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Vásárlóim ezáma az osztrák tartományokban, ide-
értve Magyarországot is, már is 8500.

BW Több kitüntetéseknek tulajdonosa. 8*"* Szállít minden irányban.
S V A cs. kir. orsz. stáb. vászon- és asztal-készületek gyári raktára:

Bécs, Karntnerstrasse Nr. 27, im Eck-Gewölbe.
S^* Tessék mindent elolvasni! "V8

A bel- s külföldön tetemes szállításai végett ismeretes

„KÁROLY föherczeghez" czimzett
FOGL E.-féle vászon- s kész fehérnemüek

gyári-raktára:
Bécs, Karntnerstrasse Nr. 27., im Eckgewölbe der Himmelpfortgasse,

a t. ez. vidéki közönségnek rendkívüli alkalmat nyújt a legnehezebb gyári készít-
mények, basonlitbatlan s a szakértők előtt a bámulásig olcsó árakoni bevásárlására.

Levélbeli megkeresésre, a pénzösszeg beküldése, vasúti- vagy postai utánvét
mellett a megrendelt tárgyak bárhová elküldetnek.

Jótállás mellett s legújabban ismét tetemesen leszállított árakért kaphatók :

Hamburgi v á s z o n fér f i- ingek: i i ' t 1

R u m b u r g i v á s z o n n ő i - i n g e k : r í i V t i ^ r
hímzettek 3 ft. 50 kr., legfinomabbak gazdag hímzéssel s valódi csipkebetéte-
lekkel 4, 5, 6 ftig.

koreettek finom perkálból l'/t, 2, 2%, 3, 8% ftig; batiz-perkálból, gazdag
himzéssel 4—5 ftig.

Férfl gatyák 1 ft., 1 ft. 50kr., 2 ft. 50 kr.—3 ftig a legfinomabbak (magyar, német
s franczia szabásuak).

30 rőf szines ágynemű 7, 8, 9, 10, 12 ftig a legjobbak.
Nyak-gallérok urak számára, tuczatja 2, 2'/>) 3'/i, 4 f ig atelegfinomabbak.
1 tuczat ezérna férfi-harisnya a legfinomabbak s legje

8 ftig (fehér és színesek).
í minőségűek 4, 5, 6,

12 db. vászon zsebkendő 1 ft. 50 kr., 2 ft.; nagyobbszerüek 2 ft. 50 kr.; színesek,
valamint fehér ezérna batiz-zsebkendók Sft.őOkr., 5,7,9 ftig a legfinomabbak.

12 db. törülköző- vagy asztalkendő 5,6,7ft. 50kr.—9 ftig a legfinomabb damasz.
30 róf kézi fonalvászon fehérített vagy fehéritetlen kettős ezérnavászon 7 ft.

60 kr., 9 ft. 50 kr., 11, 13, 15, 18 ftig a legszebbek.
40—42 rőf kitűnő vászon (ágyneműre vagy 12 db. női ingre) 14,15, 18, 22, 24 ftig

a legszebbek.
50—54 rőf legjobbféle runiburiu vagy hollandi vászon (kézi fonat 4/« széles)

20, 25, 30, 35, 40,50, 60 ftig.

Heckenast Gusitáv könykiadó-hivaUlában Pesten (egyetem-utcsa 4. ».)
megjelent és kapható:

Az egész világ földképeinek gyűjteménye!
(az egyes térképek magassága 17% hfiv., szélessége 14 hflv.)

ezen czim alatt:

Orosz vászon testgyakorlók számára vagy férfi nyári öltönyökre, rőfe 25, 80, 85, |
40, 50, 60 krig.

Ingek, melyek a testhez nem jól állanak, visszavétetnek. 50 forintnyi bevásárlásnál |
12 db. asztalkendő ingyért adatik.

A levelek ekép í AndiéLeinen- u n d W a s e h e f a b r i k " W i e n , K a r n t n c r - J
czimzendők: ( s t r a s s e Nr . 27, im Eckgewölbe der Ili inmelpfort-
1610 (6-6) gasse, „ z u m ERZIIERZOG KARL."

Minden könyvárusnál kapható vagy megrendelhető:

AZ ÖNFENTARTAS.
Orvosi tanácsadó

A NEMI RÉSZEK MINDEN BETEGSÉGEIBEN,
melyek fiatalkori vétkek, a nemi szerelem túlságos élvezete és ragály által

származnak, gyakorlati megjegyzésekkel

az idö előtti tehetetlenségről, magtalanságról
és azoknak gyógyításáról

dr. MERT LIMA és SÁMUELTŐL.
A tizedik kiadás után

átdolgozta és saját megjegyzéseivel bővítette

dr. SIKLÓSY KÁROLY.
(13 ábrával.)

(TV 6V113 lap, kis 8-rét). Leragasztott borítékban I ft. 40 kr. Postán küldve 1 ft. 60 kr.

A VIZGYÖOTÓD.
Utasítás a leggyakrabban előforduló betegségeknek

gyógyítására. 1652 (3 _12)
A szenvedők használatárairta

dr. SIKLÓSY KÁROLT,
a budai vizgyógy-intézet tulajdonosa.

(390 lap, 8-rét), fűzve 2 ft.

Pest, egyetem-uteza 4. szám. H e c k e n a s t G. könyTkiadó-hmitala.

mely

26 nagy földképen egész földünk
egyes részeit ábrázolja az államok jelen területi viszonyai szerint

A földképek következők:
1. A főid két féltekéje.
2. Európa.
8. Spanyolország és Portugallia.
4. Franciiaorezág.
5. Svajczország (Helvéczia).
6. Nagybritannia.
7. Svéd- és Norrégország.
8. Belgium és Hollandia.
9. Lombard-Velencze.

10. Olaszország.
11. Német szövetség (Közép-Európa).
12. Bajorország és Würtemberg.
18. Poroszország.

14. Ausztriai birodalom.
15. Ausztriai főherczegség.
16. Tirolis és Stájerország.
17. Cseh-és Morvaország. ' ;
18. Magyarország, Erdély, Galieíia.
19. és 20. Ax európai és ázsiai Orosi biro-

dalom és Lengyelország.
21. Török- és Görögország.
22. Ázsia.
23. Afrika.
24. Északamerika. 1654 (3-6)
25. Délamerika.
26. Ausztrália.

flunfalvy János m S / £ % Heckenast Gusztáv.
A huszonhat földképből álló teljes kézi atlasznak ára 12 forint;

WtT" egyes földképek 50 krjával egyenkint is adatnak.
E munka valóságos mindennapi szük-

séggé vált, miután hazai múintézeteink éhez
hasonlót még mindekkorig nem mutattak
fel. Mind a hirlapolvasó közönség, mely a
különféle földrészeken és államokban elő-
forduló események olvasásánál ily földkép-
tárt épen nem nélkülözhet, mind az iskolai
ifjúság, melynek az a földrajz tanulmányo-
zásánál elkerülhetetlen, kénytelen volt eddig
vagy az ily nagyobb alakú, de idegen
nyelvű, vagy pedig ennél sokkal kisebb
mérvű földképekkel megelégedni. E könyv-
kiadó - hivatal tehát a magyar közönség iránti
ehnulaszthatatlan kötelességének ismerte a
legjobb ismert erőkmegszenésével e „Kézi

ven kiadni. A mú pontosságáról kezeskedik
ismert tudósunk Ilnnfalvy János neve,
mint a ki a kivitel feletti felügyeletet ma-
gára vállalta. — Tisztelettel figyelmeztet-
jük tehát miad a minden rendbeli iskolák
t. ez. tanárait, mind pedig és különösen a
kaszinókat, olvasó-köröket, egyleteket, 8
átalában mindazokai, a kik hirlapolvasással
foglalkozva,bizonyosan számtalanszor érez-
ték már egy ily teljes és pontos földképtár
hiányát.

E gyűjteményt bátran odaállíthatjuk a
külföld legjelesebb múintézeteiből kikerült
földképek mellé, s épen azért nemcsak mint
hazait, hanem mint olyat, a mely mind

atlaszt"-t, tekintetbe véve az államok jelenj csínra, mind pontosságra nézve bármelyik-
kerületi viszonyait, a lehető legtökéletesebb!kel is kiállja a versenyt, bátran ajánlhatjuk
rajz szerint, színezve kiállítva, magyar nyel-1 a magyar köiönség figyelmébe.

Kőnek Sándor. Az ausztriai birodalom, jelesen a magyar korona orszá-
gainak statistikal kézikönyve. (670 lap, nagy 8-rét) 5 ft.

Fucbs, Friedrich. Die Central-Karpathen mit den nachsten Voralpen.
Handbuch fúr Gebirgsreisende. Nebst einer Karte. (280 S 8 ) Geh. 2 fl. 50 kr.

Hornyánszky, Viktor. Geschichte des österreichischen Kaiserstaates.
Dritte Auflage in einem Bande. Mit einem Titelbild von Josef Axmann, sammt-
liche Regenten des österreichischen Kaiserhauses darstellend. 3 chronol. Tabellen
und 4 Stammtafeln ia Fol. (295, 336 S. gr. 8.) Geh.) 2 fl.

minden a kiadó-hivatalnál legalább 2 ft. értékig történt meg-
rendelés bérmentve szállittatik.

Heckenast Gusztáv kiadásában Pesten (egyetem-uteza 4. sz. a.) megje-
lentek s minden hazai könyvkereskedésben (Pesten Pfeifer Nándor és
Budán Nagel Bernát urak könyvkereskedéseiben) kaphatók a következő

hadtudományi művek:

Kiss Károly (kapitány s a magy. tud. akad. tagja) Hadi mű-
siótar magyar-németül és német-magyarul. 8-rét (128 lap), fúzve 80 kr.

Asbóth Lajos emlékiratai az 1848 és 1849-iki magyarországi
hadjáratból. Második kiadás. Két kötet (288; 159 lap, 8-rét), fúzve 3 ft.

Asbőth Lajos. A hadvezér és a hadtudomány alapelvei az ujabb-
kori hadjáratok történetével felvilágosítva. Két kötet. Nagy 8-rét (670 lap),
fűzve öft.

E mű megjelenését a napi sajtó közhangulag örömmel ég elismeréssel üdvö-
zölte nemcsak mert oly téren mozog tartalmával, mely nálunk ez ideig gyéren volt mű-
velve, de fökép azon kitűnő szakavatottság és kimeritö alaposság miatt is, mely tartal-
mának minden sorából, mint fénysugár az olvasónak izemébe csillog, s mely e müvet az
e nemű legjelesebb külföldi munkák sorába emeli.

Schiller Frigyes. A harminczéves háború története. Ford.
Torkos István. Fűzve 2 ft., diszkötésben 3 ft.

Midőn a nagy német iró e müvét a magyar olvasóközönség kezeibe nyújtom,
már csak azért is kedves szolgálatot vélek tenni, hogy az olvasónak, a ki őt költői mü-
veiről már ismeri, alkalmat szolgáltatok arra, hogy vele e téren is megismerkedjék.

I. N a p ó l e o n c s á s z á r é lete. A leghitelesb kútfők után. Harma-
dik kiadás. 8-rét (504 lap). Ára fúzve 2 ft., díszesen kbtve, aranyvágással 3 ft.

A legujabbkor legnagyobb s az egé«z világtörténet egyik legnagyobb férfiá-
nak, Első Napóleon császár életének, leghitcletebb kútfők utáni leiráíát veszi itt a t.
oWasóközönség. A mű már a harmadik kiadást érte meg, mely körülmény megczáfolhat-
lanul bizonyít tartalmának részrehajlatlansága, alapossága, kimerítő bősége, 3 egyátalá-
ban jelessége mellett. A mű tárgyánál fogva oly nagyérdekü, a miről fölösleges ajánló
szót tenni, s csak az előadás hitelességéről s mindent tárgyaló bő kiterjedtségéről tart-
juk megjegyzendőnek, hogy az valamint a külföldön, ugy hazánkban, illetékes helyeken
ögyaránt kitűnőnek s kifogástalannak lett elismerve. 1698 (4—12)

Tizenharmadik évfolyam.29-ik szám

Pest, julius 22-én 1866.

Előfizetési föltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csnpun Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujaág és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január 1-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor im, vagy annak helye egyszeri iktatásnál 10 krba •
háromszor- vagy többszöri igtatasnál csak 7 krba számittatik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonaban : Haa8„,8tei„ és Voeh'r _ M F^nkfurthan'
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppclik Alajos. — Bélyek-dij, küíön minden igtatás után 30 ujkr. ' 1 " - ' r " " » I U " o a " -

Kiadó-tulajdonos IIeckenas< Gnsztár. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1866 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Nincs nehezebb, de nincs igazabb kere-
set, mint a föld mivelése. Nincs nehezebb,
de nincs hasznosabb munka egész nemzet
jóllétére nézve, mint az aratás. Egész nemzet
jóllétét biztosítja a jó termés, és minden
viszonyt megzavar a termés-hiány. . . . De
itt sincs tiszta öröm, mint nincs vigasz nél-
küli csapás.

íme itt a régen várt aratás az ő kétes,
kétélű arczával! Nálunk a termés jó —
mondják ez idén Gömör, Szepes és Sáros
megyékben. Nálunk a termés csak %, 1/10,x/lü része a szokottnak, — mondják a Tisza-

vidékiek. Néhol a fagy, néhol a száraz-
ság megtizedelte,
megfelezte egyik ~W -^S" -=-r-—--^=r-y--_.
s másik vetést;
néhol mindeniket ^
. . . . és — még- " =""-
is mennyi viga-
szunk van e vesz-

teségek köze-
pette ?!

Fagynál és szá-
razságnál rosz-
szabb az ellenség.
A fagy és száraz-
ság csak a szép
reményt, az or-
szág termésének
csak egy részét
veszi el. Jön s
megy> jobb idő-
ket hagyva nyo-
mában. . . . Nem
igy az ellenség!
Ez a kész termést
veszi el. Ez min-
dent elvesz — el-
veszi országszer-
te, szegénytől és
gazdagtól egy-

aránt terméseit,
készleteit, pénzét,
eszközeit, mar-
háit, lovait, — vagy a tűznek áldozza, mit
el nem vihet.

Hazánk, bármily csapásokat szenvedett
helyenkint, mégis hoz annyi termést, meny-
e i b ő l mindnyájan megélhetünk — kivált ha j
tehetösbjeink gondoskodnak a szegény nép •
keresetéről: köz nagy [munkákat adnak a '
szárazság által sújtott vidékeknek. Hiszen '

A r a t á s .
az 1863-diki inségi alapból még m. e. 4 mil-
lió ft. van. A Tisza vidékének öntözési csa-
tornázásához mindenféle térkép s előmun-
kálat kész, s ha pénz nem volna, nincs
könnyebb, mint a sok száz millióhoz még
5—6 milliót csinálni, mely tán még a jövő
évben meghozza nem kamatját, hanem tőké-
jét, mert ha a Tiszát mint egy jótékony
Nilust kedvünk szerint kiereszthetjük oda,
hova kell, 100—200 millió értékű termést
fog adni még száraz időben is. Bár minde-
nik 5—6 millió igy megteremhetné az ő
tökéjét! . . .

Hazánk, Istennek hála! még megvan;

Pihenö aratók. - (Lüders rajza.)

ezer balsors közt is jobban van, mint azen
tartományok, hol a kalászos mezőkön most
lovas ezredek vágtatnak végig, hol a rétek
s mezők táborrá alakittatnak.

Szomorúnak mondjátok nemde még a
tücsök trécselését is? Nun láttok gólyát —
nem halljátok a bölömbika Lugasát, a ka-
csák csörgését — a bibiczek sikoltását . . . .

i A munkás gyermek veszély nélkül keresi fel
a nádasok mélyét, hol rendesen csónakon is
félve járt, s legfeljebb ennek nádsípja metszi
át a csendes esti léget, midőn a nap tányérja
óriási veres karikává növekedvén, a fáradt
kaszás már vacsoránál találja családja többi
tagjait: fiát, ki magas ülőhelyet készített,
hogy a kicsinynek, ki nagyanyja mögé hú-
zódott, néha ő is nyújthasson egy falatot —
s menyét, ki férjéhez (a másik testvérhez)
fordulva mintegy azt mondja: „na itt az
öreg, hadd vacsoráljon é.s pihenjen, mi pe-
dig folytassuk a holdvilágnál, mely már
szépen ragyog."

Szomorúnak
--*?*=-- vélitek a kebel-

renditő csendes-
séget, mely imád-
kozásra tanitja a
fővárosit, ki ilyet
„soha nem hal-
lott !" Ámde
képzeljétek csak,
hogy megy ez:

Olasz-, Cseh-,
Morva- s több
más országok-

ban?! Képzeljé-
tek csak az irtó-
zatos dulást, csa-
tazajt, mit ezer
ágyú, fél millió
ember véres küz-
delme véghez-

visz, hol a halot-
tak száma csak
egy részről is
majdnem száz-
ezer?! Képzeljé-
tek ezt és adja-
tok hálát az Úr-
nak , hogy ily
néma csendben
lehettek A
föld, a hazai föld

tgyik része, meghozta az áldást, mit meg-
tagadott most a másik rész. De jövőre I e h e t»
ti lesztek a szerencsésebbek. 'És van még
egy »agyobb áldás, mint a hon minden
földjének összes évi termése: az alkotmá-
nyos szabadság. . . . Ezt, ha még el nem
hozta — de hihető, mielőtt bevégzödnék
el fogja hozni az idei aratás. — y
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Ablakomhoz.
(Jéna.)

Bár ide a nap soha nem süt,
És máskor nem is láthatom,
Mint este, megtörött sugárit,
A szembelévő ablakon;
Bár nedves, ködös vendégem van:
Az egyedüllét hidege,
S lehangolódik — nem lepattan! -
Lantom majd minden idege.
Bár néha egy-egy rósz órában
Szívem a kétség lepi meg,
S szeretnék minden küzdelemmel
Fölhagyni, hisz ugy is: minek?
Mégis, ha ablakomban állok,
S szemem az utczára tekint:
A csüggedés helyett szivemben
Az öröm üt tanyát megint!

Nem nagyvilági sürgés van lenn,
Nem járnak uri fogatok,
Sem kitömött, festett, pávázó
Delhölgyeket nem láthatok;
Uszályukként sem veri a port
Nyomukban az uracs-sereg —
Oh egyszerűbb a mi fölvidit:
Zöld lomb, madárdal, kis gyerek.

A ház előtt két nagy akáczfa
Zöld ága bólintgat felém,
Tán üdvözli négy tő virágom,
Melynek jó gondját viselem;
Ott künn pintyőke füttye hangzik
A szellő rázta lomb alól:
Itt benn, feleslő versengésééi,
Kanárim még szebben dalol.

Ha ittbenn nincsen senkim, senkim,
Ki csak egy jó szót adna bár:
Ha kitekintek, a sok gyermek
Játszó, ujjongó zaja vár;
Ugy elmulatnak, ugy nevetnek
Egy kicsiségen — én pedig
Ugy örülök nekiek, mintha
Az enyém volna mindenik. . . .

S így órákig elálldogálok
És órákig gyönyörködöm:
Mert mások kedvének sugara
Át- áttör a setét ködön :
Mint jegy-gyűrűjén-át ha nézi,
Szép a jegyesnek a világ,
Ugy nékem is vígabb az élet,
Ha nézem ablakomon át.

— Ne kaczagjátok ki e verset,
Mely egy ablakról énekel, —
Egy ablak — de mely homlokomról
A borút sokszor űzi el;
De melyből látom, ha a postás
Hozza jó anyám levelét — —
S a kinek sok öröme nincsen,
Annak a kevés ie elég. . . .

Szász Béla.

Egy utazás a Missisippin.
(Mayne Reid angol beszélye.)

(Folytatáa.)

