Tizenötödik évfolyam.

9-ik szám.
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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.

98
Február hóban Vettert az országgyülés
altábornagygyá és az összes hadsereg fővezérévé nevezte ki, de a megkezdett uj hadjáratban a betegség őt megakadályozd.
Ennek következtében kénytelen volt letenni
a .parancsnokságot, s aztán Debreczenbe
vonult.
Betegségéből csak május elején üdült
fel annyira, hogy szolgálatát hazájának ismét
felajánlhatá. Az akkori hadügyminiszter,
Klapka tábornok, Vettert az ország mérnökkari főigazgatójává nevezte ki. De nem soká
maradhatott ezen állásban.
Görgei tábornok s hadügyminiszter elö
terjesztésére, Kossuth mint kormányzó,
Vettert a déli hadsereg fővezérévé nevezte
ki. E hadsereg létszáma a nemzetőrséggel
és az alakulóban levő zászlóaljakkal s légiókkal együtt mintegy 55.000 emberből,
800 lóból és 288 ágyúból állott, Az aradi,
temesvári, péterváradi várak az ö parancsnoksága alá tartoztak.
A Bács és a Bánság, melyet Perczel
diadalmas hadjárata márcziusban oly fényes
eredménynyel szerzett volt vissza, most
ismét egészen veszve volt, s Vetternek minden áron az elveszett terület visszaszerzé
sére kellett törekednie. Ö e nagy feladat
valósítására, az akkori körülmények közt,
meg H tett minden leheröt, a<5 alája rendelt
Guyon és Kmetty tábornokokkal együtt.
Legfontosabb fegyverténye, melylyel 1849diki hadi pályáját be is fejezte, a hegyesi
diadal volt (julius 14.), mely győzelem anynyival jelentékenyebb vala, mert csupán ez
által lön lehetővé, hogy a magyar kormány
Pestről Szegedre vonulhasson, s késöbb kimenekülhessen. De kevéssel ezután Vetter
hadserege tényleg megszünt létezni s az
egész magyar haderő feloszlásnak indult.
Vetter a világosi katastrófa után 10 hónapig maradt még benn s bujdosott a hazában, mig végre sok veszély leküzdésével,
1850-ben junius hó folytán sikerült külföldre menekülnie.— Tizenhét éven át külföldön tartózkodván, hadi tudományának
tökélyesbitésén müködött. Angliában egy
katonai intézetnek tanára volt. Beutazta
Német-, Franczia-, Olaszországot és Amerikát. Külföldön is ernyedetlen törekvése volt
hazájáuak valami hasznos szolgálatot tenni.

I \-K\

1859-ben Olaszországban sietett s a következő évben részt vett a magyar legio
szervezésében, melynek főparancsnoka volt.
De a legio kebelében kiütött zavarok következtében 1861 ben visszavonult s utóda a
parancsnokságban Ihász ezredes lett.
Nem hagyhatjuk még emlités nélkül,
h°gy Vetter, épen ugy mint Klapka és
Mogyoródy, az 18G6-ik évben tevékeny részt
vett a porosz hadseregben szolgált magyar
légió szervezése és vezénylete körül.
Sok szenvedés és nélkülözés után végre
a hazába visszatérve, mindamellett, hogy
életének 65-dik évében van, ép s erőteljes
férfiu.
Jelenleg Pozsonyban lakik, hol öt egyhangulag díszpolgárrá választották, és sok
más kitüntetés érte.

A német császár.
(Ballada.)

A császárt a gonosz kisérti,
Rá gyászt, bút, sorra hint:
Bibora, koronája sérti,
S a porba szórja mind.
„Fölséges ur, mi biint, nagy ok?
Hogy azt ily nagyra veszed?"
,„Az égen hány csillag ragyog?'"
„Ma egygyel kevesebb."
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,,, J Mj ! hátha mégse! Willnegott
Oldj föl e kétség alól:
Menj a sirboltba, s nézd meg ott,
Meg van-e halva jól?
,,,S ha meg van halva jól, hajolj
Rá 8 nézd meg bal kezét,
És mondd el, nem lehelt-e mérget
A sírban, undok vétke szét?"'
„Fölséges úr, én azt hiszem,
Nőd hű és tiszta volt;
A herczeg tiszteié csak, — rajta
Nem száradt semmi folt."
,,,Ne szólj,
Csak menj,
Ua bünös,
S ha nem,

ne szólj! ha tán igaz!
siess hamar;
akkor nincs vigasz,
ez halálra mar!'"

S hű Willnegott indul legott, —
A szél zokogva sirt, —
Megnézte hogy van a halott,
És elhagyá a sírt.
,,,llű szolgám onts lelket belém,
Meghalt-e?'u ,,Meg, igen!
Ujján egy gyűrű s kebelén
Hervadt virág pihen.
Körülte szellő nyög vigaszt,
Ö oly szép, s oly szelid;
Az égbe is beeresztik azt,
Ki oda igy közelit "
,,,Azt mondod, arcza oly szelid,
S ujján gyűrű, — igen,
En adtam e gyűrűt neki
Még lány-éveiben.
Vadásztam Hágnál, a vadászat
Csapongott szanaszét:
Egy hárs alatt ült — hársfa . . . . zöld hárs!
Be szép volt, — csoda-szép.
S azt mondod, arcza oly szelid:
— A bűnös arcza más! —
Oh! jaj nekem! hű Willnegott
Lesz-e föitámadás?
Szelid szép arczát s e virágot
Kell látnom, érted-e?
Gyújts fáklyát, s jer, ma én leszek
A sír kisértete.'"
S jó német, császár éjidőn
Titkon megy; — a fergeteg
Egy barna felhőt rémitőn
Ordítva kergetett.
Elérte, összetépte — jaj! . . .
A császár benyitott
A zord sírboltba, halavány volt,
Ugy állt sokáig ott.
S aztán oly hosszan elmerengett
Ez arczon, — csendesen
Közelgett — ohl ez angyalarcz még
Nem volt szebb soha sem.
Ujján övé a gyűrű, s keblén
Az a hervadt virág! . . . .
S jó német császár ráomolt,
Fájdalmát nem birá. —
Hű Willnegott indul legott,
S felkölti a papot:
,,A császár lelkeért hamar
Csak harangozzatok.
S daloljatok szent éneket."
— Szél zúgott szerteszét:
Csúfolta a csengő harangot
S a papok énekét.
Ifj. Ábrányi Kornél.

A fekete

e ni b e r.

Történeti elbeszélés.
GYŐRY VILMOS-tól.

Emberi természetünk számos gyarlósága
között különösen kettő áll homlokegyenest
ellentétben egymással: az egyik sokkal kevesebbet tenni, mint a mennyit kellene; a
másik sokkal többet akarni, mint a mennyi
kivihető. Mind a kettőnek megvan a maga
szomoru következménye; amazé a szégyen,
eint-'zé a bukás. Minél tágasabb tér esik e
hibák körébe, siralmas hatásuk annál gyá-

