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Dietrieh és (Mseidig
elsó pesti különleges

thea és rum-raktára
A „THEA NÖVÉNYHEZ"

Pest, belváros kigyótér, gróf Teleki-féle házban,
ajánlja mindennemű dunai és chinai-orosz-theával ellátott legnagyobb raktárát; finom
és legfinomabb minőségű fehér és barna Jamaica rumot, cognac és arrakot; finom fran-
czia, belga és hollandi likőröket, spanyolbor és pezsgöborokat; franczia, schweiezi s
ausztriai chooholadét, valódi angol thea-süteményeket stb., azon biztosítás mellett: mi-
szerint azon bizalmat, melyet eddig a nagyérdemű közönség részéről kiérdemelni szerencsés
volt, — a jövőre nézve is tántorithatlan szilárdsággal megőrizni főfeladata leend.

Részletbeni
eladás.

1 pint brasiliai rom ára üveggel együtt 1 forint.
Az áruezikkek tiszta Ízléséért jótállás biztosittatik, — mert a theák nincsenek kitéve a különféle fűszerek, sajt,
hering, petróleum stb. ártalmas kipárolgásainak, mint a csemegekereskedésekben.

Levélheti megrendelések, az áruezikkek értékével felérő összegig postai vagy vasúti utánvét mellett g y o r s a n és
pontosan eszközöltetnek. — Teljes árjegyzékek, kívánatra bérmentesítve küldetnek meg. 2302 (6-0)

KOHN PHILIPPE
dicséreteién iimert

ÓRA-ÜZLETE
Pesten, Dorottya-utcza 2. sz. a., háznégyszög, a

„magyar király" szállodával szemközt,
mint Patek, Phillppe és tár»a genfi hírneves dragyfírosok tanítványa

ajánlja kitűnő, jó és olcsó óráit gazdag választékban 2 évi jót-
állás mellett, az alábbi árjegyzék szerint:

Ezüithenger<5rák4 kőre 10 ft. | Arany remontoir-órák hölgyeknek
rugóm 12

finom arany foglílv. 14 „
Ezü»t hengeróra kettői födéllel . 15 „

„ „ kristály üveggel . 16 ,,
„ horgonyóra 15 kőre . . . 16
„ „ kettős födéllel . 18
„ finom, ezüstben nehéz 20, 22, 24
„ angol horgony-órák, kristály

üvegei . . . 20, 22, 24, 26
„ reniontoir-órák 26, 30, S6 és 40

.?-a* számú arany órák;
Arany órák hölgyek uzámára 4—8

kőre, 25, 30, 86
Say. arany órák hölgyeknek 8

kőre 40, 42, 45
Arany horgony-órák 15 kőre 50, 55, 60

85, 90, 110, 120, 1S5 ft.
„ horgony-órák 15 kőr« . . 36 „
„ „ arany födéllel 45 „
„ horgsny «avonett-órák . 58,60 „
„ „ „ aracy

fedéllel . . . 65, 70, 80, 96 „
„ remontoir, sav. órák arany-

ban nehéz és aranr födél-
lel . . . 110, 120, 145, 175 „

Inga-órák, 8 napockinti felhúzásra
j 16, 20, 22. 24 „
j „ óráé* félóránkinti ütéssel 28,30,32 .,

,, „ „ negyedóránkinti ütés-
| sel 48, 50, 56 „
! Havi regulatorok 30—32 „
Ébresztők 5 ft., órával . . .

Külső és titkos
betegségek és gyengeségeket,
katonai és polgári kórházakban siker-
rel használt egyszerű módszerrel bámu-
l.tos gyorsan és alaposan gyógyít Weisr
J. gyak. orvos és szülész, az itteni os.
kir. garnisonfékérházban kiszolgált
o»ztályorvos, minden alkalmatossággal
ugy a titoktartás, mint a gyógiczélok-
hoz jói beosztott rendelő-intézetében
Pest, kis mező-utoía 83. sz. 1. emelet,
bemenet a lépcsőn, naponkint reggeli
7 órától 1O-ig és délután 1-4 óráig.

Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várszoba.

Díjjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, ég kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik. 2314 (3 -12)

Pezsgőbor
közvetlen Francziaországból behozva,
vámmentesitve, ládákban épalaczkjával
s feljebb a Champagne leghirnevesb

gyáraiból, u, m.
Noét &Chandon a Epernay crémant

rosé * ft. 50 kr.
Napóleon grand vin a Ay crémant

rosé 2 ft. 50 kr.
A fentebbi fajokból Vj palaczkok-

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

mellett alulírottnál megrendelhető.
A pakolás ingyen. 20 pataozk vétel-
nél 5% engedtetik. 2289 (7—50)

Alexander Flocb,
in Wien, Ober-Döbling Nr. 28.

7 „
Vidéki megrendelések a pénzöiszeg előleges beküldése ragy mtánvét mel-

lett, gyorsan éi pontosin teljesittetnek.
Órák cserében is elfogadtatnak.
Kijavítások, saját szerkezetű szerszámok éj gépek segítségével, Genf,

és Paris leghirneve«b óragyárakban 6 éven át szerzett tapasztalatok alapján
1 évi jótállás mellett, a legjobban eszközöltetnek s olcsóért számittatnak.

Órák, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek. 2300 (10 — 12)
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Görgei.

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

A magyar költészet
története

az ősidőktől Kisfaludy Sándorig.
Irta

Toldy Ferencz.
Második; javított kiadás, egy kötetben.
t'zimképes kiadás. (XVI. és 475 lap).

Fűzve 2 ft.
Diszkötésben 3 ..

*
Czáfolat Asserman honvédezredes és

miniszteri titkár védiratára.
Irta

Asbóth Lajos.
Függelék: Észrevételek Görgei „Gazdátlan

leveleire."
Nagy 8-rét, (82 lap), 40 kr.

üyermek-vászonnemüek árjegyzéke
Pesten, váczi-uteza a „nagy Kristóf" mellett.

Nyitott gyermek-ingek: 90 kr., 1 ft., 1 ft. 20 kr , 1 ft. 75 kr., 2 ftig s fölebb. —
Nyitott gyermek-ingek valódi batisztból legelső használatra: 2ft. 50kr.,3ft. 20 kr. 4 ftig.
— HossBU vánkosok vászon- vagy perkálból: 3 ft. 75 kr., 4ft. 50 kr., 6,8—12ftig. — IIosz-
szu vánkosok p: quét bői: 5, 6,7—8 ftig. — Kis vánkosok: 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr.,
3—4 ftig. — Paptanlepedök: 3 ft. 75 kr., 4 ft. 75 kr., 6, 8-10 ftig.— Alsólepedök:
1 ft. 90 kr., 2 ft. 40 krig. — Kádkendók: 2 ft. 50 kr., 2 ft. 90 krig. — Pólya vászon-
ból: 65, 75, 80 krig; viaszos tafotából: 65, 70 krig; flanellból kivarrva: 1 ft., 1 ft. 20
krig. — Piqnét-takarók: 1 ft. 50 kr., 2, 8, 4—5 ftig — Vászon-fökötöcskék: 42,
65—80 krig. — Háromxzegletes kendocskék: 40, 50, 60—80 krig. — Szajjkendöcs-
kék: 25, 30 kr. — Fiirdó-köpenykék : 2 ft. 50 kr., 3 ft. — Szorítok, szélesség és hosz-
szuságszerint: 25, 35, 50 krig. — Sznkálkák: piquét-ből vagy viaszos tafotából: 32,
45, 60 krig. — Pólyasznlag, fehér vagy színes: 70, 80, 90 krig. — Béllelt derekalj:
2 ft. 10 kr. — Öltöztetö-vánkos: 1 lt. 60 kr., 2 ft. 10 kr. — Lószor-vánkos, nan-
quin burkolattal: 3 ft., 3 ft. 50 kr. — Selyem paplankák minden szinben: 8—10 ftig
és fölebb. — Szőtt zabonykák: 50, 60, 70, 80 krig; kötöttek: 90 kr., 1 ft. 20 kr., 1 ft.
50 kr., 1 ft. 75 krig. — Zubonykák én fökötócskék, kötve: horgolva vagy hálózva,
együtt: 1 ft. 60 kr., 2 ft., 2 ít. 75 kr., 3 ft. 50 krig; szalaggal díszítve: 2 ft., 2 ft. 50
kr., 3-4 ftig.

Keresztelő készletek. Gyermek-kosarak és bölcsök.
Moll vagy tűllsubonykák és fökötőcskék, szalaggal ízletesen diszitve: 3, 4,

5 ftig. — Keresztelő készletek minden szinben, következőkből, u. m.: vánkos, zu-
bonyka és fökötócske: 12, 15, 20, 25, 30, 40 ftig és fölebb; paplannal együtt: 20, 25,
30, 40, 50-60 ftig és fölebb. — t gyermek-kosár kibélelve és feldíszítve: 22, 26,
30—36 ftig és fölebb. — 1 vas bölcsé kibélelve függöny nyel együtt: 36, 45, 60—80
ftig és fólebb.

Függönyök és bntor-védkendök.
Angol csipke-függöny — két ssáinyas — egy ablakra: 6 ft. 75 kr ,8,10,12—14 ftig

és fölebb. — Angol csipke bútor-védkendők, darabja: 30, 40, 60, 60 80 krig és fölebb.

Himzetek, csipke, fehérnemflek, meglepő szép s legnjabb divat
szerinti tárgyak,

részint érkeztek, részint naponk-nt érkeznek, s a legolcsóbbtól a legfinomabbig lehető
legjutányoiabb árakon kaphatók.

Gyász-cíikkek CrSpe-ből vagy csipkéből u. m.: chemisette-ek, gallér és kéz-
elők, fátyolok, zuáv-ingek, főkötók — valamint

Csipkekendők, Rotonde-ok, s köpenyek nagy választékban feltűnő ol-
csó árakon.

Az elősoroltakon kivül szolgálbatok még minden a szakmámba tartozó czikkekkel.
Pontos kiszolgálást ígérve, kérem Nagysádat örvendeztessen meg becses rendel-

ményeivel, s maradok mély tisztelettel alázatos szolgája m<iiwía.£*U 1?
2276 (1) illaSCU * .

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

40-ik szám. Tizennegyedik évfolyam.

Pest, deczember 8-án 1867.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre h ft.
Csnpan Vasárnapi Újság: Égés? évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi l*J»«g és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasibzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
ígtatáenál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzsile Nro. 9. — Bélyeg-dy külön
minden igtatás után 30 ujkr.

Az olasz egység eszméje s az olasz füg-
getlenségi harcz története válhatlanul össze
van fűzve a Garibaldi névvel. Az újkor
Cincinnatusa, mint önzetlenségeért s igény-
telenségeért méltán nevezik, oly nevet vívott
ki magának e küzdelemben, mely csak akkor
fog elenyészni, ha az olasz név és olasz
nemzet kitörültetnék a történelem emlé-
kéből.

Az olasz dráma azon felvonásában,mely
csak a minap játszatott le (hogy nem az
utolsó, tudjuk, dej vájjon az utolsó elötti-e,
azt nehéz volna eldönteni),
Garibaldi József, az apa mel-
lett két fia: Menotti és Ricci-
otti is nevezetes szerepet ját-
szott; s kivált az első, ki
midőn atyját a kényszerűség
leszorította a küzdtérröl, a
vezető szerepét foglalta el
egy ideig.

Garibaldi Menotti, kinek
arczképét mutatjuk be ma,
1840. szeptember 16-án szüle-
tett, s igy most mintegy 27
éves; az ifjúság és férfikor
határvonalán áll. Azon fiák
közé tartozik, kik atyjok esz-
méit hagyományosan öröklik :
képesek-e valósitani azokat?
a jövendő kérdése, melyet a
hagyományokkal kifizetni nem
lehet, mert az megfelelő ké-
pességeket is követel. Elég,
hogy az ifjú Menotti már
fiatal korában számos jelét
adta, hogy rajongó lelkese-
déssel s egyszersmind férfias
erélylyel csüng azon eszmé-
ken, melyeket atyja képvisel.
Alig várhatta az idötésalkal-
mat, hogy atyja oldalán ő is
karddal szolgálhassa hazája s
a szabadság ügyét.

Ez időpont s vele a kívánt
alkalom korán elkövetkezett.
Részvéte már az Aspromonte-
nál szerencsétlen véget ért vállalatban (1862)
s azon, bár szintén meghiúsult szándéka,
hogy a lengyel fölkelők közé álljon (1864),
semmi kétséget nem hagynak fenn demok-
rata érzülete iránt.

Olvasóink megengedik, hogy rövid visz-

G a r i b a l d i M e n o t t i .
szapillantást vethessünk, bár előttök való-
színűleg jól ismert dolgokra.

Az olasz szabadság — s mi azzal még
most is s mindaddig, mig egészen kivíva
nem lesz, egyet jelent, — az olasz egység
harczkiáltása, mely évek hosszú során át
csak elfojtva hangozhatott a keblekben,
1859. május 3-án a franczia harczi manifes-
tum által nyilt s úgyszólván európai, nem-
zetközi szentesítést nyert. A villafrancai
fegyverszünet s a zürichi béke bevégzé a
nagy cselek vény első, zajos felvonását;

GARIBALDI MENOTTI.

semmi sem volt befejezve, s azért tudni való
volt, hogy ennyiben végmegállapodás nem
történhetik, de nagy eredmények voltak
kivíva. Lombardia a piemonti koronára esett
vissza, mely ettől fogva az eszmeileg már
megalkotott egységes olasz királyság jelve

lön; s Savoya és Nizza átengedése fejében
Francziaország megengedte, hogy a toscanais
modenai és parmai fejedelmek elüzessenek -
területök ugyanazon olasz koronához csa
toltassik; valamint az egyházi állam alkat-
részeit tevő Bologna és Romagna is.

A következő évben még nagyobb hord-
erejű vívmány következett. Nápoly és Szi-
czilia, a gyűlöletes bourbon-ági király
elűzésével, visszaszereztetett Olaszom ágn ak,
mely ez által a félsziget túlnyomó nagy
részén lön önmaga urává. E vívmány egészen

azonosulva van Garibaldi ne-
vével; a Két-Sziezilia király-'
ságát ő szerezte meg Viktor
Emánuelnek. S ezzel, nem le-
het tagadni, oly érdemet szer-
zett magának nemcsak az olasz
nemzet, hanem az olasz királyi
trón irányában is, melyet el-

"x feledni soha sem lehet.
A nemzeti szellem e tény

^ . által, lehet gondolni, mily
roppant erősbülést nyert; s a
teljes egység utáni törekvés
mily hatalmas és mennyire
igazolt lön, nem szükség fej-
tegetni. Az olasz parlament hű
kinyomata volt e radikál nem-
zeti szellemnek. S 1861-ben
Olaszország képviselő-testü-
lete kimondotta, hogy az egye-
sülésnek többé semmi sem
állhat útjában, vagy — a mi
ezzel egy: hogy Olaszország
fővárosa Róma.

Rómát, 1849 óta franczia
helyőrség tartotta megszállva.
A parlament említett nyilat-
kozata, nemcsak az olasz egy-
ség s függetlenség elsőrendű
segédének: a franczia politi-
kának, hanem egyszersmind
egy európai fontosságú tény-
nek, a pápa világi hatalmának
is frontot vetett. A tények
hatalma, egy ideig legalább,

még az eszmék ellenében is erős. S bár az,
hogy Olaszország fővárosa Róma legyen,
már csak idő kérdése lehetett, az említett
tények egyelőre még sem ignorálhatóknak,
sem elhárithatóknak nem látszottak. S az
imént megerősült és még alig megszilárdult
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olasz kormány még a következő (1862) év-
ben is kénytelen volt, bár saját szive óhaj-
tása ellenére, erőszakkal nyomni el Gari-
baldinak az örökváros fölszabadítására s az
olasz egység végrehajtására intézett hadjá
rátát. Aspromonte nevét mindenki ismeri.
S a golyó, mely ott Garibaldi lábába furó-
dott, még érzékenyebb sebet ejtett az olasz
nemzet érzületén, s az olasz kormány és a
két fejedelem: Napóleon és Viktor Emánuel
jó hirén. De a politika követelte e lövést.

A mit. azonban meglőni nem lehetett, az
Garibaldi meggyőződése volt eszméjének
jogossága s elöbb-utóbbi sikere iránt. Az
1864. szeptemberi egyezmény, melyet a
franczia és olasz kormányok kötöttek, két
évi határidőt szabott Róma kiüritésének a
iranczia csapatoktól; az olasz kormány és
törvényhozás székhelyét pedig egy lépéssel
közelebb vitte Rómához, midőn Turinból
egyelőre Florenczbe tette át.

1866-ban a porosz szövetség s a könig-
gratzi csata Lombardia egykori testvéror-
szágát, Velenczét is visszaadta Olaszország-
nak. S a szeptemberi egyezményben kikö-
tött két év lejártával a franczia megszálló
hadsereg csakugyan odahagyta Rómát. Az
olasz kormány a Parisban kedvelt Ratazzi
elnöklete alatt, csak nehezen tarthatta vissza
az olasz nemzetet Róma ostromától.

Garibaldi azonban eljöttnek látta az
időt. A jelen év szeptember 8-kán megjelent
a genfi úgynevezett békekongresszuson s
ott nyílt hadüzenetet jelentett a pápaság-
nak, mint intézménynek átalában is, külö-
nösen mint Róma világi birtoklójának is.
Genfből pedig egyenesen a pápai állam ha-
tárára sietett, hol szabadcsapatai már gyü-
lekeztek; s a királyi hadsereg minden őrkö-
dése daczára egyszerre több ponton átlépték
a határokat.

Napóleon fenyegető közbeszólására ugyan
a.Ratazzi-miniszteriumGaribaldit Asinalun-
gában szeptember 24-én elfogatta s Capre-
rába, elvonultsága sziklaszigetére visszaki-
sértette, de a nemzeti közérzület már sok-
kal hatalmasabban nyilatkozott, hogysem
ennyivel a dolgot bevégzettnek lehetett
volna tekinteni. A vezér eltávolításával a
fölkelés nem szűnt meg, helyét alvezérei
foglalták el; s ezek közt saját fiaMenotti állt
az első helyen. A szabadcsapatok változó
szerencsével küzdöttek; eleinte majd min-
den előny részökön volt. A Menotti vezetése
alatti csapatok nem egy kisebb csatában
megverték s visszanyomták a pápai zuávo-
kat. Csapatai egyre növekedtek a harczkész
olasz fiatalság soraiból. Hasonló szerencsé-
vel harczoltak egy ideig a többi csapatok is,
melyek Nicotera, Acerbi és Garibaldi Rie-
ciotti vezérlete alatt állottak.

A diadalok azonban nem lehettek eldön-
tők. A mindig élénkebb jegyzék-váltások
Paris és Flórencz közt, a franczia beavat-
kozást egyre közelebbi kilátásba helyezték.
Garibaldi, az atya, fiainak s az ügynek se-
gitségére sietett. Október 18 kán sikerült
kijátszania a Caprerát őrző hadihajók éber-
ségét s odahagyta a szigetet és 22-kén Fló-
renezben megjelent; lakása erkélyéről lel-
kesitő szónoklatot tartott a tömegekhez. A
kormány ingadozott; lelépett; s mielőtt az
uj kormány megalakult volna, a fejevesztett
zavarban — Garibaldi külön vonatra ült s a
harcz terére sietett.

