevésbbé érheti azon vád, hogy az egyház és iskola
ben az igazságügyminiszter szólítja fel az összes tegsége folytán gondnokság alá helyeztetett, a körül érdemeket szerzett férfiak iránt ne tanúsított volna
helyhatóságokat, hogy a sajtóvétségek vizsgáló gondnokául herczeg Lichtenstein Károly, őrnagy figyelmet.
— E r d ő d . K. K. Az illető egyén még nincs Pesten.
biráit gyámolitsák. Egyszersmind közzéteszi a a hadseregben, rendeltetett.
vizsgáló birák és köz vádlók nevét. — Továbbá a
** (Egyik porosz herczeg) a pyraenei hegyek A levél tartalmát azonban tudattuk vele s legközelebb
vallásügyminiszter az alapítványi javak kezelőit közt fogságba került. A franczia őr spanyol felke- maga fog válaszolni.
arra hivja fel, hogy a folyó év végéig e javakról lőnek tartva, letartóztatá. Nemsokára azonban
lehetőleg teljes képet nyújtó rendszeres jelentést udvari távirat érkezett, melynek következtében a
terjeszszenek eléje.
herczeg legott elbocsáttatott.
407-dik sz. f. — L o y d S a m u t ó l ,
** (Kossuth Lajoshoz) Abony város is intézett
** (Névváltoztatások.) Nedits Jenő Szentklárai-ia, Steinitz Ignácz Sajosi-ra, Voloscsuk J á üdvözlő föliratot.
(New-Yorkban)
** (Az aradi honvédegylet) elnökévé Klapka nos és Endre Dallos-ra, Mucha P á l Mohai-ra,
Sötét.
Rachbauer Józs. Rankai-r& változtatták neveiket.
György tábornokot választá.
** (A sátor alj a-ujhelyi lóversenyek) szept. 29.
** (A herczeg-primás) 500 frt küldött a bués 30-dik napjain fognak megtartatni.
dai kisdedóvoda számára.
— (Felhívás a vidéki színészekhez.) Alulirt
** (Múlt vasárnap) a remete-máriai búcsú
igen népes volt. Délelőtt Pestről 19,000 ember szini ügynök által biztos havi fizetéssel a téli
ment át a lánczhidon, s e szám egy nagy része bi- idényre alkalmazást nyerhetnek: színészek, szízonyosan oda tartott. Egész napon át több mint nésznők, betanult opera és operettéi kardalnokok,
kardalnoknők s egy súgó. — Értekezhetni bér28,000 ember haladt át a lánczhidon.
** (Lichtenstein György) hazánkfia Skótiából mentes levél által szeptember hó 15-kéig Csengeri
néhány napra Pestre érkezett, itteni rokonai láto- Pál nemzeti színházi tagnál.
gatására. Azon érdemes hazánkfiainak egyike, kik
a forradalom után külföldre menekülve, ott szor— (Igazítás.) A „V. U . " 34-ik számában a
galom és kitartás által tűzhelyet alapítottak meg magyar orvosok és természetvizsgálók rimaszommaguknak. Ö egykor hires mnemotechnikai tanár bati nagy gyűléséről közölt I I . sz. tudósításban
volt, 49-ben a magyar kormány megbízásából dr. Lészay Dániel, Erdélyben Szászvároson lakó
Németországba utazott s azután Skótiában tele- érdemes tudósunk neve hibásan volt Lisznyaipedett le.
nak szedve.
** (Borzalmas öngyilkosság) történt f. hó 9Adakozások Pákh Albert síremkén éjjel a lánczhidon. Éjféltájban valaki fölmálékére.
szott a pesti hidoszlopra, s ott meglőtte magát,
ugy hogy a holttetem a vizbe hullott. A piszXXL közlés. A „Vasárnapi Újság" szerkesza
b
o
d
e
f
g
h
tolyt, melylyel a lövés történt, a hídon reggel tőségéhez beküldettek:
Világos.
megtalálták. Az öngyilkos kilétét eddig semmi
Világos indul, s 2-ik lépésre matot mond.
Pestről dr. Batizfalvy Sámuel 5 ft. — Babocsáról
nyom sem árulja el.
Pletnich Mihály 1 ft. — üebreezenből idősb Ballá Károly
** (Albrecht fb'herczeg) Budára jött és a kato- 5 ft. — Ifj. Ballá Károly 1 ft. — Spitz Sámuel egy db.
ezüst húszas. — Szerecsenből Cseke Ferencz 20 kr. — Bö- 76-dik számú játszma. — A párisi világkiálnaság fölött szemlét tartott.
könyböl Juhász György és Borbála 20 kr. — Pestről dr.
** (A Székely Közlöny) indítványozása és Pauler Gyula 2 ft. — Miklósfalvárói Solymossy Károly 20
lítási tornából.
gyűjtése folytán tiz oláhországi magyar fiu fog krajczár. — Pestről N. M. 40 kr.
(Neumann)
(Rousseau)
(Neumann) (Rousseau)
teljes ellátást és tanítást nyerni a marosvásárheA XXI-ik közlés összege 15 ft. és egy db. Világos.
Sötét.
Világos.
Sötét.
lyi ev. ref. főiskolában. E fiukat Koos Ferencz ezüst húszas.
Hd6—fő
1. e2—e4
e7—eö
18.
Bdl—el
Az I—XX-ik közléssel, együtt begyült ed- 2. Hgl—f3
bukuresti lelkész válogatta ki és hozta MarosváBa8—d8
Hb8—c6
19. Hd2—fi
sárhelyre. Czelder Márton is küld két csángó fiút dig összesen 1200 ft. — kr. 7 db. ezüst húszas és 3. Pfl—c4
Fg4-f3:
Ff8-c5
20. Bal—dl
Hf5~g3:
4. b2—b4
Fc5—b4: 21. g2—f3:
Debreczenbe, kiknek ellátásáról az ottani főta- egy db. bajor tallér.
5. c2—c3
Fb4—aö
22. Hfl—g3: Vhö-f3:
noda fog gondoskodni.
6.
Fb6—f2:
0-0 (?)
II g 8-f6
Nemzeti színház.
23. Kgl—fi
** (Nagy-Kállóban) azon a napon, midőn a
7. d2-d4
Bd8-d3:
Hf6—e4: 24. Vc2-f2:
Péntek,
szept.
6.
„Rang
és
szerelem."
Vígjáték
3
felv.
bizottmányi gyűlés Kossuth hazahívásának indit8. d4- eö:
Vf3-d3:f
0-0
25. Bdl-d3:
Legouvé
után
franeziából
ford.
Peleki.
Bf8-d8
ványát elfogadta, sok helyen az ablakokat virá9. Vdl—c2
d7—d5 26. Kfl—g2
Szombat, szept. 7. Toperczer Ilka k. a. első szini kisér- 10. eö-d6:
Vd3-döf
He4-d6: 27. Bel—e3
gokkal rakták tele, Kossuth arczképét több he- leteül: „Faust." Opera 5 felv. Zenéjét szerz. Gounod.
Hc6—eö
Vd8-d7 28. Kg2—h3
Fel— g 5
lyen kivilágiták, s volt zaj és énekszó, éltetve
Vasárnap, szept. 8. Az ünnep miatt a szinház zárva 11.
f7-f6
Vd7-g4 29. Vf2—f5
12. Bfl—dl
Kossuthot és Böszörményit.
Tűit.
Vd5—g2
h7-h6 30. Kh3—h4
13. Pc4-d3
Hetfö, szept. 9. „Hamlet."' Szomorujáték 5 felv. 14. h2—h3
** (Magyar-Sárdon) útkövezésre kősziklákat
Kg8-f7
Vg4-h5 31. Hg3—e4
Vg2-hlf
Fc8-h3: 32. Be3-g3
15. Fg5-f4
robbantván fel, nevezetes geológiai jelenségeket Shakespearetől.
Kedd, szept. 10. „Lammermoori Lucia." Opera 8 felv. 16. Ff4—g3
g7—göf
Fh3—g4 33. Bg3—h3
kaptak. Faleveleket s csigákat, melyek ott maradZenéjét szer. Donizetti.
Fa5-b6
17.
Hbl—d2
feladja.
tak ki tudja hányadik özönvíz előtti korszabói. A
Szerda, szept 11. „Londoni arszlánok.'-' Vigjáték 5
falevelek nem nagyok s hosszukó alakúak; isme- felv. Angolból ford. Csepregi.
retlen korszak ismeretlen maradványai.
Csütörtök, szept. 12. „Az idegesek.'' Vigjáték 4 felv.
Sardou után franeziából ford. Szerdahelyi.
** (A miniszterelnök) palotájába bizonyos ember behatolt s kihívó modorban szállást követelt,
Szerkesztői mondanivaló.
és
azt állitá, hogy ő államtitkár s kinevező levele pos— Pest. M. V. Az úgynevezett népies ballada nem
tai utón érkezik meg. E z ember őrült volt s kór- üti meg a mértéket. Nem abból áll a ballada-iíás, hogy a
krónikából egy darabot kivegyünk s azt hosszú lére
házba vitetett.
** (Miksa császár szakácsa) magyar volt. nyújtva, versbe szedjük. Ez pedig, egyes meglehetős stróTüdősnek hívják. A császár szerette s egyik leve- fákon kivül, alig egyéb. — A kérdésre ez a felelet: lapunk- okt. 1-töl fogva előfizethetni, postán küldve:
ban minden jó czikk számára van rovat.
lében ki is emeli hűségét. Tüdős az egyetlen eu— Pest. H. B. A juhászt egyszerűsége ajánlaná; de
A hét lapra együtt:
rópai, ki kivégeztetésekor is jelen volt.
uj egy ronás sincs benne. Még várjunk.
évnegyedre
(okt.
— decz.) . . . . 2 ft. 50 kr.
— A korcs honfiak. Politikai eszméket versbe önteni
•* (Garibaldit,) midőn a béke-kongresszusra
háládatlan
munka
;
kivált
ha
épen
mindennapi
közhelyek,
Csupán a Vasárnapi Újságra:
Genfbe érkezett, a vasút állomáson mindenütt j
nagy lelkesedéssel fogadták. Genfben az erkély- j mint a jelen esetben.
évnegyedre
(okt.—decz.) . . . . 1 ft. 50 kr.
— N.-Enyed. P. Sz. K. Az egyik kivánatot azonnal
ről beszélt a néphez. E várost az értelmiség Ró- teljesítettük; a másik nem tőlünk függ, s alig hiszszük,
Csupán a Politikai Újdonságokra:
májának nevezte. Megköszöné a derék és szabad hogy kivihető legyen.
évnegyedre
(okt.- decz.) . . . . 1ft.50 kr.
—
Debreczen.
D.L.
A
nagyobb
czikket,
meghagyása
genfi népnek, hogy minden demokratának szabad
menhelyet ad. Üdvözlé őket azért, hogy a pápaság szerint, átadtuk a „Budapesti Szemle" szerkesztőségének.
AVasárn. Újság és Polit. Újdonságok
G.-Halász. B. J . Ily fontos, életbe vágó kérdésre
ellen elsők intéztek csapást, ő — úgymond — az nem —
lehet könnyedén választ adni. Szakavatottakhoz forkiadó-hivatala.
utolsót fogja ellene intézni.
dultunk utasitásért, s az eredményt mielőbb tudatni fogjuk.
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)

