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A nagyérdemű közönség különös előnyére,

tisztelettel

jóféle s tisztaizlésü

jelenti a legnagyobb, 9 az 1861. évi kiállitáson a legmagasb
igy az első

kávé csak 2 ít 80 kr.

ezüst ereimnél
egyedül s kizárólag kitüntetett

Fogl E.-

5

Portorico-kávé

féle

3 ft. 40 kr.
3
80
4
4
4
4

20
40
50

továbbá:

Brasiliai-rhuin, egy pint 1 ft., legfinomabb
jaiiiaikai-rhuni, Pecco-virág- és Souchong-thea, sardinák, mustár és sajtfélék a legjutányosb áron kaphatók Pesten,

BÉCSBÖL,

hogy kedvező sikerrel tett fonal bevásárlásai által, továbbá az ágio csökkenése,
s daczára az áruczikkek rendkivüli kelendőségének, mégis azon szerencsés helyzetben van, hogy összts tászonáruit, s kész férfi s nöi fehérruha-készleteit,

Banhofer és Jármay-nál,

csak rövid ideig, meddig a készlet tart
e

a két szerecsen- és Laudon-utcza szögletén,
11-dik szám alatt.
Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett a leggyorsabban eszközöltetnek.
131 (8—0)

valoságos 30% eiigedinénynyel, ^ £ S
Pesten, a váczi-utcza közepetáján,

5

font

Arany-Java-kávé
. . . .
Laguayra-kávé
Plant-Ce> Ion-kávé . . . .
C u b a - k á v é e g é s z finom . . .
G y ö n g y - k á v é e g é s z finom . .

Viiszoiiárii-raUiira
Ssentkiralyi-féle ujonnan épitett 14-dik szám alatti házban, a „korona" czimü
kávéház átellenében —végkép elárusíthatja.
SNF* Meghatározott szabott árak, s a vásznak valódiságaért jótállás
biztosittatik.
Minthogy mi, S ^ ~ minden levélbeli megrendeléseket, " 9 S (legyenek azok
bármi nyelven irva) a pénzösszeg beküldése, vasuti vagy postai utánvét mellett
(lefizetvén a csomag átvételénél az illető járulék összeget) mindenhová elküldeni
készek vagyunk; teljes jótállás mellett itt következtetjük a tetemesen leszállított gyári árak árjegyzékét:
férfi-ingek a (nyak terjelme Egy vászon asztalkészfilet 6 szsmélymegkivántatik), 1 ft. 50 kr.,
re (1 abrosz s ahhozillő 6 asztalkendő2, 3, 4,6— 6ftiga legfinom.
vel) 5, 6, 8 — 10 ftig a legfinom damaszból.
nói-ingek, simák 1 ft. 80 kr.,
2 ft.; finom hurokvarrattal 2 30 rőfös szines ágyneműre való 8, 9,
ft. 50 kr., hímzéssel 3 ft., 3 ft.
10-12 ftig a legjobb féle.
50 kr., 4 - 6 ftig; legfinomabb 30 rőf kézifonal-vaszon fehérítve, és
vászon- és batis-ingek hímduplaczérnából fehéritetlen 7 ft. 50
zéssel és csipkével 6 — 8 ftg.
kr., 9 ft. 50 kr., l l , 13, 15-18 ftig a
legszebbek.
Férfi-gatyák 1 ft., 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2
38 róíös kreasz vagy rnmborgi gazdaft. 50 kr., 3 ftig; lovagszabásra, fransági vászon 14, 16, 18—20 ftig a legczia- és magyar mintára, ugyszinte női
szebb minőségü.
nadrágok.
40—42 rőf kitünö takácsvászon, (finom
Női pongyola vagy éji-corsettek, perágyruhára vagy 12 db. női inghez) 14,
kailból 2 ft., 2 ft. 60 kr.; franczia
15, 18,22-24 ftig a legszebbek.
batizból, himcéssel 8 ft. 50 kr., 6—6
48 rófös belga takács-vászon 22, 25,
ftig.
30—35 ftig; ingekre különösen ajánl1 tuczat vászon zsebkendő, a kisebbek
ható.
1 ft. 60 kr., 2 ftig, nagyobbak és finomabbak 2 ft. 50 kr., 3 ft. 60 kr., 4, 5, 50 — 54 röf hasonlithatlan jő rumburgi- vagy hollandi vászon (kéziíb6 - 8 ftig.
nat és »/• rőf széles) 20, 25, 80, 85,40,
50—60 ftig.
143 (10-10)
1 tuczat czerna batizvaszon-zsebkendA hölgyek számára 5, 7, 9—10
Orosz-vászon nyári öltönyökre férftig a legfinomabbak.
fiak számára 8 rőf; rófszámra 80, 40,
50—60 krig a legjobb féle. — Hímzett
1 tuczat asztal- vagy törűlkőzo-kengarnitúrák, u. m. gallérok és manehetdó ára csak 5, 6, 7, 8 - 9 ftig a czértek 1, 2 — 3 ftig a legfinomabbak.
nadamasz.
Ingek, melyek a testhe« nem jól illenek, visszavétetnek.

IMT* A t. cz. vidéki közönségnek!
Üzletünk könnyebb feltalálása tekintetéből szolgáljon tájékozásul az itt lenyomott tájrajz, mely a lánczhidtól veszi kiindulási pontját!

KáNYAJOZSEF
(elöbb Böhm és Kánya)

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

minden évszakra
dusan ellátott

legujabb bel- és külföld)

T i t k o s

betegségek

bámulatos sebességgel alaposan gyógyittatnak meg,

Tauber orvostador

volt tábori főorvos által,
felső-országuton, 7-dik sz. a. „Szeged
városához' czimzett kávéház átellenébeni emeletes házban.
WSF~ Rendel l l órától délutáni 8
óráig. Jutalék dijjal terhtlt levelekre
válasz adatik.
130 (9 — 12)

Mindennemü

női-divatáru takarópapiros
136(5-6)

(Hlakulatur)

kapható Pesten, egyetem-utcza 4-ik sz

50 ft. erejéig vásárlóknak, ráadásul egy igen csinos párisi cachemlr teritővel kedveskedünk.

Hatodik kiadás
(magyar nyelven harmadik).

A nemi élet

titkai s veszélyei,

Értekezések nemzés-,terhesség-,önfertőzés-, magömlés-, sápkór-, fehérfolyás-, közösülési tehetetlenség-, női
magtalansáíjról stb., ez utóbbi betegségek óv- és gyógymódjaival.
Függelékkai a bujakóri ragályzásról
és Dr. Ro det, lyoni orvos

ragályelleni legbiztosb óvszeréről,
a férfi ea nSi ivarazerek boncztani abr&lv&i.
Ára: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több
utóvétellel 40 kr. több.
Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Eiber V. P.

Pesten József-utcza 66-ik stámu
155(6-12)
saját házában.

Pályázat.
A nyíregyházi ág. evang, egyház által
pályázat nyittatik, a helybeli féltő polgári,
illetőleg gymnásiumi előkészitő tanári állomásra.
Kötelettégei:
1. A magyar, szláv és német nyelvek
ismerete.
2. Rajzbani szakképesség.
8. Az osztálynak két külön tanteremben,
g két szakaszban, egy az egyház által fizetett segéddeli ellátása.
4. Hetenkinti 4 órai rajztanitás a gymnasiumban.
Tannyelv: a magyar, tóttal vegyest.
Javadalnak: 600 ft. o. ért. évnegyedenkint e'.őre és természetes, lakás: 2 szota,
cselédlak, kamara, pincze, istállók, konyhakert és tágas udvarral.
Egyetemi pályát végzett egyénnek elsőség adatik.
Kellőleg felszerelt beadványok „nyiregyhá:i ág. evang, egyház elnökségéhez"
czimezve, f. évi aug. 10-ig Nyíregyházára
küldendők.
Kelt Nyíregyházán, julius 5-én 1868.
tartott egyházi közgyűlésünkből.
1179 ( 1 - 2)
Az egyházi elnökség.

Tizenötödik évfolyam.

30-ik szám.

Érczkoporsók

sírboltokba és minden közönséges sirba valók,

mind szilárdságra, mind ízletes kiállításra, és kiváltképen még
arra nézve is, hogy arányszerüleg jutányosabbak a fakoporsóknál; ugymint: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150 egész 300 forintig
. kaphatók

Beschorner A. M. és Társa

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

JKgT' Megrendelések vidékekről azonnal teljesittetnek, és pedig
az ideje korán tett távirati megrendeléseknél a koporsó-küldemény még
a megrendelési napon 30 mérföldön túl nem eső gőzhajózási- vagy vasuti állomásokra is megérkezik.
78 (17—Si.)

Kiadd-tulajdonos Heckenast Gusztav. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (pgyetem-utcza 4-dik szám alatt).

Pest, julius 26-án 1868.
Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság ea Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
gtatasnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Hnasenstein ÓH Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külBn
minden igtatás után 30 ujkrajczár.

A váczi honvéd-emlék.
Az 1848/9-diki országgyülés adósságot
vállalt a szabadságharcz hősei iránt. Diadalok egész sorától elragadtatva, meghajolva
a hősiség csodás példái elött, kimondták a
haza atyjai, hogy a honvédeknek a haza
elismeréssel és jutalommal tartozik. — A
ragyogó kor elmult, de e határzata teljesitendő kötelességül maradt fenn, s miután a
nemzet két évtizedig „nem leié honját e
hazában," most a legelső szabadabb lélegzetet arra használja, hogy adósságát fizetgesse.
Nem fizeti szellemtelen betűben, mely
gyakran hazudni is szokott, nem érdemjelben, melynek értékét gyakran szállitják alá
méltatlanok; nem is fizetheti
pénzben, melylyel egyébiránt
zsarnokok is szoktak becstelen
zsoldot fizetni, — hanem fizeti
a megemlékezés és elismerés
néma s mégis oly ékesen szóló
jelvényeiben, minőket minden
nagy és szabad nemzet szokott
állitani hőseinek, nagyjainak,
kő- és érez-szobrokban, melyeket sirokon, tereken, harezmezőkön emel, hogy hirdessenek
bátorságot, hazafiságot, lelkesedést, áldozatkészséget, szabadságszeretetet.
Ezt hirdeti a debreczeni
sebzett oroszlán, ezt a zsolezai
és csornai honvéd-emlékek, ezt
hirdeti júl. 19-dike óta a váczi
piramis.
Vácz várostól délre pár
száz ölnyire az utolsó házaktól,
kellemes halmos-völgyes helyen, az u. n. Hétkápolna és a
temető közt emelkedik e piramis. A ki oda igyekszik, a hires
fazekas-uteza mellett kell elhaladnia, hol sok száz muszka
esett el, menekülés közben is
hösileg harczoló honvédeink s
a lelkesedésben versenyző váczi
polgárok fegyverei alatt. Tovább azon fát találjuk, mely
mellől egy vörös sipkás Götz
osztrák tábornokot lelőtte. Aztán egy köhid következik négy
szent szoborral, melyek máig
is viselik a harcz nyomait, egynek karját, másnak lábát stb.

törte le az ágyugolyó. Ezentúl a lövölde
fekszik s mellette a temető, mindkettő kellemes árnynyal kinálkozó, amaz a pezsgő
vidámság, ez a gyászoló kegyelet tanyája.
A temetővel átellenben az ugynevezett Hétkápolna fekszik, a történelmi emlékekben
gazdag Vácz egyik érdekes pontja. Nem
messze a komoly Duna folydogál, elöttünk
a pesti országut kanyarog, kissé oldalt pedig a Csöreg-hegy emelkedik, melynek képe
holtig be van vésve azon honvédek emlékezetébe, kik onnan a muszka lovasságot lezúdulni látták.
E csinos helyen emelkedik a váczi hon-

véd emlékszobor, méltóságos piramis, két
öl magas, négyszögü mesterséges dombon,
melyre széles falépcsőkön menni fel.
A szobor talapzatához a domb felszinéről három lépcső vezet. Mind négy oldalán
nemzeti czimer látható, tetején pedig gránátgolyó magaslik ki. Másfél öles talapzata
oldalain, arany betükből, a következö feliratok vannak vésve:
A keleti oldalon:
„Vándor megállj; tekints szét o mezőn,
Honvédeink itt küzdtek a jogért,
Itt nyugszanak, kik vért és életet
Áldoztak a honért!'
A délin:
,,Ha a szabadság napját élvezed,
Áldd érte Istent s e szent hamvakat:
Honvédeink véréből nőtt a fa,
Mely vész s viharban enyhe nyugtot ad!"
Az északin:
„Ha a zsarnok lába nyomja e hazát,
Ne csüggedj el; hisz ők csak nyugszanak;
Széttörni békót, szolga-lánczokat,
Felkelnek ujra ők, a hős fiak!"
A

Váczi

honvéd-emlék.

nyugatin:
„MDCCCXLIX.
Április X.
Julius XV. és XVII."
A szobor bronzozott vasból van, golyó-, korona- és
koszoru-diszitéssel. Heinczelman,Gömörmegye-csiznawodai
gyárában öntötték. 3600 frtba
került, mely összeg legtöbbnyire maga Vácz és környékének szabadságszeretö derék lakóitól telt ki. Az eszmét Krenedics Ferencz honvédegyleti
jegyző és Kocsári adták, a kivitel Zambelly alezredes és
Degré százados elnöklete alatti
váczi honvédegylet érdeme.
E diszes emlékszobor leleplezésének részleteit a „Pólit.
Újdonságok" legutóbbi számában már megismertettük olvasóinkkal. E helyen csak annyit
jegyzünk meg, hogy az ünnepélyt vezetö Degré Alajos tapintata kellemessé, méltósá-
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Nagy Sándor júl. 15 én érkezett Váczra, „Akármi ér. ugy látszik, nem is gondol vele,
gossá, mindeneket kielégítővé tette azt,
emelte továbbá a vácziak és váczvidékitk s előőrseit egészen a dukai hegyekig előre Kamrája, kincses tára csak honn legyen tele!
tömeges részvéte, a pesti, budai, esztergomi, tolta. Rüdiger elöhada ugyan ez előőrsöket Pedig ugyan vitéznek a bátornak hirlelék;
Próbáját e veszélyben bizony nem adta még!"

V i ill

honti, nógrádi és jászkun-kerületi honvédegyletek küldöttsége, a tolnamegyeiek táviratilag kifejezett megemlékezése, s egy igen
diszes nökoszoru jelenléte. Azt sem hagyjuk
emlitetleniil, hogy a városban derék polgárok, egyszerűségében is megható diadalivet
emeltek lomb-koszorúból: „A szabadságharczban elesett honvédek emlékére."
A váczi honvéd-emlék nem diadal diszemléke, noha ápril 10-dike bátran számítható a honvédsereg fényes diadalai közé, és
' nem vereség gyászemléke, noha j ulius 17-ért
nincs miért szégyeneim magunkat; egyszerüen elesett honvédeink emlékezetére emeltetett az, kik ama két csatában életöket
áldozták a hazáért. Mindamellett is legyen
szabad ama csatákra e helyen visszatekintenünk, hadd tudjuk meg: minő alkalommal
szállott a hivek ama véráldozata ég felé, hadd
lássunk parányi keretben pár képet szabadságharczunk világra szóló eseményei közül.
A kápolnai, bicskei, isaszegi diadaloktól ittasultan vonult Görgei két hadteste
ápril 10-kén Damjanics és Klapka vezérlete
alatt Vácz alá, hol az osztrák hadseregnek
Götz tábornok alatt 7 zászlóalj gyalog, 8
század lovas és 27 ágyúból álló szintén két
hadteste a várostól délre a Gombás patak
vonalát s a Hétkápolna körüli hepehupákat
tartá elfoglalva.
Damjanics reggeli 9 órakor érkezett lőtávolba és szokott tüzével vetette magát az
ellenségre. Legélénkebb volt a csata a Gombás hidja körül, hol az osztrák kartácsok
oly sikeresen dolgoztak, hogy eleinte a derék Wázák, a hős veres sipkások és vitézségben velök versenyző 3-dik zászlóalj s;iját
ütegeink oltalmába vonultak. Az utóbbinak
vezére azonban, a hires Földváry Károly,
miután alóla két lovat kilőttek, megraga Íja
a zászlót, gyalog vitézei elibe áll, s halál
megvetésével Visoczky hires hadosztályát:
a 3-ik és 9-ik zászlóaljat uj erőre tüzelvén,
a honvédek kari ácszápor közt a hidat szuronynyal beveszik.
Az ellenség, legerősebb pontját elvesztvén, s egvszersmind a kosdi és veröczei szorosok felöl Klapka hadtestét, is előbukkanni
látván, nehogy bek érit tessék, minden oldalon gyorsan meghátrál s elkeseredett utczai
harczot kezd Vácz déli részein, de innen is
kiüzetik. Götz tábornok mint előbb elsö volt
az előre, most utolsó a hátrarohanók közt,
rettenthetlenül vezényel és harczol, azonban
egy ürgolyó darabja fejét, éri, s ugyan e pillanatban egy golyó vitéz mellét fúrja át, s
haldokolva esik honvédeink kezébe.
A vereség oly világos volt, hogy noha
fáradt sérveink az osztrákokat csak lanyhán
üldözhették, az még azon éjen Párkányig
futott, 343 halottat, számos sebesültet, rnarodeurt és hadiszert hagyván kezeinkben.
E csata után mondta Damjanics, hogy
Földváry nak nem kell paripát adni; ,,igás
lovat neki! ugyis mindjárt kilöveti majíaalól." Görgei dandárt akart kezébe adni, de
„a legvitézebb honvéd", mint ekkor elnevezték, kikérte magának, ho^y hagyják meg öt
3-ik zászlóaljánál, mi - bár alezredessé nevezték, — ugy ÍH történt.
Vácz után Nagy-Sarló, Komárom, Buda
következett, — három diadalpont, három
pont, melyben egy uj Archimedes tetszés
szerint megvethette volna lábát.
A muszka seregek hógomoh ként zuhogtag a Kárpátokról Magyarország sikjaira,
halmaira, s Gorgeinek Komárom mellett
táborozó 3 vitéz hadteste a Duna bal partján lefelé indíttatott, hogy a többi hadakkal
egyesüljön, mielött utja elvágatnék.

csakhamar leüzte a hegyekről, de erre Nagy
Sándor azonnal elönyomult és csatát kezdett. A csata szerencsével folyt. Az időközben érkezett Leiningen az ellenség jobb
oldalába furakodott pár zászlóaljával, Nagy
Sándor pedig balszárnyát verte vissza, a
mint az egy nagy lovassági rohamot kisérlett meg. Lovasok özöne visszanyomta ugyan
huszárainkat, de ütegeinktől oldalba fogatván, tetemes veszteséggel visszavonulni
kényszerült.
A győzelem világos volt, mindamellett
is Görgei jónak látta az orosz sereg zömét
be nem várva, seregét a sötétség oltalma
alatt Losoncz felé hátráltatni. E hátrálásra
nézve végzetes volt a sereggel jött menekültek, különösen az ezerekre menő társzekerek okozta zürzavar, melynek az lön
következése, hogy a hajnalban berobogó
kozákság Nagy Sándort még Váczon találta,
s mindjárt eleinte négy ágyút hatalmába
ejtett. Leirhatlan a zavar, mely ezt követte.
Jajveszéklö nök, káromkodó kocsisok, tomboló lovak, zörgő szekerek, parancsoló katonatisztek és feleselő polgárok, — iszonyu
zürzavar volt az, méltó bevezetése a rákövetkezett hosszu hátrálás és a kétségbeejtő
fegyverletételnek. Kocsisok, szekerenülők
egymás hátán igyekeztek a kozák láncsa
elöl menekülni, s iehrtlenné tették egymásnak a menekülést, a honvédeknek pedig az
oltalmazást. Végre Görgei Armin némi rendet hoz a zűrzavarba, s az oroszokat megtámadja, Leiningen is benyomul, az ellenséget
kiűzi, hármat az elfoglalt négy ágyúból
visszafoglal, a Gombás hidján erős állást
vesz, s midőn az oroszok egész serge reá
tör, folyvást harczol vá vonul Rétságig, a
hegyek közé menekült sereg után.
Veszteségünk száma sehol sincs kimutatva, de minthogy az oroszok is 450 emberre teszik a magokét, valószinü, hogy a
mienk is tt-teínes volt, s legnagyobb foglyokban és eltűntekben.
A mi ezután következet^, az vérfagylaló
iszonyat. Boldogoka kik meg nem érték; de
boldogok, a kik megérték és nem vesztek
el két gyászos évtized küzdelmei közt, hanem élnek és látják az egymásután emelk; dö
honvéd emlékszobrokat, az egykori dicsőség
s a jelen elismerésének tanujeleit.
K—i.