Rómában e közben, épen 22-kén, a ter-
vezett fölkelés nem sikerült. De annyi
eredménye volt, hogy a pápai zuávokat a
főváros fedezetére vonta el, s midőn Gari-
baldi 24 kén Passo di Corese-ben és Monte-
Maggioréban megjelent, uj lélek szállottá
meg a küzdőket. A fiaMenotti s még néhány
alvezér alatt állott csapatokat maga körül

egyesitette, uj felkelőkkel erősödött, s más-
nap, október 25-kén, már elűzte a pápaiakat
Monterotondóból. Alig négy mérföldnyire
állott Rómától. Előcsapatjai a város közvet-
len közeléig nyomultak előre.

A fenyegető veszély elhatározó lépésre
indította a franczia kabinetet, illetőleg a
császárt. A Toulonban összegyűjtött franczia
csapatok hajóra szálltak s Civita-Vecchiába
indíttattak. Flórenczben a klerikalis-reactio-
narius Menabrea-miniszterium megalakult.
Garibaldi azonban el volt határozva előbbre
nyomulni. November 2-kán mintegy 3500
főből álló sereggel indult ki Monterotondó-
ból; Mentana alatt 5600 főnyi pápai hadse-
reggel találkozott, melyben azonban 2000
franczia is volt Failly tábornok vezérlete
alatt. Azonnal erős tüzelés kezdődött'. Gari-
baldi serege három hadtestben nyomult
előre: az első fia Menotti, a második a ma-
gyar Frigyessi, az utolsó maga az ősz Gari-
baldi vezetése alatt. A csata négy óra hosz-
szat tartott s rendkívül heves volt ; a fran-
czia vitézség s az uj Chassepot-puskák csodát
tettek. S Garibaldi ismét tetemes veszteség-
gel nyomatott vissza. Az utolsó perezben
uj franczia segítő-sereg érkezése döntötte el
a csatát.

Ez november 3-kán történt. Másnap Ga-
ribaldi feloszlatta hadseregét s maga is visz-
szavonult. Most ismét Caprerában remetés-
kedik s várja a jelt, mely az utolsó felvonás
függönyének felhuzatását jelezze.

A r
t mi t-t* /

A csonka katona.
(Képpel.)

Vérze s elhullt a csatában,
Ámde mentve lőn hóna.
— Harcz után haza falábon
Jő egy csonka katona.

Társai rég megjöttek már;
Volt öröm a faluban !
Annyi lányfej, annyi szempár
Várta, a hány kapu van.

Otthon mindenik elébe
Hány meleg sziv dobogott!
S a mint a küszöbre lépe,
Édes anyja zokog ott;

És fejére sirva, áldva
Nyújtja reszkető kezét.
— Egyre vártak csak hiába,
Halott hire érkezek.

„Hősök közt mint hős esett el,
Hire-neve élni fog!"
— Özvegy anyja, este reggel
Csak siratja, csak zokog.

Napok telnek, hetek telnek,
Nincs a sebnek balzsama;
Egy, a miben enyhet lelhet
Roncsolt szíve : az ima.

Nappal nyomja súlyos munka;
De mihelyest este lesz,
Szegény özvegy asszonyunk a
Bibliában levelez.

Most is olvasgat magában,
— Mintha zörejt hallana . . .
Koppan az út, és falábon
Jő a csonka katona.

Kétkedve áll az ablaknál,
Elmélázva, szomorún.
— „Szegény anyám! jobb, ne látnál
Csonkán, bénán, nyomorán!"

Késő! anyja észrevette;
Fölnéz — s ugy tetszik neki,
Rég elsiratott szerette
Mintha sírból kelne ki.

Nem a sírból! Él, lehel még!
— És fölugrik, kiszalad;
S ott zokogja már szerelmét
Fia keblén, perez alatt.

Sir, nevet, reáomolva;
Csonkaságát feledi.
— Hát ha egy keze se volna:
Nem örülne-e neki?

Szusz Károly.

istené ügyem!
(Eredeti beszély a székely népéletből.)

Irta MERÉNYI LÁSZLÓ.

Özv. Palló Mihókné életszerin aztán
sokára minden elcsendesült; mindenki eltette
magát a holnapi napra, csak Palióné szemére
nem jött a jótékony álom; ott repdestek fö-
lötte az álom tündérszellöi, de egy se érinté
meg aranyos szárnyaival, egy es szánta meg!
Megolvasta a tíz, tizenegy és tizenkét órát
is, mégse tudott elaludni! Az a váratlan
öröm, mi ma érte, egyetlen, rég nem látott
kedves fiáról szóló hírek, a közel kilátásba
helyezett viszontlátás édes tudata, az ide-
gennél levő sok pénz és Marczi gyanús te-
kintete, mit vendégére lövelt, annyira felza-
varták, annyira izgatottságba hozták egész
lényét, hogy a világ minden kincseért el
nem tudott volna szenderedni. Szegény öreg
asszony! minden neszre, minden legkisebb
zörelyre aggódva üté fel fejér,:

— Ha, most jönek, most ütnek rajta,
most lopják el pénzét, most nyuvasztják
meg!

Pedig azt aneszt,mi annyira aggasztotta,
meglehet, hogy a mestergerendában rági-
csáló szú, egy hitvány féreg, vagy az eszter-
héj alatt sebesen elcsapó denevér szárnya
okozta! De minek is röpköd most az a mez-
nélküli böregér, vagy miért rágicsál az a
hitvány szú féreg abban a nagy mesterge-
rendában ily késő éj idején, mikor úgysem
tudja megenni azt a nagy cserefa gerendát,
mikor úgysem tud aludni Palló Mihókné
nagyasszonyom?! Mért nincs azoknak a hit-
vány férgeknek könyörületes szivök, hogy
megszánnák azt a kínlódó öreg asszonyt, ki
ha — székelyesen szólva — eltalált is piszo-
nyodni*) sasult állapotában, egybe Marczi
gyűlöletes zöld fényben égő szemeit látta
maga előtt s egybe fölébredt!

— Mi dolog ez, én istenem, — kezdé Pal-
ióné huszadszori megfordulás után, — hogy
én ma egyátalján el nem tudok szundítani?!
A fejem forró, a nyelvem száraz, jaj, megöl
az itlanság2)! s ugy forgolódom ezen a pili
derekaljon, mintha tüzes szegekkel volna
megtöltve és nem fosztott tollúval! No még
ily kemény nem vót ez a puha derekalj
soha, penig kettő is van elernyedt3) csont-
jaim alatt! Eh, sutina vigye el álmatlansá-
gát, nem nyüszkölödöm 4) tovább ebben a
meleg ágyban! hanem fölkelek, kimegyek
meghütözni a hüs ájerba s iszom egy huza-
most 5) a szejkéből! 6)

Ahogy mondta,úgy cselekedett. Fölkelt,
kiment a pitvarba, jót húzott a légelyböl7)
s aztán leült a küszöbre, lázas fejét az oszlop-
hoz támasztva, nedvtelen égő szemeivel a
csillagtalan égre bámult.

Sötét, terhes felhők vonultak el szemei
előtt, melyeknek foszlányai közül a hold
sáppadt képe tűnt elé koronként, oly búsan
nézve le a magasból arra az álmatlan szé-
kely nőre, ki unalmában a felhők különféle
alakjait vizsgálgatja, hasonlítva azokat kü-
lönféle tárgyakhoz:

— Ni, az úgy néz ki, mint egy nagy
brúgó, még a rézhúr is meglátszik rajta;
amaz ott balra penig, mint egy úszó tutaly

•) Piszonyodni = szunditani. — •) Itlanság = szomj.
— *) Elernyed = elsenyved. — «) Nyüszkölödni == ülve
vagy fekve ide-oda mozogni, helyét nem találni. — *) Hu-
zamost = hosszút, nagyot. — c) Szejke = igy nevezi a
székely az iható érezforrásokat. — 7) Légely = víztartó
edény, mindkét végin befenekelve.
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s emez itt jobbra, mint egy tarélyos sárkány
kigyó farkkal, denevér-szárnyakkal! Ni, még
a garaboncziás diák is — kő fülibe1)! —
ott ül a hátán! hogy lovagol az istenadta s
most minyá leereszkedik a Firtos tetejére...
Ha!., mi ez?., hallga!.. zajt, nem, lépteket
hallok!., szent Isten, ily későn!., valaki ma-
tat 2) a csürkapun, most kinyitja, eléfelé jő
lassan, mint a hogy a tolvajok, szoktak!..
Tolvaj, gyilkos, haramia!.. Minyá kajátok,
tüzet, tolvajt, gyilkost kajátok, nem - - nem
kajátok! ellesem mit akar!.. Most a Csobán
egyet kaffant3) s aztán az is — elhallgat!
odamegyen hezzá s farkcsóválva követi!..
Ez, ez nem idegen, ezt ösmeri, de ki lehet?!
Marczi ? hisz ez a kihalóban van!. . Ni, most
rásüt a holdvilág .. . Jézus! hisz ez Marczi!
de mit akar ? — ellesem !

Az öreg asszony most észrevétlenül be-
húzódott a pitvarba, honnan a szolgának
minden mozdulatát szemmel tartotta.

— Eléfelé jő az életen .. . most ide tart,
a — katona felé . . . valami van a kezében,
mi lehet az? ni, hogy fénylik! Jézus! kés —
kés! szent Isten, kés van a kezében! — gyil-
kos szándékkal van! minyá kajátok: tüzet,
tolvajt, gyilkost kajátok! De mégse; ellesem,
mit akar a tolvaj!?

Marczi— mert valóban a gazember volt!
— az udvaron, mindenütt a ház árnyékában,
lábújhegyen végig sompolyogván, az ablak-
hoz lopózort hallgatózni.

— Csendesség van; alszanak! Most lás-
sunk hezzá! A feje alatt a pénz, bizonyosan
ott van, azt elébb kihúzom s aztán
az Isten legyen neki irgalmas és kegyelmes,
én — nem!

Most a hold halvány, bús világát a go-
nosz emberre árasztotta; sáppadt volt annak
arcza, mint a ki most kel ki a sírból, resz-
ketve egész testében, hogy szinte vaczog-
tak fogai.

— Huh, be hideg van! Fázom s erőm
szakadkozik4)! Minyá összerogyok! Csak
most ne, édes erőm, csak most ne, csak még
néhány szempillantásig ne!

— Gazember ! — susogta Palióné, ki
mind jól látta a bűnös önmagávali küzdését,
s a hogy fogyott annak ereje, ép úgy gyűlt
Pallónéjé s mintha Marczi ereje bele költö-
zött volna, görcsösen szoritá össze ökleit. Ej,
ha a Marczi üstöké most kezében volna!

— Még ne, még ne, tépelödött magával
a szolga, — csak még néhány szempillantá-
sig! Facsaró víz a ruhám, mégis fázom!
Erőm elhagyott! Oda vagyok s elvesztem!

Marczi a kapuzábéhoz dőlt — pihenni.
— Gazember! — hallatszott másodszor

is Palióné gondolkozása lassú hangon.
— Valaki nevemen szólit, valaki — ki?

— évődött Marczi, —.igen, az ördö-
gök!! Menyek, minyá menyek a — pokolba,
csak várjatok! — S aztán tántorgó léptekkel
megindult saját szavai szerint a pokolba.

A Csobán szükölve mindenütt a nyo-
mába volt.

— Valaki jő utánam, valaki kisér ?! Nem,
csak enlépteim, meg ez a kutya!.. Hogy
megijedtem!

Palióné most a szemközt jövő Marczi
elöl az ajtószeo-be húzódott s így a gaz nem
vette észre, hogy minden mozdulatát éber
szemek kémlik.

Marczi most föllépett a tornáczba.
A tornácz deszkázata egyet recscsent

alatta mire visszahúzódott a lornácz küldesz-
kázatához s guggoló helyzetében suttogva
monda magánafc:

— Gyáva! Gyáva! még tulajdon lépésed-
től is félsz?! Eh, vissza, dologra!

Marczi másodszor is a tornáczra hágott,
de most már makacs elhatározással: lassú,
nesztelen lépésekkel, lábújhegyen oda som-
fordált az alvóhoz, óvatosan kissé félrehaj-
totta róla a katona-köpenyt s baljával be-
nyúlt a párnák alá, jobbjával pedig az alvó
sziye fölébe emelte gyilkoló vasát.

Egy szuszzanás, egy mocezanás és á
gyilkoló vas a szívbe merül s kioltja a ne-
mes kebel életét!

E pillanatban, mint a macska prédájára,
szökött elé Palióné s mindkét kezével meg-
ragadta a gyilkos jobbot, kiabálva:

Tolvaj! gyilkos! gyilkos tolvaj!
Az obsitos villámgyorsan pattant fel

ágyából s mellen ragadta a rósz ukaratú
embert izmos markaival Jó kezek közt volt,
igazán emberére talált! Mert az obsitos óri-
ási erővel kirántva öt az udvarra, ugy sujtá
a földhöz, hogy Marczi nagyot nyekkenve,
elterült, mint egy földhöz csapott béka. Most
a kést kicsavarni, mellére térdelni s karjait
kézrekeríteni, mindez csak gyermekjáték
volt annak az erős székelynek.

— Halál a fejeden beste varas gyíkja!
— ordított Palló.

— Kötelet anyám, kötelet, hagy kössem
meg ezt a varas békát! bizony még megcsu-
fol vala, ha édes anyám — — kötelet, hoz-
zon kötelet!

A titok el volt árulva önkénytelenül.
Palióné ajgó szívvel hallgatta, hogy őt

az idegen katona anyjának nevezte, de most
nem tudott választást tenni: kötelet hozzon-e,
vagy fia ölelésére rohanjon? Oh, de e perez
nem volt alkalmas az anyai öröm nyilvání-
tásra, azért csak betipegett a szobába kötél-
ért, de azt sem hozza ki onnan soha, ha Ju-
liska háromszor is a kezébe nem adja, s igy
valahogy mégis a rég nem látott kedves fiú
kezébe kerül a kötél, ki azzal Marczit kato-
násan bakba kötötte s csak ekkor szólt:

— Istené ügyem,édes anyám! Bizony még
megcsufol vala ez a hitvány toportyán féreg,
ha édes anyám, az én legkedvesebb anyám —

') Kő fiilibe ! Sajátságos babonás kifejezés, rósz szel-
lemek ellen használt óvszer, hogy ha emlegetjük is, ha
azt moadjuk: Kő fülibe! nem hallja snem árt. — 2 ) Matatni
= ujjal bibirkálni, kotorázni. — *) Kaffantam = ugatni
szakadozva. — *) Erőm szakadkozik = elhagyja ereje.

s az obsitos többi szavai az anyai forró csó-
kokban vesztek el, épen úgy, mint elfogyott
az én erőm, csekélységein érzetében a bekö-
vetkezett családi jelenet lerajzolásához.

De még egy csepp :
Marczi mint katona, gonosz merénylete-

ért még aznap átadatott a legközelebbi had-
parancsnokságnak, hogy lássanak felette
törvényt és igazságot.

Ifj. Palló Mihók pedig, miután húgát jó
móddal férjhez adta, megnősült s még most
is élő tehetős székely gazda.

Üdősb Palló Mihóknénak is meghozta az
isten jó kedvét s most már nem panaszolko-
dik, hanem mosolyogva, titoktartás pecsétje
alatt túszolgatja a faluba", hogy már neki
nem sokára küs unokája leszen. Adja Isten!

Az 1791-diki országgyűlés első ülései.
(Egy múlt századbeli pap utazása Budára. — Az Arany
sas. — Tűzi veszedelem. — Szerencsétlenség a „hecz"-ben.
•— Az első ülés. - A veni sanote. — Diszöltözetek. — A
második ülés. — A nemzetiségi kérdés majd száz év előtt.

— Egy régi magyar vers.)
(Vége-)

A második ülésről, június 11-kéről, követke-
zőket írja Keresztesi:

„Hasonlóképeri nagy zsibongással tartatott a
gyűlés: aki szólni akart,publice felállott a székre
vagy asztalra, a többi pedig kiáltotta: halljuk !
halljuk! tlgy hogy sokszor egy fertályig sem lehe-
tett csinálni csendességet. — Ekkor első volt az
azonvaló cziyódás a statusok közt, hogy a superior
táblának nem lehet annyi jurisdictiója, hogy az
ország biráját in officio semel pro semper stabili-
áltassa, a tegnapi izenet szerint. — A királyi

commissariusokról volt a harcz sok ideig, mint-
hogy a statusok tüzesen kiáltottak ezek ellen s
vélek nem akartak tanácskozni; tehát ekkor egy-
néhány commissariusból lett főispán (ex compo-
sito) resignált, u. m. Almási Pál aradi, gr. Haller
József máramarosi, gróf Szapári József pedig
gróf Teleki Sámuel nevében resignálta a bihar-
vármegyei főispánságot; akikről hosszas vetélke-
dés után végeztetett, hogy a mely főispánok
acceptáltattak a vármegyétől s azok is, a kik nem
acceptáltattak, ad ulteriorem dispositionem ma-
neant in statu quo, gróf Teleki Sámuel pedig,
hogy kijátszhassak Biharból, quaerat ius suum
extra possessorium. — Végeztetett, hogy a korona
s egyéb clenodiumok kitétessenek 8 napig, estvéli
4 órától fogva 8-ig, azoknak kedveért, kik mesz-
szünnen jöttek s a koronácziót nem várhatják. —
A törvényes dolgoknak magyarul leendő folyásáról
volt a hosszas sterilis disceptatio, melyet legin-
kább a Cis- és Trans-Tibiscanus circulusbeli vár-
megyék sürgettek. — A tót vármegyék, Croatia,
Dalmatia pedig contradicáltak. Megállíttatott pe-
dig az, hogy a diarium irassék magyarul, a hor-
vátok kedveért pedig diákul fordíttassék és
authenticáltassék, de hogy kinyomtatódjon-c,
abban meg nem egyezhettek. Hogy az egyik táb-
láról a másikra teendő üzeneteket írásban olvas-
sák el a deputatusok.

Minthogy a mágnás táblára a janitor Ead-
vánszky ur be nem bocsátotta a nemes ifjakat,
azért lármáztak s ölessel fenyegették Radván-
szkyt; innen azt izenték a statusok a felső táblá-
nak, hogy a régi szokás szerint szabad legyen be-
menni, s meg is lett.

Ezután arról tanácskoztanak, hogy minden
esküdjön meg ad fidelitatem patriae s e végre
juramenti formula Íratott s a gyűlés eloszlott."

A rendek ez utóbbi határozata melyben le-
hetetlen az 1789-ki franczia alkotmányozó gyűlés
Bailly indítványára tett esküjének (serment du
jeu de paume) utánzására nem ösmerni, teljese-
désbe is ment. A negyedik országos ülésben min-
denki esküvel kötelezte magát, hogy a rendek
tudta nélkül sem adományt, sem hivatalt, sem
semminemű kitüntetést el nem fogad. A főrendek
eleinte vonakodtak az eskü letételétől, utóbb azon-
ban a status határozottan kijelentett kivánatára
és akaratára 139-en közülök is letették azt.