szosabb, — és lehet rá eset, hogy ezt is,
amazt is, nemcsak egyesek, hanem családok,
népek, országok siratják.
Jelen elbeszélés e hibák utóbbikának
megvilágositására óhajt néhány színezett lapot felhozni hazánk történelméből.
I.
Szegény sziv bánata.
Innen-onnan épen most lesz háromszáz
esztendeje, hogy mindazok a dolgok megtörténtek, melyekről a jelen sorokban megemlékezni szándékozunk. Az ezerötszáz hatvankilenczedik esztendőt irták siralmas szegény
Magyarországon. Lesz még rá alkalmunk
elmondani, miért éltünk e kifejezéssel.
Őszre fordult már az idö, föld és ég egyaránt mutatták a természet változását.
Hervüdásnak induló volt már minden
alant a föld szinen, s ugy látszék, mintha a
természet maga is nagy haldoklónak tekintené a földet, s az égnek homályos fellegeiből késziti már fölibe a szürke szemfedőt.
Mire a haldokló bevégzi utolsó küzdelmét,
addig majd elkészül az egész szemfedél is,
mely azonban habár ráborul, nem zárja le
mindörökké, hanem nyugodalmas álma után
uj és szebb életre engedi serkenni.
A beállott ősz egyik alkonyán, a szokottnál késöbbi esti órán is halvány méesvilág
tört elö a Nagy-Bánya környéki falucskák
egyik alacsony házának ablaknyilásán. Az
egész kis helységben ez volt már az egyetlen hely, a melynek rezge világa még emberi ébrenlétet sejtetett, a többi hasonló
alaku házikókat, sötét homályba boritá az
éj, néma csöndességbe a nyugalom.
A házikó alacsony szobájában javabeli
paraszt menyecske ült a kemencze patkáján,
ügyes ujakkal pergetve, majd leereszkedő,
majd surranva felemelkedő gyalogorsóját. A
fonó asszony egyik lába ezen foglalkozás
mellett bölcsöt ringatott, melynek jóformán
durva szövetü ágyneműi között piros-pozsgás csecsemő szunyadott. A kemencze melletti vaczkon már két gyermek aludt, egyik
valami nyolcz éves, a kisebbik mintegy két
évvel ifjabb.
A kis szobában semmi egyéb nesz sokáig
nem hangzott, csupán a mécs serczegése, a
ringó bölcső ütemszerü mozgása, az alvó
gyermekek csendes lélekzése, az orsóra felkanyargó fonal zirrenése, — és egy-egy mély
sóhaj az anyának kebeléből.
Lehetetlen volt. elsö pillanatra nem látni,
hogy a gyermekei mellett, virasztó anyának
szivét valami-mély bánat dulhatja. Sóhajtásait nem egyszer megbámult arczain aláperdülő könyek kisérték, s pedig a magányban felhangzó sóhajtás és kiöntött köny
mindig valamely rejtett bánatnak tanúbizonysága. Gyermekei minden élénkebb mozdulatára felfigyelt, — de azért meglátszott
arczán, hogy figyelemmel kiséri az éji csendet a házon kivül is, orsóját néha ölébe
tette, s előrehajtott fejjel hallgatózott. Nem
hangzott fel semmi nesz. Akkor aztán megint
mélyen felsóhajtott és ujra hozzáfogott egy
pillanatra félbeszakasztott munkájához. Várt
valakit.
Jó darabig tartott e várakozás. Végre az
udvarban kifelé rohanó kuvasz csaholása
hangzott fel, de rövid ideig; a csaholást
aztán a házőrző ebnek inkább örömet kifejező nyivása válta fel.
— Jöa — mondá az asszony felvidult
arczczal, s szemeit égfelé emelve, vallásos
ihlettségge! tévé hozzá •— hála Istennek!
Felkelt és sietve ragadá fel a mécset, félretolta az ajtó rekeszét, s kivilágítva a szük
kis konyhába, kiszólott:
— Te vagy, György?
— Nem bizony, hanem én vagyok, édes

