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Folyvást előfizethetni

A HONVÉD
első magyar katonai hetilapra.

ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK:
Postán küldve vagy pedig Buda-Pesten házhoz hordva:

5 hóra auguszt—deczember . . 2 ft. 5 0 kr.
B ^ * Az előfizetők teljesszámu példányban részesülnek.
p ^ ~ Az előfizetési pénzeket Heckenast Gusztáv hírlapkiadó-hivatalába

(egyetem-utcza 4-ik szám) bérmentve kérjük beküldeni.

A „Honvéd" kiadó-hivatala.
Egyes szám ára 15 kr. (i_3)

PÉNZ
arany, ezüst-ékszerek és ingóságokért és ezekre
szóló zálogjegyekért, a legjutányosabb feltételek
mellett a kis-hidutczában 5-dik szám alatt, a „Vadász-
kürt" szálloda melletti irodában. Viszvásárlások tetszés
szerinti részlet-fizetések mellett. 2211 (1—8)

1864-ki sorsjegyek.
á t I é F ő é 2 0 0 0 0

5 hozás
évenkint.

Húzás szept. 1-én. Fönyereményi200,000 ft.,
készpénzfizetés mellett kaphatok alulirtnál vagy havonkinti 5 ft. részletfizetéssel

^ egy 100 ftos sorsjegyre és havonkint 8 ft. egy 1864-ki 50 ftos sorsjegyre.
ÍGÉRVÉNYEK 2 forintjával és 50 kr. bélyegdij.

TÁRSAS-JÁTÉKOK
4 ft. évnegyedenkint 20 db. minden osztrák sorsjegyre egy 35 ftos badeni sorijegy
hozzáadásával 25 részletenkinti befizetéssel. A befizetett összeg nem vész el mert
az összes részletek befizetése után a sorsjegyek eladatnak s a bejött egész összeg

20 részvevő közt fel fog osztatni.

Mailandi eredeti sorsjegyek 6 forintjával
100,000 frank fönyereménynyel.

mindennemű értékpapírokra, egyszerrei vagy részle-
tenkinti visszafizetéssel.
ío p J a d á c a mindennemű állam-, iparpapirok és
JO u iuuuaa sorsjegyeknek, arany- s ezfistpén-

eeknek a napi árfolyam szerint. 2209 (2 6)
BÍF* Vidékről jövő megrendeléseket gyorsan s pontosan teljesít.

KÁROLY JÓZSEF,
pénzváltó-irodája, Pesten, harminczad-atcza 3. sz. a.

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

TORVÉNYEK
hivatalos rendeletek gyűjteménye,

a nemzeti felelős kormány visszaállításától fogva.
Kiegészítő jegyzetekkel.

(1—8) Szerkeszti

ÖKRÖSS BÁLINT,
hites ügyvéd és magyar királyi igazságügyi miniszteri titkár.

Nagy nyolczadrét. Fűzve, borítékba.
Első füzet. (1-34 számig) 50 kr. Második fttzet. (35—70

számig) 50 kr.

Heekenast Gusztáv könyvkiadónál Pesten, (egyetem-uteza 4-ik sz.) megjelent és
minden könyvárusnál kapható:

A VÁLTÓJ06TAN.
Magában foglaló

, az átalános váltójogi elméletet,
a magyar váltójogot,

s a közönséges német váltórendszabályt rendszeresen előadva.

i™ * KARVASY ÁGOST,
egyetemi tanár ét magyar tudományos akadémiai levelező tagja.

Második tökéletesimett kiadás.
8-adrét (VIII és 168 lap), fűzve boritékban 1 forint.

A magyar

VÁLTÓJOGI ELJÁRÁS.
Az 1840-ki, 1844 ki törvényczikkelyek,

országbírói értekezletek határozatai
és némely

ujabb legfelsőbb rendeletek szerint.
Rendszeresen előadva, példákkal 9 iromáuymintákkal ellátva, különös tekintettel

osztrák váltójogi eljárásra.

w. „, KARVASY ÁGOST,
egyetemi tanár és magyar tudományos akadémiai levelező tag.

Második ujabb legfelsőbb udvari rendeletekkel bővített kiadás.
8-adrét (136 lap) fűzve boritékban 8» krajoíár.

A magyar alkotmány

UJABB TÖRVÉNYEI,
s az 1848-ki törvények módosítása.

Kiegészíti) jegyzetekkel.
Nyolczadrét. — Fűzve 30 krajczár.

A SZÜLÉKET ÉRDEKLŐ.
Hosszú időt igénybe vett szorgos tanulmányozásomnak sikerült a gilisztabetegség-

nek, mely a gyermekek sorából oly tömérdek áldozatot ad a sirnak, az általam feltalált
,,Giliszta-csokoládémban" tökéletes gyógyszert állitni elő. Használati módja a sze-
letek gbngyölén olvasha'ó. 2170(8—12)

Kapható Pesten: Tftrök József gyógytára és A. Thallmeier és társa kereskedé-
sében, s ezenkivül számos bizonylatokat tartalmazó könyvecskémben jegyzett t. bizományo-
simnál. Ára egy darabnak 20 kr., nálam helyben 6 darab egy forint. — Megrendelhető posta-
utánvétellel az egész birodalomba. ¥ 7 „ « _ _ » _ A _._O4 ,, U , n, , ..

s ÜXOCZer A g O S t S. K. gyógysz. Tokajban.

Die in Wien 1866 prfimiirte Samenhandlung

BRÜDEB FRANKL IN PRAG.
Schillingsgasse (Poric) 1074—2. Hotel „englischer Hof",

erbittet sicb rechtzeitig, unter Beifűgung von 10 fl. ö. W. als Angabe per Sack, Auf-
trage anf nachstehende, bewahrte, vorzüglichste, direct bezogene Original-3aatge-
treide nnd Winterrt>ps-Saaten unter Garantie der Echtheit:
Probsteier Saatroggen (Korn) ) 25 — Söfacher 1 in plombirten Originalsacken zu

„ Saatweizen j Ertrag V 1 Tonne ungefahr 2'/» niedcr-
„ Winterrapssnat ) österr. Metzen.

Effeetuirungrechtzeitiger Ordres: Raps im August; Roggen und Weizen anfangs
September; spatere so lange Vorrath, 14 Tagé nach Empfang.

Englische Saatweizrn, namentlich: Fenton, Hop«town. Hnnters, Winter-
Talerwrea, Redlbaff, Spaldjngs profillo, Kessingland, Hallets tcenealogischer,
Fern oder Aprll und andere in Sacken von ungefahr 2% niederösterr. Metzen Effec-
tuirung September; spatere Ordres vier Wochen nach Empfang.
Seelflnder Saatroggen (Korn) i in Sacken zu l'/» niederösterr. Metzen, Effectuirung
Seelánder Winterrapssaat j August; spatere Ordres 14 Tagé nach Empfang.

Perner empfiehlt sie ihr Láger sammtlicher
land- und forstwirthschaftiicher Samen und Gemüse-Samen,

jetzt insbesondere von Stoppelrűben (Wasser-), engl. Futterröben und Turnips,
Bnehweizen (Heidrkorn), amerik. Pferdezahnmals, Acker-und Riesenspörgel,
sowie auch von engl. Portland-Oment, engl. Stíinkohlentbeer, beMen ( hnmot-
teziegeln, Wiener-Neastfidter Binderpech, Fichleopecb, feinste belg. Wagea-
fetten, Pern-Guano, Knochenmehl etc. e tc , sowie selbe auch ihre Dienste beim
Ein- and Verkauí'landwirthschaftl. Producte und Fabrikate, für Landwirthschaft und
landwirthschaftl. Fabrikationszweige nöthigen Matériáién empfiehlt; auch zu Vorschtts-
sen auf dieselben. Schliesslich theilt dieselbe mit, dass sie für Oesterreich die General-
Agentnr der wiederholt mit den ersten Preisen, zuletzt auf der gegenwartigen Welt-
ausstellung betheilten

kön. preuss. pat. Kali-Fabrik von Dr. A. Frank in Stassfurth
übernommen hat. und empfiehlt zur Rapsbestellung, sowie zur Wiesen- und Kopfdün-
gung die Kalidangcmittel derselben unter Garantie der angegebenen Gehalte anrei-
nem Káli und Controle der lobi. agriculturcbem. Versuchsstalion in Prag, namentlich:
rohesschwefelsaaresKalilO -la%, rohe schwefelsaure Kalimagnesia 16-18%,
dreifach concentrirtes Kallsalz 30-38/«, (üniraih concentrirtes Kalísalz
50—53%, gereitiigtes scbwefelsaures Káli 89 -42%, rohe schwefelsanre Slagne-
sia, Kalkmagnesla. Sammtliche Diinger sind eingemahlen. Preiscourante, Berichte
über Anwendung und Resultate dieser Diinger, Frachtangaben etc, eowie auch unsere
Samenkataloge. und Berichte über Saatgetreide gralis und l'ranco.

!2i9i(3-i2) Brüder Franki, Prag:.

33-ík szám Tizennegyedik évfolyam.

Pest, augusztus 18-án 1867.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
t'snpan Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Ujdonaágoknt illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy anaak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
mindeu igtatás után 30 nlkr.

1848/9-ki c s a t a t e r e k .

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. - Nyomatott sajét nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt.)

Eigyszerii rajzunk az 1849-ki tavaszi ma-
gyar hadjárat egyik legszebb jelenetét idézi
képzeletünk elébe. E tér, mely megint csön-
desen és hallgatagon terül el előttünk, Izsa-
szeg mellett fekszik, hol 1849. april 6-kán
egy véres, de győzelmes csata napja viradott
s alkonyult a magyar hadseregre.

Hatvan után Bicske következett. Az itt
szerencsétlenül kezdődött, de diadalmasan
végződött csata utáni nap estveién (apr. 5-én)
Görgei másnapra ismét harczias rendele-
teket adott seregének. Damjanicsot és Klap-
kát Izsaszegnek indította. Aulichot pedig
Gáspárral(VII. ___
hadtest) egye- ^Zl
sülésre küldőt- - _J^ -~__̂
te, hogy ezt _ - ^- ~fz^ - "= " _ ~
Bag és Bese- ~~^i--^#^-==^"í_ -
nyö megtáma- ^ A^LJ^-^ÍEÍ .-- I
dásában födöz- --Í_-̂ z-_;V5F ^==3rjjr J^il
zes ha szükség, " j I ^ T ^ S S r - ^ i " ^ " -
gyámolitsa. - ^ I ^ T J L S ^ ? ^ ^ " " """_

Az izsaszegi
vidék, az ellen-
ség védelmi ál-
lására nézve
kedvezőbbnek
látszott, mint a
mieink táma-
dására. Erdős
dombjai erős
védelmi ponto-
kat nyújtottak,
kivált ágyúik
és röppentyűik
szerencsés föl-
állítására.

Jellasics
hadteste déltáj-
ban érkezett
Izsaszeghez s
mindjárt harcz-
ba keveredett
Klapkával, ki-
nek elöhadát
keményen vissza
megfutamitotta.

79
3. Az izsaszegi csatatér.

beszedésére. Jellasics, hadait némi vissza-
vonulással összpontosítván, rémséges tüze-
lést kezd Damjanics ellen, de ez csakhamar
szuronyt szegeztet a harcz e nemében már
próbált zászlóaljaival; deszándokával mind-
járt kénytelen fölhagyni, az épen odaérkező
Schlicktöl oldalba fogatván. Erős védelmi
állásba tevén tehát magát a Rákos bal-
partján elvonuló erdős dombokon, innen az
ellenség ismételt támadásait erélyesen visz-
szautasitja s mindannyiszor előbbre ront
hősies honvédéivel.

így hullámzott a harcz ötödfél óráig.

1848/8-

is nyomta, s rendetlenül
Klapka, a szerencsétlen

kezdet által megzavartatva, már-már föl-
hagyni készült a harczczal, midőn szeren-
csére Damjanics hadteste is a harczvonalba
lépett 8 föltartván az ellenséget, időt szerze
Klapkának kissé megkuszált dandárai rend-

id csataterek: 3. Izsaszeg. — (Than Mór egykorú vázlata

Ekkor jelent meg Görgei is a csata színhe-
lyén. Klapka is, a szintén előre nyomuló
Aulich által biztatva s támogatva, végre is-
mét tevékeny részt kezde venni a nap har-
czi munkájában, melyből már visszavonu-
lásra parancsolta volt zászlóaljait. Uj leiek-
től telve egyszerre minden ponton megkez-

dődött az előrenyomulás. Görgei, a nagy
és kétséges pillanatokban oly döntő elszánt-
ságával állt az egész hadmüvelet élére; Dam-
janicshoz robogott, ki a jobb szárnyon, zú-
golódva a bal hanyatlása miatt, de törhet-
len erővel ta r tá magát s uj erőt önte belé
azon hirrel, hogy Klapka is, Aulich-csal
erősödve elönyomulóban van.

Az előtérben Izsaszeg égett. Az egész
vonalt ágyufüst s csatazaj tölté el. Damja-
nics ismét támadó müveletet akara kezdeni;
de Görgei tanácsára hajolva bevárá, míg a
jobbról elősiető Gáspár is, s a balszárnyon
_ Klapka eléggé
=Jf==Z^ = 3=>~:^__ visszatolhatják
. 1 3 ^ - = ^ ^ . " ^ — ^ — ~_z a z ellenséget,
- ^ ^ - " ~ n o g y aztán tá-

^~-I^^E^~^L madása döntő
^-"^VX/Xir-- " -- legyen.
— " ~"S=- ^-- - 1 " E vég-kime-

^--^ ^_ - netelen már*
__Ji^- V>- nem is lehete

_ "̂~=_"r-r --- kételkednuBal-
szárnyunk vol$
első, melyen

Klapka és
Aulich diadal-
masan vissza-
nyomták az el-
lenség jobb

szárnyát veze-
tő Jellasicsot,
ki erős helyze-
téből kiszorít-
va általok, si-

etve vonult
vissza Gödöl-
lőre. A szélső
jobb szárnyon
azonban Gás-
pár, miután

Bagról előnyo-
mulva Bese-

nyőt ostrom-
mal bevette, s

további munkálatra rendeletet nem kapván,
a helyett, hogy egyenesen Gödöllőre, az el-
lenség háta mögé nyomult volna, Besenyő-
nél tét lenül töltötte a nap hátralevő részét.
E hiba nem engedte a győzelmet oly nagy-
szerűvé lenni, mint különben leendet t ; me
ha ez is bekövetkezik, az ellenségből al"

után.)



menekülhet valamely rész Pest felé, s a had
járat jóformán he lett volna végezve.

Damjanics hiában várván Gáspár elönyo-
múlását, de a balszárny által eléggé tárno-
gat.va,erélyesen újra kezdette s laskadatlanúl
folytatta a harczot, késő éjig; inig végre 11
óra tájban az ellenség tüze egészen elnémult
és Schlick is Gödöllőre vonult vissza.

A győzelem tehát határozottan a mie-
inké volt, inert a csatatér az egész vonal
hosszában kezünkben maradt.

A nap mindkét részen tetemesen volt
megfizetve. A ellenség valószínűleg keves-
bítve, hatszázra számította halottait és se-
besültjeit; ez utóbbiakat másnap hosszú
szekér-sor szálitotta a reménykedő s örvendő
fővárosba Ítészünkről közel kilenczszáz volt
az áldozatok száma; s a legnagyobb rész
Damjanics hősi hadtestéből.

De az izsaszegi nap dicsősége megara-
nyozta az elesettek véráztatta fekhelyét.

M é r t . . . ?
Mért visel oly sötét ruhát?
Kérdezd meg az éjszakától;
Sötétsége, némasága
Azt mondja, hogy:
Lement a nap, azért gyászol!

Kérdezd meg az őszi felhőt:
Mért borúi le völgyre, bérezre?
Hulló könye, borongása
Azt beszéli:
Fáj, hogy elhúllt a táj disze!.

En vagyok az éjszakának
Bizalmasa, gyászos társa.
Őszi felhő az én lelkem
Búja; s könye
Az enyemnek hű képmása.

Leborulok néma gyászban,
Virágtalan, kopár dombra :
Reményimnek zöld levele,
Hullt virága
E domb alatt hever porba!

A n n y i é d e s . . .
Annyi édes, annyi drága emlék
Fűzi hozzád fájó lelkemet még;
Fát volán az elrepült időnek
— liégi fénynyel — melyek átverődnek! . . .

Messze tőlem, mintha most is élnél;
Ott, keletre . . . édes jó szülédnél!
Mintha most is arra számithatnék:
Hogy idővel ölellek, látlak még! . . .

Annyi édes, annyi gyöngéd emlék
Fűzi hozzád fájó lelkemet még . . .
Boldog órák, beteljesült álmák!
Ah, hogy most már annál jobban fájnak!

Árva szivem' ugy elcsalogatja
Multunk egy-egy boldog pillanatja:
Hogy perez alatt ezer vágya támad,
Hagyni mindent . . . elmenni utánad.

Menni, oda, a hol megszakadnak
Vágyak, kínok, emlékek, siralmak;
A hol aztán aludhatnám véled
örökké . . . vagy „mig a por megéled!'1

Soós Miklós.

Sziimyei József honvéd főhadnagy
1848/9-ki naplójából.

- 1849. július l-jétől-október 5-ig. —

(Komárom kirüli küzdelmek. — Dicsőség végíelvillanása
aug. 3-kán. - Fegyverszünet; alkudozá^k és capitulatió.)

Komarom, július 1.
Az ellen közeledett Csallóköz felől. Koszto-

lányi dandirja fegyverbe állott; a 18-dik zászló-
alj Keszegfalvára; a 37-dik és 64-dik hat ágyúval
8 kevés lovassággal lrjta. u felé indultunk, naoy
volt a sár, az eső pedig esett. — Az ellen a Sz.
Páli pusztán volt, erős positióban, ágyúi a dom-
bon kiszegezve, gyalogsága a majorban és az er-
dőben volt elosztva. A 64-dik zászlóalj a Duna

40<;

mellett, mi az országúton vonultunk felfelé. Szem-
közt álltunk az ellennel, csatára készen, lőtávol-
ban farkasszemet nézve egymással, mindenki várta
az első lövést, de egyik rész sem lőtt. Az eső sű-
rűn esett, egyhosszat álltunk ezen bizonytalan-
ágban, midfín végre az eső megszűnt és mi (3-dik

század) csatárlánczba húzódtunk ki, melynek jobb
szárnyát nedves gabona földek közt kellett kiállí-
tanom és igazgatnom, az 5-dik és 6-dik század és
a 64-dik zászlóalj az erdőnek mentek részint csa-
tárlánczban, részint tömegben, és szünet nélkül lö-
völdöztek az ellenre, azok pedig viszont. Vagy
háromszor visszanyomták mieink az ellen csatá-
rait, de azok ismét visszanyerek állásukat. Az
ellennek három ágyuja lévén, mindaddig nem
lőtt azokból, mig Aranyosról két izben erősitést
nem kapott: ágyút, gyalog-katonaságot és lovas-
ságot, ekkor ő is elkezdte az ágyúzást; mieink
már ezelőtt többször az ellenséges tömeg közé
találtak jól irányzott lövéseikkel. Csatáraink lő-
fegyvere többször csötörtököt mondott, mert az
esőben megázott, s igy azok akadályozva lettek a
lövésben; ezt a hulánusok hasznukra fordítván, ránk
rohantak, de honvédeink gyorsan tömegbe futot-
tak és fogaikat vicsoritva, az az csillogó éles szu-
ronyerdő és pár sikeres lövés fogadván őket,
visszairamodtak. — Végre a túlerőnek engedve
egy leégett majorhoz hátráltunk, hol tömegbe
állva vártuk az ellent, de az nem követett ben-
nünket, mi pedig a nádorvonal (Komáromnak
Csallóköz felőli erőssége) védelme alá vonultunk
és a szabadban táboroztunk. Veszteségünk : a 37-ik
zászlóaljból egy halott az első századból, néhány
sebesült, ezek közt Mayer őrmester lábába kapott
nehéz — puskagolyó okozta — sebet. Laluhay
Őrmester pedig könnyű sebet; a 64-dik zászlóalj-
ból három esett el.