SAKKJÁTÉK.

AVASÁRNAPI ÚJSÁG
Politikai Újdonságokra
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Hónapi- és
hetinap
15
16
17
18
19
20
21

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szóm.

TARTALOM.

H E T I - N A PTA R.
Katholikns és protestáns
naptár

Szeptember

Görög-orosz

Izraeliták

naptar

Szept. (ó) Elul, Ros

F 14 B. A. nev. V 13 Anthim a A 13 Anthim 15 Rebekka
16
4 Babilás
Ludmilla
Euphemia
fi Zakariás
Lambert
Lambert
17 Gör. elűz
6 Mihály
18
Irene vt.Kánt.f Irén
19
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Szidi, Konst. 7 Szoszemes
8 Kis asszony 20
Eustách hitv. f Fauszta
[Thab
9 Joachim
Máté ey.
f Máté ev.
21 Sab. Ki
Hold változásai. <$. Utolsó
negyed szombaton, 21-én, l
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173
174
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hossza | kél

P- ó. P- ó. P- f.
P6 5 86 fi 18
9 18
5 5 38 6 10 22 39
3 5 40 6 8! 86 13
2 5 42 6 6 49 59
1 5 43 6 3! 63 54
59 5 44 6 2| 77 58
58 0 45 5 59! 92 9

25 perczkor reggel.

