Tizenötödik évfolyam.

8-ik szám.
tennék es szubak íllatomara.

jóféle s tisztaizlésü

kávé csak 2 ít 80 krJ

Parfuni de Monde Élégant

Yhng-Ylang

A Ylang-Ylang, finomság, gyöngédség és illattartósságára nézve felülmulja mindazon illatszereket, melyek eddig a hölgyvilág pipereasztalán divatban voltak, s alulírottnál készleten kapható, következő
leghirnevesb készítőktől u. m.
Atkinson, London, egy üvecske ára
3 ft. — kr., — ft.
Bayley és társa, London, egy üvecske ára . . 2 ,, 50 ,, 5 „
Gossnel és társa, London, „
„
„ . .3„
„ — „
Hendrie, London,
„
„
,, . . 2 „ 50 ., 5 „
Legrand, Páris,
„
„
, . .2 ,— „ — „
Továbbá alulírottnak van szerencséje a legkedveltebb piperetárgyakat ezennel tisztelettel ajánlani, u. m. Savon de Thridaee
Violet-től Párisban, a bőrfinomítására,gyengéddé, pulivá és nyulékonynyá tételére.
Pondre de Rií, csomagok- és papirtokban 60 kr. - 5 ftig.
Fehér arcnfestek (rosée).
Hajpor, fehér és szőke, papirtokban 50- 80 krig.
Itajpor, gyémánt, ezüst, arany 1 ft. 40 kr. — 2 ftig.
Finom pirositók, báli, estély s szinházi alkalmakra 50 kr. — 10 ftig.
Érpiroslto, papirtokban 4 ft.
Szemöldftkkendőzo, 80 kr. — 4 ftig.
Szajszélpirositó, 1 ft. 20 kr. - 2 ftig.
Körömpor, a körmökfinomítására1 ft. 50 kr. — 2 ft. 60 kr.
Dachesse liajkenőcs, a hajak fentartására s ápolására, minden tetszés szerinti virágillatban.
Brillfantine, a szakáll vagy haj nyulékonynyá tételére, s annak kellő
fénykölcsönzésére 1 ft. 20 kr. — 2 ft. 50 krig.
Továbbá: a legnagyobb választékban kaphatók micdennemü
angol és franczia illatszerek, ha.jkenócsök, stépitAszerek. illatos olajok, szappanok, borotvalo-esiközfiV. lesük, finom szi
vaesok, haj-, köröm- és fogkefék (jótállás mellett).
m F " Minden fogkefe, mely sortéjét hagyná minekelőtte az le
használtatott volna, egy ujjal cseréltetikillatszerárusnál
fel
,
a „Venus"-hoz Pesten, Kslsl^ftér 1. sz. a.
9 (2-2)
_
Levélbeli megrendelések utánvét mellett gyorsan és pon
tosan teljetáttetnek.

Vértessy Sándor,

5

oií

font

Poitorico-kávé
3 ft. 40 kr.
Arany-Java-kávé
. . • • 3 „ 80
Laguayra-kávé
4 „—
^ —. •°p?y__
, , Plant-Ceylon-kávé • • . . 4 „ 25
.si S S
ll
Cuba-kávé egészfinom. . . 4 „ 50
oGyöngy-kávé egész finom . . 4 „ 15
továbbá:

Brasiliai-rhuni, egy pint 1 ft.,legfinomabb
^___——-r~"~~' jamaikai-rhuni, Pecco-virág- és Soug
chong-thea, sardinák, mustár és sajt**"" ^----— félék a legjutányosb áron kaphatók Pesten,

Bauhofer és Jármay-nál,

a két szerecsen- és Laudon-utcza siögletén,
11-dik szám alatt.
JPIT" Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett a leggyorsabban eszközöltetnek.
23T4 (5—i)

P F " A t. cz. vidéki közönségnek!
Üzletünk könnyebb feltalálása tekintetéből szolgáljon tájékozásul az itt lenyomott tájrajz, mely a lánczhidtól ve- j
szi kiindulási pontját!

HIRDETMÉNY

a „Regélő" műmelléklete tárgyában.

Vonatkozólag a „Regélő" mult évi XH-dik s
folyó évi 1-sö füzetében az 1867-dik „Regélő"
j műmelléklete tárgyában közhirré tett hirdetményünkre, tisztelettel tudatjuk mindazonelöfizetöinkDr. Paítison
kel, kik e mümellékletre igényt tartanak, hogy az
már sikerült körajzban elkészülvén, szétküldözgetése megkezdetett, tökélletes és tiszta nyomaenyhíti azonnals gyorsan gyógyítja
A köszvény és csúzok tása azonban több időt igényelvén, — csakis
februárhó _
folyama alatt juttathatjuk t. cz. elöfizeminden nemeit u. m.:

Bajuszáé dr ök, (fehér, szőke, barna és fekete, rudak,
üvegcsék és skatulyákban 30 kr. — 1 ft. 50 krig.

Előre semmi tiszteletdíj!
Igen fentos hirdetmény lotteriajátszóknak!

köszvénv-vattája,

Alólirt — elválasztva minden az eddig
létezö el nem fogadható formáktól, — azon
igen fontos felfedezésre jött, miszerint miként jöhetnek ki igen rövid idö alatt az {
w
«
- O l
. .1
^ Cíifci
összes lotteriákban bizonyos számu ambo-|
solo- és terno-secok. Megfejtett problémája j arcz-,meii,torok-és fogfajdaimakat. tőink birtokába. — P e s t , februárban 1 8 6 8 .
oly való és bizonyos, hogy a nyeremény j ~<j-, kez- és térdköszvényt, tagszagga
. » » / . .
•' < «
±•
előtt semmi tiszteletdíjat nem követel, - ;
,
*
.
,
derek
és
a«yek
W
*
"
™
*«*»
ellenben azután a nyereménynek 20 száz- \
(3 3)
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)
tolját.
26 (1) ! csomag ára 1 ft., fél csomagé 50 kr.
Kapható
Pesten,
a
szt.
háromsághoz
II. v. Orlice,
; e t t gyógyszertárban király-utcza 7.
Professor und Schriftsteller der Mathema- c z. m .z — Székesfehérvárit: Legman A. —
sz
a
tik,
Berlin, Wilhelmstrasse Nro 125.
Teme.varH: Pecher J. E. gyógyszeré «.
1
Naponkint érkeznek be hozzám szá- j nél
^ U '>
mos köszönő- és elismerö-levelek.
Alólirott bátorkodik a t. cz. Gombos Bertalan ur által feltalált
r

HIRDETMÉNY.

A NÉP ZÁSZLÓJA
czimü

politikai képes hetilap folyó évi j a n . és febr.
havi teljesszámu példányai tökéletesen elfogyván,

ezennel uj előfizetés nyittatik

4 hóra (márczius—juniusra) . • 1 ft. 4 0 kr10 „ (márczius—deczemberre) 3 ., 4 0 ,.

rntF miről a t. cz. magyar olvasó-közönség ezennel tisztelettel értesittetik.

0 f
A pénzes levelek bérmentes küldése
kéretik.
Tgjf* Tiz elöfizetett példányra egy tiszteletpéldánynyal kedveskedünk.
(1-2)

A „Nép zászlója" kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav.

„erösítö

italt

a tisztelt közönség becses figyelmébe ajánlani. Ezen erösi ital előmozdítja a jó
étvágyat, könnyíti a jó emésztést és meghútés el en megóv, és átalában az egész
idegrendszerre melegitöleg ea erősitóleg hat. Ugyszinte ajánltatik mindazoknak,
kik hideg lég befolyásának ki vannak téve ; továbbá a lábadozóknak, kik a kiállott
betegségek után erejüket visszanyerni nem képesek; végre a tengerre utazóknak,
miután a tengeri ut ismert kellemetlenségeitől megóvja az utazót.
Ezen erösítö ital megbizás utjáni eladását következő urak voltak szívesek
átvenni.
Pesten: Mészáros Miklós nádor-utcza. — Mészáros Béla Kristóftér. —
Lazsa M. kerepesi ut. •- Prohaszka Ignácz üllői ut. — Gartner K. bodza-uleza.
— Hollósy Gyula Wurm-utcza. — Salzer L. régi szinház-épületben. — Lappert
György gránátos-uteza. — Horváth János uri-uteza. — Etztnandorl'er J. alsó
Duna-sor 5. sz. — Weisz Flórián zöldfa-utcza. - Mervay A. váczi ut 5. sz
Rudan: Mauks J. Tabán. — Keller E. Budavár.
Mülbacher L. viziváros. — Miké J. viziváros. — Kassán: Hegedüs L. gyógyszerész. — Dettan: Frey
Afia.— Sz.-Endrén: Weisz Simon. — Dana-F«ldvaron: Spit;er Lipót. — Tatrtb.tn: Fischer Károly — Versetzen: Blum József. — Párkány: Gács Mór. —
Székesfehérvárott: Karl Jozsef. - Veszprémben: Tustkán M. - Oraviczan:
Schnabel J. — Szathinar: Kesztenbaum A. — Czirczen : Hoffman Mrtr. — Nohftes: Auber János.
Marcznü: Heniíj Mór. — Keszthely: Breuer dr.—
Xyiregyhaza: Orbán K Rima-Szombath: Zwicker Otto. — SátorallyaL'jhely* Reichard testvérek. — Gyoma: Weidinger György. — Békés-Csaba: Biener B. — EnyiitK:
Münczer. — Léva: liléin Jóssef — Kls-Uj •SzálUs: Heller
Jónos. — lT.|-F< hérto: Szarka Jánosné. - Tokaj: Weisz Márton. — Török-Be
cse: Weliaeher J. — Szegeden: Oblat Antal. — Komarom: Koczor Ferencz. —
Xagy-Körös: Hausingir Ferencz. — Kecskemét: Gyenes J. — Szolnok: Brau
J. — Kalocsa: Bóczó M. örökösök. — Baja: Herzfeld ésfia.— Török Sz.-Miklós : Pilzer S. — Debreczen: Silberman Izsák — Miskolcz: Herz J. — HajdaFarkas és Grünbaum.
2386(8—8)

Mázatta

Fischer J t ,

főbizomán) os Pesten, két szerecsen-utcza 4. sz.

Pest február 23-án 1868.
Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Poüiik.tl Újdonságok earytitt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
| H
Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
Jgtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Opprlik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Hanscnstcin és Vogler, Wolkeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Gróf Batthyány Kázmér.
(1807-1854.)

Azon férfiak egyikének halhatatlan emlékezetét újítjuk fel, kik az 1849-ki katasztrófa után megtört szivvel hagyták ide,
megvédni nem tudva már, a haza szent
földét — s azt soha sem látták meg ujra.
öket a halál a száműzetésben érte s mint a
haldokló muzulmán Mekka felé forditja
lecsukló szempilláit, a letiport haza e bujdosóinak utolsó tekintete, utolsó gondolata
a szegény hon felé fordult — mielött szivök
dobogni megszünt. Sírjokat nem lelhetek a
haza földében; méltó, hogy örök emlékezetet nyerjenek a nemzet szivében.
Batthyány Kázmér, a herczegi ágból, az 1828-ban meghalt Antal és Roggendorf'Cecília fia, 1807-ben junius 4-kén
született. Rosz szokás szerint
és a főrend akkori korcs hajlamai s haza iránti hidegségéhez
képest, csaknem egészen külföldi s nemzetietlen, bár különben gondos nevelésben részesült. És kétségkivül a sok
fiatal dúsgazdag mágnás seregében , hullámzó kényelem,
pipere s testi élvezet közt,
enyészik ő is el, ha sajátságosan
fiemes természeti hajlama s
f itka tisztaságú józan esze más
irányba nem vezetik. De amaz
érezteté, ez pedig világosan
*üegérteté vele, hogy minél *
Nagyobb élvezetet s jogokat
ö
yujt a haza kincsforrásából
^gyes fiainak, annál nagyobbak
e
s szentebbek ezek kötelességei
a
jóságos közanya iránt. Miután
tehát, nem ugyan ex professo,
oanem nemes dilettantismusból
J
gen sokat olvasott, többször és
sokfelé utazott s az európai
müvelt nyelveket, francziát,
angolt, olaszt tökéletesen elsajátitotta, megtelepedett magyar
hazájában s megosztozván külföldön, többnyire Londonban élö és tory elvekbe merült
bátyjával Gusztávval, — ezentúl egészen
hazájának kezdé élni, buzgón tanulta ennek
nyelvét, irodalmát, történetét, törvényeit,
megismerkedett érdekeivel, szobásaival,

szükségeivel, szerelmes lett szép hazájába,
mely neki annyi kényelmet s élvezetet
nyujtott, s minthogy a haza javát azon időben csak azon uton vélte sikeresen előmozdithatni, melyet az ellenzék követett, hiven
és tántorithatlanul az ellenzék zászlójához
csatlakozott. Sokat tett a külföldi nevelésü
ifju dúsgazdag olygarchának enemes irányba
vezetésére egykor magyar nyelvben oktatója, majd tanácsosa s javainak teljhatalmu
igazgatója Nagy Károly, m. akad. r. tag, a
ki egyszersmind eszközlé, hogy a grófnak

GRÓF BATTHYÁNY

KÁZMÉR.

elhanyagolt s elparlagult nagy kiterjedésü
uradalmai szemlátomást felvirágoztak.
Gróf Batthyány Kázmért elöször az
1839/40-diki országgyülés főrendi táblájánál
látjuk föllépni mint hazafit, a nyilt küzdelem terén. Még ekkor Bécsben lakott s igen

tökéletlenül és akadozva fejezte ki magát
magyar nyelven, melyet azonban mindinkább megtanult, s utóbbi időben, ha hibátlanul nem beszélt is, de nemcsak helyesen,
hanem díszesen is irt. Könyvtárában, a világirodalom összes gyöngyei közt, egy jóravaló magyar könyv sem hiányzott.
Az 1843/4-ki országgyülésen már többet
s jobban beszélt, és a főrendi ellenzék kitünőbb tagjai közé számíttatott, és épen ezért
az ezen országgyülés végén felállított s az
országgyülés pártfogása alá helyezett országos védegylet elnökévé választatott, s ezen ügy miatt gróf
Zichy Ferenczczel párviadalt
is vivott, melynek jelét, az ellenfele által reá rótt sebet, arczán
viselé. S e percz óta a legmüveltebb világ legkényesb élveihez szokott gazdag fiatal
mágnást, ki London, Páris és
Bécs szalonainak minden gyönyörét s pompáját ísmeré és
kimerité, folyvást Pesten és
falusi jószágain látjuk lakni,
kizárólag magyar kelmékbe
öltözni s ön-személyén bizonyitni be, hogy a külföldieskedés és finnyáskodás épen nem
lényeges tulajdona a valódi
úriasságnak, hogy lehet lenni
magasan műveltnek s tisztán
magyarnak, élvezni és a honival beérni, s nélkülözni azért,
hogy a haza majdan ne nélkülözzön, és e nélkülözésben találni jóllétet és boldogságot.
Beszédei, miket a védegyleti
közgyűlésekben az ország tapsai közt tartott, kizárva minden separatisinusi irányt s
meghazudtolva minden efféle
gyanusítást — tanúi a józan
felfogásnak, meleg hazafiui érzésnek, és sajátságos európai
zamatuak, mely lényegesen
különbözik a magyar megyei szónoklat sallangosságától.
E beszédek, az akkori censurai körülmények közt, ittbenn vagy épen nem, vagy
csak töredékesen láthatván napvilágot, részint lythographia utján terjesztettek el,
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részint a külföldön 1847-ben megjelent pedig, Vukovár felé tett kirándulásában,
„Magyar szózatokéban vannak lenyomtatva. (Szarvasnál nyert győzelmet, elfoglalt egy
Batthyány Kázmér a védegyletnek s minden ágyút s egy zászlót. Az országgyülés nov
ezzel összekötött nemzeti iparvállalatnak, 20-ikán, Ágoston inditványára, B. K. érdemémint a gyáralapító társaság, iparmütár stb., nek, ki az ütközetben maga is részt vett,
nemcsak névszerinti elnöke, hanem minden- néltányló elismerése mellett, az elfoglalt
kor tettre s áldozatra kész legelső előmoz- ászlót s ágyút neki ajándékozá. Nov. végén
dítója is volt; a fiumei vasutra, gyáralapitó Kossuth által a külügyi tárczávalkináltatott
egyletnél, az iparmütár megalapitására, meg, de ezt ekkor el nem fogadá.
Eszék-vára megadása után, mely időben
egyes gyárok s gyárosok és iparosok fölsegéllésére mindenek közt legtöbbet tett; e gr. B. K. Debreczenben volt, Bács, Csongrád
fölött kisdedóvodát s iskolákat épittetett megyék, Pestmegye alsó része, a Kiskun-kejószágain, könyvtárt ajándékozott a magy. •ület, Szeged, Szabadka és Zombor városok
akadémiának stb. Egyszóval ö hazafi lett, eljhatalmu kormánybiztosává s fő katonai
természeti hajlamból és kötelesség-érzetből; parancsnokává neveztetett 1849. febr. 12-én
honvédelmi bizottmány által, csaknem dica mellett aristokrata maradt, a szó legjobb
tátori hatalommal. íly itninőségében Szegeértelmében.
A másik mező, melyen gr. Batthyány den székelt, rendezte a reá bizott törvényKázmér nevét elismeréssel kell emliteni, hatóságokat, igen erélyes rendeleteket adott
az örökváltsági ügy. Senki sem tett annyit ki, s miután még Perczel Mór tábornok is
a magyar földesurak közül ezen ügyben, oda rendeltetett, vele kezet fogva részt vett
mint gr. B. Kázmér saját, és bátyjának gr. a szőreg-szentiványi csatában márcz. 22-én,
íol saját maga vezérlett egy huszár szakaszt,
Batthyány Gusztávnak birtokaiban.
Gróf Apponyi Györgynek az 1844-diki negrohaná a ráczokat s egy szertár-szekeret
országgyűlésre következett kanczellársága elfogott. Következett most Bácsmegye kitiszalatt mindinkább tágult a politikai pártok títása, Sz.-Tamás véres bevétele, Pétervárad
közötti szakadás az administrátori rendszer elszabaditása, s a ráczok elleni szigoru rendbehozatala,s egyéb az ellenzék által kárhoz- szabályok, visszatorlás az általuk elkövetatott rendszabályok által. A pártok teljes ett kegyetlenségeknek.
Ápr. 14-ike után,midőn a függetlenség kiingerültségben állottak egymással szemközt,
s mindegyiknek megszületett saját klubbja és kiáltása mán Kossuth kormányzóvá lett, miprogrammja;az ellenzékéPesten gr.Batthyány nisztériumába vette gr Batthyány Kázmért,
Lajos, a konzervativeké Budán gr. Keglevich és pedig ennek ellenzése daczára. Gróf B. K.
Gábor tárnokmester elnöklete alatt: itt Kos - jól érezte, hogy főleg a haza dult viszonyaisuth, ott gróf Desseivffy Emil voltak a leg- ban, teljességgel nem lesz képes a fontos
mozgékonyabb s tehetségesb izgatók. Gróf külügyi tárcza gondjainak megfelelni, azonB. Kázmér munkás részt vett az ellenzéki ban Kossuth, kinek fényes névre volt Európa
párt minden működésében, s tagja volt a ellenében szüksége, hazafiságára hivatkozott,
áldozatot követelt, s Batthyány engedett,
párt kormányzó bizottmányának.
Debreczenben
május elejétől kezdve, s Pesten
Az 184V8-iki országgyülés bekövetkezjunius
folytán,
és ismét Szegeden juliusban,
vén, nagy részt vett Kossuthnak pesti köe
tárczát
kezelte,
mely az akkori körülmévetté választásában.A márcziusi napok után
nyek
közt,
alig
hozhatott
tényleges eredméBatthyány Kázmér baranyai főispán s baranyeket.
Ideiglenesen
Debreczenben
a hadnyamegyei és pécsi kormánybiztos lett, s
ügyi
tárcza
aláírásait
is
ö
vitte
egy
darabig.
ezért a parlamentben kevés részt is vett;
megyéje határait őrizte a déli szlávok ellen, Az orosz beavatkozás elleni óvástételt őirta
oly sikerrel s buzgósággal, hogy e miatt az alá, mint külügyminiszter, ugyszintén a felszólítást, hogy „a haza veszélyben van" s a
országgyűléstől is megdicsértetett.
Mint önkénytes átment Bácsba, a ráczok keresztes háboru iránti rendeletet is együtt
ellen harczolni, s jelen volt Szent-Tamás aláirta, mint miniszter. A dolgok végbomelső, s' keretlen ostrománál, hol Fack tábor- lása idején ő ment Szegedről, Szemere Bernok oldala mellett, mint nyargoncz, a fü- talanrrdl, Görgei táborába, amuszkákkal,ha
tyülve repdeső golyók között, legnagyobb lehetséges lett volna, egyezkedni. Kossuth
hidegvérüséggel szivarozott. Midőn szept, leköszönése után, ezzel és nej ével együtt, Widvégén a határőrvidékiek, a baranyai roszul dinbe menekült, s azok közt volt,kik Schumfegyverzett önkénytesek ellent nem állhatván, lábamenetKossuth öldalamellett lovagoltak.
Kossuthtal ment Kiutahiába is, osztozva
csakugyan benyomultak Baranyába, B. K.
mindenütt
a száműzetés bajai és keserveia hirtelenében rögtönzött kis erövel Moben.
Midőn
végre sok ide-oda parlainentiro
hácsra vonult. Itt népfelkelést rendezvén,
zás
után
megszabadulhattak
a belebbezéstő!,
miután a horvát hadtestnek 6 zászlóaljból álló
Batthyány
be
sem
várta
az
amerikai hajót,
része 12 ágyúval Róth tábornok alatt Pécset
melynek
megérkezte
elött
Kossuth
indulni
szept. 26-án elhagyta, s Tolna felé elindult,
annak utána vonuló minden hadi szerét elfo- nem akart, hanem megelőzve barátját Págatta Perczel Antal nemzetörs, őrnagy által risba sietett.Ittéltaztán, politikával kevésbbé
Az elfogott horvátokat azonban, miután az foglalkozva, egész haláláig, mely kinos bealkotmányra feleskető, haza bocsátotta. Észé tegség következtében már 1854-ben elérte.
ken Jovics várparancsnok által a várban i Szivében haláláig keseregte azon ügyet,
magyar zászlót kitüzette. Ott a várörség ki mely mellett annyi önfeláldozással s kitarvevén a Zanini ezredbeli tiszteket, magyar tással küzdött. Ö ezen ügynek, melyet igazrészre nyilatkozott Október 20-ikán maga ságosnak s becsületesnek érzett, félmilliónyi
Batthyány Kázmér kiindulván Pécsről egy évi jövedelmet s boldog és kényelmes életet
felszerelt ágyuteleppel nemzetöri ruhában, a áldozott föl, panasz nélkül.
baranyai önkénytesek zászlóaljával az eszek
Vörösmarty, ki akkor, megtörve bár, még
várba vonult, hol már magyar lobogó intett élt s kit Batthyány Kázmérhoz a hazafi tiszelébe. Itt mindent elkövetett a katonaság teleten kivül személyes hálaérzet is csatolta,
megnyerésére s a vár védelmére; és roppam „Az ember élete" czimü szép költeményt
nehézségekkel küzdött.Megtisztitotta a D un a irta emlékére, s a mellett három szép sirvers Dráva-partot, s lehetségessé tette a Fridricl set, melyek egyike im ez:
gőzös elmenetelét becses szállítmányaival
Nemcsak a Drávapartot őrizte, hanem táma A sírból ne nagyot, ha szerénységére lesz emlék;
Egyszerü, önzetlen hazafi hamva van itt.
dólag is lépett fel snagyobbszerü kirohanás Ám ha erénye becséhez akarjuk mérni a házat:
tett Diakovár felé. Csepinnél decz. 19-dikér
Templomot építsünk jelleme képe körül.
jelentékeny ütközete volt, november 13-ikáti