A Nibelung-énekből.
Forditotta
SZISZ KÁROLY.

II a r in i n c z h e 1 e d i k k a l a n d .
Hogy ölték meg Rüdigert.

Hallá; s szomoru érzés tölté a hű szivet,
És haragos pillantást a hűn vitézre vet.
Mondá: „Megbánod ezt még, hogy gyávának szidál!
Rágalmazó beszéded i.-.ndjárt vesztedre vál'."
Kezét ökölbe fogta s a hunra rárohan,
Ea homlokon sujtotta őt oly iszonyuan,
Hogy szörnyet halva dobbant elébe földre le . . .
Etele veszteségét csak növelé vele.
„Eredj, rágalmazó gaz!" kiált Rüdger vitéz.
„Nem volt-e búm s keservem a nélkül is nehéz?
Hogy kardot nem kötöttem: vádolni mersz-e még?
Gyűlölnöm e vendéget, okom van ám elég,
„Tudnék reájok én is fegyvert emelni, — de
Hajh én hozam be őket vendég gyanánt ide,
Uramnak országába őket én vezetem:
Boldogtalan kezemmel, hogy bántsam őket én?"
Jó őrgróf'hoz emigy szólt Etele dús király:
„No Rüdiger, segitni nekünk csak igy birál?
Nem volt-e országomban már is elég halott,
Kevesled tán a számát, hogy még te pótolod?"
Szólt a nemes levente: „Fölboeszantott nagyon;
Becsületem' becsmérlé s mi birtokom vagyon,
Hogy azt kegyes kezedből oly gazdagon nyerem,
Torkára forrt a gaznak most e hazug merény!"
Etele oldalánál Krimhilda fenn-üle.
Látá: a hunt a bajnok mikép ütötte le.
Siratta nagy felszóval s sürün könyezni kezd
S igy szóla Rüdigerhez: „Hogy érdemeltük ezt,
„Hogy búnkat, a királynak s nekem, még növeled!
A mit mindég ígértél, nem hittem hogy feledd:
Ertünk becsületet s vért volnál áldozni kész . . .
Előttem bátor hősként magasztalt sok vitéz.
„Eszedbe juttatom hát mit eskél esküvel,
Mikor Etel földére hivtál hogy jöjjek el:
Hogy holtomig hűn szolgálsz; most van leróni mód:
íly nagy szükségem arra szegény fejemnek sohse'
volt!"
„Igaz, hogy megesküdtem, nagy királyné, neked;
Áldozni életet, vért, ha kell becsületet.
De lelkem' elveszitni, azt nem esküdtem én!
S ez urakat vendégül hozzátok én vezetem."
Szólt az: „Gondold meg Rüdger miteskkel fogadál:
Hogy bármi sérvem lenne, karod hű bosszut áll,
Hogy ellenségim ellen segítségemre lészsz . . ."
„Szolgáltam is hűséggel" — felelt a hű vitéz.
Most kérni kezdi szépen a hőst a dús Etel;
A nagy király s királynő esennen esdekel,
Hogy már a jó őrgrófnak meglágyul a szive
S keserves bánatában ilyen vallást teve:
„Jaj, elhagyott az isten, hogy értem e napot!
Oda erény, becsület! Siralmas állapot!
Azt kell-e tennem hát, mi árnyat nevemre vet?
Jaj istenem, hogy inkább meghalnom nem lehet!
' Melyik szavam' szegjem meg, betöltni másikát?
Bármelyikét: az isten tudom meg nem bocsát;
S ha megszegem mindkettőt: egész világ elitéi!
Isten, világosíts meg, ki ez élethez kötél!"
De addig-addig kérte a dús király 8 neje,
Mig majd sok jó vitéznek lön veszte ő-vele;
Azok Rüdger kezétől, ő tőlök elesek . . .
Mindjárt meg is halljátok e szörnyü gyász-mesét!

Derék munkát tevének a hős idegenek!
— A Gotlind férje reggel udvarra hogy lemegy: Jól tudta, hogy csak szégyent és gyászt arathat ott;
Meglátja mindkét részről hogy elfolyt annyi vér... Szivesen föl is mondta voln' a szolgálatot,
Királynak, királynénak; félt, hős vendégiből,
Keservesen zokogni kezd a jó Rüdiger.
Világnak csúfja lenne, ha egyet is megöl.
„Oh jaj nekem!" a hős mond, „mért is születtem én? Most igy szólt a királyhoz a jó öreg vitéz:
íly gyászt megorvosolni, bekötni nincs remény!
„Szolgád, uram, mit adtál mind visszaadni kész;
Békét sürgessek én bár. nem hajlik Etele,
Vedd vissza földed', várad', vedd vissza aranyod'!
Mert keble kín- s boszutól csordultig van tele!"
Kiköltözöm hazámból koldus módon, gyalog".. .
Detréhez küld azonban jó Rüdiger lovag:
,.Itt hagyom néked inkább örököm', birtokom',
Hogy még a hős királylyal békitve szóljanak.
Feleségem', leányom' inkább kézen fogom,
De Detre azt üzente: ,,Jaj, ellent már ki áll?
Mintsem hogy ily gyalázat árán tartsam meg itt!
Engesztelés!-* többé nem hajlik a király!"
Gonoszul szerzett kincsben az isten sem segit!"
Egy hűn vitéz meglátá, mit többször láthatott,
Felelt Etel király rá: „Hát rajtam ki segit?
Könyes szemekkel állni Rüdiger lovagot;
De neked adom, Rüdger, országom seregit,
S mondá a királynénak: „Nézd, tétlenül hogy áll. És kincset, várat, embert, csak értem bosszut állj>
Kinek Etel 8 te úrnőin oly tisztességet adál;
S trónomra is helyezlek, légy mellettem király!"
„Alája rendeletek népet, földet sokat;
Megint viszonza Rüdger: „Rájok hogy törjek én?
Várakban, városokban kedvére válogat.
Ki őket en-házamba meghivám, vezetem;
Kincset halommal önte lábához hős Etel,
Étel-itallal láttam, feküdtek ágyamon,
S ő még e szörnyü harczban kardját se kötte fel! Elvették ajándékim' — s én üssem most agyon?

„Higyjék felőlem inkább. In-gy g'sáva nyul le\ék! gond udvarnál jól fogadták, s hajlandók ia bolta a papot s a vizbe dobta, hogy a jósla
Hiven szolgáltam őket házamban még elébb,
voltak nőül adni Krimhildet, tán hogy csak azért se teljesüljön. De a barátot csukS most rájok üssek én is? Nem, ily bünt nem teszek... helyre hozzák a mit ellene vétettek s feled- lyája fenntartotta s szerencsésen visszauszott,
Oh bár ne is lettek voln' barátimmá ezek!
j,Az ifju Gizelernek lányom' rejül adám;
S jobb vőlegény, hivebb, szebb, földön sem volna
tán,
Erényre, büszkeségre, vagyonra kitünőbb,
Nemesb, dicsőbb királyfi... s magam megöljem ő t ? '
Krimhild viszontag igy szólt:,, Rüdger, nemes vitéz"
Felejts mindent, könyörgök, csak nagy bajunkra
nézz,
Melyben vagyunk miattok! Vendég bizony, soha
Gazdához e világon nem volt ily mostoha'."
/- királyné szavára az őrgróf igy felel:
„ J ó ! meg van irva, hogy ma éltem' veszítsem el,
Azzal fizeseeoj meg sok jótéteményetek' . . .
Ha meg kell halni, jól van! már mást nem tehetek!
„Tudom jól, bármi hősen is ellent állanék:
Váram, földem kezedre mind visszaszáll ma még;
Neked ajánlom lányom' és feleségemet,
S Bechlárban, hajh, uratlan sok hű cselédemet!"
„Isten fizesse, Rüdger!" kiált föl a király
S az ő a a nője gondja mindjárt örömre vál'.
„Gondunk lesz kedvesidre, cselédeidre is . . . •
De bizom istenemben, hogy még megélsz te is."
Rüdger koczkára tette testét s lelkét vele;
<
Hogy sirni kezd érette maga Etel neje.
' Igy szól: „Neked tett esküm'hát megkell tartanom!
De nem szivemből teszem, azt hidd el asszonyom."
Nagy búsan ezzel elment a hún király elől,
Hogy bajnokit, kik ő rá vártak, keresse föl.
Mondá: „Fegyverre mostan, én minden bajnokim!
A hős burgondok ellen már síkra szállók im!"
Azok fegyvert ragadni siettek is hamar.
Fejére sisakot tesz s indul sok jó gavar,
Mig a kemény csatlósok hozzák a pajzsokat.
Hejh a vendég urakhoz most rosz hir látogat.
ötszáz vitézzel álla fegyverben Rüdiger,
Tizenketten pedig még önként kisérik el,
Dics-szomju hős leventék, vihart vészt szeretők...
HejL', nem tudák: dicsőség heiytt lelnek temetőt!
Ercz-sisakot az őrgróf fejére csattol ám;
Éles szablyák csörögtek a hősök oldalán,
Széles pajzsok ragyognak vasfödte karjokon . . .
Volkernek ez, hogy látá, esek igen zokon.
Az ifju Gizeler, hogy megpillantá ipát
Sisakosán közelgni, ingyen se véli hát
Egyébre jöttüket, mint hogy békét hozzanak,
Lőn nagy öröme erre a jó királyfinak.
„Csak, egy igaz baráti sziv mindennel felér!
S ilyet nyerénk utunkban!" kiáltá Gizelér.
„Most im, arám kedvéért, megmentni jőnek ők...
Oh miit örülök is, hogy e frigyet megkötők!"
„Én nem tudom mit örvendsz!" hős Volker fölkiált,
„Hol láttál, béke-kötni ennyi sok daliát
Sisakkal jőni s karddal...? Inkább, fejdelminek
A hűbérét akarja rajtunk szolgálni meg!"
Volker a szot egészen be sem fejezte még,
Midőn a ház előtt hős Rüdger megjelenek.
Jó paizsát lábához eresztő hallgatag,
Barátságos köszöntést sem inthet, hajh, barátinak!
A palota-terembe az őrgróf fölkiált:
„Föl, büszke nibelungok, magatok' védni hát!
Jót vártatok éntőlem, de nyertek im gonoszt.
Barátságot kötöttünk, de annak vége most."
(Vége következik.)

A Nibelung-ének.
(Vége.)

Tizenhárom évig gyászolta már, visszavonulva, mély magányban, férjét Krimhilda,
midőn uj s váratlan fordulat hire érkezek a
Majnához.
•
A hatalmas hun királynak, a világbirő
Etelének neje, a szép és hü Ilelke, meghalt s
a
z özvegy király uj nőt akart venni. Abechlári Rüdiger őrgróf mindjárt a burgondi királylányt Szigfrid özvegyét, a szép Krimhildet ajánlá Etelének. Ez hajlandó is volt
^egkéretni a nagy hős özvegyét s Rüdigert
küldé a megkérésre. Rüdiger elment. A bur-

tessek gyászát. Csak Hágen monda ellent,
mert egyszerre átlátta, hogy Krimhildnek,
ha a hatalmas Etel nője lesz, módja leend
boszut állni soha nem felejtett sérveért. De
nem hallgattak Hágenre. Sa három királyfi,
anyjokkaí együtt mindent elkövettek, hogy
Krimhildet, rábírják Etele ajánlatának elfogadására. A csak gyászának élö özvegy
előbb hallani, sem akart róla s határozott
tagadó választ adott a kérő követeknek. De
az eszélyes Rüdiger négy szem közt beszélt
az asszonynyal, elébe adta, mily hatalmas
leend, mennyi királylyal s hőssel fog rendelkezni, s akárkire volna haragja, mi könnyen
boszut állhat azok segélyével. Krimhild lelkében egy setét gondolat támadt. S miután
megeskette Rüdigert s társait, hogy akármiben s akárki ellen szólitja őket, engedelmeskednek neki: elfogadta Etele kezét s
mindjárt eí is indult velök. Bátyjaival kibékült előbb, de Hágennel nem a Brunhildtól
el sem bucsuzott.
• A hún földön nagy örömmel s pompával
fogadták az uj királynét s hetedhét országra
szólt a lakadalom. Etele boldog volt, Krímhild is annak látszott, kis fiók is született,
kit a német költemény Ortliebnek nevez,
mit ,a magyar fordítás Aladárral fejez ki. —
Tizenhárom évig éltek igy, szép tisztességben. S Krimhild eljöttnek látta az időt, hogy
boszuja kiviteléről gondoskodjék. Ő csak
Hágenen akart boszut állani, de tudta, hogy
azt magát oda nem csalhatja. Panaszkodott
tehát férjének, hogy testvérei s rokonai soha
sem jönek látogatására s megkérte: hivja
meg őket magához, udvarukba. Etele szivesen engedett s követeket küldött Burgondba,
kiktől Krimhüd szép szavakat izent testvéreinek s kérette, ne' vessék meg a szives
meghivást; de szí vökre kötő egyszersmind,
hogy Hágent otthon maradni semmi esetre
ne engedjék. — Burgondban szivesen fogadták a követeket, készek is voltak a meghívás
elfogadására, csak Hágen szólt ellene, ki
nem hitte, hogy Krimhild elfelejtette volna
sérelmeit s intette királyi urait, ne menjenek a veszedelem torkába. Hiába; nem hallgattak rá, sőt gyávának nevezték őt, s azt
vágták szemébe: ha fél, maradjon otthon.
Hágen elhallgatott intéséivel s azt mondta,
ha urai mennek, ö is megy. Megígérték,
hogy elmennek s haza bocsátották a követeket. Csakhamar ök is megindultak, ámbár az
utolsó éjjel Úte királyné is baljóslatú álmot
látott s intette, ne menjenek. Most már
Hágen volt, a ki azt mondta, ha megígérték,
már menniök kell, ha bizonyos halálba
mennek is. Ö tudta, hogy ugy is lesz
Elindultak ezer lovaggal s kilencz ezer
szolgával. Mikor a Dunához értek, melyen
át kellé menniök, a viz roppant áradásban
volt, s egy hajót sem találtak, mely átvinné
Hágen megindult keresni. A parton járva,
vizi tündéreket látott a vizben fürödni. Eldugta ruhájokat s azt mondá vissza sem adja,
mig hajóra nem utasitják. A tündérek megmondták, hol talál hajót, révészt s szép jóslatot mondtak neki, hogy mily jól fogja
fogadni Etele. De mikor ruhájokat visszaadta, kinevették s megmondták neki, hogy
halál torkába mennek s annyiokból egy sem
tér vissza, csak az udvari pap, a Rajnához.
Hágen elindult a révészt keresni s megtalálta. De az nem akarta átvinni őket. Hágen
bősz dühében megölte a révészt, elvette hajóját s visszatért vele uraihoz. Sem a tündérlányok jóslatáról, sem a révész megöléséről
nem szólt nekik, csak mogorván hivta be a
hajóba s kezdett evezni át a Dunán. Mikor
már a viz közepén voltak, fogta, felnyalá-