VI.
Egészen homályos lett már, a nap rég

letűnt és sem hold sem csillagok nem lát-
szanak. A Missisippi alsó vidékein igen ritka
éjjel a fellegtelen ég, minthogy a mocsárok
ködpárával szokták bevonni. Azonban a mi
versenyfutásunk mégis elég világossal tör-
tént, mert a megvilágított kajiit-ablakok s
a tüzelő helyek vörös lángjai olyan fénysu-
gárt löveltek a viz szinére, hogy egyik ha-
jóról világosan ki lehete venni a másiknak
utazóit.

Mire a „Szép" teljes erejét kifejté, már ak-
kor a Magnólia előttünk lehetett mintegy fél
mérföldnyire. Ilyen előny semmi jelentékeny-
seggel sem bir, a hol a hajók gyorsaságra
nézve igen különböznek; ha azonban meg-
egyeznek, akkor az utóbbi természetesen
alig érheti el az előbb haladót. Sok időbe
került azért, mig a „Szép'<-nek utasai sejthe-
tek, vájjon csakugyan elérik-e még a Ma-
gnóliát.

Végre a kapitány arról biztosított ben-
nünket, hogy immár mintegy száz lépésnyi
távolság meg van nyerve. Ez mindenesetre
igen nagy —• bárha nem is átalános örömet
okozott, mert voltak közöttünk oly haza-!
fiatlauok is, kik a Magnóliára fogadtak. :
Mintegy óra múlva arról győződtünk meg,
hogy nincs több távolság köztünk, egy ne-
gyed mérföldnél. Csendes vizén, egy negyed
angol mérföld, igen csekély távolság, el-
annyira, hogy a két hajó népsége kénye-
kedve szerint társaloghatott egymással. A
kik a „Szép"-en voltak, megragadták az
alkalmat, hogy a Magnólia elöbbeni dicsek-
véseit és sértegető kifejezéseit kamatostul
visszaadják.

— Nincs valami megrendelni valótok
Saint-Louisban? Mi oda megyünk és szive-
sen elintézzük számotokra — kiálta valaki
a „Szép"-ről.

— Hurrah a „Szép"ért! — orditá a másik.
— Hogy vagytok sonkák dolgában —

kérdé a harmadik — adhatunk egy párt
kölcsön, ha szükségtek van rá

— Hol akarjátok, hogy megmondjuk,
hogy elhagytunk benneteket? — szólt ismét
egy másik.

Bárha éjfél közel volt, a két hajón levők
közül senkinek sem volt eszeágában sem,
hogy elpihenjen. A verseny érdeke az álom-
nak még gondolatát is elűzte mindenkitől,
s ugy a férfiak, mint a nők künn álltak a.
kajüteon kivül, vagy rövid időközökben ki-
siettek, hogy az elöhaladást figyelemmel
kisérjék. Az izgatottság ivásra csábitott, s
észrevettem, hogy az utazók némelyike már
ittas volt. Az általuk elcsábított tisztek is
bőven ittak, sőt magán a kapitányon is ilyes
állapot előjeléi valának szemlélhetök. Senki
sem gondolt rá, hogy ezen magukviseletét
roszallaná, mert az egész hajóc eszeveszett
izgatottság kerité hatalmába.

A két hajó szakadatlanul előrenyomult
gépeinek nyögése és dübörgése közben ; a
vörös lángok magasan felcsaptak a kémé-
nyek fölött; a gőz roppant erővel zúdult
ég felé, a hatalmas kerekek tajtékká verték
a hullámokat, és a bordák recsegtek, nyiko-
rogtak a nagy nyomás alatt.

Éjfél tájban legfölebb kétszáz lépésnyi
távolság volt már csak a két hajó között;
néhány perez múlva pontról pontra kellé
hangzania a mi diadalkiáltásunknak.

Közel álltam a kapitányhoz, s nem néz-
hetem őt minden aggodalom nélkül, mint-
hogy láttam, mily gyakran megy az étté
rémbe s mindannyiszor iszik. Most, ott állt
helyén a kormánykerék mellett és előre te-
kintett. Mintegy mérföldnyire fent. a folyam
jobb partján, néhány tüzpont világolt. Ezek
megpillantása megdöbbenté őt, és e szavakra
fakasztá:

— Istenemre! Ez Bringiers!
— Igen — viszonzá a kormányos —

ugy hiszem, elég jókor értük el.
— Nagy Isten! elvesztem! folytatá a

kapitány.
— Miért? — kérdé a kormányos, a ki

nem érté őt — mi közünk nekünk Brin-
gieráhez.

— Ott meg kell állnom; partra kell
tennem azt az úrnőt, a ki a sonkákat adta.

— Ez halálosan kár — feleié a kormá-
, nyos — de ha kell, hát kell. Ez valóságos
j szerencsétlenség; egy óranegyed múlva a
Magnóliát messze magunk mögött hagytuk
volna.

Fel kell hagyni vele! — monda a kapi-
tány — partnak fordulj!

E szavaknál lesietett, s minthogy inge-
rültségét láttam, érdekelten követem.

Azon járdán, a hová sietett — a nők kö-
i zött ott volt az ifjú kreol hölgy is.

— Kisasszony — monda a kapitány —
még is csak veszteni fogunk.

— S miért? — Kérdé ez bámulva —
Nem elég a készlet? Átvett ön mindent?

Ebben nincs hiba — felelt a kapitány —
de látja kegyed ama világosságot?

— Igen, s mit tesz ez?
— Az Bringiers, s kegyedet ott partra

kell szállítanom.
— S e végett vesztes lenne ön?
— Kétségtelenül!
-- Akkor nem szállók ki ott! Mit nekem

egy nap! Nem vagyok még olyan vén, hogy
egyet ne nélkülözhetnék. Végettem ne ve-
szítse el ön a dicsőség becsületét. Együtt
utazom önökkel Baton Roige-ig s holnap
reggel visszatérek.

A hallgatók örömkiáltásrafakadtak, a ka-
pitány pedig visszasietett a kormányoshoz,
hogy előbbi parancsolatát visszavonja. A
„Szép'1 ismét nyomában volt a Magnóliának,
mindig közelebb és közelebb ért hozzá, csú-
csa már amannak kormányával, már kere-
keivel, már elöfedélzetével volt egyirányban.
Most — a hajók tüzei egyirányban tündök-
lőitek a vízen, — csúcs csucscsal áll egy
vonalban; még egy lábnyit, s nyerünk, a ka-
pitányunk kalapot emel, —s óriási diadal-
kiáltás riad.

Azonban — ez a kiáltás soha sem ért
véget. Első hangjai alig hatottak a levegőbe,
midőn iszonyú pattanás által szakittattott
félbe, melyre lég, viz és föld megrendülének.
Bordák recsegtek és forgácsokban felrepül-
tek ; emberek kiáltoztak, mig testük ég felé
dobatott; füst és gőz tölté el a levegőt, s
vad fájdalomkiáltás hangzék az éjszakába.

VII.
Azon rázkodás, melyet éreztem, semmi

kétséget nem hagyott hátra lelkemben a ben-
nünket ért szerencsétlenséget illetőleg: a
gőzkazánok elpattantak — a hajó menthet-
lenül elveszett. A kitörés pillanatában, a
szobám melletti balconon voltam, s miután
a taszítás által a karfába erősen belekapasz-
kodtam volna, ugy szólván öntudatlanul
szobámba tántorogtam,innét pedig, az átel-
lenes nagy ajtón át a szalonba. Itt megáll-
tam s körültekintek. A hajó egész eleje
gőzbe és füstbe volt borulva s a forró vízgőz
egy része már is a salonba kezdett nyomulni.
Ekkor a fedélzetre siettem. A gép hallgatott;
a kerekek mozgása megszűnt, a gőzsip nem
hallata élénk hangját, hanem mindezek he-
lyett egészen más borzasztó jelentésű zaj
üté meg fülemet, a férfiak káromkodással
vegyes kiáltása s a nőknek jajgatásai; a se-
besültek kinos nyögése a fedélzeten; rém-
kiáltásai a vizbevetetteknek s már-már alá-
merülöknek — mind ez iszonynyal s rémü-
lettel tölté el lelkemet. Mennyivel mások
voltak e hangok, mintsem ugyanazok, me-
lyek csak néhány pillanattal előbb kelének
ez ajkakról!

A szél elűzte ugyan rövid idő múlva a
gőzt és füstöt, és igy szabadon vethettem
egy tekintetet a hajó elejére. Ott teljes zűr-
zavart látott a szem. A dohányzó szoba, az
étterem egész tartalmával, az elösátor
és a kerékszekrény — mindez hiányzott tö-
kéletesen. A levegőbe repültek, mintha
valami minát gyújtottak volna meg alatta;
a hatalmas kürtöket a gőz előre sodorta.
Egy tekintet ide, — arról győzött meg, hogy
a kapitány, a kormányos s mindazok, kik a
hajó ezen részén tartózkodtak, elvesztek.

Mind e gondolatok, természetesen, vil-
lámgyorsan vonultak át lelkemen — s csak
egy pillanatig foglalának el. Ugy érzem,
hogy sértetlen maradtam, s legelső gondo-
latom, életem fenntartása volt. Voít any-

nyilélekjelenlétem, hogy felismertem, misze-
rint második kitöréstől nincs mit tartanom,
azonban azt is észrevettem, hogy a hajó na-
gyon meg volt sérülve, s már is egyik oldalá-
ra hanyatlott. Ekkor hangot hallék, mely
iszonyú kiáltással e szavakat hallata: —
„Jóságos Isten, a hajó merül!"

Majdnem egyidöben ezzel a hajó másik
oldaláról e kiáltás hangzék:

„A hajó ég!" — S e pillanatban lángot
láttam előtörni, mely egész a vihartetöig fel-
lobogott. Világos volt, hogy a romok csak igen
kevés ideig szolgálhatnak már menhelyünk
gyanánt: akár atüz, akár az elmer ülés ellen.

Az életben maradtak a Magnóliára irány-
zák most tekintetüket. Én is erre néztem, s
ugy láttam, hogy az mindent megkísért mi-
nél előbb visszajönni. Azon körülmény azon-
ban, hogy a „Szép" egy darabig a bringiersi
kiszálló hely felé szegte a folyót, azt okozá,
hogy a hajók jóidéig nem követtek egy
irányt, s bárha a kitörés pillanatában csúcs
csúcs irányában volt, — széles tér választja
el őket egymástól. Most már a Magnólia
ismét mintegy negyedmérföldnyire volt tő-
lünk, s világos volt, hogy sok időre lesz
szüksége, a mig hozzánk férhet.

Egy pillantás elég volt arra nézve, hogy
a „Nyugat szépe5' eddig az ideig nem tarthatja
fenn magát a viz fölött. Jól éreztem, hogyan
sülyed lábaim alatt hüvelykről hüvelykre,
a lángok is, melyek már a salonnak desz-
kafalát nyaldosták, már már a hajó hátsó
részét fenyegetek. Csak az a választás állt
előttünk: önkénytesen a vizbe rohanunk-e,
vagy a merülő hajóval merülünk alá?

A nyájas olvasó igen természetesnek fog-
ja találni, hogy e pillanatban iszonyú félel-
met állottam ki; ez azonban nem igy volt;
sőt egészen ellenkezőleg, saját biztonságom-
ról egy cseppet sem aggódtam, s még pedig
azon okból nem, mert tökéletesen bíztam
mentö-készülékemben. Útitáskámban ugyan-
is egy igen egyszerű, de azért nagyon hasz-
nos szerkezetű életmentőt hoztam magam-
mal. Ezt mindig olyan helyen szoktam tar-
tani, hogy bármely pillanatban magamra
csatolhatom. Ha e mentő-szer kezemnél van,
nem félek bármely folyamtól, sőt még valami
keskenyebb tengeröböltől sem. Ezen tudat,
nem pedig valami különös bátorság, megle-
hetősen nyugodttá tett.

Visszasiettem szobámba, kinyitám bő-
röndömet, s nem telt bele néhány másod-
percz s az életmentő — egy nagy darab
átfont parafagolyó — a ráerösitett szíjjal
derekamra volt övezve. így felkészülve ott
maradtam a szobában, bezártam a salonba
vezető ajtót s rátoltam a rekeszt is; a külső
ajtót azonban félig nyitva tartam, egész
erővel ragadva meg kilincsét. Attól féltem
ugyanis, hogy a szerencsétlenek, kik fel s
alá futottak, észrevehetnék életmentőmet.
Ekkor ugy lehet, tizen, tizenketten utánam
szöknének a vizbe, belém fogóznának s ma-
gukkal alárántanának. Ezt jól tudtam, an-
nak okáért teljes erővel megragadám az
üvegajtót s óvatos csendességben tekintek
ki a nyíláson. (vég» nevetk.) Gy'óry Vilmos.

„Vázlatok a hadászat (stratégia)
köréből."

( V é g 8.)

Azon működések, molyek az ellen meggyő-
zése és hadi alanyáról leszorítása után alkalmaz-
tatnak, és melyek főkép oda irányozvák, hogy az
ellen össze ne szedközhessék, — tisztán harczá-
szati természetűek. A harczászati működések e neme
a csapatok részéről a legnagyobb physikai erő-
oiegfeszitésbe kerül, hahogy egy megújult össze-
csapást, illetőleg nagyobb harezot el akarunk
kerülni.

A működési alanyok a működési alapnak éi
voüalaknak támpontjai.

A működési alap több egymás mellett fekví
s egymással hadászatilag összefüggő működés
alanyból áll, melyekben közönségesen mindenfele
hadszerek felhalmozvák, melyek szükség esetében
a hadsereg után tolathatnak.

Az alapnak tehát és minden közlekedési esz-
köznek, mely a hadsereghez vezet, akármely moz-
gászat mellett födve kell maradnia.

Egy alaphoz mindig több alany szükséges,
mert felette veszélyes és terhes volna, minden
hadkészletet és harczeszközt egy ponton felhal-
mozni s egy keskeny közlekedési mederben a
hadsereg után czipelni. Ilyen körülmények közt,

• minden szabadabb mozgászat lehetlen.
Az alap helyes választásának, a hadmenetre

igen lényeges befolyása van. Elméletileg t. i. mér-
tani szempontból tekintve, azon alap a legczél-
szerübb, mely az ellenfél alapjával párhuzamos.

A mennyire a rendszeresebb hadviselés tör-
ténetébe visszapillanthatunk, folyókat és folya-
mokat látunk leggyakrabban működési alapok
gyanánt használtatni.

Működéseink végczélja az ellenséges főváros
szokott lenni. Theohald e tekintetben azt mondja:
„Egy ország fővárosa azon központ, melyben a
nemzeti vagyon, ezer magasztos kifejezésben cso-
portosul. Törvények, tudomány és művészetek,
hitel, pénz, ipar, a felsőbb körök fényes életmódja
stb., szóval minden kiegészítő réaze a nemzeti
összvagyonnak. Azért is a legfontosabb hadá-
szati pontok, a legczélszerübb támadási és műkö-
dési tárgyak, melyekből és melyekbe, mint az
emberi szivből a vér, az állam functiói erednek
és visszafolynak.

„Mindamellett — mondja továbbá Theobald
— nem állíthatni oly egészen absolute, hogy a
főváros bevétele és hatalmunkba kerítése által,
már mindent elértünk s az ellenség mindent elve-
szített volna; mégis előleges működéseinknek
mindig a főváros ellen kell intézve lenni, mert
csak ez adhat a háborúnknak alakot s egyéni
jellemet."

Hogy működési tárgyunk, csak azon akadá-
lyok eltávolítása után, melyek főleg az ellenhad-
ban s az ellenséges erőditvényekben állnak élőnk-
be, érhető el, magától értetó'dik.

Az ellenségnek működési tárgyunkra való
egyszerű visszanyomása azonban, még koránsem
elegendő ezen akadályok megszüntetésére; mert
ujolag fog ellenfelünk elénk állni a elébb-utóbb
az ő működési alapjában megvihatlan támpontot
találni. E támpontjából maga után húzott segély-
erők által gyarapodva, ellenünk, kik saját műkö-
dési alapunkat oly messze a háttérben hagytuk,
támadólagosan léphet fel.

Ezen tekintetek következtében tehát a ha-
dászat azt kívánja, hogy az ellen képtelenné
tétessék arra, miszerint működési tárgyunk felé
hatolásunkban, elénk akadályt vethessen. Ezt
kiváltkép az által fogjuk elérni, ha őt az általa
eleve kiszemelt visszvonalakról, illetőleg műkö-
dési vonalairól olykép leszorítjuk, hogy ő ez
által működési alapját elhagyni kénytelenit-
tessék. •—•

Mióta a 100 ezret felülmúló hadtömegek
hozatnak m.őködéebe, azóta a hadászatnak gon-
doskodnia kellett, a hadtesteket elkülönitett
vonalakon és nem egyetlen egy közlekedési me-
derben, a működési tárgy felé inditani. Ez által
nemcsak az élelmezés könnyebb s egyszerűbb,
hanem a mozgathatóság is felette sokat nver.

„Szétvált marsolás, egyesük harczolás" a
hadászatnak a főüzállásmesteri testhez intézett
főkivánata.

Valahány működési vonal közt az 1-sz a
legkiválóbb és legczélszerübb, mely a működési
alanyt a működési tárgygyal legrövidebb vonal-
ban egybeköti, mely továbbá a legjobb álláso-
kat tartalmazza s erős és fontos hadászati pon-
tokkal leginkább bővelkedik.

Ezen fővonalon fog a haderő zöme s a sere-
gek java elrtnyomulni, mig a mellékvonalakon
csak másodrendű hadoszlopok (Colonnes), az ol-
dalfödés (Flankendeckung) s az ellen tévelybe
hozása végett, fognak megindittatni.

Miután fenntebb a hadászati hálózat főbb
pontjainak egymá* közti összefüggése felett tar-
tánk rövid szemlét, befejezőleg még csak azon
hadászati tünemények egyes részleteit emiitjük
meg, melyeket átalános hadászati elvekre vicsza
lehet vinni, illetőleg melyek a hadászat szellemét
leghívebben tüntetik fel.

A működési alanyok, a működési tárgy s *
közbeeső tárgypontok, azaz a működési alapon
s működési vonalakon fekvő valamennyi kiválóbb
tárgypontok, tagadhatlanul azon fontosabb hadá-
szati pontok, melyek minden működésnek kiindu-
lásul alapul szolgálnak.

Ezek mellett azonban a működési téren még
számtalan egyéb jelentékeny hadászati mellékpont
is találkozik, s ha a fő működési eszmék az előb-
beniekben is közj ontosulnak, sohsem sem szabad
a vezérnek ezeket ignorálni és számításaiból ki-
felejteni. Közvetve és közvetlenül gyakorolják
ezek a hadmenetre befolyásukat és jaj a vezérnek,
ha érvényöket eleve felismerni nem tudta.

Támadásnál a hátrahagyott tereprész birto-
kát minden körülmények közt biztositanunk kell.

Azon messzire kiható előnyök méltánylata,
melyeket egyes hadászatilag kiválóan fontos
pontok eventuális háború esetében, annak folya-
mára gyakorolnak, az államokat arra utalák, mi-
szerint azokat állandó erőditvényekkel való kom-
binálás által fokozott jelentőségre emeljék.

A roppant hadtömegek felett rendelkező Na-
póleonnak, sikerült ugyan a működési vonalain
fekvő várakat egyazerü ví-zárlat (ví zárlat, blo-
quade) által némileg ártalmatlanokká tenni, de a
legújabb hadjáratok tapasztalatai az erőditvények
nagy fontosságát nemcsak fényesen bebizonyiták,
hanem egyúttal nélkülözhetleneknek is tanu-
sitják.

Ha az amerikai unió hadai a legutolsó nagy
polgárháborúban, becsületes erőditvényekre tá-
maszkodhattak volna, valószinüleg sokkal hama-
rabb szétzúzták volna a separatisták haderejét.

A támadásban a megtörést, a védelemben a ki-
fárasztási elv lép érvényre.

Napóleon, az 1813/i4-iki hadjáratok kivételé-
vel, főleg a támadás, illetőleg a megtörés elvét
vallotta magáénak.