Feltámadásról szó! az íris . . .
Feltámadásról szól az írás,
S az irás nem mond hazugságot!
Közelg a percz, midőn a holtak
Elhagyják sötét, nehéz ágyok.
Közelg a percz, már nincsen messze,
Midőn a sok zár mind felpattan,
S föltámadnak az élő-holtak,
Osztozva üdvben, kárhozatban'.
Feltámadásról szól az írás:
Már sűrűdnek a nehéz felhők;
A villámokat ezek szülik,
Melyeknek lángja mindent eltölt!
— Ébred már titkon a jogérzet,
Mi annyi időn feküdt halva;
Ránehezült a kába vakság,
De^melynek immár vész hatalma!
Feltámadásról szól az írás:
Már látni itt-ott egy villámot,
Miket elnyel a messze tenger,
S mik ledöntnek majd egy világot!
— Fel-felszól már a tettvágy hangja,
De szétoszlik a rejtett csendbe;
Ám jaj! ha majd e csend határán
E hang viszhangját mind föllelte!
Feltámadásról s-zól az írás:
A dörgések is hallhatók már . . .
Gyűl, gyűl a vész, mely ünnepet hoz,
Midőn nem lesz több hamis oltár . . .
Halk moraj . . . zúgó nyüzsgés támad .
Küzdelmet sejt a népek ezre;
Érzi, hogy minden porba omlik,
Csak egy marad: a szabad eszme !
Feltámadásról szól az írás :
Borult az ég . . . a lég oly tikkadt! . . .
Közelg a nagy percz, — legyünk készen ! Mely eget ráz, és föidet ingat.
Most teljesül, mit Krisztus jósolt!
lízért halt ő, és annyi mások;
Ez lesz, ez lesz a végitélet!
— Az írás nem mond hazugságot! —
Benedek Aladár.

Egy nap egy instructor életéből.
PÁKH ALBERT-töl.
(Vége.)

Ötödik fejezet.
Az instructor az előbbi fejezetekben emlitett szándékánál
továbbá is állhatatosan megmarad. — Sulc ur türelme
kiállja a tűzpróbát.

Igen! Ö rá nem ért, — mert midőn ismét
szobájába lépett, akkor csörömpölt be utána
három tanítványa a délutáni leczkére. Salc
ur nevelési systemáit nem akarván kutatni,
(minthogy azokat talán ő maga is hiában
kereste volna magában,) ezen délutáni leczkéröl is csak annyit említünk, hogy az idösb
fiu históriát mekegett, a kisebbik szépírást
mázolt, a kis leány mig ismét a vesztegl é s t tanulta szünetnélküli mozgások közt,
s mindezeken kivül az instructor a béketürés tanának feküdt neki. Sulc urnak időszakonként előtörő mérgelödését szintén hallgatással mellőzzük, minthogy azok már
mindennapiakká váltak nála, a mindennapinak elősorolása pedig csak unalmas.
Tartott pedig ezen délutáni tanítás három órától kezdve ötig. Ezen ötödik óra azonban nem mult el egészen, s a nevelő és növen
dékek még együtt ülének kellemes orgonasip-csoportozatban, midőn Sulc ur szobájának ajtaja egyszerre megnyilik. Az instructor
történetesen épen akkor talált akkorát, ásitani,hogy a belépő ténsasszony a testestől-lelkestőli elnyeletés világos veszedelmének vala
kitéve. É9 talán baj is történhetett volna,
ha Sulc ur hamar észre nem veszi magát, s
tátongó állkapczáit rögtön természetes állásukba vissza nem helyezi.
y
! —
,,Hogy
g y ülsz,, Idácska? — egyenesen
gy
d ne szorítsd
íd az asztalhoz!
lh! — G
melledet
Gusz

tikám! hogyan fogod a tollat! — ne nyomd
Utolsó fejezőt.
A manillai földrengés.
olyan nagyon!!' stb. ilyen dictiókrai fakadt Hajh! beh szép az igyekezet, az akarat, a lelkesülés a
— Egy szemtanu előadása után. —
a találékony eszü instructor.
fiatal embernél! és hajh!! be sok gyarló szirtekre talál
„Ugy, ugy, édes gyermekeim, csak szé- mindez az élet tengerén! és még harmadszor is hajh!! —
E napokban hazánk több vidékéről azon
Az instructor eléri czélját drámát olvas, de —
pen engedelmeskedjetek Sulc urnak, majd
aggasztó hirt közlék a lapok, hogy földrengések
mutatkozni. De, hála a gondviselésnek,
ugy mi is szeretünk titeket. — Csak azt
Sulc ur tehát ismét drámát akart olvasni, kezdenek
mé
e
S
gyik
sein öltött magára veszélyes alakot.
akarám mondani, édes Sulc ur, hogy régen de a gyermekek magokra valának hagyva
A
földrengés,
ha teljes mérvében tör ki, félelnem volt már ilyen szép idö, mint a mai, — szobáikban, s ki állott jót, hogy a macskák
mesb
még
a
tűznél
pár percz alatt ezrek
talán jó volna, ha ön tanóra u'án kisétálna a hon nem létében, az egerek ki nem rugnak élete tétetik semmivéis,azegy
összeomlott romok alatt.
fiukkal a szabadba?"
a hámból, s ki nem forgatják a házat sar- Iszonyatos rombolásokat visz az véghez, ugy hogy
,Épen szándékom vala, ténsasszony!' — fe- kaiból ? — E szerint Sulc ur nagy szomo- a menekvésre még csak gondolni sem lehet. Borzad
lel, vagyis inkább hazuda Sulc ur, mert ruan a könyvet becsapja, felszedi "magát s az ember még akkor is, ha a földrengés romboláSulc urnak eszi ágában sem volt a sétálás, beér a gyermekek szobájába, hol megjelené- sait olvassa.
Az ujabb korban legborzasztóbb földrengés
minthogy Sule ur drámát akart óra után sével a közujjongást és sikoltozást pillanatvolt Manillában, Lucon sziget fővárosában.
nyi csönddé változtatván át, a gyermekek
olvasni.
Szóról szóra adjuk itt egy szerencsésen megÉs kimentek öt óra után a szabadba sé- társaságában elöször is harapott valamit, menekült tudósitását a földrengésről:
Égetően sütött a nap lángtányérja; szerdán
tálni, jó messzire a várostól, és megverte hogy a vacsorának hire elterjedjen gyomra
üregeiben.
Ennek
végeztével
levágta
magát
délután
négy órakor, minthogy a forróság matt
öket a jótékony eső, és leöntött ürgékként
még étvágyam is elveszett, kimentem a tengerhez,
a
pamlagra
és
néma
morfondirozással
vigyátértének haza, de ezt szükségtelen is mondahogy fördés által hűsitsem magamat; de a viz is
nunk, mert az egész világ tudja, hogy ez zott fel a ház csemetéire, ő, azoknak gondos elvesztette hűsítő erejét, ugy éreztem, mintha olajmár igy szokott történni, ilyetén sétálások kertésze. De gyermekek széles jó kedvökben tengerben úsznék. Felöltözködve, hazafelé bailagalkalmával. Ki nem hiszi, olvassa meg a azonnal körülfogták öt, és mint ágyuk a vá tam, a főegyház utamba esvén, betértem oda.
pesti nép szabadbai kirándulásait, melyek rat, ugy ostromolták beszédeikkel Sulc urat. Epén űrnapja volt. A szentegyház zsufolásig meg,Sulc ur, kértjm, meséljen nekünk valami telt a hivekkel. Hoay mennyin lehettek ott, bizle vannak irva lapokban és könyvekben, s
tosan nem mondhatom meg, elég az hozzá, ho"y
melyeknek nagyobb részében az eső okoz a szépet, vigat!' — kezdé az egyik.
még az előcsarnokoknál is tolakodtak az emberek.
„Nem tudok!"
kirándulóknak mély bánatot s az olvasónak
A templom több mellékoltáránál huszonöt pap
„,Dehogy nem tud! tudja, a multkor,'" misézett. A lég annyira fulasztó volt, hogy nem
magas örömet.
—
folytatá
a másik.
maradhattam bent három percznél tovább, pedig
Tehát megáztak és haza jöttek; egyéb
az istentisztelet épen akkor kezdődött. A bejárás
„Hagyatok
békét, — nem tudok!"
szerencsétlenség nem történt; még csak nemeiőtt több koldus állott, alamizsnáért terjesztvén
ls
„„Multkor
olyan
furcsát
mesélt,Sulc
ur
rántott-csirkéztek, és nemis söröztek utki kezeiket. Epén egy öreg asszonynak akartam
közben, mint a fővárosiak szoktak. Haza — végzé a harmadik,
egy darab rézpénzt adni, s e pillanatban órám a
„Ugyan hallgassatok, mondom, hogy kötőnyébe esett. Azt hiszem, hogy ekkor történt a
érkezvén, Sulc urnak első dolga az volt,
most
nem tudok!"
föld első megingása.Átvévén órámat, láttam, hogy
hogy megázott kabátja helyébe mást ölt„Kérjük!
—
Sulc
ur!
—
kérjük!
—
me
hét óra épen akkor mult el. Tiz percz mulva hazasón, mert a szinházba-menés órája itt volt,
s
értem, egy pohár bort ittam, az üveget vissza
séljen!"
rikoltott
mindhárom
egyszerre,
L
ő a pesti színpadnak egy az ottani szinpaakartam tenni az asztalra, mikor egyszerre a padki
a
nyakába,
ki
hátára,
ki
hasába
csimpajdon épen akkor vendégszereplö egyik elsölózat,
s a szobában minden tárgy erősen meginrendü tagját kivánta, mint Hamletet meg- kozott.
gott. Nem voltam képes egyenesen megállani vagy
,,Megálljatok no! — szólt Sule ur s egy valamerre menni, jóllehet ösztönszerüleg terjesznézni, s ez bizonyosan hatalmas kárpótlás
hatást
igérő gondolat kandikált elő feje rej- tettem ki kezeimet, hogy valami bútorba fogózleendett egész napi dráma-olvasása füstbe- j
telmeiből,
és tüstént lerázá magáról nö- hassam. Rövid szünet következett, de annyira
ment szándékaiért. Már készen volt Sulc ur
vendékeit.
—
Majd olvasok igen szépet, ha meg voltam ütődve, hogy mielőtt a második ráztoilettejével, csak keztyüi kellett még kezébe
kódás megjött, nem kísérelhettem meg az utczára
szépen
figyelmeztek
s csöndesen ültök."
vennie {felhúzni azokat nem szokta, mintvaló menekülést.
,Ulünk!
figyelmezünk,
Sulc
ur!'
—
s
a
háhogy mindegy lett volna, akár felhúzza
Egymásután következtek a rázkódások, minazokat, akár nem, mert mindkét esetben rom gyermek csupa szem-fül lett,
denik erősebb, a ház hol hátra, hol előre hajlott.
Sulc ur pedig előragadá főnöke könyv- A falon nagy repedések nyíltak meg, a padlás
kezének nagy része csakugyan meztelen
állapotban maradt), csak kalapot és botot polczáról Cicerónak egy magyar fordítását, egyes részei leszakadoztak. A falra akasztott nagy
kellett még ragadnia, és megint nyílik az a legelső oratiót elkezdé nekik értelmesen tükör csörömpölve hullott le, az ablakrámák daa
Jtó és kitelhetöleg felpiperézve megint be- és fennhangon olvasni. Még alig olvasott el rabokra törtek, s az egymástól szétvált téglák
egy lapot, s a gyermekek egyhangulag kiál- recsegése hallatszott. A ház kétemeletes volt. Az
kucsázik a ház asszonya.
utolsó rázkódás alkalmával éreztem, hogy vetanak
fel: „Hisz ez nem szép, Sulc u r ! '
,Edes Sulc ur, én Ilkával szinházba melem a padlózat alásülyed; arczczal estem lefelé.
„Dehogy nem; várjatokcsak kissé,mind- Azonban, szerencsére a szoba egyik fala sértetleŐyek, legyen ön szives itthon maradni a
járt jön a java" —és Sulc ur körüljártatá a nül állott még, mig a másik három oldal összegyermekek mellett.'
j,Igen jól van, nagysád!" mondá Sulc — hallgatóságon pillanatát, lesve a várt hatás omlott, s a padlózat az épen maradt fal mellett
erősen tartotta magát. Esés közben kezem fenUr
s szomorufüzként lekonyulának az ö fülei után. A hallgatóság pedig mind közönsége- akadt a padlózat deszkái között, s ez mentett meg.
sen
laposokat
kezdé
immáron
pillantani.
Gyenes állásukból és azt gondolámagában,
Tégla és fadarabok hullottak reám idönkint,
,Sulc ur, ha megengedi, én aludni mejV'Jíy nem jól van biz az nagysád! — Majd
de erre nemis gondoltam akkor, attól tartottam,
hogy a még épen maradt fal leomolhatik, s elte"i'-ony! — igy sodra tovább gondolatai gyek' — szóla kis vártatva az idösb fiu.
!íli
„Eredj Gyulácskám, ha álmos vagy."
met élve romjai közé. Az utczára kinézve, láttam,
*dzagát — máskor is volt ö már szinházA másik két hallgató már alig birt szé- hogy a padlózat mindinkább ingadozik, mig bel"an. és én mégis elmentem. Maradjanak a
az omladékokon erősebben áll. Habozás nélgyermekek apjokkal, annak ugy sem kell kén ülni, szüntelen ingott jobbrj, balra jebb
kül
elhagytam
előbbi helyemet, leereszkedtem,
s
^'nház soha! — Még alig czikáztak e vak- mintha részeg lett volna.
keresztülkasul bukva a romokon. Fölemelkedtem
„Rózsi!" — Es Rózsi belépett.
merő gondolatvillárnok agyán keresztül, s
ujból, körülnéztem, de mindenfelül oly nagy romttl
„Vetkeztesse
le a gyerekeket s fektesse bolás mutatkozott, hogy hollétem felől magamat
belép a főnök is, egészen ugy öltözve
az ágyba. Jó éjszakát!"
tájékozni nem tudtam.
Fintha a házból távozni akarna.
>Amice, feleségem a szinházba ment, én
Es ütött a szabadulás percze! — S most
Bármennyire elfásitja is az ember szivét miT
Batovics ülnök urhoz vagyok meghiva sói- lerohant Sulc ur a hágcsókon, mintha soha sok szenvedései iránt az őt magát fenyegető veéba— (ezt csak azért mondta ki a tens-ur íly sem akarna többé azokon visszatérni, s szo- szély: nem nézhettem a mindenfelől szembeötlő
n
yiltan, hogy más is tudja), — s azért jó bájába érve, egyszeriben levetkőzik, pipára rettenetes látványt. A romok között szétszórva
hevertek vérző lab- és kézszárak, iszonyatosan
esz
, ha ön az estét a gyermekekkel együtt gyujt, ágyba keveredik, igy akarván ama megcsonkított fejek és derekuk Néhány szeren°'tendi, s rájok, s az egész házra felvigyáz, fatális drámát, minden hatalmában álló ké- csétlen még élt, szivemet tépte a keserves nyögés;
jK'hogy v a i a m i b a j t ö r t ( s n j e n ( a z ügyvéd nyelemmel végre valahára elolvasni.
nem segíthettem rajtok. A kik sértetlenül menekültek
meg, mint kisértetek bolyongottak a porNeki kezd tehát nagy tüzzel a drámay az ik-es igékkel n e m sokat törődött). —
felhőben.
össze voltam törve, hogy én is
°° éjszakát, amice!'
olvasásnak, — olvas — olvas — de tüze csak lassanAnnyira
tudtam magamnak utat törni. Végre
„Alászolgája!" — remegéSulc ur,éshogy lassanként enyészni kezd, és a négy felvonás- egészen ellankadva egy rom tetejére ültem. Egyes
Alapja kezéböl ki nem hullott, s hogy el ból csaknégy lapot birt megemészteni. Mintha maradványokból ki lehetett venni, hogy az alig
jjem ájult, csak a megszokás, csak a béketü- csupa álmokkal öntötték volna el, ugy el- pár órával ezelőtt fényes templom volt.
r
éstanbani roppant elömenete és csak azon aludt, — csöndesen — egy szót sem szólva
Hogy a szivrázó nyögéseket ne halljam, zseba
Ryában rögtön felvillant biztatás okozá — még a gyertyát is égve hagyta.
kendőmmel bekötöttem füleimet; de álom nem jött
Miszerint ö, hát ha már semmikép sem sza'
Másnap reggel öt órakor az instructor szemeimre. Mihelyt hajnallott, fölállottam, s elérVadulhat, itthon marad, és kénye-kedve sze fölébredt.—És csodálatos, hogy a nap fára- tem egy csoport emberhez, kik egy roppant nagyságu rom eiőtt tanácskoztak. Ezen rom a nagymajd elolvassa a drámát.
dalmai s a nehéz ólmok után még fel is szerü főegyház volt.
ébredt!
Ez volt ama borzasztó reggel legvér fagyasz-
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tóbb látványa, azt egy sem multa fölül. A főegyházban a szertartás nemcsak későbben kezdődött,
mint a többi templomokban, hanem jóval is tovább
tartott; ugy hogy a kisebb templomokból is többen ide gyülekeztek be. A földrengés oly rögtöni
volt, hogy alig menekülhetett meg az összeomlás előtt tiz-tizenkét egyén; két—három
ezer embert egyszerre
temetett el az iszonyu
robajjal alázuhanó tömör fal és kő-tető. —
Odaérkezve, láttam,
hogy férfiak és nők
dolgoztak oly helyen,
hol leginkább volt remélhető, hogy az eltemetett testeket elérhetik. A legnagyobb
rész egy kápolna körül csoportosult össze,
melynek egy kis része
megmaradt. Az asszonyok zokogtak, a férfiak aggodalommal tekintettek egy nyilason
be, mely még tegnap
czifraüvegü ablak volt.
A spanyolok s indusok, látva, hogy én
idegen vagyok, udvariasan nyitottak utat,
ugy hogy könnyen odajuthattam a nyilashoz.
— Gyönge-sóhajtások
hallszottak a mély sirból, s hallottam egy
hangot, melyről azt
hittem, hogy női hang,
de a mint később kitudtam, egy ifju kardalnok segély kiáltása
volt. Ezután egy mély
hang, mely a szertartást végző paptól eredt,
ezen ismeretes igéket
hangoztatá: „Boldogok a halottak, kik az
úrban halnak meg, igy
szól a lélek, mert meg-