és Hágent átkozva, haza ment. Atrónjéi belátta, hogy a jóslatnak csakugyan teljesülni
köll. A túlpartra érve, Hágen darabokra
vagdalta a hajót, hisz ugy sem lesz szükségök
reá többet! A parton Gelfrát és Else király,
kinek révészét Hágen megölte, megtámadták a burgondtakat, de megverettek.
Igy értek Bechlárba, hol Rüdiger gróf,
nejével Gotlindával s szép fiatal lányával
(ki a költeményben megnevezve sincs, bár
annak egyik legbájosb alakja), örömmel s
tisztességgel fogadták a vendégeket. Nehány
nap ott mulattak sGizeier királyfi nőül eljegyezte magának a bájos grófleányt, hogy
majd ha visszatérnek, haza viszi. Mikor indulni akartak, Gotlinda szép ajándékokat
adott nekik; Gunthernek teljes fegyverzetet,
Gernotnak egy kitünő vasú kardot, Hágennek egy remek paizst, Volkernek drága köves boglárokat. Rüdiger Í3, ötszáz vitézével
kisérte őket. S mikor megérkeztek Etellakába, Krimhild sötét örömmel szemlélte
ablakából — telve a boszu gondolatának
gyönyörével.
Lementek elejökbe. Krimhild szeretettel
fogadta három testvérét, üdvözölte a lovagokat, csak Hágenre nem nézett rá se. Aztán
mondák: tegyék le fegyvereiket,de a becsületes Detre megintette volt, hogy vigyázzanak magokra, itt nem jó készül ellenök, s
nem tették le. Mig elszállásolták volna öket,
Há^en Volkerrel leült a királyné ablaka alá,
daczolni tekintetével. Krimhild, boszusan rá,
nehány hunt fölkért álljanak érte boszut s
öljék meg Hágent. De bár négyszázan gyültek össze, a két hőst megtámadni nem merték. Krimhild maga lejött. Volker föl akart
állni a koronás királyné előtt, de Hágen
nem engedte, söt boszantására maga elé
vette a Szigfridtől elvett kardot, a Balmungot. Krimhild belé kötött, Hágen daczosan
mondá: igen is, én öltem meg uradat; de
annyi hún vitézből egy sem merte megtámadni a félelmes hőst. Krimhild megalázva,
de annál lángolóbb boszuval tért vissza
lakába.
A baljóslatú csoportozásokból a királyfiak is látták, hogy itt nem jó dolog lesz. De
Hágen biztatta öket s Volkérrel egész éjjel
őrt állt a palota lépcsőjén, hol elszállásolva
voltak.
Reggel templomba mentek. Etelének feltünt a burgondiak nehéz fegyverzete. Komorak voltak. Templom után harezjátékokat
rendeztek. De egy előkelö hún a burgondiak
közé keveredvén, azok ezt boszantásnak vették s Volker átszurta. Első jeladás az ellenségeskedésre. A hunok boszut kiáltottak s
Etele alig birta visszatartani.
Ebédnél az urak külön voltak, s Etele
fiát is a kis Aladárt bemutatta bátyjainak.
Kü;ön meg a szolgák s katonák, Dankwárt
felügyelete alatt. Egyszerre Buda királyfi
rajtok üt, boszut állni a megölt hunért.
Nagy keveredés; Dankwárt fölugrik s elsö
a kit levág: maga Buda. Erre vérontás kezdődött sDankwárt alig birta kivágni magát.
Alélva, véres karddalrohant a terembe, hol
a királyok ebédeltek. Alig vett hirt Hágen
a történtekről, felugrott az asztaltól, s a kis
Aladárt, kit épen körül hordoztak a vendégek közt, levágta. Aztán átalános keveredés
lett, melyben mindkét részröl a királyok s
Detre alig tudtak annyi rendet csinálni, hogy
Etele és Krimhild a Detre oltalma alatt kimenekülhessenek a tolongásbői. A burgondok, Rüdigert is, ötszáz vitézével, kieresztették a teremből, s akkor bezárkózván, a
mennyi hún még ott maradt: azt leöldösték.
Most már nem volt visszalépés, békülés,
*
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engesztelés lehetősége. A hunok ostromol- maga, fejére boritott paizszsal futva, alig
ták a palotát sEtele hűbéres királyai egyen- menekült meg. Detre, meghallván a történként mentek seregeikkel az erős állást fog- j teket, maga is dühbe jött s egyedül indult
lalt hunok ellen. De Hágen, Volker, Dank- ellenök. Rettentő pusztulás! Csak Günther
wárt, a lépcsőn állva, magok visszanyomtak és Hágen — ketten élnek még. Fáradtan,
egész sergeket s leöldösték a legjobb vité- kimerülve, alig birva fegyverök. Detre nem
zeket. A dán Havárt király és Iring, a thü- ölte meg, hanem felnyalábolta s megkötözve
ringi Irnfried egymás után véreztek el. A foglyul vitte öket.
Börtönbe csukták. Krimhild odament
burgondiak estig előnyben maradtak; de
Hágenhez
s azt mondá: megkegyelmezek,
tudták, hogy Etele végetlen birodalmából
add
ide
Niblung-kincsét,
vagy mondd meg a
uj-uj csapatok jőnek mindig ellenök, mig ök
helyet,
hol
elsülyesztetted.
— Megesküvém,
segélyt sehonnan sem várva, fogynak el Lefelelt
Hágen
gonoszul,
hogy
mig uraim
szóltak hát s alkudni akartak Etelével. Krimhild azt felelte, az egy Hágent adják ki, a közül egy él: nem födöm fel a titkot. —
többi menjen szabadon. De Hágent, rokonuk Günther pedig még élt. Krimhilda oda ment
s bajtársukat, a három király nem akarta s levágatta Günther fejét és maga vitte Hákiadni. Készebbek voltak megállni a harczot, genhez. Ez fölkaczagott: No — mondá —
ha mind elvesznek is. Akkor nem volt ben- most már rajtam kivül egy lélek sem tudja,
nök ily lovagias becsületérzés, mikor Szig- hol a kincs, én pedig nem mondom meg. —
frid elvesztéséről volt
szó 1 Akkori
bünös lanyhaságukért s
mostani lovagias erényökért egyiránt
kellé
lakolniok!
Krimhild
most már
testvéreire is
oly bősz,
hogy Hágent
kiadni nem
akarák,alegszörnyebbet
gondolá k i :
reájok gyujtotta a palotát. Hőség,
füstmarczangolá a hösö
ket, aléltan
tántorogtak;
égetö szomjukat a megöltek vérárjából oltották ; — de
nem engedtek. A reggelt kínosan
érték meg,
de megérték;
összesen még
valami hatszázán. A
boszu
még
nem volt végrehajtva; de
Vizi lovak a párisi állatkertben.
végre kellett
hajtani.
A jó öreg liüdiger még nem harczolt a Iszonyu haragra lobbant Krimhild ellensége
burgondiak ellen. Hisz vendégei valának ez utolsó sikerült cselén. Dühében kirántá a
Bechlárban, szeretetajándékival bocsátá ut- Balmungot, mely a megkötözött hős oldalán
nak, sőt egyetlen leányát is Gizelernek adta. függött s levágta vele Hágen fejét. Az öreg
Krimhild sürgeté esküje betöltésére. Hogy Hildebrand nem nézhette ezt hidegen, oda
vonakodott a becsületes öreg, hogy kellé ugrott, elkapta a kardot s összevagdalta
mégis elmennie, hogy beszélt s hogy harczolt vele Krimhildet, ennyi vérontás gyászos
velök, s hogy esett el, mindez azon szakaszban [ okát.
Detre és Etele sirva borultak egymásra.
(37-dik kaland) van megírva, melyet mutatVége
volt mindennek.
ványul választottunk ki olvasóink számára. J
Mikor Detre hirül vette Rüdiger elestét, í
,,A legdicsöbb leventék halál fiai mind;
nem akarta hinni. Hü emberét az öreg Hil- j Ereznek, a kik élnek, mély gyászt és szörnyü kínt;
Keserv válta föl im a fényes vigalmakat,
debrandot küldé egész seregével, megtudni '
Mint mindig: szerelemből hogy szenvedés fakad!
a valót; s ha csakugyan ugy van, kikérni s
Azt már nem mondhatom meg, mi történt azután;
elhozni a Rüdiger holttestét, Hildebrand
Csak hogy örökre gyászolt lovag, nő s ifju lány,
Kedves halottakért, hajh, kiket gyász sir fedez...
elment. De a testet a burgondiak nem akarItt vége a regének — a Niílung-Ének ez!"
ták kiadni: a ki akarja, mondák, jöjön s
vegye el. Hildebrand megtámadta öket,
Még csak arra kell felelnünk, ha kérdené
erövel akarván elvenni a testet; de a Detre valaki: miért Nibelung-ének e költemény,
daliái egy lábig mind elestek, Hildebrand mely egy burgondi királyi ház gyors emel-

kedését s pusztulását adja elé, s melyben a
tulajdonképi nibelungok aránylag oly csekély
szerepet viselnek. Szigfrid megnyervén a
nibelung nemzetet és kincset, maga lőn, névátszállítás utján a fő Nibelung-hős. A tulajdonjoggal a név is özvegyére s ennek
családjára szállt; úgy hogy a költemény
második felében már a burgondiak értetnek
a Nibelungok neve alatt.

A v i z i -1 ó.
A régikor emlékein mindig találunk valami
különöst, szokatlant, jeléül, hogy akkor mások
voltak az idők és viszonyok. Csak egy alig pár
százados vén épület is mennyi sajátságost mutat,
mennyire kiválik izmos falaival a mostani könynyed alkotmányok közül: mennyivel inkább tehát
a természet művei, melyek közt nem századoknak,
vagy ezredeknek, hanem száz-ezredeknek vagy
millió éveknek
szülötti vannak vegyülve
a tegnap fiaival?
Egy ily rég
elmúltkor képviselője azon
egyéniség is,
melynek a
mindennapikenyérért esengő
száját
látjuk
meredni a mellékelt képen a
párisi állatkert
látogatói után.
A vizből kinyúló fej egy
hasonlólag otromba testnek
előrésze, t. i. a
viziló-é. Egész
lényét s életét
alig jellemezhetné valami
jobban, mint
ép e jelenet, a
midőn — nem
tartva érdemesnek a legjobb falatért is
a vizmedencze
lejtőjén a bejárásig menni,
csak itt várja
be tunya heverésben néha 10
—20 perczig
is tátva tartott
torokkal, mig
szája a bele
hajigált ételdarabokkal jó
részben megtelik, a mikor
aztánméltónak
véli, hogy egy
kortyantásnyi
fáradságot vegyen magának.
E megtestesült butaság, mely oly nagy számu
látogatásnak és bámultatásnak örvend az eleveneszü francziák között, — egyike az ősvilág azon
szörnyetegeinek, melyeket a föld még az ember
megjelenése előtt szült s uralt, de a mely most
már kihaló félben, csak Afrika belsejére van szoritva. Nigritia mocsároe folyóin, s a délafrikai
óriás alföld tavaiban találjuk még a bennszülöttek
e rémképeit, rút gazdálkodást űzve a mostani
sovány kor gyér növényzetében, melyben nem nőnek már 2—300 láb magas fákká a törpe harasztok,
mint azon korban, midőn a természet őt először
létre hozta. Tizennégy-tizenöt láb hosszu, s felöl
vastag teste 50 — 70 mázsányi sulylyal nehézkedik rövid lábaira; hüvelyknyi vastag bőre mag ában
annyit nyom, mint egy közép nagyságu ökör
egészen. Bőre alatt fél láb vastag szalonna-réteg
terül; ezt, valamint húsát is, nemcsak a bentlakók,
hanem még európaiak is a sertéséhez hasonló jóizünek mondják.
Egyfelől e tekintélyes haszonért, mely csak
egyetlen ily állatból is kapható, de másfelől azon
még tekintélyesebb kárért, melyet egy ily emész-
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tőgép szokott okozni a tanyája közelében eső szántóföldeken, midőn éjjelenként előmászik heverő
helyéről, — az ember esküdt ellenségévé lőn a
fold e nála régibb lakosának. Éhez járul még továbbá egy csudálatos, sok helyt fanatikus vallásos gyülölet, melylyel, kivált az emlitett tájékok mohamedán vallásu lakói viseltetnek ez
állat iránt. Már a bibliában találunk nyomaira,
hogy az izraeliták valami rendkivüli állatnak
tartották. Ez kétségkivül a többször emlegetett szörnyü Behemót, melynek feltátott szája
már '/io mértföldre látható, s valószinüleg ez szolgáltatott alkalmat a tüzokádó sárkányról szóló
mondára, mivel aczél-keménységü fogai, több
utazó állitása szerint, erősen szikráznak, midőn
eszik, a mi, a mint sötét éjben a vizek partján,
vagy a tó-viz szinen legel, könnyen ugy tetszhetik,
mintha torkából bocsátaná a lángokat. S valóban
alig lehet valami visszataszitóbb látvány, mint egy
lakmározó viziló, a midőn czéltalanul a távolba
meresztett buta tekintetével, az egy harapásra
szájába vett nagy csomó vízinövényt nyámmogja,
mialatt félmértföldnyi hosszant uszik már a vizen
a zöld habarék, mely nagy szájából kifejlik.

Különben az emberi jóbyuái e vadra is mogteszi hatását; ha még fiatal korában elfogva, megszeliditik, ép oly ragaszkodó kunczogússal fut
bárhova gazdája után, mint egy „kezes"-malacz,
a mint átalában többi sajátságaira nézve is sertéseinkhez igen hasonlit, a melyeknek ősi rokonfaja. Most részint a klíma befolyása, részint az
emberi üldözés miatt mindinkább kipusztul, ugy
hogy mig egykor legalább is négyet, most két
faját is alig birnak már találni a természet-tudósok. De hogy mily lassan, mennyi ezredek alatt
következik bé egy faj kihalása, azt eléggé bizonyitja ez állat sorsa, mely már a rómaiak idejében
is kiveszőben volt, — kiknek ocsmány vérszomját
utoljára már ily szörnyetegek gyilkolásával igyekeztek mulattatni a hitvány Commodus és Heliogaballus-féle császárok; — de még talán ezután
is évezredekig tart a lassu haldoklás, mignem e
hatalmas faj is eltünik a föld színéről, mint eltünt
már s eltűnni fog még annyi más.

Az afrikaiak még tovább mennek, s valóságos
megtestesült ördögöknek tekintik, s hogy mily nsigy
rémülettel és mily gyülölettel viseltetnek iránta,
eléggé mutatják Brehm nubiai szolgájának szavai,
kit midőn egy vadászat alkalmával egy viziló jól
megkergetett, a segitségére siető Brehm a legnagyobb felindulásban imádkozva — s átkozódva
talált.
„La il laha il Allah, Mahommed, rassuhl
Allah! — egy az isten, és Mahommed az ő prófétája! — csak Allahnál, az erős istennél van a
hatalom; csak a segitség istenénél a segedelem!
Őrizd meg, oh uram! a te hívedet a te ördögödtől,
a kit az égből a pokolba taszítottál alá! — Te
kutya, te kutyafiu, te kutya unokája s kutya dédunokája, te kutyától született, és kutyától szoptatott, — te akartál egy igazhivöt felfalni!? Hogy
átkozzon el a mindenható, s taszítson ismét a
pokol mélyébe!" — — s mig ez átkokat szórták
remegő ajkai, nyomatékul egy hatalmas töltést
bocsátott a még mindig ott bugyborékoló viziló
felé, mely nyugodtan várta, mint metszette a
golyó a vizet és — siklott tovább vastag bőre
lelett.
„Oh! a próféta szakállára, s atyád fejére,
effendi! — Küldj még egy golyót puskádból e
semmirevaló istentagadó ellen, mert még szép
kacsám is oda veszett!" — A setumiravaló istenta
gadó fej;be azonban ugy látszik nem ment bele az
oktatás, mert bár több lövés mélyedt bőrébe, mindez legkevésbbé sem látszott nyugtalanítani.
Különben, hogy a becsületes muzulmánok
ingerültségét méltányolhassuk, tudnunk kell, hogy
mig a pusztáknak többi vadja, „tiszteletteljesen
kotródik el az igazhivő elől, ha ez a próféta szavait tartja elébe amulettül, a pokol e szülötte, az
igazságossal daczoló sátán" egyedül az, mely erre
mit sem ád, még ha a mekkai Seik-el-Islam készitette is azt; a miből világos, hogy e szörnyetegnek pokoli eredetűnek kell lenni!
Hasonlólag tapasztalta maga a hires természet tudós Brehm is e buta állat vak dühét, a
midőn ugyancsak vadászatról, későn este vissza
felé térve, egyszer csak az erdőben három ma^as
t-írdombra bukkantak, de a melyek egyike csakhamar megmozdult, s pár percz mulva dühösen
törtetett feléje; kétségbeesett futás után letépett
ruhával s összehasogatott testtel menekült meg a
vad elől, miután a sötétben egy öböl partjáról
alázuhanva, azt szerencsésen átúszta, a hová nem
mert utánna ugrani a lomha szörny. Gondolhatjuk, hogy most már ő sem nevette, midőn a
tanyára megérkezve, hallotta a másik vad által
üldözött szolgája hangját, a mint az már messziről kiáltozta: ,,Testvérek, testvéreim! adjatok
hálát a prófétának;— imádkozzatok két Rakaahttal többet az én lelkem üdveért, mert a pokol fia,
az ördög m á r a sarkamban volt, hanem a fenséges
isten könyörületes! Áldjátok a prófétát testvérek,
én pedig mihelyt hazajutok, egy egész zsák datolyát fogok áldozatul vinni."