A második ülés napja estéjén megösmerke-
dett Keresztesink a horvát követekkel, kiknek
egyike Bedekovics ilyenformán beszélt hozzá:
„hogy a magyar nyelvet nem vehetik be azért,
mert szinte oly radicalis nemzet a horvát, mint a
magyar s nagy gyalázat volna az, hogy idő-
vel elvesztvén a nyelvét, megszűnne különös
nemzet lenni s a magyarnak lenne szolgájává."

íme a nemzetiségi kérdés majdnem jelen stá-
diumában !

Végül ide igtatjuk a kitörő, zajos, féket nem
ismerő lelkesültség napjait oly hiven festett, de a
körülményeket teljes mélységükben föl nem fogós
innen elfogult Keresztesinek az 1791-1 országgyű-
lésről hazafelé utaztában készített ezen versezetét:
„Azt gondoltam biz én, Cyneás lehetek,

Ha diétát látni Budára mehetek,
Hogy szemlélek ottan Rómát s oly senatust,

Mely mint egy-egy király formálja a státust.
De a ki megnézi valóban most Budát,

Szemlélhet mint csudát, sok olyan bőr dadát,
Melyet midőn mások széllel felfuvának,

Külömböz a hangja sokféle sípjának.
Ennek a kevélység ajakát mozgatja,

Annak mást mond nyelve, mint az akaratja,
Ez szól és ír, hogy igy bosszúját megállja,

Az a zavart vízben prédáját vizsgállja,
Ezt a vallásbeli megvakult buzgóság

Izgatja mint annyi hagymázó forróság,
Ellenben amannak lakatolt a szája:

Noha a vallásnak ügye néz reája.
Tele vagyon hazánk ezer factióval,

A vitorla együtt nem megy a hajóval,
Ez-e a diéta, az a hires gyűlés,

Mely a mint mondatott, másoknak rémülés?
Nem, sőt félek, hogy lesz csúfoló nevetés,

Gyermekjáték s tarka pillangó-kergetés,
Boldogtalan haza, — elrongyolt tartomány!

Melynek ez időben gyümölcsöd ily sovány!
A Szent Gellért hegye, hogy neked ne szüljön

Egeret; más hegyre kérésed készüljön,
Úgymint lankadt karod emeld fel az égre

S az ott uralkodót hívjad segítségre,
Hogy szivére vevén kétséges sorsodat,

Hozza ki a ködből remélt világodat.
Ezután a sasnak imádjad kegyelmét,

S szárnya alatt keresd fejednek védelmét."

•I



Tódor, az abyssiniai király.
Tódor királyról eddig keveset, vagy talán

épen semmit sem hallott az olvasó. Tul a tengere-
ken Afrika keleti partján a vörös-tenger mellett
van egy ország, ugy hivják, hogy Abyssinia;
ennek az országnak uralkodója Tódor.

Angolország most háborút indított ellene,
mivel fogva tart néhány angol alattvalót s azokat
minden fenyegetés daczára sem akarja szabadon
bocsátani. Ezért lett Tódor szerecsen király egy-
szerre hires emberré.

Tódor egyé
niségét külön-
félekép ítélik
meg mindany-
nyian,kik eddig
róla valamit ir-
tak vagy be-
széltek. Mig
barátja volt az
európaiaknak,

dicsérték szelíd
bánásmódját,
magasztalták

érdemeit; mióta
pedig egyes
európaikkal

roszul kezdett
bánni, nincs az
a piszok, a mit
ráne szórnának

Hogy értel-
mes és erélyes
ember, azt té-
nyek bizonyít-
ják, melyek kö-
zül elég egyet
fölemlítenünk:
hogy alacson

származása da-
czára, aaját ere-
jéből gyorsan
a legmagasabb
polczig emel-
kedett.

Azt sem le-
het eltagadni,
hogy ő folyton
birodalmának

felvirágoztatá-
sán fáradozott.
Rendet és biz-
tonságot akart

országában
mindenek előtt
teremteni, mert
tudta.hogyezek
első kellékei

minden mivelő-
désnek s hogy
ezek nélkül az
európai civili-
zatiót birodal-
mába átültetni
nem lehet.

Tódor király
azonban nem
válogatta meg
az eszközöket;
hűtlen, rósz em-
berektől körül-
véve , napról
napra jobban
kifejlett benne
a zsarnokság
iránti hajlam s
valóságos des-
pota lett. Hogy
azonban oly ke-
gyetlen barbar-
e, mint néme-
lyek irják, s oly
iszonyú tette-
ket visz-e véghez, mint némelyek állítják, sem
tagadni, sem bizonyítani nem merjük.

_ Tódor király mester a fegyverforgatásban,
t> kitűnően lovagol. Európaiak előtt szereti mu-
tatni ügyességét, midőn lovára szökik, anélkül,
hogy megfogná a kantárszárat. Testőrsége a had-
sereg legvitézebb embereiből áll. Ezek részére
fegyvertárát mindennemű európai és abysniniai
fegyverekkel tölti meg.

Duffon angol utazó, ki 1863-ban látogatást
tett nála, következőket ír:

Tódor királyt egyszerű pamut ingben tahíl-
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tam palotájában s nem valamely trónon, hanem
körülbelül egy láb magas pamlagon. Korára nézve
a király nem lehet több 45 évesnél, közép termetű
s jól megtermett férfiú. Arczbőre sötét, feketéhez
közeledik, különben legkevésbbé sem hasonlít
szerecsenhez; arczvonásai egészen olyanok, mint
valamely európaié. Haja hosszú fonadékban hátra
lefelé nyúl, szemei feketék és ragyogók. Magavi-
selete igen barátságos. Arczkifejezése jóakaratra
és eszességre mutat. Szóval, villogó szemein kívül
lehetetlen rajta vad szenvedélyek nyomait felfe-
dezni.
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A hazatérő katona. — (Szász Károly költeményéhez.)!

A mi országát illeti, az termékeny és gazdag.
Magasabban fekvő helyeken egészséges. Az éle-
lem megszerzése azonban, különösen idegennek,
nagy kellemetlenségekkel jár.

A Bülös.
Kénbarlang; a Székelyföldön.

A Székelyföld egyik legérdekesebb termé-
szeti ritkaságát mut itjuk be képünkön. Egy kén-
barlang az; neve „Büdös" — tíilin mert a kén

nem illatos; és annál érdekesebb, annál nevezete-
sebb ritkaság, mert a természet hasonló játéká-
ban, csak Nápolyban, az Agrano melletti u. n.
kutyabarlangban gyönyörködhetünk.

E barlang bent rejlik a székely bérezek közt,
szomszédjában a múlt regényes és tünde ködében
elvesző Bálványosvárnak, a a székely nép ájtatos-
sága egy szent helyének, a Szent-Anna tavának.

E hegyek közé Torjánál egy patak mentén
mélyed az utas. Sürü erdők, fenyvesek közt halad
tova, Bálványosvár töve körül folyton mászva
fölebb és fölebb. Az első kopasz ormok jelölik,

hogy a kénü-
reghez ért;hogy
a kén országá-
ban vagyunk.
Nemsokára lát-
ható maga az
üreg is, egy

szikla -odúban,
mely körül el-
ölte az életet a
fojtó gőz. — A
sziklalaponnem
láthatunk egy
élő virágot sem;

a természet
egyik ősereje
diadalt ült itt
egy másik fe-
lett. A növény-
virágzatot pó-
tolják a kénvi-
rágok, melyek

gőzből ezer
különféle • ala-
kokká szilár-
dultak. •)

Az üreg ma-
ga, honnan a
kéngőz meleg
napokon külö-
nösen tisztán
láthatólag elő-
tör—nem nagy.
Szája másfél öl
magas; hossza
mintegy két öl.
Ezen kicsinysé-
ge okozza azt,
hogy a lélekzés
benne halál,

mert az üreg
minden zuga
telve a fojtó

kéngőzzel, —
mig a nápolyi
kutyabarlang-
ban, a gőz a
barlangot csak
bizonyos ma-
gasságig lepi
el, ugy hogy az
ember, félteste
romlatlan leve-
gőben lévén,
szabadon jár-
hat-kelhet ben-
ne, és csak a
kisebb állatok-
ra, mint pl. a ku-
tyára Btb. élet-
veszedelmes.

Ha belépünk
e barlangba —
természetesen

visszatartva lé-
lekzetünket —
érzékeinket s
idegeinket a
gőzfürdőknek

százszorosán fo-
kozott gyönyö-
re futja át; s e

gyönyörben majdnem elfeledkeznénk a fejünk
felett lebegő halálról — ha csakhamar a gondos
vezető szava ki nem szólítana.

Az ilyen ké"nb*rlangokban a laikus a termé-
szet titokteljes játékát, sí természetbúvár még
le nem csendesült vulkánok szüleményeit látja. A
mi ez utóbbit illeti: több kisebbrendü földrengés
is fordult már elő e tájon.

*) Különben, daczára a tenyésző erőnek hadat'üzent
kéngfiz uralmának, tenyészetre mégis találtak e barlang-
ban. Heuller — buzgó geológus — egy moha-nemet talált
benn. me'vet a kéngöz V' mm ö'*.

Vannak adataink arra
nézt is, hogy e kénhe-
gyeket, különösen fejedel-
meink korában egész a
múlt század közepe tájáig
bányászták.

• A vidék népe számos
történetet mesél el, mint
lelték sokan e barlangban
részint vigyázatlanságból,
részint önként halálukat.
A megcsalatott szerelem s
az életuntság itt kerestek
gyógyszert, mely fájdal-
maikat elvegye — örökre.
E szerencsétlenekre a bar-
lang körül az egyszerű
fakeresztek még ma is
emlékeztetnek. Nem rit-
kán találhatni madarak-
nak és kisebb állatoknak
hulláit is körülte. Külön-
ben az elbeszélt példák-
ból , ugy látszik, hogy
egyszeri lélekzés még nem
fosztja meg az embert
életétől, csak elkábitja,
mert a kéngőz akkor gyil-
kol, ha nagy adagban szi-
vatott be. Lukács Béla.

Az

elmebetegek élete s
irodalma.

Mivel töltik idejöket
az elmebetegek?

Ha néhány évvel ez-
előtt intézték volna hoz-
zánk e kérdést, azt vála-
szoltuk volna, hogy a szá-
nandó elmebetegek na-
gyobb része a legkegyet-
lenebb bánásmódban ré-
szesül.

Lerajzoltuk volna, mint
rekesztetnek be sötét,
mogorva,butorzatlan szo-
bába, penészes szalmazsákon feküve, durva
daróczczal takarózva; vagy rideg börtönbe zárat-
nak el, megfosztva rokonaik látogatásától, s az
egyházi szolga vigasztalásától. Hozzátettük volna,
hogy néha töb-
bet is egymáshoz
lánczoltak,s ren-
desen éjszakára
ágyaikhoz bin-
lincseltettek. —
Bevallottuk vol-
na őszintén,hogy
a dühös tébo-
lyodottakat em-
bertelenül verik,
8 rabszolga mód-
ra békózzák meg.
— Nem állítjuk,
hogy e báná smód
a felügyelők ke-
gyetlenségéből

származott,
egyedüli alapja
ennek az, hogy
nem ismerték

kellőleg az élet-
tant, nem tud-
ták, hogy a nyá-
jasságnak és sze-
lidségnek mily
bámulatos befo-
lyása van még
az érzéketlenek-
re is. A tettleges
büntetést min-
dennemű kitö-
rés csalhatatlan
ellenszeréül te-
kintették, s va-
lódi kínzás által
akarták vissza-
erőszakolni az értelmet.

E nagy tévedéstől, s az ily bánásmód veszé-
lyes rendszerétől lassankint megjöttünk már. Ha
olykor-olykor fordulnak is elő kegyetlen bánásmód
esetei, azok sem a köz, sem a magán-tébolydákban

Tódor, Abyssinia királya.

nem jőnek elő, hanem a szerencsétlen tébolyodott
családjában, hol beleunnak a gondoskodásba, nem
tűrhetik gyámoltalanságát, végre elveszítenek
minden természeti vonzalmat, s ellenszenvük tár-

A Büdös, kénbarlang a Székelyföldön — (Keleti Gusztáv rajza.)

gyát elhanyagolják vagy kínozzák.
Ennélfogva u^y magára a családra, mint

a szerencsétlen tébőíyodottra nézve legkivánatosb,
ha azt iól szervezett tébolydába helyezik el, hol

•* • i P 1 1 i tszüntelen orvosi felügyelet alatt állván, részesül

azon üditő s ébresztő esz-
közök áldásaiban, me-
lyek a szelidség törvé-
nyén alapuló rendszer gyü-
mölcsei gyanánt tekint-
hetők.

Az elmebetegség je-
lensége körül-belől annyi-
féle, mint az azt előidéző
ok; s ha egy tébolydá-
ban megismerkedik az

ember a szerencsétlenek
betegségének okaival, el-
csodálkozhatik az ered-
mények különbfélesége
fölött. — Egyik meren-
gésbe mélyed s ideges fé-
lelemmel kerüli az embert.
— A másik a mértéklet-
len ivás miatt tébolyodott
meg, várja az üdülést,
hogy újra kezdhesse, a mit
elhagyott. — A harmadik
mivelt uri egyén, mo-
dora, ha józan eszénél
van, igen finom, de tébo-
lyodottságában kóborlási
vágy üldözi. Rongyokba
hurkolva magát, szökött
el házától; éjjel-nappal
kóborgott, kunyhókban,
árkokban hált s koldulva
járt házról házra. Egyiz-
ben gyufát árult, másszor
a vásárokat járta, végre
a nyomozók szerencsésen

kézre kerítvén, szelíd
őrizet alá helyezték, s ott
tartózkodik, mig tévesz-
méjéből ki nem gyógyul;
akkor aztán visszatér csa-
ládjához s élvezi társa-
dalmi állása előnyeit. —
Amott egy csinos szép
leány varrogat; gyilko-
lási, öldöklési kórságban

-_r~' szenved; egy-két gyil-
kosság vádja már terheli,
többször ki akarta magát is
végezni; hófehér nyakán

látható még az öngyilkossági kísérlet kékes vonása.
Most is leselkedik, hogy a szögletbe szoríthasson
egy nála gyöngébb egyént, s ha alkalom adná elő
magát, menthetlenül megfojtaná. — Emitt egy

vándorló- legény
alakú ifjú, most
buskomor,s csak-
nem egészen bár-
gyú, majd ki-
törő vidám, s a
legjobb kedélyü;

első esetben
naphosszant a
kemenczemellett
morog, ha pedig
jókedvű, akkor
élénk s élezés
magánbeszéddel
mulatja magát,
vagy pedig el-
kezd tánczolni, s
maga fújja hozzá
a nótát; nem tö-
rődve semmit

sem azzal, hogy
körülötte min-
denki nevet. —
Az aválasztékos
öltözetü ur, ki
ujjait mellénye
zsebébe mélyesz-
ti, s egyik kezét
oldalvást lógáz-
za, magát lega-
lább is Roth-
schildnek kép-
zeli, boldogan
büszke roppant
gazdagsága ér-
zetében,de mind-
emellett is igen

nemeslelkü, mert ha előtte valaki panaszko-
dik s szegénységét emlegeti: rögtön tömött
tárczájához nyúl s szétterjesztvén egy halmaz ok-
mányt, kiválaszt onnan egy, két- vagy tízezerről
szóló váltót s megajándékozza véle a panaszko-



dót. — Egy másik már másnemű tárgyban ke-
vélykedik, természetfölötti lénynek képzeli ma-
gát, s azt hiszi, hogy isteni erővel van f'ölruházva.
Majd a felhők fölén úszik, mint néha álmunkban
velünk is megtörtént, majd mint búvár a tenger
mély fenekén kutat. Néha apostol, kit az Ur szent
izenettel küldött az emberiséghez, vagy maga
„a régvárt megváltó," hogy meggyógyítsa az
emberi nemet s újjá alakítsa a világot.

A földult értelemhez tapadott agyrém épen
oly különbféle, mint az a vad képzelődés, mely-
nek a szerencsétlenek áldozatjai. Egyik verselő
tébolyodott, ki szüntelen keserves fűzfaverseket
gyárt, néha csaknem megfulad kínjában, mert nem
akar addig lélekzetet venni, inig jó rímet nem
talál. Egy másik elkezd akadozva hebegni, s azt
hiszi, hogy idegen nyelvet beszél, jóllehet sem ő,
aem más nem ért abból egy szót sem. Egy har-
madikat hirtelen némasági roham száll meg s
három hónapon át csak evéskor és iváskor nyitja
meg száját, pedig ugy csacsog, mint a papagály,
ha a roham alább hagy. Egy negyediket folytono-
san valami rósz tett elkövetése utáni szenvedély
ösztönzi, s olyan csínyeket követ el, mik csak
tébolyodott elmében születhetnek. Az ötödiknek
fogadása tartja, hogy ő sem nem mosdik, sem magát
megmosatni nem engedi, bármi történjék is vele,
mig egy hatodiknak szeszélye azt követeli, hogy
fölkelvén kényelmes ágyából, a mellett reggelig
fenállva virraszszon. Számtalan ily külÖnczsége-
ket sorolhatnánk elő, s méltányolnunk kell azt a
kitartó szelidséget, mely megkivántatik arra, hogy
szépen elejét vegyék az ezekből eredhető szeren-
csétlenségeknek. (Vége követk.)

A pók-birodalom.
Többé-kevésbbé mindenki ismeri a pókoknak

külsejét épen ugy, mint az általuk készitett mes-
terséges háló-szövedékeket. Természettudósok
előbb a rovarok osztályába sorozták; alakjuk és
kifejlődésük körül eszközlött pontos és beható
nyomozásoknak azonban sikerült kideríteni, hogy
a pókok, mind alakjuk, mind fejlődésük eltérő
volta miatt, a rovarok közé be nem oszthatók és
ezektől tetemesen különböznek. Az atka- és skor-
piófélckkel tehát egészen önálló renddé alakíttat-
tak „pankány félék" név alatt. Ezen osztályzatok-
kal azonban nekünk, czélunkhoz képest, semmi
dolgunk. Veszszük az állatot ugy, a mint talál-
juk s csupán legérdekesebb sajátságairól szándé-
kunk egynémit elmondani.