bölcsőjében csöndesen elaludnék. Gyönyörü gyermek volt. Leültem, térdeimre vettem, s ugy néztem ott egynehány perczig, mig gondolataim
messze szárnyaltak egy más kis fiucskához, kihez
nagyon hasonlitott.
A kórházban lévő beteg egyének is
ugyanazon sorsban részesültek, mint a főegyház halottjai.— Az
érsek palotája romba
dőlt. — A kormányzó
palotája részletenkint
roskadozott le; nője
és leánya egyik helyről a másikra futottak, menekvést keresendők, mi alatt a kormányzó, ki épen az
időtájt nem volt otthon, nem tudott házához férkőzni, hogy
kedveseit megmentse.
Hallottam, hogy sokan, mily csodálatos
uton menekültek meg.
Egy templom tornya
egy tömegben zuhant
le a templom előtti
térre; épen egy spanyol nőjével a két
gyermekével ment el
ott; a férfi ki egy
kissé hátramaradt,
hogy gyermekeit ölbe
vegye, azokkal együtt
összezúzatott, nője pedig, ki alig volt tőle
tiz lépésnyi távolságra
sértetlenül menekült
meg, mint szintén még
öt ember, kik a torony
kerülete alatt állottak.
Egy szolgálót a kútra küldtek vizért, ez
azonban vonakodott
menni, urnője annyira
fölboszankodott, hogy
karjánál fogva dobta
ki az utczára. Alig
Pandúr a csárdában.
ért a templom előtti
egy felbontatlan ujságot szoritott. Távolabb egy térre, midőn a földrengés romba döntötte a
nő és két kis gyermek feküdt egy nagy ablakráma házat, melyből kidobatott, s eltemette a benne
s néhány kődarab alatt. Elgörditettem alólok a tartózkodókat. Egy bérkocsis épen akkor jött ki
köveket, azon reményben, hátha valamelyik még egy korcsmából, mely szemközt volt aVera-Cruztemplom előtti térségo-el. Egy öszvérhajtsár
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volt vele; együtt men"3i^3S*tek, midőn ez valami
fényes tárgyat látott
meg maga előtt csillogni. Fölkapta, egy
kis ezüstpénz volt.
Mindaketten visszafelé mentek, hogy a
pénzt beigyák. Az ajtónál az öszvérhajtsár
durván azt mondja a
bérkocsisnak, hogy a
talált pénzt csak maga
iszsza be, s ugyanakkor azt mellbe lökte,
úgyhogy e gy p&r ^~
pésnyire hátratántorodott. Mielőtt fölkelbetett volna, hogy barátjától az ütést számon
kérje, közbejött a földrengés ; a korcsma öszszeomlott, s falai alá
temette a bentmulatókat, a bérkocsis pedig
az ajtótól alig hat
lépésnyire sértetlenül
maradt meg.
Daczára a megszűnés nélküli munkának a sok ezer eltemetett közül alig lehetett
Duna-Szekcsö (Baranyamegyében).
egy pár nap alatt nehány százat kiszabadiélne. —Hiában, mindegyik meghalt. Az egyik kis tani. S a mi borzasztóbb, a veszedelem után kevés
gyermeknek nyaka volt összetörve, a másik egé- idő mulva kezdett ömleni a záporeső, a mi rothaszen lábáig betakartatott édesanyja ruhája alatt, dási idézett elő. A légkör csaknem meg volt mérhihetőleg ott fult meg, mert semmi testi sérülést gezve a földszakadékból jövő párák és a folytonos
nem vettem észre rajta, s ugy feküdt ott, mintha rothadás által.

ház homlokzata egy tömegben omlott le, eltemetve
mindenkit, ki akkor ott ment el.
Egy helyen egy pap feküdt, testének alsó része gerendán lógott; feje sértetlenül nyugodott
balkarján, jobb karját kinyujtotta, melyben még

nyugosznak minden fáradságaiktól." — A mint
ezt a kívülállók meghallották, zokogásba törtek
ki, de elnémultak nemsokára, hogy megint hallhassák a hangot, s biztosan kivegyék az irányt.
És ismét hallszott a
mély szózat: „miként
a villámás kijő — ugy
lészen az ember fiának
eljövetele is . . . és elküldi az ő angyalait
trombitának hatalmas
szavával."
Néhány perczig
tartó szünet állott be,
azután ismét egy mély
hang szólott föl, de ez
már oly gyönge volt,
hogy csak azok hallhatták, kik a nyilashoz közel állottak:
„atyám a te kezeidbe
ajánlom az én lelkemet," a hit és fohász
ezen szavai közt hagyhatta el lelke a meggyötört testet, mert
ezután gyermeksirásnál egyéb nem ütötte
meg füleinket. — En
annyira kimerültem,
hogy a munkásoknak
semmit sem segithettem; távoznom kellett.
Mindenütt hajmeresztő látvány tárult
elém. A főutczán, hol
a legtöbb bolt és raktár állott,, alig maradt
egy ép fal. A lakók, a
lábas jószágok az istállóban, a drága czikkek, melyekkel a boltok
ékeskedtek, mind a kőhalmaz alá voltak eltemetve;
maga az utcza is kőhalmazzal volt körülsánczolva,
itt volt talán legtöbb csonkított hulla, mert a vész
kitörése alatt igen sokan járkáltak az utczán. Sok

vizű források, egy szóval a vulkánikus jelenségek azok, melyek
a legfelségesebb látványt nyujtják és a
szemlélőnek a természet legtitkosabb és
legcsodásabb
rejtélyeit föltárják. Bámulva áll az ember a természet óriási műhelyei
előtt, is ezer meg ezer
emlék jut eszébe önkéntelenül mindazon
hatalmas változásokról, melyeket ama
nagyszerü természeti
erők létrehoztak. Itt
uj hegyek emelkedtek
fel a föld kebeléből,
amott egész földtömegek sülyedtek végtelen mélységbe és a föld
iszonyu hasadásokban
nyilt meg. Egész városokat boritott el a
vulkánikus hamu és
izzó láva, széles lávafolyamok árasztották
el a nevető virányokat
lángtenger gyanánt,
sivatag
pusztasággá
égetvén azokat. Izzó
tömegeket dobált a
magasba valami láthatatlan, de hatalmas
erő, iszonyu hamufelhők homályositották
el a nap világát, sőt
még a tengerből is
lángok törtek elő és
ott, hol eddig halak
locsbátoltak, uj szigetek emelkedének, melyek nemsokára azután
emberi és állati

Magyarországon az
erdély-moldvai határhegység, Nagy-Károly
vidéke a nyitrai hegység és Komárom-Tata
környéke látszanak oly
területeknek, honnan
földrengések gyakran
indulnak ki. Különösen erőszakos volt az
1763. jan. 28-ki komáromi földrengés, mely
Után, — mint állitják
— a föld közel két
évig folytonosan rezgett; és az 1783. ápr.
22-diki rengés, mely
Pozsonyig, Selmeczig,
Pestig, Székes-Fehér"várig terjeszkedett.
A földrengés okainak és módozatainak
megfejtése fölött a tudósok máig nincsenek
tisztában; remélhető
azonban, hogy a folyvást haladó tudomány
e tekintetben is felvilágositandja a még vitás kérdéseket.
Könyves T. Kálm.

A Vezúv legujabb
kitörése.
A Vezúv ismét hatalmasan működik. —
Alig heverte ki fáradalmait, melyeket nehány év előtti nagyszerü kitörése okozhatott neki, és ime,
most már ujból kezdi
rémitően magasztos és
gyönyörü játékát. Mielőtt legutóbbi kitörésére és az általa okozott változásokra térnénk át, jónak látjuk
egy pár szóban előadni, hogy miben áll
voitaképen a földnek
* illetőleg a hegyeknek ugynevezett vul-

az

A Vezuv, az 1867. decz. 17-ki kitörés alkalmával.

A Vezuv, Strabó idejében.

kánikus természete,
gyis hogy mi hozza
'étre s mi tartja néha
Működésben a tűzhányó hegyeket.
A tűzokádó hegyek a legfőbb mértekben méltók figyelmü
nkre, mert a természetnek
sokféle,
tob
b é vagy kevésbbé
Meglepő, mondhatnók
Megdöbbentö jelenetei
között különösen a
föld gyomrában létező
*üz és olvadt állapotban levö anyagok borzasztó kitörése, a
gyakran iszonyu nagy
gőzoszlopok felemelkedése a földből, a
/ledves iszapok, földi
gyanták g a gőz ru^a£yos nyomása következtében magasra lövellő forró ásványos

életre nézve az áldások bő forrásává lőnek,
vagy hirtelen ismét lemerültek a tenger mérhetetlen mélységébe.
Gyakran merült fel
már az a kérdés, hogy
mi ég a tűzhány óhegyekben, mi okozza

A Vezuv, Plinius idejében, a kitörés után.

Va

A Vezuv csúcsa ma.