Épen huszonöt esztendeje láttam a Princzonpránezokat (Prinz von Preussen) Lőcsén, a mint az
egész regement mustrára kirukkolt, széles tetejű
csákób.in, irtózatos siűk frakkban, melynek gombjait masinával kellett a gomblyukba illeszteni,
testhez feszülő nadrágban, melybe két ember
szokta a harmadikat belerázni, és otromba kölyökcsizmában.
Mily különbség 25 év óta! Nyalka káplár
könnyü csákót visel hetyke fején, az extraczipő
hegyes orra mintha Dunát szeldelne karcsu csolnak előtt, a nadrág kényelmes, a Waffenrock pedig
mintha ,,szótánkánó" tormára szablak volna, melyet áldott állapotban levő asszonyok számára
talált fel Eugénia császárné.
Most huszonöt esztendeje még vasas németekkel ijesztgették a gyermekeket. Esetlen nagy
toprongya nép volt az, melynek mellét vért borította, vasból-e vagy papirosból, én bizony nem tudom. Ezt a nem tudom mit már azóta lomtárba tették s Götz von Berlichiügen maradékait beolvasztották — nagyon olvadékonyak voltak már — a
dragonyosok közé. A pattantyúsok és tiroli vadászok pofon csapott kalapját könnyü csákó és
nemez kiilpag váltotta fel. Szóval a hadsereg egészen átalakult.
Hja bizony! huszonöt esztendő óta sok szép
millió forint változott a Kriegscassa töltelékből
lénunggá s ment föl a hadsereg mindennemü költségeire s tatarozására. A birodalom évekig nem
csinált egyebet, mint hadseregének bőrét foldozgattü.
Most már megállapodtak, — majd meglássuk
meddig tart. Czélszerüség, — ez volt a jelszó,"takarékosság, — ez a főszempont. Azt meg is kell
adni, hogy e jelszó alatt, e szempont, mellett hajlandó az ember a ,,csinosból" egy kicsit engedni.
Hanem ha a legujabb kisérlet is csak kisérlet marad, biz akkor kár vele a költséget szaporitni.
A sorgyalogságnál megmarad az ujabb divatu,
felül keskeny, előrehajló csákó, de csak parádéra
és helyőrségen; tábori szolgálat esetén magazinba
teszik és folyvást a holczmiczit (kék posztóból készült, skót alakuhoz hasanló kucsmát, melynek két
terjedelmes füle zord időben az arezra lehúzható,)
használják. A kabát sötétkék, mindenesetre czélszerübb, mint a fehér Waffenrock, melyet annak
idején nem győztünk krétával. A gallér fennálló,
a vállon keskeny hurka, mely a hosszura eresztett
puskaszijat nem engedi lecsúszni, a kabáton egy
sor gomb, egynél sárga, másnál fehér. Gallér és
kézelő szines, mint eddig, magyar ezredeknél az ismert kézulaku litzlivel ellátva. A magyar ezredek
nadrága szük s lábukon füzŐ bakancs — két lényeges föltétele a könnyü marsolásnak, cserepároknál bő kék pantalon, melyet rosz időben a
kamásliba huznak. Bornyu, patrontás és köpönyeg
mint eddig.
A tisztek zubbonyt és Waffenrockot viselnek,
világoskék pantalonjokon oldalt fehér csík huzódik
végig, derekukon tiszti szalag. A legénység derekán fehérre festett bőrövvan, melyen a töltény táskát könnyü előre vagy hátra tolni; erről függ alá
a szuronykés (Ilaubajonette) tokja is. A bornyu
két szíja elől az övre van erősitve. A köpönyeg
nem változott.
A jágerok öltözetén csak az változik, hogy
gallérjok, mely eddig lehajlott, fennállóvá lesz. A
vállra vetett szuronyszíj helyett ezek is övet kapnak és zubbonyuk szürke.
Utászok, mérnökkari és tengerész katonák
öltözete is csak abban változott, hogy sötétkék

Azonban ez állat ily dühöngéseinek oka rendesen valami korábban vett sérelem, a miért egyszer Livingstone i 8 csaknem éltével lakolt, tnfvel
a felbőszített fenevad, sokáig tartva boszuját,
ilyenkor minden feléje közelgőt megrohan 8 rettenetes szájával nemcsak a kisebb csolnakokat képes
szétroppantani, s embereket,sőttí —lOökröt is egymásután szétmorzsolni, hanem erős koponyájának
egy lökésével még egy középnagyságu hajót is
felfordithat, a mikor aztán bőszülten fojtogatja a
vízben fuldoklókat.
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zubbonyt kaptak fennálló gallérral és övet a szuronyszíj helyett.
Lovasok közül a huszárok csákó helyett magyar kucsmát kaptak, attila és mente hét ezrednél
világos, hétnél meg sötétkék szinü, sinórzat mint
ezelőtt az önkénytes huszároknál, nadrág mind
veres s a csizma mind egyforma. Táborban és kisebbfajta szolgálatban szürke pantalon (rájthuzli)
helyettesíti a magyar nadrágot. A tiszteknek
külön salonnadrága van.
A dragonyosok sisakja marad, kabátjok szine
világos kék, ezredenkint különféle szinü aufschlágra s egynél sárga, másnál fehér gombra.
Táborban és mars közben panyókára vetik a kabátot, mint a huszárok a mentét. Tisztek tisztiöv
helyett cartouchet viselnek, píros bő nadrágot és
térdig érő csizmát. Van szürke nadrágjok is a ház
körüli használatra. Sipkájok vörös és oly alaku,
mint a mexikói osztrák légióé. A köpönyeg nem
változott.
Az ulánok conföderatkáján megmaradt a
lószörforgó, könnyü lánczczal. Ulánkájok világos
kék, fenálló galléru és szintén panyókára is vethető. Magas csizma és behúzó bő pantalon egésziti ki öltözetöket. Valamennyi lovasnak barna
a köpönyegje, s csuklya van rajta, mi igen czélszerü divat, mert legjobban véd nap cs hideg
ellen.
A pattantyúsok (tüzérek) nadrága olyan mint
az ulánoké, kabátja pedig feszes gallért nyert.
Magas csizmát viselnek, sfojökön parádéra csákót,
azon kivül holczmiczit mint a gyalogság, ésj sötétbarna zubbonyt. Gombjaikon az ezred száma.
A szekerészek közül a katonai ménesek körül
levők kabátja barna, mint eddig, zubbonyuk sötétkék, nadrágjok vörös és oly alaku, mint az ulánoké. A köpönyeg marad. A tábori szekerészek
gombja fehér, a ménesbelieké sárga. A csákót
táborban is viselik, mint a német lovasok a
sisakot.
Ezek fővonásai az osztrák katonaság legközelebb megállapitott öltözetének.
czélszcrüség, csinosság, mindezek^ísíiwléseire feleljen az idő; mi elég korszerűnek tartottuk az
uj megállapodást pár képben bemutatni, olvasóink
elé állitván nehány tagját azon hadseregnek,
melynek az úgynevezett „magyar hadsereg" a
mostani nagy átalakulások után is „kiegészitő
részét" fogja képezni.
K—?\

A hallás és szervei.
(Vége.)

Nem kevésbbé bámulatra méltó a dobüregnek egy másik része, vagyis inkább tartalmasa
pöröly, az illö és a kengyel, vagy az összesen u. n.
hallcsontocskák láuczoíata, melyek egymással vékony szálak által, de azért mozoghatólag összekötve, s első részükkel (2-ik ábra, p) a dobhártyának, a hátsóval (k) pedig a vestibulum (c) falának feszülve, a dobhártya rezgéseit e czifra csarnokba szállitják át, mint valami csengő, mely az
utczáról a belső lakosztályokba hat.
E lakosztály, — mely mint valami nagyfontosságu hely, az egész testben a legerősebb fallal,
a koponyacsontok közt is legszilárdabb, u. n. sziklacsonttal van körülvéve, — elől a többször emlitett nagyteremből, a vestibulumból, majd az e
körülfutó három viszhangos folyosóból, s legvégül, illetőleg logalól az ugyancsak e nagyteremből nyiló, s egy tengely körül tekeregve lefelé
futó, u. n. csigaházbél, (cochlea) áll. Ez aztán
a szentek szentélye! A nagy terem vékony falán
végződik a csengettyű, a hallcsont-lánczolat, melynek rázására fölrezzennek a nagyteremben levő
apró növénykék, a hallszöröcskék, melyek annak falaiból vannak kinőve, s még inkább rezgésbe hozzák
a nagyteremben levő folyadékot a fenéken hömpölygő kövecskékkel, mely aztán zúgva rohan végig a
folyosókon, mignem visszatérve ujra a „csigaház' hoz nem ér, melynek közepén körülfutó vékony
válaszfalát is megrázzák hullámai. E válaszfal (v)
— mely a csigaház közepén (ábra 3.), annak harmad félszerü körültekeredéjében végig haladva,
azt mindenütt két részre osztja, — tulajdonkép
mintegy törvényszerüleg, a csigahéjon keresztül
duggatott vékony szálacskákból áll, de a melyek
a mint a csiga tekerülete végefelé mindinkább
kisebbedik, ezzel együtt szintén rövidülnek, 8
mint a zongora hosszabb vagy rövidebb húrjai,
szintén egyes hangoknak felelnek meg.
Ha tudjuk, hogy e hurocskák száma Kölliker
szerint 3000-re megy, nem csodálkozhatunk, hogy
fülünk annyiféle hangot képes észrevenni; mivel
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ha leszámítjuk is ebből a zenei hangokra nem alkalmas 200 szálat, mógis 2800 marad maga 7 octavára, s igy több mint 33 hur esik mirden félhangra,
a mint hogy Weber kisérletei szerint egy ügyes
zenész 64 hangot is képes megkülönböztetni minden egész hangban.

3-dik ábra. (A „csigaház" nagyitva.)
A hali-idegek aztán részint a csigaháznak, részint a folyosóknak és a nagyteremnek
falain vannak eloszolva; azonban mig ez utóbbiaknál csak zavart hangokat és zajt, addig az előbbinél már tiszta hangokat birunk észrevenni. Hogy
ugy a zenei, mint a beszéd-hangok hallásszerveiül
e csigaháznak közép válaszfalát, a Corti-féle készüléket alkató vékonyszálak szolgálnak azt Helmholcz ujabb vizsgálatai világosan bizonyitják. (4.
ábra) E szerint azoknál, kik zajt igen, de hangot
nem vagy alig hallanak, mindig a csigaház van

4-dik ábra. (A „csisjaház" egy része, 100-szor nagyitva, a
H Corti-féle készülékkel.)
hibásan képződve, s kik a legmagasabb hangokat
nem képesek észrevenni, azok e cochlea legrövidebb hurjait nem_ birják; épen ezért? a mint a
skálán felfelé mind magasabb és magasabb hangokat adunk, egyik ember előbb szünik meg a hangot
észrevenni, mint a másik; a mit tudva, nagyon
hihetőnek látszik több tudósnak azon állítása,
miszerint sok hang létezik még a földön, melyet
mi nem hallhatunk, s hogy annak oka, miszerint
az oly egyetértőleg működő rovaroknál semmi
beszédet nem veszünk észre: — csak az, mert
nincsenek ezeknek vékony hangjaikra már elég
rövid hanghúrjaink a csigaház végén. — Nem kell
tehát valaminek lételét tagadni, csak azért, mert
mi azt észre nem vehetjük!
Ennyi az, mit e kis, de csodálatos világról
mondhatunk. Minden oly egyszerü, minden oly
világos, s mégis eszünket érezzük megállani e
mestermü előtt. A nemtudás párnáján eddig
nyugodtan szendergő kétségek most zaklatólag
ébrednek fel, a mint e labyrintokba lépünk, s halálra kínoznak kérdéseikkel, hogy hol van tehát
kezdete és vége az érzésnek? miért ez, miért
amaz? honnan a változás: hogy bennünket mindenütt csak a felrázott néma lég rezgése környez,
s mi egy kedves lény bűvös hangjait, egy bűvös
szónoklat varázshatását érezzük agyunkban, mely
fogva tartja elménk és kezünk? — tedd hangjegyekre ama hangokat, s ird le betűről betűre eme
szónoklatot, s ugyanazon agy átfogja érteni a
gondolatot — nyugodtan, hidegen, de ugy érezni
nem; ez az érzékek nagy titka!
És mégis, mi ellen követünk el több gondatlansági vétket, mint épen ezek ellen? Gondolhatni-e annál nagyobb gúnyt, mintha egy zenetanitó
figyelmeztetésül fúltövön legyintgeti tanítványait!?
Ha azt, ki talán még ki nem fejlett hallszervei
núatt neo) tud különbséget tenni a c és cis között,
jövőre érzéketlenné akarjuk tenni a c és h közti
különbségre is, alig lehetne ennél jobb módszert
ajánlani. °A fülre tett csapással a hangjáratba
lökött lég, ha a dobhártyát tán át nem szakítja is,
de mindenesetre annyira tágítja, hogy elvesztvén
eredeti feszültségét, azután még erősebb lökések
képesek rezgésbe hozni azt.
Hasonló hatással vannak a dobhártyára a le-

esések, a fülbekiáltások, vagy megelező betegségek, valamint az erős szélnek egy oldalról fülünkbe
fuvása is. Ezek néha c a k rövidebb ideig tartó
csökkenését idézik elő a dobhártya feszültségének,
s ezzel együtt a hallásnak; de a bajnak csekély
növelésével, annak végleges elvesztését is könynyen elérhetni. Ezért gyermekeket, kik talán
épen ilyen okok miatt egyszer vagy máskor
kevésbbé látszanak szavainkra figyelni vagyis inkább hallgatni: mindig czélszerübb előbb kipróbálni, vajjon nem hallásuk van-e egy időre meggyengülve, a mi gyermekeknél gyakori, semhogy
megbüntetnők a figyelmetlenkedésért, a mi különben ajánlatos, ha makacsságból teszik azt. Hogy
azonban bármelyik esetben a figyelmetlenkedésről
vagy bármiről is a fülre csapás által leszoktatni
igen hibás volna, ezek után talán mondanunk sem
kell. Átalában a fejre tett bármelynemü lökések
vagy ütések mindig a test legnemesebb szerveit
fenyegetik megrongálással, s annyira kell mindezektől óvakodnunk, hogy gyakran alig észrevehető bántalmak örökre megbénítják az oly finom
hajszál-erekkel s idegekkel biró hall- és látszerveket.
Nem ritkán idéz elő a fül dobhártyáján vészes következésü gyuladásokat: annak megfázása,
hideg esőnek, hónak, vagy fürdéskor a viznek a
fülbe jutása, s néha a gyermekek által a fülbe
dugott tárgyak általi izgatása. Az elsők ellen legjobb módszer a mérsékelt szoktatás, de másfelől
oly ebetekben, midőn talán hosszu uton, zimankós
időnek nézünk elébe, a fülnek takaró, vagy gyapot általi védelmezése; ugyan ez utóbbi ajánlható
a viz bejutása ellen is, a mi mellett aztán ismét
felesleges tán mondanunk, hogy azon tulságos
tisztálkodás, mely szerint mosdáskor még fülünkbe
is vizet locsolva, azt kiöblítjük, nincs helyén, mert
tisztán tartja azt természet a f ülzsir kiválasztása
által.
A gyermekeket pedig a fülbekiáltozás, vagy
abba holminek bedugdosásától, a veszélyre figyelmeztetés által igen könnyen vissza lehet rettenteni; az oly gyermekeknek, ki látta vagy hallotta
azon fiunak kínjait, kinek füléből belövellésekkel
és kutaszszal kellett kiszedni a becsúszott borsóvagy kávészemet, nem fog kelleni több leozke, 8
csak arra kell még inteni, hogy ha netalán már
megtörtént a baj, ne növelje azt a kipiszkálni-akarás által, hanem várjon türelemmel, mig orvos érkezik. Egyébiránt ha kisebb tárgyak, pl. rovarok
jutnak a fülbe, nem kell megijednünk, mivel habár eleinte csaknem kiállhatlan a zaj, melyet ezek
vergődésökben a dobhártyán előidéznek, de csakhamar letapad lábok a f ülzsirban, s lassanként azzal
együtt önként kihullanak.
Sokaknál a baljóslatúnak tartott fülcsengés,
— minek oka pedig csakis a vérnek szokatlanul
sebes özönlése, több okok miatt, a fülereiben, —
vagy a fül viszketése ellen szokásban van a fülnek körömmel, kendőhegygyei, vagy más tárgyakkali vakarása; könnyebben, veszedelmesebb sérüléseket alig lehetne előidézni a dobhártyán, mint ily
bánásmód által; ha a fül viszket, az annak jele,
hogy magától is izgatva van, a mit tehát nem uj
izgatás által még növelni, hanem inkább csillapítani kellene.
Végül, mivel a belsőbb hallszerveknek, az
idegeknek s véredényeknek megsérülése még veszedelmesebb a hallásra nézve: óvni kell a fejet a
tulságos érzékenységtől, de másfelől a hirteleni
meghűléstől télben vagy mosdás után a hajnak
jól megszáritása által; s ezen legmindennapibb
eseteken kivül, bármely sérülést vagy fogyatkozást veszünk is észre hallásszerveinkben, mindig
nagy és pedig gyakran helyrehozhatlan vétket
követünk el nemesebb érdekeink ellen, ha elmulasztjuk, a még elég korán mindig könnyen orvosolható bajt ahoz értő orvosi tanácscsal elhárítani!

Egyveleg.
— (Újítások a nemzeti színháznál.) A nemzeti
színháznál az ujitások nagyban folynak s a közönség az előadások megkezdésével szinpadot, nézötért, díszleteket szóval majdnem mindent megváltozva fog találni. Az egész nézőtér alapszine
kék lesz. A zártszékek ujak, a két első sort támlákkal látják el, a többit karfákkal. A bejarat a
zártszékekhez középen lesz és a páholyok fele ket
oldalt. Ezáltal azonban az álló közönség hatra
lesz szoritva, s az állók meg lesznek fosztva a
földszint ülők látásától. A padlózatot ujjai váltották fel s a bejáratot még egy középajtó — hol
eddig a pén '.tárnok ült — megnyitásával tették
kényelmessé. Az előcsarnok üvegfalait eltávolit-

