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HERTZ ALAJOS
újonnan nyitott papirkereskedése

PESTED,
a hatvani- 8 magyar-iitcza sarkán

(az orvosi kar átellenében),
ajánlja gazdagén felszerelt raktárát mindennemű iró , levél- és rajz-
pnpirok, ugyszinte mindennemű iró- és rajz eszközeit, valamint nag-
raktárát mindenfajta vonatozott kereskedelmi- és ipar-könyvekben

' a legjutányosabb árak mellett.
Nem különben mindenféle levél-papírok monogrammal én név-

nyomattsl elkészítetnek.
100 db. 8-rét levél-papír névvel vagy két betűvel — ft. 50 kr.
100 „ „ finom ., ,. .. 11 i. —
100 „ „ „ - monogrammal . . . 1
100 „ „ „ színes „ „ . . . 1
100 „ látogató-jegy kőnyomat —

9tF" Minden fajta kőnyomdai munkák a legyorsabban és legjutá-
nyosabban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemű bör-diszáruk, mint
fénykép-albumok, iró-mappák, jegyzőkönyvek, pénztárezák, tin-
tatartók nagy választékban kapható. 176 (10-10
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; Az iskOlák kezdetével ajánl

! TAKÁTSIA.
a „vőlegényhez,'[

Fia Ingeket vászonból:
0 éves 1 ft. 30 kr., 10 eves 1 ft

fiO kr . 12 «4 evesirt SOkr.l
/Szlufsek: 6 eves 1 ff. 10 kr., 1«|
l'\ éves 1 ft. 30 kr, l t -14 éve»|

I 1 ft 4d kr.
yf> Madapolamból: 6 év. 1 ft. 10 kr.,i

10 éves I ft. 20 kr., 1Í-14J
éven 1 (t. 40 kr.

' Fin labravaiók 6 éves 1 ft., 8 évest!
1 ft. 15 kr., 10 éves 1 ft. 25 kr.J
lt—14 éves I ft. 40 kr.

Ugy flnooiabbakat is.
.» hid-utcza * vastuskóhoi czim-(

tett házban.

\V 1\\
Heekenasl Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, egyetem-ntcza 4. sz. a. megje-

lentek és ott, valamint minden hazai könyvkereskedésben kaphatók:
Medgyes Lajos. Protestáns családok imakönyve imadalokkal. (8-rét

392 lap), fűzve 2 ft. Csinosan bekötve aranyvágással 3 ft. 20 kr.

Szász Károly. Buzgósá»; könyve. Elmélkedések és imák protestáns nők
számára. Egy aczélmetezettel. Második javított kiadás. (348 lap, kis
8-rét), kötetlen 1 ft. 50 kr. Csinosan bekötve arany vágással 2ft. 50 kr.
Diszkötésben 5 ft.

Zsehokke Henrik. Áhítat órái. Kiválogatva és fordítva Szász Károly
által. Két kötetben. (352, 444 lap 8-rét) fűzve 2 ft. 50 kr.

Velinpapiron, finom kötésben, aranyvágással tokban . 5 „ — „

500 darabból álló töke-jiihnyáj,
Kökényesen Nógrádmegyében szabadkézből eíadó, a vételbe bocsát-

kozni akarók bővebb értesitést nyerhetnek Dessewffy Titustól Kökényesen,
utoláó posta Hatvan. 242(3-8)

sírboltokba és minden közönséges sírba valók,
mind szilárdságra, mind izlttes kiállításra, és kiváltképen még
arra nézve is, hogy arányszerüleg jutányosabbak a takoporsók-
nál; úgymint: 30", 40. 50, 60, 80, 100,' 150 egész 300 forintig

kaphatók

Beschorner A. ffl. és Társa
k. szab. érczkoporsó gyáruk-raktárában Pesten,

kis hid-iiícza, a „Vadászkürt'* szálloda mellett.
ftS* Megrendelések vidékekről azonnal teljesittetnek, és pedig

az ideje korán tett távirati megrendeléseknél a koporsó-küldemény még
a megrendelési napon 30 mérföldön tdl nem eső gőzhajózási- vagy vas-
úti állomásokra is megérkezik. 78 (25-84)

Egészen uj!
kitflnft hathatósába véneit igeo

ajánlatraméltó
dr. • prof. H e r b e r t é i *

ujjáalkotást-labdacsok
(Regenerations-Pillen.)

a férfiasság helyreállítására,
1 doboz ára 2 ft. a. é.

Egredül 8 kizárólag kapható:
Formágyi F.,

az „istennek szent anyjahos" czim-
xett gyógyszertárban Pesten, hol egy-
szersmind magyar-, szerb- s rumaenia
országok számára a főraktár létezik.

IMUUUUUHI
282(6-8)

Pezsgöbor
közvetlen Francziaországból behozva,
vámmentesitve, ládákban 6 palaczkjával
s feljebb a Champagne leghirnevesb

gyáraiból, u. m.
Moít At'haarfou a Epernay crémant

rosé t ft. 50 kr.
Napóleon grand vin á Ay crémant

rosé 2 ft. 50 kr.
A. fentebbi ajokbó! Vi palaczkok-

ban 1 ft. 50 kr.
A pénzösszeg beküldése vagy utánvét

mellett alulírottnál megrendelhető.
A pakolás ingyen. 20 palaczk vétel-
nél 5°', engedtetik. 2289 (44—60)

Alexander Floch,
In Wien, Ober-Döbling Nr. 28.

Előfizetési felhívás

VASÁRNAPI ÚJSÁG
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

1868. évi október—deczemberi folyamára.

Előfizetési feltételek:
A Vasárnapi ITjság és Politikát Újdonságok együtt,

(„Országgyűlési Beszédtár"-rál)
postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva:

Évnegyedre (október—deczember) . . . . 2 ft. 50 kr.
Csupán a Vasárnapi Újságra:

É v n e g y e d r e ( o k t ó b e r — d e c z e m b e r ) . . . . 1 f t . 5 0 k r .

Csupán a Politikai Újdonságokra,
(„Országgyűlési Beszédtár'1'-ral együtt):

Évnegyedre (október—deczember) . . . . 1 ft. 25 kr.
n g ^ B ^ A két lap, öszhangzó tartalmánál fogva magában egyesit
&^^f minden hasznos tudnivalót, 8 olcsó áránál fogva minden osz-

tálybeli olvasni szerető ember által könnyen megszerezhető; — minélfogva a
fentebbi előfizetési felhívás a t. ez. olvasóközönség szíves figyelmébe ajánltatik.

na^K^ Tiz előfizetett példányra rendes gyűjtőinknek s mindazoknak,
^ ^ ^ * kiklapjainkszámára előfizetéseket gyűjteni szándékoznak —

tiszteletdíjul egy ingyen példánynyal kedveskedünk. 8*T A pénzeslevelek
bérmentes küldése kéretik.

g$f A csupán Vasárnapi Újságból — folyó évi júliustól kezdve,
még néhány tcljesszámu példánynyal szolgálhatunk.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(3_6) (Pest, egyetem-utcza 4-ik siám alatt).

Kiadó-tulajdonos Hfekenasl Gusztáv. _ Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-uteza 4-dik sz.<m alatt).

30-ik szám. Tizenötödik évfolyam,

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.

f ^ ^ f S Í fjak' * V a 9 á r n a P i ü j 9 a « é s P " ' " " 4 " ' Újdonságokat Uletöleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál !0 krba, háromszori vagy tabbozöti
ál csak 7 krba szam.ttatik. - Kiadd-hivatalunk ezamára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. fc Haa8e„8tein <• Vogler, Wollzeile Nro. 9. - Bély^-dii kuloa

minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Midőn a magyar történetkedvelők figyel-
me Erdély fővárosa Kolozsvár felé fordul,
hol hazánk történetírói s búvárainak egye-
sülete, a magyar történelmi társaság épen e
napokban tartá rendkiviili nagy gyűlését,
nem lesz érdektelen s időszerűtlen Erdély
jeles tudósai közül azon férfiúnak arczával s
élete főbb vonásaival megismerkednünk, ki
bár nem a szoros értelemben vett történet-
írás, hanem annak egyik fő segédtudománya,
& régiségtudomány (archaeologia) terén tette
nevét ismeretessé s tekintélyessé, s e tudo-
mányban, mely hazánkban az ujabb időben
oly nagy lendületet nyert, az
első rangú tekintélyek egyikévé
emelkedett. Torma Károlyt ért-
jük, a magyar tud, akadémia
tagját s jelenleg Belsö-Szolnok-
megye főispánját.

Azon kevés — kivált nálunk
igen kevés számú emberek
egyike ő, kik már nagyon fiatal
torukban megnyerik s megér-
demlik a valódi tudós nevet.
Szerteszét ágazó s sokfelé kap-
kodó mivelödésünk többnyire
felületes s ritkán gyümölcsöző '
szórakozásaitól a mélyebb ta-
nulmányozás felé fordulva, a
szakember alaposságával mi-
velte, kora ifjúsága óta azon
tudományágat, melyet kedve-
l t e kiválasztott magának. Nem
élődött a mások tanulmányai-
ból és felfedezéseiből, hanem
Önálló tanulmányokat tett maga
8 már eddig is nem egy azelőtt
tisztázatlan kérdést hozott tisz-
tába, s nem egy felfedezést tett,
l̂ i a tudomány évkönyveiben
helyet és érdemkoszorút bizto-
st számára. Igaz, hogy tere
*Jem volt háládatlan. Erdély
^ a . azon Erdélyé, mely nem
*evésbbé gazdag a történelem,
^ n t a természet kincseiben.
r ° l minden nyom a múltról
peszél, s a történelmi kor szürkülő hajnaláig j
^ visszal, hol a római birodalom, meg a
|pk uralkodás beszélő emlékei hevernek'
jZ^tszórva úton és útfélen vagy a föld mé-
yeben, a városok s falvak, kőútak és várro-
°* alapjaiban: a régiségbuvár szorgalmas

T o r m a K á r o l y .
és kitartó munkássága s tudomány vezé-
relte szemlélődése nem maradhat meddő.
Az anyagban nincs hiány, csak alapos törté-
nelmi ismeret s biráló történelmi ész kell
hozzá— s Torma Károlyban ezek nem hiány-
zanak.

A tudomány ösztöne mellé Torma Károly
a származás és növeltetés által a hazafiság
nemes lángját nyeré. Oly apának fia, ki
Erdély alkotmány-harczaibarj a legalaposb
képzettségű jogtudók s legszilárdabb jelle-
mü hazafiak egyike;korán fölébredt s kifej-
lett a fiúban is a hazafiság s szabadelvüség,

melynek atyja József, Véér Farkassal együtt,
volt egyik vezérférfia s több országgyűlésen
szabadelvű ellenzéki követe. Gyermeki tanul-
mányait az apai háznál kezdvén meg, a
gyrnnasiumi tanfolyamra, részint közelség,
részint a német nyelv gyakorlata tekinteté-
ből Beszterczére vitetett, a szászok virágzó
ev. gymnasiumába. Pár év múlva Kolozs-
várra ment át, hol előbb a gymnasiumot,

TORMA KÁROLY.

s ő szintoly fiatalon adta jelét hazafiságá-
nak, mint tudományosságának. Életrajzának
itt következő vázlatos vonásai meg fogják
erről győzni az olvasót.

Torma Károly 1829-ben, deczemb. 10-én
született Kudún Belső - Szolnokmegyében,

azután a bölcsészeti és jogi tanfolyamot is,
mind kitűnő sikerrel, végezte. 1848-ban
atyja mellett mint követi írnok s gyakornok
jelent meg az akkor utolsónak tartott erdé-

lyi külön országgyűlésen. Atyja,
magais jeles jogtudós s a mellett
történetnyomozó, fiát korán be-
vezette mind a politikai életbe,
mind a tudományba, s az ifjú
már ekkor nagy reményekre
jogosította atyja barátait s is-
merősit, mely remények azután
egész mértékben beteljesedtek:

Az 1848-ki események azon-
ban minden jóravaló magyar
ifjúnak csak egyetlen pályát
hagytak nyitva: a katonait. A
törvényhozó teremben és a kor-
mányon az öregek bölcseségére
volt szükség, de az ifjakat
bárminő szellemi tehetségekkel
voltak is fölruházva — a haza
fegyverre szólította. Torma
Károly is honvéd lett, s mind-
végig résztvett a táborozásban.
Hadtestét a vég Zsibónál érte
el, ott tette le a fegyvert. Sze-
rencsésen megmenekülvén a
besoroztatástól, 1855-ben meg-
nősült, s visszavonulva a világ-
tól s a közéletnek a hazafiaktól
akkor úgyis elzárt sorompóitól,
falusi jószágán a gazdasággal
és a tudományokkal foglalko-
zott. Huszonnégy éves volt s
az élet egy egész tettdús szaka
állt már háta mögött. A genius
más mezökre hivta.

Gazdasága kevésbbé foglalta el s töl-
tötte be lelkét,mint kedvencz tanulmányáig
búvárkodásai. Ezek eredményével, archaelo-
giai leveleivel, először a Kolozsvári Közlöny-
ben lépett a világ elé s ragadta mindjárt
magához a tudósok figyelmét. Második ter-

Pest, szeptember 27-én 1868.
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iedelmesebb értekezése: „A rómaiak nyo-
mai Erdély északi részében," az erdélyi
múzeum-egylet évkönyveinek első kötetében
jelent meg. Erdély első archaeologjául tűnt
föl már e két első dolgozatával, melyekkel
csakhamar több szintoly jeles munkálata

többi közt az erdélyi múzeum különféle
gyűjteményeit, kivált a régiségi osztályt
folyvást értékes adományokkal gazdagítja.

A legszebb munkabíró korban levő fér-
fiutói még mind a közélet, mind a tulomáuy
mezején sok jó szolgálatot vár a haza.

járula. Ilyenek, az erd. múzeum évkönyvei-
ben : „Dácia fölosztása a rómaiak alatt;"
„Tizenkét római föl irat Dáciából," 8 a leg-
nevezetesebb: ,Az alsó ilosvai álló tábor és
műemlékei," mely értekezésének anyagát az
szolgáltatta, hogy az említett táborhelyet
1858- és 61-ben a legnagyobb pontossággal
fölásatta s kitartó szorgalommal észlelte és'
vizsgálta. A magyar akadémia által kiadott
archeológiái közleményekben jelentek meg
tőle: „Római feliratok Erdélyből" I — I I ; és
az akadémiához benyújtva s ez által az év
könyvekben való kiadásra méltatva : „Ada
lék észak-nyugoti Dácia föld- és helyiratá-
hoz," oly mü, mely egymaga elég lett volna
tudományos hírnevét megalapítani, mely a
haza határain túl is csakhamar el lön ismerve,
több dolgozata német és olasz nyelven is
megjelenvén, s számára a tudós világ elis-
merését szerezvén meg.

Régiség-buvárlatain kivül a rokon tör
ténelmi buvárlattal is foglalkozott, s idevágó
számos kisebb-nagyo'nb dolgozata jelent meg
rész;nt folyóiratokban, részint az akadémia
gyűjteményes kiadványaiban. Különösen az
akadémia által kiadott Magyar Történelmi
Emlékekben: Tököly Imre naplója (1676 —
78), továbbá Borsai Nagy Pál krónikája és
Szaniszló Zsigmond napiója.

Ily tudományos munkásság és érdemek
méltánylás nélkül nem maradhattak. A ma-
gyar akadémia 1861-ben választotta lev.
tagjává, a történelmi osztályban; előbb már
(1860) a bécsi „Central Komission zur Er-
forschung und Erhalrung der Baudenkmale"
s utóbb (1864) a római „Instituto di corres-
pondeuza archaeologk'a," levelező tagjává.
1865 ben pedig az antwerpi „belga archeo-
lógiái akadémia" kérte föl az ilosvai álló
táborról irt monográfiájának franczia nyelvre
áttételére s közlésére.

A „nemo profota in patria" közmondás
rajta nem teljesült. Szülő megyéje s vidéke
ismételve adta jeleit elismerésének s tiszte-
letének iránta, mit részéről ö is jó szolgála-
tokkal érdemelt ki. A deési igen gazdag
városi levéltárt, mely 1230-tól 1711-ig ter-
jedő nevezetes történ<lmi emlékeket sokira-
tokat tartalmaz, tudományos szigorral ren-
dezte és lajstromozta, miért a város díszpol-
gárává választatott; majd 1863

 4-ben a
szebeni landtagra követévé, hova természe-
tesen, a többi hazafival együtt ő oem lépett
be, hanem az ismeretes óvással visszavonult.
Megyéje 1861 ben tiszteletbeli főjegyzővé
választotta, 1865 ben pedig a kolozsvári,
remélhetőleg utolsó országgyűlésre, valamint
a pesti képviselőházba is, képviselőjéül kül-
dötte. Ez utóbbi helyen a Deákpárt soraiba
ült s annak kivált bizottságokban munkás
tagja is volt; részt vett jelesen az állandó
igazolási az erdélyi uniói, a házszabályi és
a közösügyi bizottságokban.

A magyar minisztérium kineveztetése
után, Véér Farkas halálával ürességben lévén
a belsö-szolnokmegyei főispánig, erre ne-
veztetett ki; s megyéjében mind a magyar
értelmiség, mind az összes nép nagy öröm-
mel vette kineveztetését, Valamint képvise-
lővé választatásakor is nemcsak a magyar-
ság, hanem az idegen ajkú, szász és román
nemzetiségek is egyhangú bizalmukkal tisz-

-á-

M e z e i é let .
Istenem, de szép ez a mezei élet!
S hogy valaki ezzel városit cserélhet:
Külszines mulatság sltitkolt unalmát,
Örök egyhangúság vén taposó-malmát!