hugom — viszonzá egy férfihang az udvar másszor, késő éjszaka, majd fütty, majd kürt
éji nesz, hanem mélyebb jelentőségü figyelfelöl — jó estét adjon Isten!
hangzik közel ablakunkhoz, akkor György meztetés.
— Mihály bátyám, kegyelmed az? — legédesebb álmából is fölriad, megcsókolja
— Bajotok, hála Istennek, nincsen —
kérdé az assony meglepetve - tessék kerül- ezt a kis ártatlant ni a bölcsőben, aztán kimondá a rokon felkerekedve — nyugodtan
jön belül.
siet, és sokszor csak a hajnal veti vissza háza térhetek haza. Adjon az Uristen nyugodalA késő esti látogató elfogadá a nyájas tájára. Nem tudom én —
mas jó éjszakát és a holnapi napra békessémeghivást, belépett az alacsony szobába s
Folytatta volna, de ajkán hirtelen elhalt ges felviradást.
helyet foglalt.
a szó.
Azután haladéktalanul eltávozott.
Az asszony mintegy önkénytelenül, szótAz utcza felöl lódobogás hangzott fel. A
Húga és sógora kikisért ék egész az utcza
lanul hozzáfogott ismét munkájához.
kuvasz megint csaholva rohant ki az eresz ajtóig.
— Utam épen ezen vitt — kezdé nemso- alól.
György azonban vissza sem ment többé
kára a paraszt ember — világosságot láttam
—• Tisza! — hangzék kivülről egy csengő, a szobába. Szeliden megölelte feleségét, megnálatok. Megnézem, mondok, talán bizony férfias hang, nyájas bizalmasan kiejtő a házcsókolá s nyájasan igy szólt hozzá:
beteg van a háznál.
őrző eb nevét.
— Menj be, Anna, és feküdjél le. Ne kér— Nincsen, hála Istennek.
— Ez György ! — mondák mind a ketten dezz, majd megtudod egyszer. Ne félj, jó az
— Hát György hol van?
s kisiettt-k az érkező elé.
Isten, megőriz.
Az asszony lesütötte szemeit. Nem felelt.
Az beköté lovát az istállóba, másik nyeA jövö perczben lova dobogása jelenté,
—• Hugom — kérdé a testvér meglepetve ritö társa mellé, azután nejével, sógorával
hogy ismét eltávozott.
s komolyan — bátyád elött csak nem titko- együtt vissza-bejött a szobába. Szokatlan
De a száguldó paripa nesze el sem hanglózol? Hol van urad?
tünemény, de paraszt-ember létére az volt zott még egészen, midőn a szobácska elrekeAz asszony felsohajtott. Azt felelte aztán: elsö dolga, hogy lehajoljon a bölcső mellé
szelt ajtaján kopogtak.
— Nem tudom.
és csókot ejtsen alvó kisdede homlokára.
Anna megrettent, s nem merte hirtelen
Kettő látszott meg hangja remegésén:
Azután felegyenesedék a bölcső mellett. kinyitni.
elsö, hogy igazat mondott, második, hogy
Egész alakja szokatlan, rendkivüli tüne— Ne félj, én vagyok, — hangzék az
fájt neki e felelés.
mény volt.
előbb eltávozott testvér szava. — Utána me— Nem tudod? — kérdé Mihály részMagasságra nézve megütötte az egy ölet. gyek, meg akarom tudni, mit csinál.
véttel — az asszony ne tudná, hol van ura Fejében hag) ott süvege alól hosszu, göndör
— Ne menjen, az Istenért! — kiáltá fel
ilyen késő este! Elhigyjem ezt, Anna?
fürtök omoltak alá roppant széles vállára, a nő megrettenve, — nem járhat ö roszban;
— Hiheti kegyelmed. Nem tudom.
fekete keretbe foglalva, majdnem egészen ő tudja mit csinál.
Az orsó zirrenve pergett, de a beszéd fekete arczát. Ezen arcz annyira barna volt,
— En pedig gondolom. S ha azt teszi, a
fonala egy időre megszakadt. A férfi vette hogy sötét szine meglepte, megdöbbentette mit gondolok, beszélnem kell vele.
föl ujolag.
azt, a ki legelőször pillantá meg. Magas, sötét
Anna kisietett, kézzel, szóval tartóztatá
— Anna, te sirtál — mondá merően homlokát sürü, fekete szemöld választá el az indulni akarót. Ez azonban nem tágitott.
nézve húga lehajtott arczára — te sokat hasonló, söt még barnább szinü arczától; Ment egyenesen az istálló felé, eloldotta az
sírhattál ma este. Mi bajod yan, hugom?
nagy fekete szemei, igéző majdnem kísérte- ott levö második lovat, hurkot csavart kötő— Semmi — viszonzá Anna, egyet iga- ties fénynyel csillogtak, s erősen hajlott sas- fékén, azt zabla gyanánt bevetette szájába,
orra alatt szénfekete, sürü bajusz simult kivezeté az állás alól, s nagy könnyüséggel
zítva bölcsőben szendergő kisdedén.
ajkai
fölé.
— Az nem igaz, szolgám — viszonzá a
felveté magát hátára.
bátya szigoruabban — nem kérek kölcsön szeDe a mily visszarettentő, a mily meg— Ez majd elvisz a másik után, — mondá
met, a hol a magaméval jól látok. Te sirtál, döbbentő volt a szokatlan arcz az elsö pilla- — ne félj, szolgám, én jó dolgot cselekszem.
asszony! Neked bajod van az uraddal. Meg- natra, vonzóvá lett. azonnal, mihelyt ajkait
A jövő pillanatban éj sötét homálya
változott volna? Roszul bánik veled?
megnyitotta. Lrczes hangjában annyi erély boritá el a második lovast is az aggódó asz— Soha! — kiáltá fel az anya nemes vegyült a nyájassággal, annyi szelídség Í szony ttkíntete elött.
(Folytatása követkelik.)
büszkeséggel — György most is szeret en- határozottsággal, hogy szavait lehetlen vol
gemet.
nem élvezettel hallgatni.
Vele együtt mintha az öröm és boldog
De Mihály nem érte be hugának kitérő
Figyelmessy Fülöp.
válaszával. Kiváncsiság volt-e, részvét volt-e, ság tértek volna vissza az elöbb oly bánatos
Nagy és izgalmas idők sajátsága, hogy az
vagy talán mindakettő, de annyi bizonyos, hajlékba.
egyesek
életét is kalandossá teszi, s oly emberek
hogy sürgető, vallató kérdései meg nem
A szerető nőnek ajkai elfelejtik a szem pályájából, kiknek hivatásuk látszott lenni csenszűntek, mig a gyengébb fél, az asszony, rehányás szavait, ha az igazán szeretelt férj des polgári működésben tölteni életöket, egy kis
végre csakugyan megadta magát.
ujra megjelen családja körében.
époszt vagy egy darab regényt rögtönöz.
Mihály sem merte számon kérrá az érke- v.. J^y történt Figyelmcssy (eredetileg Merksz)
— Senkinek sem szóltam róla, csak az
lülöp pesti polgár eredetü hazánkfiával is, ki a
^ n jó Istenemnek — kezdé könyek között zettől távolléte okát. E fekete ember valami forradalom kiütésekor még mészáros-legény volt,
oly
igéző
varázszsal
birt
környezetére,
hogy
válaszát — hanem kegyelmednek csak elmost pedig miután változatos pályája ezer küzdelmondom. Vesztünkre ne használja. Van már ugy látszék, puszta jelenléte is elegendő arra men 8 veszélyen szerencsésen vezette át, az északValami két hónapja, György egészen meg- nézve, miszerint tetteivel mindazokat kibe amerikai Egyesült-Allamok konzulja (képviselője)
változott. Valami utas emberek mentek át kitse, kik távollétében ezek ellen talán kár a kis Demerarában.
a
kkor erre, papok, deákok, urak voltak-e, hoztatólag emelték fel szavukat.
Figyelmessy apja pesti mészáros-mester volt,
A nép ezen egyszerü fiainak társalgása s a fiu (tllenkezőleg Petőfivel) az apja mestersé^fm tudom, csakhogy azt mondták: jelek
észnek az égen, jelek lesznek a földön és igen gyakran nagyon egyhangu, sőt szaka- gét követte. 1848-ban azonban, midőn a honvédJesz igen nagy hadakozás. Akkor az Isten dozott szokott lenni. Most sem volt külön- toborzás megkezdődött, az erős, zömök testalkatu
ifju is csakhamar felcsapott katonának. A Bocse
'kuldi a szabaditót, és az lesz az a szaba- ben. Mihály elmondá késő látogatása okát, kay-huszárokhoz állott, s a téli hadjárat alatt már
j-jitó, a kinek Isten erőt ad szivébe, eröt ad saját családja állapotát, gazdasága állását, főhadnagyságig emelkedett. 1S49. ápril 11-kén
— de a legóvatosabban kikerülé, csak egyet- Asbóth Lajos akkor alezredes vezénylete alatt á
karjába,
len
szóval is elárulni, hugának férjéről adott Bocskay-huszárok egy p á r százada is Pest alatt
— Karjába? - kiáltá fel a paraszt emvitézkedett; s egyik századosukat Harsányit is
bizalmas
közleményét.
ber __ e r o t a d karjába? Igaz ugy mondták,
elveszték, -tigyelmessy azonnal átvette a század
S hogy ezt annál jobban elrejtse, kissé vezényletét s vitézül megállá helyét. Századossá
hallottam róla én is valamit. Hát aztán,
tovább is ott időzött, mintegy azt akarva neveztetett ki.
Hát aztán — folytatá az asszony a bebizonyítani, hogy csak épen most érkezett, ...., A v i l á gosi fegyverletétel után ő is a török
a
Í egyszerü szavaival — az én uramnak ezz< 1 viszont azt, hogy olyasokról hugával oldre menekülők közt volt, s Kossuth kíséretéhez
:satlakozott,kiőt Viddinben őrnagygyá nevezvén
zóta se éjjele, se nappala. Azt tudja kegyelj rá sem értek volna szólani.
-i,
több izben ügynökéül használta. Mint ilyen,
Egy
váratlan
esemény
azonban
csakha°
hogy milyen erő van az ö karjában,
az országban is több izben megfordult, s itt nem
mar
félbeszakasztá
további
ott
Jdőzéséf.
sem volt sok beszédű, most majd
eg.szer veszélyes küldetéseket teljesitett, melyekNemsokára György megérkezte után, ben élete számtalanszor állt koczkán.
hallgat. Azért ugyan teszi dolgát,
i cselédjeit*), hanem néha ugy elo-on- kurta, de élesen süvöltő fütty hangzott fel
Kossuthtal ment Angliába e ott egy ideig
zik, mintha lelke madárszárnyon járna, a házon kívül.
mint delejező orvos tartotta fönn magát, hogy
György egész valójában összerezzent s a kalandos élet eme legkalandosabb alakját is
jiaskor este, naplementive], dolgunk végeznyugtalan
tekintetet vetett sógorára. Anna j megkísértse. — 1859-ben, az olasz-osztrák háboru
^vei eloltottuk a mécset s aludtunk nyugoűtan viradtig: most sokszor féléjszaka is is megrettent s lopva kérő-könyörgőleg kitörésekor Kossuthtal együtt ő is Olaszországban
volt, s mint huszár alezredes jelent meg, a volt
janom nyögését, mintha boszorkány nyomná, nézett Mihályra.
kormányzó
kiséretében. Az 1859-diki hadjárat
^tan rnég az is megesik, hogy egyszerEbben pedig volt annyi önuralkodás,
után, a Gíiribaldí-expeditióban, mint a magyar
hogy egyetlen arczizrna sem árulá el, miszelégió huszárezredének parancsnoka vett részt,
•*) Népies nyelven a gyermek = cseléd.
rint tudja, hogy az adott jel nem közönyös
a a Nollába küldött légióban is ő vezényelte
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a megmaradt két század huszárságot. A légió kebelében kiütöttznvafok, figyelmetlenség, s felbomláei jelenségek mind többre mentek, mig 1862-ben
Figyelmessy is kényszerült elhagyni a légiót s
Angliába, onnan pedig Kossuth ajánló leveleivel
ellátva Amerikába ment. Lincoln elnök szivesen
fogadta a tettvágyó férfiut és katonát, s csakhamar
alkalmazást is adott neki, egy rendes lovas ezred
vezényletét bizván kezére a javában
dühöngő háboruban. Figyelmessy
vitézül harczolt, s több izben kitüntette magát, mig 1864-ben láhtörés
miatt harczképtelenné nem vált; felgyógyulta után mint haditörvényszéki elnök működött. 1865 elején
Lincoln megöletése előtt kevéssel
konzullá neveztette ki az államtanács által, a brit birtokban levő,
közép-amerikaiDemerarába. Itt van,
s müködik Figyelmessy már három
év óta az Egyesült-Államok szolgálatában.
Hazájáról a föld másik oldalán
sem feledkezett meg. Nemcsak hogy
csalúdj ival folyvást fentartja Összeköttetéseit, — hanem a mult őszszel
érdekes állatpéldányokat küldött állatkertünk számún s most egy nagyobb gyüjtemény összeállításán s
beszállításán dolgozik.
H—e.

létünket. Ilyféle hangulat szállja meg az utust, ha
sötét, csendes éjszakának idején e völgyön áthalad. Messziről mint óra szabályos ketyegése hallik a hámorok vasdöngető kopogása; a ketyegés
lassankint haragos dobogássá fokozódik, feltűnnek a kürtőből kiröpitett szikra-nyalábok, s ablakon-ajtón vörös fény ömlik ki a sötétbe. Odabenn
szintén va'd jelenet tárul elénk: szurtos, félmezte-