A támadó részén, már csak magából az eszme
s a tárgy lényegéből kifolyólag, nagy morális ga-
rantiák vannak, mig a védőnek e morális túlsúlyt
önerő által kell pótolnia.Nem túloz tehát Müller,
jeles történetíró , ha azt mondja : „a véde-
lemnél az egész népet egy nagy harczi eszmének
kell áthatnia, 8 e nagy test minden vércsöppje
vassal legyen saturálva."

A vasutak hadászati jelentőségét és harczá •
szati befolyását illetőleg meg kell jegyeznünk,
hogy a támadásnál azok a harczerők s a harcz-
anyag egy ponton csoportosítását, feltünöleg rö-
vididőközben teszik lehetségessé, továbbá hogy a
működési alap ezen közlekedési eszköz által bár-
mely ponton leggyorsabb támogatást nyerhet és
könnyen megSiállható, és végre működési vonal
gyanánt használva, előleges oldalfödés s egyéb
biztosítás után, a tartalékerők, segédcsapatok és
minden szükséges hadszerek, sokszor még hama-
rább érkeznek rendeltetésűk helyére, mint sem
alkalmazásuk időpontja beállna. Számtalan más
lőnyeik elhallgatása után csak még azt jegyezzük

meg, hogy a védelemben még sokkal nagyobb a
vasutak fontossága és befolyása.

A pesti lóvonatu vaspálya.
Pest városa ismét egy lépéssel előbbre ha-

adt az európai civilisato terén. Ami egy évvel ez-
előtt még csak jámbor óhajtás volt, a közel lefolyt
néhány hónap alatt gyorsan ténynyé vált. Azon
részvénytársaság, niciy egy pest újpesti lóvonatu
vaspálya létesítés'''re mnlt évben megalakult, e
napokban végre azon pontig érc, hogy az elő-
munkálatok csaknem teljesen befejezfetvén, Pest
utczáin az első vaouti prubavonatok már megtar-
tattak.

E vaspálja kiindulási pontja, mint tudva
an, a belváros, József- és Ferencz-külvárosok

összekötő pontján, a szénatéren van s innen a
zeie<s és hosszú „országúton" s vácziuton végig
'onulván, Uj Pesten végződik. Az ut körülbelül
igy óráig tart s a főváros legélénkebb közlekedési
•észéit fogja érinteni. Egyelőre a közönség föl-
tételére a következő állomások vannak kijelölve:
, nemzeti múzeum, a Zrínyi kávéház, az evang.
;emplom, a Lipóttemplom, vasúti indóház, kis
íörcaarnok, Uj- Pest.

A menetek rendje, a szállítási dijak, s egyéb
rendszabályok ezután fognak még közzététetni.
Egyelőre annyit mondhatunk, hogy az utczai
sinek lerakása s az ut kikövezése, bár eléggé
?yordan folyt, tartósságot igérő, solid módon
"lajtatott végre, s hogy a készletben levő ezálli-
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tási kocsik kényelem dolgában a méltányos igé-
nyeknek meg fognak felelni. S reméljük, hogy ha
a közönség e szállítási móddal megbarátkozik, a
vállalat üzleti szempontból is sikerülni fog, mit
már csak azért is óhajtanunk kell, hogy a köz
óhajtásnak még inkább megfelelő egyéb utvona-
lak (mint p. o. a városliget, a budai hegyek stb.)
számára is akadjon minél elébb részvényes tár-
sulat, mely a szabadba vágyó városi lakosságnak
gyors, kényelmes és olcsó szállítási eszközzel

szolgáljon.
Az ünnepélyes megnyitás napjáról tudósí-

tani fogjuk olvasóinkat.

II é k é s - C s a b a .
A magyar alföld egyik előre törő, nagy jö-

vőjű városának rövid leírását és főpiaczának raj-
zát állítjuk az olvasó elé.

Békés Csaba, azelőtt Európában a legna-
gyobb falu, 1840 óta mezőváros, Békésmegye dél-
keletre hajló részén, a tiszai vaspálya mellett,
melynek egyik tekintélyes állomása.

Vidéke a XIII. századbeli oklevelekben

talált, kik földalatti kunyhókbui laktak, barom-
tenyésztéssel foglalkoztak, itató kútjok ott volt,
hol most az evang. nagy templom áll s összes va-
evonuk az akkori becsár szerint 605 fcot ért.

Harmadik korszaka Csabának az 1717. évvel
kezdődik, melyben a mostani tót lakosok elei
Hont, Zólyom, Gömör, Pest, kivált pedig Nógrád-
megyékből kezdtek leszállingózni s akkori íol-
desur, Harruckern János György által, részükre
szabad vallásgyakorlat biztosíttatván, a következő
években e vidéket rajként ellepték. Azóta a la-
kosság száma, mondhatni amerikai arányban nö-
vekedett, nevezetesen :

1716. észt. volt Csabán
1745. „
1798. „
1810. „
1816. „
1836. „
1857. „ „
1865. év végén

kik közt 23 ezer ágostai ? - , , . . . x
r.-katholikus, egyesült és nemegyesült ó-nitu és
zsidó. A lakosság nagyobbrészt földmiveléssel
foglalkozik s vallásosságban, szorgalomban, er-

110 lélek,
2740

10,692
13,826
17,128
21,757
26,705
30,892

hitv. e.vans., a többi

1728. év óta 185 egyén élt 90 éven fölül, kik közt
volt 115, 12", sőt 135 éves is.

A város minden teki itetben nrndinkább elő-
halad. Díszére szolgál, sok köz- és magánlakon
kivül, az emeletes városház, a r.-katholikus, nem-
egyesült ó-hitü, zsidó, és két ágostai hitv. evang.
templom. Ez utolsók köjül a kisebben ünnep- és
vasárnaponkint magyarul tartatik az isteniti»zte-
let; az áteilenben levő nagy templom pedig,
mely 200 ezer pftba került, az alföldi síkságon a
legmagasabb tárgy, a birodalomban legnagyobb
ev. templom, s bsnne nyolcz ezer hallgató elfér.

A csabai határ az alfáid legtermékenyebbjei
közé tartozik. Tiszta búzát évenként m. e. 300
ezer p. mérőt terem. A dohány m. e. 300 ezer, a
csabai nők által szőtt és eladatni szokott zsákvá-
szon pedig évenként több mint 12 ezer ftot behoz.

Mulató helye a lakosságnak az ó temetőből
kertté átalakított ugynevezet Széchenyiliget, mely
nyári színházul is használtatik. Van továbbá
Csabán gőzmalom, gőzfürdő, 12 ágygyal ellátott
gözkórház, két kisdedóvó, 18 népiskola, egy le-
ánynövelde, egy felsőbb polgáriskola, egy négy-
osztályu algymnasium, nemkülönben 150 részvé-
nyest számláló kaszinó és 330 tagból álló népkör

„Csaba mezeje" név alatt fordul elő, miből azt
lehet következtetni, hogy a hely Csaba nevű bir-
tokosától kapta nevét. A Csaba-család egyike
volt azon ői magyar családoknak, melyek Ár-
páddal jöttek be. Kihalt a XIII. század végén.

A hely történetét három korszakra lehet fel-
OBztani, u. m. a legrégibb időtől a török berontá-
saig vagyis 1566. észt. Ezen korszakban előfordul
Csaba mint 1235-ik észt. létezett falu s létezését
bizonyítják IV. Béla királynak itt gyakran ki-
ésatni szokott rézpénzei. Emlittetik továbbá vár-
ként megerősített s gerlai Abrahámffy Imre által
bírt kastélya, melyet Magócsi Gáspár, I. Ferdi-
nánd gyulai várkapitánya 1556. észt. hosszas
vivás után elfoglalt és szét hányatott, minthogy a
vár birtokosa a borosjenői Zápolyapárttal czim-
borált. Ekkor Csabának birtokos urai voltak a
Székely, Zterzenkovits, Tursi, Nagy és Abra-
hámffy családok, kik közül gerlai Abrahámffy Pé-
ter 1526. észt. Bókésmegye főispánja volt.

Második korszak 1566—1717. e 8 Z t - £ z e n i ( l ő

alatt Csaba többnyire török járom alatt nyögött,
s a folytonos háborúk alatt annyira elpusztult,
Hogy midőn a török innen elüzetett és a megye
magát újraszervezte, az 1716. észt.megyei össze-
írás itt csak 22 reformált vallásu magyar családot

A pesti loóvonatu vaspnlya

kölceösségben ritkítja párját. A korú fekvő csa-
iád-, Csongrád- és aradmegyei terjedelmes pusz-
tákat nagyrészt csabaiak munkálják sot munka
után a csabai elmegy még a hatarorző vidékekre
is. Megyei börtönben csabai embert latm ritkaság.
Rablás, lopás, gyilkolás Csabán fölötte ritkán for-
dul elő.

Csabának határterülete 86,074 hold, vagyis
6 D mérföld. A hozzátartozó fövényen,m. e.vandháti, vészei, gertai, mező megyén, szent-

miklósi, kondorosi, csákói, csorvási, soproni,
gerendási és kerekegyházi puszták és birtokré-
szek, a török berontása előtt, mind megannyi
faluk voltak. Sok helyütt még most is meglátsza-
nak a régi épületeknek - templomoknak zár-
dáknak, kastélyoknak - nyomai, s régi pénzek,
edények, fegyverdarabok ásatnak ki. _

A vidék egészséges voltát bizonyítja kulono-
sen az, hogy itt, ily nagy tömegben, ragály ritkán
fordul elő s a lakosok életfonala jó hosszura szo-
kott nyulni.70éves ép egészséges, munkabíró fér-
fiakat, 50 éves házasokat látni, itt épen nem rit-

az első másfélezer kötetből álló könyvtárral, La-
kosai közt alig van, ki magyarul ne beszélne. A
gazdagabbak ren'desen a körülfekvő magyar he-
lyekre adják gyermekeiket cserébe, hogy magya-
rul megtanuljanak.

Az 1858-ban megnyilt tiszai vaspálya mind
anyagi, mind szellemi tekintetből Csaba előhala-
dását tetemesen előmozdította s ha még a szeged-
váradi, amazt Csaba mellett keresztben átszelendő
vasút létre jő, melynek előmunkálatai még 1863.
évben elkészültek: akkor Csabának, mint a ma-
gyar alföld legvirágzóbb városai egyikének, jövője
biztosítva van.

Megemlitjük még, hogy a békési gazdasági
egyesület Csabán tartja gyűléseit, állatkiállitá-
sait, lóversenyeit; hogy Csabán van 16 holdnyi,
mindinkább virágzásnak induló s egy mükertész

1 vezetése alatt álló gyümölcs- és gazdasági kertje
! és hogy a f. év őszén a magyarhoni ágostai hit-

vallásuak egyeteme Csabán tartandja egyházi
; gyámoldai közgyűlését *).

Az evang. egyház három utolsó évi anya-
könyvében 80 oly egyén fordul elő kik 40-64
évet éltek első házasságban. Atalában pedig

•) A közelebb megjelent ily czimü munka után: »BéW«-
Csaba mezóvárosa hajdanáról s mostani állapotjárói érte-
£ , £ t J W L.jo., evang. lelkész." Pe.t,1866.O.terU»m
Károly bizománya.

(iömörmegyei vázlatok.
II. A ráhói régi várkastély.

Ha Rimaszombatból a Rima folyón átvezető
hídon észak felé ama fejérlő mészhegyek felé for-
dulunk, melyeknek sötét fenyvesei között pisz-
trángokban dus csermelyek csörgedeznek:jobbra
északkelet felé a felső-garamvölgyi kopárhegyek
között a Mátyás király vadászatairól ismeretes
fölséges Királyhegy (Králová hola), innen rajta
az elragadó kilátású Kakashngy (Kohut) 8 még
közelebb hozzánk a götuörmegyei iparnak már
századok óta nyers anya-
got nyújtó Vashegy (Zse- ^ggggggm
leznik) s végre balra .-. -'^'"^^jjjgiati
északnyugot felé a hegyi Jf ifjjjjlJ
jegeczeket (Bdrg-Kri- ""'' , ""^
stalle) és aranynak nyo-
mait tartalmazó, szép
bükkfa erdőkkel benőtt
Szinecz-hegy kötik le
szemeinket. Az előttünk
elnyúló széles völgyön s
ellapuló magaslatain pe-
dig, alig egy D mfdnyi
területen, gyümölcsösök-
be borult tiz kisebb na-
gyobb falu tornyai emel-
kednek ki, környezve
buja rétek és kaszálók,
s jó termőföld hatá-
raitól.

Észak felé haladva,
legelőször Cserencs nevű
falat érjük, hol magas
dió- s almafák sűrűjéből,
tiszta kis házikók sorai-
ból emelkedik a falu tem-
ploma. Jobbra egy ma-
gaslaton fekszik Felsö-
Pokordgy, a viszontagságos életű s néhány évvel
ezelőtt Londonban meghalt magyar tábornok,
Kmety György születési helve, hol atyja ev. lel-
kész volt. Balra esik Orlai-Törék, az Orlay-csa-
lád törzshelye, melynek egyik ivadéka e század
első negyedében Odesszában mint orosz polgári
kormányzó működött. Tovább menve érjük Alsó-
Szkálnok helységet, melynek egyik emeletes há-
zában már e század elején egy hires könyvtár s
olvasó egyesület létezett, s mely utóbbinak tagjai
(különösen Schramko Pál, Kubinyi Péter, Holko
Mátyás stb.) valóságos kis
tudós társaságot képeztek í
s innen küldtek ki számos
jeles tudományos munkála- \
tot, különösen az iskolai ' •===--•
rendszer tökéletesítésére 8
atalában a szellemi mun-
kásság felébresztésére. E
férfiak emléke még most is
kegyelettel ápoltatik e vi-
tlék lakossága között.

Szkálnok közelébenAfa-
girihrad romjai alatt a tra-
chyt-rétegek omladékaiban
a pálma-törzsök alakjában
előforduló közönséges vagy
viasz-opál vonja magára a
természetbúvárok figyel-
mét.

A lakosok ez opált hol-
lótéjnek (havranovo mlie-
ko) nevezik. Atalában ezen
hegyoldal vulkáni alakza-
tában igen sok kövület ta-
láltatik, s az innen mint-
egy 3/4 órányira a hegy ol-
dalán fekvő Kraszkó falu
temploma nagyobbára meg-
kövült fából építtetett.

Szkálnoktól mintegy fél-
órányira északnyugot felé,
A Rima folyó jobb partján emelkedő magas-
laton, bárom kis dombról nyájasan üdvözli az
utazótRáhó helység három nagyobbszerü épülete.
Az egyik a falu északi végén a Kende-család
csinos falusi laka, a másik a mellékelt rajzunkon
látható régi várkastély, a harmadik az ev. tem-
plom, karcsú tornyával. A szorgalmas és iparos
lakosságnak elszórt kis házai itt is terjedelmes
gyümölcsfák csoportozatai közül kandikálnak ki.

A régi várkastély egykor a Jákóffy család
birtoka veit s a köznép közt elterjedt rege szerint
Mátyás király itt szokott megszállani, valahány-
*zor az uralkodói gondok felejtése végett e vi-

dékre jött vadászni. A földmirelő nép között az
igazságos és leereszkedő király emléke még ma
is él. A ráhói, várgedei s ajnácskői lakosok között
élő szóhagyomány szerint itt történt volna azon
emlékezetes esemény, hogy a jobbágyaikkal em-
bertelenül bánt földesurakat a király szántás-
versenyre szólította fel, mely alkalommal az
urakkal együtt ő maga is tartotta az eke szarvát
s tanulságos leczkét adott a földmivelés nehéz
munkájáról a földesuraknak, kik lelkendezve dűl-
tek ki mellette a szokatlan nagy fáradságtól.
(Hasonló tényre vonatkozik Garay János balla-
dája: ,,Mátyás király Gömörben.")

akadálytalanul tovább folyhatott s útjába nem
állott volna török, német és saját keblünkbeli
ezer meg ezer viszontagság! Kp.

Békés-Csaba föpiacza.

A várkastély története különben homályba
van burkolva.

Ugy látszik, hogy a XIV.—XV-dik szá-
zadban a szelíd múzsák is tanyát ütöttek benne,
a mit szintén Mátyás király buzgalmának lehe-
tett nagy részben köszönni, a ki a tudományok-
nak s tudásoknak nagy barátja volt. Az udvará-
ban megfordult urak ott megizlelvén a tu-
dományos szellemet, később otthoni birtokaikon
szintén iskolákat alapítottak. A földesurak példá-
ját azután a felső vidéki városok is követték, ugy

Gömörmegyei vázlatok: II. Ráhói vár. - (Myskovsxky rajza.)

hogy lassanként a tudomány és műveltség iránti
szeretet, a mivelt emberek iránti kegyelet a nép
minden rétegeiben elterjedett. A történelemből
tudjuk, hogy Felső-Magyarország számos kisebb
helységében is hajdan szépen virágzó iskolák lé-
teztek, melyeknek a későbbi mostoha idők még
nyomait is eltörölték. Ily jelesebb iskolák voltak ré-
genten Bánóczon, Berzeviczén, Biczén, Csepregen
Füleken, Galgóczon, Görgőn, Illaván, Kis-Őrön
(Nehre, Szepesm.) Oigyánban, Radványban, Vág
Beszterczén etb. stb.

Mivé fejlődhetett volna ez a szép Magyar-
ország, ha a szépen megindult kultúrái fejlődés

Életképek háborus országokból •).
i.

Az embert nemcsak az ágyuk dörrenése s a
csatazajba vegyülő sebesültek halálhörgése, nem-
csak százezrek kétségbeesett küzdelme érdekli.
A golyózápor nem feledteti az anyák hulló kö-

nyeit, e vannak dolgok,
melyeket a történet ko-
moly múzsája fáklyájá-
val meg nem világit. Fe-
ledjük egy kissé Klió
tollának megdöbbentő

rajzait; forduljunk az
országok belső életéhez,
tekintsük meg a zűrza-
vart, mely a háború előtt
szilaj rendetlenséggel je-
lentkezettmindenfelé; tá-
virati tudósítások izgal-
mas rövid szavai helyett
merüljünk csöndes szem-
lélődésekbe.

Ausztria a háború előtt
való napokban, Ausztria
a háború alatt: — ez

életképeknek gazdag
anyagot szolgáltat, s ta-
lán a közönség érdekelt-
ségét is lekötheti egy
kissé. Nem csöndes pász-
tori élet, nem idylli köl-
temény ez; az illatos
mezők ma már csak áb-
rindos ifjú lányokat fog-

lalkoztatnak; a mostani időnek a bomlott emberi
kedély rohamos játéka, a mozgalmak ezer válto-
zatossága kell.

Meg ne ijedjen az olvasó, hogy e sorok
igénytelen irója ily nagy igényeket költ. Szellem-
dus emSerek társaságából jövök, s legtöbbször
arról beszélek, a mit tőlük hallottam, illetőleg
olvastam. Különösen egy hires német újságnak
sokat köszönhetek; a többek közt ennek levelező-
jével is utazzuk keresztül Csehországot.

C-iehorszAg a háború előtt s a háború alatt
még inkább, egy roppant
táborhoz hasonlított; he-
gyen-völgyön a messze ri-
adó harczi trombita szilaj
harsogása zendült, és zen-
dül vissza.

Vaspályák, országutak
és gyalog ösvények bevo-

. nuló szabadságos katonák-
tól voltak ellepve. A kü-
lönböző hadtestek emberei
rendkívüli gyorsasággal vo-
nultak egybe.

Kik meg sem álmod-
ták, hogy valaha még a
császári lobogók alatt fog-
nak szolgálni, fel lőnek ri-
asztva a családi tűzhely-
ről, hogy polgári ruhái-
kat katonai kabáttal cse-
réljék föl.

Hány nyugodt család
élete lőn örökre feldúlva a
nagy birodalomban; mesz-
sze völgyek rejtett kuny-
hóiban hány forró könyet
hullat az anya, a feleség,
a testvér vagy a szerelmes
szívvel epedő kedves.