ó.

P-

nyűg.
6. P*

7 6 6 64
7 36 8 3
8 8 9 12
8 44 10 22:
9 av 11 31
1U 17 este
11 30 1 38

II. Rákóczy György fejedelem megválasztatása és beigtatása (két arczképpel). — Körtvélyesnél. - Az időszámítás
Angliában. — Zsolczánál elesett honvédek emlékoszlopa
(képpel). — Képek a párisi világkiállításról (két képpel).
- A varró-selyem, mint méregkeverő. — A szivacs. —
Egyveleg. — T á r h á z : Mi újság Parisban. — Irodalom és
művészet. — Egyház és iskola. — Közintézetek, egyletek.
— Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közlekedés. — Balesetek, elemi csapások. — Mi újság? — Adakozások Pákh
Albert síremlékére. — Nemzeti szinház. — Szerkesztői
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.
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dúsan ellátott

legújabb bel- és külföldi

Központi szállítási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben. j

női-divatáru

OVAS. Azt tapasztalván , miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasít-j
ványaimmal szóról szóra azonosok és saját nevem aláírásával vannak hamisítva, s így külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen i
összetéveszthetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készített;
Seidlitzporok minden egyes skatulái, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmárkkal vannak ellátva.!

t CL X* CL t -

Ára egy bepecsételt eredeti kaiul variak 1 ft. 25 kr. — Használati ntasitás minden nyeJven.

E porok, rendkívüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert hári-szerek között;
tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből ksrült s kezeinknél!
levő hálairatok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok rfigzött szorulásoknál, emésztéshiány és gyomorhévnél;!
továbbá: görcsök, vese- és ideges bajokban, szivdobttgásnál, idegesség okozta főfájásnál, vértódniásnál, csúzos fogfajdalomnál, végül hysteriára, bokorra és hazamos hányásra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb j
gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyítványt tartalmaz oly betegek részéről,
kik, miután nálok minden, gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerű házi-szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egészségüknek helyreállítására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerő- ]
iratok szerzői között a társadalomnak csuknem minden osztályai, a. m. munkások, tanítók, kereskedők, iparosok, művészek, mezei |
gazdák, tanárok és hivatalnokok, sót gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek!
ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségük csupán csak a Seidlitz- j
poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

A főraktár létezik:

UHL

JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik szám alatt.
JÓZSEF ur kereskedésében, gránátos-utezában.
Ezen ezégek alatt szintén megrendelhető:

a norvégtai Bergen városból való valódi Dorsch-májhalzsirolqJ Is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimerítő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
előtt vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
vonatott, hanem a bepecsételt flvegekben levő folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a
természet által nyojtatott. — K való li Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
más
a mell- és tfidöbajokban, scrophnln* é» rachitis, kosiveny és csúz, idült bőrkiütés, szemgynladás, Ideg- és több ~*~
bajokban
alkalmaztatik
]%f O I
I
A
gyógyszerész
Bécsben,
.,ium
Storch", Tuchlauben.
1597 (48 -60)
Die in Wien 1866 prSmiirte Samenhandlung

BRtDEB FKAXKL IN PRAG.

Schillingsgasse (Poric) 1074—2. Hotel „englischer Hof",
erbittet sich rechtzeitig, unter Beifügung von 10 fl. ö . W. als Angabe per Sack. Auftrage auf nachstehende, bewShrte, vorzüglichste, direct bezogene Original-Saatgetreide und Winterrnps-Saaten unter Garantie der Echtheit:
Probsteier Saatroggen (Kom) \ 25—Söfacher 1 in plombirten Originalsacken zu
„
Saatweizen
J
Ertrag
> 1 Tonne ungefahr 2'/i nieder„
Winterrapssaat
)
österr. Metzen.
Effectuirung rechtzeitiger Ordres: Raps im August; Roggen und Weizen anfangs
September; spatere so lange Vorrath, 14 Tagé nach Empfang.
Englische Saatweizen, namentlích: Fenton, Hopetown, Hnnters, WinterTalerwrea, Redlhaff, Spaldings profillo, Kessingland, Hallets genealogischer,
Fern oder Aprll und andere in Sacken von ungefahr 2 % niederösterr. Metzen Effectuirung September; apatere Ordres vier Wochen nach Empfang.
SeelAnder Saatroggen (Kom) ) in Sacken zu l'/» niederösterr. Metzen, Effectuirung
SeelSnder Winterrapssaat
j August; spatere Ordres 14 Tagé nach Empfang.
Ferner empfiehlt sie ihr Láger sammtlicher
Iand- und forstwirthschaftlieher Samen und Geniüse-Sainen,
jetzt insbesondere von Stoppelrüben (Wasser-), engl. Futterrüben und Tnrnips,
BucLweizen (Heidekorn), amerik. Fferdezahnmais, Acker-und Riesenspörgel,
sowie auch von engl. Portland-Oment, engl. Steinkohlentheer, bestén Chamottoziegeln, Wiener-IVeustiidter Binderpech, Fiehtenpech, feinste belg. WagenTetten, Peru-Guano, Knocnenmelil etc. e t c , sowie selbe auch ihre Dienste beim
Etn- und Verkauf laDdwirthschaftl. Producte und Fabrikate, fúr Landwirthschaft und
landwirthschaftl. Fabrikationszweige nöthigen Matériáién empfiehlt; auch zu Vorschüssen auf dieselben. Sohliesslich theilt dieselbe mit, dass sie fürOesterrelch die GeneralAgentar der wiederholt mit den ersten Preisen, zuletzt auf der gegenwartigen Weltau8stellung betheilten

kön.preuss. pat. Kali-Fabrik von Dr. A. Frank in Stassfurth

übernommen hat, und empfiehlt zur Rapsbestellung, sowie zur Wiesen- und Kopfdün.
gung die Kalldungemittel derselben unter Garantie der angegebenen Gehalte an reinem Káli und Controle der lobi. agriculturchem. Versuchsstation in Prag, naraentlicb:
rohesschwefelsanresKalilO -12%, rohe schwefelsaure Kaümagnesia 16—18%,
drelfach concentrirtes Kalisalz 80—S8°/ó, fünffach concentrirtes Kalisalz
5 0 - 6 3 % , Kereinijttea ticliwefelsaures Kall 3 9 - 4 2 % , rohe schwefelsanrc IMagnesia, Kalkmagnesia. Sümmtliche Dünger sind eingemahlen. Preiscourante, Berichte
über Anwendung und Resultate dieser Dünger, Frachtangaben etc, eowie auch unsere
Samenkataloge und Berichte über Saatgetreide gratis und franco.