Kelni korábban, mint a kora nap felkel,
Előzni pacsirtát hajnali énekkel,
Nézni, mikor a nap kapuja kitárul,
Harmatot lerázni zöld bokor agárul,

Friss ösvényt taposni a harmatos fűben,
Sárga rigó füttyét lesni a sűrűben,
Sárga rigó füttyét, vadgalamb szólását,
Ébredező juh-nyáj víg kolompolását;

Járni magas füvet, melyet a szél renget.
Nézni a kaszások hogy kezdik a rendet,
Kasza víg pengését hallgatni közelbül,
Nézni a kövér fű hogy sorjában eldül,

Illatát beszívni tele lélekzettel,
Nézni a szöcskét, hogy ezrenként szökken fel,
Zizzenve esik lo a zizegő fűbe,
Vagy tova hintázik más fű hegyin ülve,

Nézni a kaszások versenyző munkáját.
Egész óra-bosszant, hogy a rendet vágják,
Egy-egy öregebbet, a hogy immel-ámmal,
Kasza-kövét véve, bánik a -zerszámmal;

A. dűlő végéről lesni, mikor szólal
Ilalkal, hangosabban majd az arató dal,
Hallgatni, a tájon mig ünnepi csend üi,
Hogy a sarló pen'iül, a dal föl-fölcsendiil,

Elnézni a ^zellők hogy ringatva rázzák,
Mint aranyos tengert, a búza kalászát,
Hogy fogja marukra, hogy kötözi aztán
Kévébe, vidáman, gömbölyű parasztlány;

Sátoros erdőben boldogan delelni,
Vagy az asztag alján árnyékba heverni,
Nem gondolni r-emuiit, csak kisérni szemmel,
Hogy semmit se téve pihen állat, ember;

Délesti árnyékkal kimenni a kertbe,
A virágágyak közt járni-kelm szerte,
S micr a sűrű lomb közt fütyül a madárdal,
Szedni érett szőlőt, gyümölcsöt, kosárral;

Estenden bejárni még egyszer a rétet,
Hol a gulya járdái, nyáj jóllakva béget,
Meséket mondatni kis pásztor-gyerekkel,
Nézni a vadlúdat, a mint húz, sereggel,

Várni mig felcsillan távol a parázs-tűz,
Mtlyből a szél füstöt kavargat, szikrát űz,
Munkások szalonnát annál sütögetnek,
Jó estét kívánni jámbor embereknek,

Leülni közéjök, zöld gyepre, középbe,
A napi munkáról eredni beszédbe,
Kotyogó kulacsból megkínálni sorban,
Nézni be jó ízűt isznak, szinte kortyán;

Holdvilágon aztán még egyet sétálni,
Nézni hogy bólintnak a kert eperfái,
Várni, a mig halkan, mint gyenge pókszálon,
Lágyan ereszkedik szemedre az álom . . .

Istenem, de szép is a mezei élet,
Boldog a ki ebben örvendezve élhet!
Még mikor meghal is: zöld gyep a sirhantja,
Pacsirta szól rajta, harmat mosogatja!

(Fejértó, 1868. augusztus.) Szász Károly.
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A fenyő és a vadrózsa.
(Eredeti rege.)

Irta Szendrey Júlia.*)

'Rengeteg erdő közepén emelkedett egy
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ható- Terméketlen köveit szürkés moha
fődé; imitt-amott még ez is hiányzott, s csak
az éles, meztelen kövek fénylettek elő. Ellen-
ben az egész erdőség földét a leggyönyö-
rűbb, a legélénkebb zöld pázsit takará, a
fák derekait folyondárok ölelek körül, mig
tövükben ibolya, vadrózsa, gyöngyvirág és
földieper virult. Higyjétek el, szebb erdőt
az egész világon hasztalan keresnénk. Volt
is baune ezer meg ezer, vagy talán még
több dalos madár: búgó, gerlék, csattogó
falemilék, éneklő rigók, csörgő szarkák, me-
lyek kora reggeltől késő estig hangoztaták,
mindegyik saját modorában, saját hang vál-
tozataiban : Oh, mily szép az élet! Oh, mily
szép a világ! Persze, hogy ők az ő életüket,
és az ő világukat, az erdőt értették, mert
szerencséjükre mást nem ösmertek, másról
fogalmok sem volt. Akkor talán másképen
énekeltek volna. — Lenn a pázsiton temén-
telen, szebbnél szebb virág kandikált elö a
buja zöld fü közül, elszórva, rendetlen cso-
portozatokban, hol sokan együtt, tömegben,
hol kevesen, néhol egy-egy magányos virág,
hol sárga, minha egy lehullott csillag volna,
hol piros, mint egy vércsepp, vagy kék,
mintha az égboltozatot tükrözné vissza,
vagy pedig olyan tiszta hófehér, mintha egy
elrejtőzködött, a tavasz álral ott feledett
hópehely volna. Ki tudná színeik dús vegyü-
letét vagy számtalan árnyalatát elmondani,
elég az hozzá, hogy mind. szépek, illatosak
és boldogok voltak. Soha emberi kéz nem
érinté e virágokat, emberi nyom nem ta-
podta e pázsitot; soha idő-előtti enyészet
nem pusztított itt el egyetlen virágot, nem
fonnyasziott el egyetlen fűszálat. Nőttek,
virultak és elhervadtak a természet rendje
és törvényei szerint. Télen aludtak mélyen,
csendesen, jó melegen betakarva a lehullott
falevelek puszta rétege által, és hólepelbe
burkolva a tél fagya ellen. Tavaszszal életre
ébresztve a nap legelső sugarai által, melyek
kic-íiráztat ák a szunnyadó magot és kihajták
az éledő csirát a fö.dböl. Nyáron virulva,
illatozva, midőn virág virágra borul, fűszál
fűszálhoz hajol, s a levelek remegve simul-
nak egymáshoz, és a szellő suttogása csupa,
életről, boldogságról beszél. Öszszel pedig
lassan-lassan hervadozva pihenni készülti-k,
hogy a téli álom nyugalmát élvezzék. Évről
évre, évszakról évszakra igy ment ez mindig
háboritlanul, zavartalan folyamatban.

De ott fenn a sziklán más volt ám az
élet; ott sem virág nem virult, sem madár
nem dalolt, sem szellő nem enyelgett. Ösi
földrázkódások csodás szüleménye volt e
köszirt. Mintha benne a természet minden
ridegségét, terméketlenségét egy tömeggé
öszpontositotta volna, hogy körülette annál
dúsabban, annál életerősebben tenyészthes-
sen mindent. Hegyes, kiálló élei, sima, egy-
másra halmozott kőlapjai, növényteleti,
kopár bordái kizárni látszanak a termékeny-
ségnek minden lehetőségét. És mégis, leg-
magasabb csúcsán, hozzá férhetlen magas-
ságban.állt egy óriási fenyőfa, oly nagy, oly
erőteljes, oly terjedelmes, hogy párját »'•
egész rengeteg erdőben hiabankereste voln9

az ember; pedig tudjátok-e, hogy az mér-
földekről mérföldekre terjedt és szebbnél
szebb százados tölgyekkel és cserfákká'
volt tele. Meglátszott rajta, hogy ez az erdő
királya, a rengeteg dísze, a növényzet ko-
ronája. S körülötte sehol egyetlen bokor,
egyetlen virág sem volt látható, annál meg'
foghatlanabb, annál csodásabb, hogyan nö;
hetett a fa ott a sziklacsúcson, a szé
magasban Honnan szí elég tápot? hol

i , g
szillárdság jellemzik e hivatalában is. b uj ,
minőségében sem lankadt szeretete es buz-j

l a tudományok ÓS közintézetek iránt; j
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•) A közelebb elhunyt irónő utolsó munkája.

gyökereinek elég helyet ? hogyan
szélvésznek, viharnak ellentállni, melys-
badon éri mindenoldalról? Lennazerdöü
e<ryik fa a másikat védi a szél dühe eU
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egymást oltalmazzák, közös erővel tartóz
tatják föl a vihar romboló megrohanásait;
egyik sem áll magányosan kitéve; minde-
niket csak a többin keresztül hatolva, s ez
által erejében megtörve vagy legalább gyön-
gítve érte a dühöngő, pusztító elem. Ámde
ez a szikla fenyője, szédítő magasban, mind-
nyájok fölé emelkedve, egyedül, nem védve,
nem oltalmazva semmi által, egész nagysá-
gában kénytelen volt szemtől szembe, erőt
erő ellenében, megviaskodni a dühöngő orkán
legvadabb kitöréseivel. És ö mindeddig
győzedelmeskedett; dereka egyenes, hajtha-
tatlan maradt, büszke sudarát merészen
emelé ég felé, és sötét, örökzöld ágait ha-
talmasan, mint óriás karokat terjeszté maga
körül. Öt nem fosztá meg az ősz leveleitől,
d nem aludta át a telet; ámde virágokat sem
hozott neki a tavasz, sem enyelgö lepkét a
nyár. Soha madár nem rakott ágai közé
fészket: hogy merte volna gyöngéd gondos-
kodásának tárgyait, azokat a vékony héjú
tojáskákat, piczi, pelyhes fiait e szüntelen
vihartépte, az elemekkel ily védtelen szem-
ben álló fának oltalma alá helyezni?! - Büsz-
kén, egyedül, hajthatlanul folytatta életét a
fenyő sok sok éven át. Örömei szilaj, csupán
ő általa ösmert vad gyönyörökből álltak.
ö büszkeségében, erejében, egyedüliségében
találta örömét. A mi másnak halála lett
volna, neki életerejét edzette. Szemben a
viharral, kitéve a déli nap legégetőbb suga-
rainak, sziklatrónján mindenek fölé emel-
kedve, mi őt környezé, látva a hajnal leg-
első pirkodását, az alkonyat legutolsó fényét,
mindig készen a küzdelemre, győzelmének
érzetében, megközelithetlen magasságának
tudatában élte le napjait, éveit . . . . s ebben
lelte örömét, ez tölté el vad kéjjel a legutolsó
ízig, midőn minden ágában recsegve, ropogva
viaskodott régi ellenével, a viharral, melyen
örökké kifogott, mely mindig megszégye-
nülve volt kénytelen távozni, mig ő ott
maradt helyén, büszkén, győzedelmesen.

Azonban egyszerre csak változás történt.
A ki meg tudná mondani, hogy jött az a mag
oda, melyből ez óriás fa származott, ki vagy
mi hozá fel épen e sziklacsucs tetejére: csak
az tudhatná azt is, madár hozta-e va^y a
kavargó szélvész, vagy a természetnek mi
más utján jött fel ugyanazon sziklára, még
pedig épen a fenyőfa tövébe ama mag, mely-
ből az a vadrózsa nőtt, mely egyszer csak,
kora tavaszszal, annak alján hajtá ki gyönge

ait, piczinke leveleit. Ki tudná megmon-
dani, hogyan, miképen tévedt ez ide, hol
eddig sem virág, sem fűszál nem vert soha
gyökeret? ki tudná hogyan?... elég az hozzá,
hogy ott volt, hogy szemlátomást növeke-
dett, erősödött, hajtott, sőt végre virágozni

előbb elvonulni láthassa az ellentálfásra nem
talált vihart Oh mint féltette kis virágát,
ez lett egyetlen gondja, öröme; hisz ez által
ismerte meg a mindennel közös, csak általa
még eddig soha sem sejtett gyönyört:
szeretni! Mit ott alant minden fa, min-
den virág, minden kis fűszál minden év-
ben élvezett, arról ö neki magas, kivételes
helyzetében mindeddig fogalma sem volt.
Nem nélkülözé, mert nem ismerte. Eddig
csak az ellentállás szilaj gyönyöreit, a küz-
delem vad kéjét ismeré, a boldogságot csak
most találta fel a kis vadrózsa-bokorban,
mely gyöngeségében erős derekánál keres
támaszt, átfonva öt virágos karjaival s fel-
küldve hozzá illatát. Hát még mikor végre a
rózsabokornak most már lombdús, elég men-
helyet igérö ágai közé egy kis parányi ma-
dárpár fészket rakott! midőn estenként oda
tértek pihenni, éjjel ott aludtak, hajnalban
csicseregve) fütyörészve szálltak ki fészkök-
böl! — Nemsokára igazgatni kezdték fész-
köket tollal, virágokból elszállt pamutszerü
pehelylyel béllelni és jó puhára, melegre
készíteni, mire aztán egy, két, három, négy
piczinke tojás lett látható a fészek alján.
Oh, ekkor a fenyőfa öröme leirhatlan volt!
Mennyire meghatotta, mindőn látta, mint
ül fészkében türelmesen az egyik madár,
mig a másik messze elszáll táplálékot hozni
a hátramaradottnak. Végre kikeltek a ki
pelyhes madárkák, s az öregek egész áldot
nap jöttek, mentek, soha nem unva meg
soha el nem fáradva, hogy szüntelen éhe;
fiaikat táplálják, kik az öregek közeledtére
már messziről mind kitátották szájacskáika
és csipegtek, a hogy csak tudtak, lesve, min
denik magának követelve a hozott magocs
kákát. Aztán ezek is felnőttek s elkezdtek a
fa körül szökdécselni, kissé fel-felemelkedni,
körül-körül röpkedni a fát, végre pedig el
száltak az öregekkel, le a völgybe, az erdőbe
Hogy félt a fa ekkor, hogy remegett, hogy
soha többé nem látja őket, nem hallja cse-
vegésöket. Mint örült, midőn őket messziről
megpillantá és haza térni látá! Nem is ma
radt a kis fészek soha üresen; az elköltözöt-
tek helyére mindig jöttek mások, kik tojá-
saikat a fenyő alatti vadrózsabokor levelei
közé rejtek. Csak télen, midőn a bokorról
minden levél lehullt, s az őszi szél felkapta
és elsodorta azokat, mikor a vadrózsabokor
is a többi növénynyel együtt téli álmát

ágát szerte engedé zilálni, csakhogy minél j fosztá meg annyira féltett boldogságától,
- - - - - minden tavaszszal újra kihajtott a rózsa,

egyre dúsabb, magasabb, virágzóbb lett.
Itt volt ismét a nyár, tikkasztó forró,

alva, csak ilyenkor gondolt a fenyőfa régi
napjaira vissza, mikor oly büszke volt maga
nyos, megközelithetlen
erejére, nagyságára és szilaj

helyzetére,
küzdelmeire.

Oh, mint vágyott volna most ellenben ott
lenn a völgyben lenni, elrejtve a többi fa

kezdett, mi* végre egészen átfogá, átkarolá a ] között, védve vihar és szélvész ellen! Nem
fát, aztán egyre magasabbra nyujtá ágait, j magáért, oh nem! a kis vadrózsa miatt aggó-
egyre dúsabbak lőnek levelei és ágai piro-
sabbak, illatosabbak.

Mi történt ez alatt a fenyővel?
Először csak bámult a kis gyönge hajtá-

son ott lábánál, aztán figyelni kezdett erős-
bödésére, végre érdekkel nézé minden egyes
levelének fejlését, szaporodó ágait, feslö
bimbóit. Lassankint elhagyá régi szilajsága;
minél többet foglalkozott a kis, egyre gyara-
podó bokorral, melynek ágai egyre magasab-
ban kúsztak fel oldalán, s illatos virágai
gyöngéden simultak hozzá, annál kevesebbet
törődött a sudarát környező viharral. Végre
csak egy gondja lön: megvédeni a kis gyönge
rózsabokrot, távol tartani mindent, a mi an-
nak árthatna vagy épen életét fenyeget-
hetné. — A napsugarait csak ágain átszűrve
boesátá a bokorra, az esőt csak mint harmat
cseppeket aláhullani, s ha a szélvész, az ö
régi ellene, tusára hítta öt, nem állt vele
harezba, meghajtá előtte sudarát, minden

dott: hátha egy olyan irgalmatlan vihar
elriasztja ágai közül a kis fészek lakóit, a
madárkákat, vagy leszaggatja derekához
simuló ágait, s összetépi, eltördeli, vagy
pedig — 8 ettől félt legixikább — a tél hi-
dege áthat gyökeréig s megfagyasztja azt,
hogy soha többé ki nem hajthat. Ilyenkor
ugy irigyelte a többi fákat az erdőben, kik
lehullott leveleikkel védhettek az alattok
nőtt bokrokat, mig az ö levelei soha le nem
hullnak. Ugy-ugy megrázá ilyenkor ágait,
hogy legalább a rajtok levő hóval takarhassa
be jó melegen gondoskodásának tárgyát.
Amazoknál oda lenn, kiket száz bokor és
fűszál környez, a kiveszettek helyét újra
pótolhatják azok a virágok és növények,
melyek még megmaradtak; de ő, ki közelé-
ben soha egy fűszálat/sem látott ez egyetlen
bokron kivül nőni,ő ezt veszítse el'i Borzadva
gondolt ennek lehetőségére svadul csapkodta
össze ágait. De a tél megkímélte őt, s nem

mindent elperzselö nyár. Csak a rózsabokor-
nak nem ártott; a fenyőfa hüs árnyékba
takará öt messze szétterjesztett ágaival. És a
rózsabokor már egészen körülfogta hatalmas
derekát; egyes ágai már oly magasan nyúl-
tak fel a törzsön, s fris eleven levelei hozzá
simulva, enyelegve rezegtek és susogtak
körülte.

Ekkor, egyszer déltájban, nehéz fekete
felhők alakultak a láthatár szélén, melyek
egyre terjeszkedve, sűrűsödve húzódtak az
erdő felé, s tompa zugás és halk dörgés kísé-
retében mindinkább elboriták az egész ég-
boltozatot. Remegve simultak a rózsabokor
sugár, hajlékony ágai a fatörzshez, a mint a
feltámadó vihar szele végig-végig zúgott a
szikla fölött. Küzdelemre készült a fenyő,
meg-megrázva ágait, hogy csak ugy recseg-
tek belé, mintha erejét akarná próbálni,
vagy fenyegetőznék, hogy visszariaszsza a
vele már-már tusába kezdő szélvészt. — Ir-
tóztató égiháboru tört ki; szemkápráztató
fénynyel, mint óriási tüzkigyók czikáztak a
villámok a dörgő, csattogó felhőtömegből
elö. A szikla fölött is függött egy vészterhes,
egymásba gombolygó felhőcsoport, minden
irányban áthasogatvaa czikázó villámsuga-
raktól; rohamra sodort feléje a vihar egy-
másik sárgás szürke fényű felhőtömeget.
Egyszerre pillanatnyi csend állott be, nyo-
masztó, félelmes csend, erre vakitó lángö-
zön, s egy iszonyú csattanás következett, és
a sziklatetőről egy óriási lángoszlop emel-
kedett, oly magas, hogy összekötni látszott
az eget a földdel. A fenyőfa égett.

Mire az idő kiderült, a felhők elvonultak
és a nap tarka szivárványivet vont az erdő-
fölé, a sziklacsúcs puszta, kopár földét korom
és hamu fődé, melyet az esti szél széthox-
dott, ki tudja: hogy hova? ki tudja: merre?

Ez a fenyőfa története. Ne sajnáljátok,
ne búsuljatok rajta: hisz ő boldogsága
közepeit szűnt meg élni, szeretve és szeret-
tetve !

A repülő hajók.
Ikarus: „Repülni. .. hah! teremts magadnak

Mit természet, sors megtagadtak!
S én — szárnyat alkoték."