ván, az egészet a közönség használatára engedik
át. A jegyeket két oldalt fogják árulni, balról a
páholy, erkély és támlásszékek, zártszékek és
földszinti állóhelyek, jobbról a másodemeleti zártszékek, s a többi állóhelyek jegyeit. Minden jegyen
ki lesz téve a zártszék sorszáma is, valamint a
jegyek hátsó lapján az illető helyiség térképe, s
ezen a megvett jegy-száma feltűnőbben megjelölve. A bemenetnél a rendetlenségek elmellőzésére a jobbra eső jegyek vörös, a baloldaliak kék
nyomatuak lesznek
A zenekar számára, a szinpadtól elvettek egy lábnyi vonalt s a baloldali
udvaron uj bejárást csináltak hozzá. Lehmann Mór
egy uj diszes előfüggönyt festett, öszhangzólag a
nézőtér diszitéséveí. A többi félreeső helyeket is
kenik, fenik, javitják. Végül a helyárakat fölemelik: földszinti vagy első emeleti páholy 8 f't., másodem. páholy 7 ft, erkélyszék 2 ft., földsz. támlásszék 2 ft., zártszék 1 ft. 50 kr., másodéin, zártszék első sorban 1 ft. 20 kr., különben 80 kr.,
földszinti bemenet 80 kr., másodemeleti bemenet
50 kr., karzat 20 kr., katonajegy 30 kr. Gyermekjegyeket nem fognak ezentul adni.
** (Az erd. ref. tanodák rövid statistikája.)
A nagy-enyedi főtanoda létszáma jelenleg 1120
tanuló. Ebbőlfelsőbb tudományokat hallgatók: 172;
a tanitó-képezde növendékei: 33; gymnáziumi
tanulók: 437; az elemi tanoda növendékei: 370.
— A m.-vásárhelyi főtanoda tanulóinak száma:
749; jogászok: 78; bölcsészek: 63; középosztályosok: 335; elemi osztályosok: 245; kezdők: 28.
— A sz.-udvarhelyi főtanoda létszáma: 443; felsőtanodai tanalók: 78; középtanodában: 222;
elemi osztályokban 144. — Zilahon: a felsőtanodában: 33; középtanodában: 144; elemi tanodában: 197; összesen: 374. — Sepsi-Szt-Györgyön
a tanulók létszáma: 348; ebből középtanodában:
171; elemi osztályokban: 177. — A kolozsvári
főtanoda kimutatása még nincs kezeink közt.
— (A harkányi fürdőről.) Harkány már régebb idő óta ismert kellemes fürdőhely. Azonban
régi vizeit 1866-ban Zsigmondy Vilmos mérnök
egy artézi kut által hatalmasan megszaporitá. A
A kut naponkint 70,000 akó vizet szolgáltat,
melynek hömérséke 50 R. fok, s a nyíláson kitóduló viz mellett nagy robajjal egyszersmind annyi
gáz is tóiul ki, hogy a viz forrni látszik. A gáz
közvetlenül a viz fölött meggyujtható, s jó ideig
ég magától, ugy hogy a viz is szökellő kékes
lángba borul. A viz a beletett tárgyakat kéreggel
vonja be, mely a szénsavas mészből, magnesiából
s annyi szabad kénből áll, hogy a kéreg szintén
meggyujtható s kékes lánggal ég. A viz kristálytiszta ; ize sajátságos balzsamos zamatú, a mi egy
részben a szénéleg-kénektől ered. Ez képezi a
szénsavas nátriummal, a jóddal és bronzzal a harkányi viz különösen jellemző alkatrészeit.
— d. (A távirdai gyorsaságra) bámulatos
például szolgál egy telegramra, mely Valencia
szigetről, az Atlanti-tenger alatti távirda európai
végállomásáról (Irland délnyugoti csúcsánál) a
mult febr. 1. d. e. 6 óra 54 perczkor indult el, s
az i teninagy hóviharokat jelentvén, már jan. 31.
d. e. 10 órakor, s igy csaknem egy nappal előbb
ért San Franciskóba, mint maga a nap, — az
Atlanti-tenger és egész Eszakamerikán keresztül.
A furcsának látszó tény magyarázata az, hogy
Amerikában még január 31-dike van akkor, mikor
Európában már febr. 1 reggele földerült. — Egy
másik sürgöny pedig ugyaninnen Heartscontentbe,
6000 mfldre, 77 szóval 3 percz alatt érkezett meg.
— (Elégett tojás és vaj.) A párisi árucsarnokban a tűz a napokban a vaj- és tojásosztályban
roppant kárt okoztak. 1600 mázsa vaj égett el és
körülbelől egy millió tojás. Az oltásnál sok sérülés is történt, a csarnok földalatti helyiségeinek,
hol az égés történt, furcsa alkotásakövetkeztében.
Az árusok kára 300,000 frankra, a város kára a
megrongált épületekben 200,000 frankra rug.
—d. (A népek nyugat felé vonulásáról) érdekes megjegyzést tesz Dr. Brorsen. Feltünő
ugyanis, hogy nemcsak a kivándorlások mindig
nyugat felé történnek, hanem az egyes városok
építkezésénél is a nyugat felé vonulásra látunk
hajlamot; igy a fejedelmi lakok, nyaralók, parkok,
s átalában az újuló uri városrészek, hacsak lehet,
nyugot felé huzódnak; mig kelet felé a kézmüve| sék, s a szegényebb osztály ócska romjai s a temetők maradoznakel. Ezt látjuk London, Páris, Berí ün, Bécs, Sz.-Pétervár, Hamburg, Koppenhága,
Praga, Lipcse, Frankfurt példájában, s az e tekin; tétben ellenkezni látszó Brüssel, Drezda és Kon*
1
stantinápolynál maga a varos fekvése nem engedi
1
azt. Ennek egyik fő oka a nyugati tengerekről jövő
| kellemes enyhe lég.
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Irodalom és művészet.
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TÁRHÁZ.

Pál nyitotta meg a gyülést, mutatványokat olvasván Herodot műveinek fordításából, melyet Hoffer Endre nagy-körősi tanár nyujtott be kiadás
végett az akadémiához. Herodot összes müvei teljesen kiadásra készen vannak itt, folyékony jó
magyarsággal áttéve nyelvünkre. A fordítás megbirálása a nyelv és széptudományi osztály köréhez tartozván, a legközelebbi ülésre hagyatott annak elhatározása, mi történjék a kéznél
levő munkával. A második felolvasást Szepesy
Imre tartá, Nagy Márton levelező tagnak „A
neveléstan története" czimü értekezéséből terjesztvén elő néhány részletet. Többnyire merő általánosságok, sok szóba öltöztetve. Ezután Rómer Flóris ismerteté meg az akadémia „Archeaeologiai közleményeinek" legujabb füzetét.
** (Az országos statistikai tanács) utolsó
ülésében megvitatás alá került a statiskai tanfolyam ügye. Az e tárgyban kiküldött bizottság
munkálata kevés változtatással elfogadtatott s a
keresk, miniszter jóváhagyása alá fog terjesztetni;
felszólittatnak aztán körlevél által a szakférfiak,
hogy a velök közlött tantárgyak valamelyikére
vállalkozzanak, mi ha megtörténik s a statistikai
tanács megerősitését kinyerték, az illető előadók
az előadás sorrendjét és módját egymás közt
megállapítják bizonyos rendszer szerint és akként,
hogy a hallgatók vizsgát tehessenek. — A miniszterium által kiadásra méltónak itélt előadások kinyomatnak s tiszteletdíjban részesülnek.

— („A magyar nemzeti irodalom tankönyve")
Toldy Ferencznek legközelebbről akad. nagyjutalmat nyert munkája már második kiadásban jelenik meg. Az első kötet már kezünkben is van.
Ajánlásra nincs szükség; jeles irodalom-történetírónk neve s az akadémia tekintélye bőven elég
ajánlás. Az első kötet ára csak 80 kr.
— (Frankenburg Adolf „Emlékiratai"-ből)
három kötet jelent meg. E mü a szerző „Öszinte
Vallomásai"-nak folytatása, melyek gyermek és
ifju korát tárgyalták. A jelen kötetekben pesti
élete, irodalmi s szerkesztői működése emlékeit
veszszük. A kor, melyről szól, a legérdekesbek
egyike a magyar politikai, társadalmi és irodalmi
történetben. S Frankenburg, ha nem is valami
nagyon mélyen és jellemzően, de elevenen és érdekesen ecseteli a kort és embereit; emlékiratai
annálfogva jó olvasmányul szolgálhatnak s nem
egy becses adalékot is nyujtanak a korszak történetéhez. A következő kötet a szerző bécsi élményeivel fog foglalkozni. A három kötet ára 3 frt
60 kr. Emich G. tulajdona.
— (Aschermann Ferencz) volt honvéd ezredes
Görgei Arthur védelmére a mult évben irt röpirata czáfolói ellenében, terjedelmesb müvet bocsátott közre: „Görgei" czim alatt. A volt magyar
fővezér neve és működése még a történelemitélőszéke előtt áll; s az elfogulatlan itélet megállapításához minden ujabb adalék jó szolgálatot tehet. A tiz nagy ivre terjedő, diszes kiállitásu mű
Egyház és iskola.
Osterlamm Károlynál jelent meg s ára 1 ft. 40 kr.
j-|- (B. Orbán Balázs) „Székelyföld" czimü
** (A lőcsei ág. hitv. állam-fögymnasiumot)
müve sajtó alá került. Képeit jeles metszők és ez év végével megszüntetik, a helyett felekezet
rajzolók készitik. Minden el van követve, hogy nélküli főreáltanoda állittatik Lőcsére az állam
a kiállitás méltó legyen a mű nagyérdekü tárgyá- költségén.
hoz. Előfizetéseket szerzőhöz (Pest, váczi-utcza 9.
** (A pesti ref. egyház) felső leányiskolájában
sz.), vagy Ráth Mór könyvkereskedésébe küld- — mely Kalocsa Róza asszony vezetése alatt áll,
hetni.
— e hó 29-kén d. e. 8 —12, s d. u. 2 órakor lesz
-ff („Adalékok, a legujabb theologia történel- a növendékek vizsgája. A ref. templomban tartják
méhez.") íly czimü könyvre hirdet előfizetést Ko- nyilvánosan, s Török Pál lelkész minden iigybavács Albert, pesti ref. theol, tanár. E könyvet dr. rátot s érdekelt felet meghív rá.
Schwarz Károly irta; Kovács Albert németből
** (Pályázati hirdetés kisdedóvói állomásra.)
forditá. Fordító azt irja felőle, hogy hozzá hasonló
A kolozsvári ev. ref. egyház pályázatot hirdet egy
müvet nem ismerünk a külföld összes theol,
kisdedóvói állomásra. Évi fizetés: 500 ft. o. ért.
irodalmában. Megjegyzi még azt is, hogy kellemes
készpénzben, továbbá : két szoba,konyha, pincze,
olvasmány olyanok számára is, a kik a theologiáfaszin, tágas kert. Pályázati határidő folyó évi
val rendszeresen nem foglalkoznak. Előfizetési ára
augusztus 31. A pályázni kivánok szakképessé3 ft., mely szerzőhöz (ősz-uteza 27. sz.), vagy
gükről, eddigi szolgálataikról, erkölcsi magaviseOsterlamm könyvkereskedésébe küldendő. Ajánlletükről szóló bizonyítványaikkal ellátott folyajuk figyelembe.
modványaikat a kijelölt határidőig alólirthoz
** (Korbuly Imre) előfizetési felhivást bocsáküldjék be. Kolozsvár, júl. 15. — Szász Domotott ki ily czimü műre: „A báni méltóság," tekinkos, ref. pap s a kisdedóvódai bizottmány elnöke.
tettel a horvát-, dalmat-, tótországi, nemkülönben
a Szörényi, bosnyákországi, macsói, sói, ozorai,
Ipar, gazdaság, kereskedés.
bronchi, kruchoi, bulgárországi, nándorfehérvári,
zreberniki, jajezai és szabácsi bánságok történelmi
** (A budai Dunapartnak) oly régóta óhajtva
s közjogi viszonyaira, a m. k. egyetem által ko- várt szabályozása nemsokára meg fog kezdetni, s az
szoruzott pályamű. Előfizetési ára 1 ft. 50 kr. A anyagszerek szállitása iránt már a napokban ki
megrendelések augusztus 15-ig szerző lakására fog hirdettetni a pályázat. Az épités tervét rövi(Pest, egyetem-tér 2. szám) küldendők.
den a következőkben foglaljuk egybe: a szabályo# („Természet") czimmel népszerü termé- zás alapját a 0 fölött 16 lábnyira kiemelkedő s
szettudományi lapocskát inditott meg Berecz czövek-alapra épitendő kikötő-fal képezi, mely
Antal tanár. Ára egész évre 3, félévre 2 forint. között s az uj szabályzat szerint épülő dunaparti
Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. — A ter- házsorok között 52 öl széles térség marad szabadon.
mészettani ismeretek terjesztése igen jó szolgálat Tekintettel a pénzügyi helyzetre, egyelőre száz
minálunk. E közlönyt méltó ajánlnunk.
öl fog kiépíttetni a lánczhidon fölül és ugyanannyi
$$ („Irodalmi szemle") az „Uj Korszak" első azon alól. „
évnegyedéhez. Szerkeszti Gonda László tanár.
** (Ország) név alatt Pesten létesitendő bizEmez első fűzetben b. Eötvös emlékbeszédeit, tositó társulat alapszabályai, Harsányi Pál s érTanárky Magyarország helyzete czimü könyvét dektársai benyujtványa alapján, jóváhagyattak.
és Schwarz Gyula közoktatási reformját bírálja
** (A zugligeti ,,fáczánt") a hozzá tartozó
szerző. Mindenik mű politikai irányu és ugy látterülettel
egyetemben az eddigi tulajdonosok hirszik, épen azért vette ezeket elő a szerző, hogy
szerint
eladták
130,000 ftért egy consortiumnak,
szélső báli nézeteinek kifejezést adhasson. Termémelynek
élén
bizonyos
Kopstein nevü vállalkozó
szetes, hogy Eötvöst, Tanárky t lerántja, Schwarzot
áll.
A
társulat
czélja
a
fáczán vendéglőt nagymagasztalja.
szerü mulatóhelylyé alakitni s kapcsolatban ezzel
** (A „ Vadász és versenylap") gr. Lázár egy 400 szobával ellátott bér-lakot épiteni, melyKálmán szerkesztése mellett, a juliusi évnegyed- ben táneztermek, pavillonok stb. stb. volnának.
től bővített tartalommal jelenik meg.
Pest-Budán mostanában annyi a mulatni vágyó
** (m zenemüvek.) Kózsavölgyi és társánál ember, hogy e vállalat is kétségkivül ki fogja
megjelentek Gobbi Henrik „Hat ácsai zenekép"- fizetni magát.
éből a 2-dik és 3-ik füzet: „A temetőben" és „A
** (A kolozsvári lóverseny) szeptember 25-én
csóvári romok" czimekkel. Továbbá: „A magyar kezdődik.
nemzet három dala" (Szózat, Hymnus és Rákó"czyinduló), zongorára átirta Tarnay Géza.; ára50kiv
Közlekedés.
J> (Vasutaink.) A közlekedési miniszterium,
Köziutézetek, egyletek.
fennállása óta körülbelől 50 engedélyt adott vas** (A magyar tud. akadémiában) júl. 20-kán pályák épitésére. Az országgyüIésileg már helybenphilosophiai, törvény- és történettudományi osz- hagyott s részben ki is épitett, épülőben levő
tályülés volt Érdy János elnöklete alatt. Hunfalvy vagy legközelebb épitendő vonalok hossza közel
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300 mértföld, melyek egy két év alatt mind átadatnak a közforgalomnak, mire máskülönben
évtizedek alatt alig lehetett gondolni. A legközelebb elkészülendő vonal a barcs-kanizsai, melyen
már jövő hóban megindul a közlekedés.
f (A pesti közuti vasúttársaság) oly egyéneknek, kik 25 darab menetjegyet egyszerre váltanak, 20pctet enged. íly jegyek váczi ut 2. sz. a.
válthatók, s csupán ünnep és vasárnap d. u. 7
órától nem használtathatnak.
•/ (A közlekedési miniszterium) körrendeletet bocsátott ki, mely szabályozza a magyar korona területén létesitendő mindennemü vasútépítésekre szükséges engedélyezés körüli eljárást
addig is, mig ez ügyben a törvényhozás véleg intézkedni fog.

Mi ujság?
•jfr (A képviselőház) 22-én és 2á-án nem tartott ülést; ez időt osztály- és párt-értekezletek
tölték be; a Deák-körben b. Eötvös József vallás
és okt. miniszter azon előterjesztése felett folyt
tanácskozás, hogy az interconfessionalis törvények előterjesztésére és tárgyalására napot állapítson meg, miután a javaslatok készen vannak.
4^ (Beniczky Lajosról) még mindig nem tudunk semmi bizonyost. Eltünése óta folyvást
kutatják Pestet és Budát, utóbbit éjente is: még
sem birtak nyomára jőni. A belügyminiszterium
500 forint jutalmat tüzött ki annak, a ki biztos
értesitést ad felőle. A lapok közül gr. Bethlen
Olivér „Honvéd"-je sulyos és semmi körülmény
által nem indokolt vádat mond ki akkor, midőn
eltünését politikai gyilkosságnak tulajdonítja.
Csernátony vezérczikkben fejtegeti a „Hon"-ban,
hogy politikai gyilkosság nem lehet. Mi is osztjuk
nézetét. Nemcsak gyalázatos, hanem kétségbeesett is volna azon párt, mely orgyilkosságra
vetemednék. A mi pártjaink közül pedig egyik
sem sujtható eme kemény Ítéletekkel. Nem is volt
Beniczky vezérkedő politikus, hogy épen ő lett
volna egy vagy más iránynak jelentékeny akadálya. De sértést követnénk el önérzetes és becsületes pártjaink akármelyiké ellen, ha még tovább
mutogatnók a „Honvéd" állításának helytelenségét.
— (Kossuth Lajos levele) Degré Alajos honvédszázadoshoz, a váczi honvéd bizottm. alelnökéhez: „Tisztelt alelnök ur! Köszönöm becses
meghívását a váczi honvédemlék leleplezési ünnepélyére. Önök ez emlékben oltárt emeltek a
szabadság hitvallásának. Jól esnék bánatos lelkemnek ez oltár előtt együtt imádkozni önökkel
a szabadság istenéhez, hogy adjon az élőknek
akaratot, eltökélést és erőt, hiven, bátran, önzéstelenül szeretni a hazát, miként ama dicsőséges
holtak szerették. De jól sejtette ön, hogy e szerencsétől eltiltanak a körülmények. En elv embere vagyok. Soknak — ne mondjam : mindennek
— másként kellene lenni a hazában, mint a miként van, hogy én ön becses meghívásának megfelelhessek. S a mit nekem tennem nem szabad,
azt tenni fiaim sem tartják szabadnak, nem mert
fiaim, hanem mert ők is elv emberei. De ha testileg nem, jelen leszünk lélekben az ünnepélyen.
Megüljük a napot a számklvetés sivatagában,
hálás kegyelettel áldva a magyar szabadság vértanúinak szent emlékét, könyörögni fogunk Istenhez, távoztassa el hazánktól az átkot, hogy
ama martyrok hiába vérzettek legyen. Nem irok
többet, nehogy a nagy mult emlékének a törpe
jelennel összehasonlítása keserűvé tegyen, mert
ama mult és jelen között oly rémületes ürt ásott,
nem a végzelmes kényszerüség, hanem az önbizalom vesztett meggyőződés, hogy fejem szédeleg,
ha reá gondolok. „Liceat sperare timenti." Hazafiui tisztelettel, s baráti kézszoritással Turin, júl16. 1868.
Kossuth Lajos, s. k.
** (A szerb foglyok ellen) már erélyesen foly
a vizsgálat Pestvaros bünfenyitő törvényszékénélAz erre vonatkozó iratok áttétettek az igazság"
ügyminiszterium utján a delegált törvényszékhezAtszolgáltattak a szerb kormány által ide átküldött periratok is, melyek alapot képeznek a Stankovics és Trifkovícs, itt elfogatott szerb alattvalók elleni vizsgálat számára. Valamint ezek, ugy a Z
okmányok legnagyobb része, s a vizsgálat alatt
álló egyénekre nézve is nehézség merült fel •
azokhoz nincs magyar fordítás mellékelve,
itt kell tehát a fordítást még eszközülni; emezek
közül pedig keveson értik a magyar nyelvet, s igy
tolmács szükséges.