A pók-birodalom több száz fajt egyesít ma-
gában, melyek közül némelyek nagyok, mások
kicsinyek; sötét szinüek, majd fényesek; néhá-
nyan az emberi lakokban, mások ismét künn, er-
dőkben, mezőkön, odvas fákban s bent a földben
tanyáznak; némelyek oly szervekkel birnak, me-
lyek segitségévela levegőben szabadon úszkálhat-
nak idestova, mig másoknál a helyváltoztatás
végzésére hivatott eszközök kizárólag — a láb-
szárak. Első tekintetre ezen állatkák teste ugy
tűnik föl, mint kerekded, puha gömb, hosszan
tagolt lábszárakon nyugodva; közelebb vizsgálva
azonban, csakhamar fölismerjük, hogy ezen gömb-
alaku tömeg nem maga az egész test: hanem
annak csupán hátsó része. A tulajdonképeni test-
törzs és fej képezi az első részt, mely aránylag
igen kicsiny. S ezen testrészen vannak elhelyezve
lábai, melyeknek száma nyolcz; tehát kettővel
több, mint a rovaroknál közönségesen. Csápjaik,
mint minőket a rovaroknál, ezek fejéből kinőve,
találunk, nincsenek; de van egypár, fűrészhez ha-
sonló, falámuk, vagy metsző állkapcsuk, melyek
éles hegyben végződnek. S itt, ezen úgynevezett
ollók csúcsán található még egy-egy picziny nyi-
las is, miből valami sajátságos mérget bocsáthat-
nak ki, melynek hatása, kisebb rovarokra átalában
halálos. Ezen ollók egymás fölött feküsznek s az
állatka csak akkor nyújtja ki és használja egész
erejével, ha, vagy megtámadtatva: magát védnie
kell, vagy pedig, midőn zsákmányát akarja telje-
sen hatalmába keríteni. A szemek — nem mint a
rovaroknál, párosán összetettek: hanem egysze-
rűek, különállók; számuk 6—8 a egyenlőtlen cso-
portokban vannak a fejen szétszórva, minek kö-
vetkeztében a pók látköre tetemes tért fog be. A
pókok, a szó valódi értelmében, lélegző állatok;
de lélegző szervük is különbözik a többi rova-
rokéitól. A testöket fedő boríték inkább bőr-,
mint szarunemü s azt időszakonként magukról
levetkezik. Miként a rákok s néhány más állat,
azon csodás tulajdonsággal birnak a pókok is,
hogy elvesztett tagjaikat, ujranövés által, rövid
idő alatt, visszakapják; oly sajátság, mire támadó,
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rabló természetök- és szokásaiknál fogva, fölötte
sokszor szükségök van.

Demind e sajátságuknál föltünőbbnek fogjuk
találni a pókoknak azon ^tehetségét, melynélfogva
rendkívül finom, selyemnemű anyagból álló szá-
laknak öntestükből kibocsátására nemcsak képe-
sek, de abban szerfelett ügyesek is; mely szálak
esonfózata: póhháló, béka- vagy ökörnyál- név
alatt, bizonyára mindenki előtt ismeretes. Ily
egyes szálakból készítik az egész, huroknemű há-
lószövedéket, néhány faj pedig azon hosszú köte-
leket, melyeken a levegőben épen oly könnyüség-
gel úszkálnak, mintha csak röpülnének. Azon
műszerv, mit nekik a természet ezen roppant vé-
konyszálak képzésére ajándékozott, igen szép gé-
pezet. Az állatka belsejében mézganemű anyaggal
telt különböző parányi zsacskócskák, vagy hólyag-
csák vannak, melyek a test hátulsó végén egy
kerek nyilassal állnak összeköttetésben. E nyila-
son belül öt kis, úgynevezett szövő-szemöcs foglal
helyet, melyeken a szál keresztül húzódik. Nem
kell azonban hinni, hogy külön,mindenik szemocs
csupán csak egy szálacska képzésére volna ren-
deltetve, korántsem: e szemölcsök mindenike ezer
meg ezer apró csövecskével van boritva; pará-
nyibbakkal, minthogy fegyverzetlen szem fölfe-
dezhetné. S e csövecskék mindenike külön-külön
egy-egy képzelhetetlen vékonyságú szálacskát
bocsát ki magából.

,,Az ezen parányi csövekből kieresztett, lát-
hatatlan finoinságu szálacskák, mint egy kötél
külön fonadékai, egyesülvén: képezik ama főszá-
lat, melylyel a pók magát bármi tárgyhoz oda-
kötheti. A legmagasabb fokú emberi ügyesség
és minden kigondolható gépezet segítségével lét-
rehozóit legfinomabb szálak, összehasonlítva a leg-
nagyobb pók amaz egyes fonalszálacskáival,
ezekhez képest valóságos hajókötelek. Ezen szá-
lacskák mind határozottan külön vannak válva
egymástól, midőn a szövő-szemőcsökből kijőnek
— s csak bizonyos távolságban olvadnak egygyé;
de nem sodrás által, hanem csupán enyv- vagy
mézganemű természetök következtében. A mit
mi tehát egy pókhálószál-nuk nevezünk : azt több
ezer, láthatlan, finom szálacska képezi.

A pókokezen szövő szerve,tudományos szem-
pontból tekintve, a legcsodálatosabb élénkségű
gépezetek egyike; oly nemű, melynek létrehozá-
sában az alkotó természet legmagasabb ereje re-
mekelt.

Az állatka ezen szervek felett tökéletes
uralmat gyakorol s tetszése szerint mindaddig
működtetheti, mig csak a mézgafolyadékkal telt
belső zsacskócskák tartalma teljesen ki nem fogy ;
mihelyest azonban ezen mézganemű állomány el-
használtatott, minden erőfeszítései az állatkának,
hogy szálakat ereszthessen, hiábavalók —s várnia
kell, míg a természet, kifürkészhetlen vegytani
liton, az elfogyott anyagot, magához vett tápszerei-
nek alkatrészeiből ujolag kiválasztja.

Mi a nemkülönbséget illeti: a him pók min-
dig kisebb, mint a nő, s néha alig negyedrész
nagyságú, mint emez. A nő tetemes mennyiségű,
gömbölyű, fehéres tojáskákat rak, többnyire desz-
kahasadékokba, melyeket némely fajok teljesen
védtelenül hagynak; mig mások, hálószálakból
alkotott, borsógömbölyü takaróba burkolják; má-
sok ismét szabálytalan tömegekben rakják szét s
valami puha szövedékkel födik be. Azon figyelem,
gondosság és ragaszkodás, melyet az ilyen, pctécs-
kéiket rejtő gubószövedékek iránt tanúsítanak,
igen hasonlít ahhoz, minővel a hangyák ápolják
lárváikat. Gyakran láthatni, miként czepeli a kis
pók gomolyba kötött tojásait, mely sokszorta na-
gyobb, mint ő maga, s habár megkisértjük is, el-
riasztani féltett kincsétől, mindannyiszor folyto-
nosan vissza fog térni, hogy drága terhét bizton- !
ságba helyezhesse. Egy kerti póktól elraboltam
egyszer tojáskáits gyöngéden földdel betakartam;
az állatka néhány lábnyira utánam rohant, aztán
hirtelen megállott, összehúzta lábait s látszólag
élettelenül rogyott össze. Rövid idő múlva, midőn
körülte minden elcsendesedett, lassan fölegyene-
sedett, összeszedte magát s óvatosan, figyelve
megindult; azon helyhez érve, hol a tojáskákat
elástam:' gondosan megvizsgált minden rögét,
minden dombocskát, mig végre aztán aggodalmai
tárgyának hollétét fülfedezte; most elkezdte a
földet csendesen szétkaparni róluk, kiszedte s
megtisztogatta azokat egyenkint, fris szálakkal
körülfonta s magával vitte egy rejtett, titkos ha-
sadékba. A pókok szeretete és ragaszkodása ki-
csinyeik s tojásgomolykáik iránt oly határtalan,
hogy —- Hentz szerint — minden tagjukat, egyi-
ket a másik után, letéphetjük s még sem lehetünk
képesek arra kényszeríteni, hogy azokat elbocsáa-

sák; ha mégis történetesen a gubó, az anya meg-
sértése nélkül, ügyesen elvehető s. hirtelen ugy
távolittatik el, hogy az an\ a meg nem láita és
észre nem vette, hová tétetett : az állatka tüstént
elveszti minden tevékenységét, összeroskad smint
halálrasebzettnek, reszkető tagjai összezsugorod-
nak. Néhány nappal ezelőtt egy gyermek, ki épen
tanítványom s a rovarok inint érdeklődik, hoz
hozzám, felvilágosítást nyerendő, egy borsónagy-
ságu 8 gömbölyű, fakósárga selyemszövedékü gu-
bón ülő pókocskát. A gubóban tojáskái voltak s
mind a nyolcz lábával oly erősen fogózkodott a
burokszövetbe, hogy minden kisérlettételem, on-
nan leriasztani, hasztalan maradt. Vékonyra fara-
gott gyufát helyeztem teste alá, fölemeltem s csak
négy lába elszakadásával bocsátotta el, életénél
jobban szeretett drága kincsét. Amint nem érezte
magát a gubón : a föntebb leirt állapotba jutott;
de mihelyest visszahelyeztem reá: kétségbeesett
mohósággal ragadta meg s mélyesztette abba
ujolag ép és csonka tagjait, egyaránt. így törté-
nik ez minden pókkal, kivétel nélkül. Azon pilla-
natban, midőn a tojástartó zsacskócskát visszaadtuk
neki s annak jelenlétét észreveszi: minden ereje s
vadsága újra s mintegy varázsütésre hirtelen visz-
szatér; összes erejével ragadja meg kincsét, hogy
azt ismét a legutolsóig védelmezze. Némely fajok-
nál a kicsinyeket rövid ideig az anya táplálja, a
legtöbbnél azonban, mint hiszszük, maguk gon-
doskodnak magukról, mihelyest a gubózsacskóból
előjöttek, annyival inkább, mivel kifejlődésük igen
gyorsan történik.

Magokra hagyatva, megkezdik a fiatal pókok
az egyedüli, magános életet; szegletek-, nyilások-
és hasadékokba vonulnak s onnan leselkednek
zsákmányaikra, melyek elég szerencsétlenek kö-
rükbe tévedni- Válogatás nélkül, minden helyen
kifeszitik hálóikat — bent a szobákban és kint a
szántóföldeken, fákra, bokrokra és fűszálakra egy-
aránt ; figyelemmel kisérve munkálkodásukat,
gyakran láthatjuk, hogy a levegőbe jó magasra
felemelkednek, hol fonadékaikon csüggve, ugy
néznek ki, mintha léghajócskákban ülnének. Ily
állapotban s a földtől több öluyi magasságban igen
gyakran rendkívüli mennyiségben jelennek meg.
1831 őszén Angliában egy reggel, midőn az embe-
rek fölébredtek, merő p-íkhálószálakból álló lég-
körben találták magukat, mely nemcsak a föld
felületét borította teljesen, de ezen fölül 30—40
lábnyi magasságig emelkedett, létrehozva és al-
kotva a kisebb mezei pókok számtalan miriád-
jaitól.

Darwin, világkörüli utazásában, midőn hajója
a partot már hatvan órányi távolságra hagyta
maga után, a kötélzeten egyszerre csak roppant
mennyiségű pókhálószálat vett észre, mint szin-
tén sivár, lakatlan és félreeső szigeteken is nagy
tömegekben talált ilyenekre. És ezen, a világ
minden részében elterjedt állatkák— mindnyájan
ragadozók s csupán tőrbeejtett zsákmányaikból
táplálkoznak.

Körmei közé kerülvén a póknak a vigyázat-
lan rovar, melyet hálószövedéke segélyével vagy
alattomos, rendkívül ügyes csúszásaival ejtett bir-
tokába: mérgező ollóit haladéktalanul áldozata
testébe meriti s ily egypár szúrás után a rovar
menthetlenül veszve van. Megtörténik azonban
gyakran, hogy nagyobbfaju, erős rovar akadván a
hálóba, a póknak minden erőködése, ellenfele tes-
tébe merithetni gyilkoló ollóit, a tőrbe jutott
tekintélyes rovar ellenállásán megtörik — s mivel
a hosszasabb küzdés, testének puhasága, tehát
szerfölött könnyen sérthető volta miatt, csaknem
annyi volna, mint bizonyos veszedelem: a küzdel-
met rendesen abbahagyja, mihelyest átlátta, hogy
a győzelem gyorsan ki nem vivható. De ha egy-
szer a szövedékbe belebonyolódott a rovar: ne;n
is szükség s ritkán is teszi a pók, hogy egyenes
támadást intézzen ellene. Azon igyekszik, hogy
annak csápjait és lábait sürün behálózván: össze-
kösse s igy teljesen használhatlanokká tegye; ez
megtörténvén: nagy megelégedéssel félrevonul s
nyugodtan várja, mig ellenfele végvergődéseiben
minden erejét kimerítette; mi bekövetkezvén, ha-
lálos szúrásaival aztán áldozatát könnyen megöli.
Azon fajok, melyek zsákmányaikat hálószövedé-
keikkel ejtik tőrbe : ülö-pókokn-dk; melyek pedig
futva vagy ugorva fogják el : vadász-pókoknak s
végre a harmadik csoport, mely semmi hálószöve-
déket sem készít, hanem csak laka hátulsó részé-
ben ülve várja áldozata idetévedését: leselkedö-
pó&oknak neveztetnek. Szokásaiknak ismertetése
külön-külön, az egyes fajok leírásához U.rtozik,
mit ez alkalommal nem tűztem ki föladatomul.
Meg kell azonban itt említenem, hogy a legtöbb
pók nappal vadász zsákmányára, midőn a rovarok

egész özöne mászik, röpköd — földön, légben;
bár vannak olyanok is, melyek nappal és éjjel egy-
aránt fáradhatlanul űzik rabló-gyilkolásaikat.

Szováthy Lajos.
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Vissza pillantás a kiállításra.
Paris, nov. 18-kán.

A világtárlat két hét óta be van zárva, s a
kiállítók, a mint hallom, serényen elhordogatják
a szemlére kitéve volt tárgyakat. A mint hallom,
mondom, mert én ugyan a kedves nagy halott
tagonkinti bonczolását látni nem óhajtom, sőt, ha
csak kénytelen nem leszek, mig ez ismét fel nem
támad, feléje sem megyek a Marsmezőnek.

Halottnak nevezem a kiállítást, de valamint
a nagy és hasznos emberekről jól énekli a költő:
Non omnis moriar, magnaque pars mei vitabit
Libitinam, ugy az 18t>7-ki világtárlat is fennma-
rad nemcsak emlékezetünkben, de az ezentúl
véghezviendő piű-eiben is az emberiségnek.

A ki a 67-diki világtárlatot az ezt megelő-
zőitekkel figyelmesen összehasonlitotta, lehetetlen
volt nem nagy haladást vennie észre.

A különböző nemzetek, melyeknek fiai szá-
mosan sereglettek volt ugy ide 55-ben, mint
Londonban 62-ben, kisebb-nagyobb mértékben
hasznukra fordították a látott dolgokat. Ha
mindenkor tanulságos az utazás, mennyivel inkább
ilyennek kell lennie oly alkalommal, mikor a
világnak legkitűnőbb művei valahol együtt szem- j
lelhetők. Ezeknek tanulmányozására egy pár nap I
vagy habár hét is természetesen nem elegendő; J
de van egy ily rövid kirándulásnak is egy meg-
becsülhetlen és sokak által nem is sejtett haszna:
a haladási vágy fölébresztése. A ki nem köny-
vekből vagy mások elbeszélése után, hanem saját
szemeivel látja, mennyire előbbre vannak más
népek a magáénál, azt, ha keblében a „szent
tűznek," melyet hazaszeretetnek hívunk, csak
egy szikrája ég is, ellenállhatlan vágy ragadja
meg. az elmulasztottakat kipótolni. A kivel itt a
múlt nyáron megfordult honfitársaim közül csak
találkoztam, mind nem győzte a polgárisodás
tüneményeit, s nemcsak a tárlaton, hanem azon
kívül is, a városban, a társaságban csodálni,
mindannyiszor felkiáltva: nálunk is igy kellene.
S én szeretem hinni, hogy ez érzeménynek meg
fog látszani nyoma nemcsak a jövő átalános kiál-
litáson, de sok egyéb intézkedésen és javításokon.
Kár, hogy többen nem jöhettek ide honfitársaink
közül, nem zarándokolhattak az emberi közmű-
veltség templomához; különösen kár, hogy az
iparos osztály és a tanítói kar soraiból oly keve-
sen látogatták meg a párisi tárlatot.

Meglehet csalódom, de a neveléssel tüzetesen
foglalkozó férfiak közül, egy pár reáliskolai taná-
ron kivül, alig egy-kettő jött ide, én legalább
nem láttam többet, se nem hallottam másokról.
Pedig volt ám a közoktatási szakban is tömérdek
nézni és tanulni való.

Ott állott mindenestől fölszerelve a porosz
és svéd népiskola mellett, habár hiányosabban
ellátva, az amerikai elemi tanoda; ott, hogy
egyebekről hallgassak, a szász és franczia közok-
tatásra tartozó minden eszköz, a tanitásnak ered-
ményei: a növendékek munkáival egyetemben.
Mennyi utánozni, mennyi meghonosítani valót
nem láttak volna itt olyan szakemberek, a kik a
hazai nevelés jelen fokával ismeretesek.

En ugyan elég gondosan vizsgáltam meg a
tárlat eme részét is, de nem tudva, mit ismernek
a tanítók odahaza, mit nem: bajos nekem a tapasz-
taltakat ugy leírnom, hogy se ismert dolgokat s
talán hosszasan, hiába ne adjak elő, se ismeretle-
neket vagy épen ne, vagy csak röviden érintsek.
Mindazáltal megkísértem, ha csak oly sommásan
is, mint a porosz, svéd és amerikai iskolákkal
tettem, még a franczia, valamennyinél legtelje-
sebb, köztanitási tárlatnak is adni vázlatát.
Ezúttal azonban egyebet, a magyar kiállítási
osztályra vonatkozó néhány észrevételt iktatok
ide, jövőre leendő haszonvétel végett.

Minden magyar, ki csak a tárlatot megláto-
gatta, pártkülönbség nélkül megvallotta, hogy
Magyarország azon nincs méltó módon képvi-
selve. Egyrészt mivel aránytalanul kevés tárgyat
s ezt is többnyire csekély mennyiségben küldött,
másrészt mivel az élelmi czikkek kivételével, a
többiek az osztrák tárgyak közé voltak keverve.
Ezt uészint a kormánynak, részint az otthoni
bizottmánynak s magoknak a termelőknek kell
tulajdonítani. Szeretjük hinni, hogy a legközelebb
rendezendő hasonló világünnepély alkalmával
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ezeket a hibákat nem fogják ismételni. De el
fogunk kerülni egy másikat is, remélem.

A magyar kormány három egymástól függet-
len biztost küldött ezúttal a kiállításra; az oszt-
rák egyetlen egyet, főbiztosi minőségben. Ennek
irányában a mi biztosaink nem birtak elegendő
nyomatékkal, s átalában nem vala közöttök senki
hivatva, hogy Magyarországot a többi biztossá-
gok irányában egymaga képviselje. Ez is, véle-
ményem szerint,egyik oka volt országunk aláren-
delt szerepének, a mely többi között abban is
nyilatkozott, hogy hivatalos ünnepélyeknél egy-
némely biztosunk nem az őt megillető helyre
hivatott meg. Máskor egy országos tekintélyű
főbiztost kell kinevezni, a ki mind állása, mind
szokott határozottsága által magának, és a melyet
képvisel, a kormánynak tiszteletet szerezni kész
és képes is, s a gondjaira bizott országos érdeke-
ket minden igények irányában megvédeni elég
erős legyen. Irányi Dániel.