Mért festeném le a
bucsu nehéz pillananát;

mért rajzolnám azok keservét, kiknek öveik a ha-
lál harczába távoztak! Nincs talán ember, ki a
közelmúlt napokban hasonlónak tanuja ne lett
volna.

De vannak, kik könnyű szívvel, nevetve a
énekelve távoznak; sőt többször hall az ember
szilaj katonadalt, mint fájdalmas sóhajt.

Csehország nemzetgazdászati állapota jelen-
leg oly kedvezőtlen lábon áll, hogy csaknem min-
denütt pihen a kereskedés és forgalom; sok gép-

•) A „Háborukönyr" legközelebb megjelent I. fii,
zetéből.
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tulajdono3 megszüntette, vagy csekélyebb mérv-
ben folytatja működését; minek következtében az
erőteljes munkás nép ezrenkint kénytelen tétle-
nül heverni. Ez emberek örömmel távoztak most
a harc? terére, s a szabadságosok, kik otthon már
élelmüket sem tudták megszerezni, valamint má-
sok, kik az éhséghez állván kö/el, önkéntesek
gyanánt siettek a zászlók alá, hálásak, hogy ét-
kezést és ruhát kaphatnak.

Mily különböző alkatrészekből áll az osztrák
hadsereg, erről az ember mindenütt meggyőződ-
hetett, ahol csak a számtalan szabadságossal ösz-
szejöhetett.

Magyar, cseh és olasz nyelvet hallánk min-
denfelé ; ellenben német szót minél kevesebbet.

A porosz háborúban kétségkívül magyar, és
cseh és olasz katonákat állítanak a legelső csata-
sorba; legalább a poroszokat nem vádolhatja a
lelkiismeret, hogy „német testvéreikre" lövöl-
döznek.

Ausztria sváb és szász barátjainak, kik sirva
panaszkodtak a „német testvérek" egymás ellen
folytatott véres összeütközéseiről, mindenekelőtt
azon jóakaratu tanácsot lehet adni, ha az osztrák
hadtesthez akarnak csatlakozni, lássák el magu-
kat magyar, olasz, cseh, szlovák és horvát szótá-
rakkal, mert különben abba a szomorú helyzetbe
jutnak, hogy meg nem értik „német testvéreik"
üdvözletét.

A ki alapos tanulmányt akar szerezni arról
a themáról, hogy az asztriai birodalom átalában,
mennyi különböző elemből áll, s ez elemek egy-
mással néha mennyire nem rokonszrnveznek; an-
nak egy-egy élénk vaspályaudvarnál bőséges al-
kalma nyilik a tapasztalásra.

Sohasem lát az ember különböző népfajból
álló osztrák katonákat egymással beszélgetni;
külön csoportokban, egymástól lehető távol ál-
lanak.

Különösen az olaszok, a mennyire csak a kö-
rülmények engedik, minden közlekedést távol
tartanak maguk s az előttük annyira antipathi-
kus csehek között.

Feltűnő azonfelül az a szántszándékos tájé-
kozatlanság, kivált az altisztek egy részénél, az
egyes hadcsapatok nevét illetőleg. Pedig néha
hetekig állomásoznak egy helyen, ugyanazon bri-
gade-dal és divisióval.

E tekintetben nagy a különbség kivált a
franczia hadsereggel szemközt, kik mindnyájan
egy népből vannak alkotva, a ugyanazon nemzeti
érzület által lelkesittetnek.

I I .
Nézzünk meg egyes helyeket, melyek köze-

lében, vagy épen falai közt e perczben is katonai
mozgalmak történhetnek.

Közel találjuk Teplicz-et.
E hires fürdőt a természet minden bubájával

fólékesitette; a viz áldásos gyógyító hatalmán ki-
vül, minden föltalálható itt, a mit csak várhat az
ember valamely kedves tájtól. Mint egy hatalmas
sziklafal emelkedik mögötte észak felől az Ércz-
hegység, ledönthetlen határfalat vonva Ausztria,
Szászország s Németország sgyébb részei közé.
Kevés természetes határ van szilárdabb, mint ez
itt, Csehország és Szászország közt. Szászország
felől »ly csöndesen emelkedik, hogy az ember alig
veszi észre; C-ehország felől ellenben oly hirte-
len esik lefelé, hogy aránylag nem nagy magas-
sága daczára, nagyszerű küátnssal kínálkozik.

Tepliczben, mint minden más cseh-fürdőben,
természetesen nagyon nyomott volt a hangu-
lat. Legtöbb vendége északi Németországból s a
poroszokból telik ki; ezek közül azonban c?ak
olyanok jöttek el, kiknek a fürdő nélkülözhetlen
szükségesség volt

Tepliczben — irta egy levelező, épsna„hes-
seni választó fejedelem ' magyar huszárezredének
katonai zenekara játszott. E magyar ezred egyike
azon derék, könnyű lovascsapatnak, melynek
látására öröm tölti el a katona szivét. A zenekar
azon művészettel jáf szőtt, ami az osztrák zenekaro-
kat Európaszerte leghíresebbekké tévé; de a női
közönség, bár más időben a sétányon tolongani
szokott, most már nem igen jelent meg ott. Az
elegáns női közönség helyett a nagyrészt gazdag
tepliczi zsidóság lepte el a tért. A zsidónők azon
privilégiuma> mely öszhangtalan tarka ruhák
hordásában áll, itt is láthatólag érvényesült.

Vannak csodaszép zsidóleányok, de elegánst
látni közöttük, bár ruhájuk gazdag szövete a leg-
első divatkereskedésből kerül ki, és ékszereik
értéke ezreket haladjon meg, — teljes lehetetlen.

Teplicz főként a sebesült katonák fürdőhelye;
a harczosok itt keresnek gyógyulást vagy enyhü-

letet. Itt alkalom van emlékezni a sok, fájdalmas
sebre, melyet a háború okoz. Ha a Rákóczy-indu-
ló fölébreszti a huszárok szivében a harczvágy
lángját, elég egy tekintetet vetnie azon halvány,
szenvedő emberekre, kik többnyire tavasz-koruk-
ban, mankóra támaszkodva, akaratlanul is békés
hangulatot költenek a kedélyben.

Sajátságos dolog az a háború; egyfelől elra-
gadó jeleneteket, másfelől nagyon szomorú voná-
sokat nyújt.

A porosz és osztrák sebesült tisztek, kik ez
időben a tepliczi fürdőben kerestek gyógyulást,
külön csoportokban állanak és egymáshoz soha
sem közelegnek.

Vannak, kik e sebeket az 1864-ki csatamezőn,
midőn a közös ellenség ellen, látszólag közös czé-
lért egymás mellett harczolva kaptak, s most
mégsem csatolja őket egymáshoz semminemű paj-
tás érzelem. A mély szakadás, mely Ausztria és
Poroszország között keletkezett, kicsiben itt is
észrevehető.

Teresienstadt is élénk képét adja a háborús
világnak; néhány héttel ezelőtt a széles árkola-
ton, tisztek felügyelete alatt ezer még ezer rost
cseh napszámos dolgozott. Kevéssel ezelőtt Tere-
sienstadt még csak oly erősség volt, mely a hadi
műszerek haladásával szemközt igen gyöngének
mutatkozott, mert semmi külső erőditvénynyel
nem dicsekedhetett.

Az uj munkálatok következtében jelentékeny
erősség lett belőle.

Teresienstadt a vaspályától negyedórányira
fekszik és pedig nagy síkság közepén. A vár,
mely Csehországban Josephstadttal együtt leg-
erősebb, József császár által a poroszok ellenében
építtetett. Anyjának Mária Thereziának nevére
nevezték el. Eddigelő még soha sem volt ostrom
alá vetve. Ha az ember felé közeledik, soha sem
hinné, hogy e várnak oly nagy jelentősége van,
mert erőditvényei oly mélyen feküsznek, hogy
alig láthatók. Ereje mindizáltal tagadhatlanul
nagy, legalább osztrák tisztek állítása ezerint.

Azonban a leitmericzi hegyek nem feküeznek
tőle nagyobb távolságra, mint Alsensuml Sonder-
burgtól, honnan 1864-ben a porosz vontcsövü
ágyukkal nagy biztonsággal és sikerrel lövöl-
döztek.

A város maga egészen ujon és szabálysze-
rűen van épitve; kicsiny terjedelmű, jelentéktelen
s többnyire katonai épületekből áll. Csak néhány
polgárház v;in benne, azok is általában a helyőr-
ség pénzéből élnek. Ki nem kényszerül reá, egy
óráig sem tud e sivár, unalrnas városban időzni.

Egy várra nézve egyébiránt ostrom idején
nagy előny, ha minél kevesebb benne a polgár-
ság, s a kormányzónak katonai szempontoknál
egyébre nem kell ügyelnie.

Nagy, népeB kereskedelmi városok többé
nem alkalmasok váraknak, mert ezeket lehetetlen
sokáig oltalmazni. Először is népességük nagyobb,
semhogy kellő időre elláthassák magukat élelmi-
szerrel; másodszor a bombázás által sok millió
érték van kitéve végveszélynek, és harmadszor
minden kormányzó félhet, hogy az éhező, nagy-
számú alsó osztály föllázad, s a külső mellett
belső ellenséggel is kell küzdenie.

Ily kellemetlenségnek Teresienstadt nincs
kitéve.

Ezenfelül a vár helyzeténél fogva is nagyon
font< s, mert egyrészről az Elbére támaszkodik,
másrészről a Szászországból támadható betörés
ellen Prágát fedezi.

Meglátszik rajta, hogy 50 év óta nyugodott.
Több sétány szélas lombozatu, vén fáját a kapuk
elől a főtérre vitték, s néhány száz lépésnyire az
utolsó külmunkálattól, magas kőfallal körülvett
csöndes temető feküdt.

Most már nem fogják kímélni a halottak
nyugalmát!

A hadgyakorlat folyt éjjel nappal. Alakosok
egy része pedig künn a szabadban szakadozott
nyergek és tüzérszerszániok igazgatásával volt
elfoglalva.

Az egyetlen tűrhető s meglehetős kicsiny
szállodában nagy élénkség vala; minden neniü és
rangú tisztek jártak benne le és föl. Természete-
sen nagy az izgatottság, a várakozás. Harczias
hangulat töltött el minden embert.

M ga Leitmericz, mely tőle egy negyedóra-
nyira fekszik, s mely oly barátságosan nyúlik el
az Élbe partjain, — most már e vár védelmi kö-
rébe vonatott.

E város nagyobb, élénkebb is, mint Teresie.n-
stadt, magas dombon fekszik, mögötte az Élbe
szokatlan szélességben zuhog el. Régente élénk
forgalom, kiváltképen nagy hajózás központja

volt e hely. Most azonban miden kereskedés szü-
netel. Benn a városban, valamint környékén is
meglehetős tiszta német nép lakik; csak itt-ott
akad egy-egy cseh közöttük.

Leitmericz környékén több halmot árkoltak
el, és az Élbe egyik kis szigetét egy nemévé a
hidfőnek alakították.

Valóságos kár azokért a szép vén fákért,
melyek e miatt a fejszék csapásai alatt hullot-
tak le.

Beláthatlan hosszú sorba nyomultak ide a
liszttel, pálinkával, kenyérrel és borral, s minden
egyéb élelmi-szerrel terhelt szekerek.

A vár főterén a magyar pusztákról hajtott
nagy, hosszuszarvu ökrök százával keresgélték
az itt-ott mutatkozó gyepet; a kis terjedelmű
hely nagy részt kaszárnyákból, s más katonai épü-
letekből álló utczáin folyvást eürgött-forgott a
tarka-vegyületü katonaság.

A negyedik hadcsapatból, hét ujoncz cseh
zászlóalj képezi Teresienstadt helyőrségét, mig a
többiek a nagy működő hadtesttel egyesültek.

A cseh vaspályákon éjjel-nappal robogtak és
robognak az emberek végtelen hosszú csapatban
a gőz repülő szárnyain.

Alig foghatja fel az ember, hogy tudtak ré-
gen, mikor még a gőzkocsik s a telegráfok hatal-
mas segédeszköze hiányzott, egy-egy nagy had-
csapatot eoncentrálni! Akkor lassan haladtak, s
beszállásolással terhelték a lakosokat; a mellett
maguk a katonák roppant fáradalmat állottak ki.
Milánóból Bécsen keresztül Pestre jönni, hajdan
több hónap telt belé; mo3t a behívott cseh vadá-
szok három nap alatt Veronában vannak. Vajon
rövidebb időt igényel-e most a háború? Valószí-
nűleg! s e valószínűség mellett szól az 1859-ki
háború, midőn néhány hét alatt négy nagy csatát
vivtak. — Igaz azonban, hogy az északamerikai
polgárháború, bár ott a vaspálya s a gőzerő sok-
kal fejlettebb, mint nálunk, négy hosszú évig tar-
tott. A lefolyt első csehországi hadjárat gyorsasága
azonban minden várakozást felülmúlt.

(Vége kSvetk.)

A Tisza vidéke és csatornáztatása.
A Tisza vidéke Zahara jellemeit kezdi felöl-

teni. Kopasz föld, sivatag homok, hetek óta égő
rétek, toronymagasságra emelkedő porörvények,
forgószelek, aztán egy zivatar, mely a nap fényét
elveszi, tányérját elvörösiti, de esőt nem hoz,
csak száraz homokot. Most: ez fővonása a „déli-
bábos" Tisza mellékének. (Egy ily zivatar részle-
tesen leíratott a .,Hon" 160. számában, Biharból,
hol jul. 5-kén esőt is hozott, de Szabolcsban nem.)

Ugy csalogatja a délibáb füstje a szemet,
hogy azt hinnök: a Tisza kiáradt, kiöntött, —
hogy a falvak, városok, erdők és üres keresztek
vízben úsznak. De hiányzanak a folyó s réti vizek
milliárdnyi lakosai, a tol!;»3 szárnyasok, a vad
kacsák, ludak, szárcsák, bibiczek, gólyák stb. stb.,
és tollatlan szárnyasok, t. i. a halak, melyekben a
Tisza és melléke tavai Európában, az öreg Euró-
pában a magyar tíkföld uj területén, leginkább
bővelkedtek ezelőtt.

Hiányzanak a lég és viz népei itt, mig mind-
inkább bővelkednek Nyugat Európa folyamaiban,
mert: Magyarország az idők viharos járása alatt
megöregedett, mig Európa nyugati része egy
jobb sors közrehatása következtében mindinkább
megifjodott.

És més eem panaszkodik a magyar ember.
Ki tudna ennyi bajon segíteni? mondja — s igaza
van: ha a béc-i kincstár összes értéke nem több,
mint egy-egy tavaszi esőé, és — az eső egész
tavaszon át elmaradt, sőt elmaradt már évek óta,
annyira, hogy az egykor népes tavak fenekén
ásóval, 2—3 ölnyi mélyben sem lelünk vizet . . .
ki birja felszámitni a haza veszteségét? ki bírná
fedezni a nép szükségeit r kivált épen azon kincs-
tárból, mely hasonló szárazságban s létveszélyben
sinlődik!

Pedig mind ez egész máskép állana, ha a kis
ember az ő gyarlóságának érzetében és a viharos
idők előérzetében felfogta s szétvezette volna a
Tisza mellékfolyóit s vidéke tavait: Naménytól
Gyomáig (mint az a „Hon" hasábjain több ízben
előadatott), melynek már terve is elfogadtatott,
csak a terv kivitele hiányzik.

Ki Szabolcs-, Bihar-, Szatmármegyét csak
Görög térképéből ismerné s fel akarná keresni

, p. o. Szabolcsmegyét: hasztalan járná be ennek
i síkjait, nem ismerne reá. Pedig Görög térképe jd»
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térkép — legjobb volt évtizedekig, századunk
elején. De 1812 tájbankészült az, midőn a megyé-
nek nagyobb részét viz borította évekig, mely
lassacskán kiapadt, annyira, hogy végre jóval
főbb lett a szárazföld, mint az öntözött; sőt szá-
raz évek következtek, melyekben csak az égből
lehetett várni vizet, mely rendesen igen kevés:
legkevesb (12—14 hüv. éven át) egész Európában.
Azonban a Nyírség vizei talán a Kárpát keleti
övével való összekötteté.-üknél fogva sajátszerü
tüneményeket mutatnak. Miért, miért nem: 20 —
30 évig tartó szárazság után 10—15 évig ismét
bővelkednek vízben: benépesülnek halakkal és
madarakkal, elbontják még a réteket is — évekig
így 1845 —1855 közt a víz ismét több volt me-
gyeszerte, mint kellett volna. De már nem érte el
azon terjedelmeket, melyeket 40 év előtt betöltött.
Eljött aztán ennek is az ő határa: lejárta körfor-
gását, s most a szárazság időszaka következvén
be, e téren oly végletekre ment a természet, hogy
Zahara pusztájával szomszédosnak vélnők e me-
gyét, sőt a szomszéd megyéket is.

Régi emlékezetek alapján majdnem biztosan
állíthatni, hogy eme szárazság mindinkább gya-
kori e végletekben és a vizáradás időszaka mind-
inkább rövid tartamú a veszíti régi terjedelmit.
És mind a szárazság, mind a vizenyősség időszaka
egyaránt ártalmis és veszéljes a gazdászatra:
egyaránt sürgeti a tervezett csatorna-rendszer
kiásatását és építtetését.

Csatorna-munka? most — háború idején?
Ezen eszme első pillanatra nem lehet népszerű,
mert közvéleményünk vagy értelmiségünk nincs
elég jól értesülve a Tisza vidéke viszonyairól.

Természetes, hogy a csatorna ásás felényi
munkába kerül és sokkal jobban sikerül, kivált az
álló vizek (nyiri vizek), lápok, erek stb. lecsapo-
lására nézve m >sí, mint sikerülhet a majd bekö-
vetkezendő vizárban, mit ,,föld ar"-nak nevez-
nek. Óriási különbség ez; de bármily „nyereség"-
nek látsz'k: nem elég ahhoz, hogy a csatornázás
létesítését most szorgalmazzuk.

Azonban van egy ok, melynél fogva ezt szor-
galmaznunk kellene, még azon esetben is, ha a
munka most nehezebb s tökéletlenebb lenne, mint
máskor, épen azért, mert a politikai viszonyok
annyira zavarosak, hogy azok, kiknek még van
némi vagyona, alig tudják elgondolni: miképen
óvják meg ezt azoktól, kiknek sem vagyona, sem
keresete, sem harczképessége vagy, kedve nincs.

Ezen ok tehát a szegény nép keresethiánya.
A szegény nép ugyanis rendes időben aratás

és nyomtatás által keresi be téli élelmét. Az ara-
tás, mint a hivatalos adatokból ki fog derülni:
néhol V,0, néhol 2, 3, 4, 5 tizedrész; de ennél
vidékszerte egy esetet sem mutathatunk, hogy
több lenne.

Más népeknél a szántóvető embernek rende-
sen van egy évi előkészlete, mindenféle vetőmag-
ból, sőt takarmányból is, és van sok szép, drága
jószága, p.o. gazdasági eszköze, tehene, kecskéje,
3—400 forintot érő lova stb. Van még a zsellér
embernek is szép fejős tehene, gyümölcsös kertje,
sok szép apró marhája, t. i. tyuiTja, ludja, kacsája,
tengeri nyúlja, malacza. stb. Más népeknél tehát
oly sokoldalú a gazdászat még kicsinyben is, és
oly rendes dolog az előre számítás, mikép egy
fagy, egy szárazság nem merir ki minden jöve-
delemforrást, vagy ha a forrás kimerülne is, van
annyi készlet, eszköz, háziállat stb., mely a hosszú
télen át előforduló igényeket fedezze; sőt ekkor
is kap egy s más munkát az, ki munkát keres.