A gondolat, mit Tompa a görög mythos e
rejtélyes alakjának szájába ad, oly közel áll már
a teljesüléshez. Csak néhány évvel kell még, hogy
bőkezűbb legyen a rideg sors elhunyt költőnk
iránt, s tán meglátja Ikarusának szerencsésb
utódait.

Alig egy éve még, hogy a párisi orvosi facul-
tas egyik gyűlésén M. Simonin annyit mert álli-
-ani, hogy talán az 1870-dik év meg fogja hozni
már „a föld fiát, ki beavassa a lég titkába majd,"
i ime már is küszöbén állunk a végzetteljes
övőnek.

Annyi fáradság, annyi küzdelem, s annyi
áldozat végre csakugyan meghozta gyümölcsét.

A léghajó-kormányzás fel van találva.
Ez több mint pusztán egy nagyszerű talál-

mány, mely az ipart, a kereskedelmet, a társadalmi
rendet, s mindenek felett a hadászatot fenekestől
fölforgatja, — az az emberisé^ egy régi, még gyer-
mekkori vágyának teljesülése. °

S ép ebből sejthetjük, hogy a léghajó-kor-
nányzas az emberiségre nézve valami végzetsze-
űt rejt magában.

Nem akarjuk itt e törekvések szép és tanu-
ágos történetét adni, csak annyit emlitünk meg,
iogy a vágy, mely a görögöknél a Daedalus sze-
nélyében nyilvánul, már meg volt a seythák, az
-gyptomiak, a chinaiak, majd még inkább a ró-
maiaknál s a középkorbeli zárdák csendes falai
özé zárkózott papoknál.

Annyi mythos, annyi rege szól e népek jele-
einek — füstfellegek, majd szárnyak segélyével
felhők közé emelkedéséről-, de az előadás mindig
ly homályos, hogy nem lehet kivenni belőlök,
aennyi a költött s mennyi a való.
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Majdnem épen 200 évvel ez előtt azonban,
t. i. 1670-ben a tudós Lana jezsuita kétségkívül
merte állítani, hogy egy igen vékony ércz-lemezek-
ből készült, s belől légüres golyó segélyével föl
lehetne a légbe emelkedni, ,,ha valaha a bölcs
Mindenható megengedhetné azt, hogy a halandók
valami olyat használjanak, mi által a polgári kor-
mány felzavartatnék." S ez argumentum az akkori
időben elég volt arra, hogy megnyugodjanak a
dolog lehetetlenségén.

De mégis akadtak vakmerők, kik nem szűn-
tek meg törni e végzet ellen, igy pl. a hirea Regio-
montanus, ki többek szerint már oly sast készí-
tett, mely Nürnbergből fölrepitve a császár elé
ment s azt megtalálva visszatért; — 8 akadtak,
kik ezt igy el is hitték.

Több mint százévvel ismét később s kevesebb
mint száz évvel ez előtt két philosoph egy papir-
gyárt örökölt.

Volt tehát ész és hatalom, t. i. rongypapír.
Lett aztán ragasztgatás meg ragasztgatás,

veket ivekhez, hogy a Lana által ajánlott érez

Már most mind több és több nagyúri kíván-
csiság elégittetik ki egy-egy tekintet által a földre
a felhők hónából, s még sokkal több a haszon,
melyet a tudomány, kivált az időjárástan merit
ez uj mezőkön.

De micsoda mindez az ember magas vágyai-
hoz képest?

A léggömbök megtették a szolgálatot, hogy
az embert fölemelték eddigi léte biztos helyéről,
de cserébe oda fent oly bizonytalan sorsnak vetek
eléje, hogy a szél legkisebb szeszélye elég volt a
föld urát megsemmisíteni. Majd minden nagyobb
kisérlet éreztette velünk, hogy e világ még nem
a mi birtokunk. A kormányozhatlan léggömböt
arra vitte a lég, merre neki tetszett.

Oly eszköz kell ez óriás birodalom meghó-
dítására az ember kezébe, melylyel tetszése sze-
rint fel vagy alá, jobbra vagy balra mehessen. A
léggolyóknak pedig csak a napsugarak hatása is
elég volt, hogy oda ragadják az embert, hová
nem akart.

Egyenlőt egyenlővel legyőzni nem lehet.

A madár saját erejével hajtja evezőit, melyek
őt a ritka légen hullámról hullámra emelik: nekünk
is magunknak'kell előállítani az erőt, mely bennün-
ket vigyen; nem azt várni, hogy a sűrűbb lég
emelje könnyüléggömbünket, hanem mi haladjunk
szárnyaink gyors csapásaival sebesen tova hullá-
main, mielőtt kisiklanának azok alólunk.

Fol tehát a gőzgépekkel a levegőbe is!
E gondolatot láttuk megtestesülve a nagy-

britanniai léghajózási társulat idei kiállításain a
kristály-palotában. (London, Sydenham.)

Tán emlitni sem kell, hogy ez uj mezőre a
természet kitartó vizsgálása, a madárszárny gépe-
zetének, s az oly egyszerű rovarok röpszerkezeté-
nek tanulmányozása vezetett.

A kiállított 40 gép közül főleg a Springfel-
low és Kaufmann-félo költik fel leginkább bámu-
latunkat ; de mivel az előbbi — melylyel jól sike-
rült kisérletet is tettek — nagyrészben hasonlít
az utóbbihoz, melyet mellékelt rajzunk láttat, a
mint nagyszerű röptében „passol"j& a csatornát,
— mi is csak ennek adjuk itt rövid ismertetését.

golyó helyett könnyű papírból állítsanak elő ilyet.
Gyűl a sok nép az annonais-i téren, Lyonhoz

nem messze, e pattognak a vivaraisi szőlők venyi-
géi, mígnem fölmelegitett légtől emelve, felhők-
közé röpül az első léggolyó.
£>• - Ez volt 1782. tavaszán.
If-^Másfél évvel később, — most 85 éve, —
1783. szept. 19-én szálltak fel Parisból az első
léghajózók, — egy birka, e g y kakas és kacsa.
g i E bátor úttörők szerencsés visszaérkezte
után merték csak gróf d' Arlande és Rozier meg-
próbálni a nyaktörő munkát.

Utánok azóta százan meg százan hagyták
el hosszabb vagy rövidebb időre a föld porát".

A philosoph papirgyárosok, a Mongolfier
testvérek egyszerű melegített léggel töltött go-
lyóját majd köneny, majd ujabban az utczák vilá-
gítására használt közönséges légszesz pótolta.

GayLussacmár 1804-ben 23,000láb,— jelen-
leg pedig Mr. Glaisher a kewi kertből, Londonhoz
közel, hetenkénti felrándulásaiban néha több mint
1 mérföldnyi magasságba megy, hogy kikutassa
a felsőbb régiók titkait a meteorológia részére.

Kanfmann repülő gőzgépe

Egészen más út vezethet czélra csak.
Mint már egyszer a Lana érczgolyója helyett

Regiomontanu3 már repülő sashoz fogott, úgy
most is a léggolyókat abba hagyva, a szárnyak
felé fordult a figyelem.

De mi is lehetett ennél természetesebb?
Hisz repülni nem a szappanbuborékot, ha-

nem a lég szárnyasait látjuk. Vannak madarak,
melyek a légben, a vizén s a viz alatt tudnak repülni;
a sasok mily mozdulatlanul állnak a légben, 8 a
nehéz albatrós néha napokig időzik a tenger fölött.

És mi ne tudnánk röpülni?
E kérdésre szégyen-pir futja el a büszke em-

ber arczát.
A madir nehezebb mint a lég, de gyorsabban

halad, s így kormányozni tudja benne magát.
Mi is nehezebbek vagyunk, mint a lég, de

gyorsabban is tudtunk mozogni, s igy tudnunk is
kell benne kormányozni magunkat; mert a termé-
szet törvénye az, hogy csak azt ragadják magok-
kal a viszonyok, a ki nem tud lépést tartani velők,
ellenben a ki gyorsabban halad környezeténél, az
maga kormány ízhatja magát.

Belől a rendes gőzgépekhez hasonló mozdony-
ban egy 2 hüvelyk vastag ramács hozza mozgásba
a kerekeket, melyek elől két, csaknem 1 láb széles,
s 14 láb hosszú vas-szárnyakat hajtanak, melyek
madár-szárnyak módjára, — csakhogy egy perez
alatt 150 — 200 csapást téve, — ragadják óránként
12 mfd sebességgel magokkal a légben az óriás
vas madarat, melynek oldalán ezenkívül még —
vasrámákra feszitett szövetből, mint a rovarok röp-
jei, — négy 16—16 láb hosszú mellékszárny van,
de már csak a gépezetnek a légben fenntartására,
mig hátul egy másik hasonló szerkezetű szárny a
madarak kormányzó farktollait helyettesíti.

A gép-minta maga csak 2 ló erejű s l l5 fon-
tot nyom, de Kaufmannak egy ujabb gépe 300 ló-
erőre készül, s óránként 800 mfdet haladhat, és
egyszersmind kerekei, melyek arra szolgálnak,
hogy egy darabig neki-futva mint a túzok, lassan-
kint emelkedjék a levegőbe, — ugy lesznek alkal-
mazva, hogy szükség esetében velők a szárazon
vagy tengeren is haladni lehessen.

Ennyi az eredmény, melyet a léghajózási tár-
sulat néhány évi működése után az idei kiállitá-
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son fölmutathatott. A gyűlés most a részletek
tökéletesítésére többnemü jutalmak kitűzése után,
azon határozattal oszlott el, hogy a jövő évben
már nagyobb terjedelmű gyakorlati kísérletek
végett újra összejönnek.

Méltán remélhetjük tehát, hogy nem messze
van az idő, a midőn a mestermü, melynek kerekei
most még csak folyóinkon és
mezőinken robognak át, —
vándor darvakként szárnyra
kelve, felettünk fogja hallatni
füttyeit. —«/•

A petrolenm-gyárbeli ,̂ __
égés Budán. jí-

Égés van elég az ország-
ban; lapunk elemi csapások-
nak szánt rovatában, fájdalom,
bő helyet foglal el az égések
fölsorolása. Akármelyikünk-
nek volt alkalma embertársai
vagy saját maga értékét e rom-
boló elem áldozatává válva
látni. Mint annyira ösmert és
közönséges jelenség nem is ér-
demli, hogy képben legyen be-
mutatva a közönségnek.

Az az égés azonban, a mely
Budán szeptember 12-én volt
a petroleum-finomitógyárban,
az érdemes volt, hogy festő
ecsete örökítse meg, oly bor-
zasztóan nagyszerű, oly szo-
katlan látványt nyújtott.

A petroleum-finomitógyár
lent fekszik Buda végén a sza-
bad mezőn, jóval alul a Gel-
lérten. Mikor folyó hó 12-kén
délután az óriási füstoszlop
gomolyogni kezdett, mintha
sátorral vonta volna be a magas Gellértet és
összes környezetét.

Távolról, a lánczhid köréből csak a nehéz
fekete füstoszlop látszott, egyenesen fölemelkedve
a fellegekig; a hogy közeledtünk, mind tisztábban
kivált, hogy az óriási oszlop folyvást forr, höm-
pölyög, uj elemeket nyer és alakját mindamellett
megtartja.

Közbe-köz-
be fölcsapó
lángok világi-

tották meg
sötét tömegét,
mintha meg-
nyilt volna és
belsejét mu-
tatná, a rnely
csupa villám-
lás.

Ilyen nagy-
szerű volt a
pesti partról
nézve nappal.
Hát még éjsza-
ka! Hát még
ott a közelben!

A lángok
tompa dubo-
gással hullám-
zottak fölfelé,

nehézkesen,
mintha ólom-
ból volnának.

Fa-anyagok
lángja ehhez
képest olyan
könnyű, olyan
légies, mint

finom szesz a
megolvasztott
ólom mellett.

Azután az
a borzalmas
egyformaság,
hogy fél na-
pon keresztül
sem nőtt, sem apadott, hanem szakadatlan gyor-
sasággal, egyenlő erővel omlott föl a tűz a szé-
les katlanból, mintha kifogyhatatlan lett volna.
Olyanszerü hangok hallatszottak folyvást, mintha
óriási buborékok pattannának el tompa mély dob-
banással.

A lángoszlop 8—10 ölnyire vakító fényesen

csapott fel; ott csaknem egyszerre vált sűrű fe-
kete, koromszinü füstté. Megragadó ellentét.

Egy- egy tűznyelv, mint irtózatos sárkányfarka,
fentebb csapott, mintha küzdene a sötét ellenséggel
lételéért; gyorsan áthasogatta a sötét tömeg tes-
tét, mintegy boszusan, a miért testvéreit elnyelte;
aztán szempillantásnál gyorsabban elenyészett.

hosszát 8 és 10 óra közt tömött csoportokban
töltötték be, mint népes vásár alkalmával.

Délután 3 órától este 11-ig mintha legkeve-
sebbet sem változott volna a lángok ereje, de
azért füstölgött még 13-án egész nap is folyvást,
lassan, önmagában múlván ki; óriási hatalom, a
melynek akár éltetésére, akár romlására befolyni

erőtelen volt az emberi te-
hetség.

" - ^ Szerencse, hogy ember-élet
\ nem esett áldozatul. Három

\^ munkás megsebesült ugyan;
\ de remélték kigyógyulásukat.
\ Páratlan borzadalmas lát-
\ vány volt; a kik látták, azok
; előtt soká feledhetetlen. R.

Lenkey honvéd tábornok síremléke. Arad szept. 7. 1868 — (Auerbach fényképe után.)

Valami nevetségesen erőtelen volt a fecsken-
dők viz-sugára e borzadalmas lángok mellett. Nem
is azokat öntözték, hanem az épületet és a földet
köröskörül, a melybe hordócskákban még három-
annyi petróleum volt eltévé, mint a mennyi lángot
kapott a főraktárban. Annak kigyuladásától fél-
tek leginkább, mert a föld maga tüzesedett min-

Petroleum-gyárbeli égés Budán, szept. 12 én.

denfelé. Porondot hordtak rá és a lehető mennyi-
sé-m vizet, ugy lehetett elejét venni, hogy a 6000
mázsa után a hordókban levő 16,000 mázsa is
kárba ne vesszen.

A mint sötétedett, mind nagyobbszeruvé vált
a látvány a pesti parttól is és folyvást több ember
gyülekezett bámulására, ugy hogy a Dunapart

Lenkey honvéd tábornok
síremlékének leleplezése

Aradon.
A hazafiui kegyeletnek lé-

lekemelő ünnepét ülte Arad
városa f. szeptember hó 7-kén.

Majdnem húsz esztendeje,
hogy az aradi várbörtönben
egy szerencsétlen honvéd tá-
bornok a honfi-bú áldozata
lett.

A világosi fegyverletétel
után, midőn a nagyokra martir
halál, vagy száműzetés nézett,
szivében elkeseredve a vesz-
tett ügyön, megőrült agygyal
önmagára mérte a halálos csa-
pást. A várbörtön üvegdarab-
jai darabokra hasiták a főt,
mely hóhérkézre volt kisze-
melve, megszüntették a sziv
dobogását, mely csak a hazá-
ért dobogott.

Ez a honvéd tábornok Lenkey N. János volt.
Az a tábornok, ki legelőször sietett, mint a

würtenbergi huszárok kapitánya a haza földére,
midőn meghallotta, hogy a hazának szüksége van
vitézeire.

Nem kis bátorság volt a válságos napok-
ban e merénylet, melyet ép úgy bélyegezhettek

más oldalt ka-
tonai engedet-
lenségnek s a
zászló iránti

hűtlenségnek,
mint a mily
hazafiui erény-
ként dicsőitet-
ték a vész nap-
jaiban az iga-
zak.

Márcz. kö-
zepén éljenek
« diadal-kiál-
tások között
vonult be a hu-
szár kapitány
egyik határ-
széli városba,
s másik évben
az őrült tábor-
nok holt tete-
mét eltemetle-
nül dobták ki
az aradi vár-
börtön abla-
kán.

Barátai, is-
merősei, este
titokban ástak
sirgödröt szá-
mára az aradi
sírkertben.

Majdnem
húsz éven ke-
resztül pihent
a drága tetem

'* a föld gyomrá-
ban. A sirha-

lom, mely fölötte domborult, a hosszú idő alatt
egyenlő lett a járó-kelők földjével, a kis sir ke-
reszt, melyet egy pár jó barát oda tűzött a sírha-
lom tövébe, elkorhadt, eltört.

Mig az igazak, a vértanúk sírjára tűzött vi-
rágbokréta bűnténynek bélyegeztetett, csak lopva
titokban lehetett megemlékezni az elhunytakról.
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De később, midőn a sebek hegedtek 8 ismét
rakni kezdhettük a rombadőlt oltárt, kegyelettel
kerestük fel hamvaikat s áldozhatánk emiéköknek.

Az aradi temetőben, a temető végéhez közel
vagy inkább a temetőn kivül is domborult egy
keskeny sir.

Eleintén tudták, hogy egy magyar tábornok
teteme nyugszik ott; később elporladt a kereszt
g támadtak mellette uj sirok.

Jött a tél, lehullott a hó s már nem tudták
molyik az uj, melyik a régi sir.

A márczius ibolyája egyformán földisziti
mindkettőt; a tavasz egyformán begy epesiti a ko-
pár sirhantokat. A mai gyermek már nem tudja,
kit temettek oda tegnap s a holnap könnyen feledi
a mát.

Az aradi honvédtábornok sírját sem diszité
egyéb a tavasz ibolyájánál. A tavasznak nem
lehetett megtiltani, hogy kis ibolyáit ne küldje a
hantok fölé, a tavaszt nem lehetett bebörtönözni
a merényletért.

Midőn a rablánczra vert gondolat szabadulni
kezdett békóitól, indítvány tétetett, hogy az aradi
vértanuknak szobrot állítson a nemzet, a haza.

A fölhívásra tömegesen jöttek az adakozá-
sok s remélnünk lehet, hogy a martírok emléké-
hez méltó emlék fogja díszíteni Arad vérterét,
mely a tizenhárom hős Golgothája lett.

Ugyanez időben született meg, először Aradi
orvos és Svoboda festesz hazánkfiai agyában az
eszme, melyet aztán az „Arader Zeitung" és
„Alföld" szerkesztői melegen felkaroltak, az
aradi börtönben megőrült s szerencsétlenül kimúlt
Lenkey tábornok sírját is emlékkel jelölni meg.
A felhívás nem maradt eredménytelen s csak-
hamar csinos összeg állt a szobor-bizottmány
rendelkezésére.