Július 2.
Ma reggel 10 órától estig tartott Dunán túl

az ütközet. A Monostor körül roppant ágyúzás
volt. Elcsüggedtünk kissé, midőn egy óra körül a
monostori erősségben puskáztak és azt az ellen-
ség bevette. Már a sziget orráról ágyuztak fel, de
csakhamar Görgei maga vezetvén a rohamot, ki-
kergették őket onnan. Az ellen Ó-Szőnybe há-
romszor nyomult be, de mindannyiszor visszaüze-
tett. Ezen kemény ütközet az ellen visszavonulá-
sával, de eredmény nélkül végződött, Részünkről
elesett egy huszárkapitány, vadászőrnagy; Cle-
mentisz alezredes és Gregorics tüzérhadnagy pe-
dig keményen megsebesültek, ezeken kivül szám-
talan az áldozat. Görgei maga is két sebet kapott,
midőn törzstisztei mellett körülfogta őt az ellen,
de kivágták magokat.

Július 3.
Délelőtt 10 órakor előnyomultunk a leégett

majorhoz Újfalunál, az ellen a Sz. Páli pusztán
volt, hozzánk csekély távolban. Századunk ren-
deltetvén ki előőrsre, velők voltam én is, előőrsön
álló honvédeink az ellennel társaloghattak, oly
közel álltak egymáshoz, mit tettek is a tilalom
daczára. Lövés egyik részről sem történt.

Július 4.
Hajnal felé lármát hallunk, fegyverbe álltunk,

lövések ébresztettek fel bennünket; a huszárok
sebesen jöttek befelé, egy hulánus jól érthetően
utánok kiált: „állj meg ha . . . . ;" de azok nem
álltak meg. majd a gyalog előőrsöket tipratták el;
ezt látván embereink „elfognak bennünket" kiál-
tással még nagyobb zavart okoztak ; összeszedtük
tehát magunkat és visszahúzódtunk zászlóaljunk-
hoz, de segélyt kapva ismét elfoglaltuk előbbeni
helyünket. Az egész zavart a Lehelek okozták,
kik ujonezok lévén, megijedtek a hulános őrjárat-
tól. Később felváltattunk, és visszamentünk tábo-
runkba a leégett majorhoz.

A mi törekvésünk, az ellent sakkban tartani,
hogy azalatt a mieink Újfaluból és a környékből
széna-és fakészletet szállíthassanak be a várba. A
múltkori ujfalusi támadás által az ellent hídépíté-
sében akadályozni volt tervünk, hogy igy ezáltal
a túlsó szőnyi győzelmet elősegítsük. — Komá-
romban a legbadarabb hírek keringnek ez időben;
igy beszélnek franczia beavatkozásról a mi ré-
szünkre, azon felszólítással, hogy a muszka 14 nap
alatt vonuljon ki az országból; — fényes győzel-
mekről mindenfelé, melyeket Bem, Dembinszky

Mátyí
kesztése alatt ma jelent meg utolszor a 122-dik
számmal; első száma 1849. jan. !'-én látott nnp-

! világot.
Július 5.

Komáromban lévén, hallottam, hogy a fővezé-
rek közt egyenetlenség ütött ki.Még csak ez hiány-

zott! — Mészárost nevezték volna ki fővezérnek
; Görgei helyébe, ki Almásig el is jött, de a törzs-
! tisztek egy aláírásukkal ellátott levelet intéztek
' hozzá Görgei táborából, melyben halállal fenyege-

tik, ha Görgei helyébe merne lépni, mire vissza is
ment?! — Midőn kimentem a táborba, eső esett;
az előőrsök pedig összelövöldöztek. Kerekes kapi-
tány jött hozzánk, vigyázatra intvén bennünket,
mert, úgymond, minden oldalról lesz az éjszaka
támadás s minthogy az ellen ereje háromszor an-
nyi, mint a mienk s 18 ágyuja van közelünkben,

! Keszegfalván pedig 6: ha nagy erővel támadna, szép
rendben húzódjunk vissza. Mindazonáltal keveset
tartóttunkaz éji megtámadtatástól, mertnem emlé-
keztünk arra, hogy valamikor éjjel támadott volna
az ellen.

Július 7.
Hajnal előtt két órakor puskalövések ébresz-

tettek fel, őrjáratok találkoztak s azok lőttek egy-
másra, egyéb nem történt. — Komáromban lát-
tam Nagy-Sándor táborát átvonulni a Vágón, le-
felé mennek Esztergam-Pest felé. Az ellen Almá-
son van s igy a postai közlekedést elvágta. Hír
szerint a 8-dik t. i. a miénk és 2-dik hadtest Ko-
máromőrizetére marad hátra. — Görgei esti-zenét
kapott; a Száky-féle házban van szállva.

Július 8.
Midőn kimentem a táborba, láttam a Nádor-,

ujabban Kossuth-vonal előtti téren sűrű gyermek-
csoportot, a mint apró ágyukat sütögettek egy-
másra, úgy látszik az uj sarjadék is edzi magát;
mára bombázás alatt is nem egyszer láttam, midőn
hosszú nádra tűzött égő kanóczczal, lehasolván,
sütögették el az épen maradt bombákat.

Július 9.
Előőrsön voltam Újfalu végén. A védettek

ismét igen közel állnak egymáshoz, sőt egyik kö-
zülök vagy 100 lépésnyiről átbeszélt az ellenhez,
ki őt átcsalogatta. Korán felváltottak ma bennün-
ket, táborhelyünkön fegyverbe álltunk. A lovas-
ság már előbb mind Komáromba ment.

Július 10.
Hajnalban 3 órakor Komáromba indultunk

mi is, de útközben parancsot kaptunk, hogy fog-
laljuk el azon majort, melyben a 18-dik zászlóalj
volt, mi tehát ezeket felváltottuk.

Július 11.
Ejfélután megérkezett a helyünkbe rendelt

két zászlóalj, egyik csak dzsidával volt fegyver-
kezve. Mi pedig Komáromon keresztül az ó-szőnyi,
helyőrségre mentünk. Ebéd után nagy ágyúzással
folyt az ütközet, csakhamar a bal szárnyon és
középen felénk közeledett a zaj, fegyverbe áll-
tunk, s midőn már puskaropogást is hallottunk, a
falu elébe mentünk ki, várva az események fejlő-
dését; közel volt már hozzánk az ellen, midőn a
mieink segítséget kapván, az ellen visszavonult s
az est véget vetett ezen véres ütközetnek. Az elő-
őrsöket mi állitottuk ki a falu előtt.

A „Komáromi Lapok" első száma Friebeisz
István szerkesztése alatt ma jelent meg 4-rétü kis
féliven; felválta a „Komáromi Értesitő"-t, mely
jul. 4-én szűnt meg.

Július 12.
Csendes volt minden. A német előőrse a mo-

csai határban állott. A lég igen meg van romolva
a szőlők körül, a roszul temetett hullák s itt-ott
még látható vértócskáktól. — Estve a 18-ik zász-
lóalj váltott fel bennünket, ezek már a szőlőkön
túl állították fel előőrseiket s mi a szőlők alá
mentünk táborozni.

Július 13.
Ejfélután felköltöttek bennünket ésUj-Szőny

felé indultunk. A csillag-»áncz előtt azonban
megálltunk, mert épen akkor vonult keresztül a
hidon Görgei tábora Komáromba s onnan lefelé.
Végre elfoglaltuk helyünket a 12-ik számú sáncz-
ban, Uj-Szőnyhez közel a Duna mellett. Itt is
némely eltakaritlanul hevert dögök egés^ségtele-
niték a levegőt. Ezen sáncz már a magyarok
készítménye, mély árkokkal.

Július 14.
Három ágynlövés riasztott fel bennünket,

mely az ó-várból történt, de vak lövés volt csak,
mely figyelmeztetett bennünket, hogy az ellen
közéletük; elhelyezkedtünk a sánezok tetején, de
később megtudtuk, hogy a mocsári utón húzódott
le az osztrák sereg.

Július 15.
Ma jött pénz a kasszába, azért kaptunk fize-

tést, de ismét csak százasokkal fizettek. — Had-
testünk a 8-dik komáromi várőrségnek maradt
vissza Eszterházy parancsnoksága alatt; ehhez kell
a tiszti felterjesztéseket benyújtani, ki azt kineve-
zés végett Aseliermann várparancsnokhoz küldi-

Július 16.
Klapka seregparancsnok megvizsgálta a sző-

nyi tábort és a helyőrséget.
Július 17.

Épen ebédünket ettük, midőn 12 órakor a
monostor alatt puskázás hallatszott s utána ágyú-
lövések, mire az ellenség is ágyúzott; később
mikéüt megtudtam, az egésznek ess volt az oka:
egy huszár tőlünk átszökött az ellenhez s elhi-
tette velők, hogy ágyúinkat a sánczokból mind
behordtuk Komáromba, azért a sánezokat köny-
nyü móddal be lehetne venni; el is jött az ellen
néhány ágyúval és sok lovassal s megtámadta sán-
czainkat, a mieink közel eresztvén őket, két ágyú-
jukat leszerelték, ezenkivül 12 lovast s még több
gyalog katonát lőttek le, mire az ellen visszaira-
modott. Ezt egy tőlük hozzánk szökött gyalog
káplár beszélte.

Július 18.
Komáromban százasokat voltam váltani s

már 5 ft. veszteségbe is belenyugodtam, csakhogy
felváltották.

Július 19.
Előőrsre ment zászlóaljunk Ó-Szőnybe. Mi a

3-ik és 4-dik század az országút mellett a kertek
végén állitottuk ki az előőrsöket sürü esőben.
Tatából jöttek beszélik, hogy az ellen lefelé húzó-
dott. A muszkák hosszú bő szőröltözetükben csak
éjjel mennek, puskáikat is kocsin viszik; öltönyük
két szárnyát felkapcsolják, hogy a meleg türhe-
tőbb legyen. Az éjjel csak egyszer riasztottak fel
bennünket, ezt is egy chevauxlegers vakmerősége
okozta, ki igen közel talált jőni előőrseinkhez.

Július 20.
Egy paraszt gazda jött hozzánk kocsin; 8

hétig volt a németeknél fuvarban, és most Pestről
jött; azt beszélte hogy a magyar tábor Pesten
alól kilencz mérföldnyire van, a lakosság elhagyta
a várost, a kutakat ganajjal hányták be stb. Elhi-
hetjük neki, úgymond, mert 20 évig volt császár-
huszár!

Július 21.
Megjöttek zászlóaljunkhoz a tiszti kinevezé-

sek. A 37-ik zászlóaljban ekkép történtek az elő-
léptetések, illetőleg tiszti kinevezések: őrnagygyá
Füsty Kálmán volt százados és zászlósilji parancs-
nok; századosokká: Rényi György, Folli Bernát
és Zámory Mór zászlóaljbeli főhadnagyok; főhad-
nagyokká: Minich József, Szilassy Zsigmond,
Sajtos Ferencz, Laluhay Szinmei Józ-ef, Tapol-
csányi Károly, mindnyájan zászlóaljbeli őrmeste-
rek, a?, utolsó egyszersmind zászlótartó.

A kinevezések később szept. 24-én a „Komá-
romi Lapok" 62-dik számában közzététettek.

Július 22.
Komáromban magyar színé^ztársaság is mu-

lattatja a közönséget; ma Szigligeti „ R a b " czimü
népszínművét adták az itteni színkörben.— A leg-
csodálatosb hírek keringnek közöttünk, u m. az
élelmi czikkeket Linczből, Bécsből mind Győrbe
szállítják, mert a francziák Grátzban vannak (!) stb.

Július 23.
A drágaság Komáromban mesésen emelke-

dik', igy egy tiszti attilát 50 ftért, egyszerű kardot
(bojt és kardszij nélkül) 25 ftért vettem p. p.

, Július 24.
Haditörvényszékhez voltam kiküldve. — Ma

a csillagsánczi őrhelyet foglaltam el.
Július 25

Előőrsre mentünk O-Szőnybe; az ott levők
Tatába mennek expeditióra. Szőlők előtt állitot-
tuk ki őreinket. Az ellen tüze Mocsafelé látszott.
Este ágyulövéseket hallottunk Tata felől, egy
pusztai major pedig kigyuladt. Az expeditio sze-
rencsésen végződött, hoztak 12 tisztet, köztük egy
őrnagyot, 4 orvost, egy kapitányt; ezenkivül egy
őrmestert (ki a tatai várból lövette a mieinket,
kik azonban a kaput csakhamar belőtték), 80 köz-
embert és sok pénzt. — Nagy ellentállást nem
találtak ugyan a mieink, mert a mi kevés őrizet
volt, annak nagyobb része megfutott.

Július 27.
Csillagsánczi őrségen voltam. Pajor hadna-

gyot a 64-dik zászlóaljtól váltottam fel. Egyik
fogoly orvos (most már nálunk főorvos) jött hoz-
zám podgyászáért.

Július 28.
Ismét a monostoron történt ágyulövések

riasztottak fel bennünket, Ács körül vagy Csalló-
közben lőttek néhányszor. — Zászlóaljunk jelen-
leg az úgynevezett „Igmándi" sánezban és körűié
táboroz. Ezen sáncz a legszebb és legimposantabb

mostanában a magyarok által emelt sánezok kö- j
, zött; kissé emelkedettebb helyen, dombos részen !
J fekszik, az egész földből hányatott fel, a sáncz ]

teteje ki >an gyöppel rakva, belől bombamentes
helyek <-j ültek s az egyik sánezon magas rúdon
roppant nemzeti zászló leng, — mindenütt nagy
rend és tisztaság uralg. Este takarodó alkalmával
két rendbeli zenét is hallgattunk, egyike a esil-
lagsáncznál, másika pedig, mely a huszároké volt, i
a monostorról hangzott felénk. <F«iyt. kavetk.) |

Egy sziget a Csöndes-tengeren.
(PolyUtáí.)

Husz évig maradt Keresztély és társainak
sorsa Európában ismeretlenül. Ez idő alatt egyet-
len egyszer volt egy hajó látható s okozott némi
aggodalmat a még akkor élo lázadók közötí, de
az is eltávozott a látkörből a nélkül, hogy a szi-
get felé csak közelitett volna is. Csak 1808-ban
lettek a Folger kapitány alatt levő,,Topaz" ame-
rikai hajó látogatása által meglepetve.

Adams nem vonakodott magát megismer-
tetni, s mindent hiven elbeszélt, a mi a Bountyra
vonatkozott. E körülményről jelentés tétetett Ang-
liában, de kevés hitelre talált.

1814. a „Briton" angol hadi hajó SirStaines
Tamás kapitány alatt a Marquesas szigetekről
Valparaiso-felé való útjában véletlenül Pitkairn
láttávolába jött. A matrózok már messziről látták
a szigetbelieket egy dombról lefelé tartva, ladiká-
jaikat vállukon vive, s e töredékeny lélekvesztő-
ket vízre bocsátva feléjök evezni. De még na
gyobb bámulatba ejté a Briton személyzetét az,
hogy a szigetbeliek a hajóhoz érve, angolul szóli-
ták meg őket, kérve, hogy engedjék őket a hajóra
léphetni. Az engedély megadatván, a legközelebb
levő erre meglepő könnyüséggel a hajóra ugrott.
Keresztély fia volt ez, a legelső, ki a szigeten szü-
letett, s ez időben mintegy 25 éves lehetett, s az
„Október Kedd Keresztély" különös nevet viselé.

A kapitány s még néhány hajótiszt megláto-
gaták a szigetet, s Adams, ki könnyen elrejtőz-
hetett volna, legelső volt, ki eléjök ment s őket
hajlékába vezetve, kinyilatkoztatá, hogy kész
velők menni Angliába, ha ugy kívánják. E nyi-
latkozatot a kis telep nagy elérzékenyüléssel
hallotta. Adams leánya az öreg nyakába borult, s
zokogva kiáltott: ,,Atyám, atyám, ne hagyj el
bennünket!" Fia lábai elé borult s térdét kuS-
esoláát; a nők sírtak, a férfiak lecsüggesztve fejő-
ket, halványan és némán várták az eldöntő szót.
A Briton parancsnoka sietett őket megnyugtatni.
Ámbár törvény szerint büntetésre méltó, mégis
nagy kegyetlenség lett volna Adamst, az egyedül

I általa virágzó község köréből elszakítani, mely ez
oszlop nélkül valószínűleg szerencsétlenül tönkre
ment volna.

Most érkeztek csak először hivatalos jelen-
tések a Bounty lázadói felől az angol admirali-
táshoz.

A Briton látogatása idejében a telep 46
egyénből állott, közölök 38 már e szigeten szü-
letett. A kis község ezen, minden polgárisodástól
elzárt szigeten, mint egy patriarchális család, meg-
elégedetten és boldogan élt. A tagok közt, szivök
egyszerűségében mindazon keresztyéni sarkala-
tos erények uralkodtak, melyekre az öreg Adams
őket tanította, u. na. hála a mindenek teremtője
iránt, béketürés, jóság és felebaráti szeretet.

E kis példány-népecske s különös eredete
ismételve több tengeri utast csalt az eddig majd-
nem teljesen ismeretlen Pitkairn sziget felé, s e
körülmény nem csekély hátrányára volt a kisded
népecske eredeti erkölcsi tisztaságának; annál
inkább, mert találkoztak oly kalandor természetű I
utazók is , kik az együgyü embereket minden I
kitelhető módon elámitani igyekeztek. I

Midőn 1825-ben a híres angol hajóskapitány j
Beechey, a „Blossom" hajón a sziget felé közel-
gett, egy kis ladikot látott kifeszitett vitorlákkal !

feléje evezni. Az agg Adamst s több növendékét I
hozta. Engedelmet kértek a hajóra léphetni, s !
alig kapták meg azt, a virgoncz hajlékony ficzkók
már is a födözeten voltak. Az öreg 65 éves
Adams nem birt már hasonló könnyüséggel. Sőt
egy pillanatig habozva, megzavarodottnak látszék. j
A hadi hajó megpillantása, mint gondolni lehet, j
mély benyomást tett reá. Nagyon szomorú emlé-
keket idézett fel lelkében,°s midőn szemei a
hatalmas ágyúkra s hadi fölszerelésre estek —-
melyekkel oly ismerős volt ifjú korában, nem !
tudott többé magán uralkodni, 8 a meghatottság !

könyei peregtek végig arczán és ezüst zakálán.

Ekkor a község 66 egyént számlált, s Adams
kebelében az az aggodalom merült fel, hogy az a
kis maroknyi föld, melyre száműzve valának, a
szaporodó lakosságnak nemsokára elégtelen lesz
helyet és eledelt nyújtani. Adams közié ez aggályt
a nemesszivü Beechey kapitánynyal, s azon óhaj-
tását fejezé ki, vajha az angol kormány e kis.
gyarmatot valami kényelmesebb, s remélhető sza-
porodásának megfelelőbb helyre szállitatná át.

I)j2!). april havában meghalt Adams, körül-
véve valamennyi ,,gyermeke1' által. Betegsége
utolsó napjaiban, azon rövid időközökben, midőn
a fájdalmak rohamai csillapodtak, 8 az öntudat
visszatért, — azon óhajtását fejezé ki, hogy a kis
gyarmat még az ő életében válaszszon főnököt
magának; de a haldokló aggastyán iránti kegyelet-
ből e választás nem történt meg hivatalosan, s csak
Adams elhunyta után vette át Jonny Edvvard,
egyúí volt matróz fia a kis gyarmat vezetését,
egyébiránt minden kitüntető czimet visszauta-
sítva magától.

Vezetése alatt a kis telep látható jólétnek
örvendett, midőn egy váratlan esemény csendes
boldog életök varázsát egyszerre örökre meo-sem-
misité, s őket kedves szigetöktől elszakitá: Bee-
chey kapitány ugyanis, szolgálatot vélvén tenni a
pitkairni derék népnek, melynek sorsa melegen
érdeklé, Európába visszajötte után előterjeszté
kormányának az öreg Adams bérelmét az átköl-
töztetés iránt. Ennek következtében 1831. már-
czius havában egy angol hadigőzös és szállító
hajó jelent meg Pitkairn sziget előtt, hogy a kis
népet a Tahiti szigetre szállítsa, melyet európai
tudósok mint a legmegfelelőbb helyet jelöltek ki
számukra.