azt a nagy hőséget,
mely által a föld és
az ásványok felolvadva összevegyülnek?
Humboldt azt mondja:
„Az ujabb vegytan
igy felel e kérdésre: a
mi ott ég, magok a
földnemek és erezek.
A tapasztalatok, melyeket minden égöv
alatt a bányákban és
barlangokban tettek,
oda mutatnak, hogy
már csekély mélységben is sokkal magasabb
a föld melege, mint
ugyanazon helyen a
légkör közép hömérséke. B nevezetes és
majd mindenütt igaznak bizonyult körülmény összeköttetésben
áll azzal, mit a vulkánikus jelenetek tanitnak nekünk. — Már
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Laplace meg is kisérlette kiszámítani, hogy föld- volt töltve, de azt kiíúzá egyetlen hajtásra; m.'.- ; uhatoljuk ki, mik a bővebb körülményei s a felgolyónkat minő mélységben tekinthetnők meg- sodszor társának tölteti, a ki türelmesen üldögél tételei ennek a jelenségnek.
Elsőben is a föld szinének jól ki kell hűlni,
olvadoít anyagnak. Annyi mindenesetre valószinü, nyergében, az ő lovát is vezetéken tartva.
Ha nem sietne olyan nagyon, leheverednék mit a sugárzás, még pedig „akadálytalan és meghogy mindenféle1 vulkánikus működés igen egyszerü
okból, t. i. a föld belsejének a külső felülettel és legalább a lóczára, eltudakozódni Sugár Laczi téritetlen" sugárzás eszközöl. Első feltétele a harkörnyezettel való folytonos vagy csak múlékony meg a Betyár Miska felől; ha nem sietett volna mat ülepedésének tehát az, hogy a nap az illető
összeköttetéséből, származik. Ruganyos gőzök a már kiindultakor, nem kötötte volna kardját jobb darab földet ne süsse. Ez világos, mert mindenki
megolvadott és élenyülni (oxydálódni) kezdő oldalra, csúfságául minden kardviselő, kardviselt tudja, hogy csak estére kelve kezdődik a harmaanyagokat a mély repedéseken fölfelé nyomják. és kardviselendő leventéknek. Vagy tán csak ugy, tozás. Második, hogy derült idő legyen; mert a
A vulkánok ugyszólva megrekedett földforrások; lóról leugortában történt rajta ez a kalam tás? mint láttuk, borult ég megtéríti a sugárzással
az erezek, savak és földnemek folyó vegyitéke, Vagy tán nemis az ő hibája, hanem a rajzoló ur vesztett meleget. Harmadik, hogy más ernyő, <
melyek lávafolyamokká tömörülnek, lassan és szeszélyéből vagy szaknemértéséből eredett az ellenzék, eresz vagy fedél se legyen a fold felszine
felett; ezek is szintugy gátolván a kihűlését. Necsendesen folydogálnak, ha fölemeltetve, kijárást egész?
Tudja a manó! Czikkiró egyátalában nem gyedik feltétel, hogy a földjtöz közel elég vízgőz
kapnak."
De térjünk vissza a Vezuvhoz. Legujabb tudja; csupán annyit tud, hogy elég nagy csúfság; legyen, a mi leülejredhessék. Ez nagyobbára meg
kitörése, mely a mult évben, decz. 17-én kezdődött, s csupán azon örül, hogy nem látja senki. Társa, van ugyan, mert a még meleg föld, és még sokkat
e tüzhányóhegy kitörési kúpját egy uj főtöbör lám, háttal van feléje, és Icziknek nagyobb a bővebb mértékben a rajta termő növények szün(Kráter) s több oldalnyilás képződése által lénye- reverenczia szivében pandúr ő kegyelmessége telen gőzölögnek láthatatlanul, s a támadt gőzögesen megváltoztatta. Az általunk lakott földfe- iránt, minthogy kikaczagni merné; többet mon- ket a levegő nyomás gátolja a szétröppenésben és
elillanásban; de másfelől a kigőzölgés az időjárálületnek ily hirtelen és véletlenül beálló változá- dok: még észre sem meri venni.
Iczik, hajh, szegény Iczik ! Melyiket tiszteled sához képest hol több, hol kevesebb. Melegben
sait, épen a mint azok végbemennek, figyelemmel
kisérni, bizonyára szerfölött érdekes nemcsak a te rettenetesebben: a pandurt-e vagy a szegény- több, hívesben kevesebb; de ha a meleg szárazszaktudósra, hanem minden más emberre nézve is. legényt? Bordád érzi, ha vétesz akármelyik ellen. sággal van összekötve, a gőzölgés folytonosan
apad, s huzamos idö mulva a kiaszott föld, s a
A kitörés legfényesebb stádiumát ugy látszik, Nem féltelek én téged olyan nagyon. Maradt nefonnyadt növények igen kevés gőzt bocsátnak ki.
hogy decz. 17-én éjjel érte el. Roppant nagy ked annyi eszed az emancipátió után is , hogy
Mind ezek a változások azonnal meglátszanak a
közölni
tudd
a
kerékvágást
:
hogy
hasznod
mennyiségü ugynevezett vulkánikus hamut (láharmaton is. Ugy nevezett kövér idő után, mikor
vapor), iszapot és salak-darabokat lövelt a töbör legyen a kettős barátságból.
Milyen reszketeg tisztelettel tölti azt a bort, bő a nedv a növényzetben, ha meleg idő áll be,
nyilasából az ég felé, mint megannyi nagyszerü,
uramfia!
Tán a főispán előtt sem reszketne inkább! — természetesen ha egyszersmind derült az ég,—
fényes röppentyűt. Saját izzó világa és az égő
legdusabb a harmatozás; hosszas szárazság után
láva viszfénye a töbörben egészen megvilágitá a Nem is volna oka rá, mert az öreg pandúr jobban
ellenben, a különben legkedvezőbb körülmények
hóval boritott hegyet és levilágított a szép ná- belát az ő leikébe akár a miniszternél: ha rosz
közt is, oly csekély, hogy reggelre kelve is alig
polyi öbölig. Akkora láva kiáradt a töbör szélein fát tett a tüzre, ha szegény-legényekkel czimbonyirkul meg a gyep.
és messzire lefolyt a hegylejtőin, főképen a rált, az öreg ugy kivallatja, mint az inquisitio.
Negyedik feltétele a harmatozásnak végre a
Sommá felől eső oldalon, mely a töbörkupot fél- Tudja ennek pandúr ő kegyelmessége minden
körben övedzi. Elsö képünk az uj töbört mutatja csínja binját, mert — négyszem közt legyen csendes idő. Az erős légvonat, vagy épen szél
a Sommáról nézve. Az előtérben a kráternek a mondva — régebb őt is szegény-logénynek hiv- ugyanis a keletkező gőzt magával ragadván, a
kiáradott lávától áttört széle látszik; a töbörme- ták; csak most vénségére únt bele abba s tért át meghült föld kevés vagy semmi vizet sem üle.
••*.' peszthet le. És annál kevesebbet, minél erősb a
dencze belsejében két kisebb másodrangu kitörési a kommotosabb életre.
kup, melyek kicsiben azt a műköiést állitják
Iczik akkor is ösmerte, most is ösmeri; has léíívonat, mert a szél, — melynek száritó ereje
élőnkbe, mikor a vulkánikus erő a szilárd földré- nem hogy akkor ösmerte, arról most nem tud közönségesen tudva van, — nemcsak a gőzt
hajtja el, hanem a netalán ülepedni kezdő harmateget áttöri, minthogy ezeket ugy tekinthetjük, semmit: az nem válnék egészségére.
tot is felszikkasztjn.
mirt apró vulkánokat anemrég merevvé lett lávaRí'ihi Lajos.
Továbbá és másodszor azt olvassuk a fenfelületen.
tebbi,
magyarázó, .sorok közt, hogy a „dér"-ről
Igen érdekes, ha az ilyen vulkánikus hegyI) il n a - $ % c k c s ő.
szoló, e lapokban ? tavaly közlött czikk irója hibáalakok átváltozásait ízá?adokon át visszafelé köDuna-Szekcső közel 5000lakossal biró nV^z'jt* san tulajdonítja a fö'dszin meghűlését a ,,kigőzölvethetjük és összehasoniithatjuk. E végett még
város
Baranyamegyében, a Duna mellett. A joob '"gésnek." Hogy a kigőzö'gésnek igen is eredménye
három képet mutatunk be olvasóinknak,melyek a
partok Bátánál kezdődő hegyes része Szekcsőnel • a-hülés, azt második czikketnben magam is kimuVezuvot és a Sommát (a Vezúv tnellékcsúcsát)
egészen a Dunáig nyulik ki; szép szőlőültetvé-*
átalakulásuk különböző változataiban állitják nyék koronázzák a hegy tetejét, melynek előré- tattam De'hogy ez a hülés okozná a harmatot,
azt velem együtt minden szakember tagadja.
élőnkbe.
szen s az e mögött mélyedő völgyben elterülve Szóljon m-lletiünk két erősség. Egyik az, 'hogy
A 2. számu kép görög Strábó idejéből mutatja fekszik az egyszerü mezőváros, az egykori Lu^ioföl a Vezuvot, midőn még működő kitörési kúp nem num helyén. Határa a házadig érő gyümölcsösök- még gondolni is képtelenség, hogy a f'Öldszine a
belőle fejlő gőztől azt a melegséget, melyet neki
volt; csak a Sommá létezett, ez a hatalmas beom- ben s jó bort termő szőlőkben gazdag, s kiterjed adott, azon pillanatban vissza is birna venni.
lott kráter, köröskörül elzárva s belső medenezéje a Duna bal oldalára is, hol a mohácsi szigeten jó Nincs is példa erre Ha egy üveg eflénybe, bárlakható vala. A tűzhányóhegy akkor kialudott- kaszálók, erdőségek és szántóföldek vannak. A mily laposba a szoba levegőjével egyenlő mérséknak látszott.
szekcsői zamatos almát s könnyen eltartható jó letü vizet töltünk s elgőzölögni hagyjuk, ezáltal
3-ik képünk a híres római természetvizsgáló szőlőt Pestre is hordják a gőzhajókon, melyek itt kétségkivül hűvösödik a viz, de soha .-em történik
Plinius idejéből valo, midőn azon borzasztó kitö- ujabb időben rendes állomást nyitottak. Szeren- meg, hogy a pára megfogná az üveg oldalát vagy
rés alkalmával, mely Hereulanumot és Pompejit csés halászata is van Szekcsőnek, mely kiválólag netalán szabadon álló fenekét. A szobában tartott
eltemette, egy uj, magas kitörési kúp állott elé vizában volt egykor gazdag.
virágok is szüntelen gőzölögnek, de soha fem
Az emlitett kúp a jelen század elsö felében a
A város közelében egy dombon még e század harmatosodnak meg. Második erősségünk, hogy
Sommá rovására, annak nyugati szélét magába elején is római épitmény maradványai látszottak, ellenző, eresz vagy borult ég a kigőzölgést legkefólvéve, olyanná fejlődött ki, a milyennek azt 4. de már mind széthordták ujabb építkezésekhez. vésbbé sem gátolják *), még is a harmat keletkesz. képünk mutatja.
Hajdan a Jakosich-család birta Duna-Szekcsőt, zését egészen megakadályozzák. Ugy látszik átaElső képünk az uj töbörkúpnak csak a csú- később a Bezerédyek, s jelenleg a b. Bésán és lában, hogy czikkiró előtt ismeretien az a szakasza
csát tünteti föl, mely körülbelől a régi helyét Sauska családok birják, melyeknek szép uri és a természettannak, mely a melegség sugárzásáról
foglalja el a Sommá nyugati szélén.
gazdasági lakjaik és kertjeik diszesitik a várost. tanit.
Sámi Lajos.
— Itt is állomást tartott a szerencsétlen II. Lajos,
Mivel azonban idézett iró a dérre is kitera mohácsi csatát megelőző napokon, Maczedoniai jeszti helytelen magyarázatát, nekem is ki kell
Képek a hazai népeiéiből.
Miklós házában várva sátrait és tábori készüle- terjesztenem reá igazításomat. Ezen röviden tul
teit Budáról; sőt a nép hiedelme szerint, a csata esünk, mert a dér megfagyott harmat és keletkeIL
után ide vissza is menekült s itt lett valamely zéseire mindazon feltételek szükségesek a mit a
Pandúr a c s á r d á b a n .
titkos boszu áldozata.
harmatéra: éji, derült, csendes idő s elegendő vízgőz a hiirmatfogó tárgy közelében. Csak az a
Ki az ur a csárdában ? . . . Hát az bizony
kérdés marad fenn, hogy: miért fagy hát meg a
váltakozni szokott: hol a szegénylegény, hol a
harmat? E kérdésre egyenes felelet helyett azt
Igazító vélemény
pandúr; ha egyik nem, akkor a másik. Cserélik
mondom meg, hogy mikor fagy meg a harmat, mi
egymást, mint a nappal az éjszakát. Ha összetaa dérről.
aztán az egész dolgot megvilá^osítja.
lálkoznak, akkor baj lesz: akkor hajnal lesz a
Midőn a nap távoztával sugarai mind inkább
földön, piros vérrel festve.
///. A harmat és a dér. > , >
oldalaslag érik a földet, az éjek nyulnak, s még
Jelenleg pandúr ő kegyelmessége uralkodik
(FolyUtáí.)
hozzája huzamosacska ideig derült is az ég, ilyenkizárólagos hatalommal. Szele sincs a szegénylegénynek; ha ott volt is talán, megsejtette a
A melegség akadálytalan és megtérítetten kor világos, hogy a sugárzással vesztett melegség
hivatlan látogatót és elhuzódott egykevéssé, a kisugárzása által a föld felszine kisebb-nngyobb hovatovább hiányosban térül meg, és igy a földmig az tovább áll. Vigye a patvar mentői elébb ! mélységre a felette lebegő levegőnél és ebben színe folytonosan hivesül. Járuljon már hozzá
foglalt vízgőznél alantabb fokra hűlvén, a vele éjszaki légvonat, mely hideg és száraz szokott
Még mind megtalálja inni Iczik gazda borát,
s
érintkező gőzt melegségétől megfosztja és vízzé lenni, bizonyos következés lesz, hogy föld felszíakkor mi lesz a szegény-legénynyel? . . .
Pedig ha rátekint az ember az öregre, köny- változtatja, mely is parányi cseppek alakjában ne, a rajta levő tárgyakkal, 8 a levegővel együtt
nyen elhisz felőle efféle tréfaságot. Az az orr és az a reáülepedik. Ezzel ugyan miga a felszin is felme- a fagyponttól kevés fokkal különböző mérsékletre,
bajusz, hejh, soknak megfelelnek azok. Nem egy s legszik valamennyire; ugrde a sugárzás és ezzel 5 — 3 fokra hül. Érje már ily állapotában egy denem két akó, a mi azok alá beomlott hébekorban. a hülés folyton foly, ennélfogva mindig több-több rült, csendes este, melyet kövessen hasonló éj.
Az az egyetlen szerencse, hogy jelenleg sietős gőz ülepedik le, mig utoljára a cseppek megna- Ilyenkor persze, hogy harmatnak kell ülepedni,
utja van; valami kapeza betyár garázdálkodik a gyobbodnak, meg is szaporodnak annyira, hogy — feltéve, hogy elegendő vízgőz van a levegőben,
szomszéd pusztán; annak a megfenyitésére küld- csaknem merhetni kanállal a — harmatot, mert
•) Ezt is állitja ugyan az idézett czikk irója; de egéték ki; csakugy hirtelenében ugrott le lova hátá- hiszen ennek alakultát irom le ime soraimban.
szen ingyen. Minden tapasztalással ellenkező állítását
ról, hogy megtöltesse a csutorát. Elébb már meg
De most már olvassunk a sorok közt is, és hadd bizonyítsa ő b(>.
B. S.
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— és ha ez az állapot maradna, nem is lenne behozni a közügyekbe: rendeletéből kiolvasni nen
egyéb harmatnál. De nem marad ám így, mert a lehet. „Ha valamely nemzet — ugymond a rendé behozatalára elhatározta, tettének igazságtalanföld szüntelen sugárzik és hül egész reggelig, s let — holt nyelvet használ, minő a latin, az álta ságáról meg ne lett volna győződve, s lelkiismeestveli már is elég alacson mérséklete a 0 foknál eléggé bizonyitja, hogy a felvilágosodás bizonyo rete ellent ne mondott volna. Ellenkeznék e följóval alább száll, minek aztán az a kimaradhatlan fokát még nem érte el, mintegy hallgatva tanusit tevés I I . József egyénisége és jellemével, ellenkövetkezése, hogy a harmatcseppeknek meg kell ván, hogy vagy nincs a nemzetnek saj ít nyelve, keznék a psychologia törvényeivel. És hogy
fagynia rajta. Még pedig úgy megfagy, hogy a vagy fiai nem tudnak azon irni s olvasni, s csak a lelkiismeretét megnyugtassa, cselhez — álutakhoz
gyer levegő az ő változatlanul megmaradt 3—5 latin tanulmányokban jártas tudósok képesek gon- folyamodott.
II. József ugyanis — folytatá Horváth M. —
foknyi mérsékletével nem birja felengesztelni s dolataikat írásba foglalni..."
kérdést intézett a magyar kanczelláriához s általa
csupán a felkelő nap sugarai tehetik azt. A dér
,,Ez tehát, — igy végződik a nevezetes ren a helytartótanácshoz: vajjon alkalmasnak látják-e
feltételei tehát a harmatéin kivül még ez a kettő:
delet
— ez tehát ő felségének érett megfontolás az ügyvitelre a magyar nyelvet ? Es miután a
1) az átalános mérsékletnek a 0 fokhoz közeledő
és
teljes
meggyőződése után a magyar nemzet kormányszékek tagadólag válaszoltak ; ő pedig a
csökkenése, 2) a föld felszínének a 0 fokon alóli
hasznára
és
dicsőségére kiadott rendelete, mely holt latint tovább türni egyáltalában nem akarta:
kihűlése a sugárzás által. A dérhez szít a zúzáltal
azonban
a nemzeti nyelvet kiirtani épen nem annak helyébe tehát a németet kell vala emelnie
mara is, csak azzal a külöbséggel, hogy a dér
szándékozik...
O felsége e rendeletétől semmi hivatalu j tiszti nyelvvé. A tény, hogy a kormánymegfagyott harmat, a zúzmara pedig megfagyott
fölirat
által
sem
engedi
magát elmozditatni.".. stb. székekhez eziránt kérdést intézett, kétségtelen
pára. Az utóbbi csak olyankor alakulhat, mikor
1785.
január
hóban
igy irt II. József egy mi- (okmányokra most ugyan nem hivatkozhatik);
az átalános mérséklet, tehát a levegő is, alul van
a
a
on
n
gyár
főurhoz:
„En
az
ön
nemzetének
tüntetéseiben de a modorból kellmérnünk annak értékét. E k é r f g y P t ° , azaz: a 0 fokon, a midőn tehát a
gőz nem lesz elébb vízzé, hanem rögtön és átme- semmi olyast nem látok, a mi az ész megczáfolha- dést ő ugyanis csak azután tette a kormányszén
et nélkül egyenesen jéggé válik. Mert valamint tatlan érveivel támogattatnék.... A német nyelv keknél, miután eleve értesítve volt az adandó fea
jég olvadás nélkül kőzetlenül válhatik láthatat- egyetemes nyelve az én birodalmamnak; miért lelet minőségéről. Pálffy kanczellár, kivel ez ügy| : 'n gőzzé vagy látható párává, ugy a gőz és pára engedném tehát én a törvényeket s mis közügye- ben tanácskozott, erről eleve is képes volt őt biz's válhatnak — vizzé sürüdés nélkül, ezt az álla- ket egyetlen tartományomban annak nemzeti nyel- tositani, jól tudván, mily nehézségekkel jár egy
potot mintegy átszökve, — jéggé. Alakjuk is el- vén tárgyaltatni? En a német birodalom császára kormányszéknél az ügyviteli nyelv megváltoztatáárulja keletkezésök módját. A dér ugyanis gom- vagyok; minél fogva azon többi államok, melyek na, sismervéna már jobbára magélemedetttanácsobölyded, mint a harmatcseppek, melyekből birtokomban vannak, csak egyes provincziái azon lok kényelemvágyát s irtózását attól, hogy a
fagyott; a zúzmara ellenben parányi tű vagy egy testet képező áliamösszeségnek, melynek feje megszokásnál fogva már szinte önként nyelv és
szálka alaku testecskékből áll, melyek egymás én vagyok. Ha Magyarország volna az első és a oll alá eső latin curialis irmodor s tiszti formák
v
égtibe s egymás mellé ágasbogasoa vannak ra- legfontosabb, ugy annak nyelvét tenném tartomá- is kifejezések helyett most ujakat tanulj mak,
,nyanyelvükön ugyan, de a melytől többen közükodva. Egyenkint és nagyitó üvegen át nézve a nyaira főnyelvévé!"...
Sajnálni lehet,—jegyzi meg erre az értekező ök huzamos Bíc3beni
szálkákat, megannyi háromszegü kis rudacskákíc3beni tartózkodásuk
tartózkodásuk alatt
alatt már
már
nak mutatkoznak, vagyis tudósán szólva, jegecz — hogy a császár Magyarországot birtokai között igészen
é
l k k s mely, tagadhatlan a százados
elszoktak,
<ilakuak. De van ám jókora különbség köztök a elsőnek, s legfontosabbnak nem tartja, holott az ilhanyagoltság következtén, minden képzékenykövetkezésökre nézve. A zúzmara t. i. olyankor kiterjedésére nézve a felső-ausztriai ház birtokai- ége mellett sem volt míg ügyviteli nyelvvé idokeletkezik, mikor minden át van hülve és fagyva nak felét képezi, más előnyeinél s jelentékeny mitva, melyet tehát közigazgatási hivatalos nyelva
földszinén g ennélfogva nincs miben kárt tegyen, állásánál fogva pedig a német örökös tartomá- vé megalkotni kellett volna. Nem lehetett ennéliisrt oly tárgyakra rakódik, melyek a hideget, fa- nyokat felülhaladja, azért Magyarország nélkül fogva kételkedni, hogy ezen nemzetiségűk iránt
gyot kiállani birják. A dér ellenben a növények ausztriai birodalom nem léteznék, valamint a his- részben elhidegűlt u~ak a császár ama kérdésére :
kényes részeire, leveleire, virágaira halmozódik s tóriából kitörölhetetlen tény, hogy Császár O alkalmas-e a magyar nyelv az ügyvitelre ? — taazokat, mint a közbeszéd helyesen nevezi, le- Felségének egy európai nagy coalitiotól hűtlenül gadólag fognak válaszolni, kivált miután a német
forrázza.
(Vésse k6vert.) megtámadott édesanyja Mária Terézia királyi trón- nyelv távolról sem érintetett, s ama, kérdés hordját az 1741-ki országgyülés alkalmával a magya- erejét csak a megszokott latin és szokatlan magyar
rok éltük s vérük érette ajánlásával ifcegvédtók, s nyelv közti választásra vélték kiterjedni. Ha J ó A magyar nyelv ügye afyétmagyar a birodalomnak czélba vett szétdarabolását meg- zsef ez ügybea egész nyiltsággal jár el s világoá^ák
san kijelenti, hogy a holt latin nyelvet kiküszöhazában II. József császár alatt.
M84. aug. havában az egyesitett magyar és bölni elhatározott akarata, a tanácsosoknak tehát
(Szilágyi Ferencz felolvasása az akadémia február 17-iki ercléiyi udvari kanczelláriák egy 'felterjesztést a magyar és német nyelv között kell választaniuk :
ülésében.)
Eétíek az emlitett rendelet ellen. Kérték abban i hihetetlen, hogy a kormányszékek tagjaiból anylatin
nyelvnek meghagyását, vagy hogy addig i nyira kiveszett volna már a hazafiság, hogy nemSzilágyi Ferencznek alkalma volt Bécsben a
mig a németet megtanulja'*, s mig az országgyü zetiségök, nemzeti nyelvök iránt árulókká aljamagyar és erdélyi udv. kanczelláriák levéltáraiban lés egybehivatnék, használhassák a magyart, i sodjanak!
búvárkodni. Kétségtelen, hogy ott sok olyan adat- hivatkoztak Józsefnek saját maximájára, hogj
Szilágyi ebben meg nem nyugodott. 0 —
ai talált, a melyek mások előtt ismeretlenek. nem a nemzet van a fej edelemért, hanem a fejedelen
úgymond — mecrczáfo'.hatlan adagokra épitette azt,
Főkép Erdély történetét a 18. században tette bu- van a nemzetért.
v
a mit állitott; hivatkozzék tehát Horváth is okárlatai tárgyává, és mindenekfelett I I . József
A kanczellária feliratának ép ugy mint a me mányokra.
császár korát. Mint a czimből kitünik, I I . Józsefiek amaz intézkedése ez értekezés tárgya, a mely- gyek felirat-özönének nem volt eredménye. I I
A vita további folyamát érdekeltséggel várjuk.
lyel a német nyelvet rendeli hivatalos nyelvvé a József a leghatározottabban felelt vissza; a k
L.
nem akar neki hódolni, az menjen nyugalomba
* a tin helyébe a magyar korona országaiban.
— a ki nem akar engedelmeskedni — „dem steht
II. Józsefnek újításai közt — melyek fölver- die Thüre offen." É í engedelmességet követelek
Egyveleg.
jék a nemzetet álmából s a leghevesebb vissza— ugymond — a kanczelláriától ép ugy mint a:
— (Debreczeni stdistika.J Az I8b'7-dik évutast keltették, milyet csak a veszélyeztetett
utolsó megyei hajdútól! — Ilyen volt felelete.
ne
ben a debreczeni reformált egyháji kebelében szümzetiség érzete bir fölidézni, — kettő a legneVilágos tehát — igy végzi előadását Szilágyi letett: tí99 fi, és 670 nő. összesen: 1369. Meghalt:
vezetesebb : azon rendelete, műy által a magyar
F.
—
hogy József, midőn a német nyelv behoza- 636 férfi és 605 leány, összesen: 1241. Tehát
*°fonát Bécsbe vitette, mintegy jeléül annak,
°gy többé önálló magyar királyságot nem ismer tala iránt rendeletét kiadta, már előre eltökélt szaporodott az egyház: 128 lélekkel. Házasságra
, > s azon rendelete, mely által a dívott latin he- szándékkal tette azt. 0 czentralistikus államesz- lépett: 335 pár. — A debreczeni róm. kath. egyyett — három év leforgása alatt a németet pa- ményét, melyet maga teremtett magának, oly any- ház hivei közül az 1867-dik évben meghalt: 168.
nyira megkedvelte, és azt az uralma alatti vala- Született: 207; ezek közül fiu: 103, leány: 104
n c s o l t a reánk.
mennyi népekre nézve oly boldogítónak hitte, hogy Házasságra lépett: 66 pár. — Az izraelita közA mi ez utóbbit illeti, ez egyedül I I . József nem irtózott egy egységes nyelvnek megteremté^•itralisztikus törekvéseinek műve, — egy lépés sétől is, habár ez valamennyi népeinek legszen- ségben 1867-dik évben: Született: 38 fiu, 21
a
'ósitásához azon politikának, melyet magának tebb érzelmeit sértette. E boldogitási törekvése leány. Meghalt: 27. jHázasságra lépett: 17 pár.
— (Zsidók az Egyesült-Allamokban.)
Habár
&yaban
megteremtett, s melynek realizálását annyira ment — hogy az államot önszemélyével
ln
yi érdek megsértésével, oly vaskövetkezetes- tévesztette össze, mint X I V . Lajo3, kinek ismere- nincsenek is biztos adatok, hogy mióta telepedtek
meg a zsidók az Egyesült-ÁUamokban, annyit
£gel megkísértette.
tes jelszava „L'etat c'est moi" vala. II. Józsefnek mégis tudunk, hogy 1694. aug. 24-én szintén érj.. A hagyomány azonban e rendelet keletkez- eszeágában sem volt a kiküszöbölendő latint a makeztek oda zsidó bevándorlók. Ezen részben j ó tél 8 a J ^l at 8 aa gt °as al aa t adja
elő. II. József, midőn eltösi-ls- " S
i n — m ' n t n o ^ nyelvnek kikü- gyar nyelvvel helyetesiteni, — ő eleve már a né- módu családok alapiták az első községet „Beth
metet akarta behozni; — világos végül az is, Elohim" (Isten háza) név_ alatt. 60 lakosa volt
dőlésére, előbb a közügyek
kezelésében
a
J
zügyek
kezelésében
a mama- hogy nem a magyar legfelsőbb hatóságok tanágyart „~L hhajlandó
1a •
P
l.
and
meghonositani. De többen a csolták neki a magyar helyett inkább a németnek ekkora falunak,s AzenedoÁbrahám volt rabbijok.
felsrikk i
J
° meghonositani,
Ez volt egyszersmind az első portugál község.
O r ökből
ö k b ö 1 a z z a ll a
íyelv .
ü t a k elő, hogy a magyar behozatalát, ellenkezőleg a magy.-erdélyi kan- Azóta az izraeliták elterjedtek az összes Egyesültv
™ g igen fejletlen,
az egyátalában közigaz- czellária a leghatározottaban irt fel e törvénytelen Allamokban. 1860-ban 77zsinagógájuk volt,s ezek
g Q
kal natlan
WTra l t
:
; ~ s csak ennek hal- rendelet ellen, mely annyira sértette a nemzet közül 13 New-Yorkban, melyek azóta itt és
1 a
klJ ó z s e f
«yeL b.K 7? ^ndeletét a német önérzetét.
Brooklynbari 39-re szaporodtak. New-Yorkban
M Í n t e z a t k o s ta
-, akko
r
í
"
'""Ti
°ács
adói
Midőn
elvégezte
Szilágyi
F
.
értekezését,
125,000 zsidó van, s az Egyesült-Allamok összes
akkor különösen két főur n e v e k e r i
tt> S z i .
Horváth Mihály állott föl, bebizonyítandó azt;, erületén 231,000. Midőn 1850-ben az átalános
nCZ e
Urbaa gF Niczk
hogy a magyar nyelvnek behozataláról igen is isszeirás volt, Mózes vallásának követői büszkék
volt szó. Szilágyi értekezésének éle ugyis ellene r oltak, hogy közülök addig még ki sem volt bevá,
Annak, mit a hagyomány i a v ad oi;<
volt
irányozva, ki történelmi munkájában — mint lolva főbenjáró vétség miatt. — Az izraeliták kö£ * irott emlékekbenSzLg°/iFa^ttSy' megjegyeztük — igen részletesen helyet adott e zül
35,000 kereskedéssel, 7500 kézműiparral, 1425
felfogásnak. Az okmányokból — ugymond Hor- a művészettel és 2730 az irodalommal foglalkozik.
é l e S e n JdZÍ G f e l f g á 8 t a Z n b
váth Mihály — melyeket Szilágyi F . idézett, ez — Öiszesen 147 jótékony intézetet és iskolát alan
nem
tünik ugyan ki, de nem kell feledni azt, a pitának az izraeliták az „Egyesült-Allamokban,
felf0 á88al S z e m b e Q
S
« « Í K Í Í 8 U mW
f
~ "gy^ond mi ezek keletkezése közt törtéit. Lehetetlen, 23,000 közülök ezen államok szabadkőművesei
IL
Józíefnek e S * t ö r t é n e l e m - A z t - m»«rint — hogy I I . József császár, ki felvilágosult és sorába tartozik." — S átalában a kereskedelmi vitDek e l s o b b a
magyart volt szándékában eszes fő volt, — m H ő n . m i g á t a némjt nyelv! lágban jó hírnévnek örvendenek.
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Melléklet a Vasárnapi Ujság 8-ik számához 1868.