Nálunk ellenben mind ez hiányzik. Sőt a
Tisza mellékén több vidéken nem az első, de a
negyedik mostoha év ez, mely lehetlenné teszi,
hogy a szegény ember földje vagy családja igé
nyeit fedezhesse, téli élelmét beszerezze, annyival
inkább, mert a dohány, mely dohányosnak és
birtokosnak legalább pénzsegélyt nyújthatott
volna tavai, szeptember elfjén elfagyott, az idén
pedig 2 —3-szori újra ültetés után sem marad
meg, yagy elmarad fejlődésében, mint a tengeri,
mely csak alig bujt ki a földből s már kalászait
kezdi kihányni.

Nálunk hiányzik azon sokoldalú keresetmód,
oielynélfo >va munkakereső ember télben is érde-
melhet ki valamit; a nyári kereset pedig, ott hol
a kaszás 35-40 kr. napszámba dolgozik, legfö-
lebb napi tartását fedezi, ott viszont, hol részben
megy, még ezt sem fedezheti, mert az üres kalá-
szok kieséplése után is, mint tapasztalatból iga-
zolhatnók: ez csak 5 — 6 itezényi rozs. Hogyan
találjon részes nyomtatót ilyen gabonára a birto-
kos gazdi? Minő eredményt várhatni ott, hol a
nyomtatás „napszámba megy"? Mit várhatunk
ily aratás és nyomtatás után? j

Köztudomású dolog, hogy a hegyes vidéke-
| ken nem annyira jelentékeny a csapás, mint

a Tisza mellékén. És nagy jótétemény volna,
ha jó olcsó közlekedési utaink volnának a boldo-
gabb vidékekhez. Nincs is előbbvaló és a közse-
gélynyujtásra alkalmasb munka a jó kőutak
építésénél. Ámde a Tisza mellékén még erre sem
gondolhatunk egyhamar. . . . Nincs kő. A távol
hegyekből nyerhető kövek szétszálli ása már csak
a takarmány hiánya miatt is lehetlen, de átalában
oly munkaerőt igényel, melyhez egész vidék szál-
lítóeszköze g munkaereje is csak ott lenne elég,
hol a vasút s a gőzmozdonyok segélyére jőnek,
mig a csatorna-ásáshoz kevés eszköz kell s nem
szükséges minden munkaerőt felzaklatni vagy az
igavonó erők ellátásáról gondoskodni.

A Tisza vidékén tervezett csatorna rendszer
munkába vétele tehát: részint azért,merte vidék-
ről az időszakonkint keletkező árvizeket leve-
zetné s némelyik megye területének '/3-át rend-
szeres müvelés alá adná; részint azért, mert az
áradások által nagy részben előkészitett („plani-
rozott") területeket szárazság idejében egyszerű
zsilipek által okszerüleg öntözhetővé tenné; ré-
szint mert a közlekedést is nagy baa könnyíthetne,
olcsóbbá tehetné; de főkép azért, mert e vidék
lakosainak téli élelmét biztosithatná, oly annyira
szükséges, mikép azt jelen zavaros időkben is
szőnyegre kell hoznunk, mert bármily hatalmas
ellenségektől, bárhány oldalról legyen megtá-
madva az ország, mindezeknél hatalmasabb és
veszélyes!) az éhség és ennek következménye, ha
ez a haza benaejében üt tábort és czélszerü
munkaadás által tova nem űzetik. K. L.

Uj gyógyfürdő.
Putnokról, Gomörmegyéből irják : Városunk

északkeleti ré«én, a várostól tíz pereznyi távol-
ságra két gyönyörű szőlőhegy völgynyilásánál
épen most fejeztetett be ama gyógyforrási fürdő,
melynek fölépittetéjét oly epedve várta nemcsak
Putnok, hanem az egész Sajóvölgynek a fürdők-
ben nagyon szegény közönsége. Városunk tehát
szintéi bír egygyel ama hathatós gyógyforrások
közül, melyekben hazánk oly annyira bővelkedik,
s e kies Putnokon sem hagyatott parlagon, ha-
nem a szenvedők javára használatba vétetett. JE
forrás vize, melynek a néptől adott eddigi neve
„Nádas'' volt, — megmondhatlan időtől meleg-
fürdésre nemcsak a helybeliektől, hanem a vidé-
kiektől is gyakorta használtatott, különösen csú-
zos, koszvényes és idült kisebesedési bajokban,
és pedig kitűnő sikerrel. Volt alkalmunk többe-
ket, de különösen egy oly embert látni, ki majd
nyolez évig súlyos lábfájásban szenvedvén, utol-
jára ia az itteni fürdés gyógyította be állandóul
sebeit.

Ily sikeres esetek indították a kérdéses for-
rás tulajdonosát, Sipos Sámuel urat azon elhatá-
rozásra, hogy a szenvedők és a közönség haszná-
latára ott egy fürdőt építtessen. A fürdő nagy
költséggel, de annál nagyobb ízléssel és elegan-
cziával márkészen van; s e napokban bizonyosan
meg fog nyittatni a közönségnek. Hiszszük, hogy
a látogatók hiányában nem lesz panasz: mert
nemcsak a szenvedők, hanem a csak mulatni aka-
rók is föl fognak ott találni minden lehetők ényel-
met; mert hűs sétahelyek, illatos virágcsoporto-
zatok, üdítők, frisitők sat. nem fognak hiányozni.
Adja Isten, hogy a vállalkozó ur, valamint tete-
mes költségeinek megtérítésében, ugy a meggyó-
gyult szenvedők hálaérzetében is nyerhesse ju-
talmát.

A viz vegytanilag még ekkoráig fölbontva
nem lévén, alkatrészeiről mit sem szólhatok. Csak
azt emlitem még meg, hogy e fürdőben kádfür-
dők és zuhanyfürdő lesznek. Sajóvölgyi.

üj fölfedezés a kukoriczatenuelés j

A kukoriczát miképen lehet augusztus hó-
napban tökéletesen m?gérlelni, egyszersmind a
termést és kóróját is ugyanakkor betakarítani?

Mindenekelőtt szükségesnek látom röviden
megemlíteni, hogy ez eszme keletkezésére az
1864 dik évi szeptember 29-diki fagy adott okot,
ugy hogy hosszabb gondolkodás után az 1865-ik

évben tett sikeres próba szerint érleltem meg 40
szál zöld kukoriczát, melyekből a b.-böszörményi
közönségnek, a szabolcsi gazdasági egyesületnek,

i a debreczeni kertészeti egyletnek még a múlt
' őszszel, az orsz. magyar gazdasági egyesületnek
pedig a múlt hónapban mutattam b > példányokat.

! Az elméleti előzményeket azonban itt mel-'
lőzve, egyenesen a tapasztalati rész rövid elő-
adását kívánom előterjeszteni most, midőn a
kukoricza — a hol a szárazság engedi — mahol-

i nap a csüdzés és szemzés állapotába megy át.
I Mihelyt tehát a kukoricza megcsüdzött éa
! megszemzett, annyira, hogy már főzésre is alkal-
matos, — annyival inkább későbben, de még zöl-
den: vágossék le az földszint kóróstul, hagyassék
ott földjén vagy vitessék haza, de tartassák szá-
raz helyen 8 —10 napig, msly idő alatt itt is, ott
is megszárad, mert úgyis kánikula van.

Ez az egész titok, melyet tudtomra még
senki sem közlött vagy próbált; vagy ha igen: de
közhaszonra világ elé nem terjesztette. A próba-
szálak közt jegy mellett legyen néhány oly gyenge
is, melynek szeme köröm-nyomásra tejet áraszt.
A csőveket azonban megszáradásig ki ne bonto-
gassa, hanemha egyet-kettőt kíváncsiságból meg-
váj, megnéz.

Ezen útmutatás és eljárás szerinti kísérlet
nem jár sem fáradsággal, sem költséggel, sem
idővesztegetéssel, sem koczkáztatással. Magában
értetik azonban, hogy a fürkésző gazda több
izb -n tehet próbát 6 — 8 napközökben, mig a ku-
koricza lábán lesz.

Az uj eszme irányában hiszem, hogy lesznek
kételkedők; hanem előre kérem az ilyeket, füg-
geszszék fel i életüket a teendő kísérlet bevégez-
téig. Addig pedig engedjék meg e módnak elő-
nyeit röviden elmondanom, melyek ebből állnak:

Az igy kezelt kukoricza ezukrosabb, hizla-
lásra és kenyérnek édesebb; jó időben, még
nyárban szárazra tehető; piaczra jókor kiállít-
ható; a kórója zölden száraszíva téli takarmányul
táplálóbb; a földje őszi vetés alá idejében meg-
ugarolható; az őszi elfagyástól nem félthető;
végre, még idővel a kárpáti megyékben is, hol csak
árpa, zab és burgonya termesztetik, megérlel-
hető; remény lévén, hogy a megszemzésig ott is
kifejlődik, ha próbatevő vállalkozik.

Ezeket kívántam gazdatáraaimmal mint már
80 éves öreg, mig élek, közleni; azon reményben
ia lévén, hogy ez eszme még országos érdekűvé
is kinőheti magát. — H.-Böszörményben, július
10-kén 1866. öreg Somosi Mihály,

hajdúkerület! volt táblabiró.

*) E czikkben foglalt útmutatások megítélését ta-
paszait gáláinkra Wl bíznunk Mi a köílés ál-al* a
beküldő ur sürget óhajtásának kívántunk megfelelni.

Szerk.

E g y v e l e g .
** (Egy porosz tiszt találékonysága.) Egy

porosz huszártisztről b-sszélik, hogy nagy közel
talált lovagolni a königgrátzi várhoz, ugy hogy
az őrök elfogták. Hogy a fogságból meneküljön,
ráfogta a porosz tiszt, hogy ő parlamentair-ként
van a várba küldve, s elő is adta a hevenyészett
feladási feltételeket, melyeket a königgrátzi vár-
parancsnok illedelmesen visszautasított, s a par-
lamentairt kikisértette a várból. így a találékony
tiszt szabadságát ismét visszanyerte.

** (A poroszok hódításai a jelen háború alatt.)
Az alig 18 millió lelket számító Poroszország,
daczára annak, hogy a 38 millió leiekből álló
Ausztrián kívül még sok már ellensége is volt; a
jelen háború folyama alatt egy porosz lap szerint
a következő hódításokat tette: az osztrák és han-
noverai hadseregtől elvett: 50,000 foglyot, 6000
lovat, 220 ágyút, 40,000 használható lőfegyvert,
20,000 oldalfegyvert (a hannoveraiaktól.) Az
elfoglalt ágyuk közül 200 uj és vontcsővű. Terü-
let tekintetében Poroszország elfoglalt három hét
alatt 1612 négyszegmérföldet, és pedig Hol-
steint 155, Hannovert 698, Kurhessent 174, (a
szintén megszállott Hessen-Darmstadt, s Nassau
megszállott részei még nincsenek ideszámitva,)
Szászországot 271, és Csehország egy harmadát
314 mérföldet. (Ma már csekély kivétellel nem-
csak egész Cseh-, hanem Morvaország is meg van
szállva). Az igy megszállott országrészek népes-
sége 7,109,000 lelket tesz.

** (A holttestek elégetése.) Gioppi paduai
tanár azt az ajánlatot tette, hogy a harezmezőn
elesettek hullai máglyákra rakatván, elágettesse-
nek. Az eltemetett hullák úgymond ő — utó-
végre is megmételyezik a levegőt, mint ezt a
krimi hadjárat alatt is tapasztalták; mig az «•!-
hamvadt test hátramaradt porai a rokonok vagy
barátok által, kedves emlék gyanánt őrizhetők.



Irodalom és művészet.
— (A „Háboru-könyv" első füzete) He-

ckenast Gusztáv kiadásában megjelent, s mind »
tartalom változatos és érdekes összeállítását,
mind a mellékletek értékét'illetőleg, megfelel a
programmban tett Ígéreteknek, s a közönség tá
jékozására korszerű segédkönyv gyanánt tzolgál.
Ajánlására elég elősorolnunk a tartalom jegyzé-
két. A kéthasábos öt nagy ivre nyomolt füzet
„Az osztrák porosz-olasz háború keletkezésének"
velős tollal irt „történetével" kezdődik, legnép
szerübb íróink egyikének, P—fy A.-nak tollából.
E történeti czikknek időhöz nem kötött, mara-
dandó becse van. Ezt követi Szász Károlynak
„Vázlatok az olasz hadvilágból" czimü müve,
mely az olasz viszonyokat nagy változatosságban
tünteti föl; megismertet az ottani katonai és po-
litikai állapotokkal, s a nevezetesebb olasz hadve-
zérek élet- és jellemrajzát festi le. Az „Elbe-
vonal, hadtani szempontból." „A három hadviselő
hatalom hadereje és évi költsége hadi czélokra"
Deák Farkastól. Ezután jő „Életképek háborús
országokból," Zilahy Imrétől, ki érdekes leíráso-
kat, észleleteket és megjegyzéseket közöl, külö-
nösen Csehországról, melyet hiteles és jeles irók
közleményei után ismertet. Csehország nemzet-
gazdászati állapota, az osztrák hadsereg sokszí-
nűsége, Teplitz, Theresienstadt, Prága, Pardu-
bicz, Olmücz stb. van itt tárgyalva. „Josefatadt,
ugy a mint van," Deák Farkastól, ki személyes
észleletéit közli itt; „Kb'niggriitz és vidéke," a
nagy csata színhelyének ismertetése; „Bécs meg-
erősítéséről," valamint a „Gyútiis puska" (ábrák-
kal),korszerű czikkek. A lefolyt „Olasz hadjárat"
8 az „Eszuki csatatér" a hadi eseményeket össze-
állítva hozza. A könyvet Gélics Rikhard „észre-
vételei" zárják be az ,,északi hadjáratról", mely-
ben az elkövetett hibák eorozata s a poroszok
keresztülvitt haditerve szakavatottan van fölmu-
tatva. A borítékot a „Sebesültek Pesten" czimü
czikk foglalja el egy orvostól. A mellékletek kö-
vetkezők: „Az osztrák-porosz határostartományok
és Szászország részletes, színezett térképe", Wei-
land finom metszésü rajza után; továbbá „Felső-
Olaszország színezett földképe" és „Közép-Európa
térképe", melyeknek bolti ára magukban véve is
1 ft. 20 krra rug, ezekből az egész háború mene-
tét folyvást figyelemmel lehet kísérni. Élénken
szembetűnik tehát az előny, melyet e vállalat
előfizetői nyernek, midőn a hat füzet előfizetési
ára csak 3 forint. Előfizetési pénzek folyvást
elfogadta nak.

*' (Hangverseny a budai népszínházban.) A
budai népszínház rég zárt ajtai, ma, jul. 22-ikén
újra megnyílnak, hogy falai közé a jótékonyság
meghozhassa áldozatait. A hangverseny megsebe-
sült hazánkfiai javára lesz rendezve, s több mű-
vészi képesség fog benne közreműködni, u. m.
Pauliné, Bognár Vilma, Ellingerné asszonyok és
Szobotka k. a. a német színháztól; továbbá Pauli,
Ellinger, Pisztory, Sipos, Herrlinger urak, a
pest- budai dalárda s a nemzeti színház zenekara
Huber karmester vezénylete alatt.

** (A képzőművészeti társulat idei albuma.)
Az országos magyar képzőművészeti társulat f.
hó 16-kán tartott választmányi rendes ülésében,
az idei albumban leendő kiadás végett, következő
két versenyművet fogadták el: 1. „Balatoni ha-
lászok ', életkép Benczúr Gyulától. 2. „Zrínyi a
költő halála, a csáktornyai erdőben", történelmi
tájkép, Kdeti Gusztávtól. A kiegészítő 3 dik mű-
lapot előlegképen a társulati tagok már a tavalyi
albumban vették, mely kivételképen 4 műlapot
foglalt magában. Az újonnan belépő tagok pedig
pótlásképen harmadik műlapul Than Mór ,,Jézus
keresztsége" czimű kőrajzát fogják kapni.

Egyház és iskola.
(Magyarország bibornok prímása) e hó

17-ikén este fővárosunkba jött, Császárné Ö Fel-
sége és a fenséges császári gyermekek üdvöz-
lésére.

(A lipótvárosi templom részére) Andrássy
Adél grófnő 100 ftot ajándékozott.

= (A pesti' föreáltanodának) vidéken lakó
magántanulóit figyelmeztetiNey Ferenczisjazgató,
hogy a váratlanul berekesztett tanfolyam követ-
keztében az összes tanáiok hosszabb egjüttmara-
dása bizonytalan lévén, a jul. 27 és 28-ára hirde-
tett magánvizsgálatok a jövő tanév kezdetén fog-
nak megtartatni.
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T Á R H A Z.
** (Az eperjesi ev. kollégium tárgysorsjátéka)

napjául f. évi jun. 14-ike volt kitűzve. Az idők
mostohasága mellett azonban, csaknem egy egész
év leforgása alatt alig sikerülvén annyi sorsje-
gyet eladni, a mennyi arányban állana a nye-
reménytárgyak értékével: a kollégiumi elöljáróság
indíttatva volt a huzási idő elhalasztásáért folya-
modni , minek következtében felsőbb engedély
mellett a sorshúzás napja 1867. június 24 kére
tétetett át.

** (A rozsnyói evang. fögymnáziumban) az
iskolai évet bezáró közvizpgákat jun. 25—27-dik
napjain tartották meg. A tanoda kerületi felügye-
lője, Draskóczy Gyula, mint a múlt évben, ugy
most is 100 ftot adott jutalmak és ösztöndijakra.
Érettségi vizsgára 20 növendék jelentette magát;
három a szóbeli vizsga elől visszalépett. — Szóla-
nunk kell még e tanoda tápintézetéről, mely uj
szervezetében 40 növendéket látott el ebéddel,
vacsorával, részint 45 ft. évi fizetésért, részint fél-
áron, részint ingyen.

** (A brassói görög-keleti nyolezosztályu
román fögymnasiumnak) a nyilvánossági jog,
melynélfogva az egyes osztályok bevégzése, vala-
mint a kebelében tartandó szabályszerű érettségi
vizsgák fölött jogérvényes bizonyítványokat állít-
hat ki, folyó évi június hó 16-án legfelsőbb hely-
ről megadatott.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) meny-

nyiségtani és természettudományi osztályár.ak
jul. 16-án tartott ülésében Szabó József a ,,Ma-
thematikai és természettudományi közlemények"
most megjelent IV-ik kötetét ismerteié. Utána a
felvidéki lebköhullásról is szólt s több példányt
mutatott be, melyeket Duma György ungvári ta-
nár küldött. A példányok nagy része töredék,
köztök a legnagyobb 7 fontos. Volt egy 35 fon-
tos is, de ezt gazdája, noha előbb a múzeumnak
ígérte, később egy ásványkereskedőnek adta el.
A beküldött kövek közül a legnagyobb a múze-
umnak van szánva. — Ez előadás után Kruspér
István lev. tag nth. Mayer Lambertnek 1847—
48-ban Budán tett meteorológiai jegyzeteit mu-
tatta be, melyeket értekező rendszerezett.

= (A budapesti nyomdászok önképzö-eyylete.)
Örvendetes jelenség napjainkban, hogy a mi
egyeseknek bajosan sikerülne, azt az egyesülés
szelleme által iparkodnak elérni, s így naponkint
több-tobb egyesület támad, mely szellemi kincsek
szerzése és osztása által hat a közművelődésre.
Legújabban örömmel jegyezzük föl, hogy a
budapesti nyomdász segédek is egy munkás- képző
egyletet alakítottak, mely a nyomdászok közt
hazánkban első ilynemü egyesület. Az alakuló
közgyűlés július 22 kén reggel fél 9-kor lesz az
egylet helyiségében a városi redoutban.

** (A középdunai gözhajótársaság) igazgató
választmánya, felszólítja a részvényeseket, hogy
a 4 dik részletet, részvényenkint 30 frtban, f.
évi september l-ig „Wahrnian és fia" bankárház-
hoz (Pest, Deák Ferencz utcza 14 szám) múlha-
tatlanul beküldjék.