2191 (8-12)

szeptember l-sejétől fogva előfizethetni postán küldve
4 hóra (deczember végéig)
• • - . . . . .
6 ft. —k r .
1 hóra (szeptemberre)
1 „ 50 „
*.6—6)

Évenkint 4 búzás. I I •!
1
_
T !-•• i uu- i. A I l l I A I tfAI*tf

A „Magyar Újság" kiadó-hivatala
Pest, egyetem-uteza 4-ik sz. alatt.

2237(1-6)

Külső és titkos betegségeket
valamint

gyöngeséget

katonai s polgári kórházakban megpróbált egyszerű módszerint a bámulásig gyorsan s gyökeresen gyógyít
WEISS J. gyakorló-orvos és szülész,
érdemült osztályorvos a cs. kir. helyőrségi főkórodában Pesten. A minden
kényelemmel ellátott, gyógyczélokra
s titokbantartásra tökéletesen alkalmas rendelési helyisége:
kismezó-ntcza 3 3 . sz. a., 1-sö emelet, bejárat a lépcsőnél a terézvárosi
gyógyszertár mellett.
Rendel reggeli 3 —10 óráig, délután
1—4 óráig.
Urak s hölgyeknek külön bejárás szolgál, valamint a várószobák is
elkülönítve vannak. — Díjazott levelekre azonnal válasz adatik s kívánatra a gyógyszerek is megküldetnek.
2221 (7 — 12)

•

1

AíVIIAl/
Legközelebb, húzás | | | | t ^ | - ^ | t l ^ lICJJ
V|^K«

Főnyeremény
200,000 forint.

Legkisebb

október 11-en.
«| O l J
nyeremény 160 ft.
E kedvelt sorsjegyek készpénzfizetés mellett adatnak el a napi árfolyam szerint s részletenkinti fizetéssel.
34 havonkinti részletfizetéssel
5 ttjával.
18
',',
"
8 ft.85 krval.
vagy pedig IS bavonkinti részletfizetéssel
12 ftjaval.
T ÍVAI^YTÓTITTŰI/ • i hitelsorsjegyre 3 ft 50 kr. és 50 kr. bélyegdij.
l g e r V ü l l j O l l . 5 darab 18 ft. 50 kr., 10 darab csak 36 ft.
Hloilanrii prariafi snrüipírv A ff
évenkint4 húzás 100,000frank
luallílJHll Cl CUCIA a U l ű J C g J U 11.^ fónyereménynyel. Legközelebbi
húzás folyó évi szeptember iO-an.

WtT Társasjátékok: ~9ti

4 ftjávalévnegyedenkint20 db. minden ausztriai sorsjegyre egy badeni 35 ftos sorsjegy hozzáadásával, 25 részlet befizetéssel, melynél a befizetett összeg nem vész el.
9 V Vidékről jövő megrendeléseket gyorsan s pontosan teljesittetnek.

KÁROLY JÓZSEF,

SEB-TAPASZ,

mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érlelő s fájdalmat csillapító hatása által
gyorsabb, legbiztosabb,* egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemü
— •-••--•bajokban.— Ily bajok a torokgyuladás,
légcsőhurut,
bőrkés, barnaság,
hártyásgyik(Croup,
angina) mindennemű megsértések, harapás, szúrás, vágás
vagy égés által támadható s e b e k ,
megforrózások, darázs- vagy méhszurások, konok-fekélyek, zúzátok (contusiók) — meglepő
gyors fájdalomcsillapitással — rögzött
daganatok, gumók,
tályogok, pokolvar
(carbunculus, pustula maligna), megkeményedések, genyedések, vérkelések, minden mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg,
vadhús, tagszivacs, csontszú, kificzamitás és megrándulások, helyi csúz, továbbá a
szülés folytáni lábfelfakadások és sebek, fájós fekélyezett vagy már genyes női mell.
— Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen, életveszélyes
sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méhfulánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik,
hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül, könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyéneknek
számos 8 különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a
legfényesebben elismertetett — rendkívüli, s legkülönneműbb esetekben megpróbált hatásánál és feltűnő sikerdús eredményeinél fogva, melyek használata által
még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hírét kétségbevonhatlanul igazolja.
A csomagok ára 5 0 kr. és 1 frt, használati utasítással pgyütt.
Központi küldeményező raktár: Pesten TÖRÖK JÓESEF gyógyszerész
urnái, király-uteza 7. sz. a.
Kolosvarott: BIXDER K., gyógyszerésznél.
Zágrábban: HEGEDŰS GY., a „fekete sashoz" czimzett városi gyógyszert.
Továbbá kapható Pesten: Pfeifer J.-nál, az uri-utezában a ,.két matrózhoz",
és Mészáros B.-nál, a Kristóf-téren 5. sz. a. — Bodán: az udvari gyógyszertárban,
és a Krisztina-városban Wlaschek E. gysz. — Aradon: Szarka J. — B.-Csabán:
Biener B. — Brailán: Dr. C. C. Hepitesnél. — Czernowifzban: Schnirch J. —
Debreezenben: dr. Kóthschnek V. K. — Dana-Földváron: Nádhera P. — Egerben: Plank Gy. — Eperjesen: Isépy Gy. — Érsekojvárott: Conlegner J. —
Ginrgevóban: Fabini E. L. — Gyöngyösön: Kocianovich J. — Győrött: Lehner
F. — Jassyban: Jassinszky A. — Kassán: Koregtkó A. — Kecskeméten: Milhoffer I. — Késmárkon: Genersich C. A. — Körmöczön: Nemtsek J. —Léván:
Boleman Ede. — Makón: Weil M. — Mohácson: Kreitl G. — Miskolczon: Dr.
Csáthí Szabó J. —Mitrowitzon: Kerstonoschitz A. fiainál. — Nagyváradon: HusellaM. — Nagybecskereken: KleszkyJ. — N.-Károlyon: Jelinek J. — N a g y szombaton: Pántotsek R. — Nyitran: Dr. Láng E.-nél. — Pakson: Malatinszky
S — Pécsett: Sipőcz J. — Pozsonyban: Pisztóry B — Rimaszombatban: Hamaliár K. — Rozsnyón: Hirsch J. N. — Selmeczen: Vitkovics János. —Szabadkán: Szentiványi Jóó J. — Szathmáron: Juracskó Dániel. — Szegeden: Aigner
K. — Sz.-Fehérvárott: Brauu J.-nél. — Sz.-Györgyön: Mersits J. — Szombathelyen: Pillich F. — Temesvárott: Pecher J. E. és JaromissM. — Tétsón:
Karácsonyi A. — Unghvárt: Münster Gy. és társánál. — Verschetzen: Guist M.
—• Veszprémben: Ferenczy K
A t. ez. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók
lennének, felszólittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez czimezve: Budára a Krisztinavárosban, János-utcza 40. sz a. beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
C^** Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések bármelyik raktár által az
árnak készpénzbeni beküldése, vagy postai utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesittetnek.
2 227 ( 8 - 6 )
Heckenast Gusztáv kiadónál Pesten, (egyetem-uteza 4. sz.) megjelent és minden
könyv- és műárusnál kapható:

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

Folyvást előfizethetni

A HONVÉD

első magyarjkatonai hetilapra.

KOSSUTH LAJOS
életnagysáp legújabb arczképe.

1867-ben Turinban készült fénykép után művészileg és hűen találva.
i

Kőre rajzolta

Alapnyomattal. — Bolti ára 1 ft.
kiadónál történt megrendelések bernien íve küldetnek meg.

ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK:

Brttder Franki, Prag.

A Magyar Újságra

Forty orvos-féle átalános

KANYAJOZSEF

1

isi

1

Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik a

Postán küldve va«y pedij? Buda-Pesten házhoz hordva •

5 hóra auguszt—deczember
SW
BW

. . 2 ft. 5 0 kr.

Az előfizetők teljesszámu példányban részesülnek.
Az előfizetési pénzeket Heckenast Gusztáv hírlapkiadó-hivatalába
(egyetem-uteza 4-ik szám) bérmentve kérjük beküldeni.

A „Honvéd" Kfadó-lilvatala.

Egyes szám ára 15 kr.

(3-8)

lönyvárnsi jelentés.
Alólirott, tisztelettel jelentem a t. ez. közönségnek, miszerint a sárospataki reformalt főiskola könyvraktárában található könyvek kezelését a főiskolai igazgatóságtól szerződésileg magamra vállaltam. Bizalommal kérem a t. ez
megrendelőket, hogy megrendelő leveleiket azután hozzám, mint a főiskola egyedüli bizományosához, szíveskedjenek intézni. Az albizoraányosok ezentúl velem
nem pedig a főiskolai könyvtárnok úrral fogják számadásaikat kiegyenlíteni.
Sárospatak, május 1-én 1867.
2125(6-12)

EPERJESI JÓZSEF,
sárospataki könyvárus.

Marhabetegségek 8 marhavész ellen,
mint legkitűnőbb óvszernek ismertetvén el, s használtatik

a cs. klr. szabadalmazott

KOENEÜiüRGI MARHAPOR

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

Üdítő-nedv lovak számára
Kwizda F. J.-tól Korneabargban,

az osztrák államok összes területeire nézve ő Felsége első Ferencz József császár s
király által megelőzőleg annak gyakorlati alkalmazását, s a cs. kir. ausztriai egészségügyi hatóság által megpróbálva, kizárólagos szabadalommal láttatott el, » a lovat még a legnagyobb megerőltetéssel járó munkában is a legkésőbb korig kitartóvá
teszi és vidámságban tartja; különösen erősitőleg hat nagyobb erőlködéssel járó
munkák bevégzése előtt s után; jónak bizonyult be továbbá az fiditö-nedv csúzos
bántalmak, bénulások, ivhurdaganatok ellen s lábmegrándulás eseteiben stb. mi fölött elismerőleg nyilatkoztak: Auersperg herczeg ő magassága, gróf SchönburgGlanchan, gróf Csáki Ágost, gróf Csáki Zeno; gróf Sprinzenstein, gróf Khnn,
Hartmann alezredes, Dfeyer W. főlovászmester és Langwirthy M. ó felsége az
angol királyné főállatorvosa, dr. Knanert ő felsége porosz király fólóorvoaa, továbbá a cs. kir. osztrák lovasság több osztálya.

Valódi minőségben kapható:

Onetan • Török J. gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik szám alatt, — ThallrCSlUIÍt mayer és társa, — Haibauer testvérek, — Glatz J., — Kindl
és Frühwirth, — Rakodezay A. — B U D Á N : az udvari gyógyszertárban.
Továbbá:
Aradon: Probszt F. J.,Tones és Freiberger. — A.-Maréthon: Edínger M.
— B.-Gyarmaton: Omaszta T. — Beszterczebánya: GöllnerF. — Brassón: Heszheimer és társa, Gyertyánffi és fiai. — Breznébányan: Göllner ésfia.— Csáktornyán : Karasz A. — Debreczenben: Bignio J . és Csanak J. — Déván: Lengye G. —
D.-Földváron: Nadhera P. — Eperjesen: Zsembery J . — Eszéken: Deszáti I. —
Esztergomban: Bierbrauer C. J . — Gyöngyősön: Koczianovich. — Győrött:
Ecker és Lehner. — Kaposvárt: Kohn J . — Kassán: Novelli A. — Komáromban:
Belloni A., Ziegler és fia. — Kolozsvárit: Wolf ,T. és Karavaszy A. — Kőszegen: Bründl J . — Lngoson : Kronetter gysz. — M.-Óvárott: Anton J . — Miskolcion : Spuller S A. — Mohácson: Kögl D. és Altmann. — Nagy-Abony: Lukács A.—Nagy-Kanizsán: Fesselhoőer, Rosenfeld, Rosenbergés Welisch. — NagyBecskereken: Nedelkovics, Deutsch és testvérek. — N y í r e g y h á z á n : Reich és
Pawlavics. — N.-Varadon : Jánky A. - Orosházán : Gabovits D. — Pakson: Flórián J . — P á p á n : Bermüller W. — Pécsett: Kisági és fia. — Pozsonyban:
Schercz Fül., Hackenberger testv., Waritschek és Kovács J . — R.-Szombatban:
Hamaliár. — Rosnyón: Poós F. S. — Sopronban: Pachover L., Müller és Flandorffer. — Szegeden: Aigner. — Székesfehérvárit: Legmann A. L., Kovács P.
— Sziszeken: Dierich A. — Szolnokon: Horánszky N. - Temesvárt: Babusnik
A. — Trencsenben: Weisz S. L. — Uj-Aradon: Orth és Liskovics.
Varasdon: Halter F., Koterba B. — Verőcéén: Bész J. K., — Veszprémben: Láng
J. és Tuszkau M. — Zala-Egerszegen: Kulinszky A. — Zelézen: Stuyrer.
ÓVÁS: A t. ez közönség érdekében kijelentjük — minden hamisított csikkek vásárlásától megóvandó — csak azon csomagok és palaczkok tekintesssenek
valódiaknak, melyek a kornenbnrsi kerületi gyógyszertár pecsétjével ellátva
vannak.
*
2203(7-8)