Egy év alatt a szobor elkészült. Szeptember
7-ike óta az elhagyott sírt szürke márványból fa-
ragott obeliszk díszíti, melyen e felirat áll:

LENKEY N. JÁNOS
HONVÉD TÁBORNOK

SZÜLETETT 1807. SZEPT. 7.
EGERBEN

MEGHALT
AZ ARADI VÁR BÖRTÖNÉBÉN

1850. FEBR. 7.
BÉKE HAMVAIRA!

Folyó hó szept. 7-kén, a tábornok születése
napján, leplezték le a síremléket, melyet lapunk
ábrázol.

A megyei és városi hatóságok, az aradi hon-
védegylet, dalárda, tűzoltó-kar, a testvér honvéd-
egyletek küldöttei, czéhek s beláthatlan sokaságu
minden rendű és rangú közönség volt jelen az
ünrepélyen.

A sírt a boldogult tábornok rokonai s jóbará-
tai vették körül s forró könyeket hullattak a rég
kiszenvedett tábornok porára.

Képünk, bár kicsinyben, egy sikerült foto-
gráfia után, ismerhetőleg mutatja még arczaikat
is a megható jelenetben résztvevőknek. A nézőtől
jobbra a Lenkey-család jelenvolt tagjai állanak:
leány, fiu s az apa: Lenkey Károly volt honvéd-
törzstiszt. Mögötte Schwarcz Ignácz volt honvéd.
A mellettök térdelő két alak: Gruber Ede és Pap
K. Vilmos volt honvéd-huszárkapitány. A bal-
oldalon térdelő Szinesi József, fölötte Kaufman
I. volt honvédek ; utána Schwarcz Antal karmes-
ter, e mögött a csanádi honvédegylet elnöke,
jegyzője és Limbek József.

i,Es majd, ha a nagyok síroszlopát
A száradok moha borítja már,
A késő korra fénylón csillog át
É£T)' égből földre szállott napsugár;
S késő idők homályán átragyog,
Magával vive szent emléketek,
Hogy kik egykor e fényért haltatok:
Dicsőn, örökre benne éljetek!"

Szépfaludi.

A rablóság Magyarországon.
A megye jogaira és kötelességeire nézve

fennállván mindazon törvények, melyek viláo-osan
eltörölve nincsenek, ország-világ tudja, hogy a
közrend a a személy és vagyonbátorság fenntar-
tása a megyei hatóság dolga volt. A legréo-ibb
időben a rablók üldözése a megyei ispán köteles-
sége volt; de a speciális fölhatalmazást erre a köz
ponti hatalomtól kellett kinyerni. Később a XVII.
százévben a megyei autonómia szélesb kifejlésé-
ben históriai momentumnak tekinthető, hogy ama
fölhatalmazást, elóg volt a megyei gyűléstől ki-

nyernie az alispánnak. Jellemző arablóság akkori
állandóságára nézve, hogy mind Erdélyben, mind
Magyarországon minden évben meg kellett tennie
az alispánnak a körutat kizárólag a rablók üldö-
zése végett. A központi hatalom annyiban szere-
pelt e részben, hogy az alispánt a nádor feleletre
vonhatta, törvényszék elé állíthatta, ha ama kör-
utakat, úgynevezett ,,czirkálás"okat (latinul: in-
quisitió) elmulasztotta, és hogy ha a megye fegy-
veres ereje elégtelen volt, az országos kapitányok
hadát lehetett igénybe venni.

A későbbi időkben szokásba jött „statáriu-
mok" ismeretesebbek, hogysem azokról bővebben
kellene szólanom.

Annyi bizonyos, hogy sem a czirkálások, sem
a statáriumok nem voltak képesek Magyarorszá-
gon a rablóságot megszüntetni. Különösek a ma-
gyar Alföld és a dunán-túli megyék (ha a földké
péket régi modorú illustratiókkal készítenék) ma
is hiányosak volnának, ha egy-egy fegyveres zsi-
vány nem rajzoltatnék oda lóháton. A külföld
képzeletében — fájdalom — igy él a magyar föld
képe. Sőt a magyar nép kedélyének hű tükrében,
poesisében sincs különben.

Helytelen és káros, álszégyenből merőn szembe
nem nézni bajainkkal. — Attól való féltünkben,
hogy szomszédaink és a külföld kedvezőtlen ité-
létet hoznak rólunk, sok tárgyról hallgatunk a
nyilvánosság előtt, mit a jóval messzebb hangzó an-
gol journalistika minden leleplezés nélkül föl szo-
kott tárni, hogy a bajt minél alaposabban ismerve,
orvosszereit biztosabban föltalálhassa. Mondjanak
külföldön, a mit tetszik, — az sokkal kevesebbet
árt vagy használ nekünk, mint sokan képzelik.
A külföld különben is megtudja azt, a mit tudnia
érdekében áll.

A mogye, mint már érintem, nem lévén képes
száz éveken át megszüntetni a rablóságot a hazá-
ban, azon következtetésre juthatnak sokan, hogy
talán a központi hatalom állítván föl országos
rendőrséget, majd segítve lesz a bajon. Ámde
mindenki emlékszik valami olyasra, mi teljesen
biztos reményt nem nyújt. Szemünk láttára téte-
tett meg az experimentum b. Bach idejében.
Egész hadsereg zsandárm tartotta megszállva az
országot, mely föl tétlen engedelmességgel ponto-
san teljesité a parancsokat. S minő rablási esetek
fordultak elő mégis!

Elég legyen csak az 1852-diki nagy rablást
hoznunk föl. Kőrös és Gzegléd közt fényes nap-
pal, midőn az országút száz meg száz kocsival volt
népes, néhány fegyveres haramia úgyszólván az
egész sokadalmat összeterelte a két város közti
csárdánál és teljesen kizsebelte. Pedig maga a
főminiszter Bach is épen arra járt, — ugy hogy
ha félórával előbb megy, őt is kirabolták volna.
(Vasút még akkor nem volt arra.)

Az akkori tapasztalatok nyomán a közvéle-
mény az volt, hogy a zsandármok nagy számuk
mellett is kevésbbé biztosítják aszemélytés vagyont
a rablók ellen, mint a régi megyék néhány pan-
dúrja. Más szókkal: a localis hatóság ügyesebb
lehet e részben a központinál. — S nincs-e ezen
nézetnek igen könnyen érthető alapja?

Ennek vitatásába nem bocsátkozom. Miként
kelljen a rablóságot korlátozni, a rablókat az első
tett után képtelenné tenni a második elkövetésére:
ez políczialis kérdés, melynek eldöntését hivatot-
tabbakra bízom.

Szerintem a botrány nem abban áll, hogy a
rablók azonnal kézre nem kerittetnek, hanem hogy
átalában mostani viszonyaink közt vannak rablók
és rablások.

Bach idejében el volt terjedve az a vélemény
is, hogy a politikai üldözés, és az anyagi szükség
teremti nálunk a rablókat.

De íme most, midőn árnyéka sincs a politikai
üldözésnek, midőn két bő termés követi egymást,
8 midőn a kézi-munka oly kéréseit és jutalmazott,
hogy egy napszámos jóval többet szerezhet, mint
régen egy-egy kurta prókátor a tollával: az or-
szág legszebb és termékenyebb megyéiben egész
rablóbandák állanak elő.

Ne rösteljük s ne szégyeljük okát keresni.
Legelső oknak tartom az Alföld és a dunán-

túli vidék topographiai viszonyait. Vannak Euró-
pában helyek, melyeket a legrégibb idő óta állan-
dóan rablófészkekül ismer a világ. Ilyenek a római
és nápolyi terület közti hegyek, melyeket már
akkor rabló nép lakott, midőn a világváros csak
bölcsőjében volt; ilyenek Spanyolország és Szer-
bia bérczei. Valamint a tengereken vannak oly
partok és szigetek, melyek különösen kedveznek
a kalózkodásnak, ugy vannak a szárazon is hegy-
ségek és rónák, melyek igen alkalmas tanyául !

szolgálván a banditáknak, ritkán fogynak ki be-
lőlők.

A dolog egyszerűen megfejthető. A társadal-
makban mindenütt vannak gonosztevők, kik dolog
nélkül akarnak megélni, s a másét tiltott utón el-
sajátítani. Csak a módra nézve különböznek. És a
mód nem annyira a nép jelleméből foly, mint a
környezettől függ. Angliában a nemzet jelleme
nem változhatott oly sokat egy p ír száz év alatt,
hogy a Robin Hood-féle haramiákból londoni
zsebvágók alakuljanak, kik egészen más módon
űzik mesterségöket. A különbséget okozza az,
hogy a régi gonosztevők terjedelmes pusztákon
uralkodhattak, a zsebmetszők pedig egy sűrű né-
pességű városba vannak szorítva. A nagy terje-
delmű fenyérek benépesedésével a Robin Hoodok
lehetetlenné váltak.

Nálunk a puszták, hol a faluk és városok oly
messze esnek egymástól, tudvalévőképen a lovas
banditák legállandóbb tanyái. A Felföldön és
Erdélyben ritkán tűnnek fel.

A puszta azáltal, hogy itt-ott tanyák és csár-
dák vannak elszórva rajta, csak elősegíti a rablók
önfenntartását

A tanyák lakosai oly elszigetelten és keve-
sed magokkal élnek, hogy ellent nem állhatnak, s
azért többnyire utravalóval látják el a szegény
legényt bizton-létök megvásárlására. Köztük hall-
gatagul fegyverszünet áll. —- A pusztai csárdák-
ban pedig többnyire a betyár az ur és legszíve-
sebben látott vendég. — Petőfi, népköltészetünk
ezen inspirált megszemélyesítője, ki annyi szép
versébe szövi bele a szegény legényeket, — híven
és páratlan humorral jellemzi az alföldi korcsmá-
rosnét:

0 sem igen beszél; s ha szól, száját
Szidalomra nyitja:
„Hogy a vármegye a betyárokat
Már mind kipusztitja.
Még mikor a világ ezeké volt,
Ha nem csordult, cseppent;
De ezek híjával a kereset
Egészen megcsökkent."

Az alföldi pusztai népnek egy másik neveze-
tes osztálya a juhászoké, kiknél a dologtalanság
és a barmok eltulajdonításában a lelkiismeretet
nem ismerő naivság kész plántaiskolája a rabló-
ságnak.

Már csak ezen néhány vonás bizonyítja, hogy
valameddig nálunk a népesség nagyobb nem
lesz, s különösen a tanyák nagyobb része faluvá
nem nő; valameddig a legelőket eke nem töri, s a
henye pásztorokat szántóvető gazdák nem váltják
föl: legalább is kétes, hogy másnemű eszközök
lehetlenné tegyék a rablókat.

Sokan s talán többnyire ugy vélekednek,
hogy a népnevelés az egyedüli mód a társadalom
ezen s más kinövéseinek megszüntetésére. De a
mintafenntebbiek is mutatják, — az embert nem-
csak az iskola neveli, hanem az élet is-

Az élet pedig nálunk, — a fenntebbi területi
viszonyokon kivül, másként is kedvező a harami-
áknak. Köznépünk már régi traditióknál fogva
némi sympathiával van a rablók iránt, — kik a
szegény embert nem bántják, csak a gazdagot.
Ennek |ugyan igen kézzelfogható oka az, hogy a
rabló, a hol nincs, ott nem keres, nem pedig valami
democraticus szellem vagy uri nagylelkűség ; de a
magyarázat valami ilyes kedvező szokott lenni a
nép részéről.

Ezen közérzületnek jobbrafordultát bizton
remélhetjük politikai viszonyaink jobbrafordultá-
val. — 1848 előtt az elnyomott és majdnem jog-
talan jobbágyság nem kis mértékben gyűlölte a
vármegyét. Á szegény nép egyrészben azért sym-
pathizált a rablóval, mert közös ellenségök volt a
megye- és szolgabiró, — és a népköltészetben, a
zsiványok megéneklésében a vármegye iránti
ellenszenv elég világosan szól. Mennyivel nagyobb
volt a nép rokonszenve a rablókkal, midőn a még
gyűlöltebb zsandármok üldözték!

A tisztviselők, hivatalbeliek tekintélyének
emelkedésére a közvéleményben nagyobb szükség
van nálunk, mert (kivált a köznépnél) a törvény
tisztelete nagyon szoros kapcsolatban áll a végre-
hajtó személyek tiszteletével. A közelebbi abso-
lutistikus korszakban az merőben zérusra szállott
volt. De 48 előtt sem volt még annyira, mint kel-
lett volna. A köznép, mint érintem, csak félte, s
azért egy kissé gyűlölte a megyei hatalmat, a ne-
mes pedig inkább fölötte érezte magát minden
hatóságnak, mint alatta. Remélhető, hogy normá-
lisabb alkotmányos viszonyaink közt a megyék
közönsége saját hivatalnokait bensőbb tisztelettel
tünteti ki. A mivcltebb osztályok példája után
menne a köznép, nem szolgai meghunyászkodássalj
hanem férfias bizalommal.
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Magam is elismerem, hogy a népnevelés s a
közfelvilágosodás sokat segitend ezsn a bajon is;
de leginkább az által, ha azt nemcsak az irni és
olvasni tanításban keressük, — hanem a munkára
szoktatásban (testi munkát értek,) — és az er-
kölcsi nevelésben.

Az iskolán kivül papjaink volnának hivatva
hatást gyakorolni az erkölcsök javítására, s a
vallásosság terjesztése nem felekezeti , hanem
átalános értelemben, nem külsőségekre, hanem a
lényegre nézve megmarad ma is, mint minden
időben, a leghathatósabb emeltyűnek.

A mohammedánok közt, — hol polgári bün-
fenyitő törvények alig léteznek, — csupán a val-
lás erkölcsi tanainál fogva sokkal kevesebb a tol-
vaj és rabló, mint bármely keresztyén népnél, hol
pedig a czivilisatio különben nagyobb. (B. P. K.)

egy oda dobott ruhadarab néhány nap alatt
inerustálódott, a forrás gőze pedig oly erős, hogy
már másfél ölre ugyancsak érzik a záptojásszagu
könkéneg. Épen alacsony vízállásnál lévén a for-
'áshoz, számos apró forráskákat láttam közelében,
, mint felütögették egykét ujjnyi fejeiket a finom

homokból. Ezek hőmérséke is ép úgy 32 R° fok
mint a főforrásé. Van már egy másik kút is fúrás
alatt, s nem kételkedhetni, hogy elég bővében
esznek e ritka gyógyvizeknek.

** (A nemzeti színház látogatóihoz) következő
szellemdús figyelmeztetést intéz valaki a B. P. K.-
i A „.:* m,i„cA+ magánkörben termi átalunk,

E g y v e l e g .
—d— (A Margit-sziget) valószínűleg nem

sokára egyike lesz nemcsak Pest és a magyar
haza, hanem egyszersmind a szomszéd tartomá-
nyok kedveltebb mulató helyeinek. Azon nagy-
szerű előmunkálatok és építkezések, melyek most
József főherczeg meghagyásából e szigeten foly-
nak, ha a terv szerint bevégeztetnek, mindesetre
alkalmasok arra, hogy e szerencsés fekvésű és P
természettől megáldott szigetnek életet adjanak
A már rajta levő pár épületen kivül, most az alsó
végén bérházak, a felsőn egy terjedelmes fürdő
és vendéglő van épülőben. A sziget észak-nyugati
partján meg van kezdve azon kőfal, mely a sziget
ezen részét fogja védeni, nehogy a Duna romboló
hullámai addig mossák azt, hogy azon nagyszerű
savanyuviz forrás is habjai közt veszszen el, mely
alig pár ölre van ott a parttól, az ó-budai hajó-
gyárral csaknem átellenben. E forrás, mely a pa-
rádihoz hasonló, 62 öl mélységről szökik fel, s
naponkint 45,000 akó vizet szolgáltat. Szép látni
a mint 3—4 ö! magas cső végén kar-vastagságban
kiszökő ezüst hullámok ezerféle törnek az alko-
nyodó fényben, s mindenütt, hová e vizsugarak
esnek, phantastikus jégvirágszerü mészkéreg fedi
az oda szórt köveket és fatörzseket, melyek hófe-
hér színe a rajta élő confervaktól élénk zölderek-
kel vegyül. B sprudel képződés oly gyors, hogy

szeuemaus ngyenuoí.ici.t.isv *«— . __
ben: ,,A mit művelt magánkörben termi átalunk,
még kevésbbé szabad tennünk oly közhelyen,
melyről fel kell tennünk, hogy mivelt emberek
gyülhölye, hol azonkívül nők is vannak jelen. H*
valaki az előadásról elkésett, s nagy robajjal be-
lép, az ajtót maga Után becsukja, a zártszéknyitó-
val fenszóval dískurál, aztán nehéz kopogó léptek-
kel zártszékéhez tör, s ott, az egész sort felállítja
— a mikor tán épen a legérdekesebb jelenet foly,
— a közfigyelmet magára vonja s a hallgatóságot
zavarja: lehet különben nagyon derék s nagyte-
kintélyű ember otthon és másutt is; de itt és e
perezben senki sem fog neki hálát szavazni, arról
jót merünk állani. Ha valaki vizes esernyőjét a
zártszékbe beviszi,és szomszédja vagy épen bájos
szornszédnője selyemruháját vele bepuzkolja, s
rajta kitörülhetlen vizfoltot hagy: bizonyossá
teszszük, hogy nem a legkedvesebb nefelejts-cso-
korral kedveskedett. Hát ha még az ország va-
gyonát piszkoíja be, azon ülőhelyet, melyért csak
azon egy estére fizetett! S h* a színház jól be van
fűtve, mi szükség van a felső kabátra? alkalmatlan
az magadnak is, a kedves szomszédnak is, meleg
is, s ha izzadtán mégy ki. meg is hűlheted maga-
dat, még halál is lehet belőle — van rá példa!
Emlékezzél rá, hogy halandó vagy, s5 krral meg-
válthatod éltedet, ha felső ruhádat a ruhatárban
künn hagyod! Lábaidat pedig sohase emeld vál-
laidnál is magasabbra, még akkor sem, ha kar-
székben ülsz; annál kevésbbé, mert ott legelői
ülsz, mindenki, s igy igen sok szép nő is lát, a
kiknek, tudjuk, hogy mégis kivánsz tetszeni! —
Ha pedig páholyba mégy, az isten s '.ereiméért, ne
diskurálj fenszóval; az nem tesz nagyobb úrrá;
azonkívül gondold meg, hogy nem magad vagy,

s ha te 5—6 ftot fizettél, mások 800—1000 ftot
fizettek azért, hogy a darabot vagy énekesnőt
hallgassák, s nem azért, hogy a te ékes hangodat
hallják. Ha okosat és szépet akarsz mondani,
szomszédnőd súgva is meghallja. Ne tedd ki ma-
gadat annak, hogy lepisszegjenek; látod, ha erre
sem hallgatnál el, másutt a rendőr is meglátogatna
páholyodban. Nálunk ezt nem teszik; azért légy
ten jó szántódból diseret. — Mindez nem divat,
csak kivétel nálunk; de fájdalom, az idegsn a ki-
vételek után itél meg mindnyájunkat. Menj a
várszínházba, vagy a franejaisba, ott síri csend
van; padig ott is vannak beszédes nők, s nálad
még nagyobb urak is, kik néha szintén unják
magukat, de a közérdekért hallgatnak. Menj
Londonban az opsrába, In nem vagy salonilag
öltözve, bs sem bocsátanak; itt csak azt kívánják,
hogy bsnn meg ne izzadj, s künn meg ne hütsd
magadat. Az intendáns gondoskodott róla, hogy
sok pénzbe ne kerüljön saját jóvoltod és a vizes
esernyő és köpönyeg nélkül galántságod; ezen-
kívül csak azt kívánják tőled, hogy ne za-
varj, ne boszants másokat, s ha neked nem
tetszik az előadás, legalább ne rontsd a mások

gusztusát."
** (A főrendek törvényhozási illetékessége)

ellen nemcsak a hazai lapok szólaltak föl, hanem
a londoni „Times" is egy hosszabb czikkben fej-
tegeti, hogy a született törvényhozó testületet uj,
a kornak mecfrflelő szervezés szerint kell rendezni.
Ajánlja az angol felsőház, a pserek intézményének
meghonosítását; továbbá azt, hogy a megyei és
városi hatóságok is képviselve legyenek a főrendi
házban, végre a katholikus püspökökön kivül a
prot. felekezetek, az unitárius egyház és a zsidó -
gyülekezetek képviseltetéseD is méltányosnak
tartja.