TÁRHÁ Z

Mi ujság?
Jozsef császár alatt." Értekezését kivonatban fennebb ismertetjük. Utána Henszlmann Imre olva— (Zilahy Sándor f.) Részvéttel értesülünk a
** („Magyar gazdák évkönyve") czimü vál- sott jelentést „A franczia festészetről." Ut az
fiatalabb
irodalmi kör egy ujabb veszteségéről.
lalat fog megjelenni Kodolányi Antal szerkesz- akadémia azért küldte volt a párisi kiállításra,
Vannak családok, melyeket erősen látogat a sors
hogy
annak
szépművészeti
osztályát
tanulmányoztése mellett, s kiválólag gyakorlati irányu tartasujtoló keze, egymásután ragadván el tagjaikat a
lommal. Megemlítjük egyszersmind, hogy Kodo- za. Most fölolvasott jelentése csak egy részletét halál. Zilahy Károlyban 1864. májusában szenvelányi és Sporzon Pál kiadták jelentésüket azon képezi tanulmánya bemutatásának. Henszlmann dett érzékeny veszteséget irodalmunk; a nagyra
tárgyban, mely végre külföldre küldettek. E után Arany J . jelenté be a folyó tárgyakat: A hivatott ifju fennmaradt munkái élénk tanuságot
munkájuk czime: „Jelentés a gazdasági szak- közoktatási miniszteí egy leiratát az akadémiához, tesznek róla, mily sulyos volt e veszteség. Zilahy
képzés állásáról Franczia- és Németországban, melyben értesiti, hogy az archeológiái bizottság Imrét, a tehetséges költőt és műfordítót, alig egy
Svájcz- és Belgiumban 1867-ben, s ennek alapján megkeresésére a hazában találandó műemlékek éve kisértük kora sirjába. Testvérök, Sándor még
kidolgozott tervezet a gazdasági szakképzés ren- megóvása tárgyában már intézkedett, — csak arra akkor erősnek és egészségesnek látszott, s ime —
kéri még az akadémiát, hogy e tárgyra vonatkodezését illetőleg hazánkban."
egy év alatt ugyanazon rettenetes öldöklő angyal,,
** (Beküldetett:) „Szózat a Szondi-emlék zólag egy utasitást dolgozzon ki és terjeszszen a tüdővész, áldozatává lőn ő is, mely előbb testügyében. Irta Pongrácz Lajos. Ára 20 kr. A tiszta fel hozzá. Szirmay József magán-könyvtárából véreit elragadta.
jövedelem a Szondi-emlékre fordittatik." Kapható egy régi könyvet ajándékozott az akadémiának.
Zilahy Sándor komoly törekvésü fiatal iró
A könyv Aristotelesnek 1578-beli magyar fordíKath Mórnál.
tása — kéziratban — a fordító saját jegyzeteivel volt, ki elöbb tanulni akart, mielőtt irná. Tollá— (A „Protestáns Népiskolai Közlöny") 1868. bővítve. Felolvastatott még Kubinyi Ágoston in- ból csak nehány, elszórva megjelent aesthetikai
évi folyamára a ref. egyetemes tanügyi bizottmány ditványa a Pulszky-gyüjtemény megvétele tár- és kritikai czikk lett ismeretes, tanulmányainak,
által tervezett 600 előfizetőből nem gyűlvén be gyában. Kubinyi inditványozza, hogy a muzeum gondolkodó fejének és magvas irályának tanúi, és
több 420-nál, e körülménynél fogva a nevezett az akadémiával együtt e műgyüjteményt, kikül- egy jelenet „Kupa" czimü tragődiájából, mely a
folyóirat nem fog megjelenni s az előfizetési pén- dött biztosai által megbecsültesse, s az összegnek Karácsoni-jutalomért víva, birálói figyelmét fölzek mindenhova vissza fognak küldetni.
kiegészitésére — mennyiben az a muzeum pénz- ébreszté. Dramaturgi tanulmányaitól, melyeket
— (Pályadijak,) melyeket a Kisfaludy-tár- erejét meghaladná — a kormány kérettessék fel. nagy előszeretettel üzött, érett gyümölcsöt vársaság 1868-ik évi febr. 5-én hirdet. I. Kivántatik A megbecsülésre kiküldöttek Rómer, Ipolyi és hattunk egykor — ha a halál még bimbajában el
a bohózatos színmü elmélete. Jutalma 40 arany. Henszlmann. Hunfalvy bejelenté, hogy a gr. Hadik nem fagyasztja. — Halálát testvérei: Kis Beke
I I . Kivántatik satyra, kötött beszédben. Jutalma könyvtára megérkezett. A könyvtár 12 nagy ládát Laura, özv. Medgy es Ferenczné, Kis Ágnes Becsky
20 arany. A pálya-munkák idegen kézzel, tisztán tölt meg, s különösen a történeti s hadi tudomá- Endréné és Zsigmond jelentik, kiknek gyászához
és olvashatólag másolva, bekötve, lapozva, a nyokra vonatkozólag becses darabokat rejt magá- mi is szivesen hozzuk őszinte részvétünk vigaszát.
szerző valódi nevét rejtő, lepecsételt jelmondatos ban. Tóth Lőrincz pedig bejelenté, hogy Udvar- Zilahy Kis Sándor Zilahon halt meg, 24 éves kolevél kiséretében, folyó 1868-dik évi decz. 31-ig, noki Gyula 2000 frtot adományozott az akadé- rában, febr. 9-kén, s ugyanott temettetett el,
a társaság titkárához küldendők. Megjegyzendő miának.
távol két fivérétől, kik Pesten nyugosznak. —
hogy mindaz I., mind a II. számu pályadíjért verBéke poraira!
** (Az akadémia ez évi naggyülései) márcz,
senyző munkák közül csak az nyerhet jutalmat,
** (Azon volt budai levéltárnak,) melyben
mely nem csupán aránylag jobb a többinél, hanem hó 14—21. napjain fognak megtartatni; ez alka700—800
kötet török, arab és persa iromány volt,
a melynek önálló becse is van. Kelt Pesten, a lommal fog kihirdettetni a Telekiféle díjra hirde— (a bennlakott törökök levéltára) megtekintésére
Kisfaludy-társaságnak 1868-dik évi január 20-ik tett pályázat eredménye is.
** (Az erdélyi múzeum-egylet ez évi nagy gyü- Szilády Áron orientalistánk febr. 16-án utazott
napján tartott üléséből. Greguss Ágost, titkár.
— (Pulszky Ferencz) régiséggyüjteményének lése) Kolozsvártt f. hó 17-kén tartott meg Szabó Bolognába, a m. akadémia megbizásából. Törtétárlata az akadémia palotájában tovább fog tar- József elnöklete alatt, ki a gyülést jeles beszéddel nelmünk, kivált a török-magyar viszonyok földetani, mint febr. 18-ig, a mint egyelőre tervezte- nyitotta meg. Utána a hivatalnokok, u. m. a vá- rítésére aXVI.és XVII.században,kétségtelenül
tett. A tárlat nemcsak e hónapban, hanem a böjt- lasztmányi jegyző, pénztárnok, igazgató, éremtár- becses és gazdag forrással fog gyarapodni. Hogy
ben is nyitva lesz, a mikor a magyarázó felolva- nok és könyvtárnok tartották évi számadó jelen- Mátyás könyvtárának némely maradványai is fől
sások is ujra megkezdődnek. Bezáratása tudtul téseiket. Az igazgató választmányból a szabályok lesznek találhatók Bolognában, azt remélnünk
szerint kilépő 4 régibb tag helyébe megválasztat- lehet, — habár mindaz, a mi a maga korában ama- ,
fog adatni a közönségnek.
— (Uj zenemü.) Beküldetett: „Az első tanul- tak: Szász Domokos, dr. Fischer Lajos, Mosel hires könyvtárból eddigelő ismeretes, nem egyéb,
mányok." Zongoratanulók számára gzerz. Köhler Antal, Kovácsi Antal. — Délután Szabó Ká- mint a római és görög classicusok oly másolata,
roly muzeumi könyvtárnok számos hallgatóság minőnél a tudomány már régóta jobbakat ismer.
Lajos.
** (A képviselőház ülései) hir szerint márczius
— (A nemzeti szinház intendánsa) tudatja a előtt tartott emlékbeszédet Miké Sándor, az el- közepén kezdődnek meg ujra, mert a delegáczió
hunyt orsz. levéltárnok és jeles történelem buvár
vidéki színtársulatok igazgatóival, hogy mint
valószinüleg csak akkorára végzi be munkáját.
felett.
eddigi forditmányait, ugy „A bengáli helytartó"
** (Szabadelvü kör) czim alatt egylet alakult
** (A párisi magyar iparosok) kölcsönösen
czimü vígjátékot is előadás végett — minden dij Szegeden, melynek megjelent programmja szerint
segélyző
egylete 115 francot gyüjtött az aradi
nélkül átengedi.
az egylet a Deák Ferencz által kijelölt irányt emlékre és a honvédek segélyezésére.
tűzvén maga elé, czélul vallja: hatni a nemzet
Egyház és iskola.
** (Perczel tábornokot) meghivták Nyíregyszellemi és anyagi erősbödésére szolgáló szabadházára; igérte is hogy el fog menni. Kolozsvárra
(Az
iskolaügyben)
Peregrini
budavárosi
**
elvü intézmények, a józan demokratia, a polgári
is várják.
tanácsnok, mint előadó, azon inditványt terjeszté
szabadság s a közügyekben a felelősség elvének
** (A pesti honvéd-bál) febr. 19-dikén vigan
Budaváros tanácsa elé, miszerint a tanitók minterjesztésére. Közlönyül a „Szegedi Hiradó"-t váfolyt le a redout termeiben. Igen sok honvéd volt
dennemü egyházi szolgálattól mentessenek fel,
lasztották.
jelen, kik mindnyájan mellökön nemzeti szin kokármiután a sok requiem és temetés most annyi időt
** (A központi honvédegylet titkára) Mikar
dával voltak ékitve. A tábornokok közül Klapka
von el az iskolai tanároktól, hogy tulajdonképeni
Zsigmond felfüggesztetett állomásától, mivel négy
és Vetter vett részt a bálban; Perczel nem jelenfeladatuknak nem felelhetnek meg. Az inditvány
tanu bizonyítása szerint Vidacs János századost
hetett meg. A cs. k. katonatisztek meg voltak
tetszésre talált és elfogadtatott.
egyéni és polgári becsületét mélyen sértő vádakhiva, számosan jelentek meg. A mulatság vigan
** (Az iszlánczi kath. paplakot,) melyet
kal illette volna. Mikar határozottan tagadta
folyt reggelig.
1866-ban tűz tett semmivé, gr. Széchenyi Jánosné
ezt, s a tanukat rágalmazóknak nyilvánitá. Az
úrhölgy egészen ujra épittette saját költségén,
** (A pesti román ifjuság) zártkörű tánczviügy most egy honvédtisztekből alakult bizottság
addig is a lelkészt állandó lakással látván el.
galmat rendezett f. hó 17-ikén a lövöldében. Nem
** (A kalocsai érseki megye) 106 parochiában előtt áll.
volt nagy közönség, de élénken mulattak.
** (A pesti iparbank) megvette azon hatvani
8 164 leány-egyházban 434,745 katholikus lelket
** (Abudai Fáczánhelyiségében) f. hó 17-ikén
számlál. A görög-katholikusok 8606, a keletiek utczai házat, a hol a kir. posta van. Vételár tartott bál alkalmával a feljárati lépcső leroskadt
121,878, a lutheránusok 63,078, a reformátusok 160,000 frt.
s néoy vendég alázuhant. Szerencsére azonban
** („Pesti olvasó-egylet") czim alatt ujabb
41,261, s a zsidók 16,974 főre mennek, tehát
nem történt veszélyes bajuk, s csak könnyü sérümintegy felét teszik együttvéve a római katholi- társalkodó terveztetik; alapszabályait már f ölter- lést szenvedtek. Az igaz, hogy pompás egytánczkusoknak. A katholikus elemi iskolákba 47,607 jeszté.
helyiség!
gyermek jár, mi igen szép arány. — A megye
** (Szomoru kimenetelü párbaj) ment végbe
Ipar,
gazdaság,
kereskedés.
kebelében három gymnasium létezik, t. i. Kalof. hó 18-án. Budán a „Fortunához" czimzett vencsán, Baján és Szabadkán; teljes theologiai tan** (Hevesmegye és a Jászkerület gazdasági déglő egyik szobájában. A vivók Csörgheő minfolyam Kalocsán, s ezenkivül a kapisztránusok egylete) Egerben átalános kiállitást rendez 1868 hivat, és Olay budai ügyvéd sebekbei terhelve
papnöveldéje Baján és Bácson, s a Salvatoriánu- aug. havában; a természetvizsgálók XIII. nagy• hagyták el a bárbaj szinhelyét. Cs. nevezetesen *
soké Szabadkán. Van továbbá az érsekségnek gyűlése alkalmával fog megnyittatni.
j halánték tájon kapott egy vágást, mig O. arczán
mesterképző intézete Kalocsán s jeles leánynö** (A bánsági kereskedelmi és iparbank) ! — a fültől az orrig terjedőleg —lőn megsebesít'
veldéje ugyanott, melyben 50 convictualis, 400 Temesvárott 9 havi fenállása allatt 80,000 forint
külső növendék. Reáliskolák vannak Zomborban alaptőke mellett 23% milliónyi forgalmat mutat j ve. A vérzés mindkét sebesültnél oly tetemes volt»
és Újvidéken, valamint főelemi tanodák is ugyan- fel. Az ideiglenes részvényjegyekért, (melyek • hogy a rögtön oda szólitott dr. L. azt egy mag*
csillapitni nem lévén képes, segitségért kül dott?
ott, és Baján, Szabadkán, Zentán és Kalocsán.
80 forinttal vannak befizetve) 13 % forint oszta- mely dr. G. és dr. K. személyében mégis jelentlékjár, mely azonban nem osztatik ki, hanem be- O. további ápolás végett Balassa tanár ur kórodá'
Köziiitézetek, egyletek.
tudatik az uj 20 ftnyi befizetésbe, mely által a jába, Cs. pedig saját szállására vitetett.
tőke 100,000 forintra emeltetik.
** (Az adóbefizetés) Pesten ez évben tetetni
** (A magyar tud. akadémiában) f. hó 17-én
** (Vásáriad.) Máramarosmegyébe kebele- mérvben fokozódik. A városi adópénztárba j»^
a philosophiai, törvény- és történettudományi osztály tartott ülést, b. Eötvös elnöklése mellett. zett ökörmező községében az országos vásárok l-töl kezdve ugyanazon hó 15-ig, kényszereszk<>'
Elsö értekező Szilágyi Ferencz, értekezése czime: ez idén ápril 27- és 28-án, jún. 30- és julius 1-én, zök használata nélkül, 249,933 ft államadó,
„A magyar nyelv ügye a két magyar hazában II augusztus 31- és szept. 1-én fognak megtartatni. 46,768 ft községi adó folyt be.
Irodalom és művészet.
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** (Ujpostaépület Pesten.) A magyar fővárosnak mindeddig nem volt hozzáméltó és elég terjedelmes postai helyisége. A földmivelés, ipar- és
kereskedelem minisztériuma segitni fog ezen a bajon. A hivatalos lap értesítése szerint ezen czélra
a Károly-laktanya azon hátulsó részét szemelte ki,
mely az országúira tekint s mely eddig, mint
katonai istálló még jobban elronditotta azon tájt,
melyet különben is elég rondává tett a tfherhordó kocsik s lovak ottani állomásozása. Természetes, hogy a laktanya emlitett része újjáépíttetik.
— Tekintve a hely központi fekvését s az előtte
valo utcza szélességét, alkalmasabb hely alig lenne található.
** (A hadseregnél) kék kabátot fognak ezután
hordani a fehér helyett, csak azt várják, hogy a
meglevő fehér készlet fölhasználtassék. Ez a hir.
Ennél különben valami lényegesebb reformokat is
óhajtanánk a hadseregre nézve.
** (Az országos egészségügy ügyében) dr.
Hollán Adolf osztálytanácsos elkészitette és benyujtotta munkálatát a belügyminisztériumhoz.
Remélhető, hogy most már összehivatik a megigért orvosi tanácskozmány.
** (A Ludoviceumban) egy alapitvány jött
üresedésbe, melynél a városi tanács elhatározta,
hogy az alapítványokra beadott pályázatokat nem
Bécsbe, hanem a magyar honvédelmi minisztériumhoz fogja fölterjeszteni.
** (Keszthelyen) a Balaton vízállásának örökös változása miatt tönkre jutott fürdőt társulati
nagyobb erővel szándékoznak ujra épiteni és e
czélra társulat alakul részvény kibocsájtás utján.
** (Szent-Endrén szö'lökiviteli egylet) alakult,
mely már a mult őszön 6000 kosár (20—60 írtjával) fris szőlőt szállittatott Drezdába, Berlinbe,
Boroszlóba, Krakóba, Lembergbe, Prágába stb.
Most még egy második szőlőkiviteli társulat is
van alakulóban ugyanott.
— (A tél Erdélyben.) A kolozsvári ,,Unió"
febr. 18-ki száma irja: Erdélyben akkora hó mint
az idén ember-emlékezet óta nem volt. Az utazó
előtt hó és jégmező terül el, melynek fehér szinét
itt-ott csak az erdőségek szakirják meg. A sánczolatok, mélyedések hóval telve földszínnel egyenlők. Az országutat itt-ott csak a távirdai oszlop,
más helyütt a szekérnjom jelzi, melyre ha fris hó
esik az ut egészen kivehetienné lesz, a hol pedig
a hó-fuvatagot szét kellett hányni, az uton másféi
Ölnyi magas hófalazat emelkedik. — íly körülmények között különösen ha a tavaszon hirtelen olvadás áll be, méltán tarthatni rendkivüli vizáradásoktól.
** (Brassóban) e hó 13 és 14-én igen nagy hózivatar volt; a nagy hó az utakat több irányban
járhatlanokká tette.
** (Halál, méreg miatt.) M.-Vásárhelyit a
»nap" vendéglőnek egyik szobájában, egy jelen'eg állás nélküli P. nevü gyógyszerészsegéd szállásolt. F. hó 12-én estve, két ismerőse látogatta
me
g, a helybeli ref. főtanoda ifjai közül; bort hozattak, s csendesen mulattak. Egyik tanuló 8 óra
^jt eljött onnan, a másik Gergely János nevü ott
öiaradt. — P. és társa 9 óra tájt lefeküdtek, de
^era jött álom szemeikre. Ekkor azt mondja a
gyógyszerész-segéd: „van nálam altató, igyunk
"előle!" egy pohár vizbe beletesz 15 szemernyi
Bakonyt (acetas morphii) felkeveri, felét megisz8z
a, másik felét — a még fel nem olvadt por nagy
'észével— Gergely ürítette ki. Éjfél után a segéd
a
rra ébred, hogy nagy émelygése, fejfájása van; a
természet hányással segitett rajta. Kémülve emlékszik: mit ittak ők az est\e; próbálja társát
ébreszteni; hasztalan. Szalad a gyógyszertárba,
orvoshoz: az élesztési kísérletek nem sikerültek;
Gergely a megivott altatótól örökre elaludt. A
gyógyszerész-segéd másnap reggel följelentette
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magát a rendőrségnél; a szerencsétlen halottat
átalános részvét között, a szülők haza szállitották.