A vígtelki olvasztó.
Képzeljen magának a türelmes
olvasó két óriási olaszfalat egymással szemközt állitva ugy, hogy a hol
az egyik kikönyököl, a másik befelé
hajlik, a hol pedig amaz behajlik,
ez utóbbi kifelé szögellik, olyformán, hogy ha összetolná a két falat, épen egymásba illenének ; képzelje e falakat kissé hátradülve, oldalaikon ki-kimeredező fehér mészsziklákkal s egyes mesgyékkel, melyek hol az ember, hol a lerohanó
viz járását jelölik;— ilyenféle az a szoros völgy,
melyet a Sajó hasít, Rozsnyó alatt Berzététől
kezdve Pelsficzig,körülbelől egy óra járásnyi hoszszuságban. önkénytelen az a gondolat támad az
emberben, hogy e két bérczfal valamikor egy
tömeggé volt összenőve, s a rozsnyói öbölben
meggyülekezett viz erőszakosan választotta ketté.
—A hegyek alkotása sajátságos: ha a Sajó balpartján emelkedő hegység tetejére kapaszko___<^JV—~~-ff^—~=_z
dunk, gerincz helyett
mérföldekre terjedő halmos területre jutunk,
mely lassankint lejtősödik délfelé; feltűnők e
fenntéren a tölcséralaku
kisebb-nagyobb süppedékek. E mészhegységben nyilik a hires sziliczei jégbarlang (Lednicze) s a még híresebb
aggtelki
cseppegőkőbarlang (Baradla).
A szük völgyben, a
hegyek tövéhez támaszkodnak Berzéte, Szalócz, Vígtelke, a gombaszögi puszta s végre
Pelsőcz mezővárosa —
közbe-közbe vashámorok és olvasztók. Hogy
a mult időkből is vetődjék némi regényes árnyék a völgyre, a hegyoldalból egy régi zárda
romjai kandikálnak, melyet egykor az ugynevezett vörös barátok
laktak, a hagyomány
ezerint itélve, a környéknek nem nagy örömére. A ki nappal már megjárta a völgyet,
utazzék ott, ha szerét ejtheti, éjszaka is. Sajátságos inger van abban, ha csendes, sötét
este egy lármás, sziporkázó kovács-műhelyt pillantunk meg: a természet csendje meg az emberi
munkásság zaja, a külső sötétség meg a mühely
tüzének kilövellő sugárzata — ez ellentétek lekötik figyelmünket s élénken foglalkodtatják képze-
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Méltán fordul tehát a mi országunk gondja is
vasiparunk fejlesztésére, s méltán tekintünk közérdeklődéssel azon vidékeinkre, a hol ez iparra
alkalmas tér nyilik. Ezek között Gömörmegye
első helyet foglal. A rövid völgyön — melyen az
imént áthaladtunk — két vas-olvasztó van: az
egyik Gombaszögön, a másik, melyet a kép tüntet elő, Vígtelkén. Ez utóbbi a szalóczi vastársulat tulajdona, és kitünő szürke
nyers-vasat állit elő, melyet öntményekhez használnak. Szomszédjában
dolgoznak a szalóczi vasgyárak 15
kemenczével; az innen kikerülő
vas régóta jó hirnek örvend. E falvak lakóinak a szen-, fa-, vas-fuvarozás igen kivánatos keresetet nyujt,
mert bizony e bérezek közé szoritott szűk határban s nem legkövérebb földön a mezei gazdaság nem
igen jutalmas. És mégis azt kell
óhajtanunk, hogy minél hamarabb
váltsa föl e munkájukban a vasut,
mert ez az ottani vasiparnak uj,
hatalmas lendületet fog adni, s ezzel uj kereseti forrásokat is fog
megnyitni, s habár egyelőre ugy
v
látszik, hogy sokakat megfoszt kenyeröktől, visszaszerzi azt nekik
más uton, s a jóllétet nagyobb körre
terjeszti. íly esetekben megforditva
alkalmazhatjuk a példabeszédet,
mondván, hogy a mit elvesztenek a
vámon, visszanyerik a réven.
1
gnyanai
iA
V.'

Figyelmessy Fülöp.
len legények szítják kavarva a tüzet s birkóznak
izzó vastömegekkel. Pedig e vad jelenetben az
emberi nem haladása tükröződik. Hány ezred-éven
át kínlódott az ember fa-, caont-, kőszer.-zámokkal,mig megtanulta felkutatni a hegyek méhében
azt a követ, mely irigyen, szoros zár alatt tartja
a vasat; mig megtanulta, hogy ezt tűzzel kicsal- j

Vígtelki olvasztó (Gömörmegyében).
hatja belőle, azután megengesztelheti és formálhatja kénye-kedve szerint! Ezzel egy uj világ lett
fölfedezve.
A vas az erezek között az, a mi a kenyér az
élelmiszerek között; mindennapi szüksége szegénynek és gazdagnak, földmivelőnek és iparosnak, a béke és a harcz fiának, még a legbékésebb
harezoanak is, az irónak, mióta fegyvere — vastoll.

•

pók.

Sajátságos, hogy a pókoktól
igen sok ember ugyszólva ösztönszerüleg irtózik; ijedten borzad el,
ha véletlenül egy ilyen apró szörnyeteg közelébe jut, vagy azt épen
öltözetén pillantja meg. Ez undort
és félénk tartózkodást valószinüleg
szerfölött csunya és ijesztő alkatuk
s külsejök ébreszti fel, s az a titokszerü alattomos életmód, melylyel rokonszenveznünk csakugyan lehetetlen is. Az a sajátságos
hálózat, melylyel ártatlan áldozatait elfogja s beburkolja, az a hosszas kínzás, melylyel azokat
lassanként meggyilkolja, az a folytonos leskelődés,
az a gyors előrohanás, ha vagy egy légy hálójába
aka'lt — mindezek fölötte kedvezőtlen és visszariasztó benyomást tesznek ránk, s ez oka,
hogy sokan a mi ártani
nem tudó pókjainkat is
veszedelmes és mérges
állatoknak tartják.
Pedig mik a mi jámbor pókjaink azokhoz a
_ _^- --:-^-- s=
sokkal nagyobb, irtóztató kinézésü és valóban mérges pókokhoz
képest, melyeket a forró
földöv buja tenyésztő
ereje hoz létre. Mi csak
egy guyanai pókot mutatunk be ez alkalommal, melyről bátran lehet következtetni a többire is. Guyana igen
forró, termékeny, s a világon talán a legbujább
állat- és növényvilággal biró dél-amerikai
tartomány, melyet az
angolok, francziák és
hollandok közösen birnak. Ez a rémitően rút
állat leginkább a francziák birtokában, Cayenneben található^Különös alakjáért rákpóknak nevezik, s méltán tarthatjuk a pókok óriásának, mert
az állatoknak e fajában a guyanai a legnagyobb.
A guyanai pók nemcsak a legyek, szúnyogok
és darázsok, de még az apróbb madarak, mint pl>
a kolibrik vérét is kiszívja. Mint természethű rajzunk mutatja, teste két különböző, szőrös részből
áll; mindkét oldalán öt lába van,s ezek mindenike
négy ízre oszlik. Lábai feketék, szőrösek s egymáshoz ragasztott hernyókhoz hasonlítanak, 8

minden láb végén egy fölfelé görbült sárga szinü
Nem akarunk itt a háboru okaira s annak
körmük van. E póknak feje előtt két befelé fordi- folyamára bővebben kiterjeszkedni, csak az abisz- van, melyek majd i t t , majd amott ütnek t a n y á t ,
tott faláma van {falúm a bogaraknál az a hegyes szinok hadviselési módjáról és az ország sajátsá- rövidebb vagy hosszabbidőre,sonnan intézik h a d és erős csáp, melylyel zsákmányaikat megragad- gos katonai szervezetéről sorolunk elé nehány érde- meneteiket. A tulajdonképeni seregnek ezt a z
alkatrészét 50,000 főre bocsülik.
ják), ezek hasonlók az ollótlan rákéihoz; ezekkel kes adatot.
E g y franczia kalandor, Bisson gróf, kiről
tépi szét áldozatát. Erős hálót fon, melyben a
Tódor császárnak az országban hadseregén nehány év előtt oly sokat beszéltek, saját élményei
nagyobb rovarok is megés tapasztalatai nyomán
akadnak. Harapása a
következőleg ir az abiszsérült helyen kegyetlen
"
sziniai csapatokról:,, Az
fájdalmat s azonfelül
*?*"?
abissziniai hadseregtakolyanszerü lázakat idéz
J^V'-TA^V •
tikai modora felette hiáelő, mint a milyenek
.,,;'" \'V'^Sx;., ";\S-X\x \
nyos. A csapatokat két
mérges kigyó harapása
••;:.*'> >V• \" v0.A'".-': ,-•
vonalban állitják fel. a
után szoktak jelentkez••"' •. .,:*!':.^"^ '..^ ..:•('$&
lovasság a szárnyaknál
ni. Már csak szőrének
működik, az arczvonalt
puszta érintése is csapedig gyorslövők fedeláncsipés gyanánt hat a
zik. A gyalogság hosszu
bőrre*
görbe kardot, lándzsát
és paizsot visel, s mindig
vad rohamban támadja
Tábori élet Áttemeg az ellent. A könnyü
szi 11 iában.
lovasságnak igenjó lovai
vannak, s a gyors mozA háboru, melyet Andulatok és ügyesség t e golország Tódor, abiszkintetében
valósággal
sziniai negusz (császár)
csodálatraméltók. A r o ellen folytat, az egész
hamnál a kantárt eleművelt világ
figyelmét
resztve, csakis térdeik
fölkeltette Afrikának e
és ezombjaik nyomásásajátságos,felkeresztyén
val kormányozzák lofélbarbar, országa iránt.
vaikat, s karjaik a harczA villongást magok az
r a teljesen szabadok. A
angolok idézték elő, kiklovasnak rendeaen egy
mulatságos dolognak
kardja és két lándzsája
tartották, hogy egy „bar
~~
•
van; az utóbbiakat hab a r " fejedelemmel ok
Guyanai pók.
nélkül kikössenek; e fejitódárdákul használja,s
jedelem pedig tulajdonképen csak félbarbar. s éveoO—40 lábnyira biztokivül nincs más támasza, s pedig ez sem igen bizkig élt az angol konzullal, Plowden-nel, j ó barátsan talál. Minden'knek van egy szolgája, ki kardtos, legalább, az utóbbi évek alatt nem egy lázadás
ságban s legbensőbb meghitt embere hasonlóképen
dal kezében s a veszélyre nem is ügyelve, az ellenangol vala. Hanem utoljára bizalmatlan kezdett len- tört ki a katonaság között. A régi tartományi fő
ség sorai közzé kénytelen nyomulni, hogy a hajini az európaiakkal szemben s ezen ninc3 is miért nökök a fejedelem j á r m á t , kit ők feltolakodó jött- tódárdát, melyet ura eldobott, ennek ujból viszcsodálkoznunk; előbb igen j ó véleménynyel volt az mentnek t a r t a n a k , nam örömest hordozzák s az szahozza. E lovasság valóságos dühvel rohanja
uralkodó is meglehetős keményen bánik velök.
meg a zárt négyszögeket. Minden hátrálást szé-