** (A magyar tengerparton,) írja az „I. T.'£

van egy város: Heglia, mslynek lakosa — nők és
férfiak — mind feketében járnak. Egykor e város
gyászt öltött szeretett földesuráért, a Zrínyi Péter-
rel együtt Bécsújhelyen kivégzett Frangepán Fe-
renezért. S ez a gyász viselet szokás maradt a ma:
napig. Ugyan-e közlemény bemutatja azt a levelet
is, melyben az igen ifjú, s fiatal nejéért élni vágyó
Frangepán kegyelmet kért Leopold császártól,
de a mit Lobkovicz nem igen juttatott kéz-
hez.

T Á R H Á Z .
A magyar történelmi társulat első

vidéki gyűlése Kolozsvárit.
A történelmi társulat első vMéki gyűlése a

szept. 20-án tartott választmányi üléssel kezdette
meg működését.

Horváth Mihály mint elnök üdvözölvén az
elsft vidéki gyűlésen megjelent tagokat, kifejezést
ad, a részéről e gyűléshez a hazai tudományosság
érdekében kötött nagy reménységeknek, melyek
azonban csak akkor lesznek elérhetők, ha szaba-
tosan határoztatnak tneg a tagok munkálkodásá-
nak módozatai, mint a melyektől leginkább függ
a gyűlés sikere.

Thaly Kálmán titkár felolvassa a választmány
múlt (f. évi jul. 2-án tartott) gyűlésének jegyző-
könyvét, s az azóta jelentkezett alapító (Káli Nagy
Elek, b. Bornemisza János, id. és if'j. Simon Elok
és Fekete Sámuel) és évdijas tagok névsorát, el-
ösmerését fejezvén ki Filep Sámuel, Jakab Elek
és Szabó Károly iránt, mint, a kiknek ivén van
ezen uj tagok legnagyobb része aláirva.

Felolvastatott egy távsürgönye dr. Fischer
Kálmán társulati ügyésznek, ki teendői miatt
nem jelenhetvén meg a gyűlésen, szerencsekivá-
natával járul működéséhez.

Miután előadatott, hogy intézetek és magá-
nosok többen fölajánlották levéltáraikat a törté-nosok többen fölajánlották levéltáraikat a törté
nésnek használatára, vitatkozás fejlett ki afölött,
mik^p hasznositható ez* ajánlat a le.;czélszerübben
a kiszabott rövid idő alatt. Végül abban állapod-
tak meg, hogy a magánosak levéltárait egy-egy
bizottmány vizsgálja meg, mely a netalán meglevő
tartalomjegyzékeket lemásoltatás végett kikérje,
s ha nincsenek, erről jelentést tegyen, hogy a
mennyiben szükségesnek mutatkoznék a regesták-
ról a gyűlés gondoskodhassak,; oly Árpádkori
okmányok végül, a melyek az akadémia levéltá-
rában nincsenek meg, lemáaoltassanak. E végből
5 bizottság alakult, a Kornis, Rhédei, Bánfy,
Wesselényi családok levéltárainak és a beküldött
okmányoknak megvizsgálására.

A választmányi gyűlésen még következő
érdekes tárgyak fordultak elő:

Torma Károly nagybecsü ajándékot nyújt at
a társulatnak, atyja, József „cajendarmm <JjPJo-
maticum«-ában, melynek segélyével az 10J0-dik
évtől 1824-ig terjedő időszakból bármely kompi -
kált adat pár perez alatt az uj naptarra redukál-
ható. A gyűlés meleg köszönettel fogadta s minél
előbb kinyomatni határozta e történetíróra nézve
alig nélkülözhető munkát, a nyomtatási költség
fedezésére egyes tagok részéről a airasok Gal-
góczy K. 20, WeiBz Bernát 50, Simon Elek 50,
Jakab Elek 10, Torma Károly 50 frt) is tétetvén.

Jegyzőkönyvi köszönetet szavazott a gyu és
gr. Lázár Miklósna i is, ki a társulatot 188 okle-
vélmásolattal ajándékozá meg.

Miksa György azon indítványt teszi, nogy a
nemzet vértanúi, Zrínyi és Frangepán holttestei
a hazába visszahozatván, annak földjen temettes-
senek el. Az indítvány, miután Thaly lv.es Gyulai
P. kimutatá, hogy az túlmegy a társulatrak alap-
szabályilag megállapított körén, elesett.

Ezután a történelmi emlékű helyek consta-
tálásas a Magyarországon alkalmazottakhoz ha-
sonló emléktáblákkal megjelölhetésükról gondos-
kodás czéljából bizottmány küldetett ki, a mely
ha Mátyás születésházának történelmi hitelességi-
ről is meggyőződik, azon esetben a varoshoz egy
átirat fo^ezen épületre vonatkozólag az indít-
vány értelmében menesztetni. TÁ^pf

Végül a titkár Szathmán Király Jozset,
borsodi hazánkfia adományából ^bb érdekes tor-
téneti okmányt s 2 régiséget, u. m. Rakoc*7 ^ W
pecsétnyomój-át s egy igénytelen alakú bor.tartot
mutat, be, mely utóbbit II. RAko«y * « en^b,»

d0Ba.ii.ak magányában *%***;£%%%$*
|v f t 7 ta — és mint az ajándékozó ose, Adam aproa
kyi a szerencsétlen fejedelemnek az esztergát haj-
tot tame5?gy» - »™ l é v é n megelégedve mun-
S a l eldobta a borstartót, melynek alján még
észrevehetők a bevégzetlenség nyomai A két re-
Sség az erd. múzeum-egylet gyűjteményét fogja

g a Z dMá8nap', 21-én, az ünnepélyes közgyűlés

tartatott m3g, melyre a róm. kath. lyceum nagy
termében szépszámú közönség gyűlt egybe: noK
és férfiak, idősek és az ifjúság egyaránt siettek
a -yülés színhelyére, hogy helyhez juthassanak.
Mulőu a társulat tagjai a teremben ^megjelentek
az már zsúfolva volt a belépő a tudósokat élénk
élienekkel fogadó közönségtől.

J Horváth Mihály elnöki megnyitó beszédében
a történelmi társulat vidéki gyűlésnek fontossá-
gát, a magyar történész feladatat fejtegető, s vé-
!ül köszönetet mond Kolozsvár városnak a szi-
%* meghívásért, mely a történelmi t.™ulatnak
Erdélyt s annak első városát megismerni alkat-

" ^ T e t s z é s s e l fogadott elnöki megnyitó
után dr. Szabó József Kolozsvár varosa neveben
üdvözlé a történelmi társulat tagjait.szonoklatab*
Erdélynek Magyarországhozi történelmi viszo-
nyát beleszőván. Ezután a titkán jelentésben
Thaly Kálmán a társulat eddigi működését festé,
melyből kiemelendőnek tartjuk, hogy a társulat,
Kolozsvárit léte óta 5 alapító és 27 évdijas taggalKolozsvárii IBLB U,- - v - - -• evdyas taggal
eyarapodott. B. Nyáry Albert Beatrix magyar
királynéról II. András nejéről értekezett. Szabó
Károlydr. PaitZerGyulának „A. bujdosók 1672-ki
támadása" czimü dolgozatát, Véghelyi Dezső id.
gr. Teleki D imokosnak: „Bástya György emlék-
irata Rudolf császárhoz Erdilyt illetőleg 1602-
ből" ez értekezését olvasta fel.

Az elnök zárszava fél 2 órakor rekeszté be a
g\ ülést.

Két órára a társulat tagjai Kolozsvár városa
által a redoute termében rendezett banquett-re
voltak hivatalosak. Az ebéd derült társalgás és
érdekes toaaztok közt folyt le. Először az elnök
emelt poharat az uralkodóért, mely felkoszontts
általános éljenzéssel fogadtatott.

adatta! fogja g

irodalmat.

inden
"azdagitani a magyar
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Irodalom és mii veszet.
** (Uj könyvek.) Jókai Mór legnépszerűbb

és keveltebb regénye a „Magyar Nábob" harma-
dik kiadásban jelent meg Heckenastnál mint Jókai
munkái népszerű kiadásának 38—43 kötete. Ára
2 frt 40 kr.

Kautz Gyulától is jelent meg Heckenastnál
egy nagybecsü munka: „A nemzetgazdasági esz-
mék fejlődési története és befolyása a közviszo-
nyokra Magyarországon." A Fáy-féle alapitvány-
nyal koszoruzott pályamű, melyről az akadémia-
birálók annak idejében nagy elismerréssel nyilat-
koztak. A nemzeti fejedelmek korától fogva nap-
jainkig terjed s hat időszakra van osztva, melyek
közül az első 1715-ig, a második 1790-ig, a 3-ik
1825-ig, a 4 ik 1840-ig, az 5-ik 1849-ig, a 6-ik
1865-ig terjed. Legkisebb az első könyv, meJynek
adatai legnagyobb részben még lappanganak vagy
feldolgozatlanul hevernek. A többiek mind kime-
rítőbbekké lesznek, a mint napjainkhoz közeled-
nek. A 602 lapnyi, nagy és sűrűn nyomott munka
ára 4 frt. 40 kr.

„Adomák és jellemző vonások a forradalom
s honvédéletből" czim alatt ugyancsak Heckenast
egy 12 ives kis füzetet adott ki, melynek ára 80 kr.

** (A Kisfaludy-társaság) kiadásában mint
pártolói illetmény 1868-ra jelent meg a Fritjof
monda, Tegnér első rangú svéd költő műve, Győry
Vilmostól fordítva, palyanyertes műfordítás. A
mű eredetije az északi irodalom eiryik legbecsesb
terméke gyanánt van elismerve. Megragadó szép-
ségekkel teljes költői elbeszélés az északi mondák
alapján; előadásán az egyszerűség, érzelem skép-
zelet egyesült bája ömlik el; az alakok egyénisé-
gekként válnak ki, természetes s művészilegjellem-
ző vonásokkal; a nyelv a mondák és ódon költészet
bájos nyelve. A fordítás legnagyobb részben méltó
az eredetihez s irodalmunk nyereségei közé szá-
mitható, mert mig a német irodalom e kedves mű-
vet számos külöuböző fordításban birja, nekünk
azt mindeddig nélkülöznünk kellé. Győry Vil
mos az eredetinek változatos műformáit nagy
gonddal és szerencsével ültette át s a magyarosság
élvezhetőségét sok helyt kitönően birta összekötni
az idegenszerűség zamatával. — A jeles költe-
mény, mint emiitettük, a Kisfaludy-társaság pár-
tolói illetményéül jelenvén meg, külön nem kap-
ható. De egymaga is érdemes arra, hogy a társa-
ság pártolói közé álljon valaki, kivált miután
olcsó árért (évenként 60 iv. 4 frt) sok jeles ere-
deti és fordított művet ad a társaság. — Ugyan e
kiadásban jelent meg Szibill története Feuillet
Oktávnak, a jelen franczia regényirodalom egyik
elsőrangú költőjének érdekes és belbecsü regénye.

** (A magyar Shakespeare-kiadás ügyében.)
A Kisfaludy-társaság Shakes-peare-kiadása szá-
mára még a következő színmüvek nincsenek lefor-
ditva: „Tempest," „Twelfth night," ,,Much ado
about nothing," „As you üke it,",,AU's well that
ends well," ,,Pericles," ,,Cymbeline," „Romeo és
Júlia," „VI. Henrik" (három rész), Greguss Á.
mint titkár a Kisfaludy-társaság részéről fölkéri
ilyen munkára kész és képes irótársait, szíves-
kedjenek őt fordítási szándokuk felől értesiteni,
megjelölvén a vállalandó színmüvet vagy szinmü-
veket, meg az időt is, melyben körülbelül munká-
jokat a Kisfaludy-társaságnah bemutathatják.

** („A választások előtt") czime egy uj poli-
tikai röpiratnak, mely Ráth Mór kiadásában név-
telenül jelent meg, elegáns kiállítással s érdekes
tartalommal. A röpirat részletesen fejtegeti a
Deákpárt művét, az 1867-diki kiegyezkedést, bí-
rálat alá veszi a baloldali ellenzék politikáját s
azon eredményre jutt, hogy a kivívott alapon kell
a reformok utján előbbre haladni. — Pártmű, de
mindenik párt figyelmére méltó s azért ajánljuk
mi is olvasóink figyelmébe.

** (Jog- és államtudományi könyvek jegyzéke)
czimii füzet jelent meg Eggenberger F. akadé-
miai könyvkereskedésének kiadásában. A kis fü-
zet magában foglalja ugy a hazai, mint a külföldi
(német, franczia, angol, olasz) irodalom neveze-
tesb jog- és államtudományi munkáinak czimeit,
8 miután a könyvek ára is föl van jegyezve benne,
czélszerü útmutatóul szolgálhat a könyvvásárlók
számára. Nevezett könyvkereskedés megrende-
lésre e jegyzéket bárkinek dij nélkül megküldi.

**( Az aradi színpadnak) egy új szinműve
van, melyet LukácsiSándor alakitott drámává Jó-
kai Mórnak „Magyar Nábob" czimű ismert regé-
nyéből. Mondják, hogy eléggé sikerült. — Ugyan_
azon a színpadon nem rég az „Akasztott ember"
czimű drámát is elő akarták adni, de a közönség
ugy megijedt a riasztó czimtől, hogy oly kevesen
jelentek meg, mikép jobban látták elő sem adni.

*• (Boér Emmát) szerződtették a pesti nem-
zeti színházhoz.

** (A népszínházi bizottmány) jelenti, hogy a
budai tanács és polgármester közvetítése folytán
sikerült a népszinházi társulatnak a nyári szinkört
okt. 15-díkéig hetenkint öt előadásra kinyerni.
,,Bem apó"-t tehát még elégszer előadhatják.

— (Jelentés.) Alólirott tisztelettel jelenti t.
tanártársainak, hogy a gymnasium I—II. osztálya
számára készített, a ft. dunam. egyház-kerület
által megvizsgált s ajánlott „Biblia-ismertetésíi-e,
melynek jövedelme felerészben a dunam. e. k.
tanári gyámegyleté, Ráth M. és Osterlamm K.
urak könyvkereskedésében kapható. — Gyönk,
azept. 22. Bocsor Lajos. .

Közintézetek, egyletek.
** (A dalárküldóttek Debreczenben)f. hó 21-én

tartották közgyűlésüket. Elnökül Komlóssy Imrét,
jegyzőül Zivuska Ferenczet kérték föl. Ez alka-
lommal határozatilag kimondatott az országos da-
lárszövetség megszilárditása, s a dalárdák jelen volt
képviselői ahhoz járulás végott felszólittattak.
Harmicznyolcz dalárda nyilatkoztatta ki, hogy a
dalárszövetségbe tagként belép. Indítvány tétetett
továbbá, hogy a „Zenészeti Lapok"-at a dalár-
szövetség hivatalos lapjául vegye át. Ez indítvány
kivitelével a központi bizottmány bízatott meg.
Ábrányi Kornélnak a dalárdák részéről jegyző-
könyvileg köszönet szavaztatott a „Zenészeti
Lapok" kiadásaért. A jövő országos dalárünne-
pély megtartására nézve határoztatott; hogy az
két évig ne tartassák; és a jövő dalárünnepélynek
hol és mikor való megtartását az országos dalár-
szövetség középponti választmánya határozza
meg. — Azután felolvastatott s kihirdettetett a
versenybizottmánynak bíráskodási jegyzőkönyve,
melynek eredményét, valamint a dalárünnepély
egyes részleteit társlapunk a „P. U." hasábjain
már ösmertettük. — Erkel Ferencz a dalár-szövet-
ségnek holtig való karnagyává kiáltatván ki, or-
szágos érdemei elismerésejeléül, marandandó emlé-
kül egy billikom készittetése inditványoztatott a
már emiitett küldöttség által. Ennek megcsinálta-
tása el is határoztatott, s költségét a dalárdák
aláírás útján fogják összetenni. — Végül az elnök
köszönetét fejezte ki, hogy a jelen országos nagy
dalárünnepélyt a dalárdák küldöttei oly fényesen
nagyszámmal látogatták. — A dalárok utolsó csa-
patja kedden búcsúzott el a szivélyességben ki-
fogyhatlan debreczeniektől. Az alföld hires városa

most már az erdész-egyletek küldöttjeit vendégeli,
s néhány napig újra élénk lesz, mig ki nem fogy
a zajból és ünnepélyekből.

** (A szent-László társulat) Győrben tartja
nagygyűlését. A váczi püspök nyitotta meg szept.
23-án a megyeház termében. Mintegy kétszáz
tag volt jelen, köztük Cziráky János, Apponyi
és Zichy grófok. A pápához távirati utón küldtek
hódolati üdvözletet. — A csángói magyarok
ügyében állandó bizottmány választatott.

tak tűnni. Vén tapasztalt gazdák ebből hosszú
szép^őszt jövendölnek.