Adakozások Pákh Albert síremlékére.
XXVII. közlés. A „Vasára. Ujság" szerkesztőségéhez beküldettek:
Eperjesről Podhorányi Bálint 50 kr. — Csáktornyáról
Dugovich Pál 50 kr. — Sajó-Szt.-Péterről Vadászy György
40 kr. — Gelejről a V. IL olvasói Rozgonyi József által
80 kr. — Miskolczról Kun Miklós 1 frt.

A XXVIf-ik közlés összege 3 ft. 20 kr.
Az /—XXVl-ik közléssel együtt begyült eddig összesen 1269 ft. 75 kr. 7 db. ezüst huszas és
egy db. bajor tallér.

Nemzeti szinház.
Péntek, febr. 14. „Sheridán " Színmü 4 felv. Franeziából ford. Csepreghi.
Szombat, febr 15. „Észak csillaga." Opera 3 ftlv. Zenéjét szerz. Meyerbeer
Vasárnap, febr. 16. Elöször: „Bengaliai helytartó."
Színmü 4 felv. Irta Laube Henrik, ford. Radnóthfáy S. —
Ez ügyes szerkezetű szinmü nagy tetszéssel találkozott a
közönség részéröl, s valóban egyike is az irodalmunkba
mostanság átültetett külföldi szini termékek jobbjainak. Ez
este egyszerre került szinre Pesten a nemzeti színházban és
a budai népszínházban Ismertetésére még visszatérünk, s
most csak azt jegyezzük fel, hogy a nemzeti szinházban az
előadás összevágó és élénk volt, a mint a sok erővel rendelkező személyzeti öl meg is várható. A főbb szerepeket
Tóth József, Szerdahelyi, Feleki, Szigeti, Lendvai, Felekiné, Prielle Kornélia és Lendvainé játszották.
lletfö, febr. 17. „Bengaliai helytartó," másodszor.
Kedd, febr. 18. „Alarczos bál." Opera 5 felv. Zenéjét
szerz. Veriii.
Szerda, febr 19. „A mamii." Eredeti vigjáték 8 felv
Irta Szigligeti.
Csütörtök, febr. 20. „Észak csillaga." Opera 3 felv.
Zenéjet szerz. Meyerbeer.

Február

SAKKJÁTÉK.
4?>0-dik sz. £ — P a p D e z s ő t ő l ,
(Miskolczon).
Sötét.

$

ündai népszinház.
•w. A budai szinpadon közelebbről két uj darab került
szinre. Az elsö: „A pórul járt finánczkomiszárius,'' énekes
vigjáték, melyhez a zenét iíémet János irta. A darab még
a legközépszerübb müigónyeket sem képes kielégiteni, de
azok, a kik pusztán csak szórakozni és nevetni járnak a
szinházba, várakozásaikban mégsem csalatkoztak, ha e darabot végig nézték. Legfőbb érdemét azok a kedves magyar dalok teszik, melyeket Peti inas és Julcsa szolgáló
leányasszony mindegyre elérántanak, akár van jó kedvök,
akár nincs, akárösszecsókolóznak, akár egymás hajába kapjanak. No de a dalok szépek, habár „Deus ex machina"képen rukkolnak is elé. A darab cselekménye igen egyszerü,
de komikus helyzetek és jelenetek nem kiányzanak benne.
Egy finánczkomiszárus irgalmatlan lefőzését adja elő, kit
utoljára még a tömlöczbe is zárnak, csakhogy annál nevetségesebb legyen. Ugy kell neki! miért leskelődik éjnek
idején a magyar leányok után. A czimszerepet Kassai adta.
A derék Bach-huszárok tekintélyt affektáló, de amellett a
nevetségességig gyávi természetét hiven tudta utánozni.
Nem hiányoztak a sallangos frázisok sem, miket a publikum hatalmasan megtapsolt. Bényeiné és Bogyó a népdalokat
jól énekelték és sok elismerést nyertek.
A másik ujdonság Laube hires „Bengaliai helytartója."
E darabot mind Budán, mind Pesten kétszer adták egymásután ugyanazon a napokon. A ki talán a nemzeti szinházba
be nem fért, az a népszinházban mindenesetre kárpótolva
volt annyira, hogy a kárpótlással bátran megelégedhetett.
Ennél jobb, összevágóbb és helyesebben felfogott előadást
nem sokat láttunk a budai szinpadon. A darabról itt
csak annyit irunk, hogy nem annyiia a cselekvény gazdagsága, változatossága és nagy hordereje, mint inkább a
scenirozás, a jellemfestés és az egészen átvonuló költői
bensőség teszik érdekessé és vonzóvá. Az egész mü a hires
Junius-féle levelekre van alapitva, melyek 100 évvel ezelőtt oly nagy érdekeltéget gerjesztettek mind a politikai,
mind az irodalmi körökben, s melyek Anglia számára a teljes sajtószabadságot szerezték meg. Müvészi és irodalmi
becséért sokáig fenn fogja tartani magát a szinpadon s
kedvencz darabja lesz a közönségnek. Az előadók közül
Császár vivott ki legtöbb elismerést és méltán; a becsületes
jellemű, tiszta hazafi Lord Chatamot, kivel önkénytelenül
is rokonszenvezünk, bensőséggel adta. U f ána Molnár és
Várhidi érdemel dicséretet. Kocsisovszky Borcsa szépen és
jól adta miss Junia Grafton szerepét. Általában az előadás
sikerült. A kiállitás dísze és fényessége nagyban dicsérik
Molnár ügyességét.

Gorö^-orosz
naptar

Izraeliták
naptára

j Február (ó) Sebát, R.

Nap
hos

kél

Hold
hossza |

ó. P- ó. P- f. P| E FarwnijívaH. E Ötvön v jll G 3 Sfirop. SOKoschoíl. 331
6 53 5 34 332 23
, Szakon. Máty. Mátyás
la
1 Adar K. 335 9 6 ől 5 36 344 36
j
lviij.hctvé*[e
j Húshagyó kedd j Váli
336 10|6 50 5 37 356 57
2 Izajás
|13 Alartinián
jllamvazó szer. fi Vietorin
337 10 6 48 5 38j 9 21
3 Izruh
14 Auxentiiu
| Leander
i Leander
338 10 6 47 5 39| 21 59
15 Onesimus
4 Izrael
[Jézus 5 s z . s e b e Ozvald
16 Pamphilius
5 Izsák
339 10 6 46 5 40! 34 57
Roman
| Román
;
17 Elek
6 S. Tr unio 340 l l 6 45 5 41 48
Hold változat aií. • üjhold 23 an 1 óra 49 perczkor délután.
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d
e
f
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h
Világos.
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 425. sz. (jutalom-) feladvány megfejtése.
(Szirmay Jánostól,
Világos.
Sötét.
1. F e 4 - f 3
Hc7—e8
2. h3—h4
Fd6-f8
Hh8-g6:
3'. Vb6—g6:
tetsz sz.
4. Hgó -f7f
ő. Hc2 v. Ff3 — döfmat.

Königgratzben.)
Világos.

1
2. Hg5-f7:
3. Vb6-d6:f
4. V ad mattot.

Sötét.
Hh8—f7
Ke5-e6
Ke6-f7

(Mellék-megfejtés)
1. Fd8-e7
Hc7-e8
2. e2—e3
2. Vb6—c6
f4—f8
3. e3—f4:f
3
e2-e3
f3-f2f
4. Vb6—d6:f
4. Kel—f/2:
tetsz. sz.
5. Vd6-d2fmat
5. V v. H ad mattot.
Egy jeles sakkista (P . . _ - - . ., » „ , c „ i M U l e g ir
,re
e
D • hogy
• . .) Sötét,
következől
feladványról: Szép e feladványban,
a Világos
második lépésére (h3~h4) azért lesz mat, mert lépnie kell.
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Csikváron: Kling Iván. — Pesten: Rakovszky Aladár
Földváry Károly,és Jacobi Sámuel. — Homonnán: Luchkovits Géza. — Atányon: Gyarmathy Pál. — Zomborban:
Purmann Alajos. — ^--Nyaradon : Gérecz Károly és
Debreczeni Gábor. — Miskolczon: Czenthe József és Pap
Dezsö.- P.-Orsön: Kovács György. — Léván: Wayman
Károly. — OeUen: Glesinger Zsigmond. — Egerben: Turcsányi Sándor. — Jászkiséren: Galambos István. — Eperjesen: Schnudt József. — GÖDÖM: Nyull Sándor. — Gyomán: Szalay Sándor. — D.-Horváthon: Szabó Mihály. —
Harasztiban: Gr. Festetich Benno. — Hatvanban: Sipöcz
Ferencz.— Oyaluban: Wertán Győző. — A pesti sakk-kör
c5-b4:
Hc7-e6
Ke5-f4:
Kf4—e3

S W " A- jutalmul kitüzött könyvek a t. megfejtőknek
e het folytán meg fognak küldetni.

TARTALOM.

HETI-NAPTAR.
Katholikus és protestáns
naptár

Szerkesztői mondanivaló.

— Komárom. St. J . Ama czikket mind az on által
kérdéskép felhozott okok tették előttünk érdekessé s kedvessé, t. i. az érdekes tárgy, a történeti adatok, az el nem
koptatott s még közönségünk előtt uj anyag, a külföldi
ismeretek gyarapitása, a hozzáfüzött elmélkedések: de ezek
fölött is s leginkább az, hogy a külföldi tárgyat hazaival
viszonyitotta, s bár az összehasonlítás nem a hazainak ütött
ki mindenben előnyére, de annál tanulságosabbá s egyszersmind buzditóbbá lett épen azáltal. — Az ujabb küldeményt
szintén köszönettel vettük s az ígértet elvárjuk.
— Ácsa. M. Gy. A reclamatio tárgya rendbe van
hozva. Másik kivánságát mielőbb teljesitni fogjuk.
— Szombathely. „A furulyás juhász." A népregék
mindig érdekes adalékok a nép költészetéhez, csak legyenek hiven s eredeti egyszerüségökben adva. Alig hiszszük,
hogy a molnár leányát a nép Emiliának nevezze, s még kevésbbé, hogy igy beszéltesse: „Pásztor, pásztor, fogadd a
zálog-csókot, szerelmem adja a z t ! "
— A „ k é m á s s a n " harangozóról szóló közlemény és
társai, adomáknak gyengék, megtörtént dolgoknak nem
elég érdekesek, s igy a közlést semmi czim alatt sem érdemlik meg.

nyüg.
Ó.