Vizáradás által meglepett hadcsapat Abissziniában.
csakhamar csa-

Az abissziniai bátor s félelmet nem ismerő, s a gyenteljesnek tartanak; a lovas abban keresi di
franSí
f g b b ^ angolok és maga nemében jeles katona. A császár hadserege csőségét,
Gg a r 0 t e s t a n s
hogy tüzes lovával a gyalog katonák
okai £ t ' ™ é l P
,
^ katholikus téritők az mintegy 40,000 emberből áll, kik az egész hadkül
feje
fölött
tova ugrat, s ha több ilyen merész lovas
déae'k
^f
^ m voltak nagyon kedvesvenke
vetti. 1
vésbbé akkor, midőn a császár észre
a d i
\ « B . , P 1 °maták által politikai cselszövé8zk
<«eiűl engedték magokat felhasználtatni

erőnek ugyszólva magvát képezik, és a fejedelmet
mindenüvé követik. Ezen kivül még oly vidékeken, melyek nem elég biztosak, mint pl. a galláknál és mohammedánoknál, számtalan apró csapat

juthatott a gyalogság háta mögé, akkor megfordulnak és hátulról támadják meg azokat. A gyorslövészek, valami 20,000-en, kósza csapatokban
harczolnak, jól czéloznak és hideg bátorságot tanu
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•itanak Fegyvereik jók, de a puskapor felette ' minél hirtelenebben történik a fagyas. A szemnek hülését tettlegesen meggátolta. A mi egynek sirosz mert minden lövész maga kény telén azt készi-. is kilehet mutatni azt ily formán - l é i . hideg került, másnak is sikerülhet. En pedig a türelmes
tPni'Tüzérséaről ali" lehet szó; ez a fegyvernemaj időben, mikor az átalános mérséklet a 0 tokon olvasónak ebben is, másban is sike;t kívánván,
Brassai Samu.
cXzárnaí! nem tetszik, - ő nem a számitás em- j jóval alább áll, kiakasztunk a szabadba egy hév- ezuttal bucsut veszek tőle.
mérőt. Megnedvesitjük a gombját
bere, mindent egy rohamban szeretne letiporni.
' ' közönséges
"
"
Az abissziniai katona mindenesetre vitéz, de mérsékletü vizzel s aztán lessük, mi történik veA mamelukok lcgyilkoltatása.
útonálló és rabló. S bárha magok is a le. A mint a viz gőzölög elfelé, a kéneső szüntef
szegényebb földmivelő osztályból kerülnek ki, len száll, mig 0 fokhoz érkezvén, a gombon maA mamelukok legyilkoltatása Mohamed Ali
mindazáltal földjeiket, a hol csak lehetséges, min- radt kevés viz egyszerre megfagy rajta. Ebben a által e század elején egyike Kelet vérengző, borpillanatban
jól
ügyelve
látni
fogjuk,
hogy
a
kéndenütt könyörtelenül kirabolják és elpusztítják.
zasztóan érdekes történelmének legkiválóbb lapjai
15—20 évig folytatják e nyugtalan életet. Nem eső egy-két fokkal feljebb hág, de aztán megint közül; az álnok, hideg vérü számitás és hősi vakszáll
még
alább,
mintsem
a
környező
levegő
mérritkán történik, hogy a vén katonák barátokká
merőség, áldásos czél és vérfagyasztó eszközök
lesznek, smiután jódarabig vigandobzódva és pusz- séklete hozná magával. No már a gombon meg- oly látványa merül itt fel, melyet olvasóink előtt
fagyó
igen
csekély
mennyiségü
vizből
kibocsátott
títva éltek s magokat mindenféle bűnnel jól megmelegségnek egy részét elveszi a hideg levegő, ujból feltüntetni nem tartunk érdektelen dolognak.
terhelték, szigoru bűnbánókká válnak.
Elbeszélésünk érthetőségeért szükséges kissé
A közkatonákkal szemben a fejedelem nem mást a kigőzölgés ragad el, egy harmadik részt a visszapillantani mind a mamelukok, mind különöigen szigoru; vidám életet folytathatnak, sakicsa- sugárzás enyésztet el, s a megmaradott részecske sen Mohamed Ali történetére.
pongó napokért, melyek nem nagyon ritkák, köny- mégis elég erős a megfagyó viznél sokkal nagyobb
A mamelukok hasonlók valának a janic-ároknyen kimenthetik magokat. Az élelmezés rosz; — tán ezer annyi — tömegű kénesőt egy pár fokkal hoz, kik 1826-ban konstantinápolyi legyőzetésükfeljebb
rugtatni.
Hát
már
a
növény
vékony
leveminden katona lisztben kapja ki részletét, s ezért
kel végződő lázadásuk alkalmával megsemmisíttetrendszerint neje vagy egy szolganő mindenütt lét, a nagyobb mennyiségű megfagyó vizből fejlő tek. Felszabadított rabszolgákból, albán, dunavimelegség,
mely
csaknem
veszteség
nélkül
megy
követi, hogy a konyháról gondoskodjék. A nő
déki, cserkesz, georgiai hadifoglyokból alakult
hűségesen kiséri férjét, bármily terhes legyen is az át egyszerre beléje, hogy ne támadná meg érzé- hadtest volt, melynek a sheik lófark-zászlója ép
kenyen?
Veszteség
nélkül,
mondám,
mert
a
leut s a konyha-edényeket fején visszi utána. Gyak
oly szent vala, mint a janicsárnak az ezred bográn megesik, hogy egyik-másik katona neje utköz- irt kisértvényben a fejlő melegségből az oroszlány- rácsa. Mindkettőt a hagyományos testületi szelrészt
a
hidegebb
levegő
veszi
el;
holott
dér
keletben gyereket szül, — az ilyet aztán a negusz minkezésekor a levegő a 0 foknál feljebb, s a növény lem , a zsákmány és uralomvágy tartá össze,
dig örökbe fogadja.
levelénél épen jóval feljebb való mérsékü, a köz- mindkettő növekedett hatalomban, mígnem veszéSokszor megtörténik, hogy abissziniai hadselés által költöző melegség pedig oda siet, a hol lyesek kezdenek lenni a szultánra nézve. Egyipreget ides-tova kószálása közben a nyári hónapok
kevesebb van. Már ha a növény levél csak 6°-ra tom a kalifák kimúlása után török uralom alá
alatt a leghevesebb vizáradások lepik meg; néha
is van hülve, ha 60°-nyi melegség neki rohan, a jutott, s ezek alatt lettek a mamelukok ismeretepedig az azok általhirtelen földagadt folyamágyak
különbség 66" fok; és ha 15 fok mérsékletü sek; tizennégy bey-ök fokonként magához ragadta
épen végzetteljesekké válnak.
levelet 66 fokkal hevebb, azaz forró vizzel leön- a tizennégy tartomány feletti uralmát, s e katonai
Egyszer Tódor császár hadseregével együtt
tünk, bizony elforráza, s épen ugy el a hideg 6 kormányzat felett egy diván állott a sheil-el-bela basilói völgyben táborozott. Meredek hegyfalak
foku levelet a fagyó harmatból fejlő 60° melegség, led, vagyis főkormányzó elnöklete alatt. Selim
zárják be azt, miként sok folyam-völgyet ez ors a hideg által már is gyeagitett sejtéit össze- szultán alávetette őket rövid időre, de a bey-k
szágban, és egy hadosztály meggondolatlanul a
zúzza. Természetes hogy némely növény kénye- csakhamar visszanyerték hatalmukat és az alkiszáraz folyamágyban települt meg, kétségkivül
sebb mint más. A pázsitfűnek sovány és erős sejtü rályt tehetetlen báb szerepére szoriták.
azért, hogy kényelmesebben áshassanak vizgödrölevele nem egy, de több rendbeli dérnek is daRégi időktől fogva nyögött már Egyiptom e
ket s gyüjthessenek fát és füvet. Az emberek nem
czol; paszuly, dinye stb., meg a tengeri levelei féktelen harczfiak elnyomása alatt, kik egymás