** (Az orsz. statistikai tanács) kimutatása
szerint az idei termésre nézve a begyűjtött ada-
tokból kitűnik, hogy a bevetett térfogat volt
3.190,076 hold búza, 1.903,030 hold rozs, 572,603
hold kétszeres, összesen tehát őszi vetés 5.692,709
hold, mihez még 23,300 hold tavaszi jő. A kimu-
tatott területen termett éa pedig: búza44.080,600
pozsonyi mérő, rozs 24.536,100 p. ni., kétszeres
8.509,300 p. m., és igy az összes kenyértermény
77 millió pozsonyi mérőt meghalad.

Balesetek, elemi csapások.
** (Tragikus eset.) A barsmegyei Zselizen

Laszlovszky Károly köztiszteletben álló gazda-
tisztet azon szerencsétlenség érte, hogy a mint
a cséplőgépet szemléié, a szél köpenyegét a gép
kerekeibe sodorta s ezek oly gyorsan rántották a
gép alá, hogy egy perez alatt szorgalmának áldo-
zata lett. A gép a mellkast betörte, a nyakszir-
tet kicsavarta s kezét három helyen is összetöré.
A boldogtalan félórai szörnyű szenvedés után ki-
lehelte lelkét. E szerencsétlenség annyira hatott
L. 94. éves gyöngélkedő nagyanyjára, hogy más-
nap ugyanazon órában meghalt, a f. hó 16-kán
együtt temették el a nagyanyát s az unokát.

** (Verbón) egy fiatal nő az égö petróleum
lámpa tartalmát ruhájára döntvén, az meggyűlt, a
szegény nő borzasztóan összeégett és sebei követ-
keztében nemsokára meghalt. Férje, a ki a lángot
kezeivel akarta eloltani, szintén jelentékenyen
megsérült.

Mi njság?

Egyház és iskola.
** (A felolvasási nötanoda,) melyat Vachott

Sándor özvegye nyit meg, november elején fog
megkezdődni. A tanfolyam minden évben ősztül
tavaszig tart. Egy hóban legalább is 24 tanóra
leend, s fizetési dij havonkint 15 frt. A hölgyek e
helyen igen jó alkalmat nyernek magasb kiképez-
tetésükro. Előadok: Pulszky Ferencz a miveltség-
történetéből, Rónai Jácint a földtanból, Gyulai
Pál a magyar, Szász Károly a világirodalomból,
Xantus János a természetrajzból, Henszlmann
Imre a művészet történelméből, Than Károly
természet- és vegytanból, Szilágyi Sándor a ha-
zai történelemből tartanak egymásból folyó s vé-
gül egészen kikerekedő felolvasást.

— (Iskolai jelentés.) A gyönki ref. gymnasi-
umban a beiratások okt. 1-én veszik kezdetöket,
az iskolai és ünnepélyes megnyitása pedig okt. 7-én
leend. — Gyönk, szept. 22. 1868. Bocsor Lajos,
e. i. igazg. tanár.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (A budai hegyekben) már körülbelül befe-

jezték a szüretelést, és be is hordták a mustot.
A szüret azonban itt eem folyt le minden zavar
nélkül — több budaörsi szőlőmives megtagadta a
szőlődézsmát — és erővel akart szüretelni. Csakis
a budai kapitányság erélyes közbelépésének sike-
rült a megbomlott rendet helyreállitani. _ A
budai hegyek közt még mindig nagy csomókban
mutatkoznak esténkint a sz. János bogarak, melyek
különben augusztus végével rendszerint elszok-

j^f képviselőház) csütörtöki ülésében meg-
állapította, hogy másnap az 1868-ki budgetet veszi
tárgyalás alá. Á jövő héten előterjesztetik a69-ki
költségvetés is. B. Eötvös közhelyeslés közt indit-
ványozá, hogy a kitűzött tárgyak elvégzése után
a népnevelési törvényjavaslat vétessék tárgyalás
alá. Deák Ferencz pedig a pörrendtartásra vonat-
kozó törvényjavaslatra nézve inditványozá, hogy
az ne tárgyaltassék pontonkint a házban, mert
ugy elvégezhetetlen lenne, pedig sürgetős, hanem
azon bizottság, mely a munkát készítette, bizas-
sék meg az irányelvek megállapításával, és a ház
csak azokat tárgyalja. Közhelyesléssel fogadtatott
és határozatba ment.

** (Minisztereink,) gr. Mikó, Horváth, Ló-
nyay haza jöttek. Gr. Ándrássy egészségi álla-
pota egy izben roszabbra fordult; utóbb megint
jobbra fordultáról értesítenek. Most már csak
valami lényegtelen szembaja van, s alkalmasint
rövid időn visszatérhet a fővárosba.

** (A királynét,) midőn közelebb Pozsonyon
keresztül utazott, a pályafőnél a polgármester és
városkapitány üdvözölte. Királyné ő Felsége, ki-
nek kíséretében a magyar dajka is ott volt, a vo-
nat elindulásáig kisdedével együtt a vaggon
ablakánáHdőzött. Hangos éljenekkel üdvözölték.

** (0 Felségeik lembergi útjáról) ujabb tudó-
sítások érkeztek. Ezek szerint a Felségek okt.
2-kán érkeznek Lembergbe. A diadalkapunál,
melyet a Ferdinánd-téren állitanak fel, a község-
tanács testületileg nyújtja át ő Felségének a város
kulcsait; este fáklyásmenet lesz. Okt. 3— 8-kán a
Felségek a város közintézeteit látogatják meg;
kihallgatásokat tartanak, megjelennek a lengyel,
német disz-előadáson, az orsz. választmány-ren-
dezte bálon, stb.

** (Klapka tábornok) külföldi útjából haza
érkezett.

** (Katonák verekedése) volt Debreczenben,
f. hó 15-én. Ezt írják felőle: F. hó 15-én este vá-
rosunk egészen harczias színezetet öltött. —
Ugyanis majdnem minden utczán néhány száz
főnyi katonaság volt felállítva, mely rendszabályt
a Dommiguelek és a 23. sz. vadászzászlóalj közt,
ez este történt véres j összeütközések vontak
magok után. Az ellenségeskedések kezdetének, a
mint halljuk, a vadász közlegények által kötött
mulékony cselédismerettségek voltak okai, s már
10 nappal előbb a nagyerdőn elkeseredéssel folyt
a verekedés. A keddi zavargások ennek folytatá-
sát képezek, s igen szerencsétlenül végződtek,
a mennyiben 1 halott, 3 nehéz s 9 könnyebb sebe-
sült vitetett a péterfia, csapó és burgundia ut-
czákról a kórházba. A halott erdélyi születésű 26
éves 8 neve Kekedi Konrád. — Másnap igen
tartottak a zavarok megújulásától, azonban a ki-
állított nagyszámú őrség visszatartotta a rakon-
czátlankodókat.

** (Gyilkosság kaszárnyában.) A Szebenben
állomásozó Sándor czár gyalogezredből négy köz-
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Melléklet a Vasárnapi Ijság 39-ik számához
legény elhatározta, hogy káplárjukat, állítólago-
sán túlságos szigora miatt közösen meggyilkol-
ják. E végből egy éjszaka késsel és puskaütések-
kel halálra kínozták. Életéhez semmi remény. A
tetteseket azonnal kézre kerítették.

•* (Somogymegye) kérelme folytán a veszé-
lyeztetett közbiztonság helyreállítására már ki is
neveztetett a királyi biztos: Zichy F. volt ezredes.

** (Újvidék zászlója) hírbe jött. Miietics
t. i. mikor még polgármester volt, az rendelte el,
hogy a város zászlója minden vasárnap kitüzessék
a városházán. A kir. biztos azonban bevéteté.
Feleletet kértek tőle, hogy miért? Azért — úgy
mond — mert a város zászlóját Szerbia zászlójára
változtatták. Mindkettőnek ugyanazon színei van-
nak, csakhogy más sorban; Miietics azonban a
szerb fejedelemség szinsorát kölcsönzé át. így
egy magyarországi város idegen fejedelemség
zászlóját lobogtatá. — Miietics indítványa foly-
tán most a kormányhoz fognak fölirni, a zászló
levétetése miatt.

** (Fontos újdonság Rómából.) A „Journal
di Roma" egy pápai iratot tesz közzé a keleti hit-
vallású püspökökhöz, melyben őket a jövő évi
ökumaeni zsinatra meghivja, hogy az apostoli
székkel való egyesülés iránt határozzanak.

** (Vasmegye izraelitái) nagy értekezletre
gyűltek össze a kongressus dolgában, a a tanács-
kozás kezdetben magyarul folyt; de nem sokáig
birták a dicsőséget, s csakhamar németre fordult
a tanácskozás nyelve.

** (A kelet-ázsiai expediczió számára) Palu-
gyay Jakab pozsonyi borkereskedése 10,000 pa-
laczk vörös és fehér bor szállítására kapott meg-
rendelést.

**(Halálozások.) Gr. Gyulai Ferencz osztrák
tábornok, az 1859-ki szerencsétlen vezér, Bécsben
meghalt. 1798. szeptemb. 1-én Pesten született s
1816 óta az osztrák hadseregben volt. 1848-ban
Ausztria érdekében az olaszok ellen harczolt,
1849-ben rövid ideig osztrák hadügyminiszter is
volt. Tavaly adoptálta báró Edelsheim lovassági
tábornokot, ki a Gyulai-Edelsheim nevet vette
föl s most gr. Gyulai tetemes magyarországi bir-
tokát örökölte. — Moldován János Vízakna város
képviselője szept. 15-kén meghalt. — Wirth Mi-
hály, a veszprémi püspöki megye kanizsai kerü-
letének esperese 73 éves korában elhunyt.

** (Ajánlkozás) Egy fiatal embert méltányos
dijért zongoral-eczkéket óhajt adni, ajánlhat
Heckenast G. váczi-uteza 1. sz. a. zongora-ter-
rnében Pesten.

Nemzeti színház.
Péntek, szept. 18. „Utolsó levél." Vígjáték 3 felv. Irta

Sardou, ford. Szerdahelyi.
Szombat, szept. 19. „Portüii néma." Opera 5 felv. Ze-

néjét szerz. Auber.
Vasárnaj), szept. 20. „II. Hákóczi Ferencz fogsága.'1

Szinmü 5 felv. Irta Szigligeti.
Iletfö, szept. 21. „Völgy lilioma." Dráma 5 felv. Irta

Barriere; ford. Feleki.
Kedd, szept. 22. „Zrínyi." Opera 5 felv. Adelburg

Ágoston lovagtól.
Szerda, szept. 23. Először: .,A társaságból." Szinmü 4

felv. Irta Bauernfeld; ford. Szerdahelyi.
A német szinpadokon oly nagy tetszéssel fogadott

darab iránya helyes és — fájdalom — az ostor, melyet
benne írója forgat, még mindig nem fölösleges. Van a tár-
sadalomnak nálunk ugy, mint külföldön, egy osztálya, mely
még mindig büszkébb ősei, mint saját érdemeire, melyek
különben legtöbbször nincsenek is. Ez osztály tagjai képe-
zik a ,,társaságot," mely folytonosan fenn akarja tartani a
válaszfalat maga és az alsóbb ranguak, a polgári osztály
között. Ennek legeszesebb, legmunkásabb, legérdemdusabb
tagjai sem szerepelhetnek a salonok világában még ma
sem, midőn boldog, boldogtalan demokratiát emleget. Az
illetők a kor szava előtt bedugják füleiket. Csak az a sze-
rencséjök a derék középosztályoknak, hogy nem is vágyód-
nak abba a tört r-rel beszélő, kutyánál, lónál és finom

pletykánál egyébhez nem értő világba. Tisztelet a kivéte-
leknek, melyek — hála istennek, — egyre szaporodnak.
Bauernfeld a „társaságot" ostorozza darabjában, melyben
több a frázis, mi a közönséget az afféle darabokban nem igen
hatja meg, mint a komikus helyzet, melyen jól mulat. Nem
mondhatjuk jogosan vígjátéknak; inkább az ujabb divatu
franezia társadalmi színmüvek fajához vág, azok eleven-
sége, frissesége nélkül. Hiába keresnók benne a Laube
kerekdedségétis, azt a művészetet, mely egyetlen szükséges
szeget sem felejt el s egyetlen fölöslegest sem használ. A
darabban inkább Kóbert herczegnek, az államminiszternek
és Magdának, a polgárleánynak szerelme, mely igen fino-
man, szépen van irva, köti le és foglalkoztatja a hallgatót,
mint az összeütközés, melybe a szerelem által a herczeg és
Magda, a „társasággal" jönnek. De ez alig nevezhető ösz-
szeütközésnek. Egy herczegi családfőnek, ki azonfölül
államminiszter és a kit családja nemcsak szeret, hanem
tisztel és fél, csak egyetlen szavába kerül, hogy zúgolódó
testvérét, ennek leányát s a „társaságot" elhallgattassa,
mely kétségbeesik a kötendő mesalliance fölött. Ezt tud-
juk előre s a dolog kimenetelére nem vagyunk kíváncsiak.
Legeredetibb alakok: Feldern gróf, egy vén, semmittevő,
fecsegő, kinek pletyka, ló, kutya az eleme és Flóra, ki az
ábrándos gyermekből egyszerre régi családja fényére oly
féltékeny menyecskévé válik. Amazt Szigeti J . adta tele
komikus vonással s a közönséget gyakran megnevetteté.
Emebben Lendvainé asszony állított elénk egy igazi élő
alakot. Legmüvészebb része volt szerepének: búcsúja az
első felvonás végén bátyjától. Jókainé (a herczeg testvére)
újólag meggyőzött bennünket, hogy kitűnő művésznő s
Felekiné is sentimentalis szerepét sok érzésseladta. Feleki
játéka itt-ott eszünkbejutatta azt a régi élezet: oly fesze-
sen játszott, hogy frakkjáról leszakadtak a gombok. De
voltak sikerült jelenetei is. (tf.)

Csütörtök, szept. 24. „Porticn néma." Opera 5 felv.
Zenéjét szerz. Auber.

SAKKJÁTÉK.
461-dik sz. f. — Szirmay Jánostól

(meghalt aug. 20. 1868.)
Világos.

b o d e f g 1
Sötét.

Világos indul s a 4-ik lépésre matot mond.

A 456-dik számú feladvány megfejtése.
(Loyd Samutól, New-Yorkban.)

Világos.
1. Ffl-a6:
2. b6-b7
3. Ka8-b7:

Sötét.
b7-a6:f

Vc6-b7:f
tetsz. sz.

4. Vh8-c8 fmat.

Világos.
1
2. Fa6-e2
3. Vh8-c8f
4. Vc8-g4f mat.

SOtét.
Vc6-c2
Vc2—e2:
Ve2—g4

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
Debreczenben: Zagyva Imre. — Pesten: Rakovszky Aladár.
— Karczagon: KacsóLajos. — GeUén:GlesingerZsigmond.
— A pesti sakk-kör.

— (Gyászhir.) Szirmai Szirmay János a cs.
kir. 12-ik gyalog sor-ezred századosa, f". évi aug.
20-án élete 34- ik évében. Prágában meghalt. Az
elhunyt férfi a sakk-kedvelők köreiben, mint a

legkiünőbb feladvány-szerzők egyike volt ismere-
tes, s e tekintetben külföldön is nevezetes tekin-
télynek tartatott. Lapunk sakkrovatának állandó
munkatársa volt, s e rovatban számos érdekes
feladványa foglalt helyet. Béke poraira!

Szerkesztői mondanivaló.
— Karczag. D. E. A beküldött költemény (bár hibás

kéziratból másolva) csakugyan a Vörösmartyé, csakhogy
már megjelent és pedig először egy zsebkönyvben, azután
a költő összes müveiben (II. köt. 263 lap); a hozzá irt
jegyzetből pedig (313. lap) az is kitűnik, hogy nem annak
emlékkönyvébe Íratott, kinek ön véli, hanem Csanády
Jánosné Freyseisen Piroska asszonynak, kinek emlékköny-
véből Bajza József sorait nemrég mi közöltük. — Egyéb-
iránt a figyelmet köszönjünk. Fogadja üdvözletünket.

— T.-Tarján. A genrekép jönni fog. így is igen érde-
kes, bár még nyerne azzal, ha vége is oly modorban volna
irva, mint első fele, t. i. humoros elbeszélés alakjában az
elméleti tanítás helyett. Mit mond ön hozzá ?

— Kozma. D. V. A dal elég csinos s megüti a közöl-
hetés mértékét. Még ez évben sor fog reá kerülni. Kivá-
natának az uj évnegyedtől kezdve eleget teendünk.

— M. G. A költemények nem közölhetők. A búcsúz-
tatók verselése még nem biztos gradus ad parnassum. —A
kérdezett arczkép megvan és átvehető.

— Lenke, ballada. Igen hosszura van nyújtva s a bal-
ladái hang kevéssé eltalálva. Még kevésbbé a románcz; s
igy ezúttal nem találtunk a küldeményben közölhetőt.
Máskor tán szerencsésebbek leszünk.

— S r Sz.-Péter. Nem közölhetők.
— A. J. Nagy-Oroszi leirása nem megy feledésbe;

rajta leszünk, hogy képet is szerezzünk hozzá. A szliscsi
levél a közelebbről közlendők közt van.

— Fraknó-Váralja. K. B. Ujabb küldeményét kö-
szönettel vettük ; az albumot visszaküldjük.

— Kolozsvár. M. E. Az illetőt mi is ép olyannak
ismertük, a mint ön leírja. A választ alkalmunk volt. sze-
mélyesen átadni.

— S.-Patak. L. Ö. A lapot a kiadóhivatal még min'
dig az előbbi helyre küldte ; intézkedtünk a czim megvál
toztatása iránt.

Előfizetés! felhiyás

A VASÁRNAPI ÍJJSÁG
és

Politikai Újdonságok
1868. évi október—deczeniberi folyamára.

Előfizetési feltételek:
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok

együtt:
postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva:
Évnegyedre (október—deczember) . 2 ft. 50 kr.

Csupán a Vasárnapi Újságra:
Évnegyedre (október—deczember) . 1 ft. 50 kr.

Csupáu a Politikai Újdonságokra:
I Évnegyedre (október—-deczember) . 1 ft. 25 kr.