6
7
7
8
8
9
9

P
50
16
42
7
3t
3
35

6. p.i
5 33
6 34
7 39!
8 42
9 48
10 54 ;

i

Gróf Batthyány Kázmér (arczkép). — Feltámadásról
szól az irás . . . — Egy nap egy instructor életéből (vége).
— A manillai földrengés. — A Vezúv legujabb kitörése
(négy képpel). — Képek a hazai népéletből (képpel). —
Duna-Szekcső (képpel). — Igazító vélemény a dérről
(folyt.). — A magyar nyelv ügye a két magyar hazában I I .
József császár alatt. — Egyveleg. — T á r h á z : Irodalom és
művészet. - Egyház és iskola. — Közintézetek, egyletek.
— Ipar, gazdaság, kereskedés. — Mi ujság? — Adakozás
Pákh Albert síremlékére. — Nemzeti szinház. — Budai népszinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. —
Heti-naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.
*

j
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Hivatkozással a magyar vasuli kölcsön aláirási feltételeire ezennel közhirré tétetik, hogy az
aláírások összege le nem szállíttatott, és hogy a befi-

zetések 2-ik részlete azaz 5 0 frank kötvényenkint, folyó évi február hó 15-tól £0-ig vagy

Napoleonsdorban, vagy papírpénzben frankja 47 krajczárral számitva befizetendő.
p j j p A befizetések mindig azon intézetnél teljesitendök, hol az aláirás történt.

Pest, 1868. február 12-én.
Magyar földhitelintézet.
Magyar átalános hitelbank. — Elsö magyar általános biztosító-társasig.
28(2-3)
Dicséretesen ismert szépitöviz,
ugynevezett

HERCZEGNO-VIZ,

mely a bőrnek ifjas friseségét visszaadja s az arczszinét a legkésőbb korig, fehéren, nyulékonyan, tisztán, s lágyan fentartja, az arczot, nyakat, kezet s a
kart minden bőrtisztátalanságtól, u.m. szeplő, májfolt, napégetés, sárga-foltok, pörsenések, orr-vör
"•heny, sömör, hőpörsenés, égetés s arczredöktöl
.
..
"' megóvja. Ezen hathatóságára nézve dicséretesen
ismert szépitószer egyedül s kizárólag valódi minőságben kapható

Ifi

illatszeráruk-kereskedésében
,,a Minervához"

váczi-utcza

21-ik

szám

24 (2—3)

alatt.

.2 "S .S '2

"
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kertész-gazűászati Ügynökség magtárában
Pesten, Józseftér 14-ik szám.

Fő árjegyzékünkből tájékozás végett néhány kelendőbb magvakat ide jegyezünk, mig
február hó első felében igen olcsón jegyzett árjegyzékünket szétküldenénk, mindenki
kivánatára dijmentesen.
forint
1 0 font

Magyarhoni luczerna, ínland
Franczia
„
französischer
Steier here vörös virágú, Sttierklee
Hollandi évelő here, Wiesenklee
Sárga virágú here, Hopfenklee
Baltaczim, Esparzette
T a k a r m á n y fúmastvak. — Fultergráser.
Belföldi perje. — Inlándisches Reigras
Olasz fűmag. — Italieniscbes
,.
Angol fűmag. — Englisches
,,
Franczia fűmag. — i'ranzösisches „
. . . .
' • ' , '
Mohar mag. — Mohar-Saamen
*>.
Bükköny. — Wicken
Takarmány répamagvak. - Fotter Küb<na-Samcii.
Burgundi sárga gömb, - gélbe rundé
mázsája
„
piros
,,
rothe
„
"
Czukorrépa. — Zuckerrtibe
«
Kerti vHeméiiymag. — Geinüses«amen.
Aleeiobb téli káposzta savanyítani, - Kraut für Winter zum Einsauern, das beste
fontja
Korai káposzta, — frühes Kraut
Káposzta kései, — epates Kraut
Karaláb, kései, - Kohlrüben, spate
Sárga répa. — Gélbe Iliiben
Ugorka, nagy, zöld, — Gurken, láng, grüne
• • ••
Mindennemü erdeifa, virág- és növénymagvak aránylag minden lajban a legillöbb olcsó árakon számittatnak.

32—34
42-44
30—83
48
23
8'/s -9
16
22
25
27-28
8 Vi
28
28
20 22

2 80
2 80
3-8.50
—.90
1.60

Gyümölcsfák. — Obstbanme.
3,4, ő, 6 évesek körte, alma, szilva, sárga
baraczk, ringló, franczia baraczkfák
stb.dbja8í),40, 50 60, 70 krigaránylag,
árához képest erősek a koronafáig.
Füge, gesztenye, pöszméte, ribiszke,
málna, szainóezák stb. mindezek névvel ellátva a fő árjegyzékben beigtatva
megláthatok; díszfák, cserjék szinte
megrendelhetők.
A nagyon tisztelt gazda-közönség becses megbízásaiért esedez

Gyökeresszölölövek éssiina vesszők.
Risling, gyökeres, 2 éves, valódi,
ezre
25 forint.
Sima, 200,000 készlet, ezre . 1 0
„
Bakator, Dinka, Trammuni furmint stb
szóval a legjobb borszölófajokból, százanként 8 ft. 50 kr., s nagyban még
olcsóbb árért szolgálhatunk.

VARGA LAJOS,
főügynök.
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Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ÓVAS. Azt tapasstalván , miszerint a Scidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasityányaimmal szóról szóra azonosok és saját nevem aláirásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen
összetéveszthetők,— minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen h«nisitványok megvételétől: bo«y az általam készitett
Seidlitzporok mindenegyes skatnlái, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmárkkal vannakeliátva.

Ara e?y bepecsételt eredeti katulyának 1 ft. 25 kr. — Használati utasitás minden nyelven.

y
ó minőségben és jutányos
áron kaphatók:
kereskedésében Pesten.
Raktára és irodája saját házában
Terézváros, Rombach-utcza 7. szám

TftRÖK. J Ó Z S E F gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt.
UHIi J Ó Z 8 E F ur kereskedésében, gránátos-utezában.

MF" A főraktár létezik: * ^ §

Halbauer G. János
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PHILIPPE KOHN

ÓRA-ÜZLETE /
dicséretesen ismert

Az elsö magyar

Luczernamagvak. — Kleesaamen.

»

>
4S

*os

E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert hán-szerek között
tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél
levö hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rögzötf szorulásoknál, emésztéshiány és gyomorhévnél;
továbbá: görcsök, vese- es ideges bajokban, szivdobogasnál, Idegesség okozta főfájásnál, vértódaiásnaí, csázos togfajdnlomnal, végül hysterlara, bakorra és hazamos hányasra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
gyogyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről,
kik, miután nálok minden, gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü házi-szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egészségűknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőíratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei
g-zdák, tanárok és hivatalnokok, söt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek
ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségűk csupán csak a Seidlitzporoknak rendes használata által állíttatott helyre.

-

|(Patek, Philippe és társa hirneves óragyárosok tanítványa Genfben)

biztos csiraképes jó niinéműségben a legjutányosabb árakon nagy készletben találhatók

10 (3-3)
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Gazdasági és kerti vetőmagvak

(t

2 * >.5-g

ugymint:
Lóhere, valódi franczia és magyar
luczerna.
Lóhere, stájer vörös.
Réthi here, fehér hollandi.
Vadócz (Reigras), angol, franczia,
olasz, belföldi.
Réti csibehor (Spörgel).
Baltaczim (Esparcette).
Cznker- és takarmany-czéklarépa.
Tarló-répa.
Bükköny, mohar, nyári és őszirepeze.
Tavaszi-buza és rozs.
Pohánka.
19 (3-13)
Mtzei komacsin (Timotheusgras).
Bnrnótffl (Pimpinella).
Akáczfa-magvak és más magfajok.
Mnrhasó és trágyasó.
Olaj-pogácsa.
Szappangyökér, vagdalt és őrlö't.
Gabona-zsákok és gyékények.
Gép-o!aj, legjobb minőségü disznózsir és háj.
Angol patent-kocsi- és gépkeoócs.
Fekete lábfőid virágokhoz.
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Hirdetmény.
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VETÖMAG7AK,
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HIRDETÉSEK

'gyek- ll
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FESTEM,
, Dorottya-utcza 2. sz. a., a „magyar király"-hoz czimzett
szállodával szemközt,
ajánlja legkitünőbb, jó és olcsó órákkal gazdagon ellátott raktárát, 2 évi jótállás mellett az alább következö árjegyzék szerint.
"Minden tőlem vásárolt óra, legyen az függő, fekvő, vagy bármely
állásban levő, — általam a legpontosabban s a legszorgalraasban van kipróbálva.
Egy általam kiadott könyvecske, melyben leirva van, miszerint miként lehet egy
zsebórát hosszu ideig rendes állapotban fentartani — kiegyenlítési tabellával együtt,
melyszerint az órák, a napórák szerint igazithatók, — tisztelt vevőimnek ingyért
adatik.
Ezüst henger-órák 4 rubinra
: . . . . 10-11 forint
„
„
arany-íoglalvántiyal, rugóra
12—13
„
„
„
hölgyek szamara
13-15
„
„
8 rubinra
14—15
„
„
kettős födéllel
15-16
„
„
kristály-üveggel
15—16
„
horgony-órák 15 rubinra
16 — 17
„
„
kettős födéllel
18, 20, 22
„
angol horgony-órák kristály-üveggel
18, 20, 22, 24
„
horgony tábori órák kettős födéllel
22, 24
„
valódi remontoir órák (kengyelénél felhúzandó)
. . . .
28—80
„
ti ugyanazok kettős födéllel
85 — 38
„
Arany henger-órák (3 sz.) 8 rubinra
30—32
„
henger-órák arany-köpennyel
34 — 36
órák hölgyek számára 4—8 rubinra
25—28
,, hölgyeknek arany-köpennyel
32—38
40-45
„ hölgyeknek, zománcz és gyémánttal
' " " "
42-45
„ hölgyeknek kristály-üveggel . .
40-45
ugyanazok kettős födéllel 8 rubinra .
55-57
ugyanazok zománcz és gyémánttal . .
36—40
horgany-órák 16 rubinra
46—50
ugyanazok, finom arany-köpennyel
horgony-órák kettős födéllel
65 — 58
ugyanazok arany köpennyel
65, 70, 80, 90, 96
„
kristály-üveg s arany köpennyel . . . . .
60-75
horgony-órák hölgyeknek
36 — 40
ugyanazok kristály-üveggel
48 — 52
horgony-órák hölgyeknek kettős födéllel
50 -55
remontoir-órák
70, 80, 90, 100
„ ugyanazok kettős födéllel
110,120,130,150,160
Inga-órák, hetenkinti felhúzásra
16, 20, 22, 24
„ óra és félóránkinti ütőre
80 — 32
„
óra és negyedóránkinti ütőre
48, 50, 55
Havi regulatorok
30—32
Ébresztők 5 forint, órával 7 forint.
gj^~ Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét
mellett, gyorsan és pontosan teljesittetnek.
Órák cserében is elfogadtatnak.
a,^. Kijavítások, saját szerkezetű szerszámok ea gépek segitségével, Genf,
Brüssel és Paris leghirnevesb óragyárakban 6 éven át szerzett tapasztalatok alapiján 1 évi jótállás mellett, a legjobban eszközöltetnek s olcsóért számittatnak.
Órák, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek.
35 (1—12)
Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 50 kr. számittatik.

Titkos betegségek

és sulyos ntóbajai ellen, sok évi tapasztalás s a világhirü Ricord (egykori párisi tanárának) módszere után, siker
biztositása mellett, rendel
orvostudor.
Lakása Pesten, váczi-utcza 15. sz., a
korona kávéhál mellett.
Elfogad naponkint il órától i-ig
Si (1—12)
Megkereshető levél által

Beküldetett

A legérezhetőbb kellemetlenségek
okozói, mint tudva van a patkányok
és egerek, melyektől gyakran minden szorgalom daczára is alig lehet
szabadulni. Azok kiirtására egy kitünő és biztosanható szert ajánlunk a
*• cz. közönségnek, s ez, az ugynevezett patkány-méreg, gyertya alakban, melynek kétséget nem szenvedő
gyors eredméoyéról alkalmunk volt
meggyőződést szerezní.

Egy darab ára 50 kr.
Valódi minőségben kapható Pes•en: Tárok József gyógyszerésznél
király-utcza 7-dik szám alatt. — Beszterczebányán : Göllner F. — CsakOr
|L nyán : Kárász Adolf. — Eperjesen:
Zsembery Ignácz. — Eszéken: Desáthy István. - Jassenován: Dedo^cs F. — Kolozsvárit: Wolff I. Keszthelyen: Wünsch F. — Pozsonan : Schertz Fülöp. — Sopronban:
'achbofer L. — Soborsinban: Franke
wi- — T.-Ujlakon: Roth Ignácz. —
j e r o c z é n : Bész J. K.— Varazsdon:
ar
- Halter A. uraknál.
17 ( 2 - 3 )

Ezen czégek alatt szintén megrendelhető :

a norvéglaiBergen városból való valódi Dorsch-iiiájlialzsirolaj is.
Ara egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. - Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
előtt vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
vonatott,
a bepecsételt
üvegekben
levö folyadék egészen
épen minden
és azonorvosi
állapotban
van,
az közvetlenül
a
természet hanem
által nynjtatott.
—E
valódi Dorsch-májhalzsirolaj
Európának
tekintélye
általmiként
mint legjelesb
gyógyszer
a mell- és tfidöbajokban, scrophuliu és rachitis, köszvény cs csáz. idolt bőrkiütés, szemgyaladás, ideg- és több más
S»a|okban alkalmaztatik.
M,Wí~kl I
A
gyógyszerész B é c s b e n ,

'

2340(7-50)

BZodaUIe de la société des scte&oe* tu- ]
dustrielle* de JParis.

Semmi ősi haj tBbbé!

HELAXOGÉNE.

Dioqnemare-fól Rouenböl.
8 j á r : Kouenben , rue SaintNicolas, 39.
A haj- és szakáinak pillanatnyi gyors, bármeiy árnyazatxi a
körre nézve minden kártékony
ha»ás nélküli festésére.
Ezen festGsser legjobb ralamennfi eddig használtak közt.
Fi>rakt&r : P e s t e n T ő r ö s
J ő z a a f gyégyai. árnál, kirilyntcza 1. szám.
Ár* S frt 50 kr, postán M krral «*••

HOBBKtaCíttJísíKÍS.aBííífieüíii.aKí'

Pezsgőbor

közvetlen Francziaországból behozva,
íámmentesitve, ládákban 6 palaczkjával
s feljebb a Champagne leghirnevesb
gyáraiból, u. m.
Moét &Chandon á Epernay crémant
rosé
Z ft. 50 kr.
Napoleon grand vin á Ay cretiant
rosé
2 ft. 50 kr.
A fentebbi fajokbó! Vi palaczkokban
1 ft. 50 kr
A pénzösszeg beküldése vagy utánvét
mellett alulírottnál megrendelhető.
A pakolás ingyen. 20 palaczk vételnél 5% engedtetik.
2289 (17-50)

Alexander Floch,

in Wien, Ober-Döbling Nr. 28

Biztos és gyors megölése

patkányok s egereknek,

egy cs. kir. kiz. gzab. patkány- és egér-irtó-szerrel
gyertya-alakban.

a!ódi

k

ható

Egy darab ára 50 kr. a. é.

e8

7-ik
ii? S » P
t e n : TÖRÖK JÓZSEF
király-utcza
ik Z
EF gyógyszerész
g y g y e r é s z urnál,
urnál, király
IP
cSk?«™J?
í r J ? A" yy a22E-- : eGGr öö UUe n8n eeeBrr HH-- -- Brassóban:
Brassóban: Gyertyánffy
Gyertyánffy és
és fiai
fiai -k

ván _ " f f i

P - l e =y áZsembery
J. - E l e k e n : Deszáthy IrtW
I T
K ? ° b 8 n : D ^ ° v i t s J . - Kassán: NovellyA.
^ í £ ~ K o l o " " » « - « : Wolf J. - LuRoson: Kronetter J.
^edelkovits. - Orosházán.- Gabovits Demeter. - Pápán:
y
S
^
T T F'7 ?obo™«"baii: Franke A . - SoproapachíTof
S^h
^SJf^art:
Teutseh J B. _ Tis^a-Ujlakon: Roth Ign.
- Újvidéken S c h r e i b e r F
- ~ Varasdon: Dr. Halter A. - VerécEéo: Bész
J K uraknál
16(3 — 6)
V

ü..,

LJlXJLáLd

Heckenast Gusztav könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-nteza 4. sz. megjelent és minden könyvárusnál kapható :

Titkos

BETEGSÉGEK,

OKMÁNYTÁR

8 nap alatt

minőségre nézve

48 óra alatt

Közli

me

Elsö kötet.

N. 8-rét (42á lap) füzve 3 ft.

A RÓMAI JOG

történelme és iostitutiói.

Titkos betegségek

Elsö kötet :

jogtudor, hites ügyvéd, magyar tudományos
akadémiai levelező tag s a magyar királyi
tudomány-egyetemben a római jog nyilvános rendes tanára által.

N. 8-rét (672 lap.) Füzve 4 ft. 50 kr.

tól

26 év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságában háborgathatnék.
Kende! : d u. 1—4 óráig.
Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leggyorsabban eszközöltetnek.
Lakása: király-utcza, 33. ez. a. I-ső
emelet. 2380 (5—12)

(Kétszázhuszonhét okmánnyal.)

külszerii történelme és a római
perjog.
HOFFMANN PÁL,

K&y6gyittatnak

dr. FUX J.

DÉNES.

A római jog

(ill

ujonnan keletkezettek

Magyarország függetlenségi har
czáiiak történetéhez 1848—1849.
PAP

„zum Storch", Tuchlauben.

bámulatos sebességgel alaposan gyógyittatnak meg,

Tauber orvostndor

volt tábori főorvos által,
l s Ö
S Z á 8 u t 0 n
7
d i k sr
a
!
T
' "
~ - „Szeged
1
városához czimzett kávéház átellenében emeletes házban.
S V Rendel l l órától délutáni 8
óráig. Jutalék díjjal terholt levelekre
válasz adatik
2378 (5 — 12)
f

A SZÜLÉKET ÉRDEKLŐ.

Hosszu időt igénybe vett szorgos tanulmányozásomnak sikerült a gilisztabetegséffnek, mely a gyermekek sorából oly tömérdek áldozatot ad a sirnak, az általam feltalált
„Giliszta-csokoládémban tökéletes gyógyszert állitni elő. Használati módja a szeletek göngyölén olvasható.
Kapható Pesten: Török József gyógytára és A. Thallmayer és társa kereskedésében, s ezenkivül s ^ m ° s bizonylatokat tartalmazó könyvecskémben jegyzett t. bizományosimnál. Ara egy dbnak 20 kr., nálam helyben 6 db. egy ft. — Megrendelhető postautánrétellel az egész birodalomban. l r „
Í
,
,
„, ,

KrflCZer AgOSt S. k. gyógysz. Tokajban.
Nyilatkozat.