A kis sziget népe kétségbe volt esve, mert
értesülvén a lépésekről, melyeket Adams apó át-
költöztetésök iránt Beechey kapitánynál tett, i
jó emberek tüstént irtak Angliába, s könyörög-
tek, hogy ősi tűzhelyeik mellől ne ragadják el
őket. De kérelmök ugy látszik, nem jutott el az
irányadó helyre, vagy eldöntő helyen nem véte-
tett figyelembe; és most, midőn a két hajó, mint a
kormány felölök való gondoskodásának s sorsuk
iránti részvétének tanuja, előttök horgonyozott,
nem merték az elköltözést megtagadni. Hanem
azt a biztosítást kieszközölték, hogy vissza fog-
nak szállitatni Pitkairnba az esetben, ha uj lak-
helyökon nem éreznék magokat otthonosan.

Márczius végén (1831.) a kisded nép megér-
kezett Tahitiba.

Ámbár Pomáre királynő földterületeket jelölt
ki nekik a letelepülésre, s ámbár a kissé frivol
ugyan, de vendégszerető s barátságos tahitiak a
jövevényeket a legnagyobb szívességgel fogadák,
ezeket mégis erkölcseik tisztaságában oly kínosan
s fájdalmasan érinte minden, a mit Papeeteban
láttak, hogy már a kiszállást követő napon kinyi-
latkoztaták, hogy ők ily megromlott helyen semmi
szin alatt nem maradnak, s vissza akarnak térni
Pitkairnba. Midőn minden rábeszélések a Tahiti-
ban való állandó letelepülésre eredménytelenek
maradtak, végre néhány protestáns missionarius,
több ott lakó tehetős angollal szövetkezve, közös
költségen egy gályát béreltek ki számukra 2000
dollárért, hogy előbbi lakhelyökre, a csöndes-ten-
geri magános szigetre, mely után oly ellenállhat-
lan vágy élt bennÖk, visszamehessenek.

Ugyanazon év augusztus havában megkezdek
a visszautazást. Tizennégyen haltak meg közülök
Tahitiban való tartózkodásuk alatt aggodalom és
lelki fájdalom miatt, mint a virág, melyet a honi
földből idegen talajba ültetnek át. Noha csak 6
hónapig valának távol, mégis alig találkozott egy
lélek köztök, kinek atyát, anyát, hitvest, testvért
vagy gyermeket ne kellett volna siratnia.

E keserű tapasztalások daczára a pitkairniak-
ban, boldogan s megelégedetten átélt évek sora
után, ismét a túlnépesedés miatti aggodalom me-
rültfel, s szükségesnek látták, hogy a lakosságnak
legalább egy része misutt üsse föl tanyáj-tt. Ez
érzelem megértése s méltánylata végett egy igen
kicsiny magános szigetnek helyzetébe, a végtelen
Óceánon kell magunkat beleképzelnünk, mely szi-
get gyakran több éveken át el van zárva a külvi-
lággal érintkezéstől, s melynek minden talpalat-
nyiterebe van már épitve.Nem megbocsátható-e,
ha ily körülmények közt egy gondos családatyá-
nak szivét aggodalom tölti el, ha ingadoz a hazai
föld szeretete s a családja függetlenségét g jól-
létét eszközölni óhajtó vágy között ?

A második kivándorlási kísérlet nem volt
szerencsésebb nz elsőnél. Az angol kormány, azon
elismerésre méltó gondoskodással, melylyel leg-
utolsó alattvalója sorsán is — legyen az bár a
világ legfélreesőbb zugában — segif-ni óhajt,



ismét egy hadihajót küldött Pitkairnba, azon
utasítással, hogy a szigetbelieket a Norfolk szi-
getre Uj-Seeland és Uj-Caledonia közt a déli
Óceánban átszállítsa. E sziget bámulatra méltó
helyzete, tenyészete és termékenysége felől a leg-
mesésebb hirek keringtek. Több növény, melyet
angol hajósok onnan Európába hoztak, átalános
csodálkozást keltett. Ily ritka, pompás tenyészet
— így okoskodtak — csak hasonló bájos és üde
vidéken jöhet elő. S valóban csak a hires norfolki
fenyőt s a fenségesen szép Araucaria excelsát
kell látnunk, hogy ezen elragadtatásban mi is
osztozzunk. Egy ily sziget, megfelelő éghajlattal,
termékeny a elegendő terjedelmű földdel, mintha
csak Pitkairn idylli népe számára lenne teremtve.

Adam8 és társainak együgyü ivadékai e csá-
bitó hirek és rajzolatok által rá hagyák magokat
beszélni a Norfolk szigetre való átköltözésre,
annyival inkább, minthogy Pitkairn valóban kez-
dett a folytonos növekedésben levő nép számára
igen korlátolt tartózkodási hely lenni, és a bekö-
vetkezhető éhhalál réme borzasztó alakban kez-
dett lelkökben megjelenni.

185(>. májusban az angol kormány 5000 font
sterling költséggel ujolag egy hajót indított Pit-
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mivesek saját jóllétökkel együtt a sziget fölvi-
rágzását is eszközölni fogják. Ez örvendetes
remény csak megerősbülni látszott az által, hogy
a pitkairniakról, a mint őket folyvást nevezek,
semmi határozott tudósítás sem érkezett többé
Európába, 8 az uj gyarmaton minden békés és
kívánatos előmenetelnek látszék indulni.

(Vég* k6vc:keilk.)

Rabszolgarablás Kelet-Afrikában.
Ha jól utána gondolunk, ugy találjuk, hogy

némely példabeszéd, melyet néha egyes emberekre
szoktunk alkalmazni, sok tekintetben az egész
emberiségre is talál. Fájdalom! ilyen találó pél-
dabeszéd az is, melyet a deák nyelv ékes kaden-
cziákban olyaténképen fejez ki, hogy: ,,quod nova
testa capit, id veterata rapit." Köznépünk egy-
szerű, de mély beható bölcsesége pedig ugy mondja
azt, hogy: ,,a mit Jancsi megtanult, azt János
sem fogja elfeledni soha." E sajnos, de kérlel-
hetetlenül találó igazság mindig okvetetlenül
eszünkbe jut, valahányszor a rabszolgakereske-
désről olvasunk, vagy hallunk valamit. E lealázó

ugy szólva az afrikaiak lényében fekszik és elég
sajnálatra méltó, de Livingstone igen egyoldalu-
lag veszi fel a dolgot s mintha szántszándékkal irna
róla ugy, hogy az embert nagyon elkeserítse vele.

A többek között azt irja, hogy egy Schire
nevű kis falu mellett egy rabszolga-szállitmány-
nyal találkozott, mely útban volt Tete felé. Fér-
fiak, nők, gyermekek hosszú sorban egymáshoz
voltak kötözve 8 némelyiknek nyaka egy fa-villa
ágai közé volt szorítva. A portugallok ügynökei
feketék voltak; vígan fújták kürtjeikét s a
foglyok mezítláb utaztak. Ezek többnyire hadi-
foglyok voltak. Livingstone azt mondja, hogy
az előbbi napon két nőt öltek meg, mivel ke-
zeiket a szíjak kötelékeiből ki akarták szaba-
ditni; egy anya gyermekének fejét golyóval zúz-
ták szét, mivel nehéz terhet vinni vonakodott.
Livingstone 80 rabszolgát szabadított meg egy
napon s azonkívül a hajtóktól is elvett egynéhá-
nyat.

Még csak azt jegyezzük meg, hogy Burton
Richárd is szentel egynéhány fejezetet kitűnő
utazási müvében a kelet-afrikai élet és szokások
leírására. Burton így vélekedik: „Aránylag véve
a rabszolgák tovaszállitásánál követett eljárád

kaim felé, hogy az egész községet a Norfolk szi-
getre szállitsa. 40 férfi, 47 nő, 54 fiúgyermek és
52 leány, összesen 193 lélek vett búcsút születése
s hajlama kedves helyétől. De az idősbeket ugy
látszik a visszatérés gondolata foglalkodtatá most
is, mert mielőtt hajóra szálltak volna, minden
intézkedést megtettek, hogy lakhelyök abban az
állapotban maradjon, a melyben elhagyják azt.
Gunybóik ajtaira irott hirdetményeket függesz-
tettek ki, melyben a netaláni látogatók kéretnek,
vagyonukat bántatlanul hagyni, minthogy ők
csak bizonytalan időre hagyják el a szigetet s
kétségkívül rövid idő múlva ismét vissza fognak
jőni. Sertéseiket és kutyáikat mind leölték, attól
tartva, hogy az elsők halottaik sírjait rombolhat-
nák szét, az utóbbiak pedig a hátrahagyott juhok
és kecskék közt okozhatnának bajt.

Ugyanazon év őszén már mindnyájan be vol-
tak helyezve uj hazájokba; a kormány által bizo-
nyos időre elláttattak a legszükségesebb élelmi-
szerekkel, földmivelési eszközökkel 8tb. Egy
ideig meglehetős jól S elégedetten látszanak ma-
gukat érezni s jóltevőik és barátaik Angliában
már azon reménynek adák át magukat, hogy a

Norfolk szigeten végre meglelték rég óhajtott
menhelyüket, s mint szorgalmas, tevékeny föld-

Rabszolga-szállitmány Kelet-Afrikabnn.

lélekárulás és vásárlás még az emberiség műve-
letlen gyermekkorában jött divatba és azóta ezer
meg ezer keresztyén gondolkozásu emberbarát
fáradhatatlan igyekezete sem volt képes azt meg-
szüntetni. Bárha törvényileg a világ minden mi-
velt nemzete és állama eltörölte a rabszolgaságot,
az emberekkel való gyalázatos kereskedést, leg-
alább titokban, még most is folytatják polgárosult
országok gyarmataiban is. S mit szóljunk ekkor a
tudatlan, miveletlen kelet-afrikai népekről, a kik-
nél az emberi méltóság és felebaráti szeretet fogal-
mai még nem jutottak, még nem juthattak ér-
vényre kellőleg?

Nem szándékunk itt a rabszolgaság lealázó,
szégyenitő voltát magyarázgatni, hisz' avval ugy
se sokra mennénk s nálunk pedig, hála Istennek,
nincs többé bajunk vele, csak is egy képet akar-
nánk az olvasó elébe vázolni az Afrikában diva-
tozó rabszolgaéletből. Leírásunkat Livingstone,
Burton stb. jeles utazók tudósitásaiból vettük át.

Kelet-Afrikára nézve a rabszolgák rablása,
mely különböző népeknél ősidők óta divatozik,
valóságos csapás. Ezen embertelen szokás a por-
tugallok által nagy kiterjedést nyert, de nem ke-
vésbbé az arabok által is, kik már a legrégibb idők
óta székére vásárolták az embereket. E szokás

nem oly fölötte barbár. Az igaz, hogy olyan vidé-
keken, hol a rabszolgák elraboltatása- vagy
elszökésétől lehet tartani, összekötözik a szeren-
csétleneket, hanem átalán véve a bánásmód szelid
s a jó szavakban sincsen hiány. A tunya szolga
gyakran kényelmesen heverész az árnyékban, mig
ura napnak és szélnek van kitéve; jól tápláltatik
s kevés dolga van. Az ur és szolga közti viszony
olyanszerü, mint mely a védnök és védencz között
áll fenn. Kivételesen mindenesetre fordulnak elő
borzasztó esetek is; de hisz azt nem is kivánhat-
juk másképen oly emberektől, kik az emberi
életet se tisztelni, se megbecsülni nem tudják."
Maga Burton is szemtanuja volt, mikor egy ve-
zető egy rabnőnek, mivel fájó lábai miatt nem
tudott elég gyorsan menni, fejét levágta, nehogy
a más tulajdonává lehessen!

Tehát utoljára is hiába igyekszünk elhitetni
magunkkal, hogy néha, kivételesen, imitt-amott a
rabszolgákkal szeliden is szoktak bánni; azért
mégis csak rabszolgák ők s nem szabad, önálló és
önérzettel bíró emberek, s a meddig az az átkos
intézmény fennáll, addig az emberiség történet-
könyvében egy sötét folttal mindig több lesz, a
mely miatt méltán szégyelheti magát. S. L.

A magyar orvosok és természetvizs-
gálók XII. nagygyűlése.

i.
A m. orvosok és természetvizsgálók XH-ik

nagygyűlésének tavaly kellett volna megtartatni;
de az akkori háborús idők miatt elmaradt. Az
idén fogadá Rimaszom-
bat, Gőmörnek eme .— -_IIr_=L I
lelkes városa, kebelébe _r£f^/~\jS^ggf -
hazánk természetvizs- f~_ _ _-^-~-^--= %Jj-_Pg
gálóit. A gyűlés első ;i~ z_ _,-- _~ % =̂~:£?í
elnöke: Ágost, szász- i_ - " —":== _.
coburg-gothai fejedelmi
herczeg, családi ügyek
miatt nem jelenhetett
meg; a vezetés ennél-
fogva másodelnök Ku-
binyi Ágoston és alel-
nök dr. Kovács Sebes-
tyén Endre urakra szál-
lott. 11-én már sok ki-
váló vendég érkezett
meg; a város mindnyá-
ját kitüntető vendég-
szeretettel fogadta; a
két elnöknél küldött-
ségileg tisztelgett a vá-
ros polgársága Dapsy
Vilmostól vezetve.

Eddigelé hitelesen
ennyiről vagyunk érte-
sülve. Nem mulasztjuk
el hiven följegyezni e
nagygyűlés működésé-
nek minden kiválóbb
mozzanatát; addig is
első közlemény gyanánt
adjuk Rimaszombatnak
a gyűlés helyének, és
Dobsinának, e neveze-
tes bányavárosnak, ho-
va kirándulás fog történni a gyűlésről, — rövid
ismertetését és rajzát.

Gömörmegyének ez a két városa sok vonás-
ban különbözik egymástól: Rimaszombat lako-
sai nagyobbára magyarok, Dobsinán alig van ma-
gyar, lakosságanémet éa % részben tót; Rimaszom-
bat körül gazdag gabona terem, gyümölcsös és sző-
lőkertek kör-
nyezik , határa

legnagyobb __~_ _-
részben róna, -J^f~
— Dobsina mé- ~-
lyen fekszik ~ - _->=—_ _-__ _'-__ - _ z ~

völgyben, kö- _ —I — __~
rülöt te hegyek " " ~_
és azokon er- - - - ""^%
dőség terül el; -_ ___ _==--==c~
Rimaszombat ~ __-_" ~^=-~J~_ _

népe földmives f _~ ~^ ~*^~ = ^ _
és l iparos, — ~ ~̂_~*~-~~- -~~^£-—
Dobsináé bá- z --- - " - ~^°^°
nyász. _-_ ~ ~ -JP= -

Dobsina leg- _ _ - - - - - - - - _ -~ ~ ~
régibb városa-
ink egyike;1326
óta lakják és
építgetik szor-
galmas német
polgárok, kik-
nek szorgalmát
a hegy jutal-
mazza meg, há-
táról fával, ke-
beléből ércz-
czel. Régebb
inkább csak a
vasércz fizetett;
nagyon régen,
a mint hire van,
volt ezüst is. A
vasat most is
mivelik szorgal-
masan, de fő-
jövedelmöket

nem az adja,
mert mig abból csak 63,000 ftnyi bevétel van éven-
kint.a kobalt és nickel megadnak 370,000forintot.
Mióta ez utóbbi erezek állandó piaczra találtak,
azóta gyorsan emelkedik Dobsina; meglátszik
rajta mindenütt a jóllét s a jóllétet növelni tö-
rekvő szorgalom. Az erdők, melyek régebb Isten
számába voltak hagyva, most rendbe szedettek és
szakértő kezelés által vannak jövedelmezővé téve;
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a városban középületek, iskolák emelkednek, ol-
vasó , társalgó-egylet szerveztetik, — egy szóval
Dobsina azon az utón van, a melyei* egyedül le-
het vagyonhoz és miveltséghez jutni- Lakosainak
száma 4—5000. (Körülményesebb leírást olvas-
hatni felőle lapunk múlt évi 3l-ik számában.)

Rimaszombat főhelye a megyének; ujabb
időben diszes megyeház emelkedett benne. La- |

Dobsina. — (Fénykép után Greguss János.)

kosainak száma 5600 ra van téve legújabb szá-
mitás szerint, kik azáltal tűnnek ki mások felett,
hogy a termelés mellett az iparnak is utánlátnak.
Pedig ez ritka: a termelő nép lenézi rendesen
az ipart. Rimaszombat, polgárainak eme józan-
sága által biztosan emelkedik.

Akár régi történeteikből, akár életmódjuk

Rimaszombat. — (Sándy Gyula rajza után.)

ujabb folyamából sok érdekest mondhatnánk el
e két város felől; de ez alkalommal elégnek tar-
tottuk e rövid ösmertetést, mert mentői ha-
marább — már jövő számainkban — élénk és
részletes leirásokat fogunk közleni mindkettőről
a természettudósok gyűlésén résztvevő tudósí-
tóinktól, —i-

A színképekről.
A gondolkodás tényeit 1 egszivesebben kapcsol-

juk össze a látással: a mitft 'lf'ogtam, megértettem,
arról azt mondom, hogy átlá tom, hogy világos előt-
tem; a vakság, sötétség, egy értelmű a tudatlanság-
gal; a ki nem messzire jutok oskodásával, az rövid-
látó: a ki sokat tud, annak s: :éles a látköre; fényes

tehetség, lángész, csil-
r~_-—^^ lógó élez, felvillanó
^ = . _ - \-_ — gondolat — mind meg-
~ys=-?C^ ' ' - annyi képies kifejezé-
Ö7--S "_-_ sek, a látás köréből

-=-^ kölcsönvéve. Honnan
van e szoros kapcsolat?
Kétségkívül onnan.hogy
valamennyi érzékünk
között a szem szolgál-
tatja lelkűnknek a leg-
több , a legfejlesztőbb
benyomást. Azon cso-
dás kicsi két ablakon
keresztül, mely arezod
homlokzata alatt nyi-
lik, s a hol én is legin-
kább lesek s pillantha-
tok belsődbe, e két kis
ablakon keresztül leg-
több jut a külvilágból
lelkedbe.

De hát micsoda vol-
taképen az a világos-
ság , mely szemembe
áramlik s föltárja lel-
kemnek a világot? Mi
az a fénysugár, mely
ama kis csillagból, ama
tejes ködből évszáza-
dok, sőt ezredek előtt
elindult, s noha 40,000
mérföldnyire halad má-
sodperczenkint, csak

most lövell szemembe,
hirül adva, hogy ott, az ég mélységes mélyeiben
is van anyag, mozgás, és kétségkívül élet is, csak
ugy mint földgömbünkön és szomszédjában?
Newton, a mélyeszü angol, ugy vélekedett, hogy
a fény valami rendkívül finom anyag, melyet a
világító test kiáraszt — a jelenségek, melyeket
azóta a tudomány kifürkészett, felkutatott, nagy-

részt meg is
magyarázott,

azt tanúsítják,
hogy ő csaló-
dott s mind-
jobban erősitik
azon mai nap
csaknem általá-

- _ nosan elfoga-
—=2-T~5ir— dott véleményt,

zr~ -= _ hogy a fényt
- " ^ '_.-'_ v a l a m e l y fi-

J - ^ _ =••=- ̂ ~" -z^- n o m , r u g a n y o s
^^=~ " =^j=55v=-" anyagnak (az
i ^ = ^ . • = . éthernek) rop-

="t-- pánt szapora
s rezgései idézik
~ elő, olyformán,

mint a húrnak
rezgései a han-
got. S valamint
a húr annál

magasabb han-
got ád, minél
gyorsabban re-
zeg> u gy hogy a

rezgés kisebb-
nagyobb gyor-
saságától függ
a hang magas-
sága — hason-
lókép a fénynél
a rezgések ki-
sebb-nagyobb
gyorsaságától

függ a fénysu-
gár színe. A
feglassúbb rez-

géseknek a vörös szín felel meg, a leggyorsabbak-
nak az ibolya-szín. E kettő között sorakozik
rendben a narancs, sárga, zöld és kék.