Alólirottnak van szerencséje ezennel köztudomásra juttatni,

hogy nyilvános

lő- és kereskedelmi iskolájában,
nevelő-intézetével egyetemben
(PEST, ország-nt 4-ik sz. a.)

az uj tanfolyam folyó évi október 1-én
veszi kezdetét.
A szervezet, tanórák, tanfolyam valamint felvételi feltételek,
a programmból, mely kívánatra egész készséggel ingyen szolgáltatik ki
— megtudható.

Röser Miklós.

A lanulok fívlvc»tele naponkint íi)

**

38-ik szám.

464
Viz által légzárolt

Titkos

BETEGSÉGEK,
újonnan keletkezettek

8 nap alatt

minőségre nézve

48 óra alatt

meggyógyít tatnak

dr. FUX J.

26év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságában háborgathatnék.
Rendel: d. u. 1—4 óráig.
Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leggyorsabban esiközö'ltetrií'k.
Lakása: király-utcza , 83. sz. a. 1-sí
enie'et
2192(8 — 12)

Titkos

»1

1 ••

Pezsgoborokü

SZOBA-ÜRSZÉKEK,

•
közvetlen Franciaországból vámmenmelyek által a buz tökéletesen elzáratik, darabja 5 ft., lakkozott 8ft.,csinos szer- ] t e s ládákban 10 palaczkiával s feliebb
kezetü 8finomanlakkozva 15 ft.
' Lr o u .8 K! >o e„d.e. r. „e r > „ .
,,
'
Készületek, melyek minden árnyékszékheí alkalmazhatók, s mely által a lég*
áReims: carte blanche;
vonal és búz tökéletesen eltávolittatik , darabja 8 ft. Mindkét tárgyat illetőleg egy
Jacquesson etfilsa Chalons: Creme
a e c o n z y
kir. szabadalommal rubáztattam fel.
.
* "• .
..
Egészen teljes és díszes Angles-ek víztartóval, porczellán-cészével erős horNapóleon grand v,n ; Moet & Chudon
gany-érczból szilárd gépezettel, famunkálattal együtt, minden házi árnyékszékhez
? ? ^ l ''• u T f / r°S, ^' ,fí"
könnyen alkalmazható, helyben általam fölállítva egyévi jótállás mellett 80 ft.
f6,/^ f a J o k b ó 1 / f ^ " J i 0 ^
l
Mustrák mindenkor készen tartatnak.
,
/» f t
2097(22-24)
Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott
A pénzösszeg bérmentes beküldése vagy

KÉMÉIVY-FEDÉLZETEK,
1

tXS^lWiSűXi^T^^'SS'''

y

•

>

' " " " ""' '""" ' ' "*•

^ÍSA^ÍT^

Bé..b..,Ob.,.D»b.i.eK,%8.

A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 foirnt ezámittatik.
?I^^B!^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Továbbá folytonosan készen kaphatók fürdő- és ülő kádak a legerősebb
•••••••••••••••••••••
horganyérczb6L
2188 (6—6)

2283 (2 -12)

betegségeket

Tk

MIKSITS KÁROLY,

!

bádogos-mester
Raktár: réesatér t. SE. a., a városháza mögött.

IKWHMWM^WBBMMMBMMWBBIMBBBBMWBWMBBBH^BBWBgaMUWWIWWIa

még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat folytán több ezer betegen legjobbnak
biíonyult mód szerict, sokszor a nelkűl. ho$y a bete# hivatásában vagy
életmódjában gatoltatnék, ityAkeresen, biztosan és gyorsan gyógyít

A középdunai gőzhajó-társaság
A

O
«f
t. réSZVénVeSeiheZ.

O

J

'

Med.rir.Helfer Vilmos

A középdunai gőzhajó-társulat igazgatósága a t. választmány határozata folytán
ezennel közhírré teszi, miszerint az eddig kiszolgáltatott ideiglenes nyugtáknak részPest, király-utcza 27. sz. Medetz- vényekkel való beváltását folyó évi szeptember 15-tól bezárólag folyó évi október 15-ig
fogja eszközölni irodai helyiségében (Pesten, feldunator 2. szám, 2. emelet.) Szabályhazban, l-ső emelet, délelőtt 7 - 9-ig,
délután 1-4 óráig
szerű forgatmánynyal ellátott n y u g t á k előmutatói, saját nevükre állíthatják k i a részvényeket. Az átvevők az átvételnél a bélyegdijt kifizetni kötelesek. — Kik a k i t e t t
„ ^ Díjazott levelekre azosnal
TalasEoltatik, s kívánatra a gyogy- I napig részvényeiket a késedelmi kamatokkal e g y ü t t teljesen befizetni elmulasztják,
nzerek i(t megkűldetnek
azoknak eddigi befizetései a társulati pénztár javára esnek, s a részvényesek közül kitörültetvén részvényeik a társulat tulajdonává válnak.
Az eddig semmit nem törlesztett aláíróktól a befizetés többé nem fogadtatik el.
Pest, augusztus 28-án 1867.