** (A József• árvaintézetbe) e napokban ismét
négy növendéket vettek föl. Jelenleg. 40 árva ré-
szesül ott ellátás és oktatásban ingyen, 9 pedig
némi fizetésért. A József-városból azonkívül
mintegy 100 gyermek látogatja ez intézetet.

= (A pesti állatkerti társulatnak) ajánlatot
tett a megbukott bécsi állatkerti részvénytársaság,
hogy állatait vegye magához egy évi eltaitásra;
ajánlatához azonban a sógor oly föltételeket kö-
tött, a melyeket józanon elfogadni lehetetlen. A
pesti állatkert választmánya az ajánlatokba termé-
szetesen nem egyezett, de mégis megbízta Xantus
Jánost, hogy a bécsiekkel alkuba bocsátkozzék,
minthogy a pesti társulat kész a bécsi állatokat
megvenni, de csak ugy, ha az ár nem túlságos.

** (A pesti jótékony nöegylet) július 8-tól
september 1-jéig terjedő 8 hétre 416 szegény
számára, kik közül 14 uj, és 402 már elébb is ré-
szeltetett, 2093 ft 91 krt utalványozott: és pedig
hetenkénti részesülésben álló szegényeknek 617
ft 60 krt. negyedévenkén részesítettnek 1202 fr-
65 krt. egyszer mindenkorra segélyzett szegé-
nyeknek 69 ft. — A szürke hályogban megvakult
szegények gyógyítására 204 frt. 66 krt; ez intet
zetben jelenleg 7 vak gyógyittatik. — Az egylet
kötő intézetében jelenleg egyéb munkára nem
képes 18 szegény talál foglalkozást és keresetet.
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Közlekedés.
x* (A közlekedésnek Bécs és Pest közötti

fennakadása.) A gőzhajók szintúgy mint a vae-
utvenatok, jul. 18-tól kezdve csak Pozsonyig
közlekednek. Az államvasuttársaság mcst a fö-
lött értekezik a gőzhajótársulattal, hogy a zava-
ros idő tartamára egyesült erővel mégis közleke-
dési vonalat nyissanak Uj-Szőnyön át.

** (A Dunán való teherszállításra vonatko-
zólag) a dunagőzhajózási társulat magyar főügy-
nöksége Pesten az itteni kereskedői világhoz
következő körlevelet intézett: A jelenlegi hadi-
események menete Bécs környékén, az oda irány-
zandó teherszállítmányokat illetőleg elővigyázatra
int; ennélfogva az ügynökség arrólj véli értesí-
teni az illető szállítókat, hogy a Bécsbe szállítandó
jószágok fölvétele változatlanul fog ugyan még-
megtörténni, de hogy az eddigi pontos elszállí-
tásért, valamint a jószágok rendeltetése helyére
ideje korán való átszolgáltatásáért nem kezes-
kedhetik.

x" (L7j postakiadóság.) Folyó hó 16-tól
kezdve békésmegyei Bánfalva helységben posta-
kiadó-hivatal lépett életbe, mely Orosházával lesz
érintkezésben. Ezen posta-kiadóság forgalmi ke-
rületéhez tartoznak: Bánfalva, Szabad-Szt.-Tor-
nya, Nagy- és Kis Szénás helységek, valamint
Csaba-Csüd, Kis-Csákó, Királyság és Szt.-Tor-
nya puszták.

Balesetek, elemi csapások.
** (Tűzvész és embersérülés.) Zentán f. h&

10-én a piacz-soron tűz ütött ki. Egyik városi
polgár, Fodor Sándor, erélyes oltás közben a
házfedélről leesett, s lábát kettétörte. Még ott a
hely színén gondos orvosi ápolás alá vétetett.

** (Borzasztó tűzvész) pusztitott közelebbről
Apaiinban. Mint táviratilag jelentik, 500 ház lett
a lángok martaléka. Az első magyar átalános
biztosító társaság e baleset által 10,300 forintig
van érdekelve.

Mi újság?
** (A császári gyermekek) a nyarat a budai

hegyek közt, nem a Perger féle villában fogják töl-
teni, mint eleinte emlegették, hanem a Koehmeisz-
ter-féle nyárilakban, mely e czélra kibéreltetett.

*• (A múlt vasárnapi templomi gyűjtés ered-
ménye.) A pest-belvárosi főtemplomban e hó 15-
ikén báró Sennyei Pálné, gróf Szapáry Istvánné,
Thurn Erzsébet, Ruprecht Demidoff Kornélia
asszonyságok és Staffenberger Irma kisasszony
által az egyfcázi perselylyel a sebesültek részére
tett gyűjtések eredménye a következő: 22 darab
10 ftos bankjegy 220 ft.; 29 db 5 ftos bankjegy
145 ft.; 204 db. 1 ftos bankjegy 204 ft.; 1033
db 10 kros papír jegy 103 ft. 30 kr.; 1453 db
ezüst hatos 145 ft. 30 kr. Rézpénz 73 ft. 56 kr.
Összesen 891 ft. 16 kr. Ezen fölül: 9 db cs. k.
aranj ; 3 db 5 frankos aranypénz; 2 db 1 ft. 50
kros ezüst tallér; 11 db ezüst 1 ftos; 17 db ezüst
húszas; 19 db ezüst '/» ftos; 4 db ezüst tízes; 6
db ezüst 5 pengő kros; 14 db ezüst 5 o. é. kros;
2 db kisebb külföldi ezüst pénz, mit a fennebbi
összeghez hozzáadva, közel 1000 ftot teez összesen.

** (Több volt honvédtisztj mint emiitettük, a
kormánynak fölajánlá szolgálatát e háborús idők-
ben. A hivatalos lap szerint, 0 Felsége legke-
gy elmésebb elismeréssel fogadá ez alattvalói
hűséget, 8 kinyilvánitá, hogy az illetők ajánlata
az alakítandó magyar önkéntes csapatok szerve-
zésénél lehetőleg figyelembe vétessék.

** (Purgstaller Kai. József,) a kegyesrendiek
pesti főnöke, az akadémiának egyik jeles tagja s
több bölcsészeti mű szerzője, megtébolyodott s e
hó 5-kén egy budai magánintézetbe szállították.
Mielőbbi felgyógyulása átalános óhajtás.

** (Pest város segélyeztetése.) A tetemes
törvénykezési költségek tekintetbe vételével, —
addig is, mig a magyarországi szab. kir. városok-
nak ezen kiadások könnyebben viselhetése vé-
getti segedelmezése iránt folyó tárgyalások be-
fejeztetnének, — Pest városának az országos
alapból a jelen évre 100,000 ft engedélyeztetett.
A pénzügyminisztérium már megkerestetett, hogy
ez összegből 50,000 ftot azonnal, s szept. és nov.
l-jén pedig mindenkor 25,000 ftot tegyen folyóvá.-

** (A nemzeti színház első opera-előadása) a
szünidők után, a sebesültek javára lesz rendezve.
Az „Afrikai nőt" adják fölemelt helyárakkal, hogy
a jövedelem annál gazdagabb legyen.

Melléklet a Vasárnapi Üjság 29-dik számához 1866.
** (Deák Ferencz arczképének leleplezése

Deésen.) Még az országgyűlés folyama alatt tör-
tént, hogy Torma Károly és Bethlen Sándor kö-
zépszolnokmegyei képviselők a deési társalkodási
egyletnek ajándékul küldék Deák Ferencz olaj-
festésű, jól talált arczképét. A becses ajándékot
az egylet hálás köszönettel fogadta, s elhatározta
azt nagy termébe, a legszebb helyre felilleszteni,
s a leleplezést egy alkalomszerű ünnepélylyel
Összekötni, a melyre meghivá Belső-Szolnok-
megye értelmiségét. Az ünnepélyt jul. 8-ikán
tartották, a a rendező választmány elnöke, Veér
Zsigmond nyitotta meg, kinek beszéde alatt a
szobor lelepleztetett, mire a közönség szűnni nem
akaró éljenekben tört ki. Ezután Roth Pál a nagy
hazafi életrajzát adá elő, végül Medgyes Lajos
indítványára elhatároztatott, hogy ez ünnepélyről
nagy hazánkfia hódoló tisztelettel értesittessék.
Az ünnepély kezdetén és végén az ottani dalárda
Kölcsey „Hymnusát" énekelte. _ Az ünnepélyt
nagy társas ebéd fejezte be a kisdedóvó tágas
teremében.

•* (Hangverseny.) Szombat estére, vagyis
tegnapra, nagy hangverseny volt hirdetve az Eu-
rópa termébe, melynek jövedelme a sebesültek
javára volt fölajánlva. Rendezői Fellegi Viktor és
Nedelko György voltak. Részleteiről jövőre bő-
vebben szólandunk.

— (Háborúi aggodalmak a hazában.) Bazin-
ból (Pozsony) jul. 17-ről irják nekünk: Mi kö-
zel vagyunk Ausztria határához, 8 igy a háború
szinhelyéhez. Ma éjjel parancs érkezett e vidék
minden helységébe, hogy a még száron levő árpa
learattassék, a keresztek begyüjtessenek 8 kicsé-
peltessenek, mert a határok táborrá változtatnak.
E táborban 96,000 embernek kellend lennie.
Legalább igy beszélik. A tábornak két része lesz.
Az egyik Bazintól Pozsonyig fog terjedni a Kis-
Kárpát dél-keleti oldalán, a másik Pozsonytól
Malaczkáig ugyanazon hegyláncz északkeleti
oldalán, szép síkságon. Az első menekültek, auszt-
riaiak, tegnap utaztak a Kis-Kárpátokon át; leg-
többen Pest felé szándékoznak. Lázas félelmökben
mindenféle kegyetlenséget meséltek a mindinkább
közeledő poroszokról, ugy hogy a nép igen meg-
félemlett. Reméljük, hogy az aggodalom alapta-
lannak fog bebizonyulni.

** (Idegen menekülök Pozsonyban.) Po-
zsonyból irják, hogy az eddig oly csendes város,
az utóbbi napok óta, nagy élénkség színhelye. A
város tele van idegenekkel, kik leginkább Morva-
és Csehországból menekültek oda. A brünni ka-
tonai parancsnoksággal a katonai fogház legény-
sége is odaérkezett, nagymennyiségű foglyokat
szállitva magával, kik a megyeházban lőnek
elszállásolva.

** (A pesti szegény-gyermek kórház kisorso-
lása ügyében) Czanyuga József pénztárnok tu-
datja, hogy miután a pesti szegény-gyermekkór-
ház javára rendezett sorsjáték húzása f. hó 7-én
hatósági ellenőrködés mellett megtörtént, tiszte-
lettel kéretnek mindazon hölgyek és urak, kik az
átvett sorajegyek árát még eddig be nem fizették,
szíveskednének ezt hozzá (múzeumi épület, 13.
sz. ajtó) mielőbb beküldeni.

** (A pesti német színház furcsa helyzetbe
jött) e hó 13-kán este.M Ekkor ugyanis a főváros
közönsége Császárné Ö Felsége és fenséges gyer-
mekei megérkezését várta, s igy történt, hogy a
német színház.látogatására egyetlen ember eem
jelentkezett.

= (Egy hazánkfia kitüntetése.) A dunafe-
jedelemaégek amerikai konzuláva az egyesült-
államok kormánya, Kaliforniában lakó hazánk-
fiát, Csapkay Lajos orvostudort nevezte ki, a ki
tavaly a stettini kiállításnál, mint biztos, Ameri-

kát képviselte. A aenatua végrehajtó bizottmánya
a kinevezést megerősítette. Czapkay uj minősé-
gében Bukarestben fog lakni.

= (A pesti katonai koródákban működő fő-
orvosok.) A Ludoviceum, Orczy-kert és az üllői
laktanya koródáiban, a következő polgári orvo-
sok vannak alkalmazva, mint osztályvezető főor-
vosok: Az 1. osztályban dr. Spitzer Lipót, a
2 ikban Machik Albert, 3. Manovill Miksa, 4.
Polyák Mór, 5. Buzay Gyula. (A 6-ik osztály a
tábori korházban.) 7. osztály dr. Groáz Lipót, 8.
Bolemann Gyula,' 9. Kovács József, 10. Lasky
Gyula, 11. Bleyer Adolf, 12. Grossinann Lipót,
13. Pariagy Ferencz, 14. Csajághy Gyuia, 15.
Verebélyi László, 16. Horváth György, 17. Vári
Szabó János, 18. Buzinkay Gyula. Minden egyes
osztály 145 ágyra van berendezve.

** (Csoda-szerű találmány.) Higye a ki
akarja, de azt beszélik, hogy egy nyugalmazott
osztrák bányamérnök oly lőfegyvert talált fel,
mely 10 egymásután következő lövést bir tenni
és ezt 10 másodpercz alatt, 4—5-ször ismétli, ugy,
hogy 20 másodpercz alatt 40—50 lövést eszkö-
zöl. A nevezett mérnök már folyamodott találmá-
nyának megvizegáltatása ügyében. Ez bizonyosan
olyan puska lesz, a melylyel még bakot is lehet lőni!

** (Bankóhamisitók.) Tordán hamis bankje-
gyek kezdtek terjedni. Bizonyos Kosztrueh nevű
vendéglősre esett a gyanú, s nála csakugyan több
uj hamis bankjegyet találtak. Vallomása folytán
az egész bankó-hamisitó társaságra rá akadtak, s
elfogták, Kosztruch pedig megmérgezte magát.

** (Rablás.) Bugyiban (Pestm.) Braun H.
kereskedőhöz f. hó 4-én esti 9 órakor öt fegyve-
res rabló tört be, kik 600 frtot bankjegyekben,
300 frtot ezüstben, a ezeken kivül nagyobb értékű
arany s ezüstkészleteket raboltak el. Gyanítják,
hogy a tettesek ismerősek voltak, mert arezuk be
volt kenve s némelyik lassan és erőszakolt han-
gon beszélt.

** (Hosszú életkor). A pesti Rókus-kórházban
jelenleg egy Adriadi Borbála nevű 108 éves nő
fekszik az agg-kor gyengesége miatt. A nő Szé-
kesfehérvárról való.

** (Halálozás.) Szabadkán e hó 15-ikén tet-
ték sirba a város köztiszteletben álló polgárát,
Ferenczy Albert volt magyar honvédezredest, élet-
kora 62-ik évében. Bajtársai s a város öszes ma-
gyar lakossága mély fájdalommal kísérte örök nyu-
galomra a mindvégig rendületlen hazafit.

— (Adakozás.) ínséggel küzdő bukovinai
magyar testvéreink fölsegélésóre a Vasára. Újság
szerkesztőségéhez beküldetett:

XXL közlés: Nagy-Zerindről Böszörményi
József ref. lelkész ujolag 2 ft. 10 krt.

Az eddigi I.—XX. közlésekkel együtt be-
gyült a V. U. szerkesztőségéhez összesen 113Í ft.
40 kr., 2 darab cs. arany, 3 db. két-pftos tallér,
2 db. egyfrtos és 4 db. ezüst húszas.

— (Adakozások.) A Vasárnapi Újság szer-
kesztőségéhez múlt héten beküldetett:

A hareztéren megsebesült magyar katonák
számára: Jászberényből Erdélyi Keleti László
színigazgató maga és társulata nevében 14 ft.

(Átszolgáltattuk az e czélra kinevezett pestvárosi
bizottságnak.)

• Nemzeti színház.
A színházi szünidők miatt augusztus 1-jéig

nem lesz előadás.

Szerkeszti mondanivaló.
8888. Bí. Enycd. Sz. K. J ó lesz az nekünk, még pe-

dig mind a most küldött, mind az ezután küldendő. Csak

minél szűkebb mederben, minden kiáradások nélkül. Az
anyagot egyszerre óhajtanok megkapni. — Az „oracu-
lum"' elég világos volt. Őszig semmi esetre nem vállal-
kozhatni ; azután igen, ha az idők jobbra változnak. Más
kifogás nem volt. Sovány, de — világos.

8339. Zay-Ugrócz. Köszönettel vettük az ujabb
küldeményt. Bizonyosnak tartjuk, hogy már a legköze-
lebbi alkalommal

8840 Tisza-Füred. M. B. Megnyugszunk a hallga-
tásban, s mi is azt tartjuk, hogy a „nő" és „né" közti kü-
lönbség az első felszólalásban eléggé ki volt fejtve.

8341. M. Sz. György. Az életrajzi adatoknak,
reméljük, hely fog jutni, valamint talán az ujabb sirira-
toknakis. Azon észrevételt azonban el nem h .Ugathatjuk,
hogy a kétségtelenül sok fáradságba tís szorgalomba ka-
rülő aprólékos adatvadászat helyett jobban szeretnénk
némi magasabb szempontokat s nagyobbszerű, tanulságo-
sabb, átalánosb körvonalakat. Nem csupán e tárgyra, ha-
nem átalában az összes működésre szól e megjegyzésünk,
mert a szép igyekezetet, képességet és ismeretet szinte
sajnálva látjuk sokszor meddő kicsiségekre pazarolni.
Praetor minima non curat. Ne csupán apró adalékokat,
hanem tanulságot is az adatokból. Gyakorlati, élő ós ele-
venítő tudomány kell nekünk.

8342. 33,532. A közlött adatot egy franczia lapban
találtuk. Gyári ezég ott sem volt megnevezve, csak átalá-
ban mint uj iparág volt emlitve. Talán az itteni kereske-
dők utján inkább megtudhatjuk, s ez esetben nem fogunk
késni a tudósítással

8343 Kokat. Olvastuk és — gyönyörködtünk benne.
Ha sokan les ütik abból a fajtából, akkor majd csak: „él
magyar, nll Buda még!"

8344. Tasnád.Sz L. A költemények egyszerű prózai
rimelések s azért nem közöltstnek.

8345 B. Csaba. M. K. Az emlékeztetés jókor j ö t t .
Most már meglesz.

8346. Gyula vezér stb. Nem ütik megazt a mértéket,
melyből itt az ujonczoknál sem engedhetünk el semmit.

342-dik sz f. — Brosz K á r o l y t ó l
(Eperjesen).

Sötét.

ga b c d e
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond

A 337-dik számú feladvány megfejtése.
(Anderssen-tól, Boroszlóban.)

Világos. Sötét.
1. Ve2-h6 Vhl-h5:A)
2. d6 —d7 tetszés szer.
8. d7-d8IIv.—e8V-rmat.

Világos. A) Sötét.
1 c7-d6:
2. Vh5—e8:f Kc6-a7
8. Ve8-e8-rmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: Gr. Festetich Benno. —Pozsonyban; Csery
Gábor. Debreczenben : Z. I. és Z. L. — Minkolcson:
Czenthe József. — Eperjesen: Brósz Károly. — Vizes-
réthen: Terray Pál. — Jász-Kiséren: Galambos István. —
Sárospatakon : Czebe István. Farkas Bertalan. — F.-Nyá-
rádon: Gérecz Károly. — Érköbölkulon: Vásárhelyi Bencze.
— T.-Polgáron: Liszauer József. — Pesten: Kakovszky-
Vagyon Judit.

Hónapi- és
hetlnap

22
23
24
25

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerd.

26! Csőt.
27 Pént.
28 Szomb.

Katholikus és

H
Protestáns

naptar
Július

G 9 Mária Mag.
Libór, Apollin.
Krisztina szűz
Jakab, Kristdf
AnnaB sz.anyja
Pantaleon
Incze pápa

G 8 Már. M.
Libór
Jolánta
Kristóf
Anna
Pentele
Sámson

ETI-NAPTÁR.
Görög-orosz

naptár
Július (ó)

10 G 8 Euphem.
U Proklus
12 Gábor
13 Aquilles
14 Czirjék
15 Athinoz
16 Marina

Hold változásai, © Holdtölte pénteker

Izraeliták
naptára

Ab.Rosch.
10 Böjt, le.
11 [leéget.
12 Judit
13
14
15 Örömnap
16 45. Sab.

í 27-kén, ő óra

hoss

f.

119
120
121
122
123
124
124
2 9 ]

za

P-

20
18
15
12
10

7
4

< a P
kél

6

4
4
4
4
4
4
4

p-

24
18
15
12
10

7
4

serczkor

nyűg.