A fénysugár, a távol égi testek egyedüli hir-
mondója, nemcsak létezésöket adja tudtunkra, de
mivoltukról is képes felvilágosítást nyújtani. A
különböző testeket különböző fénysugarak jellem-
zik. E különbségeket sok esetben közvetlen is

\ú
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észreveszszük (p. o. a lángok különböző szinét),
de ez nem is hasonlítható azon finom megkülön- ;
böztetésekhez, melyekre képesítve vagyunk, ha a |

sugarakat felbontjuk. Az utóbbi évek e téren cso j
dálatraméltó eredményeket szolgáltattak. Min- :
denki ismeri a szivárványt, az üvegcsillár színjá- j
tékát, a színes képet, mely a vizes üveg mögött a
falra vetődik, ha napsugár esik az üvegre. A fthér
napsugárban együtt megvolt valamennyi szín: a
mint az üvegen áthatol, megtörik, eredeti útjától
eltér annál erősebben, minél gyorsabb a megfe-
lelő színsusiár rezgése — legtevésbbé tér el a
vörös, ugy a narancs stb. legerősebben a viola. A
mi tehát azelőtt együtt volr, a törés közben külön
válik, egymás mellett foglal helyet s igy szárma-
zik a színkép (spectrum), melynek hat fő szinét és
sorrendjét a szivárványban is láthatjuk. Mintha a
fehér napsugár kötél volna, számtalan egyes szín-
szálakból összefonva, melyek a törés után szét-
foszlottak s igy külön szemlélhetők. Mintha egy
akkordnak, mely több hangból olvadt egygyé,
egyes hangjait külön hallanék egymás után. Czél-
ezerü eszközökkel elérhető, hogy e színkép tisztán,
nagyítva mutatkozzék.

A színképnek ilyen vagy amolyan volta a
különböző testeknek egyik legbiztosabb ismertető
jele. Nincs-e más szaga a rózsának, mint a dohány-
nak? nem hangzik-e máskép a hegedű, máskép az
orgona? Szintúgy különbözők a sugarak, melye-
ket a nap, vagy a gázláng vagy a villanyos szikra
lövel — s a különbségek az illető testek színképé-
ben bámulatos finomsággal tükröződnek. A nap-
nak színképében számtalan finom, fekete vonal
húzódik keresztül—-ezek az úgynevezettFrauen-
hofer-í'éle vonalok. A lámpák, a fémcsúcsok közt
átpattanó villanyos szikra, az égő fémek színké-
peiben általán véve egyes, jellemző fénycsíkok
tűnnek föl. Ismeretes dolog, hogy a borszeszláng,
ha sót hintünk bele, egészen megsárgul. E láng-
nak színképét fényes sárga csík jellemzi. Kide-
rült, hogy a sárga caík a sónak azon alkatrészét
jellemzi, melynek neve szikeny (nátrium), mert a
mely lángban ez az elem, a nátrium, hacsak pará-
nyi mennyiségben is, előfordult, annak színképé-
ben a jellemző sárga csík is feltűnt. Már most
viszont, ha valamely lángoló test színképében ez
a bizonyos sárga csík megjelenik, biztossággal
következtetik, hogy az nátriumot tartalmaz. Ily
tapasztalások után elgondolható, mily mohón
fogtak hozzá a természetbúvárok, hogy kikutas-
sák, mily fénycsíkok jellemzik az egyes elemeket,
névszerint a rnetallokat. S ily módon az utóbbi
években a vegytan egy uj hatalmas fegyverhez
jutott, melylyel már is sokat hódított a testek
alkatrészeinek kipuhatolásában. Mily elemeket
rejteget ez a test? a vegyész lángra lobbantja, s
a mi rejtve volt, a színkép elárulja. S ily íródon
napfényre kerülnek uj elemek, melyekről eddig
nem volt tudomásunk. 1861-ben az angol Crookes
s egy évvel később Lány franczia tanár egy
anyagnak színképét vizsgálván — mely anyag a
kénsav gyártásánál fordul elő eselék gyanánt —
egy szép zöld csíkot vesznek észre, a milyen az
ismert fémek egyikében sem fordul elő. Honnan
jő ez? elemzik az anyagot s egy uj metall kerül
napvilági a, mely a fémek közt leginkább az ólom-
hoz hasonlít s melyet elkeresztelnek thalliumnak.
Ha egy ezermilliomod latnyi van belőle a láng-
ban, már a színkép megjelenti. Ily jelenségekkel
szemközt szabad-e aztán nagy fennen kicsinyleni
a kicsinyt? Alig múlt el néhány év Bunsen és
Kirchhojf kísérletei óta, melyek e téren a forduló-
pontot jelzik s már is több ily uj elem födöztetett
fel (ilyenek a rubidium, caesium, indium) s a testek
vegyi elemzése fokozva gyarapodik biztosságban
s finomságban.

Ámde az ember sohasem éri be a földi dol-
gokkal, neki az ég is kell, ő ismerni akarja azt is,
a mi a föld gőzkörén messze túl esik. Nap, hold,
bolygók, álló csillagok nem hiába küldik hozzánk
a hírmondó fénysugarat:az ember kikérdezi, meg-
nézi színképét, hogy megtudhassa, ki küldi. Sőt
m é g a kódfoltoknak rengeteg távolból ellankad-
tan ide érkező sugarait sem kíméli. Kérdőre
vonja még ezeket is. S hogy itt nagyobb vihíg»s-
ságra tehessen szert, -a sötét (Frauenhoffer-fele)
vonalokhoz folyamodik. Honnan erednek ezek?
onnan, hogy oda nem jut sugár; azon sugarak
tehát, melyeknek a sötét^ vonalok helyén kellene
megjelenni, a hozzánk érkező sugár-nyalábban
nincsenek meg. Vagy nem küldte le a nap, vagy a
föld légköre tartóztatta, elnyelte. S most előfog-
ják a nap színképét, vizsgálják reggel, e?te mikor
a sugarak útja a légkörben hosszabb, és délbén
mikor rövidebb, kutatják száraz és nedves időben,
síkon és hegytetőn, a hol a levtgő ritkább, s a

mely fekete vonalok ilyenkor változásokat mutat-
nak, azokat csakugyan a légkör okozta (légvona-
lok), a melyek azonban változatlanul megmarad-
nak, azokat magának a napnak kell tulajdonítani.
S ime egy fölfedezés, mely uj okoskodásoknak
tör ösvényt: Kirchhoff azt találja, hogy ha egy
lángon keresztül, melyben például nátrium van,
melynek színképe tehát a jellemző sárga csíkot
mutatja, ha e lángon keresztül sugarakat bocsá-
tunk, melyek között a nátriuméval egyező sárga
sugarak is találkoznak, a láng épen ezen sárga
sugarakat nyeli el. Ekkor aztán, ha a lángon
keresztül bocsátott sugarak elég erősek, a szín-
képben a sárga csík helyett fekete csíkot fogunk
látni, miután épen az ide tartozó sárga sugarakat
tartóztatta vissza a láng. A nap színképében e
helyt csakugyan fekete vonal mutatkozik s most
az okoskodás igy hangzik: a nap izzó test, mely
fénysugarakat lövel s izzó gőzkörrel (lánggal)
van övedzve, a mint sugarai ezen keresztül hatol-
nak, egy részök elnyeletik; a nátrium-vonalnak
megfelelő sugarak elnyelettek, tehát a fönebbi
kisérlet bizonysága szerint a nap gőzkörében
(lángjában) nátriumnak kell foglaltatni. Ily módon
következtetik azután, miféle elemek vannak a nap
gőzkörében (igy p. o. a vas, réz, horgany jelen-
léte nagyon valószínű); hogy Jupiter, Saturnus,
Venus és Mars bolygók gőzköre hasonló a mi
gőzkörünkhöz stb.

A bolygókra vonatkozó ez ut)bbi állítás a
Sccchi-é, egy olasz természetbúváré, a ki évek óta
foglalkozik e színképek vizsgálatával s nem régi-
ben 400 csillag színképét irta le s nyújtotta be a
franczia akadémiának. Az angol Huggins is számos
álló csillagot vizsgált meg igy, s következtetett
az elemekre, melyek gőzkörükben foglaltatnak. O
ködfoltokat is hasonló vizsgálat alá vetett s azt
találta, hogy színképük három világos csíkból áll,
melyeknek egyike a légeny, másika a köneny
vonalának felel meg s ebből azt következteti, hogy
e ködfoltok izzó gázok, melyek legényt 8 könenyt
mindenesetre tartalmaznak. Ez volna tehát azon
ősköd, melyből aztán megszámlálhatlan évek sorá-
ban kihűlés, megsürüdés folytán oly égi testek
tömörödnek,mint a mi napunk bolygóival együtt.

De már nagyon is messze tévedtünk, azon
határig, melyen túl féktelenül csaponghat ama
szédítő örvény szélére, mely untalan magához
csábitja a gondolkodó embert és gyakran el is
nyeli, ha önhitten vagy hitetlenül rohan neki.
Térjünk vissza kedélyes földünkre s fejezzük be
színes beszédünket egy-két megjegyzéssel, mely
különösen a szín mestereit, a festészeket érdekel-
heti. A sós borszeszláng sárga világánál csak a
sárga, narancsszín s valamennyire a viola mutat-
kozik világosnak, a többi szín mind sötétnek lát-
szik ; ha tehát valamely festmény rajzát akarjuk
kivált feltüntetni, csak ily világítást kell hasz-
nálni; a színek ekkor eltűnnek, csak világos és
árnyas helyek maradnak a képen, s a korrajzok
kiválnak. Ellenkezőleg az égő magnesium világa,
mely a fényképezéshez is mint nap helyettes
alkalmazható, a színekre nézve is közel jár hozzá,
azaz, hogy ily világítás mellett a színek csaknem
ugy tűnnek föl, mint nappal, a mi — mint tudjuk
— a gáz, gyertya stb. sárgás világánál nem tör-
ténik. Ha ez igaz, akkor a festészek megnyujthat-
ják drága napjukat — kiértsék meg, igaza van-e
a francziának, a ki az imént emiitetteket kisérlet
alapján bizonygatja. 0.

Természetrajzi képek.
A róka.

Mindenesetre elsőbb is a rókakomát látogas-
suk meg; ezt sokan ismerjük, sokan beszélünk
róla, ép azért csak feltűnőbb sajátságairól szól-
junk. A róka bizonyos időjós, zivatar és nagy
hideg beállta előtt kemény vontatott hangot hal-
lat; szükségben dormög, vagy panaszkodni lát-
szik, örömében nyöszörög. Kölke 10—14 napig

I vak, egy hónap múlva elébujik, s első tápláléka
I egér. A család júniusban kijár a tanyáról, julius-
: ban elhagyja, s bokor-, nádas-, vagy sásba költö-
zik; őszszel megválnak, s nyulat, egeret, szöcskét
s mindennemű bogarat összefogdosnak.

A róka nagyon vonzódik gyönge sarjadékához.
| Eckström beszéli: hogy Stockholm vidékén rókata-
| nyátfödözvénföl,nagy ügygyel-bajjal elfogtakegy
j fiatal rókát, lánczra verték, s egy ablak alatti fá-
; hoz kötötték. Reggel körülnéznek, a fiatal róka
nagyon szomorú és levert, de előtte egy leharapott

] pulykafej hevert. Bámulva körülnézik a baromfias
ólakat, s ugy találják, hogy az öreg rókák 14

pulykának fejét leharapták, a fogoly fiatal róká-
nak kész pecsenyévé! kedveskedtek. Szükségben
meglopják a halászhálókat is; kivonják a partra,
olszetük a halat, s me^-meí' visszabocsátiák a
Vizbe.

Étvágya is naeyon jó; s ebben nem érti a
tréfát. Miiller természettudós észlelte egyszer,
hogy hat róka jó ideig játszott, aztán összekocz-
czant, végre kemény viadal támadt köztök ; egyet
csakhamar széttéptek, s húsának is végére jártak.

A róka vakmerő: Ziegler beszéli, hogy egy
rókát a bokorból kiugratván, s fölötte több
hibás lövés surranván el, midőn üldözői nyomása
következtében a legszorultabb helyzetbe jutott,
futtában hirtelen egy nyulat elkapott, erre leült
gúnyosan visszapillantott, s azzal odább állt.

Lenz felnevelt egy fiatal nőstényt, s arról igy
szól: fölnevelni könnyű, beéri a kutyakoszttal
is; de mindig ravasz és harapós. Ha kedves fala-
tot kapott, folyton mormogott, s más tárgy vagy
személy nem lévén körüle, szalmát vagy fát ha-
rapdált. Hízelgő bánásmód kézhez szoktatja. A
kérdéses róka még akkor sem boszankodott, ha
ura kivette szájából a nyulhust, s helyette fügét
mutatott neki. Játszani kiválólag szeret. Ha ura
meglátogatta, nagyon örvendett, ugrosott, nyifo-
gott örömében, hizelgéseivel a kutyát is felül-
multa; megszivélte maga körül az idegent is, s az>
embert 50 lépésnyire megkülönböztette. Ha eb
közeledett hozzá, lett légyen az nagy vagy kicsi,
szemei szikrázni, fogai vicsorogni kezdtek. Alvása
nagyon éber volt, folyvást figyelt, legkedvesebb
mulatsága volt, ha zsíros csizmán heverhetett vagy
rágódhatott. Egyszer megszökött — mond L. —
de visszakerülvén nyakpereczet húztam rá, ekkor
mérgében három láb magasra ugrott. Szomorú és
betegnek színlelte magát, egész nap sem nem
ivott, sem nem evett, de utóbb a nyakpereczet is
megszokta. Más alkalommal kandúrt vetettem
óljába; ekkor mintha megbőszüít volna, szőre
fölállt, nyafogott iszonyúan, ugrosott, utóbb meg-
adta magát, sőt egészen gyáva lőn, de annál me-
részebb volt ura ellen, ezt annál inkább harapta,
minél jobban pofozta, de a botra végképen meg-
hunyászkodott.

Nézzük róka-komát a szabadban: nyáron
hatalmas zivatar után menj erdőre, vagy oly csa-.
Htokba, hol róka tanyáz; a légkör tiszta, nyugodt
és csöndes, a cseppek vígan hulladoznak a ga
lyakról, a jóllakott földek párolognak, mindenfelé
üde élet kínálkozik. A nyomott pillangó előbujik,
a lombok alól elősietnek a madarak, s ineg-meg
hangicsálnak; a rovarok megindulnak, a mókus
ágról-ágra ugrál, a nyúl futos, a róka is jót sejt,
és szabadba gondol.

Elsőbb tisztogatja, czirogatja magát, most
körül vizsgálja tanyája bejáratait, s a főaj tónak

, indul. Itt óvatosan megállapodik, hegyzi füleit,
i s jobbra balra kacsintgat ravaszul, orrával szima-
í tói, majd meg szemlét tart, vájjon nincs-e ellen-
ség közel? Orra kísérletét most szem és füllel is
megbirálja, s hiuzként tekint szerte.

Mily csinos most külalakja! mily megadás,
mennyi szelidség ragyog tekintetéből! Mily gyö-
nyörűen nyújtogatja nyakát, mily kellemesen
forgatja szemeit, fejét, mily szépen billeg füle
jobbra-balra, majd meg lefelé. Lyuka körül nem

| látván ellenséget, az ágakat, bokrokat veszi
j szemle alá, vájjon nem lappang-e ott valami? A
léget tisztának, a kört biztosnak találván, most

! egyet ugrik. s a tapintatos kémlelő a szabadban
I van. Igen de a bálnák nagyon zaklatják, hogy
ezektől is m-íneküljön, tisztogatja magát újra, s
hogy szép is legyen, ha netán bajtárs akadna,
oldalszőreit még farkáról is lesimogatja. Erre
egyet gondol, legföllebb kettőt hunyorit. szétnéz,
és sajátságos hangot hallat. Ez jeladás.

Három-négy fiatal róka azonnal ott terem, s.
egy ugrással mindannyija szabadban van. Most
jobbra-balra futosnak, azt hinnők czéltalan, pedig
dehogy! egerésznek, s mihelyt előbukkan a bű-
nös: martalék; ha pedig menekül, lest áll az ügyes
egerész, vár, vár, ha ez is haszontalan, ás, váj,
mig ismét előugrik, ekkor nyakon harapja, s el-
ereszti; az egér kínjában egyet fütyölt, odább
ugrott, de a róka megmeg elkapta, s nyakán me-
gint csak harapott egyet, s ismét eleresztette.
Igy folytatja kinzó játékát, mig étvágya fölébred,
ekkor egy harapással vége a játéknak.

Az _ ifjak irigyelve nézik a szülők eme vé-
ren gző játékát; vetettek is egy-két szomorú pil-
lantást az elszalijtott konezra, mozdultak is
utána, de sem elég ügyesek, sem elég g.orsak
nem valának. Most ők is étvágyat kapnak, s va-
dászatra indulnak: az öregek pedig gyönyörköd-
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nek benne, ha mutatott péld.ijok sükerre vezette
az ifjú nemzedéket.

Most az öregnek eszébe jut egy bizonyos
hely, hol nyulacskák szoktak heverészni, szemei
szikrát szórnak örömében. Erre föláll, az erdőt
szegélyező bokroknak üget, s czéljához közel
megállapodik; most egészen más, mint volt eddig.
Útjában nem figyelt sem madárra, sem egérre,
most komolylyá válik, s elővigyázó pofát vág. A
mi rókánk ügyes és tapasztalt kutató, sok veszé-
lyen ment ő már keresztül, s a halált is látta már.
Igen jól tudja, hogy ilyenkor ellenség is lappang-
hat a bokorban, s csak egy pillantsa is meg,
gyilkosai azonnal csoportosan jöhetnek raja.

Ott a vadász kutató ebével, ki minden fegy-
ver alá valót lelő; ott a juhász, ki rettentő mér-
gében ajtajára szegezi a rókát, ott a munkás
nép, mely örömét leli abban, ha a szegény rókát
széttépheti; nem csoda tehát, ha rókánk óvatos és
alattomos. Szemlét tart tehát újra, hogy kár se
történjék, fáradsága is jutalmazva legyen.

Ott, hol a szűk völgy nyilt térré válik, van
egy keskeny ut, közel hozzá mogyoró- és csipke-
bokrok vannak, s a hely egy lábbal magasabb,
mint a szántóföldek. Itt csöndesen és zaj nélkül
nyomul előre, legkisebb csörrenésnek sem hallat-
szik nesze. Szemében öröm villog, ugy látszik, jó
helyen jár.

Bokor alá rejti magát, hunyász, csak füle és
orra működik, de azért semmi sem kerüli ki figyel-
mét; künn csend van, minden napnyugatra mutat.
A pagony már nagyon közel, s benne gyakran nyu-
lász azuraságis, saz üldözött nyulak nem egyszer
menekülnek ide. Most még egy ügyes ugrás, s
csakugyan czélnál van, de mégis fontolóra veszi
előbb a dolgot.

A föld ázott, az ut nyirkos; ha földre lép,
lába és farka nyoma azonnal elárulja, pedig min-
den gyanút kerülnie kell. Előnyomul még egyszer,
körültekint s követ pillant meg. Egy pillanat, és
rajta van, még pár ugrás, de mindig köveken, s a
pagonynál terem. Most a sürübe húzódik, megla-
pul, még tán kettőt sem gondoltál s már is hallat-
szik : „Kneh, kr.eh, kneh", mi nem egyéb, mint
egy elkapott nyúl szorongó nyöszörgése; erre
útnak iramodik, s egyenest tanyájának tart.