'2230(2-3)raktára
Újonnan megnyitott

Titkos betegségek

°
°
és súlyos utóbajai ellen, sok évi tapasz-

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok egyflü: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpán Vasárnapi Ujsag: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft.

«-^«^«. *-.

* ^ Hirdetési dijak, a Vasárnapi CJság és Politikai l'Jdonnágolcat illetőleg: Egy, négyszer hasibzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bemben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro 9. — Bélvesr dii
tüix
J
minden igtatás után 30 ujkr.

risi tanárának) módszere után, siker
biztosítása mellett, rendel

orvostudor.
Lakása Pesten, fúrdó-utcza 3. sz., a

József-tér sarkán.
***"'X Elf°9<*<i naponkint 11 órá1- 92234 (2 12)
StF" Megkereshető levél által,
•••••••••HBHHnBMMHm

—
•—~ •
fjTTnO"'US7PrPS!7
O"VíllfnmnlfTll
ujugjöíii/* VOÍI gjuautuuam

felvétetik egy jó házból való 6 gymnasialis osztályt végzett fiatal ember,
ülendő feltételek mellett N K Kisuiszálláson, Boleman István gyógy-

szerésznél.

2241(2-2)

Levélkivonatok Sturzenegger Gottliebnek Ilerisánban, Appenzell kantonban, Sveiczban.

patkányok s egereknek,

Két év óta kettős lágyéksérvben szenvedek, mely nekem hébekorban iszonyatos
fájdalmakat okozott. Ön kitűnő két köcsög sérvkenőcse, melyet f. évi január 10-én
kaptam, oly hathatósnak bizonyult be, hogy most már fájdalmakat nem érzek s a sérv
is csaknem elenyészettnek tekinthető s mondhatom ugy érzem magam, mintha újra
születtem volna. Elóvigyázat tekintetéből mégis kérem önt, miután a gyógyítást tökélletesen befejezni akarom, küldjön nekem sérvkenőcséből ismét 2 köcsöggel.
Treptow, a Rega mellett, Pomerania febr. 27-én 1867.
C. G. pék-tanoncz.
örömmel ragadok tollat, hogy önnek megírhassam, hogy ön, istennek hálát
sérvkenőcse által 16 éven át tartó fájdalmaimból tökélletesen kigyógyitott. Ezért ezerszeres köszönettel tartozom. Az Isten s ég áldása vegye önt körül, mert ön azt megérdemelte. Bár embertársaimnak tudtára adhatnám, kik sérvbajokban szenvednek, bizonyára megtenném, hogy Sturzenegger kitűnő sérvkenőcsét vegyék használatba.
Constanz, június 29. 1867.
F. H.
E kitűnő s egyátalában semmi ártalmas anyagot magában nem foglaló sérvkenőcs
reggel s este egyszerűen bedörzsöltetik, a gyógyulás bekövetkezik a nélkül, hogy kellemetlenséget vagy gyuladást okozna. Egyedül megrendelhető köcsögszámra 3 ft. íO
kr. a. ért. Pesten Formágyi F. gyógyszerész által, Széchenyi sétatér 26. sz. a., és
Bécsben Weiss József gyógyszerésznél zum Mohren 444. sz. a., unter den Tuchlauben. — Zágrábban Millbach Zsigmond gyógyszerész. — Temesvárit Quiriny A. városi gyógyszertárban.
Tisztelt ur!
Van szerencsém önt tisztelettel kérni, küldjön betegeim számára kitűnő sérvkenőcséből ismét 7 köcsöggel és pedig 2 köcsöggel a gyengébb, 5 köcsöggel az erősebb
féléből. Az eddig öntől kapott adagok a soha nem reménylett eredményhez vezettek,
következőleg ön által a szenvedő emberiség javára oly szer alkottatott, mely nemcsak
minden theoriát felülmúl, hanem minden altesti sérvben szenvedő emberbarátok ön irányában áldással s őszinte köszönettel tartoznak. — Steudnitz-Siegendorf, Porosz S«iléziában. Haynau kerületben, július 31-én 1867.
2239 (1 -7)

Egy darab ára 50 kr. a. é.
PESTEN: Török József gyógyszerész urnái, király-utcza 7-ik »z. a..

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

GS. kir. szab.

LAMPA-GYARANAK

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

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

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

ségben, a legolcsóbb árak mellett.

224 (3-3)

2

Biztos és gyors megölése

egy os. kir. kiz. szab. patkány- és egér-irtó-szerrel
gyertya-alakban.

Beftzterrzebanyan: Göllner H. — Brassóban: Gyertyánffy és fiai — Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J- — Eszéken: Deszáthy István. —
Győrött: LehnerF. — Jassenovaban: Declovits J. - Kassán: Novelly A —
Kesethelyen: Wünsch F. — Kolozsvárit: Wolf J. — Lngoson: Kromler S. —
IV. BecukercWrn: Nedelkovits. — Pápán: Bermüller. — Pozsonyban: Scherz
Fülöp.-Segesvárt: Teutsch J. B.
Sopronban: Pachhofer L. - Tlsza-Ujlakon: Roth J. - Újvidéken: Schreiber F. — Varasdon: Dr. Halter A. - Veröccén : Besz K. J. uraknál.
2202 (9 — 12)

Pályázat tanári állomásra.

A nagy-váradi reformált egyház, a kebelében fennálló 3 osztályú gymnásiumot
egy 4-ik osztály felállításával nagyobbitani határozta el.
Ennek folytán pályazatot nyit, egy _a 3-ik és 4-ik osztály vezetésére szükséges
tanári állomásra, mely — a J*kbé£t l s beleértve - 700 ft. évi fizetéssel van összekötve.
A rendes gymnásiumi teendőkön kívül, kötelessége lesz még, az illető tanárnak, a helybeli kath. algymnásiumot látogató reform, tanulókat a hittanban oktatni.
Az ez állomásra pályázni kívánók felkéretnek, hogy képességeiket bizonyító irataikat, legfóllebb f. hó 25-ig, vagy személyesen, vagy levélben az egyház alólirott főgondnok«hoz N.-Váradra beterjeszszék. — N.-Várad, 1867. szept. 3-án.
A főgondnok

AZ ANGOL

A MAGYAROK

I. Károly haláláig:.

irta

FORRADALOM TÖRTÉNETE ÖSTÖRTÉNELME
Fordította

Irta

Ouizot Ferencz. dr. Fésűs György.