Aluhrt cs. kir. birodalmi vegyész, támaszkodva a találmány pontos gyógyszerészeti bonczolásának eredményére. Véleményét ezennel kinyilatkoztatja miszerint Kröczer
Ágoston tokai gyógyszerész ur által „Giliszta-csokoládé" név alatt feltalált és késiitett giliszta ellenes szeletek erős hatásuk daczára is, az azt használók egészségére nézve
— a meghatározott adagon belől — hosszabb használat mellett is, minden tekintetbe*
teljesen ártalmatlanok. — Bécs, márcz, hó 15. 1867.
Kletzinsky V. s. k.,
2255 (10—12)
C 8 . kir. birodalmi vegyész.

**

ll

Tizenötödik évfolyam.

9-ik szám.

JET"«^«—-JOL—

Hirdetés.

sa^«-, legnagyobb vászon gyári raktára

Magyarország és Ausztriában,
Bécs, KflHnerstrasse Nr. 27, im Eckgewöibe der Himmelpfortgasse
%t

„zum Erzherzog Karl

áiuba bocsájtja s szétküldi mindenhová levélbeli megrendelésekre, a pénzösszeg
beküldése, gőzhajó, vasut) vagy postai utánvét mellett, a most dívó magasztalások nélkülöiésé.el, dicséretesen ismert vásznait, fehérneműit, asztalteriték és
váfezonkendö-gyártmanyait

leszállított áron és pedig 35°/o engedinényiiyel.
:"v

Tisztelettel jelenti, hogy a műipar kiállitáson a legmagasb és igy az

| Jíöl vászon- lábravnlók ugvt-zinte perkail és barelientból 2 ft., 2 ft. 50 kr.,
himzéssel 3 ft.
I Hölgyek számára pongyola vagy ejiCOrsettek, perkail vagy finom barchentból 2 ft., 2 ft. 50 kr.; vászon
vagy franczia batizból, himzéssel 3
ftfcOkr., 5 — 6 ftig.
I Nfti alsóazoknyak perkailból 3 ft., fodrozva vagy legfinomabb barchentból
4 ft., horgony vagy hímzett betéttel 5,
6—8 ftig (usiállyal).
| Siöi-harisnyak vagy férfi félhamnyák
1 duczat 5, 6, 8—10 ftig alegfinomabbak.
I Féi fl téli mellények vagy préinezett
alsónadrágok 2, 3—4 ftig a leg
jobbak.
j Luxus férfi-ingek, mümelkl 6, 7- 8 ft

fíORNEUBURGI MARHAPOR,
lovak, szarvasmarhák és juhok számára.

ezüst éremmel

egyedül s kizárólag csak ö tüntette^s_s^ ^ . ^
-._
<ett ki.
Minthogy mi minden levélbeli megrendeléseket legyenek azok bármely n) elven irva a pénzösszeg bel üldéte. vasuti vagy postai utánvét mellett, mindenhova
elszállitaní készeknek nyilatkozunk, teljes jótállás biztositása mellett. Alább kövttkeztttjük szives áttekintés végett jelentékenyen lejebbszállitottgj ári-árjegyzékünket, ugymint:
Kiunburgi vászon férfi-ingek 1 ft. 50 1 duczat vászon zsebkendő 1 ft. 50 kr.,
2 ft , nagyobbféliek ésfinomabbak2
kr-, 2, 8, 4, 5—6 ftig a legfinomabbak.
ft. 50 kr., 3 ft. 50 kr., 4, 5, 6-8 ftig.
Rnmbnrgi vászon nAl-ingek, simák 1 duczat czerna batiz-zsebkendók
1 ft. 80 kr., 2 ft.; finom horgoltak 2
hölgyek számára 5, 7, 9 — 10 ftig a!
ft. 50 kr (sehweiczi formára) ; egészen
legfinomabbak.
uj szabásuak himzéssel 3 lt.. 3 ft. 50 kr.,
4—5 ftig; valamint legfinomabb vá- Asztal- vagy törfliközö-kendók 1 duszon- és batiE-ingrk himezéssel s
czat ára 5,6, 7 - 9 ftig (czérnadamasz).
csipkével (Fantasieparis enne) 6—8 ft.
Egy vá-zon asztalkészület 6 személyre (1 ab; osz 6 ahhozilíő asztalkendővel
I Éji- Ínyek hölgyek srámára hosszu uj5, 6, 8-10 ftig (le-,finom damaszból).
jal 3ft.50 kr.; himzéssel 5 — 6 ftig.
I Férfl-fíatyak 1 ft., 1 ft, 50 kr., 2 ft., 2
ft. 50 kr., 3 ftig; lovagló, franczia- és
magyar szabásra.

A cs. kir. engedélyezett

Egy asztalkészulet 12 személyre (azaz- 1 nagy abrosz 12 ahhozillő asztalkendővel 10, 12, 16-20 ftig (legfinomabb daraasz),
30 rőfös szines ágyneműre taló 8, 9,1
10-12 ftig a legjobbak.
'
30 röf kézifonat-vaszon fehérítve, és
duplaczernából fehóritetlen 7 ft. 50
• kr., 9 ft. 50 kr., ll, 13, 15-18 ftig a
legszebbek.

Üditő-nedv (Restitutions-Fluid)
lovak számára,
Kwizda Ferencz Jánostól Korneuburgban.

Kizáról. szab. 0 Felsége I-ső Ferencz József császár és király által.

Lóköröm-kenócs

kérges, törékeny és kisszerű üreges pataoldalak ellen.

Körömsugárpor

Valódi minőségben kapható :
j
Pesten : TÖHÖK József gyógyszerész urnál, király-utcza 7. sz. a ; Thalljmayer A. és társa; Halbauer testvér; Glafz J. és Uakodczay A. uraknál.
|
Budán: az udvari gyógy szertár ban. — Ezenkivül léteznek még raktárak
^Magyarország legtöbb szab. kir. és mezővárosaiban, melyek időről-időre a legelter-j
Ijettebb hazai hírlapokban közhirré tétetnek.
12(2—6) I
• Hogy a t. cz. közönséget a hamisitványok megvételétől meg-j
7 A ^
l l o • óvjuk, ezennel tudatjuk, hogy csak azon csomagok és üvegek ,
j a valódiak,melyek a kornenburgi kerületi gyógyszertár pecsétjét hordják magukon.

m

Minden mezeigazdának legfontosb feladata legyen az, kogy háziállatait egészségben fentartsa s a netalán megbetegedetteket, a lehető leggyorsabban helyreáLitsa,,
ez pedig a vidéken — hol áilatorvcsi segély ritkán találtatik, felette najjy nehézséggel
jár. Tudva vaa, hogy a betegség megjelenésekor m4r az első segély is nagy fontossággal bir, s minden mezeigazda azon legyen, hogy üdvös gyógyszerekről gondoskodjon,
mely arra leg) ea hivatva, hogy biztos és gondos használat által a gyógyitás erösitőleg
i előmozditsa. Több izben volt alkalmunk e helyt Kwiida Ferencz János kornenj bnrgi gyógyszerész készítményeit és pedig az általa készitett s a cs. kir. ausztriai, kir.
! porosz s kir. szász államokban engedélyezett korneuburici marhaport, mely lényege\1 sen üdvös szer szarvasmarhák és lovaknak, továbbá az Ő Felsége Ferencz József császár
által kizáiól. szabadalommal ellátott íiditö-nedvet fölemlíteni lovak számára. Ismételve
48 rőf belga takács-vászon 22, 25, 30 I indittatva érezzük magunkat e tárgyra visszatérni s lényegileg kiemelni, hogy a t. cz.
ftig (ingekre nagyon ajánlható).
' gazdaközönség és 'ótulajdonosak nagyobb kényelmére Magyarország a az örököstartományok minden szabad kir. városaiban s mezővárosaiban ügynökségeket állítottunk fel,
50—54 röf hasonlithatlan jóféle rnmhol is alkalom nyujtatik fentebb elősorolt gyógyciikkek könnyebb beszerzésére. Emliburifi
vagy
hollandi
vászon
(ké.-iI Flanell férti-in^ek, minden színben
tett ügynökségeknél megszerezhető még r. int uj találmány a Kwizda F. J. által készifonat
és
*/*
széles
20,
25,
30,
35,
40
ít. 50 kr , 5—6 ftig; nyakgallérok 1
tett köröllikenocs lovak számára, a kérges és törékeny s kisebbszerü üreges pata ol60—60 ftig.
duczat 2, 3-4 ftig.
dalak gyógyítására, valamint a pata sugárpor sugár rotthadása ellen lovaknál, mely
szerekkel eddig is a legmeglepőbb eredmények érettek el.
Ingek, melyek min jól illenek testheí, vissznvétetnek.
IPS" A megrendelési forrásokat illetőleg lásd újságunk mai számában megjelent,
Vevők, kik 35 ftért vásárolnak,6 asztalkendőt, kik 70 forintért, 1 legfihirdetményben.
13 (1)
nomubb damasz-teliteket 6 személyre ingyen kapnak.

| A levelek ekép l An dieLeinen- und Waschefabrik W i e n , Karntner
ezimzendök T ) "strasse Nr. 27, im Eckgewölbe der Ilininielpfortgasse, „zum ERZIIERZOG KARL."
|2S84 (3-6)

Ij vállalat j» regények kedvelőinek.

czim alatt egy regéuy-fotyoirfttot indítottunk meg, mely rendesen minden hónap elején
és közepén megjelenő' 6 — 7 ives füzetekben a legérdekesb regényeket közli.
Január elejétől keidve minden hónap elején és közepén jön egy, tehát egész éven
át huszonnégy, csinos boritokkal ellátott 6 - 7 íves füzet, és igy egy év alatt 140 — 150
ív, diszes, nagy regénykiadásban.
A folyó 1868-ik évi folyamot a jelenleg egyik legkedveltebb franczia regényiró,
Ponson du Terrail, „F.gy király ifjusága" czimü rendkivül érdekfes?itő, nagyszerü
történeti regényével kezdtük meg. Ponson a magyar olvasó-közönség eiőtt jó emlékezetben áll .,Az éj lovagjai" czimü regényéről, mely oly nagy érdekkel fogadtatott, hogy
két év alatt háromezer példány kelt el belőle. Az „Egy kirúly ijusága" — ha a regény
rendkivüli érdekessége után szabad ítélnünk — még nagyobb keletnek fog örvendeni.

ELÖFIZETÉSI FOLTÉTELEK

Egész évre vagyis 24 füzet: e
Felévre (12 füzet)
Évnegyedre (6 füzet)

•

6 ft. — kr.
•» il

n

1 „ SO .,

E lapok mindkét nembeli igen tiszt, olvasóihoz!
A láterő megkiraélése s fentartása gyakran megfelelő
szemüvegek által eszközöltetik; épen ugy ártani lehet a szemnek a szemüvegek vagy lorgnettek téves választása által. Nagy
fontossággal jár tehát annak tudása — miszerint hol teljesittetnek pontosan a tisztelt szemorvos urak rendeletei; minélfogva
czélszerünek tartjuk felemlíteni, hogy a szemüvegek választása
szükségelöire ne bízassanak.

WALDSTEIN S.
intézete
optikai
BÉCSBEIV,

legujabban egy fiókraktárt állitott fel Pesten,

(váczi-utcza 9-ik szám alatt)
Rendkivüli kedveasmény.
raktár a legmelegebben ajánltatik mind azoknak, kik latA „Szépirodalmi ctamok" egészevei előfizetői a ,,Nefelejts' mülapjai közöl négyet heréjüket hosszabb ideig fenntartani óhajtják. Ez intézet, kitünő
a félévesek kettőt, az évnegyedesek egyet rendelhetnek meg a szokásos 50 kr. különdís tálmri latcsfti végett máris a legnagyobb részjakért (minden egyes mülapért 60 kr ) Továbbá az egéazéves előfizetőknek megküldjüi U/inhazi
szinh
A füzetek mindig bérmentesen küldetnek szét a t. elöfizetőknek.

Elöfizetési főitélelek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok e g y ü t t : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10,krba, háromszori vagy többszöri
'gtatásnáTcsak 7 krba számittatik. Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad H<c»h<-n: Opprlik Alajos, Wollaeile Nro. 22. és Haasenstein és Voglrr, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Vetter

a s n g á r r o t h a d á s a ellen lovaknál.

30 rőf 5/« széles legjobb minőségü rumburgi vászon lő, 16, 18-20 ítig a
legjobbak.
30 röf krensz vagy gazdaeági vászon ]|
14, 16, 18—20 ftig a legszebbek.
40 — 42 róf kitünö takácsvászon, finom
ágyruhára vagy 12 cöi ingre 14, 15.
18, 22 - 24 f- ig a legszebbek.
'

SZÉPIRODALMI CSARNOK

Pest, márczius l-jén 1868.

Montepin „A vöriis malom" czimü négykötetes (54 ív) regényét 1 ftért (bolti ára 4 ft)
32(1-6)
és „A nemzet vértanúi1' nagyszerü mülapot 2 ft. kedvezraényárért.
vetnek örvend.
A vidékre illusfrált árjegyzékek, valamint szemüveg
S V Eddig 4 füzet jelent meg, melyek a megrendelés beérkezte után azonnal
megrendelési minták egész készséggel küldetnek
elküldetnek.
Előfizetések elfogadtatnak helyben a „Nefelejts" szerkesztőségénél (Sebestyén-tér
1. sz ) Vidéken minden kir.KÍadó-tulajdönoo
postahivatala1. Heckenast Gii«ta*. - Nyomatott
30 (1—3)
saját nyomdájában Pesten HS68 (egyetem-utca 4-dik szám alatt).

Antal.

E napokban azon hirt lehetett olvasni a gyorsasággal előre, mit kétségkivül kizárónapi lapokban, hogy mihelyt az átalánosan ; lag képzettségének, szorgalmának és kitartó
óhajtott honvédelmi rendszer életbe lesz j erélyének köszönhetett.
léptetve, Vetter Antal honvédaltábornagy j
Midőn Magyarországban 1848-ban megkatonatiszti képezdét nyitand azok számára, •kezdődtek a politikai mozgalmak, Vettert,
kik honvéd-tiszti rangot óhajtanak nyerni. mint a 37-dik magyar gyalog-ezred 3-dik
S valóban, ily intézet vezetésére alig lehetne zászlóaljának parancsnokát, Nagy-Váradon
valaki illetékesebb, mint honvédelmi har- találjuk. Itt a városi polgárok tiszteletét
ezunk azon jeles bajnoka, kit az 1848/9-diki teljesen kiérdemlé eszélyes magatartásával,
időszakban, hazafiassága s az alkotmány alattvalóinak pedig, különösen a tiszti kariránt tanusitott tántorithatlan ragaszkodása nak ragaszkodását nagy mértékben birta.
mellett, főleg katonai szakképzettsége tün1848-ban május 30-án tette le az esküt
tetett ki a forradalom tábornokai között. J a magyar alkotmányra, s első lépése az volt,
Elsö ifjúságától kezdve katonai körökben nevelkedett, s a
katonaság iránti hajlamát még
szüleitől öröklé. Atyja Budán
született, s 36 évig szolgált az
osztrák hadseregben mint huszár; 1809-ben a fölkelő magyar
nemesség egy huszárosztályát
vezénylé I. Napoleon ellen, s
mint nyugdíjas ezredes, sok nehéz sebbel fedve halt el. Anyja
Szombathelyről származott s az
Ott nevü huszárezred egyik századosának leánya volt; a mely
ezred 1803-ban a mestre-velen°zei táborozásban vön részt, s
ott ugyanez évben született a
m
i altábornagyunk.
Vetter Antal elsö tanulását
Pécsett kezdette; már 10-éves
korában a bécs-ujhelyi katonai
a
kadémiába adták, honnét hadi
tanulmányainak teljes és kitünő
bevégzése után 1823-ban mint
zászlótartó a 38-ik (olasz) soreredbe lépett, 1830 ban a 27-ik
(német) sorezredben hadnagy&yá lett, s e percztől kezdve
gyorsan haladt előre. 1834-ben
? 19-dik (magyar) ezredben főhadnagy, 1839-ben százados,
J«46-ban őrnagy és 1848-ban
alezredes lön.
1830-tól kezdve 1839-ig Vetter tanár
Voit a hadapródok képezdéjében Grátzban,
*840-töl egész 1845-ig pedig Bécsben graDátos osztályparancsnok, s e korszakban biztak reá a képző-zászlóalj tisztikarának tanitását, Igy haladott Vetter, már a cs. kir
hadseregben, lépésről lépésre, szokatlan

VETTER

ANTAL.

hogy Biharmegye akkori főispánját, Beöthy
Ödönt fölkérte, miszerint kieszközölje a
kormánynál zászlóaljának a déli csatatérre
leendő mielőbbi elküldetését, mi nemsokára
meg is történt. Ott fáradhatlan szorgalma
csakhamar rendet s jó szellemet öntött a
seregbe. — 1848. szept, 2-kán a Máriássyés a 10-dik honvédzászlóalj élén rohammal

vette be a keményen megeröditett s nagy
vitézséggel védelmezett ellenséges tábort
Periasz közelében. A nevezett várost ugyanazon dandárral szept. 12-én vette be, s igy
ezen időpontban az ellenséget legyőzvén,
azt hosszabb időre tehetetlenné tette.
Kitünö működései folytán szept. 2-kán
ezredessé és miután Kis Ernő ezredes más
csatatéren lön alkalmazva, a bánsági hadsereg dandárnokává neveztetett ki. Majd a
hadsereg táborkari főnökévé s az akkortájban szervezés alá vett magyar katonai akadémiának (Ludoviceumnak) főigazgatójává
nevezték ki.
Midőn Mészáros hadügyminiszter az ország északi részén
müködő hadtest parancsnokságát vette át, Vetter Pestre hivatott s ideiglenesen a hadügyi
tárczát kezelte.
Roppant akadályokkal és nehézségekkel kellett akkor megküzdeni a magyar hadügyminiszternek. Ezen időbe esik
ugyanis a dunai hadsereg viszszavonulása Budapestre, a fővárosnak a kormány által elhagyása, mit az ország legnagyobb
részének feladása követett. Az
^-f ..
ellenség nem messze állott Bu-\ /
dától, minden oldalról rosz hirek
• érkeztek. A helyzet valóban kétségbeejtő volt. — Vetter szakadatlanul dolgozott, hogy minél
több készletet szállitson vasuton
és szekéren a Tisza mögé, később
N.-Váradra, Szegedre és Debreczenbe. Január 2-kán parancsot
kapott a hadügyérség személyzetével Debreczenbe átköltözni.
A hadügyminiszteri hivatalban
Budán összehívta az osztályfőnököket, közié velök a kormány
parancsát, s felszólitá öket, hogy
január 4-kén bizonyos órában a
pályaudvarban jelenjenek meg, a kormány
uj székhelyére utnak indulandók. A főnökök
azonban nem követek a rendeletet, s sem a
pályaudvarban, sem Debreczenben nem jelentek meg. Vetter nem csekély zavarban
volt. Debreczenbe érkezvén, a hadügyérség
számára egészen uj személyzetet kellett
teremtenie.