<S

7
7
7
7
7
7
7

p .

48
47
46
44
43
43
42

H o
hossza

í.

239
251
263
276
288
301
314

délután.

p.

47
43
49

7
38
23
22

l d
kél

•S.

3
4
5
5
6
7
7

p-

16
14

6
53
37
15
51

nyűg.

í.

0
0
1
2
3
4
5

p.

22
58
40
47
21
19
22

TARTALOM.
Aratás (képpel). — Ablakomhoz. — Egy utazás a

Missisippin (folyt.) — „Vázlatok a hadászat (stratégia)
köréből'" (vége). — A pesti lóvonatu vaspálya (képpel).
— Békés-Csaba (képpel).— Gömörmegyei vázlatok (kép-
pel). — Életképek háborús országokból. A Tisza vidéke
és ennek csatornáztatása. - Uj gyógyfürdő. — Uj föl-
fedezés a kukoriczatermelé3 körül. — EgyveJeS- — ' " ' * r '
h á z : Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. — Köz-
intézetek, egyletek. — Közlekedés. — Balesetek, elemi
osapások. - Mi újság? — Adakozások. - Nemzeti szín-
ház. - Szerkesztői mondanivaló. - Sakkjáték. - Heti-
naptár.

Felelős siarketustő Pákb Albert. (Lak. magyar-utcza 1. sz.)
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HIRDETÉSEK.

Megjelent az első füzet!
Korszerű segédkönyv minden hirlapolvasó számára!

Előfizetési felhívás

HABORU-KÖNYV
czimü füzetenkint megjelenő,

színezett térképekkel és rajzokkal díszített munkára.
A jelen hadjáratot kimeritöleg ismertető, az események és körülmények iránt tájékozó gyűjtemény.

Asbóth Lajos, Dózsa Dániel, dr. Falk Miksa, Gelics Rikhárd, Hollán Ernő,
Ivánka Imre, Jókai Mór, Királyi Pál, Pákh Albert, Pálffy Albert, Salamon Ferencz, Szász Károly, Urliázy

György, Zilaliy Imre és mások közremunkálásával.
A jelenlegi nagyszerű háború eseményei kivétel nélkül min-

den ember érdekeltségét magukkal ragadják; szükség van tehát
oly vállalatra, mely figyelmét kizárólag a háborúra forditván, min-
dent, mi erre vonatkozik, összegyűjtve nyújthat a közönségnek.
A mit az újságok csak rendezetlenül, gyakran egymást megezá-
folva hiányosan adhatnak, azt megtisztítva és ugy nyujtandja e
gyűjtemény, hogy az olvasó átalános áttekintést szerezhessen,
és folyvást, mint tájékozó segédkönyvet használhasson.

A csaták színhelyének térképeivel, a szereplő kitűnő egyéni-
ségek arczképeivcl, továbbá egyes megkapóbb mozzanatok
rajzával ellátva, mindent magában foglal, a mi csak a közön-
ség tudvágyát és kíváncsiságát bármi tekintetben felköltheti.
Azonkivül a mostani idők mozgalmas képét oly hiven tükrözi
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vissza, hogy az olvasó kezében jövőre is tartalmas, értékes törté-
neti mü marad.

Munkatársai sorába legelső lapjaink több állandó dol-
gozótársát; továbbá a hadtudomány terén szakértő és elis-
mert hitelű férfiakat, volt táborkari tiszteket számithat.

A füzetek következő rovatokat tartalmaznak: I. A háború
története, a legközelebb múlt fontos eseményeknek népszerű
modorban való elbeszélése. — II. A harczterek leírásai, tér-
képekké!.— III. A különböző hadseregek résiletes ismer-
tetése. — IV. A szereplő hadvezérek, államférfiak, arcz-
képckkel díszített élet- és jellemrajzai. — V. Európa
állapota a jelen háború alatt. — VI. Vonzó epizódok, törté-
netek, kalandok a hadi életből.

Az első füzet tartalma a következő:
„Az osztrák-porosz-olasz háború keletkezésének története." — (I. Beve-

zetés II A közelgő háború első jelei. III . Eredménytelen vita a leíegyver-
kezés tárgyában. IV. Egy pár heti játék a kongressussal. V. A háborút
megelőző események. VI. Hadüzenetek.) P - f y A.-toI. - „Vázlatok az
olasz hadvilágbúi, I-III"; (Turin; az elsA harczkiáltáe; a király és a her-
czecek; az önkéntesek és Garibaldi; Lodi; Piacenza; az olasz és osztrák
hadsereg fölállitása, jellemzése; Durando, Della Rocca, La Marmora és
Cialdinf tábornokok életrajzai, sat.) Szász Karolj tói. — „AzElbe-vonal
hadtani szempontból." — A hadviselő három hatalom hadereje és évi költ-

sége a hadi czélokra", Deák Farkastól. — „Életképek háborús onzágok-
j)óly J—V." (Csehország állapota; az osztrák hadsereg sokszínűsége; ma-
gyar ezredek Csehországban; a főhadiszállás; Benedek tbsznagy; Jeplitz,
Theresienstadt, Leitmeritz, Prága, Pardubitz, Olmiicz és Krakkó ismerte-
tése, sat.) ZilahyImrétől. — „Josephstadt ugy a mint van'" DeákFarkas-
tól. — „Königgratz és vidéke." — „Bécs megerősítéséről." —„A gyútüs >

puska" (képpel). - „Olaszországi csatatér" (jun. 22. -jul. 5.) - „Északi
csatatér" (jun.21.— jul. 9.) — „Észrevételek az északi hadjáratról, f—fU-
Gelics Bikhárdtól. - „A sebesültek Pesten", dr. Sz.-töl. - „Különféle."

1 Az osztrák-porosz határos tartományoknak és Szászországnak rész- | B három térképnek, melyekkel az egész háború menetét folyvást
UUs, színezett térképe, Weilandtól. figyelemmel lehet kiaérni, bolti ára 1 ft. 20 kr., s így e mellékletek által a

2. Felsö-Olaszország színezett földképe. „Háboru-könyv" rendkívül jutányos ára a lehető legolcsóbbá válik.
3. Közép-Európa és vasúti vonalainak átnézeti térképe.

E gazdag tartalmú, változatos és érdekes gyűjtemény hat füzetére nyitunk előfizetést. Mindenik füzet öt legnagyobb alakú nyolezadrét.
két hasábos ivet tartalmaz. . « . • * r,, * • n

A hat füzet előfizetési ára a kinézett térképekkel és más mellékletekkel együtt C « a k 3 f o r i n t . Bérmentes postax szét-
küldéssel 3 forint 50 krajezár. . ,

Gyűjtőknek tíz előfizetési példányra egy tiszteletpéldanynyal szolgálunK.
Ha a 10 példány egy helyre és ugyanazon személyhez küldendő: az előfizetési ár minden példányra bérmentes szétküldéssel is

csak 3 forint marad. Azon 'kivül a gyűjtök a tiszteletpéldányban is részesülnek.
Az előfizetési pénzeket mielőbb bérmentesen kérjük a kiadóhivatalba küldeni (Pesten, egyetem-uteza 4. szám).
Az első füzet már megjelent. A többi rövid időközökben követendi egymást.

Pest, juiius i8-kán 1866. Heckenast Gnsztáv, kiadó.

Az általam közrebocsátott

„SÍREMLÉK-ALBUM"
czéljából az orezág különböző vidékein s a dunafejedelemségekben felállított ügynökségekre vonatkozólag
van szerencsém az illető ügynök urak névsorát azon tiszteletteljes értesítés mellett közzétenni; hogy az érdek-
leit Album nagyválasztéku mintarajzai után s azokhoz mellékelt nyomatott árszabályzat szerint mindennemű
megrendelések sírkövekre, épület-munkákra, emlékszobrokra, feszületekre, keresztelő-medenezékre, s egyéb
márványműkészitményekre ugyanazok által elfogadtatnak s pontosan foganatosíttatnak.

Az illető ügynök urak névsora következő;
Almáson: Beck Mór. :Jassyban: Baumgartner Frigyen.
Alsó-Jász-Szent-Gyftrgyfin : Gallovich \ Jászberényben : Holczer testvérek.

János.
Abrudbányán: Remetey Ignácz.
Aradon: Andrényi Károly.
Apathiuban: Weidinger Zsiga.
Ároksz.nlláson: Strasser Dávid.
Abonyban : Hutkay Sándor.
Beszterczebányán : Palkovich L.
Brailában: Sréter Illics.
Bukarestben: Stuhr Károly.
Battaszékeu : Koller St. J."
Brassóban: Zürner Ferenci.
N.-Becskereken : Schaffer Péter.
Bak*on: Weisz Fülöp.
Békésen: Konsitsky János.
B.-Csabán: Singer D. A.
Belgrádon: Bucovalla és Mejovics.
Bezdánban: Schwell E T.
Beszterrzén : Kelp Frigyes.
Bogsánban : Blaschuty J. fiai.
Broodon : Dimovic D. N.
Bonyhádon: Straicher Benő.
Beodrán : Karácsonyi Miklós,
Csakóván: Dina György.
N.-Csanádon : Telb Sz. János
Czcgléden: Gombos Pál.
Csongrádon: Marsies Ignácz.
Devecserben: Steuer József.
Dobshtán: Gömory Gusztáv.
Dftmölkön: Turcsányi Andor.
Dályan: Weisz testvérek.
Déésen: Krémer Samu.
D.-Földváron : Nadhera Pál.
Eleken: Szál Antal.
Egerben: Polereozky Gyula.
Eperjesen: Polt Ferencz
Erzsébetvárosban: Szenkovics Z.
Eszéken. Flambach Alajos.
Fehérgyarmaton: Balika Sándor.
Fehértemplomon: Schescherko A.
Felsőbányán : Husovszky Gyula.
Félegyházán : Molnár Alajos.
Fogarason : Novak János.
Galaczon : Metaxa A.
Giurgevoban: Waldner Vilmos.
(iftllnitzen : Szentistványi F. J
B.-Gyarmathon : Gazdik Lajos.
Gyöngyösön : Kozmáry János.
Gyulán: Dobay János.
Högyeszen: Rausz S. özv. és fiai.
Halason: Hirschler Dávid.
Hátszegen : Lengyel A. és fiai.
llatzfelden: Schnur Férd. S.
Hódságon: Rausch Antal.
IIold-Mezó-Vásárhelytt: Szokolovits I.

i Iglón: Schwartz A. W.
I Ipolysághon: Mikuiásy Gyula.
| Kassán: Jermy Károly.
| Karánsebes : Engels Mátyái.
i Kaposvárott: Leipzig Antal.
j Karolyvárolt: Frölilich Albert.
! Karloviczon : Gyarmathy Gusztáv.
Károlyfehérvárott: Materny Emil.
Kalocsán : Loidl József.
N.-Kanizsán : Kecskés János.
Krajován: Vidacs István
Kecskeméten: Papp Mihály.
Kézsmárkon: Szopko C. N
Kézdi-Vásarhel>tt: Csiszár Mihály.
N.-Kikindán: Kisslinger Mátyás.
Kis-K6rösön: Teichner Illés."
Kolozsvárott: Tauffer Ferencz.
B.-Komlóson: Csernik Gusztáv.
Killan: Bosnyák J. utóda.
Kun-Sz.-Miklóson: Leschitz Mátyás.
Kun-Sz.-Mártonban: Nitsch Márton.
Körmftczbányan : Jánosy J. öxv.
Léván : Missik J.
Lőcsén: Schmidt K. Lnjos.
Lippán: Vinternitz és Büchler.
Lompalánkán: Rojesko J.
Losonczon: Geduly Albert.
Lovrinban: Krausz Péter.
Lúgoson: Sehieszler A.
Makón: Bohm Albert.
M.-Vásárhelyit: Fogarassy Döme.
Medgyesen: Guggenberger F. J.
Miskolczon: Béde László.
Moóron: Haan Károly.
Mohácson: Witt Károly.
Munkácson: Tóth Károly.
Nagyszombatban: Balázsovits János
Nagy-Karolyban: Nasch és Weisz.
Nyírbátorban: Legányi Ed«.
IVasy-Kanizsán: Vucskics János.
Nagybányán : Haraesek János.
Nagy-Kálióban: Mandl Salamon.
Nagy-Enveden: Hank K. Adolf.
IVagy-Korftsön: Szikszay L.
Nagy-Sz.-Miklóson: Kari Nándor.
Nagy-Sinken : Potóczky Péter.
SVagy-Váradon : Sdravich János.
IVyitrán : Filberger R. A.
Nyíregyházán : Kralovánszky L.
Oraviczán: Becher József.
Orsováo: Böhme Károly.
Orosházán : Vangyel Mihály.
Őszödön: Fábián Mihály.
Pápán: Bermüller József.

E vállalatomnak szíves pártolását azon bizalomba helyezem
részesülni.

1532 (8—15)

I Palánkán: Rosenstock Sal.
Pécsett: Opetko Zsiga.
Pétervaradon : Láng Mátyás.
Petriniában : Schmidt M. F. fia.
Perjamoson: Baumel testvérek.
Radojeváczon : Büchele J.
Rimaszombatban: Radványi István.
Rozsnyón: Pékár Sándor.
Rustsukoii: Voititz Zsigmond.
Sátor-A.-U.jhelytt: Szentgyörgyi J.
Sárospatakon: Rosenblüh J.
Segesvárott: Misselbacher J. fia és

Teutsch.
Selmeczcn : Dimák J. E.
Szabadkán: Demerácz Albert.
Szathmarott: Juracsko Dániel
Szamos-Ujvárott: Harugay István.
Szarvason: Játiosy János.
Szászrégenben: Wachner Tragot.
Szegeden : Reinitz Vilmos.
Szegszárdon: Fejős J. M.
Szentesen: Dobray Sándor.
Szebenben: Dinges J. Nándor.
Székesfehérvárott: Guthárd Mór.
Székelyhidon : Szabó István.
Szifágy-Somlyón: Breszler János.
Sziget vá rótt: Koharics Ferencz.
M.-Szigetben: Fersin Ferencz.
Szent-Tamáson : Manoilovits J.
Tisoltzon : Küchta Dániel.
Toltschan: Bauer József.
Tordán: Osztián testvérek.
Topolyán: Ettinger D.
Tokajban: Kempner József.
Temesvárott: Weisz Bálint.
Turnmogurellóban : Aumüller Ferencz.
Turnseverinben: Csokulia D.
Tulcsán: Bauer János.
THtelben : Kresztics Mihály.
Uj-Verbászon: Szmiha A.
Uj-Vidéken: Menráth Lőrincz.
Szék-UdvarJielytt: Dobray Nándor
Unjrváron : Landau Dávid.
Uj-Aradon: Orth J. A.
L"j-Becsén: Kugler Ed. József.
Vág-Ujhelytt: Zobel és Sterner.
Varasdon: Koterba Vincze.
Verseczen: Schlemmer József.
Veszprémben: Guthard T. fiai.
Viddiuben : Joanovics J.
Vingán: Augu>ztinov Antal.
Vukovárott: Pirra György.
Zágrábban : Kroschul M. C.
Zentan: Győrffi Iván.
Zíiahon: Orbán Károly.
Zimonyban: Vasilievics Vazul.

, melyben szerencsés valék eddig is j

Gcrenday Aníal,
első orsz. szab. márványműgyártulajdonos.

Régi pénzeket
és mindennemű régiséget, drágakövet,
gyöngyöt, szineskövet, aranyat, ezüs-
töt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb

áron. 1609(8-8)
Régiségek és természetiek

irodája,
Dorottya-utcza 11-ik sz. a. Pesten,

a Lloydnak átellenében,
i hol egy nagy választékú raktár mindennemű
régiségek, régi pénzek, gombok, övek

' é.« mentekötókból a legolcsóbb áron, ugy-
! pintén egy nagy raktár ásványok, Icp-
i kék. bogarak, madarbórök , tojások,
, s üvegszemek is találhatók.

Titkos 1686(7-12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában,mint magán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nél-
kül, hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gatoltatnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyogyit
Med. dr. Ifelfer Vilmos

Pest, király-uteza 27. sz. M«deti-
hácban, 1-só emelet, délelőtt 7—9-ig,

délután 1 — 4 óráig
SPV* Díjazott levelekre azonnal

valaszoltatik, s kívánatra • gyógy-
szerek is megkaldetnek.

„A Teszéri-Deméndy"
visszaüzési pörben

az érdemleges ítélet a tekintetes királyi
tábla által immár kimondva leven: fölkéret-
nek a pörben fölpereskint szereplő t család-
tagok, hogy azalatt, mig a főméit, hétszem,
tábla Ítélne, a most élőknek leszármazását
kimutatni, s a pörben megállapított geneolo-
giabeli ősökkel összekötni, s mind azt alul-
írotthoz bérmentesen megküldeni méltóz-
tassanak. — Kelt Pesten, július 8 án 1866.

NAGY DÁMEL m. k.
mint a fölperesi családok ügyvéde

1720 (3—3) (országút 43. sz.)

Helyiség-válíoztatás
miatt

a bámulásig olcsó árért eladandó legfölebb
f évi aug. 15-ig egy egészen ujonan fel-
szerelt négyjáratu mű-gőzmalom; műkö-
dési képességéről naponkint meggyőződés
szerezhető. A közelebbi megtudható: nagy
diófa-uteza2-dik sz.a.Pesten. 1719 (6-6)

harezterek földképei.
(50 kr. egy-egy földkép.)

Heckenast Gusatáv kiadásában Pesten (egyetem-uteza 4. sz.) a
következő megjelent földképek ajánltatnak megszerzésül azoknak,
kik a gyanithatólag-os Iiarcz-szinhelyéröl szemlélő isme-

rethöz jutni akarnak.

Európa földképe.
Lombardia és Velencze.
Olaszország és Dalmáczia.
(Német szövetség(Közép-Európa).
Poroszország és a hozzá kapcsolt

tartományok.
Ausztriai birodalom.

Tirol- és Steierország és Illyria.
Cseh- és Morvaország s az auszt-

riai Szilézia.
Bajor és Würtemberg király-

ságok és a Badeni nagyher-
czegség.

(Az egyes térképek magassága 17'/s hüvelyk, szélessége 24 hflv.)
Figyelmeztetjük a t. ez. közönséget, hogy ezek az egyedüli kime-

ritő kiállitásu magyar nyelveni térképek.

Ára egy-egy térképnek 50 kr. Ha legalább 4 térkép rendel-
tetik meg egyszerre, a szállitás fagöngyön, bérmentve törté-
nik. — A pénzek beküldése bérmentve kéretik. 1666 (10-12)

Heckenast Gusztáv kiadásában Pesten (egyetem-uteza 4. sz. a.) megje-
lentek s minden hazai könyvkereskedésben (Pesten Pfeifer Nándor és
Budán Nagel Bernát urak könyvkereskedéseiben) kaphatók a következő

hadtudományi művek:

Károly (kapitány s a magy. tud. akad. tagja) Hadi mü-
szótár magyar-németül és német-magyarul 8-rét (128 lap), fűzve 80 kr.

Asbóth Lajos emlékiratai az 1848 és 1849-iki magyarországi
hadjáratból. Második kiadás. Két kötet (288; 159 lap, 8-rét), fűzve S ft.

Asbóth Lajos. A hadvezér és a hadtudomány alapelvei az ujabb-
kori hadjáratok történetével felvilágosítva. Két kötet. Nagy 8-rét (670 lap),
fűzve 5 ft.

E mű megjelenését a napi sajtó közhangulag örömmel és elismeréssel üdvö-
zölte nemcsak mert oly téren mozog tartalmával, mely nálunk ez ideig gyéren volt mú-
velve, de fökép azon kitűnő szakavatottság és kimf-ritö alaposság miatt is, mely tartal-
mának minden sorából, mint fénysugár az olvasónak szemébe csillog, s mely e művet az
e nemű legjelesebb külföldi munkák sorába emeli.