Véletlenül kutyaugatás hallatszik. Egy sühe-
der és kutyája észrevette a rókakomát, megkez-
dődik a verseny. Egy ügyes harapás elnémítja a
nyulat, s beáll a futás és futtatás. Fut kitérőleg,
fut kerülve, de az eb közel nyomában; a róka ag-
gódik, mert a sühedernek botja is közel jár. Most
a róka leül, a kutya neki ugrik, meg-meg fut
egyet, aztán ismét leül: az eb most rá rohan, a
róka pofon legyinti farkával; ez elfordul és ordít,
s a róka kaczagva tova áll. A süheder eleget fe-
nyegetőzik és szitkozódik utána, de már az erdőbe
jutott, ütheti nyomát. Eközben az ifjú sarjadék-
kal a m'imáeska is künn egerészett, de a kutyazaj
megütvén fülét, csakhamar odújába sietett: a csa-
lád egyszerre találkozott a bejárásnál, de a hím
nagyon fáradt lévén, azonnal konczára telepedett,
féltékeny mormogást hallatván, ha a családbeliek
csak kíváncsian néztek is ízletes falatjára. Kipi-
henvén magát, elérántja a nyulat, a javát ellak-
mározza, s miután étvágyának eleget tett, egész
egykedvüséggel családjának hagyja~a többit.

Erre ismét kipillant, vájjon az ebet nem haj-
totta-e arra valami szél? vagy a fákon nem leskő-
dik-e utána valaki? s ime megpillantja a fáról le-
mosolygó sárga gyümölcsöket; az apró sarjadék
tanulja meg élvezni azt is, aztán amúgy is nagy
szél volt, bizonyosan hullott is le elég. "

Körébe szólítja tehát az egész családot, kisiet
a körtefa alá, s nyugodtan élvezi isten *zép ado-
mányát ; visszafelé meg-meg egerész, sőt itt-ott a
békákat is fölkapdossa. Sarjadékának betanítá-
sára legkinálkozóbb alkalom az egerészés, ebből
leggyakrabban ad órát a fiatal tolvajoknak; ilyen-
kor az egér is kövér, a földműves sem igen hábor-
gatja foglalkozásában, sőt kitér előle, bőre sem
ingerii.

Nézzük most kissé közelebbről a róka testal-
katát. Feje széles, homloka sima, melyet puha bőr
föd; orra, mint vastag tőr nyúlik, melyen nedves
mozgékony orr-lyukai vannak, orra feje csupa ra-
vaszságot, előrelátást s gonoszságot árulnak el.
Ha hozzávetjük mozgó szemeinek folytonos játé-
kát, az éberséget és kegyetlenséget könnyen leol-
vashatjuk belőlök. Tekintete hideg és gúnyos,
szemhéja bádgyadt, szerre zöld szint játszik, de
ingerkedjél csak vele, vagy utánozd hanggal az
egér, kakas, nyúl vagy truk szavát s a hideg szem
rögtön előre tör, s a szenve léíyesség egész kinyo-
matát láthatod rajta.

Füle alantahb áll, mint a kutyáé, kemény és

hegyes, 8 finom fehéres szőrrel van bélelve, kopó-
nyáján jóval túlemelkedik, s hihet'en hajlékony-
sággal simul előre, hátra, lefelé; ajka keskeny,
harapása kemény. — Úszó igen jó, futó oly jeles,
hogy egy rövid éjjel hat mérf ildnyi tért is beka-
landoz.

Szőre miatt bőre is megemlítendő. Nagy
becsben áll a korom-fekete rókabőr, de még ke-
resettebb ama fekete róka, melynek bőrén a szőr-
végek hófehérek. Fekete-barna tömegesen talál-
tatik Szibériában; vörös, de feketébe játszó szine-
zetü Ázsia és Amerikában van. A jégrókának
hosszú hófehér tzőre, valamint az ezüstszínű ró-
kának bőre is mesés áron kel el. A mi rókáink
színezete ismeretes. Sárvdry Endre.

A komló-tenyésztés érdekében.
A „Vasárnapi Újság" egyik múlt évi számá-

ban bátor voltam aközönség elé egy tervvel járulni,
oly tervvel, mely véleményem szerint, tisztán
csak termelésből éldegélő hazánk mezőgazdasá-
gában tetemes lendületet hozott volna létre, ha
szavam, mint szokott a reformot sürgető szavak-
kal történni, el nem hangzik a pusztában.

Oly átkozott kevés elégtétel jutott nekem
e felszólalásom és rábeszélési törekvésemért,
bár szívvel és lélekkel ajánlottam a komló-te-
nyésztést; bár tőlem telhetőleg bebizonyitottam
azt, hogy a mi éghajlatunk és talajunk alkalmas,
nagyon is arravaló, hogy komlót tenyészszünk;
megmutattam, hogy mennyivel előnyösebb volna
a gazdára nézve minden egyéb terményeknél,
hogy jobban, gazdagabban fizet, mint a búza vagy
repeze; megmagyaráztam azt, hogy mily sok em-
bernek nyújtana ez munkát és kenyeret, kimutat-
tam annak mellék-nyereményeit is, a mi a méh-
tenyésztésben rejlik főleg, de a faizás sem meg-
vetendő, és a vidéket paradicsomi szépséggé
varázsolja.

Azt gondolja a tisztelt olvasó, hogy ennyi
erőlködésemnek volt haszna? Azthiszi, hogy lehe-
tett észre venni, hogy valaki legalább kísérletből
is ültetett komlót? — No ha azt hiszi, akkor nem
ugyanoly érzékenyen,mint én, de mégis csalódék.

Nem szeretek én még a vármegye-gyűlésen
sem kiabálni, ha senki sem hallgat rám, annál ke-
vésbbé az ujság-lapok kakas ülőjéről. — Most
sem szólnék egy árva szót sem, ha nem szolgálta-
tott volna nekem polgártársaim helyett az idő
igazságot. Ugyanis mindenfelől lehet már ol-
vasni, a többi között a ,,Vasárnapi Újság" test-
vérlapja is elbeszéli, hogy minő nagy elterjedés-
nek örvend a komló egész Ausztriában, Cseh- és
Morvaországban, sőt hogy már mai napon annak
szárából (kérgéből) igen jó kenderféle anyagot
is késziteneK.

Mi pedig mindarra azt mondjuk, hogy ám
készítsenek belőle mannát vagy aranyat, az nekünk
mintegy, termeszsze csak azt a cseh, morva, meg a
német, mi uj dolgokhoz nem szokunk, még ha az
égnek megmarkolható áldása volna is. — Igaz,
hogy sok szép pénzt lehetne belőle szüretelni, no
de jó az a német sógornak is, rá fér az a cseh és
morva atyafiakra is, de nekünK semmi szükségünk
arra

Tehát uraim! hozzunk be minden üdvös re-
formot a politikában, az oskolában, életmódunk-
ban, viseletünkben vagyakár mindenütt, csak ott
maradjunk még a régi szokások mellett, a mi ha-
zánknak legfőbb üterét képezi t. i- a földmive-
lésnél! Dr. Síkor.

E g y v e l
—i. (Az első székely ember Amerikában)

Nyárád-szt.-imrei Balogh József volt, ki 1779-ben
utazott oda növénytani tudománya gyarapítása
végett. Említett székely atyánkfia tanult a bécsi
egyetemen. Erdélyből kimenése után Bécsből
Leidába ment s ott tudós értekezéssel doctori
rangot nyert; onnan Amsterdamba, Londonba s
végül Amerikába ment. 64 napig utazott a ten-
geren, mig Mészáros Lázár 1850-ben 12 nap alatt
tette meg ugyanazt az utat. Az akkori és mostani
szárazi utazás között még nagyob a különbség.
— Amerikából növénymagokat küldözött Balogh
József uram Mária Terézia királynőnek, ki is őt
kinevezte a fű vészét tanárává Kolozsvárra.

** (Magyar fényképek kitüntetése.) Egy new-
yorki havi folyóirat, mely az amerikai kontinens
legelterjedtebb lapjai közzé tartozik, legutolsó
számában a párisi világkiállításról szólván, többi
közt szórói-szóra ezt mondja: „A fényképészi kiál-
lításokat végig nézvén, csodálkozással veszszük

; észre, mennyire előrehaladt e részben Magyaror-
j szig, és h ibozás nélkül kimondhatjuk, miszerint
jelenleg a fényképészet Pesten nagyobb fokon lát-
szik állani mint Parisban."

** (Dombi Marczi) igaz nevén Radics Már-
ton, a Bihari és Bokafajta migyar népzenészek
utolsó példánvajul. 26 án Rimaszombatban meg-
halt. Radics Hirmaczán született, s Biharinak
volt tanítványa. A Szentmiklósi család által ké-
peztetve, oly "kedvelt és népszerű egyéniség volt
Götnörben, hogy még abban a korban is, midőn
a kiváltságos osztály nálunk megközelithetlenül
állt, e derék népzenészt mindig a legnagyobb ki-
tüntetésben részesítek. A ki valaha hallá őt, so-
hasem feledi szivreható és megindító zenéjét.
Temetésén a város minden osztálya nagy szám-
mal volt képviselve. Négy fiatal hölgy szép ko-
szorút készített a 75 éves zenész koporsójára.

** (Körmönfont zsebvágó.) Egyik kereske-
désbe e napokban egy fiatal ember lépett be, mond-
ván, hogy atyja mindjárt megérkezik, tetemes be-
vásárlásokat tesz s addig ott akarja bevárni. A
bolt előtt egy három lovas szekér állt, melyről a
fiatal ember több ízben emlité, hogy az övék s 10
mázsa só van rajta. Végre megunva atyját várni,
a kereskedőhöz fordult, hogy adjon neki ,30 frtot,
atyja majd visszafizeti; addig a szekér és só ott
marad. A kereskedő jóhiszeműleg átadta a 30 frtot,
a fiatal ember pedig eltávozott. Az apára hiába
vártak, a kocsis meg azt mondta, hogy azt a fiatal
embert nem ismeri. A körmönfont csalónak semmi
nyoma.

** (Vetés községben) Szatmármegyében egy
férj és egy nő örökös czivakodásban éltek együtt,
a férj szeretett volna unalmas nejétől megszaba-
dulni, de sehogysem lehetett; most legközelebb
egyik holdvilágos éjjel azon furcsa gondolatra
jött a férj, hogy kihivta nejét az udvarra, azt
mondván neki. „Kerüljük meg feleségem a kutat
háromszor, isten talán majd jobbra fordítja sor-
sunkat s aztán üljünk le a kávára." Az asszony
mitsem sejtve, engedett a babonás hívásnak. Mi-
dőn a kút-káván ülnek, a férj megfogja a nő lábát
és hanyatt a kútba löki, de mivel a kut belseje
szűk volt, megfogózkodott a nő s rimánkodott
urának, hogy húzza ki, ő lenyujtja neki a kut-
ostort s mondja: „fogd meg hát!" Az asszony
megfogja, férje fel is húzza félig, ekkor lezuhintja
a vizbe. A nő természetesen kiabál, mire a szom-
szédok szerencsésen odagyültek, az asszonyt
orvosi ápolás alá adták, s felgyógyulásához remé-
nyük van. A férjet elfogva, börtönbe vetették.

** (A szultán czime.) Legfőbb czime padisah,
a mi annyit jelent, mint fejedelmek atyja vagy a
királyok "királya. További czimei: Isten helytar-
tója, a próféta utódja, a mozlimek főpapja, vagy
a hívők parancsnoka, a világ menedéke, az isten-
ség árnyéka és unkiar, avagy emberölő és vérivó.
Ez utóbbi czim a szultánok amaz egykori jogára
vonatkozik, mely szerint szabadságukban állott
naponkint 11 embert minden indokolás és igaz-
ságszolgáltatási forma nélkül megöletni. 1839-dik
évben a szultán e jogáról is egyhatti-scherif vagy
magas leirat által lemondott.

** (A vasutak hosszasába) az egész földön
1866-ban még csak 19,639 német mérföldet tett,
miből az észikamerikai unióra 7002, Angliára
2882, a német államokra Ausztriával együtt 2862,
Francziaországra 1955, Indiára 733, Olaszor-
szágra 697, Spanyolországra 676, Oroszországra
602, Kanadára421, Belgiumra 346, Svécziára 222,
Helvetiáral70, Német-Alföldre 152 esik. A 2862
mérföldnyi német vasutakból Poroszországra esik
1257, Ausztriára 819, a délnémet államokra 551,
az észak-német szövetségre 1495 mérföld.

** (A hajózásra használt vizi-utak) hossza az
! ausztriai birodalomban összesen 1727.0 mérföld,
miből 459 mérföldön gőzhajók is járnak. Az egész
mennyiségből esik a Dunára a hozzátartozó mel-
lékfolyók" és csatornákkal együtt 1144.5 mfd, a
Visztulára s mellékfolyóira 218.5 mfd; a Dunán
kívül a Feketetengerbe szakadó folyókra 173.5
mérföld. Az Elbére és mellékfolyóira 136.5 mfld,
az adriai tengjrbe szakadó folyókra 54 mérföld.

** (Az ausztriai államadósságról) a porosz
lapok a következő számítást közlik: A 3046 mil-
liónyi forint a forgalomban levő legnehezebb
ezüstpénzben felszámítva, 1015 és % millió ket-
tős egyleti tallért tenne. Az ily tallér átmérője
41 milliméter, az emiitett 1015 és 73 millió tallér
tehát 41,628,666 méternyi hosszúságot adna; —
7407.41 méter pedig egy földrajzi mérföldet tesz.
Az emiitett kettős tallérok tehát 5619 raérföldnyi
hosszúságot foglalnának el, s ez a föld körületét
az aequatoron 219 mérfölddel múlja fölül.
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[rodalom és művészet.
•* (Az Eszterhdzy-képtárt) megvette egy

franczia társaság 1,800,000 frton. Kipótolhatatlan
kár, hogy e ritka műgyüjtemény kimenjen a ha-
zából. Az akadémiának követelése van a képtár-
ral szembeni 200,000 forintig, mert csupán annak
elhelyezéséért építtetett egy_emeletet. Követelé-
sét érvényesitni szándékozik.

•* (A„Századok") első füzete megjelent igen
csinos kiállítással s becses tartalommal. Ez a szé-
pen fölkarolt magyar történelmi társulat közlönye,
s Thaly Kálmán szerkeszti. A tárczán kivül tiz
nagyobb közlés van benne Thaly Kálmántól, gr.
Mikó Imrétől, Horváth Mihálytól („Szent István
első összeköttetései az egyetemes keresztyén egy-
házzal"), Ipolyi Arnoldtól, Nagy Imrétől, Nagy
Ivántól („A murányijVénusról"), Pesty Frigyestől
és Pauler Gyulától. Óhajtjuk, hogy e közlöny
mindinkább elterjedjen. Előfizetési ára, nem tagok
részére, egész évre 6, félévre 3 frt.

= („Beth-el") czimü füzet jelent meg Reich
Ignácz szerkesztése mellett. E vállalat magyar
izraeliták életrajzait tartalmazza. Ezek közt iliiwy.
Izsákról elmondja, hogy Uj-Pestető alapitá. Löwy
Nagy=Suxányhan 1793-ban született s talpalóbőrt
gyártott^ 1835-ben gyárát szülőhelyéről Pestre
akarta "áttenni, de akkor még a zsidóknak nem
volt megengedve gyárak állítása. Tehát Pest sem
engedte meg neki. így lőn, hogy a káposztás-me-
gyeri pusztán állitá fól gyárát gr. Károlyi István
helö»gyexés.éyeÍ. Ott aztán e helyet elnevezé Uj-
Pestnek. E telep aztán gyarapodott, községgé nö-
véEidett, melynek első bírája Löwy lett. Ember-
séges, buzgó, derék ember volt, ki örömmel látta,
hogy kistelepe mily gyorsan gyarapodik. 18.4 7-ben
halt meg, s uj-pesti sírkövén e szavak állanak Y
„Itt nyugszik Löwy Izsák, ki községének alapi-
tíjja és atyja volt."

** (A „Honvédnaptár 1868-ra") megjelent
Heckenastnál, Aldortól szerkesztve. Kossuth,
Bem, Damjanics, Guyon és Petőfi arczképei,
1849-ki csataképek, mint Budavár bevétele s a
branyiszkói roham, toborzási jelenet 1848-ból,
honvédtörténetek, 1848/9-iki versek , Batthyány
Lajos kivégeztetésénekleirása,ésa67-iki honvéd-
ügyi mozzanatok vannak benne, a rendes naptári
rész mellett. Ara 60 kr.

— (Rákosi László) megrendelési felhívást
bocsát közre, utólagos fizetés mellett,,Az uj nem-
zedék és társadalmi reformja" czimü müvére. Meg
fog jelenni 8—10 ivén, szeptemberben; ára 1 frt.

== („Magyarok és románok feladata a keleti
kérdésben") czimü röpirat jelent meg Pesten ; a
románok dicsérve szólanak felőle.

= (Toldy Istvántól,) a volt „1848" főmun-
katársától „Régi Magyarország" czimü munka
van sajtó alatt, mely a magyar birodalom politikai
viszonyait a honfoglalás óta tárgyalja. E tanul-
mányból az akadémiában nem rég Kautz Gyula
olvasott föl mutatványt. A munka még az ősz
folytán megjelenik.

— (Az „Erdészeti és Gazdászati lapok") idei
8-ik füzetét is vettük. A jelesül szerkesztett szak-
folyóirat legújabb füzete a következő czikkeket
tartalmazza: Ausztria erdőkincsei és fakivitele. A
rovar-irtó madarak érdekében. Gömörmegye erdő-
szeti viszonyai. A növénynek táplálkozásáról. A
kavicsos, görgeteges vagy sziklás talajnak telke-
sítése és a földáthányás. A répának időelőtti leko-
pasztása. A hasznos növények tszáma. A répa-
czukor-gyárak és a f öldmivelés. Értesítés a debre-
czeni földmives-iskolának megnyitásáról. Vegyes
közlemények.

** (Beküldetett) hozzánk: „Értesítés a dunán-
túli helv. hitv. ev. egyházkerület pápai főtanodá-
járól." E tanintézet növendékeinek száma: 1) fel-
sőbbtudományokat hallgatók 203; 2) gymnasiumi
tanulók 346. Működik összesen 19 tanár.

** (Elnyert pályadíjak.) A m. orvosok és ter-
mészetvizsgálók Pozsonyban tartott XI. nagy-
gyűlése illetőleg ennek gazdasági szakülése al-
kalmával HideghétyA.uraltál 1865-ben kitűzött
száz aranyos pályakérdésre hárman pályáztak.
A pályadijat dr. Entz Ferencz nyerte el jeles
szakmüvével, mely ,,Uj magyar gazda" czim alatt
fog megjelenni. A m. orvosok és természetvizsgá-
lóknak Marosvásárhelytt tartott X. nagy gyűlé-
sében Lészay Dániel tr. által kitűzött tizenkét
aranyos pályakérdésre: „van-e hydrauli mész Hu-
nyadvármegyébea?" egyetlen szakértő, Böhm

T Á R H Á Z.
János kolozsvári építész pályázott, a ki Erdély
Hunyadmegyéjében a vízhatlan meszet csakugyan
felfedezvén, a 12 db aranyat elnyerte. — A m.
orvosok és természetvizsgálóknak 1863. Pesten
tartott IX. nagygyűlése alkalmával Buda főváros
hatósága 30 darab aranyat ajánlott meg a köv.
pályakérdés legjobb megfejtőjének: „Mily élet-
rend volna ajánlandó a magyar nép számára,
mely mind az egészség fentartására, mind a
szaporodás előmozdítására, mind az élet meghosz-
szabbitására legczélirányosabb lenne." — E pá-
lyadijat a magyar orvosok és természetvizsgálók
önkénytes adakozás által 300 frtra emelték. —
A pályakérdés ismételve kitüzetvén, 1867. május
l-ig három pályamunka küldetett be, melyek
megbiráltatván, a 300 frtnyi pályadijat Török
János orvostr., Gömörvármegye tornalljai járás-
orvosa nyerte el.