** (A pénzügyminiszter) az ujon szervezett szítményt, mások képeket, diszműveket, s egy és füzetet. Mindkét rendbeli gyűjtés összes eredménye 981. Fogadják mindazon lelkes adakozók, kik
14 pénzügyi igazgatósághoz a számvevőségi sze- nagy kereskedőház jó vöslaui bort.
** (Pápán) júl. 19-én Összekoczczanás volt ez ügyet szerény felhivásom folytán előmozdítani
mélyzetet kinevezte s a hivatalos lap hozza az
polgárok és katonák közt. Az egész egy katona- szívesek voltak, hő köszönetemet mind magam,
illető névsort.
** (A belügyminiszternek) Pestvárosa közön- tiszt s nehány izraelita közti huzavonából eredt; mind a külföldön fennálló magyar egyletek nevéségéhez leérkezett irata szerint ő felsége f. é. ez utóbbiak a katonatisztet a kávéházban megtá- ben, 8 jutalmazza őket azon öntudat, hogy alkalmat
16-án kelt 1. f. határozványával megengedte,ymi- madták, s megverték oly sulyosan, hogy fekszik nyujtottak távol levő honfitársainknak a nemzeti
szerint felejthetetlen nagybátyja dicsőült József bele, mire ismét nehány katona megtámadta ama- nyelv ismeretét fentartani, magukat abban művelni
íőhg Magyarország nádora emlékének megörökíté- zokat s ebből erősebb verekedés támadt, melynek és tökéletesíteni. Pest, julius 15. — Liptay Pál.
sére készült érezszobor Pestvárosának e végből azonban halál nem lett következése.
kijelölt terén fellállitassék. A szobor ünnepélyes
Szerkesztői mondanivaló.
** (Egy tiz évre elitélt útonálló,) ki betegnek
leleplezésének napja utólag rövid időn fog meg- jelentvén magát, a budai kórházban helyeztetett
— Erini. Ha nehány nagyon sekélyes prózai részlet
határoztatni.
el, onnan megszökött. A mint a falról leugrott, nem volna benne, szivesen közölnök. A tárgy szép, s fino— (Gyászhir.) A következő gyászjelentést kificzamodtak lábai, kínosan vonszolta magát a mabb, müvésziebb kidolgozást, vagy legalább gondos átdolgozást érdemelne. Azon költemény melyre ön levelében
vettük: „Stoy Terézia született zillei Flüchting vasut közelébe, hol ismét elfogták.
czéloz, épen nem utánzása Arany „Árva fiújának." Nagyobb
** (Pozsegában) a nyolcz napig tartó erős hasonlata van egy dán népballadával, de annak sem utánsaját, ugy gyermekei: Julia és Viktoria, valamint
sógorának Stoy Jánosnak nevében is, szomorodott esőzések a vetéseket, szőlőket, réteket és ország- zása, mert az illető monda a magyar népköltészetben is
megvan. Az utánzás egészen má i dolog, mint egy meg levö
szivvel jelenti felejthetetlen szeretett férjének, utakat tökéletesen tönkre tették.
illetőleg édes atyjuknak és fivérének Stoy Jakab,
** (Bámulatos lovaglás.) Két huszártiszt, népmondának saját alapeszmével és saját vonásokkal való
önálló feldolgozása, a mi mindig szabad és a legjelesebb
orvostudor és nyugalmazott cs. k. ezreiiorvosnak, gr. Pallavicini és Klebersberg, a mult héten egy költőknél
is gyakori dolog s a mellett költöi s alkotási ér 1868. évi julius hó 15-én délelőtti 9 órakor, élete csodálatos verseny lovaglást tettek a grátzi katonai demmel is birhat, — mint épen a czélzott esetben is.
53-ik évében történt gyászos kimultát. Béke ham- lovagló-iskola porondján, mivégből több katona— T.-Becs. I. B. Az Em :séről szoló balladát szivesen
vaira!" Az elhunytban a Vasárnapi Ujság is egyik tiszttel nagy összegre szoló fogadást kötöttek. A közöljük; de kérdenünk kell előbb: olvasta-e ön a pályaderék munkatársát gyászolja. A nagy miveltségü két tiszt által fölvállalt feladat abból állt, hogy nyertes ,,Álmo3" czimü eposzból, az ugyancsak Emeséről
szóló hasontárgyu balladát, mely egy hetilapban mutatvány és sokat tapasztalt férfiu, ki 1849-ben a honvéd- egymásután32lovon s pedig mindegyikkel 20-szór kép
meg is jelent? — Egyébiránt egy év óta nem kaptunk
seregben törzsorvos volt, tudománya műszerein ügetve nyargalják körül az egész pályát. Egyik öntől semmit, azért nem is közölhettünk. — R. ugyanaz, a.
kivül a tollat is kitünő ügyességgel kezelte. Olva- lóról a másikra átülésnél csak annyi idő volt kir, ön gondol, s rövid időn meg is ujitja önné! a kedves
sóink emlékezni fognak lapunk mult évi folyamá- nekik engedve, mig egy pohár frissítőt magokhoz ismeretséget.
— Pozsony. Sz. J . ígéretére számolunk. Az „égető
ban megjelent „Adria, egy olasz város"czimüczik- vesznek. Reggeli 8 órától esti 7-ig, tehát nem is
is mielőbb igyekszünk elintézni, csakiiogy nem
kére, mely érdekes párhuzamot vont azolasz város 12 órai idő alatt szerencsésen bevégzék feladatu- kérdést"
egy pár percznyi, hanem ugyananayi nap szükséges.
és Komárom között, valamint több jeles természet- kat a derék lovagok — nem kis csodálkozására a
— Komárom. St. T. Köszönjük a szives értesitést;
tudományi czikkére is. Kézirataiból még egyet, fogadást fizetőknek.
gyászában ősziate részt veszünk Ha az elhunyt kézirataimelyet élete végszakában küldött be hozzánk,
** (Az angol parlament) a british muzeum ból még kaphatnánk valamit, köszönettel vennők.
— Misslitz (Morvaország). S. J. A selyem-mutatvárövid időn közlendünk. Mi is áldást és békét részére ez évre 99,383 font sterling, tehát 1 millió
nyokat vettük; igen érdekesek. Meg fogjuk mutatni, önnek
kivánunk hamvaira!
forintnál többet szavazott meg. Ez összeg bámu- tudósítással együtt szakértőknek; kérjük Ígérete szerint,
** (Miskolcz város részéröl) Bódog Albert latra gerjeszthet mindenkit s méltán, mert ha bővebb ismertetését is. A kivánt számokat a kiadó-hivatal
Borsodmegye főorvosa értesiti az Egerben tar- egy nemzet, egyetlen tudományos intézet czél- megküldötte.
tandó természetvizsgálói nagy gyülésre szándé- jaira ennyit kész áldozni, az felfogta a tudomány
kozókat, hogy a kik Miskolczon mennek keresztül, becsét.
SAKKJÁTÉK.
ha előre értesitik a nevezett orvost, ingyen szállás** (Angolországban a vasutak megrongáláról és biztos jutányos fuvarról gondoskodik szá- sára) mily szigoru büntetés van szabva, tanúsítja
452-dik sz. f. — Z a g y v a I m r é t ő l ,
mukra.
az, hogy a napokban a ,,Great-Western"- vasut
(Debreczenben).
** (A debreczeni országos dalárünnepély) a egy elbocsátott hivatalnoka, ki elbocsáttatása
Sötét.
jelentkező vendégek folytán mindinkább érdekes miatt boszuból egy nagy követ és pár vasrudat
és nagyszerü igérkezik lenni. Ötven dalegyletnél tett a sínekre, hogy a vonat kizökkenjen,— daczára
több igérte részvétét, némelyek, mint a pesti annak, hogy tette észrevétetvén a szerencsétlennemzeti dalkör 44 taggal — nagy kontigenst ség nem történt meg, — élethossziglan tartó fogállitnak ki. Egyes művészek is ígérik közreműkö- ságra itéltetett.
** (Névváltoztatások.) Braun Károly Barondésüket: igy Pestről Saxlehner Emma, Füredi
Mihály, Plotényi Nándor, Kendelényi Fanni s kai-T&, Marmorstein Salamon Udvari-ra,, Weisz
Albert Fehér-ve, Samstag Adolf Szombati-ra,,
még többek.
** (Bécsben) julius 24-kétől aug. 6-áig tar- Oestreicher Nándor és Sándor Ország-ia, Sperling
tatik a harmadik nagy-német lövészünnepély. Az Ferencz és Ede Bistei re, Steinfeld Miklós Köelőkészületek már néhány hónap óta foglalkoz- halmi-ra,, Ferencsik János Ferenczi-re, Bresztatják Bécs városát. A felállított nagy csarnokban tyánszky Károly Kolozsvdri-ra,, Srajner Gyula
egyszerre 30,000 embert fognak megvendégelni. Szécsi-re, Hornyák József Hegymegi-re, Klein
Az ily alkalmaknál előkerülni szokott rendetlen- Bernát Kiss-ie változtatták neveiket.
ségek elkerülése végett előbb próbaebédet fognak
rendezni, hogy a 800 pinczért zavart ne idézzen
** (Nyilvános számadás és köszönet.) Mielőtt
majd elő. Ez alkalommal Pestről külön gőzhajók szeretett hazámat hosszabb időre elhagynám, kedszállitandják a kéjutazókat fel Bécsbe, igen olcsó ves kötelességemnek tartom mindazon könyváron (5 frtért oda és vissza).
: adományokról, melyek nálam a külföldi magyar
** (A bécsi lövész ünnepélyre) 7000 leveses- I egyletek részére begyültek, a kimutatást ezena
b
c
d
e
f
g
h
tányért, 23,000 lapostányert, 8000 csemegetá- nel közzé tenni. Adakoztak ujabban: Telegdy K.
Világos.
nyért, 750 táczát, továbbá 8500 evőkanalat, 3000 Lajos Debreczenből 90 k. Táncsics Mihály 53 k.
Világos indul és 4-ik lépéare matot mond.
kávéskanalat, 9005 ivó-, 2000 pezsgő-, 2000 li- Girokuti Ferencz 4b. Liptay Pál 33 k. Vértessy
queurpoharat, 10,000 söröskancsót, 120,000 üveg Arnold 26 k. a Vasárn. Ujság szerkesztősége 20 k.
A 446-dik számu feladvány megfejtése.
t'ehér, 40,000 üveg vörös bort, 5500 palaczk fran- Schwarz Gyula 18 k. Kovács Imre 7 k. Letenyey
Lajos
Alcsuthról
2
kötetet,
összesen
297
kötet
(Loyd Samutól, New-Yorkban.)
cziapezsgöt, 4000 üveg rajnai bort vettek. Az ünnepély központját képező helyiség világítása na- és füzet. Küldtem pedig ezekből: a párisi magyar
Világos.
Sötét.
egyletnek 42 k., a hamburginak 33., bécsi magyar
ponkint 500 frtba kerül.
1. He4-g5:
Kfl—g2
2. Bh6-g6
, . Kg2-hl:
** (A kelet-ázsiai expeditió,) mely a jövő hó- iparosok egyletének 33, a zürichinek 25, a hallei3. Hgö-fS
e5-e4
nek
25,
a
bukarestinek
24,
a
bécsi
magyar
társasban indul el Triesztből, Ö Felségétől számos
4 Bg6—glímat.
körnek
20,
berlininek
20,
jenainak
20,
plojesti
maajándékot visz azon országok fejedelmeinek, meHelyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
lyeket az expeditió meglátogat. Egyes iparosok is gyar olv. körnek 16, jassyinak 13, galaczinak 8, — Debreczenben: Zagyva Imre. — Pesten: Rakovszky Alaküldenek egyetmást: Bösendorfer egy pompás brailainak 6, szászkut- és foksányinak (Bukovina) dár.— Caákvdron: Kling Ivan.— GeUén: Glesinger Zsigzongorát, a brünni gyárosok sok mindenféle ké- 4—4k., turnu-szeverininek4k., összes. 297 kötetet mond. — A pe»ti sakk-kör.

I

Katholikus és protestáns
naptár

Júl.- Augusztus

26 Vasár. jD 8 Anna

D 7 Anna
D
Pentele
27 Hétfő Pautaleon
Sámson
28 Kedd Incze pápa
29 Szerda j Mártha
Mártha
30 Csőt.
Abdon, Sennen Judit
31 Péntek |Lojolai Ignácz Ignácz
1 Szóm. i Vasas sz. Péter Gertrud

Gflrög-orosz
naptár

Izraeliták
naptara

Julius (ó)

Ab.Ros.

14 F 8 Czirjék 7
15 Athinoz
8
16 Marina
9 Szor.böjt
17 Jáczint
10 Lea
18 Sisoas, Emil
ll
19 Makrin

Nap

Hold

hossza i kél |nyug. "hosszal

kél I "7°g-

f. P- ó. P. ó. P- f. p39 4 81 7 42 212 1
36 4 33 7 40 225 13
33 4 34 7 39 238 2
31 4 36 7 37 250 35
28 4 87 7 36 262 54
26 4 38 7 35 |275 4
23 4 39 7 33 •6S7 3

6. p. ó. p .
este l l 27
l l 57

123
124
125
126
127
128
129

\

TARTALOM.

HETI-NAPTÁR.
Hónapi- és
hetinap

*

i!

20 Elias (Illés)! 12
Hold változásai. © Holdtölte 3-au,13Sab.Nah.
1 óra 8 perczkor délután.

gg
3 41
4 37 0 31
5 28 1 10
1 52
este

A váczi honvéd-emlék (képpel). — A Nibelung-énekből. — A Nibelung-ének (vége). — A vizi-ló (képpel). —
A hadsereg uj egyenruházata (két képpel). —

A

hallás és

szervei (két ábrával). - Egyveleg. - Tárház: Irodalom
és müvészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. - Ipar, gazdaság, kereskedés. - Közlekedés. - Mi
ujság? — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti
naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz.)

;
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HIRDETÉSEK
Legdicsöbbnek tapasztalt s a legkedvezőbb sikerrel megpróbált
Dr. Béringuicr Ii.

BORCHARDT
orvos tudor

(vagy a kölni viz qnintessentiaja)

ILLATOS NÖVÉNY-SZ\PPANA,

KORONA-SZESZE,

Dr. Suin de Bontemard NÖVÉNYI RÜDAS-HAJKENÖCSE,
előmozdítja a haj fényét és ruganyosságát s egyszersmind a
fejtető szilárdítására is igen alkalmas; ~ZL eredeti darabokban, ára 5 0 ujkrajezár. ~

% és % csomagokban, ára 70 és 3 5 ujkr. A legolcsóbb, legkényelmesb s legbiztosabb tisztítószer a
fogak és foghus épségben tartására; ezen paszta,!
egyidejüleg az égési szájüregnek igen jótékony fri- mint enyhe s egyuttal hatályos napi mosdószer még aleggyönseséget kölcsönöz.
gédebb bórü hölgyek és gyermekek számára is a legjobbnak
ajánlandó; ^ e r e d e t i csomagokban,ára35 ujkr. ™
Dr. Bériiiífiiier L.

BALZSAMOS OLAJBOGYÓ-SZAPPAN^

NÖVÉNYI HAJFESTÖSZERE

Dr. Béringnier L.

NÖVÉNYGYÖK-HAJOLAJA,

(tokban, kefécskével és csészével, teljes készülék,)
ára 5 ft.
Mint a czélnak teljesen megfelelő és általában ártalmatlan
szer ismertetett el a haj és szakáll, valamint a szemöldöknek hosszabb használatra elégséges üvegekben,) árai ft,
a legalkalmasabb növényi alkatrészekből összeállitva a haj és j
bármely tetsző árnyalatbani tartós festésére.
szakáll fenntartására, erösitésére és szépítésére, s az oly kellé- j
metlen fejkorpa és bőrmoh-képződés eltávolítására.
Dr. IIARTUNG

CHINAHE J 0L& JA,

Dr. KOCH

| a haj fenntartására és szépítésére, (beI pecsételt s bélyegzett üvegcsékben ára
*i
85 ujkr.

NÖVÉNY-CZUKORKÁI,

(eredeti doboszokban,) ára 10 és 3 5 ujkr.
Ezen, s» legkiválóbban alkalmas fű- és növénynedvekből állapodottságra hozott cövényezukorkák, a legelismertebb véleményezések nyilvánitásával taa hajnövés ujraébresitésére és élesztésére, (bepecsételt, bélyeg- lálkoznak és különösen köhögés, rekedtség, torokbántalmak,
ielnyákosodások stb. eseteiben csillapítótag hatnak.
zett üvegtégelyekben,) ára 8 5 ujkr.
Dr. H A R T U N G

NÖVÉNYHAJKENÖCSE,

A föntebb elősorolt, hasznosvoltuk és szilárdságuk által annyira kedveltekké vált különleges czikkek,
a valódi minőségért! jótállás biztositása mellett, városára nézve egyedül s kizárólag kaphatók:

PESTEN-.
VTTMW

Török Jozsef

gysztár a „sz. lélekhez"
király-utcza 7. sz.;

U(lvar

! £ y< ! gr

Jezovitz M.

gysztár a „Magyar
királyhoz";

Ráth p

-

Scholz J.

dr. Schnialz
Dresdából, ki már 3 8 év óta a fentebbi be'egségek gyógyításával foglalkozik, s a hali-szerveket, — a nélkül
hogy a betegek ezáltal háborgatnának
— megvizsgálja, f. évi julius 28—31-ig
azaz : keddtől-péntekig délelőtti 9—1
óráig, orvost tanácscsal szolgáland
Pesten, Dorottya-utcza a „magyar
király"-hoz czimzett szállodában. Aug.
1-én délután és 2-án délelőtt Mag-Kanizsán leend.
186 (1)

Pezsgöbor

közvetlen Francziaországból behozva,
vámmentesitve, ládákban 6palaczkjával
s feljebb a C h a m p a g n e leghirnevesb
gyáraiból, u. m.
tfoSt * C h a n d o n a E p e r n a y crémant
rosé
* ft. 5 0 k r .
Napoleon g r a n d vin á Ay crémant
rosé
2 ft. 5 0 kr.
A fentebbi ajokból Vi palaczkokban
1 ft. 5 0 kr.
A pénzösszeg beküldése vagy utánvét
mellett alulírottnál megrendelhető,
A pakolás ingyen. 20 palaczk vételnél 5°„ engedtetik.
2289 (38—50)

Alexander Hoch.

BakatsM. Prohaszka

Tenyészjöh-eladás.

gyógyszertár gyógysztár a széa „kigyóhoz";
natéren.