is gyanították, hogy a felföldön heves záporeső
ellenben áldozataivá lesznek, s velök együtt, ha közt is folyvást vetélkedének, s örökös viaskodás
hullott. Egyszerre csak valami zajt vesznek észre,
még csirájukat is bántja a dér, maguk a növény- és gyilkosságok között éltek. Pusztításaiktól egy
melynek jelentőségével nem tudtak tisztába jönni.
tövek is.
helység sem volt ment, s a fold népe, látva, hogy
A férfiak hirtelen fölragadák pajzsaikat és lándzsáiAz ártalom eszméje az óvszer kérdését kelti: fáradságának gyümölcse tönkre tétetik, becsülekat, megnyergelték lovaikat, mig a nők nagy sietséggel kapkodták össze a konyhaszereket, s mind- ol almazhatni-e a növényt a dértől? Ha a kér- tes szerzemény lehetetlen és a vagyonibiztonság
nyájan elsiettek, hogy a hegyekre mászhassanak. dést szoros és határozott értelmében veszszük, nem létezik — maga is tolvaj és gyilkos, here,
De ezekben a völgyekben kevés ösvény van, maly szintoly határozottan felelhetni, hogy igen is, a hazug és reménytelen tömeggé lőn. A merre e
fölfelé vezetne, s a mellett azok is nagyon mere- nővén) t meglehet menteni a dértől, következőleg vad harczosok küzdhelyei vonultak, mindenfelé
dekek és keskenyek, ugynevezett „kecske-ösvé- ennek ártalmaitól is. A dér fogalmához szorosan legázoltatott a szegény földmives vetése, felpernyek'', melyeken az ember csak fáradsággal hatol- hozzátartozik az a körülmény, hogy a levegő zseltetett szerény kunyhója; zsákmány-szomjuk,
hat előre. E szük ösvényeket a sokaság tolongása mérséklete itt alant a 0 fokot meghaladja. Ha alább ragadozisuk e sergeket Egyiptom utolsó és legcsakhamar elzárta, legtöbben a völgyből sem tudtak száll, akkor már fagy és zúzmara áll be, s ezektől nagyobb csapásává tevék, mignem Mohamed Ali
kijutni, s mielőtt egy negyed óra eltelt volna, a a kényesebb növényeket semmi egyéb nem ment- megsemmisité őket.
Mohamed Ali született Cavaleaban, Rumeborzasztó zugás és robaj egészen közelökben volt. heti, csak fűtött virágház. A tiszta és valódi dér
A sárgásbarna viztömeg egyetlen iszonyu áradat- keletkezését ellenben meggátolja s e szerint ártal- lia, a görögök Epirusának egy kis városában,
ban hömpölygött lefelé és utjában mindent magá- maitól is megóv mindaz, a mi földszin sugárzását Pirrhus születési helyén. Atyját még zsenge koval ragadott. Több száz ember, nő, ló és öszvér ellenzi, vagy helyesben szólva a melegségnek az rában elveszítvén, a cavaleai kormányzó vette
lelte sírját e borzasztó vizözönben s az egész hadi által okozott veszteségét megtéríti. Tehát minden pártfogása alá s nevelteté a katonai pályára, hol
ellenző, ernyő vagy eresz s.tb. mi a föld felett ki szemessége, éles esze, bátorsága által nemsokára
készlet elpusztult.
kitünt, annyira, hogy a kerület adószedőjévé neKépünk e vérfagyasztó jelenetet ábrázolja, van terjesztve. Az ily takaró azonban nemcsak nem
mely Abissziniában oly gyakran előfordul, s mely- szükséges hogy a földet érje, hanem még rosz is, veztetek ki, mi nem épen könnyü tiszt ama tájavalamint rosz lenne oldalvást is becsinálni; mert a kon, hol minden paraszt fegyveres és — adógyünek annyi
annyi ezer ember esik áldozatul majd minden levegő és gőzök szabad mozgása azátal gátlódván, lölő. A fiatal harczos keveset törődött ezzel;
_____
Sámi Lajos.
évben.
az ugy befojtott növény, a mint mondani szokták: behajtotta az adót szép szerivel, ha lehetett; ha
megpárlik, s amit nyertünk a vámon, elvesztjük a nem, erőszakkal.
Igazító vélemény
harminczadon. Szükséges továbbá arra is ügyelni,
E foglalkozás mellett még igen jövedelmező
hogy minél nagyobb darab földet fedezzünk hézag dohánykereskedést is üzött, mignem a francziáka dórról.
nélkül az ellenzővel; mert ha kis foltot óvunk, a nak Egyiptomba betörésük alkalmával magasb
körüite való föld akadálytalanul sugározván, meg- végzete felé kezdé haladni. A Cavaleaban kiállíIII. A harmat és a dér.
hűlése az óvott növénytő földjét is meghűti a me- tott háromszáz főnyi hadcsapat kapitányául nevez(Vége.)
legség közlése törvénye szerint.Eszerint kettősen tetett kies bim-basi czimet kapott annak elismer„Ugy de hogy forrázhat a fagy?" kérdi nem hibáznak, a kik egyes növénytöveket akarnak tetéséül, hogy rendes katonaság tisztje. Magaviegy olvasóm. Erre én azt felelhetném, hogy szer- felforditott virágcserepek reájok borításával men- selete rövid idő alatt felkölté Kussuf kairói
ves testeknek épen úgy és oly formán árt a teni a dérről, minthogy ennek az eljárásnak kormányzó figyelmét, s ez az ifju epirotát nagyobb
mérsékletnek nagy és sebes változása, midőn me- mind a két rosz következése, melyeket az imént hadosztály parancsnokságára emelé Jussuf bey
alatt.
legről hidegre, mint midőn hidegről melegre einliték, bizonyosan meg lesz.
Az albán csapatok fizetése hátralékban volt,
Jó móddal intézve az irt óvszer jó eredménye
megy át. Azok a finom sejtecskék ugyanis, melyekből állanak utóvégre a szerves testek, az ál- azonban szintoly bizonyos. Alkalmazása szüksé- mi nagy elégületlenségét támasztott és AU meglati és növényi állományok, a mérséklet erős gét is könnyü kilesni, mert estve a hévmérő állá- tagadta az engedelmességet, mig sérelmök orvováltoztával összezúzódnak s az életműködésre al- sából, az ég derültségéből s a levegő csendességé- solva nem leszen ; parancsot vett megjelenni a
kalmatlanokká válnak. Megérzésünkkel is tapasz- ből csaknem bizonyosra ítélhetni, hogy dér fog kormányzó előtt éjszaka; de nagyon jól tudta ő,
taljuk, mert a csipös hideg szintoly fájdalmasan azon éj folytán keletkezni. Hanem az a bökkenő, mit jelent az ily magányos látogatás, s azt felelte,
égeti a bőrünket, mint a sütő, erős meleg. Hanem hogy egy terjedelmes kertet, egy tengeri földet hogy fényes nappal, katonái között megtalálják
ez a magyarázat a jelen esetre nem ilhk, már csak vagy épen tagot, egy szőlős hegyet vagy kertet őt. Kussuf érzé a veszélyt s Kairóba hivta az
azért sein, mert nem a dér fagyialja meg a nö- amugy hirtelen befedni nem lehet. Ez esetekben albá i testőrséget Taher pasa alatt, hogy egyik
vényt, hanem a növény fagyialja dérré a harma- t hát bizony csak az illető növények életerejébe s a hadparancsnok ellensúlyozza a másik befolyását;
tot, Ázt mondóin hát, hogy a dér épen meleg- jó szerencsébe, — hogy t. i. nem lesz nagyon csi- azonban csalatkozott. A fizetés kérdésében egy
' pos a dér, vagy az ég beborul, lanyha szél kelet- érzelemben valának ezek Ali harezosaival, s mintétjével csíp és forráz.