A két lap, öszhangzó tartalmánál fogva magá-
ban egyesit minden hasznos tudnivalót, s olcsó áránál
fogva minden osztálybeli olvasni szerető ember által
könnyen megszerezhető; — minélfogva a fentebbi előfi-
zetési felhívás a t. ez. olvasóközönség saives figyelmébe
ajánltatik.

S8f- Tíz előfizetett példányra rsndes gyűjtőinknek
mindazoknak, kik lapjaink számára előfizetéseket «*vttj-

teni szándékoznak - tiszteletdíjul egy ingyen példány-
nyal kedveskedünk. ' r

J T f P r
é n z e s 'évelek bérmentes küldése kéretik.

A Vasárnapi Újságból - Í „ I V Ó évi július

A Vasáru. Újság és Polit.üjdonsásrflk
kiadó-hivatala.

(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)

Hónapi- és
hetinap

H E T I - N A P
Katholikatt és protestáns

naptár
Gdrög-orosz

uaptár
Izraeliták

napiara

37
28
29
80

1
2
3

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt
Péntek
Szomb.

Szeptember
D 17 Kozma D. :DlOKoz.D.
Venczel király Venczel
Mihály föangy. Mihály
Hieronymus Jeromos
Kemigius pk. ©'Aladár
Teophil püsp. ] Lucián
Kandid vért. i Fejér

Szept. (d) liTisr. 5629
1 5 F 1 7 Nicetás 11
16 Euphemia
17 Zsófia
18 Eunjenius

|il9 Trónra
20 Eustachius
21 Kodrát

12
13
14 Abdon
15 Sat. fiún.
16Sát.2.fln.
13 S. Béres.

184 35 5
185 34
186 33
187 32
188 31 i 6
189 30;6

5 58 ő 43.;339 59j
Oiö 41Í352 01
l i ö 39Ü 4 10|
215 37;! 16 56!

este
6 18

8 11
4 12

regg.
6 18

190 29;6 4|5 35'! 20 25- 6 45 7 22
Hold változánai. © Holdtölte 1-én 9 óra 14 perczkor este.

TARTALOM.
Tonna Károly (arczkép). - Mezei élet. - A fenyő

és a vadrózsa. - A repülő hajók (képpel). — A petro-
leum-gyárbeli égés Budán (képpel). - Lenkey honvéd
tábornok síremlékének leleplezése Aradon (képpel). —
•̂  rablóság Magyarországon. — Egyveleg. — Tarbaz:
A magyar történelmi társulat első vidéki gyűlése Kolozs-

j vártt. — Irodalom és művészet. - Közintézetek, egyletek.
- Egyház és iskola. - Ipar, gazdaság, kereskedés — Bal-
esetek, elemi csapások. — Mi njság? — Nemzeti színház. —
Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.

FfleMs szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-utcza 21. ez.)
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HIRDETÉSEK.

Heyek Adolf,
rövid- és szött-áruk-raktára Pesten,

síité-iitcza a rokkantak-palotája átellenében a szerviták temploma kötelében
£7"

ajánlja legnagyobb választékban s kitűnő minőségben angol, franczia és rumburgi

varró- és kötöczérnáit
vászon- 8 pamut, kártya- és or§ó-czérnáit, különösen varrógépek számára, valódi pottentlorfl, valamint mindennemű kötő-, himzo- s hor-
Sonyzó pamutjait, íVnyes- és berlini gyapjú fonalait, vászon- s pamut szalagjait, paszomány, zsinór s topátiyfűzöit, a legjobb es leg-
tartósabb inggombjait, velenczei- s csen üveg-gyöngyeit, varró- s gombostűit s más egyéb tüáruit; különösen

fpgF** az őszi- 8 téli t;vszakra ~^M| ajánlja ^ ^ mindennemű kűtütt s szövött árnezikkek ""sj|f|
nagyszerű raktárát, dúsválaeztékban u. in. mellények, nadrágok, harisnyák éa botosokat minden megkivántató nagyságban, nők, férfiak s
gyermekek számára; kaphatók még raktárában a legújabb s legizlésteijebb horgolt s kötött fokotok, shawlak, inell-melengetök, öltönyök,
jupek s keztyük, e minden e szakba vágó áruezikkek nagyban és kicsinyben, a lehető legjutányosb áron.

$ÜF* Levclbeli megrendelések, gyorsan a pontosan eszközöltetnek; nem tetsző tárgyak egész készség-
gel kicseréltetnek, vagy visszavétetnek. 241 (8-3)

FÜGGÖNYÖK,
moll és csipke 4 ft 50 krtól 15fúg

Türscta F.-nél Pesten,
váczi-utezaa oagy Kristóf mellett.

Nöi vászon czikkek,
minden áron.

251 (1-4)

K&NYAJÓZSEF
(előbb Böhm és Kánya)

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

minden évszakra
dúsan ellátott

legújabb bel- és külföldi

női-divatáru
200(4-6)

Perkail, shirtiog, moll,
brüsseü toll, blondfond, clűnysasö-

vet minden á on

Türsch F.-nél Pesten,
váczi-uteza „a nagy Kristóf" mellett.

imzett szélek, beiéi ok stb.
253 (1-6)

Haszonbérlet.
Sz.klr Debreczen város közönsége által,

az ingyen iskoláztatás koltaégeinek fedezé-
gére, a helybeli ref. egyház haaionvételébe
átbocsátóit úgynevezett ,,kisnyiUsiföldek"-
ból, az „Ondod " és bi'lsólegeló között, fekvó
rét, mily né >y táblában összesen 637 kat.
hold és 300 D ö et teszen, az egyhái ta-
nácsteremében, f. évi októ ier hó 8 án <l e .
9 órakor tartandó nyilvános árverele's utján,
külön táblánkint, vagy a körülményekhez
képest együttesen is, f. évi október hó 1-ső
napjától számítandó 12 évre, haszonbérbe
fog adatni; melyre a bérleni kívánók, kelló
bánompénzzel ellátva, ezennel megluvatnak.
— Az árverelési feltételek az egyház pénz-
tári hivat alábsn, vagy a gazdasági szakbi-
zottsági elnöke Komlóssy Imre urnái, addig
is megtekinthetők; hol a kitűzött idóig.
zári ajánlatok (offertek) is elfogadtatnak.

264(1—8)

K0H1Y PHIL1PPE
(Patek, Philippe és tárna genfi órások tanítványá-

nak jóhiril

ÓRA-RAKTÁRA
PESTÉ M.

Dorottya-utcza 2. sz. a., a „magyar király"-hoz ezimzett
szállodával szemközt,

ajánlja leKkitfinAbb, jó és olcsó órákkal gazdatcon ellátott rakta-
rat, a évi jótállás mellett az alább következő árjegyzék szerint.

W Minden tőlem vásárolt óra, legyen az függő, fekvő, vagy bárme'y
állapotban levő, — általam a legpontosabbans a legszorgalraasban van kipróbálva.
Egy általam kiadott könyvecske, melyben leírva van, miszerint mikénc lehet egy
zsebórát hosszú ideig rendes állapotban fentartani— kiegyenlítési tabellával együtt,
melysserint az orak, a napórák szerint igazithatók, — tisztelt vevőimnek ingyen
adatik.
Ezüst henger-órák 4 rubinra 10 — 11 forint

„ „ arany-foglalvánnyal, rugóra 12—18 „
„ „ hölgyek szamara 14—15 „
„ „ 8 rubinra 14—15 „
„ „ kettős födéllel 15—16 „
» „ kristály-üveggel 15-16 „
„ horgony-órák 15 rubinra 16 — 18 „
„ „ kettős födéllel 18, 20, 22 „
„ angol horgony-órák kristály-üveggel 19, 22, 26 „
„ horgony tábori órák kettős födéllel 22, 24 „
„ valódi remontoir órák (kengyelénél felhúzandó) . . . . 28—30 ,,
„ t ugyanazok kettős födéllel 35—38 ,,

Arany henger-órák (8 sz.) 8 rubinra 30—32 ,,
„ „ arany-köpennyel 34—36 „
„ órák hölgyek srámára 4—8 rubinra 25—28 „
„ „ hölgyeknek, zománcz és gyémánttal 40—45 „
„ „ „ kristály-üveggel 42—45
„ ugyanazok kettős födélJel 8 rubinra 40—45
„ „ zománcz és gyémánttal 55 — 67
„ horgony-órák 16 rubinra 36—40
„ ugyanazok, finom arany-köpennyel • 45—50
„ horgony-órák kettőa födélíel 56 — 58
„ ugyanazok arany köpennyel 65, 70, 80, 90, 96
„ ., kristály-üveg g arany köpennyel 60—76
„ horgony-órák hölgyeknek 36—40
„ ugyanazok kristály-üveggel 48—52
„ horgony-órák hölgyeknek kettős födéllel 50 -55
„ remontoir-órák 70,80, 90, 100
„ ugyanazok kettős födéllel 110, 120, 130, 150, 160 „

Inga-órák, hetenkinti felhúzásra 16, 20, 22, 24 „
„ óra és félóránkinti ütőre 39—42 „
„ óra és negyedóránkinti ütőre 48, 50, 55 „

Havi regulatorok 30—32 „
Ébresztők 5 forint, órával 7 forint.
Ezüst lánczok 4 ft. 60 kr., 5. 6, 6 ft. 50 kr. 7 ftig.
Legfinomabbak franezia modorú 8, 8 ft. 50 kr., 9, 10, 16 ftig.
Hosszú nyaklánczok 7, 8 ft. 50 kr. 9, 10. 15 ftig.

ÚF Vidéki megbízások az illeték beküldése vagy utánvétel mellett, leg-
pontosabban teljesittetnek. Órák cserében is elfogadtatnak. Inga-órák csomago-
lásáért 1 ft. 50 kr. számittatik. 196 (7 —lü)

9 ^ ~ Javítások, önalkotta eszközök és gépek segítségével 6 évi, Genf,
Brflsael és Paris legjobbhirü óragyáraiban szerzett tapasztalatok alapján két évi
jótállás mellett, a legjobban végeztetnek és olcsón számittatnak. Órák, melyek nem
•etsaenének, kicseréltetnek. — Említendő, hogy Pesten való tartózkodásom
röyíd ideje alatt is már jóhirnek örvendek, mit a folyton újuló megbízások bizo-
nyítanak. Mint eddig, ugy ezután is oda fogok törekedni, hogy javításokat legjobban
végmhessek ét csak'jól szabályzóit órákat adjak el; azért szives pártfogásért esd
tisztelettel K o , m P h i , j p p e > ó > a s y á r o s , Dorottya-utcza 2. sz.

A magyar kölcsönös

BIZTOSITÓ-BANK
(irodája régi posta-uteza 10.

sz. alatt),
gyakorlott ügynököket keres Pest
8 a vidék számára illő díj mellett.

SW* Ugyanott jártas gyakor-
nokok is felvétetnek. 247 (l)

Magyar olrasmanj kedvelői számára, ajánlra
Lauffer Tivadartól

5

.3 '8 : * á ^

11 . , # Pesten.
^ ^ Váczi utcza

| ^ 9. sz.
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Minden nemzet irodalmának legjelesebb
termékei 30 év óta rendszeresen összetéve.

238 (3-16)

Söveldei értesítés.
A növendékeknek, magánfinöveldémbe

az 186*/«-dik tanévre beírása történik f. év
szeptember 29-dik napjától kezdve október
8-ik napjáig. 214 (3—3)

A valláskülönbség nélkül felveendő
növendék lehet 6—16-dik éves, s oktatást
nyerhet, egyéni szükségéhez képest, az
elemi-, gymnasiumi és gazdasági akadémiára
készítő tudományokban.

Felvétetik pedig:
a) mint benlakó, nevelés és teljes ellá-

tásra; vagy

b) mint ugymondott félkosztos, ki a
szülei háztól reggel jővén be az inté-
zetbe, délben ott étkezik, s csak »
délutáni tanítás végeztével tért visz-
sza szüleihez; vagy végre

c) mint úgynevezett bejáró, ki csupán
a tanítás óráira jár be mind reggel,
mind délután az intézetbe.

Tudakozódásra részletesb felvilágosítás-
sal, s kívánatra az intézet ?programmjával
addig is, bárkinek, kész szívvel szolgálok
Pesten, ezukor-utezában 6-dik szám alatti
saját házamban. S z o n y i Pál s. k.
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Kohén J. J., bank- s váltó-üzlete
bevásárol s elad mindennemű állam- s iparpapirokat, sorsjegyek, záloglevelek, földtehermentesitési kötelezvé-
nyek s elsőbbségi kötvényeket és jelzálogi leveleket; bevált mindennemű arany s ezüst pénzek és szelvénye-

ket s külföldi bankjegyeket. — Felvállal.börzei megbízásokat s előlegez börzei értékpapírokra.
•wg-^ TJ^"I~|^ 7¥7^]%T"1 T~Ü~^~WT 1864-ki sorsjegyekre, húzás szept. 1-én 2% ft. a bélyegdij, főnyeremény 200,000 ft.
I i Y I ^ t i V i i J \ V !H 1 4 * l > i i l f l y sorsjegyekre, húzás szept. 15 én 2 % ft. s bélyegdij, főnyeremény 42,000 ft.

1 U 1 J 1 1 f M^ál 1 M. JLJK%. • Credit-sorsjegyekre, húzás okt. 1-én 3 % ft. s bélyegdij, főnyeremény 200,000 ft.
§0jjt"" 18 Ígérvényre 1 darab fpgfp' ingyért "^&&l adatik.

Tokeel helyezésül ajánlható s mindenkor kapható: 5%-tes magyar-vasüíi-kfilcsön-. 5%-tes
Ferenez-József-vasút és 5%-t«'S erdélyi vasat elsőbbségi ezüstkötvényei. 208(6-12)

SKRIVAN VINCZE
első magyar

selyem- és nemez-kalap gyári-raktára
PESTEN.

Főraktár: kigyó-tér.
Nagy választékú raktár, minden-

nemű selyem- és nemezkalapok-
b ó l , nrak, hölgyek és (eyer-
mekek számára, saját és külföldi
gyártmányok, kelme-vaeUsz-kala-
pok, bazi- és vadáseslpkák, knrs-
mak. nyakkendők, utazási nemez-
topánkák. úgyszintén hölgy! ne-
mvz-czipók bőrtalppal, papucsok
és egészségi n<-ineztalpak.

Az összes formák az alanti számok
szerint kaphatók. Vidéki megrende-
léseknél a mellette álló számok pon-
tos kitétele mellett, még a kalapok
árát, szinétés a fej nagyságát kérjük
megjelölni.

Kalapok, festés, tisztítás vagy
tlivatositás végett a legnagyobb
készséggel elfogadtatnak és gyor-
san elkészíttetnek.

t sz vadász-kalapok, zöldek és szür-
kék, 8.50, 4, 5, 6 ftig.

2. „ félkemények, feketék és szür-
kék, 3, 3 50, 4, 4 50, 5 ftig
félkemények és lágyak, fehér
és szürke 3, 3.50,4, 4.50 éftig.
félkemények és lágyak, fehér
és szürke selyem szegélylyel 8
3, 3.50, 4, 4.50. 5 ftig.
félkemény és lágy, fekete <«8
szürke 8, 3 50, 4, 4.50, 5 ftig.
kalapok ft. papok számára, si-
mák 4, 6 írt, selyem-nemez,
fin. 4, 5, 6, ftig.
félkemény és lágy, fekete és
szürke 3.50, 4.50, 5 ftig.
félkemény és lágy. fekete és
szürke, selyem szegélylyel 3.50,
4. 5, 5.50 ftig.
félkemény és lágy, fekete és
szürke 3, 3 50, 4, 4.50, 5 ftig.
félkemény és lágy, fekete és
szürke 3, 3 50, 4, 4 50 5 ftig.
legújabb alakú félkemény 3 50,
4, 4.50, 6, 5.50 ftig.

S.

4.

6.

8.

9.

10.

11

257 (1-2)

12. sz legújabbalaknvízmentes,kem.,
fekete és szürke 3.50, 4, 4.50,
5 ftig.

„ legújabb aliku félkemény os
szürke 3, 3.50, 4, 4 50, 5 ftig.

„ széles karimáju félkein, és lágy,
fekete és szürke 4, 4.50, 5 f'ig

„ legújabb alakú vizm. keménv,
fekekete és szürke 3.50, 4,
4.50, 5 ftig.

„ kemény, fekete, sima nemez és
selyemből 4, 4.50, 5, 6 ftig.

» egész lágy, fekete és szürke
8,8-50, 4,4.50,5 fcig-

„ inas- és kocsis-kalap, fekete
félkemény, 3, 3.50, 4, 5, 6 ftig

„ legújabb alakú félkemény és
lágy, fekete és szürke 3.50, 4,
4.50, 5 ftig.

,, legújabb alakú vízmentes kem.,
fekete és szürke 3.50, 4, 4 50,
5 ftig.
kocsis-kalpag,kemény és lágy,
fekete 3, 3.50, 4, 5, 6 ftig.
kucsmák 2 ft 50 kr krjával,
asztrakán 5 ftig, persa prém
5, 6, 7, 8 ftig.
Piros török sipka 1.80, 2 ftig
Huszársipka,piros és különféle
színben 3 50, 4, 5 ftig.
inas-kalap, fekete, fél és egé z
kemény 3 50, 4, 4 50, 5, 6 ftig.

Gyermek-kalapok kaphatók, a 3.
számúból félkemény és lágy 2, 2.50,
8 ftig, 9. számúból fekete és szürke,
selyem és bársonyszogélylyel 2 50,
8 ftig, keskeny szalaggal szegélyezve
2, 2.50, 8 ftig Csecsemők számára j
felálló karimával fekete és szürke 8,
3.50, 4 ftig, ugyanolyan tiszta fehér
4, 5, 6 ftig.

Keresztelő készletek
minden színnel bélelve 12, 15, 20—40

frtig

Gyermek vászonnemiiekí
ingek, iiosszuvankosok, paplanok,

s. n. t.

Türsch F.-nél Pesten,
váezi-utcza „a nagy Kristóf" mellett.

Árjegyzék bérmentve.

252 (L-6)

21.,

22.

23..
24.,

25.,

Nagybani és darabonkinü eladás.

Hatodik kiadás
(magyar nyelven harmadik).

A nemi
titkai s veszélyei

Értékelések a nemzés és nemi be
tegsí>gekról, ez utóbbiak óv- és gyógy-
módjaival.

Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. l todét , lyoni orvos

ragályelleni lesfbiztosb óv-
szeréről,

a férfi éanSi ivarszerek bonratani ábráival.
Ára: I ujforint.

Postán megküldve 10 krral több
utóvétellel 40 kr. több.

Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Dr. Eiber V. P
. „ .„ József-utcza 66-ik siámu

258(1-12) saját házában.

Dr. (irossmann, szem- és ífilorvos Pesten,
József-tér 11-ik szám alatt, Grosz-féle házban.

g f * Rendel hétköznapokon délelőtti 11 — 12-ig és délután 2—4 óráig. — H j

I Szegények srámára ingyen minden vasárnap délelőtti órákban. 203 (5—12)

4 tannióifjo felvétetik,
1* vagy 14 évkornak, egy érdemes ur
családnál, zöldfa-uteza földszinti lakás-
ban, a legjobb felvigyázat mellett, az ősz-'
szes ellátásért kívántatik havankint egy
személyre esendő 35 ft., évnegyedenkinti
előre fizetés mellett, a velökhozott ágyne-
műjükkel Értekezni lehet mostan az or-
szágút 13 ik számú házban, 15-ik aitó szám.

263 (1)

Néikülözhetlen minden honpolgárnak!!
HÁT II 3WÖR. kiadásában megjelentek:

Az 18678-ki eddig szentesitett

összes országgyűlési íörvényezikkek
és pedig:

1865/V-diki 18 törvényezikk. Zsebkiadás, ára . . . 40 kr.
1868 diki 26 törvényezikk. Zsebkiadás, ára . . . . 60
Mindkettő nagy 8-retö kiadásban együtt, ára 1 ft.

Országgyűlésünk jelen folyamában annyi életbevágó törvény — például ae adA-
tftrvény — lett már alkotva, hogy azokat mindenkinek bírnia kell. A többi szentesi-
teudó törvények gyorsan fognak következni. 249(1-2)

Titkos 207 (7 -12)

betegségeket
g makacs és üdült bajokat is ugy

koródában, mint magán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult m<5d szerint, sokszor a nél-
kül, hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gátoltatnélc, gyöke-
resen, bistosnn és gyorsan gyógyít

Med. dr. Ifelfer Vilmos
Pest, király-utcía 27. sz. Medetz-
házban, 1-ső" emelet, délelőtt 7-9-ig,

délután 1—4 óráig

%/gf Dijaeott levelekre azonnal
YálaseoHatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megkflldetnek.
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Lótulajdono^ok s gazdámok számára.
Hangok aüwizda-féle állatgyógyászati készitmények felett.

Közhasznú. A „Frauendorfer Blatter" ezimü igen elterjedt lap 16-ik számá-
ban Bajorországban, az oly sokszor említett korneuburgi niarhaporról,Fürst Ödön
szerkesztő úrhoz a királji Bajor kertészeti társulat elnökéhez irt levelében a kö-
vetkezőket olvassuk:

Tisztelt elnök ur! Inditatva érzem magamat, a nekem küldött korneuburgi
porról némelyeket önnel közölni. A tavaszkor, ön szíves barátságából emiitett por-
ból egy csomaggal tisztelteiéin meg. Én a2t, több megzeigazdának felajánlván,
hogy tegyenek azzal marhabetepaégeknél kísérletet, de fájdalom azzal senki próbát
tenni nem akart. Itt is csakúgy ment, mint. bárhol. Minden uj, Kenézen vergődhet
lábra, ha mindgyárt előreláthatólag a legnagyobb elör.ynyel jár is az.

Kevés idő után meglátogat a engem egyik társam, kinek gazdaságában a
többiközt egy tecski je volt, mely enni nem akart, tejet nem adott, s egyátalában
minden jel oda mutatott, bogy HZ állat már nen> fog sokáig élni. Én társamnak
azon okból poit adtam, ho.?y azt, a kapott utasítás szerint használatba vegye, s
vagy két hét utánra szt izenteté nekem, hogy a marhapor kitűnő jó, s kecskéje
már nemcssik fris és élénk, h^ntm rendesen eszik s három annyi igen jó tejet szol-
gáltat, ő, a marhaport, ezután mindég készletben fogja tartani házánál

Egy itteni mezei^azda, kinek egy darab szarvasmarhája állott istállójában e
rendkiviili eredményrek tudomására jótt s felkért engem, hogy szerezze meg szá-
mára is a port, melyre én öntől egy második csomagot kértem, s mely aztán a leg-
nagyobb eredménynyel használtatott.

Sokak altul sajnáltatik, hogy a por közelben nem kapható, az számtalanok
által vétetnék használatban, s nagy kelendőségnek örvendne.

Kraisdorf, Ebern mellett, Würzburg közelében.
Hammer C. József, tanitó.

A szerkesztőség megjegyzése. A kitűnő eredmény,melyet a korneuburgi mar-
hapor beteg háziállatoknál nyilvánit, valcban kétségen kivüli.

Mint háziszer, a korneuburgi marhí pornak egy gazdagságnál sem volna
szabad hiányoznia.

T i s z t e l t ur!
A közeli néhány helységben kiütött marhavész következtében marhapor

készletünkből tökéletesen kifogyván, s minthogy annak használata a legjobb ered-
ményeket idézi eló, kérjük önt, küldjön nekünk rögtön gőzhajón 200 nagy s 300
kisebb csomagot a pénzösszeg utánvétele mellett. tisztelettel

Pancsova. Rauschan Károly és fiai

Kwizda F. J. gyógyszeré.-z urnák Korneuburgban!
Tisztelettel kérem önt, a követkesö czim alatt: vAn fürstlich Ysenburg'sche

Hof-Oekonomie-Insj eetion r.u Büdingen im Grossherzogthumö Hessen" küldjön
nekem a már löbb izben öntől kapott üditö-nedvebél ujolag tizenkét üveggel
számadással együtt, mert az nuglepő sikerrel használtatott az itteni udvari istál-
lókban. — Büdingen. tisztelettel

Bradrtick, kamarai tanácsos.
Valódi minőségben k a p h a t ó : Pesten: TÖKÖK József gyógysze-

rész urnái, király-utcza 7. sz. H ; Thallmajer A. és társa; Ilalbaaer testverek;
Glatí J-és FrühwirUi. Rakodciay A. Budán: az udvari gyógyszertárban.—
Magyarországon majd minden \aros és mezővárosban van rakhely, mi koronkint a
legolvasottabb lapokban köztudomásra hozetik. 222 (1)

g'*± > # Hogy a t ez. közönséget a hamisítványok megvételétől meg-
\9 V í l S • óvjuk, ezennel tudatjuk, hogy csak azon csomagok és üvegek

a valódiak.iEflyek a knrneilburglkerületi gyógyszertár pecsétjét hordják magukon.

' ^

iskolák kezdetével ajánl

, TAKATSIA.
ja „vőlegényhez,
l fin ingt'Uet vászonból:
6 éves 1 ft. 30 kr., 10 éves 1 ff.
i 60 kr., J 2 - N éves lft.80 kr.

'/Színesek: 6 éves 1 (t. 10 kr., 10
/' éves 1 ft. 30 kr., 12 14 éves
' Í 1 ft. 40 kr.

Hnriapolamból: 6 éves I ft. in
kr, 10 éves t ft. 20 kr., 12-14
éves 1 ft. 40 kr.

Fiu lábra'nlok 6 éves 1 ft.,8éves
1 l«. 15 kr., 10 éves 1 ft. í.» kr..
13- 14 eves 1 ft. 40 kr.
y finomabbakat is.

Kia hid-uteza a ,,vastuskóhoz''czim-
zett házban.

Biztos é« gyvra megölése

patkányok 8 egereknek,
egy v». kir kiz. szab. patkány- és egér-irtó-szerrel

gyertya alakban.
Egf rtarpiH 4 r « 50 kr. a. é.

Valódüagkapható VvsU n: T Ö R O K JÓZSEF«,yóg>szerész urnái,király-utcsa
7 -L „. __ ge»zterc7.ebanyaii: Oröllner U. — Brassóban: Gyertyánfíy és fiai —
riaktornyán : Kárász A - KperjCHrn-. Xsembery J. - Eszéken: Deszáthy Ist-
vín — GvórÖÜ: LehnerF. — Jiwwiwvab.iu: DedovitsJ. - Kassán: NovellyA.
— kesstf.elyen : Wünsch F Su»3«is»arit: Woif J. - Lugoson: Kronetter J.
— N Becskereken: Nedeikovús. - Orosházán: G^bovits Demeter. — I'ápán:
Bermüller — P«n*»i»tiyfcaii: Scbvrz ?ülcp. - Hhnacxi mbatban: Maleter S. és Ha-
maliárC evsz — Soborsinban: Fiank«A. - Sopronban: Pachhofer L. - Seireg.
várt- Teutsch J. B. T«Haw-Ujl«Uoii: Roth l g n . - Újvidéken: Schreiber F
— Va.asiion- ÚT Halt.:r A. -- V.^ócae.s: Btíaz J. K. uraknál. 225 ( l_8)

Olvadékony alakban

N

=

Liebig-féie tápanyag
olvadékony alakban

lég űrben készítve

Liebe J. Pál gyógyszerész által Jrezáában.
Egy evőkanállal ezen készítményből a rendelet szerint

láwymeleg tejben felolvasztva, szolgáltatja a híres Liebig-
féle levest, az asszonytej kettős sűrűségének megfelelőleg.

Jelentékeny egyéniségek által ajánlva, mint pótlék az
a n y a t e j he lyet t , tápszer vérszegényeknek, gyo-
morbajban szenvedőknek és betegeknek stb.

Egy eredeti üveg ára utasítással ('•% r. f.) = 80 kr.
Főraktára Magyarországra nézve dr. Rothschnek V.

Emil gyógyszerésznél 250 (1—3)

Debreczenben.
SSF"" Vidéki eladók illendő kedvezményben részesülnek,

kivált nagyobb mennyiségű vételnél, s kéretnek becses meg-
rendeléseikkel egyenesen hozzám fordulni.

J ;
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A vadászat kedvelőinek.

KERfÉSZ és EISERT
Pesten, Dorottya-utcza 2. sz. (a „magyar király" szálloda átellenében)

ajánlják újonnan berendezett

Fegyver-raktárukat
Miután megszűntek azon nthézségek, melyekkel a fegyverek birtoka eddig

összekötve volt, különös feladatunkul tűztük ki, olcsó árak mellett tökéletesen biztos
és jó minőségű fegyvereket szállíthatni, s igy ezen crikk megszerzését mindenkinek
lehetségessé tenni; dús választékban ajánlunk ennélfogva:

Egycsóvfl fegyvereket 8 frt. 60 kitol kezdve
Ketcsovü percnssioH vadászfegyvereket 15 forinttól 60 frtig
Kétcsővü Lefanchenx vadászfegyvereket 50 formttól 100 ftig
Lefanchenx Revolvereket 11 forintól 50 frt'g
fiigner és társa Union-Revolvereit, gyári árak mellett 20 frtól 28 frtig
Egycsővü Esebpisztolyok párját 2 frt. 80 krtól 20 frtig
Kétcsóvfl iKCb-pií.ítolyok párját 5 frt. 30 krtól 25 frtig,

nemkülönben i'lobert-léle szoba-pisztolyokat és puskákat. Lefauchenx-tölté-
nyeket, mindennemű gyutacsokat, gyutacs-gépeket, vadász-tár-kakat, s a
vadászat minden egyéb és legu abb szükségleteit.

írásbeli megrendelések gyorsan 8 kűlftnOs figyelemmel tel-
jesütetuek.

= Kimerítő árjegyzékekkel kívánatra szolgálunk. 191 (5—6)

Két jó házból való vidéki tanuló felvétetik teljes ellátásra, egy helybe^
művelt családhoz. Bővebb tudósítást nyerhetni Pesten, fehérhajó-uteza
4-dik szám alatt, 1-ső emelet, 31-ik ajtó. 246 (3- 3)

(iililcroiii és Társa
látszerészek

a váczi-utezában Pesten,
ajánlják

legnagyobb választékban
legújabb

latcsoiltH.
Facons 'Duchesse, Allamande, Russe, Marquise, Elliptique, Poire és
Demi poire; bőr, elefántcsont, békateknő, gyöngyház, zománcz és Alu-
minum keretben 6 — 8 és 12 üveggel, tiszta szinvevők (Achromatisch)
a legolcsóbb árakért 5 fttól 60 ftig. — Kettős tábori-látcsőket, porosz
katonai latosok különös élességgel, tenge'részi látcsők, távcsők nagy
távolatokra, finom szemüvegek, orresiptetők és védszemüvegek, Schaf-
f'er és Budenberg-féle gőzfeszmérők gyári áron, hőmérők, érez légsuly-
mérők, borszeszmérők és ezukormérők, sveiezi rajzeszközök, górcsők,
vizszinmérők, hüvelykmérők, aczél és vászon szalagmértékek a legjobb
minőségben, a legolcsóbb szabott árakért. 259 (i—3)

HÚST Javítások legpontosabban eszközöltetnek.
Ul'SÍ* Használt látcsők cserébe elfogadtatnak.

Vidéki megbízásokra a legnagyobb gond fordittatík.

Tizenötödik évfolyam.

Pest, oktober 4-én 1868.

Előfizetési főitételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpan Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

g Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatasnál 10 krba. háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Brcsbrii : Opprlik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bclyeg-dij külön
minden igtat&s után 30 ujkrajezár.

Kiadó-tnlajdonos Hcckenas t Gusztáv. - Nyomatott; saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

A tizenhárom aradi vértanú egyikének,
Pöltenberg honvéd-tábornoknak sikerült
arczképét mutatjuk be ez alkalommal olva-
sóinknak. Arczképünk egyik első rangú
művészünk eredeti vázlata után készült, ki
viszont a tábornokról természet után vette
le. Szabadságharczunk kiváló alakjai, leg-
önzetlenebb hősei között méltó megemlé-
keznünk e férfiúról is, ki bár születésre s
nyelvre nézve idegen, magát szivében any-
nyira azonosította nemzeti ügyünkkel, s „hív
volt ahoz a halálig, még pedig a keresztnek
haláláig."

Pöltenbergi Pölt Ernő szü-
letett Bécsben 1814-ben. Szülei
jómódú, vagyonos emberek vol- *
tak, kik őt már korán hadi tano-
dába, s a folyam végeztével hadi
szolgálatba adták.

Majdnem huszonnégy évig
szolgált hűségesen a 4. (Sándor)
huszár ezredben. Minden alka-
lommal kimutatta ügyességét s
képességót, de a fonák osztrák
hadrendszer uralma alatt svad-
ronyos kapitányságnál többre
ö sem vihette.

A kapitány nem volt dics-
vágyó ember; rajongó ábránd-
ért, hiú álmokért sohsem hagyta
volna el a zászlót, melynek hűsé-
get esküdött; de a szabadság- és
alkotmányért folyt jogos küzde-
lem őt is a védelem terére szó-
lította.

Pöltenberg Ernő a deczem-
beri napokban már őrnagy volt;
mint ilyen vett részt Görgei visz-
szavonulásában, s először a mo-
sonyi összeütközésnél tüntette
ki magát.

Midőn Kazimir táján csapata
körülvétetett, személyes bátor-
ságával szabaditámeg csüggedő
embereit; tiszteivel előrohant s
magyar vezényszóval tört utat, holott kü-
lönben két szót sem tudott magyarul. Ez
v o l t a parendorf-köpcsényi csatában 1848.
decz. 16-án reggel, 15 foknyi hidegben, hol
a z ellenség kétszer annyi volt, mint a hon-
védség.

Másodszor a kápolnai szerencsétlen üt-

P ö l t e n b e r g E r n ő .
(1814-1849.)

kőzetnél találkozunk vele. Debrőnél a vizén
kellett átkelnie, hogy a Tótfalunál előnyo-
muló ellenséget oldalba fogja. Pöltenberg
tovább is a jobb szárnyon maradt s kivált a
debrői erdőnél volt dolga, melyet a császá-
riak mindjárt eleinte megszállottak. A mint
eztészrevette,azl-sőhonvéd-zászlóaljatküldé
kiüzésökre. Miután azonban az ellenség nagy
számmal gyarapodott, ismét visszanyomta a
mieinket. Pöltenberg ezután még kétszer
támadott, hogy az erdőt visszakerithesse; de
miután Colloredo egész dandára elfoglalta

P Ö L T E N B E R G E R N Ö .

az erdőséget, meddő fáradozás volt minden
kísérlet. Sőt az ellenség egy oszlopa az éj
beálltával Verpelét felöl váratlanul a mieink
oldalába esett, mire Pöltenberg Kerecsend
felé vonult vissza. A másnapi, február 27-ik
ütközetnél erősen gátolta Schlick csatlako-
zását a többi császári hadakhoz. Később,

lott cherub jelent meg Pöltenberg; látván
a veszélyt, rögtön négy század Sándor hu-
szárral vágtat be az ellenségre sjDessewffy-
nek időközben ismét rendbeállott huszárai-
tól s a még tűrhető rendben maradt 14-ik
honvéd zászlóaljtól támogatva, a vasasokat
Verpelétre űzi vissza.

A tavaszi táborozás további folyamában
újra feltűnni látjuk a hőst a hat-
vani nevezetes csata alkalmá-
val, midőn Schlick tábornok a
hatvani prépost lakában rendelt
estelinél kérkedve szólitá föl a
város elöljáróit, hogy néznék a
nyulászatot, melyet a magyar
táborban fog tartani.

Seregünk jobbról a Mátra,
balról a Zagyva s Csány, Bódog
és Túra helységek közötti mo-
csárok által volt védve. Ez elő-
nyös helyzetéből óhajtotta őt az
ellenség kiűzni. De reményével
kudarczot vallott; erős tüzérsé-
gére számított, hanem a mieink
sem maradtak adósok. A füstbe
ment ágyúzás után Schlick maga
egy dragonyos osztálylyal tá-
madást intézett a 9-dik huszár
ezred négy százada ellen, mely
aztán tetemes veszteséggel nyo-
matott vissza a túlnyomó erő
által; hanem 2 honvéd zászlóalj
és a Wisoczky lengyeléivel erő-
södött had újult erővel fogott
a győzelem kivívásához.- Mig
Wisoczky baloldalt némitá el
az ellenség ágyúit s szuronysze-
gezve nyomult előre, addig Pöl-
tenberg jobb oldalról a szőlőhe-
gyeket ostromolta, be is vette
és bekerítéssel fenyegette az el-

lenséget. Az első összeütközés ily szeren-
csés kimenetelének hire hamar elterjedt a
táborban s annak erkölcsi erejét, lelkesedé-
sét még inkább felbuzditá.

Schlick tábornok soha meg nem bocsát-
hatá Pöltenbergnek, hogy német létére
igy tönkre tette. „Csak nyelvem német, de

40-ik szám.