Egy magyar menekültről,
Eoy magyar menekült viszontagságteljes sor-

sáról tudósít bennünket közelebbről Dobránszky
Péter ur, a berlini magyar egylet tagja. A mene-
kült neve: Here Lajos, ki a forradalomban a hor-
vátok ellen harczolt, a vihar lezajlása után pedig
külföldön keresett menhelyet. Később beszökött
megint hazájába s mint vidéki színigazgató ke-
reste kenyerét. Azonban a rendőrség nyomára
akadt, és kénytelen volt ujolag itthagyni az
országot. Idegen földön is folytonos üldözés tár-
gya volt; zaklatták folyton s egynéhányszor el is
fogták. így 1859 elején, épen midőn Egyiptomból
visszatért, Konstantinápolyban, mely alkalommal
különösen az akkor ans;ol ezredesi minőségben
ott tartózkodó Türr eszközlésére szabadult meg.
Ugyanazon év nyarán Galaczon, mikor hajóba
akart szállani, fogták el újra s csak több hajóska-
pitány erélyes föllépése mentette meg. 1862-ben
Gyurgyevón fogatott el megint Olaszországból
visszatérve, mikor is az angol konzul eszközlésére,
mint rhaja (török polgár) Törökországba külde-
tett. Azóta viszontagságteljes sorsa átvezette
Ázsián, Afrikán, Amerikán. 1866 októberében
az uj világban Bermude szigeténél, a mostanában
sokat emlegetett Tortola közelében, hajótörést
szenvedett, mely alkalommal csekély vagyonát
elveszte s a habokból csak maga tudott megme-
nekülni. Az ijedtség, hűlés, szokatlan életmód
tüdőbajba ejtek, melyből azonban maga magát
kigyógyitotta. Az orvosi szakban nagy gyakor-
lata volt s a messze földön ezzel kereste kenye-
rét, szép ásvány-, csiga-, kagyló- és korallgyüj-
teményt szerezvén magának. Hírét vevén az
amnestiának, átjött Európába; s jelenleg még
Berlinben tartózkodik. Miután az ut fölemész-
tette szép gyűjteménye árának legnagyobb részét,
most a porosz király által egy korallért neki aján-
dékozott összegből, s szintén egy korallnak a
berlini magyar egylet körében történt kisorsolása
bevételéből tartja fenn magát. — Dobránszky ur
arról értesít, hogy a sokat hányatott száműzött
hazatérhetési engedélyre vár még. Mi ugy tudjuk,
hogy az átalános amnestia után ilyenre nincs szük-
ség s minden veszély nélkül bizton hazatérhet.

E g y v e l e g .
— (Rákóczi bölcsője.) Az a bölcső, melyben

I I . Rákóczi Ferencz gyermekálmait aludta,^ gr.
Eszterházi János birtokában van Kolozsvártt.
Ezen, a régiség miatt itt-ott már rozsdával bevo-
nódott rézlemezből készült bölcsőnek jászol, vagy
vályú alakja van; két oldalain a szülők, t. i.
I . Rákóczi Ferencz s Zrínyi Ilona neveinek kezdő-
betűi vannak apróbb rézgombokkal kiverve. Ez
ereklyét a mostam tulajdonos egyik anyáról való
őse, gr. Kornis Antal, a régiségek nagy barátja,
vitte volt el Erdélybe, a múlt század második és
harmadik tizede között, Rákóczi születéshelyóről,
a zemplénvármegyei borsi-i kastélyból.

— (Pekry Lörincz zászlaja.) Pekry Lőrincz-
nek, I I . Rákóczy Ferencz tábornokának egy tel-
jesen ép zászlóját őrzik az erdélyi múzeumban,
mely alakjára nézve u. n. fecskefarku zászlók
közé tartozik. Kelméje fű-zöld tafota, diszitménye
arany. Jelmondata közül vitézhez méltó az, hogy:
inkább tisztességben meghalni, mint gyulázatban
élni.

** (Farkaskaland.) Ung-Viska helységében
két viskai lakos háza körül egyszerre ott terem
hat ordas farkas, a javából éjfél tájban. A házőrző

kutyák észreveszik őket, s hajrá közéjök csapnak,
s viaskodnak szörnyen. Az illető lakosok meghall-
ják a zajt, kirohannak az udvarra, hogy kutyáikat
a farkasok közé ki ne ereszszék; a palánk alatt
épen akkor bújik ki sietvo valami, melynek farka
és két hátulsó lába még az udvarban van, a két
ember kutyának nézi, megragadja és húzza befelé,
a mint behúzta, látta, hogy farkas biz az, hirtelen
elbocsájtják, a kutya neki megy és volt hecz az
udvaron. A jelenlevők hamarjában fáklyát gyúj-
tottak, erre aztán a farkas megrökönyödött, s bele
ugrott egy árokba, ott az asszonyok s férfiak addig
püfölték, mig életét resignálta. A többi öt farkas
pedig a ház előtt vonitott másnap délig. Puska
nem volt; s igy az egész utcza ostrom zár alatt
volt.

— (Livingstone, a hires afrikai utazó) nem
rég elterjedt halálhírét ujabb adatok nagyon két-
ségessé teszik. Legközelebb nevezetesen a londoni
királyi földira'i társulat ülésén, ennek elnöke, sir
Roderick Murchison egy levelet olvasott föl dr.
Kirktől, ki szintén Afrikában, Zanzibarban tar-
tózkodik. E levélben irja Kirk, hogy nemrég egy
négerrel akadt össze, a ki egy karavánnal akkori-
ban utazott Vembából Marangába. Ennek környé-
kén, melyen több főnök uralkodik, találkozott egy
fehér emberrel, ki 13 suaheli-nyelvet beszéiő néger
kíséretében ment oda. Mindnyájának volt lőfegy-
vere, s hatnak közülök kettőscsövü. A fehér em-
ber, ki közép nagyságú volt és fehér ruhát viselt,
az odavaló főnöknek egy tükröt ajándékozott, a
melyért cserében ajánlott elefántcsontot nem
akarta elfogadni, minthogy — a mint monda — ő
nem kereskedő. Többet nem tudott róla mondani
a néger. Kirk aztán elővette Livingstone arczké-
pét s ebben a benszülött azonnal ráösmert az
emlegetett fehér emberre. Kirk utazásokat is t e t t
rögtön a néger által megjelelt vidéken; de a hires
utazónak még eddig nem akadt nyomába.

— (Hogy lehet gazdag feleségre szert tenni ?)
Bécsi lapok írják a következő mulatságos kis tör-
ténetet: Egy dúsgazdag bankár irodájában, kinek
szép eladó leánya volt, 1000 forint évi fizetéssel
dolgozott egy fiatal ember. Egy napon főnöke elé
lépett és megkérte leánya kezét. „Megőrült az
u r ? " kiáltott a bankár,fölmérgesedve e vakmerő-
ségen. „Bocsásson meg ön — felelt a fiatal em-
ber — én társa vagyok Meyer-nek itt és i t t . " —
„No, ha csakugyan társa ön Meyer-nek, akkor
odaadom a leányomat." A fiatal ember elutazott
Meyerhez s megkérdé tőle, nem lenne-e kedve
társul fogadni őt ? Meyer vállát vonogatta és nem
tudta mit gondoljon a fiatal emberről, a ki igy
folytatá ajánlatát: „Különben tudja meg ön, hogy
én ennek és ennek a bankárnak veje vagyok
Bécsben." — „Ha igy van a dolog, akkor szíve-
sen." — így lett a fiatal ember Meyer társa és a
bankár veje.

** (Az elefánt eke előtt.) Az angolok Indiában
az elefántot eke elé fogták, és ezen harczias állat
igen békés mezei-munkásnak bizonyult. Angol
kovácsok nagy és igen szilárd ekéket készítenek,
a minők ilyen óriás állathoz illenek és ezeket az-
tán a földközi tengeren, az isthmusi földszoroson,
vörös és indus tengereken át rendeltetésök he-
lyére küldik. Minden reggel napkeltekor az ele-
fánt vezetőjét övénél fogva, felteszi a hátára és ki-
indul a mezőre. Két cseléd vezeti a két ekeszarvat
és miglen a nap az égen áll, az elefánt mindig
előre ballag, maga után hagyva egy hosszú hal-
mot, a barázda t. i. melyet huz, 41// széleg éa
3' mély.

** (Szórakozottság a csatatéren.) A washing-
toni hadügyminisztérium tudósításai szerint az
északamerikai polgárháború első csatája, a gettys-
burgi csata után a csatatéren elszórva 27,000 fegy-
vert találtak. Ezek közül 24,000 meg volt töltve,
még pedig 12,000 duplán; 6000-ben pláne 3 vagy
még több töltény volt. Némelyikben hat golyónál
is többet leltek, de csak egy lőportöltényt; egy
Springfield-puskában 23 töltényt találtak.

** (Kuriózum..) Prágából írják, hogy egy
nagyobbszerü lopáson rajta kapott suhancz már
majd egy év óta ül a fenyirő törvényszék börtö-
nében elitéletlenülés kihallgatlanul, miután a tör-
vényszék nem képes fölfedezni, hogy a jó madár
miféle nyelven beszél. Vagy 15 nyelven intéztek
hozzá kérdést, de egyikre sem tud felelni, mert
egyiket sem érti. Beszéde a czigányéhoz hasonlit,
de czigány tolmács sem boldogulhat vele. Bezár-
ták tehát a bőrtönbe más jó madarak közzé, hogy
megtanuljon köztük csehül, Tiz hónap alatt még
azonban nagyon kevésre vitte.
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irodalom és művészet.
— (A „Századok,") a magyar történelmi tár-

sulat e közlönyének harmadik füzete megjelent a
következő tartalommal: Benkő József életrajzá-
hoz, gr. Miké Imrétől; Zrinyi Péter, életrajz,
Pauler Gyulától; Egy levéltárnok emléke, Jakab
Elektől; Békésvármegye főispánjai, Haan Lajos-
tól; Történeti kalászatok I—IV., Lehóczky Tiva-
dartól; Könyvismertetés (Horváth Mihály kisebb
munkái) Garádytó\. Tárcza.

— („A dunamelléki re/, egyházkerület törté-
nete'') czimü érdekes tartalmú emlékirat jelent
meg; néhai Tormássy János, azon egyházkerület
főjegyzője, később superintendense kézirata után
közli Fábián Mihály ref. lelkész. A mű külön
lenyomat a „Sárospataki füzetek"-ből, 120 lapra
terjed s 1 forinton kapható újévig a közrebocsá-
tónál (Ösződ, utolsó posta Szemes) — ki azt az
ár beküldése után bérmentetlenül küldi a meg-
rendelőnek.

*• (Günther „Hasonszenvi állatorvosa,") a
XH-ik eredeti kiadás után Remény Arthur által
átdolgozva, Grillnél egy 497 lapra terjedő kötet-
ben megjelent s 2 frt 60 kron kapható. E könyvet
több évvel ezelőtt már Náray Imre is lefordította
a VHI-dik kiadás után; de azon forditás már tel-
jesen elkelt, s igy igen helyes, hogy az állattartó
magyar közönségnek ismét módot nyújtottak a
hasznos házi könyv megszerezhetésére.

** (Gibbon angol történetíró) világhirü nagy
müve: A római birodalom nagyságának és hanyat-
lásának története, magyar átdolgozásban jelenik
meg, Ráth Mórnál. Az átdolgozó, ki a nagy
művön czélszerü rövidítéseket tett, Hegyessi Kál-
mán. Az egész mű 8 terjedelmes füzetben fog
megjelenni; egy-egy füzet ára 1 frt 20 kr. A tör-
ténelmet kedvelő közönség bizonyosan örömmel
üdvözlendi a nevezetes mű megjelenését irodal-

\ mánkban.
•* (Megjelentek:) Tassy Edetői Szegeden:

„Tükördarabok az önismeret és emberismeret vi-
lágából" czimü könyv. Ára 1 ft. — Sasku Károly
pedig táblázatot adott ki „A körterűlettel egyenlő
térnagyságu rendes négyszög oldalát kijelelő húr-
nak s a negyed körívvel egyenlő hosszaságu húr-
nak tisztán mértani átalános meghatározásáról."
Ára 20 kr.

— (Borászati lapok.) Gyürky Antal „Borá-
szati lapok" czimű szakközlönyre nyit előfizetést.
Előfizetési ár: negyedévre 1 frt; egész évre 3 frt.

— (Uj vidéki lapok.) Jászberényben uj évtől
kezdve „Jász-kunság" czimü vegyes tartalmú
heti lap indul meg, s minden vasárnap egy íven
fog megjelenni. Szerkesztője Horváth Farkas,
kiadója Polgáry Ferencz lesznek. A fölhívás igéri,
hogy a kerületi és községi élet, továbbá az ottani
egyletek és testületek közege lesz, s a vidéki élet
hű képét igyekszik visszatükrözni. A lap fennál-
lását egy évre többen biztosították. Az előfizetési
ár egy évre 4 frt, évnegyedre 1 frt. — Nagyszom-
batban is egy „Heti Közlöny" fog megindulni,
melynek szerkesztésére Bodnár Zsigm. tanár vál-
lalkozott.

** (A „Méhecske" czimü ifjusdgihetilap) első
száma Sz. Kalocsa Róza szerkesztése mellett meg-
jelent és beküldetett. Ezen első szám oly tapinta-
tos gonddal van összeállítva, mely kezeskedik a
vállalat életrevalóságáról. Vannak benne: beve-
zetés, Farkas József tanártól, egy kis költemény
Halász Dezsőtől, beszély Varga Jánostól, szín-
darab Kalocsa Rózától, ösmeretterjesztő czikkek
Thaly Kálmán és Lukács Bélától, játékok és
talányok. Előfizetési ára a lapnak egész évre 6 ft.
negyedévre 1 ft 50 kr. mely a szerkesztőhöz (Pap-
növelde utcza 7 sz.) küldendő.

** (A képzőművészeti társulat) különben is
érdekes kiállítását még érdekesebbé tette Erzsé-
bet királynénak sikerült arczképe, mely Wagner
jeles festesz hazánkfia müve, a e napokban álli-
ták ki.

Köziiitézetek, egyletek. •
** (Magyar tud. akadémia-) Deczember 2-án

Kubinyi Ágoston elnöklete alatt a math. és ter-
mészettud. osztály tartotta ülését. Előbb gr. Lázár
Kálmán olvasta székfoglaló értekezését „Magyar-
ország madarairól." Több év óta tanulmányai
tárgyát képezi a madarak élete s az egyes fajok-
nak determinálása. Eddigi tapasztalatai nyomán
meglehetős kimerítő adatként állíthatja föl, hogy
hazánkban 203 vándor madár-faj, 192 szárazföldi

T Á R H Á Z .
és 112 gázló faj található. E fajok közül a feltűnőb-
beket egyenkint ismerteti, többnyire saját tapasz-
talatából fűzve egy-egy érdekes vagy jellemző
esetet az ismertetéshez. Utána dr. Pólya József
felolvasása következett. Azt a kérdést veszi tüze-
tes bonczolás alá: van-e, és mily befolyása a föld
alatt lévő u. n. talajvíz fölfakadásainak a hagy-
mázos betegségek előidézésére. — Fejtegetése
eredménye körülbelül abban foglalható össze,
hogy a typhus és talajvíz kö-íött közvetlen össze-
köttetés ugyan nincs, de a talajvíznek visszaapa-
dása után különösen zártabb helyeken oly vegyü-
letü lég marad fenn, mely a hagymázt szokta
előidézni, s különösen a bőr likacsain keresztül
van ártalmas hatással a testre. — Végül dr. Akin
K. Károly, az akadémiának nem-tagja olvasott,
az osztály felszólítása folytán, „Faraday Mihály
tudományos működéséről." Néhány szóval meg-
emlékezett a nagy brit tudós gyermek-éveiről:
hogyan növekedett mint könyvárus inas, s azután
hogy küzdötte föl magát,számos nehéz körülmény
között a tudományos pályára. Majd áttért tudo-
mányos vivmányai elősorolására. Maga a felolvasó
is avatott szakférfiú lévén a vegytanban, mely
körül Faraday halhatatlan nevet szerzett, tüzete-
sen ismerteié annak egyes találmányait.

*.* (A Kisfaludy-társaság) titkára közzé teszi
a pártolói illetéket befizetett tagok névsorát, s
azon pártolói illetményeket, melyek az 1864—
1866-ik évi folyamra szólnak. Megjegyzi továbbá,
hogy Shakespeare müvei, a „Tót népdalok" s
Gregussnak a balladáról irt könyve a társulat
kiadványai ugyan, de nem tartoznak a pártolói
illetménybe, s ennélfogva csak külön rendelhetők
meg. A jelen évi pártoló illetményből sajtó alatt
vannak: Pákh Albert szépirodalmi munkái 8
Feuillet Oktávnak „Sybilla története" czimü
regénye.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
y* (A gácsi gyár) a páriái világtárlaton is

becsületet szerzett a magyar iparnak. Kiállítási
tárgyai meggyőzték a világot, hogy hazánknak
nem csak liszt- és vas-ipara kitűnő. Több
mint egy század óta áll e gyár, s bár az első hazai
posztógyárunk, még sem méltányolják mindenütt.
A posztógyártás nálunk igen nagy akadályokkal
küzd ugyan, (egyik legfőbb ezek közt a drága
munkabér) mégis a gácsi gyárnak sikerült oly
czikkeket mutatni be a világtárlaton, melyek ver-
senyeztek oly országok hasongyártmányaival is,
melyek a posztógyártással a világ rovására ural-
kodnak. Különféle posztókat és shawlokat állított
ki, s ezeknél mind az anyag jósága, mind az elő-
állítási mód tökélye átalános elismerésre talált. A
kiállított shawlok egyikét Napóleon herczeg vette
meg, elismerve, hogy e czikkben a szolidság Ízlé-
ses diszszel párosul. A gyáí mai virágzása főké-
pen Mommer Antal igazgató urnák tulajdonit-
ható, ki azelőtt hosszú ideig foglalkozott a külföld
több kitűnő posztógyárában, s tapasztalásait az
utolsó évtizedben a gácsi gyárra nézve oly gyü-
mölcsözővé tette, hogy gyártmányai kiállják a
versenyt a külföldiekkel. Mindenféle gyapjuczik-
ket gyártanak most ottan, s az elfoglaltság foly-
vást oly nagy, hogy az intézetet okvetlenül meg
kellend nagyobbitani. A párisi jury elismerésben
részesité e magyar gyárat, mely elébbeni kiállítá-
soktól érmekkel is ki lőn tüntetve. Raktárai van-
nak jelenleg Pesten, Debreczen, Miskolcz, Kassa,
Losoncz, Lőcse és Beszterczebánya városokban.

Mi újság?
— Mai számunkkal küldjük szét lapunk

előfizetési fölhívását 1868-ra. Fölhívjuk rá
olvasóink szíves ügyeimét.

** (A képviselőház decz. 3-ki és 4-ki üléseiben)
a hányad iránt előterjesztett törvényjavaslat tár-
gyaltatott. Az 1-ső szakaszra nézve Ghyczy Kál-
mán benyújtott módositványát többen támogat-
ták, u. m.: Ghyczy, Tisza, Ivánka, Somossy,
Böszörményi. A jobboldalról ellenben, a törvény-
javaslat mellett: gr. Bethlen Farkas, b. Kemény
Gábor, Kaucz Endre szóltak. — Deczember
4-dikén a vita folytattatott; Zsedényi, Somssich,
Lónyay beszédei után a törvény első szakasza
elfogadtatott, mely szerint részünkről a közös
költségekre 30 százalék fizetendő. A szavazás
névszerinti volt; a 30-as quota elfogadására sza-
vaztak 225-en, Ghiczy mellett 89-en; 8,6 képvi-
selő nem volt jelen; elnök nem szavazott.