Ez a majry^rázat nem fog sem csudásnak, kezik stb. — kell vetuünk minden reményünket. den módon sürgetek Kussuftól, végre pedig meg• ették a fellegvárat, Kussem képtelennek tetszeni oly olvasónak, aki jelen Ezek közül csak egyet kisértettek meg utánozni támadták a palotát, be >
czikkeimet nemcsak figyelmesen olvasta, hanem a mesterséggel, u. m. a borult eget, oly formán, sufot kiűzték és az alkirályi hatalmat Taher pasa
bennök foglalt tanúságokat eszében is tartotta. hogy éjre kelve vagy oly korán, mig a harmat kezeibe tevék le. Ez azonban zsarnoki rendszabáLáttuk ugyanis, minő tetemes mennyiségü meleg- még nem fagyott dérré, az illető darab föld szelére lyai miatt már három hét mulva elvesztette a kormányt, mely aztán a mamelukok kezébe ment Át
séget, sőt hőséget nyel el a jég, midőn vizzé ol- nyirkos ogazt hordottak, s meggyujtván,
— , .. füstöt
,
Ibrahim, Ozmán, Bardissy és Mohamed Ali ve«
vad. Ezt a meleget a víznek, mikor jéggé fagy, | csináltak, mely elterjedvén az egész földön ellenzérlete alatt.
ki kell adni, s ki is adja annál észrevehetőbben, ; zőül szolgált s a kisugárzást és a földszin további
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A porta egy magas rangu pasát küldött a
Ha veszély fenyeget, bátorságunk nem fog hiánykairói ügyek rendezésére; de ezt, a hatalmat keze- zani."
°
*
gerparton fekszik, és csak fel kell szedni! Ámde
ikbe vett sheik-ek mindjárt partraszállása után
ugy
van evvel, mint a Duna aranyával. Valamint
Saim ezután összehivatott minden tisztet
megragadták és kivégezek. A mamelukok fékteitt is az arany kimosása annyi, sőt néha nagyobb
csapatvezetőt,
zászlótartót
s
kitünőbb
vitézt
s
len hatalma végre veszélylyel fenyegeté Alit is,
munkába kerül, mint más napszám, ugy ott is a
ki nem tartozott e testülethez; ez okból a ravasz mecrDarancsolá hogy készek legyenek pénteken pénzcsiga halászata rendszerint csak annyi haszőtet a fellegvárba kisérni.
epirota összeveszte a tüzes Bardissyt kormányzónot hoz, mint más becsületes keresetmód, mert egy
—
(Vége következik.)
társaival, és utoljára ő maga megtámadván Barkauri értéke felette csekély Bengaliában, hová a
dissyt, kiüzte a városból s visszahozta az elébb
Malediváktól 12,000 darabnyi csomókban kerülkikergetett alkirályt, kit most pusztán tervei eszA kagylópénz.
nek, a kauri a legkisebb pénz és a legszegényebb
közéül szándékozék használni. KonstantinápolyMidőn az emberek közt a közlekedés annyira néposztálynál majd az egyedüli. Harmincz-negyban sejtették nagyravágyó terveit s 1804-ben
ven körülbelől egy pengő krajczárt ér. Mégis
parancs adaték ki, hogy az albán csapatok térje- megélénkült s az áruezikkek száma annyira sza- lehet ott, mint mondják, egy kauriért valamit
porodott,
hogy
az
ősi
cserekereskedés
alkalmatnek vissza hónukba, engedelmesebb harezosokat
venni. Ertékök egyébiránt az árfolyam (Cours)
tervezvén Egyiptomba küldeni. De Mohamedet a lanná vált, eszközről kellé gondoskodni ennek szerint majd fel, majd lemenő félben van. 60—80
katonák pasájuknak kiálták ki; a porta gyenge orvoslására. Mert p. o. Pál, kinek búzája volt, irauri egy pony-t vagy punu-t tesz, melyekből 32
volt Egyiptomban, a mamelukok mindenhatók s vásznat szeretett volna érte becserélni; de Péter- (tehát 1920 -2560 kauri) egy rúpiára megy.
a kormány erős kezekbe jutott. Mohamed ügye- nek, kinek vászna volt, nem kellett épen akkor
Belső-Afrikában a közönséges pénzt képezik
sen játszott a portával: hol fenyegeté, hol meg- buza. Mikép egyezkedjenek tehát? Kellett valamit
s
irányadóul
szolgálnak a kereskedésben. Itt kétkigondolni,
mit
akárki
is
cserébe
elfogad,
mert
hunyászkodott, mig végre övé lőn a szép ország.
szeres
értéket
nyertek. Bengaliából évenkint 100
tudja,
hogy
ő
is
könnyen
tuladhat
rajta,
és
igy
Kursid pasa a mamelukokat fellázítani igyekvék az uj pasa ellen, rnit ez örömmel látott. E<;y támadt npénz eszméje. Eleinte bizonyos közkeletű tonnánál több kauri kerül az angolok által Guinagy kelepczévé tette Alexandriai, lesbeállt min- áruk, leginkább élelmi czikkek szolgáltak ily cse- neába, s onnan idegen kereskedők által Szudánba
s más belső afrikai tartományokba. Egy minkali
den bástya, minden ház megé, aztán hü csapatfő- reeszközül. De még ez nem volt kielégitő. Támadt
arany, melynek értéke 1ft.45 kr., 3000 kaurit ér.
tehát
a
pénz
azaz:
közmegegyezéssel
elfogadott,
nökei által felbiztatá a bey-eket, hogy ők is seDahomey-ban, a kinek asszony kell, 20,000 kaurit
giteni fogják, csak bízvást törjenek be. A mame- magában ugyan semmire sem használható dolog,
a
királyi palotának ajtója elé rakván, magát n
lukok bízván e szavakban, megragadák az első de a mit árujáért mindenki elfogad, mert tudja,
porba veti (a nők a király egyedárusága levén),
hogy
tőle
is
akárki
fizetéskép
elveszi,
melynek
kinálkozó alkalmat és zeneszó kiséretében beronmire neki nő adatik. — Könnyebb kezelés végett
tanak a városba — de csakhamar látták tévedé- tovaszállitása végre nagy nehézséggel nem jár.
zsinórra szokták füzetni e pénzdarabokat, melyek
Az első pénz anyagának oly becse volt, mint
süket. Ali hadai, valamint a lakosság oly dühöhamisítását ól nem kell tartani.
sen megtámadták őket egyszerre minden utczában, az áruk értéke, melyekért cserében elfogadtatott;
Használatuk az emlitett országokban felette
minden házból, hogy egyik állásból a másik után aranyból, ezüstből készült, melyeknek kis mennyikiverve, nagy részök lemészároltatott, 8 e naptól ségben is jelentékeny becsük van. — Magyaror- régi. Ebu-ouahab és Abuzeid el hazán, két arab
fogva félelmes lenni megszünt a rettegett had- szágban is, kevés mo-toha korszakot kivéve, egész utazó, kik 851 — 877 ig Kr. sz. u. Ázsia legtávoIII. Károly idejéig nem veretett más, mint ezüst labbra eső vidékeit beutazák, emiitik már a Maleö
és aranypénz, — de azután oly pénz is készült, divák leírásánál, és beszélik, hogy ott a tengeri
A törökök meggyengitvén ekként a mame- melynek anyaga nem felelt meg a neki tulajdoní- csigák egy nemét, mely ,,Kabtege"-nek hivatott,
lukokat a szintoly engedetlen Ali által, most ezt tott értéknek; csak a közmegegyezés adta neki pénz helyett használták. Viharos időben a tenger
'gyekvének eltenni láb alól. Futár jött hozzá becsét. Verettek pénzek rézből, vegyérczből, sőt színére feljönnek, és akkor kókuszpálma-ágakkal
Alexandríába, felszólitván őt, hogy Kairóba men- vasból és ólomból is. Végre készült — melynek halászták ki őket, melyekre ráragadnak. — Szint
jen, hol a saloniki pasasággal fog felruháztatni; ugyan anyagát tekintve semmi értéke nincs —
oly régi használatuk Afrika belsőjében, hol már