** (A magyarországi müegylet által) f. évi aug.
6. tartott választmányi ülésben, a f. évi szept. 5-én
tartandó sorsolásra e következő művek vétettek
meg: u. m. Ligeti Antal, Pesten. Olevano, a sabi-
nai hegységben; 50 ftért, Pecz Henrik, Pesten. Ol-
vasó öreg; 120 forintért, Wéber Henrik, Pesten.
Svábhegyi tájkép; 15 frtért. Láng Rudolf, Po-
zsonyban. Trencsin melletti tájrész; 120 frtért,
Stademan A., Münchenben. Téli nap; 150 frtért,
Wurmb M., Münchenben. Látogatás a kolostor-
ban; 150 ftért, Petzl Ferdinánd, Münchenben. A
halli tanácsháznak részlete, Tirolban; 80 ftért,
Eibner Frigyes, Münchenben. Ulmi főtemplom;
150 ftért. Közli Eitter Sándor, egyleti titkár.

** (Fraenkel és Csengeri) czég alatt könyv-,
mű- és hangjegy-kereskedés nyiltHold-M.-Vásár-
helyen. Ajánljuk az illető vidék figyelmébe.

Közlekedés.
** (A magyar északi vasút igazgatósága) e

vasút pesti indóházánál a „Ctbl. f. Eis." szerint
ügynökséget állított fel; s ennek külön vezetésé-
vel Wodianer Lipót urat bizta meg. Ez ügynök-
ség a salgótarjáni széntelep minden fajával a
közönséget a legpontosabban el fogja láthatni.
Nagyobb mérvű megrendelések, saját pályájukon
valamint az állam- és tiszai vasút minden állomá-
sán egész szekerekben, vagy Budapesten házhoz
szállítva, kicsinyben a legpontosabban és leggyor-
sabban teljesittetnek.

J (Nagyszombatban) a Vág vasut-consortium,
mely Degenfeld Adolf gróf elnöklete alatt, mág-
nások-, nagybirtokosokból, kereskedők s a Vág-
vidéke városainak és községeinek képviselőiből
még harmadéve alakult — f. hó 11-én tartá köz-
gyűlését, mely igen látogatott volt és nagy számú
hallgató közönségnek is örvendett. A társulat,
melynek czélja a Vágvölgyén át — jelesül Nagy-
szombat érintésével gőzvasuttal összekötni a
Dunát, a brünn-trencséni vasúttal, mérnöki elő-
munkálatait Demarteau Amadéé ur vezetése alatt
a múlt évben végzé be, s az építési engedély
iránti folyamodását az összes számlákkal és ter-
vekkel felszerelve— a minisztériumhoz szándéko-
zik felterjeszteni, s e czélra, valamint az engedély
megnyerése esetében teendő lépésekre egy 15
tagból álló bizottmányt rendelt ki a maga keb-
léből.

Balesetek, elemi csapások.
** (Vasúti szerencsétlenség.) Az Irsa és Czeg-

léd közti lejtőn f. hó 13-ára virradóra egy teher-
vonat ketté szakadt, s egyik fele visszafelé ered-
vén, összeütközött az utána siető teherszállítóval.
Több kocsi tetemesen megsérült; s a pesti és bécsi
személyszállítók e miatt késtek két órát.

** (A napokban Alcsutról) József főherczeg
négyfogatu kocsija jött a fővárosba vezető utón.
A kocsin egy inas és egy kutmester foglalt helyet.
Midőn a kocsi a vasút és a Roskonyi-kert között
a Krisztina-városba ért, épen akkor robogott el
mellettök a gőzvooat. A lovak megbokrosodtak s
az erős marku kocsis minden erőlködése daczára
sebesen vágtattak tova. A kocsi végre egy falhoz
csapódva összetört s a bennülők kizuhantak. A
kutmester fején halálos sérülést kapott, az inas
szintén veszélyes sebet kapott jobb szemén, a
kocsis pedig jobb lábán tetemes sérülést. Az első
lovak, szétszaggatva a hámot, vágtatva rohantak
a tabáni temető felé, s onnan a buda-őrsi ország-
úinak, hol azonban gyorsan lebocsáttatott előttök
a sorompó s csak igy lehetett őket visszatartani.
A lovakban is tetemes kár lett.

Mi újság?
** (Klapka György tábornok) kedden este

Pestre érkezett. Egyenesen Brüsselből jőve, Bécs-
ben csak két óráig nyugodott meg. Fogadására
Pesten már hetek óta nagy előkészületek tétettek,
ő azonban minden ovatiót ki akart kerülni, s azért
előbb érkezett meg, mint várták. Legfőbb óhaja
— mint a „P. N." irja — gazdag tapasztalatival a
a hazának szolgálni.

** (Perczel Móricz) Zalamegyéből, hol Deák
Ferenczet és a zalaegerszegi választókat látogatta
meg, a fővárosba érkezett, s néhány napig itt fog
időzni.

** (Vetter tbnok) már több év óta Pesten van,
s mivel a délutáni órákban a „Vadászkürt" kávé-
házban gyakran megjelen, sokan mennek most oda
és egész tisztelettel környezik, s hallgatják e be-
csületes és hű öreg katona szavait. Megöregedett,
de nem tört meg ő sem.

** (Az aradi dalárünnepély) hétfőn történt
meg. A dalárversenyben az első kitüntetést a szen-
tesi dalárda aratta, aztán a „pesti dalkör" és „bu-
dai dalárda." Dicséretet nyertek: am.-vásárhelyi,
lugosi és gyulai dalegyletek. Részletes tudósítást
az ünnepély folyamáról a „P. U." közelebbi szá-
mában adandunk.

** (A jövő évi országos dalárünnepély Deb-
reczenben) fog szeptember elején megtartatni. Az
aradi gyűlésen Debreczen dalárképviselői váro-
suk nevében e czélra a dalárdákat meghívták,
azon kijelentés mellett, hogy a város, az aján-
lat elfogadása esetében, anyagi és erkölcsi tá-
mogatását biztosítja az ünnepély minél fénye-
sebbé tételére. Ez ajánlat természetesen a legna-
gyobb lelkesedéssel fogadtatott.

** (Pestváros összes költségei) a koronázás
alkalmából 119,326 frt 78 krra rúgtak. A kiadá-
sok főtételei ezek: A királynőnek ajándékba adott
könyv került 2520 frtba, a természetben átnyúj-
tott ajándékok kerültek 2263 frt 25 krba, az
emelvények 54,151 frt 8 krba, a diszitmények és
lobogók 10,965 frt 45 krba, a ruházatok 333 frt
68 krba, a jutalmazások 1734 frt 58 krba, az
épületek javításai és csinosításai 43,866 frt 90
krba, a kamatok és bélyegek 1387 frt 75 krba, a
világítás 1177 frt 96 krba, vegyes kiadások 926
frt 13 kr.

*• (Kinevezés.) Szerencs János tiszteletbeli
fogalmazóvá neveztetett ki a belügyminiszté-
riumhoz.

** (Maros-Vásárhely) 130 frtot küldött be a
székely kivándorlási tőkéhez.

** (Horvát Boldizsár) miniszter — mint
mondják — f. hó 20-ka táján fogja Karlsbadot
elhagyni, de még hazatérte előtt megtekinti a vi-
lágtárlatot.

** (Névváltoztatás.) Kremsner János budai
lakos engedélyt kapott, gyermekeivel együtt ne-
vét Rákosi-ra változtathatni. E gyermekek közt
van ifjú vigjátékirónk, eddig írói, most már min-
dennapi nevén .Rákosi Jenő.

** (A prímás) aug. 13-án tölté be 45-ik évét.
** (Boszuállás.) EgyRupprecht-Demidoff K.

asszonynál szolgáló leány és egy napszámosnő a
múlt napokban összevesztek, melynek folytán ez
fenyegette amazt, hogy meg fogja boszulni. Meg
is boszulta. Vasárnap reggel ugyanis a napszá-
mosné méreggel hinté be a szolgáló reggelijét,
melytől az roszul lett. A napszámosnőt elfogták.
Kiderült, hogy vasvítriollal kente be a kiflit s
maga is evett belőle,

** (A pozsonyvárosi) képviseleti közgyűlés
elfogadta a kutya-adót.

** (Ifjú Galanihai gróf Eszterházy Imre)
Bossi Alexandra grófnővel folyó hó 10-díkén
tartá fényes nászkisáret jelenlétében esküvőjét
Pozsonyban a prímás palotájában lévő kápolná-
ban, mely — ez alkalommal — szőnyegekkel s
virágokkal ékesen fel ?ala diszitve. A fiatal házas-
pár még az nap Parisba utazott.

** (Parisból) azt irják, hogy Napóleon csá-
szár és a császárné aug. 18-kán indulnak útra,
Augsburgban töltik az éjt s 19-én érkeznek meg
Salzburgba.

** (Bismark grófnak) különös szerencsét-
lenségei vannak a vasúton. Néhány év előtti ka-
landját, melyben egy kis megnevezhetetlen há-
zikó s annak bezárt ajtaja voltak a főszereplők,
ismeretes. Most ujabban a waggon ajtajának be-
csapása alkalmával jobb kezének több ujját össze-
zúzta.
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— (Halálozás.) Mihálka Antal, a pesti fő-

reáltanoda tanára, kitől több isk. kézikönyvet
birunk, f. hó 11-én 57 éves korában, elhunyt.

** (Beust báró) e hó 9-én a gasteini fürdőből
kirándult az Anlauf patak nagyszerű vízesésének
megtekintésére, s midőn egy meredek hegylejtőn
lováról le akart szállani, leesett, s egy darabig a
kavicsos hegyoldalon lefelé gurult. Szerencsére
feltartóztathatta magát s nem történt nagyobb
baja, csakhogy kezeiről itt-ott lejött a bőr. Ezen
baleset folytán a báró a kísérettel együtt azonnal
visszafordult 8 így ezúttal nem tekinthették meg
a vízesést.

** (A törökök mulatsága Bécsben.) Most, mi-
dőn a nagy ur már bevégezte európai útját és
fényes otthonágában egész kényelemmel elmél-
kedhetik az utazás különféle részleteiről, a bécsi
lapok sok mulatságos dolgot hoznak napfényre
róla és környezetéről. Többek közt a törökök
már annyira beleuntak a sok tisztelgés- és fogad-
tatásba, hogy Bécsben már csak erőltetve vétet-
ték magukat alá a mindennemű illemszabályok-
és külsőségeknek. A mint a laxenburgi udvari
ebéd következett, többen a meghívott törökök
közül jónak látták kereket oldani és elillantak á
vasúttal. — A szultán mindegyre ásított, a kis
Jussuf herczeg már semmire sem akart figyelni.
A császári kincstárt is meglátogatván, azt kér-
dezték a szultántól, hogy mit óhajt ő Felsége
leginkább megtekinteni? Leginkább haza. sze-
retne menni — volt az őszinte válasz, melynek
csakugyan legott elég is tétetett. A szultán csak
akkor lélekzett szabadabban, midőn elhagyá
Bécset.

• ** (Aprágai„Politik") következő újdonságo-
kat hozza egymás után : „Egy holttest megégése."
Mint már gyakran, most is megtörtént azon eset,
hogy egy ravatalon fekvő gyernuk holtteste mel-
lett a felállított gyertyák egyike eldőlvén , az
egész ravatalt meggyujtotta, és a test menthetle-
nül elégett. — „Szénás szekér égés*.'* Rumburg-
ban egy szénával megrakott szekér a királyhid
közepén meggyűlt, s mindenestül megégett. A
gyújtást, a mint mondják, szivartűz okozta. —
„Haj-égés." Egy tisztességes nagy bajuszu és
szakállu úriember Prága egyik népesebb utczáján
már rövidre égett szivarjára akarván gyújtani, a
gyufaláng bajszába akadt, s egy pillanat alatt
bajusz, szakáll és haj le volt égve. Képzelhetni,
hogy az egyén arcza nem maradt sérthetlenül.

** (Színházi jövedelem Parisban.) Offenbach
uj operettje: „aGerolsteini nagyherczegnő" maga
100 előadás után 474,561 frankot jövedelmezett;
a „Szép Helená"-t adták 273-szor; „a kék sza-
kállu«-tl30-szor; a „Párisi életet"'265-ször; szó-
val, ezen operettek 768 előadás után 2,555,380
frank jövedelmet, mutatnak ki.

** (Chinai levél.) Ayer amerikai orvos intézi
az alólirotthoz:

Az idegen országbeli nagy barbár orvoshoz.
Megkaptam az ön ajándékát, az édes gyó-

gyító szemeket (pilulákat) és a cseresnyeizü illatos
gyógycseppet (szörpöt). Közvetlen előterjesztet-
ték ezeket Hug-San-Tsenének, a rettenetes és
erős Ming-dynastia hatalmas császárjának (Kwan-
gato), ki az ég kegyelméből több századnyi időköz
után ismét föltámadott. O felsége hatalmas man-
darinjának meghagyta, hogy oszszá szét e gyógy-
szert a betegek közt, parancsolván, hogy kövessék
a tolmácsok által lefordított használati szabályt.
Legyen ön teljesen boldog, tudós barbár, mert én
Yangsen-Thing, én mondom önnek, hogy az ön
gyógyszerei beadattak sok betegnek, és hasznukra
valának; legyen ön boldog egész életén át, mert
ezt megtudta China hatalmas császárja, ki tetszé-
s t nyilvánítja az ön törekvései fölött és önnek

megengedi, hogy milliókból álló erős serege szá-
mára nagyobb adagot is készíthessen. Elküldheti
Chiang-Luihoz, a vörös botu főmandarinhoz, ki
cserében theát, selymet és aranyat fog önnek adni.
Hallottunk azon nagy tudományosságáról s meg-
elégedést érzünk a fölött, hogy ön félelemtől
reszketve, meghajol hatalmunk előtt. Irta Yung-
sea-Tsung, a visszaállított Ming-dynastia első
minisztere.

— (Mily gyorsan növekednek a városok Ame-
rikában .) erre egy nevezetes példa Chicago. E
városban ugyanis múlt évben nem kevesebb, mint
nyolez ezer uj ház épült, melyek össze.s értéke
harminezöt millió forint; az uj házak közül 8
templom, 5 nagy iskola s egyéb nyilvános épület.
„Midőn 16 év előtt Chicagóba jöttem,— írja egy
ott letelepedett hazánkfia— ez nem volt nagyobb
Gyöngyös'városánál; jelenleg 200 ezer lakosa,
tizenegy' vaspályája van, és a közepén keresztül
futó csatornán múlt évben, hivatalos jelentés
szerint, 16 ezer hajó jelent meg."

— (Humorisztikus szer a patkányok ellen.)
Egy amerikai lap, a „Philadelphia Ledger" saját-
ságos eljárást közöl ezen kellemetlen .vendégek
ellen. Szerinte a patkányok elfogatása nehézség-
gel jár, minthogy a vén patkányok nagyon is
óvatos kópék. Méregnek kihíntése nemcsak veszé-
lyes, hanem annyiból sem ajánlatos, minthogy a
megmérgezett állatok hozzáférhetlen helyeken
kimúlván, rothadásuk által a levegőt fertőztetik.
Egy furfangos farmer tehát a következő eljárást
követ és mint legczélszerübbet ajánl, ü ugyanis
a talajt a patkánylikak közelében vékony réteg-
edző kálival (Aetzkali) hinti be, melyet előbb
megnedvesitett. Mihelyt már most a patkányok
ezen rétegen végig futottak, sebes lábakat kapnak,
melyeket azután nyelvükkel nyaldosnak s igy
megint szájuk is megsebésedik, a minek követ-
kezménye aztán, hogy nemcsak ők kerülik a rajok
veszélyes helyet, hanem el nem mulasztják a ve-
szélyről a többi patkányokat ia értesíteni, ugy
hogy az udvar e ronda vendégektől csakhamar
megtisztul. (E. G. L.)

** (Fölébredés a sírban.) M.-Gladbachban
augusztus 1-én eltemettek egy asszonyt, kiről az
hirlettj hogy kolerája volt. A temetés e miatt igen
gyorsan történt. Csakhamar azonban híre terjedt,
hogy az asszony más betegségben szenvedett s a
hatóság felásatá a sírt. Itt borzasztó látvány
tárult fel. Az asszony, mint látszott, a koporsó-
ban fölébredt, ruháit, melyekben eltemették, föl-
szaggatá, testét összemarczangolta. Küszködése
természetesen sikertelen volt. Az orvosok most
konstatálták, hogy az asszonyt szivgörcs fogta el
$ ily állapotban temették el mint tetszhalottat.

— (Ajánlkozás.) Egy jelenleg külföldön tar-
tózkodó nevelő, ki a rendes tantárgyakon kivül,
zongorán alaposan s szükség esetén a franczia
nyelvben is adhat oktatást, óhajt hazájában alkal-
mazást nyerni. Bővebben értesülhetni Pesten poste
restante Y. A. czim alatt, vagy e lapok szerkesz-
tőségéhez küldött levelek után.

Nemzeti színház*
Péntek, aug. 9.. „Az élet színfalai.'1 Vígjáték 5 felv.

Irta Dumanoir; ford. Bulyovszkyné.
Szombat, aug. 10. „Az afrikai nő.u Opera 5 felv. Zené-

jét szerz. Meyerbéer.
Vasárnap, aug. 11. .,//. Rákóczi Ferencz fogsága".

Eredeti szinmü 5 felv. Irta Szigligeti.
Iletfö, aug. 12. „A jó barátok." Szinmü 4 felv. Irta

Sardou; ford. Szerdahelyi.

Szerkesztői mondanivaló.
— Szerencs. B. F. „A. sárospataki vár és város tör-

ténete," bár ily terjedelmes tanulmány valóban méltány-
landó, túlhaladja egy aránylag kevés térrel rendelkezhető
hetilap korét.

— Ó-Faln. ,B. E. J. E kérdést a közvéleményben
már eldöntöttnek tekinthetjük. Nincs is ellene valami
döntő uj érv fölhozva. Azért megbocsát, hogy nem kö-
zöljük. - . Az opálbáuyákról szóló czikket s az uj fölfe-
dezésről való tudósítást szívesen veendjük.

— N. 3. A. A költemény formája elég zengzetes; de
tartalma nem elég uj. Pedig e kettőnek együtt kellene
járni. Várunk még s jobbakat remélünk.

A hazatérő iijll. Mi az a gőzvitorla? Ily frázis-
n rn«*„i ;ii;i, « pogácsa, vaj, friss iró . . . " A da-

' — -» —** ^m «.« * ^> • ^r • •

hoz aztán roszul illik a ,
lok sem érnek érőt.

— Mező-Szentgyorgy. E. L. Szívesen elvárjuk, s
az útra nézve tán utasításokkal is szolgálhatunk. A lapok
iránt intézkedtünk.

- Salzburg. F. G. Múlt számunkból térhiány miatt
maradt ki.

— Család. K. J. A reklamált füzetet megküldettük
A történelmi vázlatot alkalmilag fölhasználandjuk

- Bodola. Kosa Sándor urnák. Szerkesztőségünkhöz
mindeddig semmi küldeménye vagy levele nem érkezett-
teljességgel nem értjük tehát követeléseit, — neheztelését
még kevésbbó!

fogjuk.
Paris I. D. Legközelebbről elintézzük s tudósi$ni

SAKKJÁTÉK. ,
403-dik sz. f. ~ M e j e r H e n r i k t ő l ,

(Londonban).
Sötét.

Kedd, aug. 13. „A, troubadonr." Opera 4 feiv. Zenéjét
szerzé. Verdi.

Szerda, aug. 14. „Xl-ik Lajos.'1 Tragoedia 6 felv.
Irta Delavigne K. Ford. B. A.

Csütörtök, aug. 15. „'Az afrikai nö." Opera 5 félv. Ze-
néjét szerz. Meyerbeér.

. b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

74-ik számú játszma. — A párisi világkiál-
lítási tornából. • "

(A.deRiviere) (SteinitzV.)(A.deRivit're) (SteinitzV.)
Sfttét.
e7—eö

Hb8-c6
Hg8-e7

e5 - d4:
g7-g6

Ff 8—g7
0-0

f7-fő
Kg8- h8
He7—f5:
Bf8-f5:

<17-d6
Bf5-f8

Világos.
1. e2—e4
2. Hgl-fS
3. Ffl-b5
4. d2-d4
5. Hf3—d4:
6. 0—0
7. Fcl-e3
8. Hbl-c3
9. Fbő-c4f

10. e4-fő:
11. Hd4-f5:
12. f2—f4
13. g 2-g4

- Igazítás. A múlt számunkban közlött feladvány-
ban H5-ön hibásan áll egy fehér gyalog.