Másik fontos tárgy e két napon Perczel Mór
interpellatiója, melyet rajta kivül számosan írtak
alá, minden pártszinezetü képviselők, a kik hon-
védek voltak; a honvédelmi miniszterhez intézi,
azt kérdezvén:

„Van-e szándokában a magas minisztérium-
nak közelebb és pedig még a jelen év folyama
alatt:

az ország elidegeníthetlen sarkalatos jogai és
az államiság elutasithatlan követelményei szerint
is, de különösen az 1867. IX., X. és XII. tör-
vényczikk 11., 12. és 13-ik szakaszának értelmé-
ben és útmutatása folytán,

a magyazországi honvédelmi rendszernek
átalakítása és megállapítása iránt

megtenni a szükséges előintézkedéseket és
illetőleg a ház elébe törvényjavaslatot terjesz-
teni."

A miniszter másnap, 4-kén felelt, kijelent-
vén: hogy a honvédelem iránt igen is szándékszik
a kormány tervezetet terjeszteni a ház elé, még
pedig a birodalom túlsó felének minisztériumával
eszközölt egyetértés után: de azt nem ígérheti,
hogy ily fontos tárgygyal a már végéhez közelgő
jelen év alatt készen lehessen. — Perczel kije-
lenti, hogy csak azután nyilatkozhatik: megvan-e
elégedve a felelettel vagy nincs, ha előbb társai-
val értekezett. — Deczember 5-kén a quotát tár-
gyazó törvényjavaslat további pontjai kerültek
vitatás alá. Á 2. 3. 4. pont ellen nyomatékosabb-
ellenvetés nem volt; 5-dik pontúi a központi bi-
zottság egy pót szakaszt, s a helyett Ghyczy Kál-
mán egy határozati javaslatot indítványozott;,
mindkettőnek lényege az, hogy e törvényjavaslat
csak akkor foganatosíttassák, ha a XII. törvény-
czikk követelte alkotmányosság a lajtántúli biro-
dalom-részben is életbe lép. Hosszas vita után,,
melyben a baloldal részéről Ghyczy és Tisza, a
jobb oldalról Andrássy gr. és Lónyay miniszterek
és Kerkápolyi vettek részt, a ház névszerinti sza-
vazással a központi bizottság javaslatát fogadta
el. S ezzel az előterjesztett három törvényczikk
elseje egészen megállapittatott és elfogadtatott.

** (Hol született Kossuth ?) A „P. Újdonsá-
gok" közelebbi számában már emiitettük Kuthen
fölszólalását, mely szerint Kossuth nemMonokon,
— a mint lapunk irta, — hanem Tápió-Bicskén
született volna. E kérdésre nézve következő érte-
sítést adja Gőzön Antal, nemz. színházi nyugd.
tag: „Én 1849-ben a forradalom végeztével két
izben megbizattam, hogy Kossuth Lajos édes
anyjának egy-egy összeget kézbesitsek, s mindkét
esetben szórói-szóra eképen aláirt nyugtát kaptam,
a tiszteletreméltó asszonyságtól: „özv. Kossuth
Lászlóné Weber Sarolta." E két nyugta vagy
Csernovics Péter képviselő urnái, vagy akkori
ügyvédjénél ,Matis Pál urnái ma is kétségkívül
megvan. — Én annálfogva elhiszem, hogy Tápió-
Szelén lakhatott Kossuth István és annak neje
Perlaki Zsuzsanna, születhetett fiók s keresztel-
hették azt Lajosnak, de azt a mondottak nyomán
jó lelkiismerettel és biztosan állíthatom, hogy a
miniszter és kormányzó Kossuth Lajosnak, a tu-
rini számüzöttnek apja Kossuth László és anyja
Weber Sarolta volt, miből azt is a legnagyobb
valószinüséggel következtetem, hogy a „Vasár-
napi Újság" adatai a születés helyére nézve is he-
lyesek."

** (Pestmegye) decz. 16-án rendkívüli köz-
gyűlést tart. Tárgya: A megye részéről a m. kir-
minisztérium több rendbeli rendeleteire az ország-
gyűléshez benyújtandó sérelmi kérvény fölötti

Melléklet a Vasánapi Újság 49-ik számához 1867.

** (ADeák-körben,) mint a „P.N." irja, decz.
4-én értekezlet tartatott, melynek a dohány egyed-
áruság, — a szeszégetés megadóztatása , különös-
figyelemmel a kis üstökre, — a só ára, — a fogyasz-
tási adó, — és a hagyatéki vagy örökösödési adó-
voltak. — Mindezek iránt egy bizottmány java-
soltatott kiküldetni, mely megismerkedvén az.
emiitett tárgyak gyakorlati mivoltával, oly tervek,
készítésével foglalkozzék, melyek a kincstár szük-
ségletei fedezésének megrövidítése nélkül az eddi- ,
ginéi kevésbbé zaklató, kevésbbé költséges és ke-
vésbbé káros legyen.

*• (Megtiszteltetés.) Házmán Ferencz budai
polgármestert névnapja alkalmával egy díazal-
bummal tisztelték meg tíszttársai.

** (Névváltoztatások.) Übelherr János sop-
ronyi lakos Csepreghi-re, Eckstein János pesti
lakos Sziklai-ra, Bach Mór T.-Kanizsán pedig .
Patak-ra. változtatta nevét.

** (Ó Felsége,) hir szerint, karácson után
ismét Budapestre jön s február közepéig lesz itt.

i ** (Ifj, Kossuth Lajos Tivadar) Susából nov.
24-ről terjedelmes választ intézett kolozsvári vá-
lasztóihoz, melyben kijelenti, hogy Kolozsvár
város országgyűlési képviseletét a jelen viszonyok
közt nem fogadja el.

** (Szabó Károly,) jeles történet-tudósunk s
az erdélyi múzeum érdemes könyvtárnoka, köze-
lebbi buvárlatai alkalmával néhány nevezetes ok-

& mányt fedezett föl a XVI. századból, melyek a
; Hunyadi oldalán vitézkedett Kendeffyekről s Hu-

nyadinak Oláhországban vívott egy-két eddig
ismeretlen ütközetéről foglalnak magokban értékes
adatokat.

** (B. Jeszenák János,) a szabadságharcz
egyik vértanújának hűlt tetemei decz. 2-káu he-
lyeztettek Pozsonyban a családi sírboltba. Szőlő-
mivesek vitték a zöld lombbal és virággal diszi-
tett koporsót, mely mellett pozsony- és nyitrame-
gyei hajdúk képeztek diszőrséget. Agyászlepellel

•: bevont templomban három lelkész tartott gyász-
beszédet: Szeberényi s Geduly superintendens
magyar, és Raabe német nyelven. Geduly meg-
emlékezett többi közt a dicsőült azon szavairól,
melyeket 1848. okt. 10-én mondott: „Hazámért
halok meg. Nem bánom egy tettemet sem. Meg-
bocsátok minden elleneimnek."

** (A kivégzett Leinigen tbnok egy nőrokona:)
Leiningen Viktória grófnő m. hó 18-án a marien-
thali kolostorban meghalt.

** (Dósa Elek holt teste) Erdélybe szállításá-
ról már közöltünk némi részleteket. A holt test
kíséretében az országgyűlés részéről Ottlik Géza
terembiztos és egy szolga volt, nem pedig Szolga
Miklós képviselő, a mint több lapban hibásan
állott. Nagy-Váradon jogtanárok és jogászok
jöttek elébe a halottnak. A kolozsvári fogadtatás
fényes volt. Tordán a főispán maga vezetéaváros

** végére érkező halott elé a tisztviselői kart s a
város egyéb testületeit. Maros-Vásárhelyen pedig
nemcsak a város népe, hanem Marosszék, Küküllő
és Torda megyék közelebb fekvő részeinek értel-
misége is nagy számban jelent meg. A város
határán az országgyűlési biztos megindult leiek-
ből származó szavak mellett adta át a városi

!•" küldöttségnek.
** (A református hitfelekezet) két jeles lelké-

szének halálát fájlalja ez idő szerint. Egyik Bene-
dek Lajos, h.-böszörményi lelkész és esperes, ki
életének végnapjáig, valóban önfeláldozással tel-
jesítette szent feladatát; — másik Cserki István,
nádasd-ladányi lelkész, ki az 184%-diki években
a szegedi és debreczeni országgyűléseken mint
képviselő jelen volt, s 1861-ben is rendületlen
tagja volt a határozati pártnak.

** (Meisl Farkas Alajost,) a pesti izr. hitköz-
ség derék főrabbiját múlt hó 30-án, szombaton, a
szószéken szélhüdés érte, melynek következtében
néhány óra múlva meghalt, 50 éves korában.
Utolsó szava „béke!" volt, mely után csakhamar j
örök béke borult rá. Temetése decz 3-án délelőtt i
ment véghez nagy néptömeg jelenlétében, mely |
alkalommal a zsúfolásig megtelt izraelita tem-
plomban a magyar hitszónok Kohn után a biroda-
lom egyik legjelesebb szónoka, Jelűnek, a bécsi
rabbi, tartott ritka szépségű, átalános és mély
hatást előidézett gyászbeszédet. Jelen volt s a j
sírnál szintén beszélt a stettiui rabbi is, honnan a i
boldogultat 1859-ben hittak meg Pestre.

** (Marsh Karolina asszony,) az amerikai
': nagy köztársaság florenczi követének neje, mint
, •?' az olasz sebesültek segélyezésére alakult hölgybi-

zottság elnöke, szép levélben köszönte meg a
„Hon"-nál eszközölt gyűjtés első eredményét.

** (Tánczvigalmak.) A pesti egyetemi jog-
:| hallgatók, valamint az orvosnövendékek, a segély-

egyletük javára tartandó tánczvigalom rendező
bizottmányát már megalakították.

** (A kis sorsjátékot) Ausztriában fokonkint
akarják eltörölni. E terv szerint már a jövő évben
30 húzás helyett csak 26 lesz.

** (Kegyetlen gazda.) Erdélyben Radnóthon
nem régiben egy fóldmives gazda egyik cselédjére
megboszankodván a miatt, hogy az a lovat nem
akarta ott legeltetni, hol a gazda szarvasmarhái is
voltak, ugy főbe kollintá egy eketisztitóval, hogy
a cseléd szörnyet halt. A megrémült gazda látva,
hogy keze súlyosabb volt mint kellett, a hullát
szekerére tette fel, s a Maros partra vitte, ott le-
vette s behányta a vizbe. A dolog azonban kide-
rült s az önkéntelen gyilkos a törvényszék kezébe
került. Ugyanott egy gyermek játék közben
egyik pajtását ugy megdobta egy kővel, hogy a
fiu belehalt.

** (Ye9yes hirek.) A legutóbbi gödöllői vadá-
szaton Ö felsége egy szarvastehenet s egy rókát
lőtt; pénteken ismét egy szarvast; ugyanakkor gr.
Andrassy Gyula, Ivánka Imre és Gerlich őrnagy
is elejtettek egy-egy szarvast. — Miksa császár
holtteste eltemetése napján előkelő körbeliek ha-
zánk több városában gyáaz-istenitiszteletet szán-
dékoznak tartani. — Ujabb hir szerint nem gr. Ap-
ponyi György, hanem testvére Károly gróf (vezér-
őrnagy) törte ki lábát egy vadászaton. — Az
„egyenlőségi kör" kérvényt ád be a képviselőház-
hoz, s abban örömmel üdvözli ugyan az előterjesz-
tett egyenjogositási törvényjavaslatot, de egy-
szersmind a vallásszabadság mielébbi kimondatá-
sát kéri. — Langievicz (török nevén Lange bey)
az egykori hires lengyel fölkelő vezér, Konstan-
tinápolyba menvén, fővárosunkba érkezett, s itt
az „Europá"-hoz szállt. — Nagy-Károlyban múlt
hó 24-kén gr. Salm dragonyos őrnagy a mezőre
ment ki, hol nemsokára halva találták. — Alberti-
Irsán dalárda alakult s 28 működő és 20 pártoló
tagja már meg is tartotta az alakuló közgyűlést.
— Tinyén egy iparlovag rászedte a hiszékeny
népet, ugy adta ki magát, mint a Kossuth fiát.
Megvendégelték s utravalót is adtak neki. A
csabaiak a csalót utravalókép megütlegelték. —
Papir 10 kros nov. végén 12 millió forint értékű
volt forgalomban.

Nemzeti szinház.
Péntek,nov. 29. ,,A gyöngéd rokonok.'' Vígjáték 3 felv.

Irta Benedix; ford. Radnótfáy.
Szombat, nov. 30. „A fekete dominó.'1 Víg opera 8 felv.

Zenéjét szerz. Auber.
Vasárnap, decz. 1. Uj betanulással, először: „Egy ki-

rályné " Eredeti dráma 4 felv. Irta Tóth Kálmán.
Hétfő, decz. 2. ,,Eyy királyné'' másodszor.
Kedd, decz 3. „A fekete dominó." Vig opera 3 felv.
Szerda, decz. 4. „A jó barátok." Szinmü 5 felv. Irta

Sardou; ford. Szerdahelyi.
Csütörtök, decz. 5. „Linda." Opera 3 felv. Zenéjét

szerz. Donizetti.

Szerkesztői mondanivaló.
— N.-Várad. Gy. N. Iskolai kísérlet mind a kettő;

az utóbbi különösen nem is poetai, syntaxistai. Ilyeneket
nem közlünk.

— Zelene. B.J. A czikk sok érdekest tartalmaz; kö-
zölni fogjuk.

— Gomba. B. D. Lapunknak még sokkal ujabb év-
folyamaiból s egyes számaiból sem szolgálhatunk már pél-
dányokkal, annál kevésbbé a régiebbekből.

— L. O. Halottak ünnepén. Nem közölhető
— IV.-Várad. Sz. K. A megbízásban szívesen eljárunk

» a kérdéses szerkesztőségnél reklamálni fogjuk a megje-
lölt számot.

— Szia S. A növények táplálkozásáról s a jó kenyér-
sütésről szóló czikkre feleljük: hogy egész könyveket nem
adhatunk ki hetilapunkban. Az Álómfejtés ABC-jében az
egyes szakaszok czimei érdekfeszitők; p l : „Pöffedt képű
emberek; meghalt rokonok; állati husdarabok.u — ;jBi-
csok és léczszeg; bivalok és kisértet-nyomás." — „Szilvát,
cseresznyét enni; mézes pálinkát inni." — „A keresztut s'
egy-két táncz a boszorkányokkal." — „A gócz alja és a

\>üzes nyárs." — „A váltott gyerek." — De azt hiszszük
olvasóinknak is elég volt ebből ennyi.

— B.-Lehota. Dr. S. G. A levelet a közlendők csa-
patjába soroztuk.

— Losoncz. S. P. számára a lap megküldése iránt
intézkedtünk.

SAKKJÁTÉK.
419-dik sz. f. — A nagyszombati remetétől-

Sötét.

b e d e f g h
Világos.

Világos indul, 8 4-ik lépésre matot mond.

82-dik számú játszma. — A nemzetközi sakk-
tornából Parisban.

(Kolisch J.)
Világos.

1. e2—e4
2. f2—f4
3. Hgl-f3
4. Pfl-c4
5. Hf3—e5
6. Kel— fi
7. d2-d4
8. g 2-g3
9. Kfl— f2

10. Kf2-e3

(Golmayo C.)
Sötét.
e7—e5
e5—f4:
g7-g5
g5-g4

Vd8—h4f
Hg8—h6

f4—f3
Vh4—h3t
Vh3 -g2f

d7—d6
(Sötétre nézve itt, ki eddig
ellenével együtt az elméle-
tileg leghelyesebb húzásokat
tévé, határozottan erősebb

lett volna f7—f5.)
11. Fo4—fi Hh6-f5-r
(Vg2—hl:-nél természete-
sen 12. Pfl—b5f-rea vezér

elveszne.)
12. e4-fö: Ff 8—h6f
13. Ke3 -e4 d6—döf
14. Ke4—dö: c7-c6f
(Itt sötétnek, a helyett,
hogy a királyt ismét vissza-
üzné, a bástyát kellene ki-
ütni, mert 15. Ff 1—bö-J-re,
c7—c6f által az ellenséges

vezért elfogná.)
15. Kdö—e4 Vg2 —hl:
16. Fel—L6: Vhl—h2:
17. Heö -g4: Vh2—g3:
18. Vdl—fS: Vg3-f3f
19. Ke4—f3: Fc8—f'5:
20. Hg4—f6f Ke8-e7
21. Fh6—g7 Bh8-d8
22. Hbl-c8 Hb8-d7

(Kolisch J.) (Golmayo C.)
Világos. Sötét.

23. Bal—elf Ke7—d6
24. Ff l-c4 Hd7-f6:
25. Fg7-f6:. Bd8-e8
26. Bel-e5 Ff5—c2:
27. Fc4—f7: Be8—f8
28. Be&—e6t Kd6—d7
(Világos nagy elóvigyázat-
tal játszik, hogy előnyét
érvényre hozhassa. Gyenge
volna: 28. Beö—e7 (—)
Bf8—f7: s Kd6—e6 miatt;
hasonlóképen gyenge volna:
28. Ff6 - e7f Kd6—d7 miatt.
29. Fe7-f8 Ba8—f8: s

Bf 8—f 7: miatt )
29. Be6—e7f Kd7-d6
30. Pf6-h4 Fc2-g6
31. Hc3-e4f Fg6—e4f
32. KfS-e4: Ba8 -d8
33. Be7-e6t Kd6—d7
(Világos most még kerüli a
bástyacserét, s azért mel-
lőzi Be7—b7;-et, Bd8—d7

miatt.)
34. Fh4-d8: Bf8—f7:
35. Be6—f 6(!) Bf 7 - g7
36. Fd8-a5 Bg7-g4f
37. Ke4—eö h7-hö
3S. Bf6—f7f Kd7—e8
39. Bf7—b7: Ke8-f8
(Bg4—g5f-re, akkor : 40.
Keö-e6 következik matt-

fenyegetéssel)
40. Fa5-b4t K f 8 - g 8
41. Bb7—a7: hö-h4
42. Ba7-a3 Sötét föl-

adja.

Lapunk mai számához van mellé-
kelve a „Vasárnapi Újság" és „Politikai
Újdonságok" 1868. évre szóló előfizetési fel-
hívása. —. .

Melléklett: Előfizetési felhívás a
„Kossuth-dalok"-ra Kilián György könyv-
árustól.

Hónapi- és

8
Q

10
11
12
13
14

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szóm.

Katholikos és

H
protestáns

naptar
Deczember

F 2 B. Asz. fog.
Leokádia
Judith, Eulália
Damasus pápa
Maxencz püsp.
Lucza szűz
Spiridion

* 2 Szofron
Caesar
Judit
Damáz
Bulcsú
Lucza
Nikáz

E T i - N A
Görög-orosz

naptár
Novemb. (ó)
26 A 25 Alipius
27 Per. Jakab
28 István
29 Peramon
30 András
1 íícezember
2 Habakuk

Hold változásai. @ Holdtölte szerdán

.PTÁR.
Izraeliták
naptára

Kislev. R.
n
12
13 Benjámin
14
15
16
11 S. Wajes

I
hossza

t.
255
256
257
258
260
261
262

P-
56
67
58
69

0
1
2

T Í

6.
7
7
7
7
7
7
7

Ml

P-

37
88
38
39
40
41

nyűg.

ó.
4
4
4
4
4
4
4

P-
9
8
8
8
8
8
8

11-én, 1 óra 26 perczkor délután.

hossza

f.