•
SZCrtiir;
gyszerész, Tabán. \g D U JUJEJLJII • gyszerész;
kereskedése,
valamint a következö bizományos uraknál Magyar- s Erdéiyomágban s a kapcsolt részekben:

SVagy-Mihály: Brynning F.
A. Klibln: Tyroler és Schle- H ó g y é s z : Rausz W. és fiai.
N y í r b á t o r : Legányi E.
II.-M.-Vasarhelv. Braun J.
singer.
Heves: Bl,,u J. "
Nagy-Varad: Huzella M. és
Al tim*: Koby Beck.
Ilfló : Tirscher G gysz.
Janky A.
Altsohl: Lange Antal.
Nagy-Kanizsa : Rosenfeld A.
Arad : Tedeschi J.. Ad. Schaffer .lolsva : Porubszky S.
Kassa: Eschwig E. ésfia,Quirs- N a g y k i b i n d a : Manójlowitz P.
gysz. és Elias Ármin.
feld K és Münster Gyula.
Nagy-Szebeii: ZőhrerJ. F. és
Baja: Klenancz és Babocs.
K a p o s v á r : Kohn Jak
Lurz J .
Bártfa: Waniek és társa.
K é s m á r k : Genersich A. gysz. Nyíregyháza : Reich és PavB. Gyarmat: Moldoványi S.
és Faikiss J. gysz.
lovitz Imre.
Besztercze: Kelp Fr., Dietrich
Nagy-Becskerek: Pyrra J .
Kecskemét:
Milhoffer
János
és Fleischer.
Nagyszombat: Heuffel C. F.
gyógyszerész.
Bonyhád: Straicher B.
Nyitra : dr. Lang E. gysz.
Keszthely:
Singer
Mór.
Breznóbánya: Göllner és fia.
N á d u d v a r : Lippe S.
K o m a r o m : Belloni A.
Böszörmény: Lányi M.
Nagy-Kalló : Mandl S.
Kalocsa: Bohr L B.
Bazin: Nagi L.
Nagy-Enyed: Horváth F.
Brassó: Stenner F. és Jeke- KÍMI jwzallas : Nagy S.
Kolozsvár: Wolf j . gysz és Oravicza : Schnabel Gy.
lius F. gysz.
Ó-Orsova : Böhme K. könyvEngel J. gysz.
Csáktornya: Kárász A.
kötő.
Körinöcz : Ritter J.
Csongrád: Roth Róbert.
P a k s : Flórián J .
Csak vár: Lukács Gyula gyógy- Kun-Szt.-Miklós: Csappó G. P a n c s o v a : Huber J .
Karolyfehérvar:
Matherny
szerész.
P á p a : Bermüller J .
E., Rusz J .
Debreczen: Czanak J. gysz.,
P é c s : Zách K.
Rothscbneck Em. gysz., Ge- Kőszeg : Bründl J . gysz.
Pozsony: Weinstabl C. és HeinKézdivásarhely : Fejér L.
rébi és Hannig.
rici F. gysz.
Lippa
:
Csordán
A.
Detta: Braumüller J. gyógyP n t n o k : Fekete F. gysz.
Liptó-Szt.-Miklós:
Krivosz
J
.
szerész.
P o z s e g a : Kusevic Sp.
Losoncz : Bódy J . E. és GeDéva: Bosnyák A.
R i m a s z o m b a t : Kratscbmar K.
duly
A.
gysz.
D. Földvár: Nádhera P.
Rózsahegy: Jureczky gyógyLAcxe : Kubatschka G.
Deés: Krémer S
szerész
Erzsébetváros: Schmidt A.
L u b l ó : Glatz J .
Rom.-Logos: Popovits J .
Érsekujvár : Latzko F. és fia.L u g o s : Schitiszler A.
Sasain: Müke A. gysz.
Eperjes: Zsembery lg- és Pap Léva: Boleman E. gyógysze- Segesvár: Miszelbacher J . B.
J. S.
rész.
és fiai.
M a k ó : Ocsovszky S.
Eszék: Horning J gvsz.
S e l m e c i : Dimák J . C.
s
Magyar-Óvár: Czeh S.
Szombathely : Tempel F.
Eger: Pillér J
"
Marczali: Istl A. özv.
gysz., Pillich F.
Esztergom: Rudolf M. F.
Marosvasárhely: Fogarassy J . Székesfehérvár: Deutsch R.,
Facset: Hirschl D.
M i s k o l c i : MedveczkyF. gysz.
Légmán A. és Braun J . gysz.
és Spuller Ferencz jr.
Gyöngyös: Koczianovich J.
Szamosujvár: Placsintár G.
Georgenberg: Hensch Ed.
ésfiagysz.
Mnnkács : Haupt J . L. és HoGölnicz : Fischer C. E.
rowitz S.
Sz. Egerszeg: IzsóF.
Gyer: Szailer Gyula.
M a l a c z k a : Röhrich J . gyógy- Szathmar: Weisz J.
Gy.-Szt.-Miklós: FröhlichE.
szerész.
Szabadka: Farkas J . és SiGyula: Oerley Istv. gysz- és Nagy-Bánya: Haracsek J .
mony J .
Winkler
F. E. D.
Nagy-Abony: Lukács A. gysz. Szegszárd: Brassay M.gyógyHalas
: Hirschler
Nagy-Karoly: Schöberl C.
Hatzfeld: Schnur J . F .
szerész.

Török

fülzugás, csengés, szaggatás

s más hasonnemü betegségben szenvedőknek, orvositanacsos

in Wien, Ober-Döbling Nr. 28.

Eiss C.

JJUA?/*JL«

•il

Haü-és nyelvbetegeknek,

Sztupa 6.

városi gyógysztár;

fí-H!lftáU

VALÓDI PAGLIANO-SYRUP,

Pagliano Girolamo flórenczi profeasortől egyenesen ideszállitva, különböző
mennyiségben kapható:

valamint

1 eredeti üvegcse ára 1 ft. Í 5 kr. és 75 kr. a bőrszín szépítésére és épségben tartására, megpróbálva minLegkiválóbb minőségben — nem csak mint igen kellemes den afféle bőrszenny ellen, ajánlható továbbá mindennemü fürdőszagos és mosdóviz, hanem ugy is, mint az élet-szellem ébresz- nél sikeres eredméoynyel; ^ e r e d e t i darabokbau, ára 4 2 ujkr. 1^
tésére és az idegek erősítésére szolgáló dicső gyógyszeres
segélyszer.
Dr.
tanár

ILLATOS FOGPASZTÁJA

,

Szeged: Kovács M. gysz., Kovács Alb. gysz., Fischer és
Schopper.
141 (4 — 8)
Sz. Udvarhely : Kauntz J. A.
Szereda: Gozsy A.
Sz. Kereszturi Binder M.
Szasz-Régen: Kinn Ján. G. |
és Waehner T.
Siklós : Holmik F. gy.
Szigeth : Tyrnauer G.
Sz.-Somlyó: Ruszka Ign.
Szoboszlo: Túry J .
Sopron : Éder F. gysz. Pachhofer L. és Mezey A. gysz.
Szolnok: Braun J . és Horánszky Istv. gysz.
S. Szt.-György: Sigmond és
Bogdán.
Sz. Várallya: Gerber E. és
Weisz Mátyás.
Tasnád: Szongott J .
Temesvár: Quiriny A. gysz
PecherJ. E. gysz., Jahner K.
gysz. és Kuttn M.
Thorda : Rigó J. Friedr.
Trencsén : Kulka Izid.
Topolya: Sárkány L. gyógyUj-Verbász: Singer H.
Unghvár: Liszkay J .
Uj-Becse: Weliachajun.
Ujvidék: Schreiber Férd.
V e r s e c z : Fuchs J .
V a g u j h e l y : Baiersdorf L.
V o k o v á r : Stanits T.
Verőcze : Doma L. és Bés« J .
K. gysz.
V á r a s d : Tauschek S. A. és
Halter A. gysz.
Veszprém : Guthard fiai.
V a c z : Michalik és Meiszoer.
Zenta: Wuits testv.
Zombor: Popits J . ésFalcione
Gyula.
Z á g r á b : Cejbeck J . J . gysz.
és Hegedüs Gyula.
Zimony : Joannovicz A. D.

Főmélfóságu
herczeg Batthyáni
Fülöp ur enyingi
uradalmában.mint
minden évben, ugy
ez évben is eladatik s. p. gazdag
gyapjas pepiner
kos 56 db., mestic kos 169 db., mestic anya 862 db.
E juhfajnak gyapja az 1862-ik évi londoni világkiállitáson nagy éremmel, ugy
eienjuhok a pesti 1857-ki kiállitáson két
elismerő okiratot, 1865-ben pedig kis érmet, az 1867-ki veszprémi kiállitáson egy
I-ső arany-érmet és két dicsérő okirattal
dijaztattak.
178 (3—8)
A megvett juhok Sz.-Mihály napig itt.
maradhatnak. — Enying, julius 1. 1868
Farkas Imre m. k.
uradalmi tiszttartó.

Titkos

128 (10 -12)

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

Med. dr. Helfer Vilmos

P e s t , király-utcza 27. sz. Medetzházban. I-ső emelet, délelőtt 7 -9-ig,
délután 1—4 óráig.
| V Díjazott levelekre azonnal
válaszoltatik, s kívánatra a gyógyszerek la megküldetnek.

A cs. kir. engedélyezett

RORNEUBURGI MARHAPOR,
lovak,

szarvasmarhák és juhok számára.
4 1 és 8 4 kr.

Uditő-nedv (Restitutioos-Fluid)
lovak számára,

Kwizda Ferencz Jánostól Korneiihnrgban.
Kizáról. szab. Ö Felsége I-ső Ferencz József császár és király által.
1 palaczk ára 1 ft. 40 kr.

U T Lóköröm-kenőcs T W

kérges, törékeny és kisszerű üreges pataoldalak ellen.
1 szelencze ára 1 ft. 2 5 kr.

Körömsugárpor

a sngárrothadása

ellen

1 palaczk ára 7 0 kr.

lovaknál.

Sertéspor

kitünö óvszer a fntóüszök ellen.
1 csomag ára 63 krajczár és 1 forint 26 krajczár.
Valódi minőségben kapható :
Pesten: TÖRÖK József gyógyszerész urnál, király-utcza 7. sz. a.; Thallmayer A. és társa; Halbauer testvér; Glatz J. és Rakodczay A. uraknál.
Bndán: az udvari gyógyszertárban. — Ezenkivül léteznek még raktárak
Magyarország legtöbb szab. kir. és mezővárosaiban, melyek időről-időre a legelterjettebb hazai hírlapokban közhirré tétetnek.
124 (7—8)
á"fcmr»»g2 # Hogy a t cz. közönséget a hamisítványok megvételétől meg^-f V Ü W a óvjuk, ezennel tudatjuk, hogy csak azon csomagok és üvegek
a valódiak,melyek a kornenburgi kerületi gyógyszertár pecsétjét hord;ák magukon.

A gyakorlati kertművelési társulat által Bajorországban kiadott „Frauendorfer
Blütter" czimü szaklapban, a korneubnrgi marhaporrol, mely már több ausztriai
hírlapokban is bírálat alá vétetett, a következő érdekes czikk foglaltatik: Az eddig
ismertté vált s feldicsért szerek közt háziállataink gyógyítására s a marhabetegségek
külön nemei távoltartására, teljes joggal mondva, az ugynevezett kornenbnrgi marhapor tekintetbe véve annak szerencsés összeállítását és számtalan tapasztalatok nyomán bebizonyított s gyógyászati hathatóságát — bizonyára az elsö helyet vívta ki magának. Hiában néz a mezeigazda egy ily nemü szer után, mert nem találja azt sehol fel,
s mely a marhabetegségeket találólag ott gyógyítja, a hol azt gyógyítania kell.
Hol talál a gondos mezeigazda ily szert, mely mint ez — egyrészről épen oly
szeliden, hűsitőleg s megnyugtatólag, másrészt oldólag s mely egyrészről minden elkülönitést megjavít s intéz, másrészről éltetőleg, gyengéden, izgatólag s erősitőleg hat,
mely a gyomorból az emésztés minden folyamába behatol, azt rendezi s igazgatja, miközben egyidejüleg az egész edényrendszert magasbitja és gyarapitja s az egész vérvegyületet s táplálatot javítja!
Ennélfogva a korneubnrgi marhaporrol bátran ellehet mondani, miszerint leirhatlan értékkel bir mindazon esetekben, s hol feloldás és tisztítás forog fenn, a nélkül
hogy gyengítené; az edényrendszer működését előmozdítja, a nélkül hogy annak ártson;
erősiti, anélkül hogy az elkülönítés rendetlenségbe hozatnék.
Kwizda F. J. ur a marhapor feltalálása s kihirdetése által a gazdászat terén
s a népjólét előmozdítására valamint az állatgyógyászat — s fentartási tudományra
n é Z ve — nem eléggé méltányló érdemeket szerzett magának, melyről a legelőkelőbb
egyéniségek csak dicsérőleg nyilatkoznak, éhez járul még az is, hogy a kornenburgi
marhapor eladása a szász és porosz királyságban s más államokban már rég meg van
engedve
§0&~ A megrendelési forrásokat illetőleg lásd a mai számban közhirré tett hir1 7 0
detményben.
0)

József

gyógyszerész urnál Pesten, király-utcza 7. sz. alatt. — Egey üveg á r a 1 ft. 5 0 k r .
E g y tuczat a r a 14 ft., x/t tnczat 7 ft.
^ft&~ Az ismételadók igen kedvező engedményben részesülnek. *^K@
E szörp tisztítja a vért, eloszlatja a megromlott nedveket, megritkitja és megjavítja azokat, következésképen mindazok, kik e szörpöt havonkint két napon át
használják, jó egészségnek örvendnek. E szörp sok oly betegséget meggyógyít,
melyeknél az orvosi szer csekély javulást eszközölt.
104 (12 —12)
Épen most érkezett meg egy friss szállitmány, melynekvalódiságáért
kezeskedtetik.

Páris, 1862.
nagy
arany-érem.lj
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Wagemaim Gusztáv
cs. kir. szab. első bécsi

Bécs, 1836.
nagy
ezüstérem.

3 6

petroleum, finomító, ( - >

stearin-gyertyák, gépolaj és parafin kocsikenőes-gyára
BÉCSBEN,
központi iroda Stadt, Wallfischgasse Nr. 7.
Ajánlja a közelgő nagyobb fogyasztási időszakra, mint átalánosan kitünőnek elismert gyártmányait a legjutányosb gyári árakon.
réltessék fel a kereskedésben elő forduló
s nevére nem méltó pót-kocsikenőcscsel.

Gépkenö-olaj és zsir.

A gyár által készitett gépkenő-olaj
és zsir, a mult nemzetközi kiállitáson PáBécsi stearin-gyertyák,
risban a nagy arany-éremmel tüntettetett
a legfinomabb minőségben narancssárga
ki, s csaknem az egész osztrák vaspályák
papírban csomagolva.
s több iparági s gasídászati vállalatok által használatba vétetett. E gépolaj kitűSálon és asztali gyertyák,
nőségét jelesül a cs. kir. szab. északi,
bécsi és vámfontokban.
nyugati s az állami vaspálya igazgatóságok s több nagyobbszerü iparági vállaPetroleum,
latok bizonyítványai igazoijáü, melyek
veszélynélküli, s fel nem lobbanó, jótálbármikor megtekinthetők.
lás mellett, valamint

Belga szab. kocsikenőcs,

setétkék, világoskék és sárga a legfinomabb minö-iégben; e kocsikenőcs ne cse-

Lisroine,

a legfinomabb minőségben.

A legnagyobb vászonruha-raktárban
váczi utcza

„YPSILANTP-hoz Pesten
kaphatók a legolcsóbb arakon a legnagyobb választékban, mindennemü

kész fehérnemüek, urak, hölgyek és gyermekek számára.

ugymint:
20,«00 darabnál több férfi-ingek r u m b n r g í , hollandi v a g y irlandi vászonból darabja 2 ft 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 t i , 4 ft. 50 kr , 5 ft., 6 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft.
50 kr.,7ft,8 ft., 10 ft, 12 ft.
10,000 darabnál több szines férfi-ingek 1000 különböző mintában 1 ft. 50 kr., 1 ft.
80 kr., 2 ft, 2ft.50 kr., 8 ft.
Fehér m a d a p n l a n fértt-ingek 1 ft. 50 kr., 1 ft. 75 kr., 2ft.,2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft.
50 kr., 4 tt.
Férfi-gatyak vászonból, magyar, félmagyar vagy franczia mintára 1 ft. 75 kr., 2 ft., 2
ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft.
ingek vászonból, simák 2ft.25 kr., 2 ft. 50 kr , 3 ft, 3 ft. 50 kr., 4ft.,5 ft. hímezve
8 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft., 6 ft., 8 ft., 9 ft., schweiesi és franczia mellmustrával
4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 fr,.. 7 ft., 8 ft., 10 ft.
Nöi füzó-vallak (Damen-Mieder) 1 ft. 50 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft
4 ft. 60 kr.
"'
Fiu-ingek vászonból 4 éves 1 ft. 80 kr., 2 ft. 40 kr., 6 évesl ft. 85 kr., 2ft.40 kr 8 éves
2ft., 2ft.45kr., 10 éves 2 ft.10 kr.,2 ft.65kr., 12 éves 2ft.40 kr., 2 ft. 90 kr 3ft 60
kr., 14 éves 2ft 65 kr., 3 ft. 16 kr., 4 ft. 20 kr., 16 éves 3 ft. 50 kr., 4ft.,4 ft 6Q\r
Szines fiu-ingek 4 éves 1 ft. 10 kr., 1 tt. 25 kr., 6 éves l ft 25 kr., 1 ft. 40 kr 8 éves
1 ft 35 kr., 1 ft. 55 kr., 10 éves 1 ft. 60 kr., 1ft.75 kr., 12 éves 1 ft 65 kr 2 ft
14 éves 1 ft. 75 kr , 2 ft. 10 kr., 16 éves 1 ft. 75 kr., 2 ft. 20 kr.
'
''
''
Mindennemü téli alsó mellények, nadrágok, h a r i s n y á k é s e g y é b téli czikkek
férfiak és hölgyek számára nagy választásban.
F ö r a k t á r a a legjobb amerikai krinolinnak mindenféle szbben 2 ft 2 ft 25 kr 2 ft
50 kr., 3 ft. — 5 ftig
'
> •
Szines alsószoknyák 4 ft. 75 kr., 5ft.,5 ft 50 kr., 6 ft., 7 ft. _ 10 ftig.
könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem utcza 4. sz.) megjelentek és minden
És sok egyéb kész fehérnemü czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmentesen elkttldetik. - ToTttbí ajánljuk nagy raktárunkat r u m b u r g i , hollandi és irlandi
könyvkereskedésben kaphatók:
vásznakban, vége 27ft.,28 ft., S ) ft. 32ft.,35 ft., 40 ft. - 120 ftig
Asbóth Lajos. Görgei. Czáfolat Assermann honvédezredes és miniszter1 Creaszva«zon,vége 12 ft.,12 ft. 60 kr 18ft, 14 ft.,15 f t 1 6 fl 1 8 f t 2 0 ft - 25 ftig.
titkár vádiratára. Függelék: Észrevételek Görgei: „Gazdátlan leve- Vászonzsebkendók, tuczatja á ft., á tt. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5ft.,6 ft 7 ft 8 ft
9 ft., 10 ft. — 20
ftig•' '• •'
leire. (32 lap, n. 8-rét) fűzve
40 kr.Törülközők, tuczatja 5 ft. 50 kr., 6 ft. 6ft.50 kr., 7ft.,8ft.,10ft.,12 ft - 20 ftig.
A forradalom költészete. Költemények és közlemények az 1848—49-ik Szines á«yi k a n a v a s í , vége 9 ft., 10 f t , l l ft., 1 2 f t . 1 3 - 1 6 ftig
Vászon asztalkendők, tuczat,a 5 ft, 5 ft 50 kr., 6 ft SO kr., 6 ft 60 kr 7 ft. 50 kr.,
H í t
m Í U d e n na
szabadságharcz idejéből. Szerkeszti és kiadja Áldor Imre- (8-rét
T}1 ^gX TT°£
gy^gban hat személytől 24-ig; asztalt
358 lap.) Petőfi S. arczképével. Fűzve 2 ft. Diszkötésben . . 3 ft
készletek 6, J Si, 18 és 24 személyre.
Nagy választás ágy teritök, piqnet- éstricot-paplanokból, kávés és csemegekenKossuth Lajos orsiággyülési beszédei. Második kiadás. Kossuth
dökból.
aczélmetszetü arczképével. 1867. (304 lap, nagy 8-rét) fűzve
2 ft. M p ü V f l S S Z O n V i k < 5 « l 7 l a t o l r bevásárlásánál fehérnemüiek roppant hall V i e i l y a & : s £ U l i y 1 I V e h / i e t e K m a z a k ö V etkeztébenoly helyzetben vagyunk,
Pap Dénes. Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának törhogy a legnagyobb mennyiséget mindenkor készen szolgáltathatjuk.
ténetéhez 1848—1849. Első kötet (424 lap, 8-rét) fűzve . • 3 ft.
WHT Küldeményeket minden irányban utánvétellel még a levél érkezte napján,
(Második kötet sajtó alatt).
azonnal elküldünk és csomagolást nem számítunk, ugyszinte megrendelések leghama«ö Ensel Sándor. Az esküdtszék Magyarországon. Kézikönyv. (XVI. rabb elkészíttetnek.