JÓSIKA MIKLÓS.

Három kötet.
Czimképes kiadás.
(489 lap) fűzve 2 ft. Diszkötésben 3 ft.8 rét. (965 lap.) Fűzve 4 forint osztr. ért.

Magyarország

a török hódítás korában.
Irta

Salamon Ferencz.

Pest, szeptember 22-én 1867.

talás s a világhírű Ricord (egykori pá-

Altesti sérvben szenvedőknek.
Az i g a z g a t ó s á g .

BRÜMER TESTTÉREK

2235(3-3)

Tizennegyedik évfolyam.

I* Napóleon császár
ÉLETE.

A leghitelesebb kútfők után. •

Harmadik kiadá*.
Nagy 8-adrét. (431 lap.) Borítékba fűzve 3-rét (504 lap). Ára fűzve 2 ft., díszesen
T a r Imre.
2 ft. 80 kr.
kötve, aranyvágással 3 ft.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott sajét nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt.)

T ü r r I s t v á n.
Az elmúlt szomorú időszak alatt külföldön tartózkodott hazánkfiai közül aránylag
jelentéktelen helyzetből egy sem emelkedett
magasabbra, mint Türr István, s bízvást
elmondhatjuk, hogy az előbb alig ismert,
azután annyira ünnepelt férfi, ez emelkedést
egyedül saját érdemeinek, elvei mellett hü
kitartásának s kiváló személyes tulajdonainak köszöni. Most, midőn oly sok évi távollét után hazájába, bár csak ideiglenes látogatóként visszatérve, mind a fővárosban,
mind szülővárosában oly szívélyes kitüntetésekkel fogadtatik, s jelenléte és egyénisége
országszerte a legnagyobb érdekeltséget költi, kedves kötelességünknek ismerjük, arczképével
s életrajza főbb vonásaival megismertetni olvasóinkat.
Türr István Baján született
1824-ben, s ugyanott végezte
iskoláit. Fiatal korában a katonai pályára lépett; s a forradalom kitörésekor mint hadnagy
szolgált egy Olaszországban állomásozó osztrák ezredben. Az
önvédelmi harczban, helyzeténél
fogva tettleges részt nem vehetett; de annak minden mozzanatát figyelemmel kisérte a távolból, várva az alkalmat, hogy az
osztrák szolgálatból kilépve, hazája ügyének ajánihassa föl karát és tehetségeit.
Jan. 19-kén 1849-ben, álürügyet használván, átlépte a
Ticinot és szolgálatát az egymást sürüen követő szökevényekkel együtt a piemonti kormánynak felajánlotta, mely azt
elfogadta és az alakítandó magyar légió parancsnokságával
megbizta. A novarrai vereség
azonban e kis csapat reményeinek véget vetett, és a piemonti
területről visszavonulásra is
készteté.
A hazába bejutniok lehetetlen leven, a
szabadságot kívánták szolgálni bárhol is,
miért^ Türr e csapatot a badeni nagyherczegségbe vezette, hol szintén forradalom
ütött ki. Itt a légió parancsnokságán kivül,
még három badeni zászlóalj szervezésével
bízatott meg, melyeknek élén résztvett e

hadjáratban, mig végre a badeni haderők harcztérre szállítására. Ez alkalommal juszétszóratva, Türr az ideiglenes kormánynyal tott Türr azon kelepczébe, melyből csak az
és csapatával együtt Helvetiába menekült, angol diplomatia közbejárása folytán szabahonnan a világosi fegyverletétel hirére, hon- dult ki, a mely esete akkor az összes európai
fitársaink legnagyobb része Amerikába szál- sajtót foglalkoztatta: elfogatása t. i. Bukalíttatott a svájczi kormány költségén.
restben az osztrákok által.
Türr ezután Parisban és Londonban tarItt egykori katonatársa, Hauszer áltózkodott, mig 1853-ban február hóban tal megismertetvén, csakhamar 5 tiszt és
csatlakozott azon olasz hazafiakhoz, kik a20 fegyveres harczos között találta magát,
milánói felkelési kísérletet szervezték, mely és rövid idő múlva ingyen-szállással vala
azonban meghiúsult, és„Türrnek is 40 napi ellátva az ottani katonai börtönben. Elfogafogságot szerzett-Ezután ^ünli!3irs2áTrriize* tását a bukaresti térparancsnok azzal indotett, innen azonban csakhamar alkalmat ta- kolta, hogy most osztrák területen vannak.
Bukarestben Türrnek nem
sok ideje maradt megfontolni,
mily komoly helyzetbe jutott
egyszerre, miután még ugyanaz
nap éjjel 30 ember kísérete alatt
útnak indíttatott Erdély felé,
Brassóba, hol aztán összesen
"27-szér hallgattatott ki.
Szabadulását Türr az angol
királyné közbenjárásának köszönheté.
Triesztbe kisértetett, hol hajóra szállván, ismét a keleti
harcz színhelyére sietett, ott
előbbi állását elfoglalandó.
A háború bevégezte után
^
legnagyobb részt keleten tartózkodott 1859 elejéig, midőn az
Ausztria elleni háborúban résztveendő, számos derék honfitársunkkal együtt ö is Olaszor-,
szagba sietett és Cavournak szolgálatait felajánlotta. Cavour Garibaldihoz küldé, kinek oldala
mellett részt vett mindazon merész fegyvertényekben, melyeket
a „havast vadászok" Varese,
Como, de San Fermo, és Trepontinál Úrban csapatai ellen kivívtak, hatalmasan támogatván csatangolásaival az egyesült franczia szard erők hadmüködéseit.
TÜRR ISTVÁN.
Treponti bevételénél bal kar......
Iáit Angliába és onnan keletre eljutni, hol, ján nehéz sebet kapott, mely miatt a Brescia
az orosz elleni harczban részt veendő, Omer ellen folytatott hadmüveletekben már nem
basa seregébe kivánt belépni, mely óhaja vehetett részt.
azonban nem teljesülhetett.
A villafrancai béke után Türr kardját
Angol szolgálatba lépett tehát, és mint ismét hüvelyébe dugta, de csak rövid időre,
ezredes Krimiából Oláhországba küldetett miután néhány hónappal később ismét Gaegy szállitárcsapat (train) szervezésére és a ribaldi környezetében látjuk őt, a spinola