34
48
63
78
93

108
123

P-
14

9
8

18
27
20

H o l d
kél

rt.

3
4
5
6
7

p.

8
51
41
40
47
59

rt.

4
f>
7
8
9
9

P-
22
84
47

8
0!

10
59

TARTALOM.
Garibaldi Menotti (arczkép). — A csonka katona

(képpel). — Istené ügyem! (vége). — Az 1791-iki ország-
gyűlés első ülései (vége). — Tódor, az abyssiniai király
(képpel). — A Büdös (képpel). — Az elmebetegek élete s
irodalma — A pók-birodalom. — Visszapillantás a kiállí-
tásra. — Egy magyar menekültről. — Egyveleg.
Tárház: Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyle-
tek. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Mi újság? — Nem-
zeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. —
Heti-naptár.

Felelős szerkesztő Nagy Miklós.
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HIRDETÉSEI
Szerencse és karácsonyi ajándék!

„Istenáldása Cohn"-nál!

2 millió 771,750 márka
nagy tökepénz

K1S3RSGLASA.
Húzás kezdete f. évi decz. 13-án.

Csak 8 ft., vagy 4 fi., vasiy 2 o. é.
forint az ára egy az állam által bizto-
sított valóban eredeti sorsjegynek (nem
Ígérvények) , s me'yek a pénzösszeg
beküldése mellett a legtávolabb vi-

dékre is általain rasgküldetnek.
Csak nyeíeEiéayek hozatnak ki.

Főnrerovénjsh: 259,000; 150,000;
1OO,eé:>; 3«,O1>O: 2 szer 25,000:
2-szer Ífc\.tOO; 2-ozer 15.000; 2-szer

,S4iO; 2-3zar Í0,0»0; 2-szer 1500;
2-szcr 63i>0; 4-szer 5000; 5-ször
£?i»C; 105-gzör 2500; 5-ször 1250;
125-ször 1000; 5-ször 750; 145-szór
50Ö; 190-szer 250; 10 szer 200;
11,200-szor 111 márka stb.

Pénznyeremények s hivatalos sors-
huzási lajstromok titoktartás mellett,
azonnal megküldetnek. Érdeklettjeim-
nek egyedül az ausztriai államokban
következő főnyeremények fizettettek
kin. m. 300,000; 225,000; 181.500;
152,500; 150,000; 130.000; 125000;
103,000; 100,000; s legújabban a
szeptember 11-ki húzás alkalmával
121.W00 márka a 31,308-ik sorsjegy
számra. 2352 (1)

Láz. Sáms. Colin
in Hamburg,

Bank- und Wechfelgescbaft.

Pezsgőkor
közvetlen Francziaországból behozva,
vámmentesitve, ládákban 6palaczkjával
s feljebb a Champagne leghiruevesb

gyáraiból, u. m.
Hóét * Chandon a Epernay crémant

rcsé 2 ft. 50 kr.
Nanoleon grand vin a Ay crémant

rosé 2 ft. 50 kr.
A fentebbi fajokból Vf palaczkok-

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

mellett alulírottnál megrendelhető.
A pakolás ingyen. 20 paíaczk vétel-
nél 5' , engedetik. 2289 (8—50)

Alexander Floch,
in Wien. Ob«r-Döbling Nr. 28.

Titkos 2346 (2 -12)

betegségeket
még makacs és üdült bajok&t is ugy
koródában, mint magán gyakorlat foly-
tán több eíer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nél-
kül, hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gátoltatnék. tty^e-
retten, bietosam és gyorsan gyógyít

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. sz. Medetz-
házban, 1-ső emelet, délelőtt 7- 9-ig,

délután 1—4 óráig.
9 Díjazott levelekre azonnal

valasEoltatik. • kívánatra a gyógy-
szerek is megkfildetnek.

Gyász chmisettek,
fátyolok, crepp rőfszámra, gal-

lérok és hajtókák stb.

TÜRSCH F.-nél
Pesten, váczi-utcza a nagy Kristóf!

2260 mellett. (5-5)

Az első cs. kir. szab. dunagözhajózási-társaság.
Alulirt tisztelettel jelenti a t. ez. közönségnek, hogy az előrehaladott időszak miatt

ez évi idényben a

SZEMELÍSZALL1T0-G0ZQS0K
utoljára közlekednek:

L e f e l é :
Pestről Eszék-, Zimony- és Orso-

vára: szerdán deczember 4-én 7
órakor reggel.

Zinionyhól Orsovára: pénteken,
decz. 6-án reggel. (A pesti személy-
szállító gőzös megérkezte után.)

F ö l f e l é :
Orsováról Zimony-, Eszék- és

Pestre: vasárnap, deczember 8-án
reggel.
Ziinonyból Eszék- és Pestre:
hétfőn, ^deczembor 9-én 8 órakor
reggel.

és egy időben mostantól fogva

a személyszállitó-gőzösök menete a Tiszán és Száván
ez évre egészen megszüntetik.

A többi szemfetyszállitó-gózösflk menete
további rendelkezésig következő rendben fog folytattatni:

L e f e l é :
Győrből Pestre : minden páratlan

számú másodnapon, és igy deczom-
ber 5., 7., 9-én stb. 71/2 órakor
reggel.

Pestről Baja és Mohácsra: hétfőn,

F ft 1 f e 1 é :
Mohácsról Baja és Pestre: kedden,

szerdán és pénteken 3 órakor
délután.

Pestről Győrbe : minden páros szá-
mú másodnapon, és igy deczember

szerdán és szombaton 7 ór.regg. | 4., 6., 8-án stb. 7% órakor reggel.

A személyszáliitó-hajók megérkezése Pesten.
Győrből: minden páratlan számú másodnapon délután.
Baja és Mohácsról: szerdán, csütörtökön és szombaton este.

Pesten, decz. 8-án 1867 Az első cs. kir. szab. danagőzhajózási-társaság

2351 (1) föügyvivösége Magyarországon.

mú , festő- 8 rajzoló-eszközök kereskedésében

A londoni 1862. világkiállításon jutalomdijazott

(Zeiohen-VorlageTi)

Hermes Vilmostól Berlinben,
RJánltatnak

karácsonyi é* újévei ajándékul.

2349 Ára fttzetenkfdt 6 és 10 ezfist garas. d-3)

Altesti sérvben szenvedőknek.
Levélkivonatok Sturzenegger Gottliebnek Herisánban, Appenzell kan-

tonban, Sveiczban.
Két év óta kettős lágyéksérvben szenvedek, mely nekem hébekorban iszonyatos

fájdalmakat okozott, ön kitűnő két köusög sérvkenőcse, melyet f. évi január 10-én
kaptam, oly hathatósnak bizonyult be, hogy most már fájdalmakat nem érzek s a sérv
is csaknem elenyészettnek tekinthető s mondhatom ugy érzem magam, mintha újra
születtem volna. Elóvigyázat tekintetéből mégis kérem önt. miután a gyógyítást tökéi-
letesen befejezni akarom, küldjön nekem sérvkenőcséból ismét 2 köcsöggel.

Treptow, a Kega mellett, Pomerania febr. 27-én 1867.
• C. 6. pék-tanoncz.

örömmel ragadok tollat, hogy önnek megírhassam, hogy ön, istennek hála!
sérvkenócse által 16 éven át tartó fájdalmaimból tökélletesen kigyógyitott. Ezért ezer-
szeres köszönettel tartozom. Az Isten s ég áldása vegye önt körül, mert ön azt megér-
demelte. Bár embertársaimnak tudtára adhatnám, kik sérvbajokban szenvednek, bizo-
nyára megtenném, hogy Sturzenegger kitűnő sérvkenöcsét vegyék használatba.

Constanz, június 29. 1867. F. H.
E kitűnő s egyátalában semmi ártalmas anyagot magában nem foglaló sérvkenöcs

reggel s este egyszerűen btdörzsöltetik, a gyógyulás bekövetkezik a nélkül, hogy kel-
lemetlenséget vagy gyuladást okozna. Egyedül megrendelhető köcsögszámra 3 ft. 20
kr. a. ért. Pesten Formágyi F. gyógyszerész által, Széchenyi sétatér 26. sz. a., és
Bécsben Weiss József gyógy-zerésznél zum Mohren 444. sz. a., unter den Tuchlau-
ben. — Zágrábban Millbach Zsigmond gyógyszerész. — Temesvárit Quiriny A. vá-
rosi gyógyszertárban. .

Tisztelt url
Van szerencsém önt tifztelettel kérni, küldjön betegeim számára kitűnő sérvke-

nóeséből ismét 7 köcsöggel és pedig 2 köcsöggel a gyengébb, 5 köcsöggel az erősebb
féléből. Az eddig öntől kapott adagok a soha nem reménylett eredményhez vezettek,
következőleg ön által a szenvedő emberiség javára oly szer alkottatott, mely nemcsak
minden theoriát felülmúl, hanem minden altesti sérvben szenvedő emberbarátok ön irá-
nyában áldással s őszinte köszönettel tartoznak. — Steudnltz-Siegendorf. Porosz Síi-
léziában. Haynan kerületben, július 81-én 1867. 2289 (7 -7)

Inyenczeknek:
közvetlen Holland. Francziaország
• a francia gyarmatokból behozott
liqoenrek: Chartrtnse, Cr«me de
tbé. <"ríme de Mnea. bscas pt d r
Vanille. — Le£>tiriOm«bb ó Jntnaira
Rnm. Arrac, Cognac: közvetlen An-
golországon át behozott njazedésö
chinai theak. ezek közt a legjobb e
legerősebb keverékek, bécsi fontja 2
fttól 10 ftig. — Vftrö<* Bordeanx-
Honsch. leg f inomabb düsseldorfi
ponschessentia. — R .ktára a iígfino-
mabb s legerösb tigztaizlésd pörkölet-
len kávénak bécsi fontja: 60, 65, 70,
96 krig — Ceylon kávé fontja 75, 85
kr., kiilfmösrii ajánlható. — Befő-
zött gyümölcs, mely a párisi világtór
laton tisztelatteljes megemlítésben ré-
szeíittetett. — Á-jegyzék, ingyen és
bé»me»tve. — Megrendelések utánvét
mellett gyorsan és pontosan teljesittet-
nek. — 30 font kávé vagy másegyéb
tárgyak megrendelésénél 10 ft. értékig
é§ feljebb az áruezikkek bérmentve
küldetnek meg.

Cüim: Simon Granich^tSdten's
Thee-nnd Rnm-Depot, am Graben,
Tr»tfn»rliof im Durcngaiiire rechls.

Wien. 2339 (2 — 12)

kiadás,
(magyar ny í lven második.)

A nemi élei

titkai s veszélyei.
Értekezések nemzés-^terhesség-, ön-

fertőzés-, magömlés-, sápkór-, fehér-
folyás-, kozösülősi tehetetlenség-, nói
m>»gtalans<í(Tról stb., ez utóbbi beteg-
ségek óv- és gyógymódjaival.

Függelékkel a bujakóri ragályzásról
éi Dr. Rodet, Írom orvos

ragályelleBi legbiztosb óv-
szeréről,

a férfi és nüi iíarsztrek boncitani ibriiral.
Ára: 1 uj forint.

Postán megküldve 10 krral több;
utóvétellel 40 kr. több.

Megrendelhető szerzőtől következő
czina alatt:

Dr. Eiber V P
Pe.if»sn Józief-atcza 66-ik scámu

2318(4-12) saját házában.

A nehézkór
Utasitvány, melyszerir,t a nebéz-

kór (Epilepsie) nem orvosi átalános
Ityóf^yszer által rövid idő alatt gyöke
résen meggyógyítható. Kiadva Frfind-
hoff H. F. által Warendorfban
Westfaliában a szerző saját tulajdona
1867.. mely a betegség sikeres meg-
gvógyitásáról Európa összes államai,
valamint Amerika és Ázsiából stb. szám-
talan részint hivatalosan megállapított,
illetőleg eskü által megerősített bizo
nyitványoksköszönőiratokat tartalmaz.
Közvetlen bérmentes megrendelésekre,
a kiadó íltalingyért és szinte bérmente-
sítve küldetik meg. 2337(8-3)

Külső és titkos
betegségek és gyengeségeket,
katonai és polgári kórházakban siker-
rel használt egyszerű módszerrel bámu-
latos gyorsan és alaposan gytígyitWeisz
J. gyak. orvos és szülész, az itteni cs.
kir. garnls»nf*lí«rházban kiszolgált
osztályorvos, minden alkalmatossággal
ugy a titoktartás, mint a gyógyczélok-
hoz jól beosztott rendelő-Intézetében
Pest, kis mező-utcia 33 sz- 1. emelet,
bemenet a lépcsőn, naponkint reggeli
I órától 10-ig és délután 1 — 4 óráig.

Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várszoba.

Díjjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik. 2384(4-12)

fi
607

! í

Közel az idő a melyben alkalmunk van

karácson)
(2-4)

kedveskedni KÁNYAJOZSEF
, (előbb Bfthm és Kánya)

Pesten, József-tér 10-ik sz. a.,

a váczi- és Deák Fereacz-utcza sarkán
gazdagon felszerelt legújabb tárgyakból válogatott diszmü-raktárát.

Nagy választékban több szép czikkek zenemüvei eílálva ugymind: fénykt>p.albu-
mok, szivar-állványok, berendezett varré-ládácskák, irómappák, keztyütartók
stb., melyek felnyitás alkalmával meglepetésül á legszebb zenedarabokat játszák — valamint
több nagyobbszerü a párisi kiál'itás alkalmával vásárolt különös szép ízléssel kiállitott
porczellán virágvázák, látoraíóje^y-tányérok, ékszer- és illaítartúk cs igen
nagyválasztékban báli legyezőket 1 í't. 50 kr., 2, 4 és ö fítél kezdve 40 ftig.

JK3F1 Különösen felemlítendő még ̂ í
| az uj találmány szerint 3-mas aranynyal bevont (nem aranyozott) ezüst ékszerek u. m.
melltük, függők, karpereczek, medaillonok, gyűrűk és inggombok rendkívüli olcsó árakon.

Megrendelések a vidékről utánvét mellett pontosan eszközöltetnek.

minden évszakra
dúsan Kilátott

legújabb bel- és külföldi

!í(lÍ-(!ÍV<lliil'íl
2237(5-6)

M i n d e n n e m ü

takarópapiros
; (Hfakolatur)
! kaphatő Pesten, egyetem-ntcza 4~ik sí

Kvenkint 4 húzás.
Legközelebbi húzás

január 2 kán.

Főnveremény
2f*0,000ft.Legki-

f sebbnyerem. 165ft.

23

E kedvelt sorsjegyek, általam készpénzfizetés meliett adatnak el napi árfolyam szerint |
részletfizetésekre, egy]0 frankos majlandi sorsjegy ingyen hozzáadásával, u. m.

35 havonkinti részletfize'ésre h ft. — kr. 18 havonkinti részietfiietésre 8 ft. 50 kr-
7 ,. — „ vagy 12 ,, „ 12 .„ 50

f CredU-so-sjeityre 3 forint 50 krajceár és bélyeg-|
<1ij 50 kMjczár.
5 darab 19 ft. 50 kr., 10 darab csak 36 ff.

évenkint 4
nyeremény

ígérvények:

Mailanüi eredeti sorsjegyek 6 ltjával,
frank, e'ső házas folyó évi deczember 16-án.

••^Társasjátékok:
évnegyedenkfnt 4 fljávnl 20 darab minden Biisr.triai sorsjearyrp, «"sy 35 fo-J
rintos badeni sorsjegy hozzáadásával, 25 részletbefizetéssel, megjegyzendő:)
hogy a befiz-tett ]>ónz nem vész el

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek.

2350 KÁROLY JÓZSEF (1-6)

pénzváltó-irodája Pesten, harniinczad-titcza, 3-dik szám alatt.

Az elkobzás elöl megmentett néhány példány kapható még
Gu*ztáv kSnyvkifldrt-hivatalában Peslen, (pgyetem-ufcza 4).

Kossuth a forradalom végnapjairól.
(Viddin. 1840. szeptember I2-ki szózata az angol ér*

franczia politikai ágensekhez.)
Jegyzetekkel kiáérve

SZILÁGYI SÁNDORTÓL

(Nagy nyolezadrét 73 lap) 1850. Ára fűzve 00 krajezár.

Olajfestéknyomatu nagy és kis

KÉPES KALENDÁRI0M,
az ISJis-ik évre.

magyar és német nyelven szerkesztve, melyből a múlt évben 15,000
p é l d á n y k e l t e l .

Á r a e g y n a g y k é p e s k a l e n d á r i u m n a k 5 0 k r .
„ ,i o l a j f e e t é k n y o m a t u k i s k é p e s k a l e n d á r i u m n a k . . . . 2 5 ,,

E naptárak béltartalma, az irodalom Iwgbirnevesb Korypl>Susai által van szer-
kesztve. Tartalmaz sok szép illaMracziókat a koronázási ünnepélyről, Ö F<-l»é^e
« királyné, Benst és Mikss császár arceképeivel s a mexikói katastropha leírá-
sával, ezenkívül jeleneteket a honvrdéletb4l,9 a iniiryar honvéd tábornokok arcs-
képeit; továbbá a kir. magyar minisztériumok, azok osztályai, kihallgatás) nnpok
s órák teljes útmutatóját. Pompás kiáltásban, kapható f. évi nov. 1-től kezdve minden
könyvárusnál, s alulirt kiadó-tulajdonos
2827(4-8) ZSÍROS ISTVÁN,

kir. szab. kártyagyárosnál Pesten, 2 süerecsen-ntczi 1-ső sz. alatt.
, ' Ajánlja továbbá Whist és magyar dnpia kártyák legújabb kiadványait

O Felségeik e a miniszterek jól talált arczképeivel.

Figyelemreméltó hirdetmény.
Minden családnak s különösen azoknak, kik köszvény s rsuzos bántal-

makban szenvednek. Minden felesleges ajiínlgatást, mely a Lairitz féle erdei-
gyapot-gyartmányokat s készitmenyeket megilletné feleslegesnek tartván,
tudatjuk, hogy Sigmnnd József főraktárában Pesten, városház-uteza 1-ső sz. a.,a
„zöld kcs?oruhoz" egy füzetke létezik, mely a fentebbi gyártmányok keletkezését,
ezen iparágnak mibenlétét, valamint hasznos alkalmazását a fentebbi esetekben —
tárgyalja — s ingyen szolgáltatik ki. Mielőtt tehát bárki e czikkekért pénzt adna
ki, mindenkinek alkalom nyujtatik e kitűnő termények hatliatóságáról meggyő-
ződést, szerezni. E füzetkéhez van egyszersmind csatolva, egy orvosilag hitelesített
utasítás, mely az oly jótékony erdeigyapot vagy tűfenyófa-fűrdök önkészitését
foglalja magában.

A Lairitz-féle erdeigyapot-áruk-raktára
2207 (5 -12) Itemdában, a thiiringi erdő mellett.

Dr. Krieger G.
igytani sporl-áruciikkek-gyára Gréczben,

ajánlja:
•porting liqnidjéí lovak számára, 8. GIycerin-nyereg-szappan,nyerg1. Sporting liqnidjéí lovak számára,

Glycerin-Ammóniák-szappan -szeszét,
mint kitünó erősitőszert, a legnagyobb
mértékben higitva, 9 bedörzsölésre tiszta
állapotban, bénaság, csontok merevsége,
ivhurok gyengesége, ín, csülök és hátge-
rincí fájdalmak ellen. .Egy üveg ára 1 ft.
25 kr.