Heckenast Gusztáv

212 lap, 8-rét) fűzve

.

.

.

1 ft. 50 kr.

ma-3)

Kollarits Jozsef *es
Oai.
*

V

364

31-ik szám.

Tizenötödik évfolyam.

Két lap

félévre-

. . . 5 ft.

ELÖFIZETÉSI FELHIVÁS

Tizenötödik évfolyam.

Két lap

félévre • • . • 5 ft.

Vasárnapi Ujság Jolittkai Uj donságok
1868. julius—deczemberi folyamára.

(Istmeretterjesztö és politikai hetilap. — Az egyik eredeti klipekkel dúsan illustrálva; a másik „Országgyülés!
Beszédtár-ral s más rendkivüli mellékletiekkel bövitve.)
Ájul. decz. uj félévre azon biztos reményben újítjuk meg előfize- j legközelebbről a beire/ormok terén várhatunk tőle nevezetes lépéseket. A
tési fölhívásunkat, hogy testvérlapjaink olvasóinak eddigi részvétével jövőre | törvénykezési, nemzetiségi, megyerendezési s mindenek fölött az oly fontos
is teljes mértékben fogunk találkozni. A korszak, mely a politikai ée társa- honvédelmi kérdés rövid időn már eldöntés alá kerülnek.
Rendkivüli tevékenység fejlődik különösen az anyagi téren is, kivált
dalmi világban hétről hétre meghozza érdekes mozzanatait, s melynek ez
évben ugy látszik, nem is lesz ugynevezett holt idénye, oly gazdag esemé- a közlekedési eszközök eddig soha nem tapasztalt mérvben felállítása s fejnyekben s oly gyors a fejlődésben, hogy a hirlapolvasó-közönség kis ideig lesztése körül. A megyék közélete is folytonos élénkségben pezseg. A külpolitika nem kevésbbé érdekes es várakozásteljes szint mutat.
eem nélkülözheti megszokott hű tudósítóit.
Mind e nagyfontosságu mozzanatokat, a vidéki, ugy szintén a gazdaKözönségünk, azt hiszszük, ezek közé számitja a „Vasárnapi Ujságot"
és „Politikai Újdonságokat." E testvérlapok, mint eddig, ugy ezutánra is sági, ipar- s kereskedelmi és egyleti élet összes fejleményeit folytonos
szabadelvü, nemzeti szellemben, pártatlan igazságszeretettel s elfo- figyelemmel kiséri a „Politikai Újdonságok."
A „Vasárnapi Ujság" programmja, tárgyköre, iránya és szelleme is,
gulatlan tár«> lakossággal müködendnek; megőrizve teljes függetlenségöket le- és fölfelé, nem egyes pártok, hanem az összes nép érdekeit törek- ugy hiszszük, átalanosan ismeretes. Nem is tartjuk szükségesnek ismét részszenek képviselni, védve a jót, hibáztatva a roszat, bárkitől és bármely letezni. Csak annyit mondunk, hogy e lap továbbra is az eddigi marad;
változást csak annyiban szenved, mennyiben folytonosan tökélyesülni igyekoldalról jöjön is.
Ez átalános irányelv szemmeltartása mellett fogjuk kezelni eddigi szik. Képeink ugy, mint szövegeink változatosak, s felölelnek a társadalmi
rovatainkat s tárgyalni mindazt, mi azok tág keretébe beillik. Lépést tartva élet és az ismeretek világából mindent, mit tudni méltó. Legjobb, íróinkat
az eseményekkel, semmi érdekest nem mellőzzünk, a mi ugy a bel- és külföldi számitjuk munkatársaink közé s legjelesebb müvészeink működnek közre
politikában, mint a társadalmi, irodalmi és müvészeti életben, s az ismeret- lapunk külső kiállításában.
íly módon reméljük, hogy testvérlapjaink, ugy az irodalmi közlönyök
szerzés körében hétről hétre fölmerül.
Országgyűlésünk, melynek három éves megbízatása a jelen év végével sorában, mint a közönség pártolásában továbbra is megtartandják azon helejár, tömérdek teendői közepette folyvást megfeszített erővel működik, s \lyet, melyet eddig elfoglaltak. — Pest, 1868. junius elején.

Nagy Miklós,

Heckenast Gusztáv.

szerkesztő.

Elöfizetési föltételek:

kiadó.

postai szétküldéssel vagy Budapesten házhoz hordatva.
A két lapra együtt:

5 forint.
Félévre (julius — deczember)
Csupán a Politikai Újdonságokra:
Csupán a Vasárnapi Újságra:
2 ft. 5 0 kr.
Félévre (iulius — deczember)
3 forint. Félévre (julius—deczember)
Tiz elöfizetett példányra gyüitöinknek egy tiszteletpéldánynyal szolgálunk. IMF A pénzes levelek bér-

éretik.

A

y a s á n i i l p i Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(Pesten, egyetem-utcza 4-dik szám.)

Évenkint 40 sorshuzás. 20 résztvevő. 20 danab sorsjegy.
Az ujonuan rendezett

sorsjáték-társulat programmja.
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STREK és TÁRSAI

(1-3)

ajánlják

gazdasági gépgyárak

készítményeit, főleg maga-magától élesítő aczél szántóvasból készült ekéi-

Több tisztelt egyének által felszólittatván, e^y nagyobb soisjátéku társulat ren- ket, ugyszinte czélszerü javított szóró és tisztító rostáikat, kukoriczadezése és összeállítására, a legkedveltebb sorsjegyeknek következö esoportozatát álli- morzsolóikat, szecska- es cservágóikat. J&3T E szakba vágó mindentám össze
sorsjegy ért. 250 frt. 1 db. Budai
sorsjegy ért. 40 frt. nemü megrendelések a legrövidebb idő alatt pontosan teljesittetnek.
db. 1854
Keglevich
10
1860
v
« l0° » l
il
1,
— " ~ Pest. Üllői-ut 16. szám. * * * " *
Rudolf
, 10
1864
»
« 8 0 •< 1
Waidstein
,
20
1
1
, Svédi
„
„ 10 tall. 1
Como Rentenschein
, 42 lira
, Milanói
„
,, 10 frc. 1
F'eyburgi
, 15 frc.
A vadászat kedvelőinek.
, Dunagőzh. társul. „
„ 100 frt. 2
WindischerStzi
, 20 frt.
, Triesti
„
„ 50 „ 1
Hitel
, 100 11
, Salmi
„
„ 40 „ 1
Pálffy
i 40
, Genoisi
„
„ 40 „ 1
, Clary
.,
., 4 J „
Havonkinti 4 frt. részlet fizetésekkel, 20 részletben. Ezen sorsjegyeknek egy év Pesten, Dorottya-utcza 2. sz. (a „magyar király" szálloda átellenében)
folyama alatt 40 húzásuk van, tuhát minden iépztvevö, majdnem minden héten játszik
ajánlják ujonnan berendezett
*50,000frt., Í2O, Oó frt.. 200,000 frt., 300,000 frt, 80,000 frt, 60,000 frt.,
50,000 frt., 40.000 frt., 3 0 / 0 0 frt., 80,000 frt., 10,000 frt., stb. nyereményekre,
és miután a havi befizetések csak 4 frt. tesznek ki, ennélfogva a résztvevő alig 1 frt.
osztr. ért. játszik a fentebbi nyereményekre sőt még e csekély összeg is, a sorsjátéktársulat bezártával, az akkori Arkeleti árban visszanyerhető. Ugy hiszem, nem szükséges
Miután megszüntek azon nehézségek, melyekkel a fegyverek birtoka eddig
e sorsjáték-társulat előnyeit bö\ebben fejtegetni,miután a fent elősoroltak eléggé kimuösszekötve volt, különös feladatunkul tűztük ki, olcsó árak mellett tökéletesen biztos
tatják, mikép lehet csekély dij befizetés mellett, jelentékeny nagy nyereményeket tenni.
és jó minőségü fegyvereket szállithatni,s igy e2en czikk megszerzését mindenkinek
Az elsö befizetés összege a bélyeggel együtt 10 'rtra rug. melynek lefizetésével,
lehetségessé tenni; dús választékban ajánlunk ennélfogva:
minden résztvevő, részvényjegyét, a melyre a fentebbi sorsjegyek feljegyezvék, megKgycsővfl fegyvereket 8 frt. 50 krtól kezdve
kapja. Minden egyes belephet a tártaságba, és nem kell a többi részvevőkről
Kelcsóvü percussiós vadászfegyvereket 15 forinttól 60 frtig
gondoskodnia
Kétcsövü Lefaneheux vadászfegyvereket 50 forinttól 100 ftig
Vidéki megrendelések, a legtávolabbi vidékről is, az első részlet bérmentes
Lefaucheox Revolvereket l l forintól 50 frtig
beküldése mellett a legpont osabban eszközöltetnek és az illető feladványi elismervények,
Eigner és társa Union Revolvereit, gyári árak mellett 20 frtól 28 frtig
a félnek elismervényül szolgálnak
Eirycsövü zsebptsztolyok párját 2 frt. 80 krtól 20 frtig
Ha a társaság m-igái maga állitja össze, azon előnyben részesül, hogy a fokonkint
Kétcsovü £geb-pUztolyok párját 5 frt. 30 krtól 25 frtig,
befizetett összeget kiveheti, és a sorsjegyek nem adatnak el, hanem a társulatnak az
nemkülönben Flobert-téle szoba-pisztolyokat és puskákat, Lefaucheux-toltéutolsó részlet lefizetésével kiadatnak.
nyeket, mindennemü gyutacsokat, gyutacs-gépeket, vadász-táskákat, s a
Miután e sorsjegy-társulatnak csak néhány részvénye nincs még lefoglalva, ennélvadászat minden egyéb és legujabb szükségleteit.
fogva kérem az ebbe való belépést, sürgetóleg bejelenteni.
*• - ~ Irásbeli megrendelések gyorsan s különös figyelemmel telTisztelettel
jesittetnek.
191 ( 1 - 5 )
= ^ Kimeritő árjegyzékekkel kívánatra szolgálunk.
váltó-irodája, Győrött, belváros, fehérvári-uteza.
189 (1-8)
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt).

KERTÉSZ es EISERT

Fegyver-raktárukat.

Kftnig Zsigmond,

Pest, augusztus 2-án 1868.
Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft.
sárnapi Ujság:
Ujság Egész
E é évre
é
6 ft.
ft - Fél
P l k i Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.
Csupán Vasárnapi
Fél é
évre 3 ft. — Csupán Politikai
w

,i dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
'K. —K i a d o - n i v a t a l u n k s z á m á r a h i r d e t m é n y e k e t elfosrad

Ri<«l...n • O n n o i i b

Beniczky

A l a i n a . W n l l * » ; i o v ™ q o A» I I . . , . „ „ . . « . I . . ! . .

. I _» , . . ,

„ , . . , „

.

Lajos.

E férfi nevével 1848 óta nem egyszer hadseregek ellen is. Már az is nagy szolgáegyfelől Egressy ment, másfelől Beniczky,
találkozott a közönség; rejtélyes eltünése lat volt a nemzeti ügynek, hogy az izgatott
1000 emberével. Az ellenség erejének főrékövetkeztében pedig mindenek felett érde- kedélyü tót népet folyvást féken tartá.
szét Beniczky ellen küldötte, de megveretett
kessé vált az. Látni arczvonásait, megismerElsö kiűzetése után deczember elején általa, valamint a másik rész Egressy által.
kedni élettörténetével: bizonyára vágyik tért vissza Hurbán, még pedig rendes hadDe szük tér ez, Beniczkynek minden
mindenki. E vágynak teszünk eleget jelen- seregbeli tüzérekkel és fedezettel; a népből
derék fegyvertényét elösorolni; csupán loleg, annyival inkább, mert arczképének pedig igen sokat csábitott magához kommusonczi győzelmét emiitjük meg még, melyet
megismertetése által lehetségesebbé válha- nistikus igéreteivel. — Beniczky Budetinnél
Almássy és Zaycsek császári ezredeseken
tik titokszerü eltűnésének földerülése is; és fogadta a fanatizált serget, s habár soha csamárcz. 24-én nyert. 500 főnyi szabad csaannyival inkább, mert Beniczky Lajos e tában nem volt önkényteseinek egy része
patával vakmerőn megtámadta a háromszomoru nevezetesség nélkül is elég jelenté- megszaladt az ágyutüztöl, de a honvédek és
annyi számu, rendes katonaságból álló ellenkeny életet élt arra, hogy e pár hasábot nemzetőrök egy része derekasan állotta a
séget és oly tökéletesen szétverte, hogy a
érdekesen betölthessük történetével.
tüzet; végül szétverte Hurbán népét és Jab- megrémült vezérek 6000 főből álló magyar
Ifjusága életadatainak nem járhattunk lonkánál kiüzte az országból.
sereg felöl tettek jelentést Windischgrátznek.
végére. Születési éve valószinüLegalább is akkorának képzelték
leg 1813, miután a hivatalos
azt, saját veszteségűk után itélve,
személyleirásban 55 évesnek van
mely 7 tisztből, 206 emberből,
irva. Zólyommegyében született
56 lóból, egy zászlóból és egy
Micsinyén. Iskoláit Selmeczen
pénztárból állott.
végezte és azután megyei hivaBeniczky hadi tehetségeinek
talokat viselt; 1842-ben alispán
méltánylására ide irjuk Rüstow
Volt. Arról azonban családi
itéletét felőle „A magyar hadjáügyek miatt lemondott. Ettől
rat története" IL kötetének 88-ik
kezdve 1848-ig családja ügyeilapjáról:
nek élt, részt vevén a haza
„Szent-Miklósnál a tevékeny
reformtörekvéseiben is megyéje
pártférfiu, Beniczky gyönge hadgyűlésein.
teste állt, ki rendkivül ügyes
1848-ban, mikor Hurbán,
parancsnok volt, s különös, hogy
Stur és Hodzsa tótok a felvidék
mindamellett is soha sem biztak
nyugalmát háborgatni kezdetreá nagyobb haderőt."
ték, Beniczky Lajos, mint tekinTermészetes, hogy egy enytélyes férfiu azon vidékről, kornyire jelentékeny embert, ki
mánybiztossá neveztetett ki.
annyi borsot tört a „győzhetetHurbánékat előbb rendes katolen hadsereg" orra alá, fölülkenaság zabolázta meg; de miután
rekedésük után halálra Ítéléssel
a bécsi kormány mitíd messzebb
tiszteltek meg Haynauék. Az
vitte a szakítást, Latour bécsi
uralkodol kegyelem aztán 16
hadügyminiszter oktober elején
évi várfogságra változtatta ez
a felvidékre rendelt rendes kaitéletet. Ez itélet következtében
tonaságot kiparancsolta az or1858-ig fogva volt Beniczky
szágból.
^ a j ° s ; akkor a koronaherczeg
Itt kezdődik Beniczky Lajos
születésére osztogatott nagyobb
katonai szereplése. Látván, hogy
mérvű kegyelem nyitámeg börttúnd a hazabeli felizgatott tóttöne ajtait.
BENICZKY LAJOS.
ság, mind a Hurbán által gyűj1864-ben ujból elfogatott
tögetett cseh és morva felkelő csapat egyre
1849 kezdetén a Kárpátok vidékén tábo- Almássy Pállal és többekkel együtt. Összefenyegetik a vidéket, Beniczky Lajos mint rozott Beuiczky, hogy az apróbb ellenséges esküvéssel voltak vádolva. Hir szerint a
kormánybiztos szabadcsapatot szervezett és csapatokat eltisztitsa onnan. Ápril 6-dikán párisi policzia intézett volt közleményeket a
a
nnak őrnagyává lett.
Eperjesnél vívott jelentékeny ütközetet, bécsii kormányhoz; azok alapján fogattak
Ettől óta jelentékeny guerilla-vezérként Egressy Gáborral összeraüködve, ki honvéd- és itéltettek halálra Beniczkyék. Különben
Sz
erepel fölkelési harezunk történetében. És kapitány volt. 2000 főből álló ellenség sar- e pör részletei mind e napig titokban vanPedig nemcsak Hurbán s hasonló kóbor föl- czolta Eperjest; rendes katonákból és fana- nak. A halálitéletet Beniczkyre nézve 10 évi
dök ellen csatázott sikerrel, hanem rendes tizált tótokból verődött az össze. Ezek ellen fogságra változtatta az uralkodó, melyből ö