Világos.
14. Bfl-f2
15. Fcl-d5
16. Bf2~-g2
17. Fe3-f2
18. Hc3-e2
19. g-4-gó
20. Bal —bl
21. Fd5-e6:
22. Bbl-b7:

Sötét.
Fc8—d7
Vd8—h4
Ba8-e8
Vh4-f6
Fd7—e6
Vf6-b2:
Vb2 -a3
Be8~e6:
VaS-f8(!)

23. Ff2-a7:(?) Hc6-a7-
24. Bb7-c7: Ha7-b5
Világos a játszmát föladja.

Mai számunkhoz van csntoiva: az
1848-49-iki magyar szabadságharcz törté-
netének elöüzetési fölhívása.

Hónapi- és
| hftinap

IS
| 19
! 20
i 2 1

22
! 23
i 24

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szóm.

Katholikas és

H
protestáns

naptar
Augusztus

•" 10 Sz. Joakim
Tekla [oltalma
István király
Bernát, Fideiin
Timotheus
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Bertalan

F 9 Ilona
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Jenő
Zachariás
Bertalan
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TARTALOM.
S843/9.-ki csataterek (képpel). — Mért . . .? — Annyi

édes . . . — Szinnyei József honvédfőhadnagy 1848/9-ki
naplójából. — Egy sziget a Csöndes-tengeren (folyt) —
Rabszolgarablás Kelet-Afrikában (képpel.) — A magyar
orvosok és természetvizsgálók XII. nagy gyűlése (két
képpel.) — A színképekről. — Természetrajzi képek. —
A komló-tenyésztés érdekében — Egyveleg. — Tárház :
Irodalom és művészet.™ Közlekedés. — Balosetek elemi
csapások. - Mi újság? — Nemzeti színház.— Szerkesztői
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.

4
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Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.
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A budapesti butor-kézműzet részvénytársulat

DJONNAN MEGNYITOTT RAKTÁRA
Pest, nádor-utcza 9. sz., a Zrinyi-utcza szögletén,

ajánlja gazdagon felszerelt raktárát mindennemű szobabútoroknak, úgymint: chiflfonok, ágyak, mosdószek*
rények márvány berakatokka], tükörszekrények, mosdóasztalok, éjjeli szekrények, asztalok, étszek-
rények, imazsámolyok. öltözőtükrök, székek, etagérek, könyv- és ezflstszekrények, iró-, varró- és
pipere-asztalok; továbbá párnázott ülökeszületek minden alakban, a legolcsóbb és legfinomabb kelmékből,
úgyszintén párnázatlan állványok; tükrök, csillárok, fal- és kí»rs;yertyatartók, cornichek; teljes diszes
éttermi czikkek renaissance, góth, byzanczi és ó német stylben, órák, büfTetek, olajfestmények stb., átalában
minden a butorszakmába vágó tárgyakat. • , •

Miután serami eröfeszités nem kiméltetett minden hozzánk intézendő kivánalomnak ugy olcsóság, legújabb divat,
valamint az áruk valódisága és szilárdsága tekintetéből, minden'irányban megfelelhetni, a legjobb s legpon-
tosabb szolgálat biztosítása mellett számos megrendelést kérünk. • " ' "

. . • Mély tisztelettel

A pestbudai kézmüzet részvénytársulat igazgatósága.2201 (3-8)

Minden gyoinorbaj és váltólázban szeiiveclöknek
D R . P E A R C E E D W .

szabadalmazott

GYOMORSZESZE
(Magen- Essenz)

egy kitűnő gyorsan és biztosan ható segédszerí nyújt mindén
gyomorbaj ellen, ugymínt: «>lrosnlott gyomor, étvágyhiány, gyo-
mor-émelygés, rögzütt gyomorgyengeség és rósz emésztés, sa-
vanyképzés, gyomorégés, felfúvódás, niindenneiuü gyomorgör-
esök, fejfájás (ha t. i. ez a gyomorból származik), minden szeszes
italok által okozott b»jok, végre váltóláz, kolera s más járvá-

nyos betegségek ellen stb.

Pesten: Török József gyógyszerész urnái,
klrály-utcza 7-ik szám alatt, kihez mindazon vidéki arak, kik raktárt kivan-

nak átvállalni, szíveskedjenek fordulni
Azonkívül még léteznek raktárak következő araknál:

Bécsben: .Weiss József
Tuehlaubeu 27.
Moll A. „

Aradon: Szarka János.
Baánban: Márky.
Boiilan : Aichmtmn
Brassóban: Fuhrinann és

Honigsberger.
Debreizenben: Borsos F.
Körben: Ertingerlgnácz.
Eszéken: Deszátby István.

Jolsván: Maiéter Béla.
Kolozsvárit: Hincz 1).

„ Wolff János.
Komáromban: Térfy N.
Lúgoson: Kronetter F.
Magyar -Óvartt: Sziklay

Antal.,
Mnkón: Nagy Adolf.
Miskolczou: 'Balogh Istv.
Mitrovit/,l»«n Cseiszber-

ger József.
Esztergámban: Beszédes | Munkácson: Gottier Lip.

János.
fehértemplomban: Fil-

der Mihály.
Gyonstyösöu : Kocziano-

vicb J.
Gyórött: Némethy Pál.

., Lehner Ferenci?
GöllnMzbeu: Brujmann K.

Ede.

Fessel-
bofer József.

Naicy-DIihalyban: Czibur
Bertalan.

N«K>'-Varadon : Molnár
JÓZS.f.

Pozsonyban: Pisztory B.

Rimaszombaton: Hamal-
jár K.

Rosnyón: Posch J. J.
S.-*.-U.jhelyen: Reichard

testvérek.
Szegeden: Aigner Károly.

., Meák Gyula.
Szinyér-Várallyan: Ger

Wr Ödön.
Sz.Fehérvárott: Légman

Alaios.
Szombathelyen: Pilich J.
Temesvárit: Peeher J. E.
Tokajban: Krötzer Ágost.
Újvidéken: Grossinger K.
Lnjsvaron: Bene L.
Varasdon: Lellis Ede.
Vérmezben :B wn József.
Veszprémben: Wnrda M.
Z b b M i t t i b h Z: Mitteibaoh Z

u: Vekerle János.

PÉNZ
arany, ezüst-ékszerek és ingóságokért és ezekre
szóló zálogjegyekért, a legjutányoaabb feltételek
mellett a kis-hidutezában 5-dik szám alatt, a ,,Vadász-
kürt" szálloda melletti irodában. Viszvásárlások tetszés
szerinti részlet-fizetések mellett. 2211 (2 -'3)

Sehneeberger D.
Pécsett: Nendtwich Vilm.

Ára «Ky üvegcsének, használati utasítással együtt, 1 forint.
Postán küldve a pakolásért 10 krra! több. •

Ismét eladóknak illendő engedek adatik.
S^F~ Számos, hircs orvosok és mis hitelei egyénektől nyert bizonyitványok

u.?y, niint a többi raktárak lajstroma találhatók azon használati utasításokban,
melyek mi"j^J^teinlitBtt raktárakban intsyen adatnak ki. 2085 (4-4)

~ " A SZÜLÉKET ÉftDEüLÖ.
Hosszú időt igénybe vett szorgos tanulmányozásomnak sikerült a güisztabetegséff-

nek. mely a gyermekele sorából o'y tömérdek áld'ozatot ad a sirnak, az általam feltalált
.,Gillf*ztH-csokoladf inbítn" tökéletes gyógyszert áilitni elő. Használati módja a tze-
letek góii»vö!én olvasba ó. 2170(9—12)

Kapható Pesttn: Török Józ«ef gvógytára és A. Thallmeier és társa kereskedé-
sében^ e/.̂ nkivül számot, bizonylatokat tartalmazó könyvecskémben jegyzet 11. bizományo-
eimnál. Ára egy darabnak 20 kr., nálam helyben 6 darab egy forint. — Megrendelhető pasta-
utínvéteiiel az egész birodalomba. IÁ tww'TPi* A o-nat a V - T I_ -I

" •»» ifVJuKl i\gO9i a. K.. gyogysz. Tokajban

Titkos betegségek
és súlyos utóbajai el!én,sokévi tapasz-
talás s a világhírű Ricord (egykori pá-
risi tanárának) módszere után, siker

biztosítása mellett, rendel

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

József tér sarkán.
Elfogad naponkint XI órá-

tól l-ig. 2149 (10—12)
Megkereshető levél által.

Pezsgőborok!!
közvetlen Francziaországból vámmen-
tes ládákban 10 palaczkjával s feljebb.
Louis Roedsrer a Reims: carte blanehe;

Jacquesson et fils a Chalons: Créme
de Bouzy 2 ft.

Napóleon grand vin ; Moet & Chandon
a Epernay: Crínííiut rosé 2's ft. A
fentebbi fajokbó. Vs pakezkokhan
l'/j ft. 2097(18-24)

A pénzösszeg; bérmentes beküldése vagy
postai utánvét mellett szétküidetnek

Floch Sándor áitai
Bécsben, Ober Dobiing Nr. 28.

Die in Wien 1866 pramiirte Samenhsndlung

BRCDEB'FRANKLIN PRAS.
Sehülingsgasse (Poric) 1074—2. Hotel „engüsoher Ht>f",

erbittet sicb reehtzeitig, unter Beifügung von 10 fl. Ö. W. als Angabe per Sack, Auf-
t age auf naolistehende, bewahrte, vorztiglichste, direct bezogene Original-Saatge-
treide nnd Winterrhps-Santen unter Garantie der Etlilluit:
Frobsteier SaatrojfKen (Kom) í 25-35facher ~j in plombirten Originalsacken zu

„ Saatweizen j Erfrag > 1 Tonne ungefahr 2'/j nieder-
„ Wíuterr«p»saat ) - österr. Metzen.
Effeotuiru grechtzeiüger Ordres: Raps im August; Roggen und Weizen anfangs

Septembcr; spaterK so lange Vorrath, 14 Tagé nach Bmpí'ang.
Kii»ili?-<-lic Saatwelzf-n, namentlich: fVsiton, H«peí«wn, Hnnters, Winter-

Talerwrra, Re<il!iaff, SpaldtnKS protillo, Kessiiigland, Halleís Kenealogischer,
Fern oder April und and-ri! in Sacken von ungsfahr 2V4 niederösterr. Metzen Effec-
tuirung September; spatere Ordres vier Wóchen naeh Esnpfang.
Sei-lAndvr Saatrouíceii (Korn) ) in Sacken zu 1% niederösterr. Metzen, Effsctuirung
Heelánder Wintprrapssaat j August; spatere Oidres 14 Tagé nach Empfang.

Ferner emptiehlt sie ihr Láger sammtlicher
land- und í'orstwii thschaftlieher Sanien und Gcniüse-Namen,

jetztinsbesonricíre von 8toppelriiben (W«sser), e«ml. Fuiterrflhen und Turnips,
Bucliwrizcn (lleidekorn), amrrik. S^íerdí-zahnmaiH, A<ker-und Ricsennpöruel,

wie iuicu von enií' Portlfliid-CVment, enni. Sieinkoblentlieíx, bestén ( htinot-
F h t h•»zi«'gelR. Wií-npr-lVeostadtfr Binderpech, Fichteopech, feinste belg. Wagen-

letten, Prra-Guano, Knochenmehl ftc. e tc, sowie selbs auch ihre Dienste beim
Eln- und Verkaut' lardwirthsrhaftl. Producte und Fabrikate, fúr Landwirthschaft und
la idwirthsuhafi.l. Fabrikiitionszweige nöthigen Matériáién empfiehlt; auch zu Vorscliűs-
srn auf dieselben Schliesslich theilt dieselbe mit, dass sie fürO«-wterreich die G neral*
Agrntur der wiederholt mit den ersten Preisen, zuletzt auf der gegenwartigen Welt-
ausstellung betheiiten

kön. prenss. pat. Kali-Fabrik von Dr. A. Frank in Stassfurth
übe'nnmmen hat, und emp(i*bU zur Rapsbestellung, sowie zur Wiesen- tind Kopfíiün-
gung die KalldflnK^inittel derselben unter Garartie der angpgebenen Gehalte an rei-
nem Káli und Controle der lobi. agriculturehem. Versuchs-.talion in Prag, namentlich:
rohessrhwi-relsanresKaHlO -l i%, rohe schwefelHanre Kalimasrnesia 16-l8°/»>
dreil'«ch ronceutrirtes Kalisnlz 30-33%, (öiiíírt.h coneentrirles Kalifala
50-53%. in>rel«l«te» scliwelelsitnres Káli 39-42%, rohe sdiwelfl*«nre Majfne-
sia, Kalkmmtnes'*. Sammtliche Dünger sind eingtmahlen. Preiscourante, Bericbte
iiber Anwemlung und Resultate dieser Dünger, Frachtangaben etc, eowie auch unsere
Samenkataloge und tíerichte über Saatgetreide gratis und l'raoco.

2191 (4-12) Brüder Franki, Prag.

Marhabetegségck s marhavész ellen,
mint legkitűnőbb óvszernek ismertetvén el, s használtatik

Pesten

a es. kir. szabadalmazott :

KOFJEUBURGI MARHAPOR
engedményezve a cs. kir. ausztriai, kir. porosz és kir. szász magas kormányok
részéről, kitüntetve a hamburgi, londoni, párisi, müncheni és bécsi érmekkel
s ö felsége az angol királynő, valamint ő felsége a porosz király udvari istál-
lóiban, a legnagyobb eredménynye.1 hisználva, s évek hosszú során elégségesen
megpróbálva.

Lovaknál: szelidnemu s gystnas mirigyek, nátha, torok 8 repülő-giliszta
ellen; különösen alkalmas a lovak jó test, s tüzess:gbeni fentartására.

Szarvasmarháknál: beteges változékony tejelkülönités ellen, mely az emész-
tés háborgatásából származik, kevés v<igy rósz tejadásánál, melynek minősége
mdg'epóleg javul; továbbá vérfejés ellen, angini és puffadt hasnál,épen oly szeren-
csével használható a marhapor teheneknél aborjuzásideje alatt, az idétlen borjuk,
e szer használata által szemlátomást gyarapodnak.

Juliiknál: a máj-giLszta meg^iitlására s rothadás ellen, épen ugy az altesti
szernek bántalmazásánál, hol tétlenség honol.

idilli-nedv lovak számára
Kwizda F. J.-tól Korneuburgban,

az osztrák államok összes területeire nézve Ö Fel .ége eláő Ferencz József császár s
király által megelőíóleg annak gyakorlati alkalmazását, s a c-<. kir. ausztriai egész-
ségügyi hatóság álra! megpróbálva, kizárólagos szabadalommal láttatott el, s a lo-
vat még a legnagyobb meg«r' kétessel járó munkában iá a legkésőbb korig kitartóvá
teszi és vidámságban tartja; különösen erősitóleg hat nagyobb erőlködéssel járó
munkák bevégzése előtt s után; jónak bizonyu't be továbbá az fidito-nedv C8Ü/.os
bántalmak, béi ulások, ivhm daganatok ellen s lábmegrándulás eseteiben stb. mi fö-
löit elismerőleg nyilatkoztak: Auersprrg herczen ó magassága, gróf Schönburg-
Glaurliau, gróf€*aki Ágost, pr^f Csáki Zeno; gróf Sprinzensteln, gróf Khun,
llartmann alezredes, MeyíT W. főlovászmester és Langwirthy M. ő felsége az
angol királyné fóálktorvosa, dr. Knauert ö felsége porosz király fölóorvosa, to-
vábbá a cs. kir. osztrák lovasság több otztálya.

Valódi miniséiben kaphutó:
TOrfik J. gyógyszeres? urnái, király-uteza 7-ik szám alatt, — Thall-
mayer és társa, — Hnlbau<>r testvérek, — Glatz J , — Kindl

és Frühwirtü, — Bakodczay A. - B U D Á N : az udvari gyógyszertárban
Továbbá:

Aradon: Prob.izt F. J..Tones és Freiberger. — A.-Maróthon: Edinger M.
— B.-f>ynruiaton: Omisszta T. — Beszterczrbánya: GöSluerF — Brassón : He<z-
heiraer és társa, Gyertyánffi és fiai. — Brezuóbán.van: tíöllner és fiü — Csáktor-
nyán : Karasz A. — I>et»r»-rz9-líh*ti: Bignio J és Csanak J. Déván: Lengye G. -
D.-Földváron: Nadhera P. — Eperjesen: ZsemberyJ. - Eszékea:Deszáti I. —
KNZtergomban : Bierbrauer C. J. — Gyöngyösön : K^czianovich. Gyorfttt:
Ecker és Lehner. — Kaposvárt: Kohn J. - Kassán: Nőve íi A. — Komaromban-
BeHoni A., Ziegler ék fia. — Kolozsrsrtt: Wolf .1. és Karavaszy A. — K ö t e -
gen: Br'Jndl J. — Lugo«nn : Kronetter gyss. M.-OvaroÜ: Anton J. — Mlsk«l-
ezon : Spuller S A. — Mohácson: Kögt I?. és AUraann. — Níagy-Abony: La-
kács A.— .\«í;y-K«ti!7.s <n: Fesselhofier, Rosenft;ld, Rnsenbergés Welisch. — Siagy-
Becskereken: Nedelkovics, Deutsch és testvérek. — Nyíregyházán: Reich és
Pawlavics. — Sí.-Varadon: Jánky A. Orosházán:'Gabovits fa.— Pakson: Fló-
rián J. — Pápán: B rmüller W. —- Pécsfít: Kisági és fia. —• Pozsonyban:
Schercj Fül, Hacke.nberg«r testv., Waritsehek éi Kovács J. — R.-SüOttibatban:
Hamaliár. — Rosnyón: Poós F. S. — Sopronban: Pachover L., Müller és Flan-
dorffer. — Szegeden: Aigner. — Székesfehérvárit: Legmann A. L., Kovács P.
— Sziszeken: Oierich A. — Szolnokon: Horánszky N. Temesvárt: Babusnik
A. — Trencsenben: Weisz S. L. Uj-Aradon: O.t-h és Liskovits. — Varas-
don : Halter F., Koterba B. — Verocaén: Bész J. K., — Veszprémben: Láng
J. ésTuszkau M. - S&nia-Egerszeüen: Kuliimzky A.— Zelézen: Stcjrer.
ÓVÁS: A t. ez közönség érdekében ki elentjük — minden hamisított czikkek vá-

sárlásától megóvandó — csak azon csomagok és palaezsok tekintesssenek
va ódiakuak, melyek, a korneuborgi kerultíti gyógyszertár pecsétjével ellátva
vannak. 2203 (4 - 8)

FISCHER GUSZTÁV
színháztér, kereskedelmi banképület Pesten,

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

HÍI-ÖLTÖHY-DISZITIÉNYEKET MINDEN ÉVSZAKRA
mindennemű szalagok, gombok, kötő- és varró angol ezérnák,
kot*, liitnzö, fénylő és berlini pamutok, varró és tráma selymek, ispahan.

harras, nt-nikaiAnben fehér és színes organtin, mons«.eline,
mouls, battist clair, perkail, tüllanglais, gyapot és ezérna-csipkéket,

továbbá gazdag raktárát
függönytartóknak, tükörbojtokuak, csön&etyühuzóknak,

csillárzeinórok, függönyén, léoni arany és ezüst-csipkék, bojtok,
továbbá mindennemű bnlor-, kocsi- és katonai paszomány-árnkat,

valamint minden ezen ágat illető tárgyakat nagyban és kicsinyben
Szintúgy található itt egy bó raktár mindennemű bélés és halcsont.