2. Borolaj, a bőr fentartására s nyulé-
konnyá tételére 1 font ára 75 kr., 5 font
rétéinél fontonkint csak 70 kr.

8. Glycerin-nyereg-szappan, nyergek
s lovagló szerszámok tisztitasira.

4. Legjobb angol természettani ki-
tünft hashajtószer. zabáláshiány s gyo-
morgyengeség eseteiben

5. Bfdörzsftlés, piepliacke s impók
ellen

6. Angol Pirs-Bolls, labdacsok sziv-
szorulás ellen.

7. 8. Patakenftcs és patatinktnra pa-
tarepedés ellen.

A 4. és 8. sz. a. szert Gast bécsi állatorvos állitoMa össze és sokszorosan megpróbálta.

B i z o n y í t v á n ) .
Dr. Krieger G. urnák Gréczben!

Tisztelettel tudatom, hogy nport-Iiqnidjét a legnagyobb eredménynyel használ-
tam, s bárkinek istállója számára bátran ajánlhatom, u m. hígított állapotban erősítőül,
s bedörzsölésre liszta állapotban, merevség s bénaság ellen. £ szernek egy istállóban,
sem volna szabad hiányoznia. Épen oly kitűnő jó glyeerin-nyereg-szappanja is
a bőr nyulékonyságának fentartására. — Grécz, július 16. 1867. — Panwltz Vilmos ó
fensége Erneszt fóherczeg lovászmestere.

Dr. Krieger 6 urnák Gréczben!
Többszörös kisérlet után szivesörömest bizonyítom önnek, hogy sporting-

liquidje, mint gyógyszer merevség s gyengeség ellen, hígított állapotban a lovak erősí-
tésére s üdítősére, még a legnagyobb megerőltetéssel járó munka után is meglepő
hatással használható, s igy készítménye minden más hasonnemu készítmények fölé
bátran helyezhető. Hasonlóiag elismeréssel kell nyilatkoznom: glycerin nyereg-szap-
panja, valamint angol hashajtószere felett. — Gflrtler Ferenc*, kir spanyol udvari
lovarda nyűg. idomára s ő kir fensége Fülöp würtembergi herczeg lovászmestere.

Az igazságért érdekében alulírott ezennel bizonyítja, hogy dr. Krieger „Spor-
ting-Liqnidje" használva a lovak minden hibái ellen, melyek megerőltetés által a csont-
ból, renyheség vagy öregségből származnak, például: az íztokok kitágulása, oldal e's
ívszurválékok eseteiben kitűnő eredménynyel használtatik, minthogy e szer a hártyára
nemosak erösitőleg, hanem összevonólag is hat. — Bécs, május 30. 1867.

Gast Lajos, állatorvos és lovászmester.

Dr. Krieger Gusztáv urnák firéezben!
„Sporting-Liqnldjét" hónapok óta használva, most már alapos, ismételt s össze-

vágólag tett tapasztalatok nyomán bizonyíthatom, hogy az nemcsak mint erősítő
hanem mint orvosiszer is, hathatósságra nésve minden más hasonnemu készítményt jóvaí
felülmúl, g minthogy coneentrálva van, a leghigitottabb állapotban is jelentékenyen gya-
korolja hathatóságát különösen csúzpók s a csontok merevsége eseteiben. Tisztelettel

Grécz, jun. 15. 1867. Roth Károly, lovardabérlő Gréczben.
Vágby Lajos, Temesvár: Kalthy Frigyes, IV -Kanizsa:
Werner rcrenca uraknál, 2344(1)
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Marhabetegségek m marhavész ellen,
mint kitűnő óvszer ajánltatik

a cs. kir. szabadalmazott

K0RMSUBUR6I MARHAPOR
mely a mngas cs. kir. ausztriai, a porosz királyi és szász királyi kormány által
engedélyezett, a hamburgi, londoni, párisi, müncheni és becsi érmekkel kitün-
tetett, és ő felsége az angol királyné, valamint ö felsége a porosz király fólo-
vászmesteri hivatalaiban eredménydús alkalmazása által kipróbáltatott.

Lovaknál: jó és aggodalmas mirigyes állapotban, nátha, horony és repkedő'
böglyök és férgek ellen; de különösen, bogy a lovak jó tettessége éa bátorsága fen-
tartassék.

Szarvasmarháknál: a beteges tejelkülönitéskor az emésztés megakadályozása
következtébeni kevés és rósz tejelés esttében, a teheneknél, ugy, hogy e por alkalma-
zása általa tej minősége feltünőleg javittatik ; továbbá a vértejelés, felpöffedés és na-
dálybetegaég ellen, ugyszinte a borjuzát alkalmával e por használata a teheneknél
igen hasznos, szintúgy mint gyenge borjuk ez által látszólag erősödnek.

Johoknal: a májnadály éa duga megszüntetésére, úgymint az altest minden
bajai eltávolítására, mik henyeségen alapulnak.

tditő-nedTöTestiíutions-Fluid)
lovak számára

Kwizda F. J.-tól Konieabnrgban.
Első Ferenci József ausztriai császár Ő felsége által az ausztriai államok

összes területeire nézve megelőzőleg annak gyakorlati használatát s a magas cs. kir.
ausztriai egészségügyi hatóság által történt megvizsgálása után, egy kizárólagos
szabadalommal láttatott el, a lovat a legnagyobb megerőltetéssel járó mun-
kában is a késó korig folytonosan vidám és jó erőben fenntartja, és különösen
a nagyobb megerőltetések előtt és azok után a lovak megerősítésére szolgál.

Továbbá igtn jeles szegédszernek bizonyult be ezen nedv a lovak bénulásá-
nál, csúz, in-daganatok és megránduldeoknál stb , ami felől elismerőleg nyilatkoznak :
Auersperg herczeg; Schönburg-Glanchau gróf; í'sakó Ágost; Csákó Zénó;
Sprinzenstein; Khnn grófok; Hnrtinnnn alezredes stb ; Meyer W. íölovászmes-
ter és Langwirthy M., az angol királyné ő felsége főállatorvosa; dr. Knauert, a

I porosz király őfelsége főlóorvoaa; továbbá a cs. kir ausztriai lovasság több osztálya.
.Mindig valódilag kaphatók :

Paetnn * Tőrök J. gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik szám, — Thallinayer
r C ö l 11! • A. és Társa, — llalbauer testvérek, - Glatz, J. — Kindl és Frflh-

wirth és Rakodczay A. uraknál. — B U D Á Ji: az udvari gyógyszertárban.
Továbbá:

Abony: Lukács A. Aradon: Probszt J. F., Tones és Freiberger. A.-Marét-
hon: Edinger M.B.-Gyarmaton: Omaszta T. B.-Ujfalnn: Vass Eug. Besztercze-
banyán: Göllner F. BreznyóbanyáB: Göilner S és fia. Brassón: L. J. és Heszhei-
mer A. és Társa, Gyertyanííi J. és fiai. Csáktornyán: Kárász A. Debreczenben:
Bignio J. ésCsanakJ. Déván; Lengyel G. D.-Főldvaron: Nadhara P. Eperjesen:
Zsembery József. Eszéken : Deszátby I. Esztergomban : Bierbrauer C. J. Gyön-
gy ősön : Koczianovich. Győrött: Lehier F. és Ecker F. Jolsvan • Maleter A
Kolozsvárit: Wolflf J. és Karavaszy A. Kaposvárt: Kohn J. Komaromban: Bel-
loni A., Zieglerés 6a Kassán: Novelli A. Kőszegen: Bründl A. Lúgoson : Kro-
netter. Mohácson: Kögl D. és Altmann. M.-Óvárott: Anton J. Miskolczon:
Spuller József. Nagy-Becskereken: Nedelkovics és Deutsch testvérek. Nagy-Ka-
nizsán: Fesselhoőer F., Rosenfeld J., Rosenberg J. és Walisch. J. N.-Varadon: Jánky
A. Nyiregy hazán: Reich és Pawlavics. Orosházán: Gabovits D. Pápán:Bermül-
ler J. Pakson: Flórián J. Pécsett: Kisági és fia. Pozsonyban : Schercz Fül., Ha-
ckenberger testv., Wanitschek J. L. és Kovács J. R.-Szombatban: Hamaliár C. és
Maleter J. Rosnyón: Posch F. J. Székesfehérvárt: Legmann A. L. és KovácsP.
Szegeden: Aigner C. Sziszeken: Diericb. Szolnokon: Horánszky N. Sopron-
ban: PacbhoverL., Müller B. és Elandorffer. Temesvártt: Maxer és Sailer, Babus-
nik A. Tiszolezon: Bukowszky A. C. Trencsenben: Weisz S. L. Uj-Aradon:
Orth J. A. és Liskovics A. Varasdon: Halter F., Koterba B. Verőczén: Bész
J. K., Veszprémben : Mayer, Tuszkau, Láng J. Zala-Egerszegen : Kubinszky A.
Zelizen: Steyrer uraknál.
Ó l 7 J » t t • I I oSy a t - c z közönség a hamisítványok megvételétől megóvjuk, ezen-

I " » o 8 • nel tudatjuk, hogy csak azon csomagok és üvegek a valódiak, a me-
lyeken a korneuburgi kerületi gyógyszertár pecsétjével látható. 2292 (4- 6)

jóféle s tisztaízlésü

kávé csak 2 ft. 80 kr.
5 f o n t

Portorico kávé •
Arany-Java-kávé
Laguayra-kávé •

. 3 ft. 40 kr.
3 » 80 „
4

Plant-Ceylon- kávé . . 4 ft. 25 kr.
Cuha-kávé egész finom • 4 „ 50 „
G k á é é fi 4 15Gyöngy-kávé egész finom 4 „ 15 ,,

továbbá:
Brasilini rhum, egy pint 1 ft., legfinomabb janiaikai-rhuin,Pecco-virág-
ée Souchong-thea, sardinák, mustár és sajt-féliek a legjutányosb áron
kaphatok Pesten, B a U h O f e p

B a U é g J á r i l i a y ,
a két szerecsen- éB Laudon-utcza szögletén, 11-dik szám alatt

B ^ Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett a leg-
gyorsabban eszközöltetnek. 2288 (7—12)

IMT* Bemenet a két szerecseu-uíezába: a váczi-utról a marokkói
házzitl szeniküzt.

M vászon-készletek,
ágynemiiek, nappali és éjjeli ingek, nadrágok, korsettek, fésülö-

köpenyek, zsebkendők, harisnyák, szoknyák s a t.

Eész menyasszonyi készletek
bármely áron, ineunyasszonyi ruhák selyemből vagy illusioból, és

bármely ruha készítés.

Gyermek vászonnemü-készleíek,
úgymint: ingek, vánkosok, kádkendök, ellenzők, piqué-fakarók,

kötött fokotok s a t.

Keresztelő-vánkosok és zubonykák
fonott vagy vas bölcsök, egészen felszerelve minden áron.

Finom hímzések, fehérnemQek,
csipkék, gallérok, és kezelők, fokotok, fátyolok, szövetek, szélek

és betétek s a t.

egy ablakra 4 forint 5 0 krajczártól 15 forintig

ajánl 1 U K U U ü f. 2262 (3-3)
Pesten, váczi-uteza 19-dik szám alatt, a nagy Kristóf mellett.

Részletes árjegyzékek bérmentve.

Biztos és gyors megölése

patkányok s egereknek,
egjr cs. kir. kiz. gzab. patkány- és egér-irtó-szerrel

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

Valődilagkapható Pesten: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái,király-uteza
7-ik sz. — Beszterczebanyán: Göllner H. — Brassóban: Gyertyánffy és fiai —
Csáktornyán : Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J. — Eszéken: Deszáthy Ist-
ván. — Győrött: LehnerF. — Jassenovában: Dedovits J. — Kassán: NovellyA.
— Keszthelyen : Wtinsch F. — Kolozs*ártt:Wolf J. — Lúgoson: Kronetter J.
— N.-Becskereken: Nedelkovits. — Orosházán: Gabovits Demeter. — Pápán:
Bermüller. — Pozsonyban: Scher* Fülöp — Soborsiuban: Franké A.— Sopron-
ban: Pachhofer L. - Segesvárt: Teutsch J. B. Tisza-Ujlakon: Roth Ign.
— Újvidéken: Sehrejber F. — Varasdon: Dr. Halter A. Verőcéén: Bész
,7. K. uraknál. 2291 (4-6)

Heckenast Gusztáv könyvkiadónál Pesten, (egyetem-uteza 4-dik szám)
megjelent és minden könyvárusnál kaphatni:

FOGARASI JÁNOS

NÉMET ÉS MAGYAR SZÜTÁRA
a legújabb és legjobb kútfők után.

ötödik javított és bővített kiadás.
Magyar-német és német-magyar rész egy kötetben. Nagy 8-rét (1226 összes

lap). Kemény bőrkötésben 5 ft.

Magyar-német vagy német-magyar rész külön, fűzve 2 ft.

100 egészen uj eredeti felkőszőntés.
Épen most jelent meg és Hartleben é« társai könyvkereskedésében Pesten, (váezi-

utcza 17-ik »z. a.), valamint minden más könyvárusnál is kapható:

Kiért ürítsük a pohárt?
Száz felköszöntés versben és prózában.

Irta az ország kortese.
Ára képes borítékba fűzve
Bérmentesítve, ára előleges megküldése mellett

60 kr.
65 „

Jelen uj kiadás, mindennemű társaséleti mozzanatokra igazi magyar [za-
mata talpraesett felköszőntéseket tartalmaz. Ezeknek minőségére nézve kezességet
nyújt szerzőnek oly rövid idö alatt népszerűvé lett neve, gazdagságának elótüntetésére
nézve pedig ime közöljük tartalom-jegyzékét:

I. Felköszöntések egyesekre diszla-
komák alkalmával (18 darab).

II. Felköszöntések egyletekre (9 db.).
III. Felköszőntések családi ünnepélye-

ken (18 darab).

IV. Felköszőntések kölőufele alkal-
makra (24 darab)

V. Tréfás felköszöntések (9 darab).
VI. Rövid pohárkőszöntések (22

rab). 2282 (5
da-

-6)

100 egészen uj eredeti felköszőntések.
Kiadó-tulajdonos Heckeuast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

i

II!

50-ik szám.

Pest, deczember 15-én 1867.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok egyfltt: Egész évre 10 ft. — Fél évre b ít.

Csopán Vasárnapi Ujsag: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft.

• • " * Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
Igtatásnal csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk szamára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. ég Haasenstein és Vogler, Wollzsile Nro. 9. — Bélveg-dii kttlön
minden igtatás után 30 ujkr.

Budavár ostroma s bevétele egyik leg-
dicsőbb fegyverténye vala függetlenségi
harczunlsiiak. Nemcsak azért, mert, a leg-
fontosabb „várostrom" volt, minden nehéz-
ségeivel, veszélyeivel s teljes sikerével,
hanem azért is, mert a haza fővárosát kellett
az ellenség kezéből visszacsikarni.

Buda egykor százötven évig nyögött a
török kezén. S midőn másfél század múlva
visszafoglaltatott és a félhold helyébe újra
a kereszt tüzetett ki, nemcsak a haza egyik
végétől a másikig hangzott a felszabadulás
örömriadása, __
hanem egész , ~_~~ ~ ~i~^_~ s_-
Európa Te- _ " " "-
Deumot tar-
tott a keresz-
tyénség ily ;
nagy diadala
fölött. \

Most csak
öt hónapig
volt Buda az
ellen kezén,
de szivünk

csak oly fáj-
dalmasan saj-
gott utána. S
aztán mi min-
den történt
ez öt hónap
alatt? Gyá-
szos és dicső-
történelmünk
egy egész szá-
zada szorult,
mondhatni, e
szűk keretbe.
Futottunk s a
harag és szé-
gyen pírjától
égő arczczal

fordul ánk
vissza: hogy

megtorlást
vegyünk. Kápolna, Szolnok, Hatvan, Bicske,
Izsaszeg, Vácz, Nagy-Sarló — mennyi vérrel
s mennyi dicsőséggel lettek beirva a nemzet
évkönyveibe.

De Buda még az ellenség kezén! A fővá-
ros még nincs visszafoglalva! Minden kebel-
ben, minden ajkon csak ez hangzott. Talán

1 8 4 8 / 9 - k i c s a t a t e r e k .
5. Buda vára.

bal végzetes volt ez átalános óhajtás! Talán,
nem pazarolva annyi erőt és időt Buda
ostromára, az alatt nagyobb eredményeket
lehet vala kivivni s egy szerencsés paciíica-
tióval megelőzni az orosz invasiót. . . . Ki
tudja? Késő volna most ezek vizsgálatába
bocsátkozni — s e helyen egészen meddő
volna is a vita. Épen oly meddő, mint azt
feszegetni, ki volt a hibás Buda ostroma
sürgetésével ?

Ne tagadjuk: a nemzet közohajtásavolt,
melyben a hadsereg is osztozott, a fővárost

1848/)-ki csatnterek: 5. Budavár az ostrom uíán. — (Egykorú festmény után rajz. Keleti Gusztáv.)

visszafoglalni. Pest, kiürítése után sem lehe-
tett igazában mienk Buda nélkül; Buda-Pest
válhatlan egyet képezett. Aztán, én azt
hiszem, az orosz invasiót akkor már semmi
sem gátolhatta meg: eldöntött dolog volt
már akkor, s annyi vér nem azért ömölt,
hogy becsületes békét kössenek velünk.

Budát tehát ostrom alá fogták.
Görgei, az akkor még oly ünnepelt főve-

zér, 30 ezer emberrel állt a vár alatt. Május
4-kén felszólitá Hentzi vezérőrnagyot, a vár
parancsnokát, hogy adja meg magát, a leg-
tisztességesebb föltételek mellett, hár o m óra
alatt, kimélje a vért és a két fővárost, az
ugy is tarthatatlan erőd ostromától.

Hentzi egyenes visszautasítással felelt.
Ö holtig s utolsó emberig kész teljesíteni
kötelességét, — monda — s irtóztatóan sza-
vának'4állott. Az ellenségtől sem szabad meg-

tagadnunk a
j3^^="v^^r^~Z—— hősiséget.

— ~~ ~ Görgei a
Svábhegyen

ütötte fel fő-
~-_|E; hadiszállását,
.Ji=: s megkezdette

a vár löveté-
sét. A boszú,
melyet Hentzi
állott, bor-
zasztó volt.
9-én ugyanis
felszólította

Görgeit,hagy-
ná félbe az os-
tromot, mert
különben lö-
vetni fogja

Pestet. Fenye-
getését 10-én

irtóztatóan
teljesité. Vet-
ágyuit a pesti

duna-sorra
irányozva, an-
nak házait

egyenként lö-
vette halom-
ra; majd bel-
jebb s beljebb
küldözte tűz-
golyóit , me-

lyek nappalonkint mint szürkés-fehér üstö-
kösök süvöltőitek át a fényvilágos légen, s
Pest legszebb házai egymásután romboltat-
tak össze vagy rongáltattak meg.

A lakosok ijedelme határtalan volt. A
város keleti szélei felé húzódtak; de a
gyilkos golyók nyomon követték őket.