Schiller Frigyes. A harminezéves háború története. Ford.
Torkos István. Fűzve 2 ft, diszkötésben 3 ft_

Midőn a nagy német iró e müvét a magyar olvasóközönség kezeibe nyújtom,
már csak azért is kedv.:s szolgálatot vélek tenni, hogy az olvasónak, a ki ót költői mü-
veiről már ismeri, alkalmat szolgáltatok arra, hogy vele e téren is megismerkedjék.

I. N a p ó l e o n c s á s z á r é lete. A leghitelesb kútfők után. Harma-
dik kiadás. 8-rét (504 lap). Ára fűzve2 ft., díszesen kötve, aranyvágással 3 ft.

A Iegujabbkor legnagyobb s az egész világtörténet egyik legnagyobb férfiá-
nak, Első Napóleon császár életének, leghitelesebb kútfők utáni leírását veszi itt a t.
olvasóközönség. A mű már a harmadik kiadást érte meg, mely körülmény megczáfolhat-
lanul bizonyít tartalmának részrehajlatlansága, alapossága, kimerítő bősége, s egyá'alá-
ban jelessége mellett. A mü tárgyánál fogva oly nagyérdekü, a miről fölösleges ajánló
szót tenni, s csak az előadás hitelességéről s mindent tárgyaló bő kiterjedtségéről tart-
juk megjegyzendőnek, hogy az valamint a külföldön, ugy hazánkban, illetékes helyekea
dgyaránt kitűnőnek s kifogástalannak lett elismerve. # ^ y ö ̂ ° ~ll> i



Tizenharmadik évfolyam.
Heckenast Gusztáv könykiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4. az.)

megjelent és kapható:
Az egész világ földképeinek gyűjteménye!

(az egyes térképek magassága 17% hflv., szélessége 24 hflv.)
ezen czim alatt:

MAGYAR KÉZI ATLASZ,
melj

26 nagy földképen egész földünk
egyes részeit ábrázolja az államok jelen területi viszonyai szerint.

A földképek kővetkezők:
1. A. fold két féltekéje.
2. Európa.
3. Spanyolország é» Portugallia.
4. Francziaország.
5. Svajczország (Helvéczia).
6. Nagybritannia.
7. Svéd- ég Norvégország.
8. Belgium és Hollandia.
9. Lombard-Velencze.

10. Olaszország.
11. Nemet szövetség (Közép-Európa).
12. Bajorország és Würtemberg.
18. Poroszország.

14. Ausztriai birodalom.
15. Ausztriai föherczegség.
16. Tirolis és Stájerország.
17. Cseh- és Morvaország.
18. Magyarország. Erdély, Galiczia.
19. és 20. Az európai és ázsiai Orosz biro-

dalom és Lengyelország.
21. Török- és Görögország.
22. Ázsia.
23. Afrika.
24. Északamerika. 1654(4-6)
25. Délamerika.
26. Ausztrália.

Hnnfalvy János felügyelete
mellett kiadja Heckenast Gusztáv.

A huszonhat földképből álló teljes kézi atlasznak ára 12 forint;
egyes földképek 50 krjával egyenkint is adatnak.

E munka valóságos mindennapi szűk- ven kiadni. A mü pontosságáról kezeskedik
seggé vált, miután hazai niűintézeteink éhez ismert tudósunk Hnnfalvy János neve,
hasonlót még mindekkorig nem mutattak mint a ki a kivitel feletti felügyeletet ma-
fel. Mind a hirlapolvasó közönség, mely a' gára vállalta. — Tisztelettel figvelmeztet-
különféle földrészeken és államokban elö-ijük tehát mind a minden rendbeli iskolák
forduló események olvasásánál ily földkép-lt. ez. tanárait, mind pedig és különösen a
tárt épen nem nélkülözhet, mind az iskolai kaszinókat, olvasó-köröket, egyleteket 8
ifjúság, melynek az a földrajz tanulroányo-iátalában mindazokéi, a kik h'irlapolvasással
zásánál elkerülhetetlen, kénytelen volt eddig; foglalkozva, bironyosan számtalanszor érez
•vagy az ily nagyobb alakú, de Idegenjték már egy ily teljes és pontos földképtár
nyelvű, vagy pedig ennél sokkal kisebb | hiányát.
mérvíl földképekkel megelégedni. E könyv-j É gyűjteményt bátran odaállithatjuk a
kiadó- hivatal tehát a magyar közönség iránti i külföld legjelesebb müintézeteiböl kikerült
elmulaszthatatlan kötelességének ismerte a:földképek mellé, 8 épen azért nemcsak mint
legjobb ismert erők megszerzésével e „Kézi'hazait, hanem mint olyat, a mely mind
atíaszt"-t, tekintetbe véve az államok jelen! csínra, mind pontosságra nézve bármelyik-
kerületi viszonyait, a lehető legtökéletesebb! kel is kiállja a versenyt, bátran ajánlhatjuk
rajz szerint, színezve kiállítva, magyar nyel- a magyar közönség figyelmébe.

K ő n e k Sándor. Az a u s z t r i a i b i roda lom, jelesen a m a g y a r k o r o n a orszá-
gainak statistikal kézikönyve. (670 lap, nagy 8-rét) 5 ft.

Fuchs, Friedrich. Die Central-Karpathen mit den nachsten Voralpen.
Handbuch für Gebirgsreisende. Jíebst einer Karte. (230 S 8 ) Geh. 2 fl. 50 kr.

Hornyánszky, Viktor. Ceschichte des östcrreichischen Kaiserstaates.
Dritte Auflage in einem Bande. Mit einem Titelbild von Josef Axmann, sammt-
liche Regenten des österreichischen Kaiserhauees darstellend. 3 chronol. Tabellen
und 4 Stammtafeln ia Fol. (295, 336 S. gr. 8.) Geh.) 2 fl.

fiV* Minden a kiadó-hivatalnál legalább 2 ft. értékig történt meg-
rendelés bérmentve szállittatik.

Előfizetési felhívás
a mindkét nembeli és minden felekezetú

i f j n s á g s z á m á r a v a l ó

MAGYAR GYERMEKBARÁT
czimü folyóiratra.

12 füzei, 786 hasáb, 2 0 0 — 2 5 0 kép.
Egész évre 2 ft.

ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK:
1> •*• „Magyar gyermekbarát" mindenkor! 8. Az előfizetési ár az egész évfolyamrai

július hóban veszi kezdetét, azon hóban v a g v i s 1 2 f ű z e t r e C S a k 2 f t . - Azgálát u t t t k ^ S S T d t élvaezf éS;bfLee8khaVl ^ ^ ^ ^ ^ ^
szorgalmas tanulása által hasznos ajándékot | ü e t n e l cérdemel. 4. Tiz előfizetési példányra gyűjtőknek

2. A „Magyar gyermekbarát" évfolyama e g y t i s z t e letpéldánynyal szolgálunk.
\Z havi főzetből ál l , melyekből minden) 5. A czimeknek, melyek alatt a füzetek
hónap végével egy egy fU2et j-ét n a g v n v 0 _ jszétküldendök, pontosfeljegyzését,valamint
matott ivén, 64 hasábon, képekkel ellátvas! 6. Az előfizetési pénzek bérmentesen
borítékba fűzve jelenik meg. jbeküldését kérjük.

A „Magyar Gyermekbarát" c 1 s ö évfolyama 12 füzetből teljes
példányokban kapható és az alulirt kiadó-hivatalnál meg-
rendelhető.

\ „Magyar Gyermekbarát" kiadó-hivatala
(Pesten, egyetem-utcza 4-ik szám).

C Í . k. osztrák ezabad. első amerikai és
angolországi szabadalmazott

ANATHERINSZÁJVIZ
POPP J. «.

jryakorló fogorvostól.
Bécsben, Stadt, Bognergasse ». szám.

Ára egy üvegnek 1 frt. 40 kr Pakolásért 20 kr.
Eien jeles készítmény 16 évi fennállás* óta még Európán tul is terjedést és

hírt szerzett magának. Ennek használata különösen jónak bizonyult mindennemű
fogfájás ellnn, száj gyenge részeinek minden betegségei ellen, a fogak mozgása,
könnyen vérző beteges iny, odvasság és seorbut ellen. Feloldja a nyálat, mi által a
fogakoni kéképzé* el lesz távolitra, Uditöleg és az izletre javitólag hat a szájban,
é« elháritja a száj kellemetlen szagát, mely mesterséges vagy odvas fogak, étel
vagy dohányzás által származik. Miután ezsn szájviz a fogakra és jzájréizekre
semmi tekintetben elgyöngitőlpg vagy marólag nem hat, » szájnak mint tisztító
szer a legkitűnőbb szolgálatokat teszi, s annak minden részeit, tökéletes egészség-
ben é« épségben egész a késő korig megtartja. — Bizonyítványokban nagytekin-
tetü orvosi egyéniségek résíéről ennek ártalmatlansága és jelessége elismertetik, és
használata számos jóhirü orvosok általrendeltetik is.

Fogón az odvas fogak ólmozására, ára 2 ft 10 kr.
Anatherin-fogpasta, ára 1 ft. 22 kr.

N ö v é n y i f e g p o r, ára 63 krajezár.
Kaphatók P e s t e n : TŐRÜK J. gyógyszerész urnái, király-uteza 8. sz. Vér-

tessy Sándor illatszerárus urnái, Unschuíd Ede urnái váczi-utezában. Molnár
János urnái, Lneff M. illatszerárus urnái. Thalmayer A. és társa, Hofftnann K.,
Bal i t zky Sándor urnknál. B u d á n : Grflnberg udv. gyógyszerész urnái, és Ráth
gyógyszerész urnái, Tában, külvárosban 1725 (2—12)

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

MAGYARORSZÁG FUVAROSA.
Budapest leirása, képekkel.

- CASSIUS.
Negyedrét (60 lap). Számos fametezetű képpel 60 kr.

A szöveg tartalma: Tájkép Budapestről. Pest áttekintése. A vároeliget. Buda-
áttekintése. Budapest története. Statistikai adatok. Tudnivalók. Végszó.

A képek jegyzéke: Lánczhid. Felső dunaparti uj házsor. A pesti alsó dunapart.
A pesti alsó dunai kópart. Egyetemi főegyház. Református templom. A nemzeti múzeum.
Megyeház. Pesti Lipótegyház. Kedoute-épület. Kereskedelmi testület épülete. Gázvilá-
gitási épület. József-árvaház. M képviselőház. A lovarda. Vendéglő a városligetben.
Hermina-kápolna, ü. Fischof gyógyintézete. Állatkert. Budai alagút. A király várpalota.
Budavár. Mátyás temploma Budán. Ráczfürdő Budán. Báró Eötvös nyárilaka. A kápolna
<is vidéke a Széchenyi hegyen. Lánczhidtér. Kapuczinusok zárdája. A szent Anna
temploma. Erzsébet-forrás "és fürdő Budán. Budai császármalom és Lukácsfürdő. AB
ó-budai hajógyár. A városház Budán. Gancz vasöntődéje Budán. 1704 (3 — 6)

Marhabetegségek s marhavész ellen,
mely a ferrő nyári időben a szarvasmarha, sertés s a lovak közt a legnagyobb mér-
tékben dühöng, mint kitűnő s biztos óvszer az úgynevezett

koriieuburgi marhapor
használtatik; engedményezve a magas cs. kir. ausztriai, kir. porosz, s kir. szász
országok kormányai által, kitüntetve a londoni, párisi, müncheni s bécsi érmekkel
s ő felsége az angol királyné s ő felsége a porosz király udvari istállóiban sikerdús
használata által megpróbálva.

Talódi minőségben kapható:
PESTEN Törők József gyógyszerésznél, király-uteza 7. sz., Thalmayer A. és
társa, Hnlbauer testvérek, Glatz J., Rakodczay A. — Budán, az udvari
gyógyszertárban. — Aradon: Probst F. J., Tones és Freiberger. — Abony :
Lukács A. — Brassóban: Heszheimer és társa, Gyertyánffy és fiai. — N.-Becs-
kerek: Nedelkovics. — Debreezcnben: Bignio J., Csanak J. — Dettán: Brau-
müller. — Déva: Lengye. — D.-Földvár: Nadhara P. — Eperjesen: Zeembery J.
— Eszéken: Deszáthy J. — Esztergomban: Bierbrauer C. J. — Egerben:
Tschögl J. — Gyöngyösfin: Kocziánovicb. — Kassán: Novelly A. — Kolozs-
vártt : Wolf. — Komáromban : Belloni A., Ziegler és fia. — Kfiszeg. Bründl J.
— Mohácson: Kög), Altmann. — Nagyváradon: Janky A. - Nagy-Kanizsán:
Feszelhofer és Rosenberg. — Nyíregyháza : Reich és Pawlavits. — Pancsován:
Rauíchan és fiai és Gráf. — Paks: Flórián J. — Pozsonyban: ScherzF., Hacken-
berger testv , Waritsek,Kovács J — Rozsnyón: Pósch J. - Sopronban: Pachofer
I,., — Müller P., Mezey A. — Székesfehérvárt: Legmann A. L., Kftyáca P . —
Szegeden: Aigner. — Selmeczen; Dimák, Zelenka, — Szepesvárallyán: Fest
J. B. — Szolnokon : Scheftsik István. — Sziszeken: Dietrich A. — Temesvártt:
Maxer és Sailer A., Babusnik. — Trencsénben : Kulka és Weisz, — Váczon:
Bodendorfer. — Varasdon : Halter F. és Koterba. — Veszprémben: Láng* J. és
Tuszkau M. — Veröcze : Bész J. K. — Zeliz: Steyrer A. 1642 (3 - 6)

Biztos és gyors kiirtása
a

patkányok s egereknek,
egy es. kir.'Hs&'uab. patkány- 8 egérpusztitó szer által gyertya formában.

Egy darab ára 50 kr. a. é.
Valódi minőségben kapható:

PESTEN: Török József gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik sz. a.,
továbbá:

IV.-Becskerek: Nedelkovits. — Csáktornyán: Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J .
— Jassenova: Dudovits J. — Keszthelyen: Wünseh F. — Kolozsvárit: Wolf J.
Pozsonyban: Scherz Fülöp. — Sopronban: Pachhofer,— Soborsin: Franké A. Va-

rasdon: Halter D. F., — Veróczén : Bész J. K. uraknál. 1644 (11 17)

Kiadó-tulajdonos Deckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1866 (egyetem-utesa 4-ik szám alatt).

30-ik szám.

könyvkereskedése;

Vannak emberek, kiket egy egész nem-
zet vall büszkén magáénak, mig másokat
csak egy városra utal a rendeltetés; de
szerezzenek bár a hivatottak a nemzettest
legkisebb része körül is érdemeket, szolgá-
latot tettek az egész nemzetnek, mely csak
részeinek épségében lehet erős.

Ezt tartja szem előtt a „Vas. Újság" is,
midőn egyes városok és vidékek érdemes
embereit a legszélesebb körökben megis-
mertetni törekszik, kiknek diszes sorában,
hogy mily helyet foglal el Szeged egyik
derék fia, megmondja e rövid életrajz.

Osztrovszky József született
Szegeden, 1818-ban,jan. 12-én.
A gymnáziumi tanulmányokat
szülővárosában, a jogot Pozsony-
ban végezte s az 1839 — 40-diki
országgyűlések idejében Somo-
gyi, akkori pozsonymegyei al-
jegyző oldalánál jurátuskodott.
Kortársai közöl többen emlé-
kezhetnek a 22 éves, deli, szegedi
ifjúra, ki egyenes leikével, nyilt
szivével, könnyű és még sem
felületes modorával nem egy jó
barátot szerzett magának.

A mint 1840-ben az ügyvédi
szigorlatot letette, szülővárosá-
ba, az ódon, zilált városba sie-
tett, magával hozván az ország-
gyűlési ifjúság között lábra ka-
pott társadalmi, testvéresülési s
az ezeken alapuló politikai esz-
méket.

Szükségesnek tartjuk itt,
Szeged előbbi társadalmi hely-
zetére rövid pillantást vetni.

E nagy magyar város ős
időktől kétfelé szakított helyze-
tében, Alsó- és Felső városra
oszlott; a közbeékelt Palánk (a
mostani belváros) nagy ideig a
törökök fészke volt, a vár volt
e fészek magva. Palánkon belől,
a vár külkerületén, görög és

ká l k k l d k l A

O s z t r o v s z k y J ó z s e f .
met képeztek. E ziláltság a Kazinczy-nyelv-
mozgalomig nem hogy apadó-félben lett
volna, sőt növekedett. Ekkor azonban kitűnt
a tősgyökeres magyar elem erősebb olvasztó-
képessége s az idegen elemek kezdenek
beolvadni.

Másrészt a megye, mely nem is tarthatá
székhelyét e nyárspolgárok s úgynevezett
„szabad parasztok" fészkében, örökös ver-
sengésben s feszült viszonyban élt a nagy
várossal.

Politikailag a város a kommunitási és
szószólói rendszer alapján, a lege?;yedural-

O S Z T R O V S Z K Y J Ó Z S E F .
e , g g és

sokácz lakók telepedtek le. A törökök elta-
karodtával porosz- és bajorországi iparosok
ékelték be magukat a központba. Az alsó-
város f öldmivelő, a felsőváros halász, hajós,
csíkász lakóival s a belváros iparosok- és
kereskedőkből álló idegen települőivel,
mind meg annyifelé támaszkodó, zilált ele-

mibb kormányzattal és szerkezettel birt.
Nemcsak az idegen elemek, de az őslakók is
némi konzervativ színezettel birtak. Néhány
nemesi kúria és a gymnázium az ő latin-
magyarságukkal képviselték az országos
elemekkel való összeköttetést; azontúl a
város egy kis elkülönzött tartomány volt,

melynek megvalának sánczai, de azokon
belől hiányzott az egység, hiányzott az al-
kotmányos életre megkivántató közszellem.

Minthogy Osztrovszkyban a polgári elem
életrevalóságának egyik képviselője volt
személyesítve: bebizonyítandó, hogy ez is
túl tud emelkedni a szatócsság szűk körén,
ö is szorgalmasan kezdé látogatni a megyei
gyűléseket. Majd nemsokára Kossuth „Pesti
Hirlap"-jának lőn rendes levelezője s nem-
csak a városi, de a megyei dolgokat is sza-
batosan kezdé bonczolgatni. Első törekvése
volt, kevés kartársai segélyével a város és

megye embereit egymáshoz kö-
zel hozni, a nemesi és polgári
elemeket rokonitani, s az idő
igen kedvezett ebbéli törekvé-
seinek.

Midőn Klauzál a 40-diki
országgyűlésről hazajött, éji ze-

I nevel tisztelték meg. Osztrovszky
tartott hozzá beszédet, szép bi-
zonyságát adván szónoki képes-
ségének.

Elénk részt vett Osztrovszky
a szegedi első polgári kaszinó
alkotásában, valamint ő volt
egyik létrehozója a szegény,
ápoló-intézetnek is, ugy, hogy
Szegeden a koldulást csakhamar
meg lehetett szüntetni. (Meg is
volt az szüntetve 1850-ig, midőn
Bach bárónak egyik magyar
nevti apostola, a többiekkel
együtt e jótékony intézetet is
eltörülte.) A szegényeket ápoló
intézet pártfogói közgyűléseiket
a városházi nagy teremben tar-
tották, hol 4 - 5 0 0 különböző
rendű polgár jött össze barátsá-
gos eszmecserére. E gyűléseknek
köszönhető nagy részben, hogy
az előbb szétzilált elemek any-
nyira közeledtek, hogy a 48-iki
nagy napok a nyilvános köz-
életre elkészülve találták a vá-

rost. Osztrovszky volt lelke e gyülekezetek-
nek, irányadó szerepe itt kezdődött szeré-
nyen megindulni.

E közben Osztrovszky ügyvédkedni kez-
dett s csakhamar keresetté lőn. 1846-ban
megnősült s 1848-ban az ifjú ügyvéd a váro s

első tanácsnokává választatott. Majd

•j

Pest, július 29-én 1866.