!** Megrendeléseket - a p nz elóleges felküldése vagy utánvétel mellett
gyorsan éa ,.onto-an tejesitünk. " 2064 (20 20)

MÖSSMSR JÓZSEF
rumburgi vászon-raktára]

„A MENYASSZONYHOZ."
Pest, uri és zsibáros utcza szegletén, báró Orczy-féle házban

10-dik szám alatt,
ajánlja legnagyobb és jól rendezett árutárát, úgymint: rnmburgi, nollandl,
creas, sziléziai fonal-vásznak, "/i, •/«, '% széles áe^ylepedöknek való vász- I
nak, valamint kész fehérnemaek, 30 rőfös asztalnemüek, 6, 12, 18 éa 24 sze-
mélyre való asztalferilékek, törulközökendök, asztalabroszok különféle j
nagyságban, asztalkendők, kavéskendók, fehér és szincs vászon-zsebkendők, ]
angol és franczia baüiszt-kendők, fehér és tarka vászon-csinvat ágyneuiüek,
bntorcsinvatok, nankingok, szines perkálok, gazdasági ruha szövetek,
színes ingkelmék, asztal- és ágyteritők, úgyszintén mindenféle fehér szöve-
tek, fehér perkai, battist, claire, monl,nyári piké, madapolan, angol shir-
ding, piké-takarozók különféle nagyságban; ezeken kivül láma, wattmoll,
flannel s övetek ruháknak, fltnnel-takarók minden nagyságban, szines, fehér!
piké, zsinóros, női és tüffel barchet, angol gyapjnbársonyok, szines perká-
lok, orlean- és lüster szövetek, ruháknak való jutányos gyapjúszövetek,]
szines alsó-szoknyak, amerikai bőrök, viaszos vásznakat és több itt meg !

nem nevezett czikkeket és mindennemű .2217(1 2)

kész fehérnemüeket legjntányosbra szabott áron..
A vásznak valédiságaérl jótállás liiztosiítaíik.

BT" Vidéki megrendelések, feladvány szerint, pontosan és jól teljesittetnek. |

Biztos és gyors megölése

patkányok s egereknek,
egy os. kir. kiz, szab. patkány- és egér-irtó-szerrel

gyersya-alakban.
Egy darab ára 50 kr. a. é.

PESTEN: T5r5k József gyógyszerész urnái, kmüy-utcza 7-ik sz. a.,
Beszterczebanyán: Göllner H. — Brassóban: Gyertyánffy és fiai — Csáktor-
nyán: Kárász A — Eperjesen: ZsemberyJ — Eszéken: Deszáthy István. —
Győrött: Lehner F. — Jassenovában: Deciovits «J. — Kasnan: Novelly A. —
Keszthelyen ; Wünsoh F. Kolotsvártt: Wo;f J. -- Lúgoson: Kromler S —
N.-Bechkereken. Nedelkovits. — I'apan: Bertntiller. — t*MZS»nyba»; Schfrz
Fülöp, — Segesvárt: Teutsch J. B. Sopronban: Fachhofer L. — Tisxa-Uj-
lakon: Roth J. — Újvidéken: Schreiber F. — %<tras .iwn: Dr. Halfer A. - Ve-
röckéu : Besz K. ,). uraknál. 2202 (4 — 12)

5 húzás
i évenkiiit. 1864-lii sorsjegyek.

Hnzas szepí 1-cn. Főnyer«iiiény 200,000 ft.,
készpénzfizetés ineliett kaphatók alulirtnál vagy havonkinti 5 ft. részletfizetéssel

egy 100 ftos sorsjegyre ős havonkint 3 ft. egy 1864-ki 50 ftoa sorsjegyre.-
ÍGÉRVÉNYEK 2 forintjával és 53 kr. bél>egdij.

TÁRSAS-JÁTÉIOI
i4 ft. évnegyedpnkint 20 db. minden osztrák sorsjeg-yre egy 35 ftos badeiu sorsjegy
í hozzáadásával 25 részletenkinti befizetéssel. A befizetett összeg nem vész el — mert
|az összes részlettk b.-.fiietéae után a sorsjegyek eladatirak s a bejött egész Összeg

20 részvevő kost fel fog osztatni.

Mailandi eredeti sorsjegyek 6 forintjával ííűS*
100,000 frauk fóiiyereménynyel.

v mindennemű értékpapírokra, egyszerrei vagy részle-
^" tenkinti vUszafizetétnel.

Ac a\^Air,jt mndennemü állami-, ipnrpapirok és
Ca CiaUdda Burt«je»yeknek, araay- s ezű-«tpén-

zeknek a napi árfolyam szerint 2209(4—6)
Vidékről jövő megrendeléseket gyorsan s pontosan teljesít.

T

pénzváltó-iroíiája. Pesten, iiarmiraezad-uteza 3. %%. a.

Valódi olasz Sép-ohu, legfinomabb^ Mocca, Cuba, Ceylon, Ja-
maica és Domingo kávé, kitűnő aixi és nizzai tabln-ohijj (palaczk-
vngy hordóban), válogatott ezHrom, narancs, ris, mindennemű
csemege és sajt, továbbá valódi bcl^iai koesikeiiöcs, legolcsóbban

kapható:

.SIRK és KOHN
trieszti nagykereskedőknél.

A levelezés magyar nyelvben történhetik.
, iSüS Árjegyzékkel szívesen szolgálunk, kívánatra ugy intézked-
jtünk, hogy az áru az illető vaspálya, vagy gőzlwjózási állomáshoz bér-
I mentes szállítását magában foglalja. 2212 (8 6)

##
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Folyvást előfizethetni

A HONVÉD
első magyar katonai hetilapra.

ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK:
Postán küldve vagy pedig Buda-Pesten házhoz hordva:

5 hóra auguszt—deczember . . 2 ft. 5 0 kr.
S^T" Az előfizetők teljesszámu péklányban részesülnek.
9 ^ " Az előfizetési pénzeket Heokenast Gusztáv hírlapkiadó-hivatalába

(egyetem-utcza 4-ik szám) bérmentve kérjük beküldeni.

A „Honvéd" kiadóhivatala.
Egyes szám ára 15 kr. (3-3)

Rönigliclie landwiriliscliaftiictse Akademie Proskau'
• in Oberschlesicn.

Das Winter-Semester beginnt am 15. Ootober. Der Cursus íst zweijahrig.
Die versohiedenen Disciplinen aus den Gebieten der Phiiosophie, Volks-, Land-
nnd Forstwirthschaftslehre, Naturwissensehaften, Thierbeilkunde, Baukunde und
Mathematik werden in systematiscber Aufeinanderfolge dem Character und den
Einrichtungen einer Hocbschule geiuass von 13 Docenten vorgetragen. Reiche
Sammlungen und mannigfaltige wissenschaftliche und praktische Lehrhilfsmittel,
zu welchen letzteren auch die umfassende Gutswirthechaft ziiblt, unterstützen den
Unterricht. Das Studien-Honorar betriigt für nvei Jahre 100 Thaler. Zu n&herer
Auskunft über die Akademie und derén Einrichtungen ist der unterzeichnete Di-
rektor gern béreit. 2218 (1)

Proskau, in Oberschlesien, im Juli 1867.
Der Director der hiinitrüclifii landwirttischafüichen Akademie,

Laitdcsüekoiioniit'-Kath Sattcgast.

A „HAZA
magyar éidhiztosUóiank Pesten,

alakult 1867-:k évben,

2,000,000 forint alaptőkével.
Ajánlja magát mindennemű élet- és járadék biztosítások átvéte-

lére, továbbá közvetíti az általa alakított „túlélési csoportok"-ba leendő
belépést, ezenkívül alkalmat nyújt a birodalomban kizárólag általa kezelt
„temetkezési egyletek" alakítása által a legszegényebb sorsuaknak is,
miszerint a legolcsóbb befizetések alapján elhalásuk esetére, ép ugy temet-
kezési költségük, valamint ezenfelül hátrahagyott családjuk első szükségei-
nek fedezéséről is gondoskodhassanak. 2213 (2 — 8)

Biztosítási feltételek s minden e tárgyra vonatkozó felvilágosítások
„Pesten a banknál'' (Deák Ferencz-utcza 5. szám), vagy vidéken a fő-
éa alügynökségeknél a legnagyobb készséggel adatnak.

A kötvények kiállítása szeptember hóban kezdődik.

A „HAZA" kővetkező kormányzat alatt állt
Elnöks ég:

Gróf Forgách Antal,
elnök.

Csapó Vilmos.
Ertl Károly.
Ilolitscher Fülöp.
G ó f K l i U

Pulszky Ferencz,
al-elnók.

Választmányi tagok:

Gróf Nádasdy Lipót,
tiszteletbeli elnök:

Gróf Keglevich Béla. Nádosy György.

Kern Leó.
.Wandl János.
Maygraber Ágoston,

Nyiry Jósa.
S i r a k y * • ™»
Takácsy Miklós.

Grabovszky György.
Koppéi L. M.

I gazg atók:
Kohen Jakab.
Roeszner F. M.

Vezérigazgató: Kiss Zsigmond.

Az eddigi szervezett vezér- és föügynökségek:
Aradon: Marton Ferencz urnái. | Pozsonyban: Günther M. Vilmos urnái.
Debrecenben: SzithmáryTestv. uraknál. Panr*ovan: Jobanovits J. U. urnái.
Es«éken: Lajpczig J. urnái.
Pécsett: Weidinger J. B urnái.
N.-Kanizsán: Neuberger Mátyás urnái.
KoIozHvnrott: Bogdán István urnái.
Komaromban: Menner Alajos urnái.
Losonczon Keller I). F. urnái.
Marosvásárhelyt: Novak Bogdán urnái.
Beszterczebanyan: Kotiers és Raner ur.

Szathtnáron: Weiss János urnái.
Szegeden: Burger Zsigmond urnái.
S--V-U.Jhelyen: Világfy Pál urnái.
Székesfehérváron: Pete Dániel urnái.
Temesváron: Steinbach S. W. urnái.
Aomborbnn: Heindlhoffer R. urnái.
Bécs és Prágában: Epstein L. urnái.
Triesztben: Weisenfeld J. urnái.

UJ NÉPLAP
Jókai Mór szerkesztése alatt.

Július elsejétől kezdve egy nj politikai, szépirodalmi és kőzgazdá-
szati tartalma hetilap jelenik meg, ily czimmel:

IGAZMONDÓ.
Lesz benne érthetően magyarázott előadása az országban történt eseményeknek;

tudósítás az országgyűlésről, a vármegyéiből, a városi és községi életből, minden rész-
rehajlás nélkül, csak az igaz, megtörtént dolgok adatván elő.

Lesz benr;e korszerű értelmezése olyan közérdekű kérdéseknek , a mig td&l
szükséges minden embernek helyesen felvilágosítva lenni.

Lesz benne útmutatás, tanácsadás a haza minden polgára számára, a végett,
hogy a közös hazaszeretet a közös czél felé törekedve, helyes utakat és módokat
válaszszon.

A külföldön történtek is híven és órthetőleg lesznek benne megirva.
Lesznek benne lelket felderítő, épületes és tanulságos elbeszélések is; azok is

mind való, megtörtént eseményekből merítve, és olyanok, a mikben erkölcsi és hazafiui
tanúságok vannak.

És végül a „mindennapi kenyér," a mindenkit közösen érdeklő gazdasági rovat,
a „Hon" czimü nagy napilap eredeti hiteles tudósításai nyomán összeállítva.

A lap hetenkint egyszer, egy nagy sürün nyomtatott ivén jelenik meg, oly mó-
don, hogy vasárnap azt a haza minden vidékén lakó előfizető már a postán megtalál-
hassa, s igy a munkától pihenő napoa olvashassa.

Ára az „Igazmondó'.'-nak egész évre 4 forint, félévre 3 forint, három hónapra
1 forint.

JÓKAI MOR,
az „Igazmondó" felelős szerkesztője és kiadó-tulajdonosa.

2216 (1). (Kiadó-hivatal: Ferencziek tere 7. sz.)

Titkos

BETEGSÉGEK,
újonnan keletkezettek

8 nap alatt
minőségre nézve
48 óra alatt

dr. FUX J.
26év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságá-

ban háborgattainek.
Rendel: d. u. 1—4 óráig.

Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leg-
gyorsabban esíközöltetnek.

Lakása: király-utcza, 33. sz. a. 1-ső
emelet. 2192(4-12)

Titkos 2166 (10 -12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bironyult mtíd szerint, sokszor a nél-
kül, hoicy a betes hivatásában vagy
életmódjában gátoltatnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyit

Med. dr. Mkr Vilmos
Pest, király-utoza 27. sz. Medets-
bázban, 1-só einelet, délelőtt 7—9-ig,

délután 1 — 4 óráig
Di.jaz.ott levelekre azonnal

válas'zoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek Is megkflldetnek.

M i n d e n n e m ű

takar ópapiros
(ftlakulntur)

kapható Pesten, egyetem-utcza 4-ik SÍ.

60 akó
asztali ó-bor eladandó.

A közelebbit megtudhatni: a „Vasár-
napi Újság" kiadó-hivatalában, Pesten,
egyetem-utcza 4-ik szám alatt.

KÜNZ JÁN. JÚZS. ÉS TÁRSA
fiók vászon-raktára

A „VIRAGKOSARHOZ."
váczi-uteza, a nemzeti szálloda épületében

PESTEN,
ajánlja gazdagválasztéku rnmbursi, hollandi, irlandi,
creas, fehér fonál és sziléziai vásznait, azonkívül asz-
talkendőket, törülköző és vászonzsebkendöket,asztal
és ágyteritőket, fehér és színes ágy- és bntorcsin-
vatot, nankingot, fehér és saines perkált. ablakfüg-
Sönyt, linón, batist. clair, sima és virágos monsselint,
mindennemű béléseket, "gy n a g y választékban kész fehér-
nemüeket, valamint minden e szakmához tartozó czikkeket a

legjutányosabbra szabott árakon.

A vásznak valódiságaért ^^^j^Jl
jótállás biztosittatik. 2214 (2-4)

Vidéki megrendelések különös figyelemmel és pon-
tosan teljesittetnek.

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

34-ik szám Tizennegyedik évfolyam.

Pest, augusztus 25-én 1867.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. — Fél évre 6 ft.
Csnpán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi UjsAg és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasAbzott petit aor, vagy am.*k helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
gtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Becsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
mindeu igtatás után 30 ulkr.

Mi, kik átéltük és átszenvedtük a közel-
múlt súlyos éveit, élénk bizonyságot tehe-
tünk az ujabb fordulatok jótékonyságáról,
midőn azon száműzetésben élő honfitársaink-
ról, kiknek sokáig nevét sem említhetők, most
szabadon Írhatunk. Volt idő, midőn még re-
mélni sem mertük, hogy ők visszatérhesse-
nek, kik a nemzetnek oly drágák valának s
kik hazájoknak még sokat használhatnak.

Hazatért honfitársaink közül Perczel Mór
fogadtatott legzajosb lelkesüléssel. S ezt
természetesnek fogja találni mindenki, ki a
magyar népet és Perczel tábornok életpá-
lyáját ismeri. Perczel az 1848-iki
magyar nép fia; s a nép és fia a
legválságosabb időben is egymás-
hoz méltók valának. Hogy lezajlott
ama küzdelemben és dicsőségben
oly gazdag korszak, — a tettek kora
is megszűnt s Perczel 18 évig mély
hallgatásba temeté bánatát s csak
akkor hallatta nevét ismét, midőn
Magyarország sorsa felett is szebb
jövendő hajnala kezdett derülni. A
memoire-ok, röpiratok, s vádoló és
mentegető nyilatkozatok korában
nem szólt, s a tevékenység szi-
nével biró izgatásoktól mindig tá-
vol maradott, mert szent meggyő-
ződése vala, hogy mind a csak félig
kimondható szó, mind a csak fél-
szeg tevékenység időtlen, s a keser-
gö köz-édesanyának sebeit hasztala-
nul marczangolva, fájdalmainak
lelkiismeretlen nevelése.

De lássuk pályájának főbb vo-
násait.

Bonyhádi Perczel Sándornak
nejétől Kajdacsy Erzsébettől 21 élő
gyermeke volt; 15 nagy korra ne-
vekedett s 12 ma is él. Ezek egyike
s a szülöttek közt a hetedik volt
Móricz, ki 1811-ben november 14-
kén, Bonyhádon, a Perczelek ős
fészkében, született. Keresztatyjai

P e r c z e l Mór.
czi Ferencz képe előtt annak dicső tetteit
magyarázta a lelkesült tanitó, a tiz éves ta-
nitvány elragadtatva tett fogadást, hogy
életét ő is a haza és nép felszabadítására
szentelendi, miként Rákóczi tévé.

Tanulmányait azután a pesti egyetemen
folytatá s ott az ifjak között 1825-ben a
magyar nyelv emelését és mivelését ezélzó
társulatot alakított, és Somssich Pál, a két
Zomborchevich és Ő elsők valának, kik a
még mindig larinul kérdező tanároknak ma-
gyar nyelven feleltek.

Midőn e társulatot eltiltották, a boszus

PERCZEL MÓR,

gróf Messey és gróf Philips voltak, két me- j ifjak egy ujat alkottak, melyből már a poli-
nekült franczia; mintha e körülmény azt jó- tika sem volt kizárva. Ezen társulat ellen
solta volna, hogy a keresztfiu is sok évekig
fogja enni a számüzöttek keserű kenyerét.

Móricz már gyermekkorában élénk kép
zelődést s komoly gondolkozást tanúsított.
Tanítója hazánk egyik legnagyobb költője,
Vörösmarty volt, s midőn egykor II. Rákó-

Horváth, a későbbi fehérvári püspök külde-
tett ki vizsgálatra, s Perczel Mór a példás
büntetést részint ezen vizsgáló s egyszers-
mind távol rokona jó indulata által kerülte
ki, részint az által, hogy atyja az 5-ik tüzér
ezredhez adta be mint hadapródot. Itt egé-

szen a katonai tanulmányoknak adta magát;
de azért 3 év múlva ismét Bonyhádra vo-
nult.

1830-ban,midőn a lengyel forradalom ki-
ütött, mintegy 200 katonatiszt ismerősével
szövetkezve, a lengyelek segítségére akart
menni, de fölfedeztettek s Perczel is elfogat-
ván, a katonai törvényszék halálra Ítélte;
Pestmegye erélyes közbenjárása és tiltako-
zása azonban oda vitte a dolgot, hogy pol-
gári törvényszék elibe állíttatván, ez fel-
menté.

Ez események után teljesen a polgári élet
körébe vonulva, a Kubinszky és Pe-
csovics-féle küzdelmekben Tolna- és
Baranyamegyében egyike volt az
ellenzék legtevékenyebb vezéreinek.

Az 1843/4»iki országgyűlésen is
mint Tolnamegye követe hamar
feltűnt, s Palóczy, a Lónyaiak, Vu-
kovies és másokkal együtt képezé a
radikal reform-pártot. Ez időtájban
Fehér- és Tolnamegyében első volt,
ki a védegyletet megkezdé és meg-
honositá.

1844-ben vette nőül a nem régi-
ben elhalt derék hazafi s kép-
viselő Sárközy József leányát, Júliát,
kitől mai nap 12 élő gyermeke van.

1844- és 48 között Tolna-, Fe-
hér-, Baranya-, Komárom- és Pest-
megye gyűlésein az administratori
rendszer ellen küzdött.

1848-ban szülőfölde Bonyhád és
Budavárosa is képviselőnek választ-
ván, az utóbbit fogadta el. 1848-ban
april hóban rendőr-főnökké tétetett.
De tevékenysége igaz körét csak
akkor találta fel, midőn a vitatko-
zás a zöld asztaloktól a zöld me-
zőkre tétetett által.

Nem lévén hivatva, hogy kato-
nai dolgokban részletes ismerteté-
sekkel szolgálhassunk, Perczel ka-
tonai pályájának is csak • neveze-

tesebb mozzanatait közöljük. Perczel igazi
forradalmár volt, —ma szónok és holnap tá-
bornok.Láng lelke, becsületesjelleme s lelke-
sült honszerelme volt azon hármas intéző,
melyek minden körülmények közt feltűnően
kiemelték.

Első fényes tette a pákozdi csata volt,
aztán az ozorai, letenyei, fnedaui, kottorii,