de a vén rókát nem lehetett oly könnyen meg- értéktelen darabka papir; de a bizonyos tudat,
az első odakerült európaiak e pénznemet találták.
fogni. Tudta jól, hogy a pasaság megett a selyem- hogy azt minden nehézség nélkül értékének megDr. Stoy J.
zsinór rejlik. Nem távozék harczosai köréből hanem szinlelt alázattal felelé: hogy nagy sajnálatára hadainak lázongó állapota nem engedi
Egyveleg.
távozását, bármily hő is vágya megjelenni a szul— (Teknösbéka-vadászat Chattam szigeten
tán küldöttje előtt. Ugyanekkor nagy pénzösszeAusztráliában) E lakatlan szigetcsoporton szageket szórt Konstantinápolyban mindenfelé, fenyebálytalan hegylánczolat huzódik keresztül. A tűzgetett — mignem a szultán látva, hogy Mohamed
hányó hegyek kitörései nagyon gyakoriak. A
Alitól semmikép sem menekhetik 8 az orosz háboru
meredek sziklákat fekete korom boritja, s a nöis küszöbön áll — jobbnak látta engedni és nemvényzetnek hire sincs, csak itt-ott zöldéi egy-egy
Pénzkagyló.
(Cypraea
Moneta.
L.)
sokára kiadatta a formaszerinti frmánt, mely
fa.
Forrás
is nagyon
kevés
van, s a hajósok csak
Alit az egyiptomi alkiráiyságban megerősité és
ii
i
—
"•^»oi5 van, s a naiOsok osalr
akkor
tehetnek
itt
vizre
szert
h
d
felelő
áruért
vagy
más
belértékkel
biró
pénznemért
ünnepélyesen behelyezé.
kicserélhetni, lehetségessé teszi forgalmát
Mohamednek főgondja lőn most a még fenníly belértéknélküli csereeszközök közé tar
maradt
egyetlen
veszélyt
elhárítani:
megsemmitornak
azon dolgok is, melyek még másnap L"
s
'teni a mamelukoknak még meglevő maradvá- pénz helyett használtatnak sok, mivelt \él\u
n
terménye ezen szigetnek a s z á r a z f ö l d U e k n T b S
a
g
yait.
csonyabb fokán álló népeknél, melyd
"
es rak. A galapagoi teknósbéka roppant nagyságu
egy-egy három mázsánál is többet nyom. Csaknem'
1811-ik év február havában Mohamed Ali
^agához kereté Saim beyt, a mamelukoknak akkor
, vagy a kiknél még nincs annyira ki hajmeresztő látványt nyujtanak, a __ i n t r o p p a n t
terhüket hordják, s előre döczögnek nehézkes
Kairóban mulatott fővezérét, hogy értekezzék fejlődve a műipar, hogy azokból r>fW ll •> •
Ve
le a vahabiták elleni hadjáratról, mely arab tudnának. A Maria-szfgLk ( M á i E S o T a í lépteikkel, kinyújtva kigyóalaku fejőket, s nyakuSe
kat. De mindemellett is keresett czikk ezen roo
cta már évek óta lehetetlenné tette a Mekkába pap.rv a sta g ságu kerek, teknyősbéka héjból kés"ü
Ea
rándokolást, és hadjárat által volt megsemmisi- pénzt használtak, melyek közepén levö lyuknál pánt teknősbéka, mert a legizleteeb tápszerek
e
egyike Ausztrália partjain. Oly kövérek, hoTy a
» »
ndő. Óhajtását fejezé ki AU, hogy a mamelukok fogva zsinórra fűztek. De ez W i a u
k u l
1 0 e
sütéshez
sem vajat, sem zsírt nem kell alkal™ •
pénznek
készitett
tárgy
volt
M
?
S
°
'
^'nt barátai, zászlója alá sorakozzanak s osztozEzen allatokat nagyon Könnyen vaíaszszak TnaSv
U
n a k rnind a dicsőségben, mind a zsákmányban, ben előforduló tárgyfkat
előnyök, hogy husok sokáig eltartható — K<rv
nyiltan, meghitten szó't a beyhez, közié vele nécsoportot^ tartogatott egy izben egy hajó- melí
e
teit s kikérte az Övéit. Saim bey éles eszü
másfél évig evezett a tengeren, s mikor e hoss*,,
tober volt, de most hitt e nyíltságnak és viszonzá
idő mulva a békákat leöldösték, ép oly k ö J t
zt. Fejtegeté, mint kell a csapatokat a Veresvoltak, mint elfogatásuk alkalmával Az utas k t
e
nger partjaira szállitani, elfoglalni a jedédi szonemcsak élelemmel, hanem még itallal is bőven
ikk-*" k'üzni a vahabitákat caralembi-i erősségé- tt L,»n). M.jd „ü-fi hóm-, t o j i . T d . s Z ; latiák el, mert nyakuk tövénél
i
o ^ u^i
ül- A büszkeségének szórt tömjén elfeledteté
gyülöletet ellensége, rokonainak, vitézeinek gyilf
osa ellen s dicsekedve felszámlálgatá, hány lovam
nagy
kincs a hajósoknak.
° eseten
te
thet fel, hány gyalog-csapattal rendelkezik;
- (Hasznos jegyzetek.) Mikor gyümölcs}.
en
magvakat vetünk el, hVvpKiinLi •• ^f"'",,6*
elbizakodott felfuvalkodottsággal
K nhéjá Z va,
Erős
és
nagy
ímevaktof
í
^vetkezőkre,
mit az epirota ravasz tekintete jól látott. A
n a g 7 é s é
ilyen
s
az
anróhll
P
' k ö z epesből
igen nyájasan végződött, s Mohamed
lenni ,2okott,Mépíi
nyen s az apróból gyenge csemete válik. I_y van
végül Saim beyt, hogy legközelebbi pén-*
jelenjen meg tisztjei, csapatvezérei és kitüE csiga roppant mennyiségben találtatik
bajnokai kiséretében a várban, hogy -tteV
ék
idia partjain, kivált a Maledivák (Mile-szi- vekből oitott
oltott ra
f ! tkésőn
? - " íkerül
? i Vtermésre.
° 7 ' h 6 g y e S 82evégleg döntsenek a mamelukok szereplőé
c; • korul, melyek számra 12,000-nél többek,
a kezdendő hadjárat alatt.
k Í n e k klC
?™y, v e t e m é n y e s e van, de abba
cioindiai félsziget déli csúcsától, Komorin fo- is 8 z e r I t i
g J P a r
aC8kát Ü l t e t n i :
'én e látogatásról, Saim
bey
azonnal
•o>. kissé délnyugotra, messzire huzódnak le 8 hSitlt
'egajánlatosabb
i«7tif>if- és főbb " — u
••Ko
' l délfelé. Más lelhelyök még a Suluk-sziutján ke>k közti tenger is.
A h Mohame
g 7
<l
E csiga Keletindia némely vidékein: Beno-a.
körmeik
— Szerszámfát legjobb deczemberben vágniközé
Jiíban, Tibetben, Kaudaharban, valamint AfrTka ^ e hóban levágott fenyü 16 évig tartott a földbelsejében : Szudánban, B.-imbarrában, Haussaban ben, s akkor ,s belől kemény volt; a februárban
n ^
f g7 Ö r e ^ Ő S Z v o l t ' k i n e m tudott
tött- vr t a l á l n l a dologban, a rögtön felkiúl- IMnomeyban, Szofalában közönségesen váltónén'
l
•''Meg vagyunk csalva!"
"-' Volgái.
? a többiek nem figyeltek szavaira.
X z t
gondolná az t m ber, elsö pillanatban ott
"Annál roszabb, — szóltak — ha igy van. ...
könnyen lehetne pénzhez jutni, hol a pénz a t e "
O
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fiai, neje, leánya, s a két utóbbinak síremlékei a sása s folyó tárgyak következtek, miket zárt ülés
Böszörményi László sajtópöre.
genuai temetőben, Kossuth képviselővé válasz- követett, hol a társaság pénzügyeiről volt szS.
** (Az elsö magy. iparbank,) mely eddig már
tása stb. — Előfizetési ár 2 ft, díszkiadas 5 tt.
Az esküdtszéki tárgyalás Böszörményi László
1200-nál
több taggal bir, és összhitele meghaladja
A pénzt ápril 10-ig kell beküldeni. Az első füzet
sajtópörében febr. 27-kén megtartatott. Vádlott
az
egy
milliót,
márcz. 1-én d. e. 10 órakor tartandó
ápril végén jelenik meg, a többi gyorsan utána.
már 22-kén kérelmet adott volt be a sajtóbiróság
— (Honvéd-Album) czim alatt megjelenendő közgyülésének tárgyai lesznek: az évi jelentés,
elnökéhez, a tárgyalásnak márczius 20-ig való
diszműre hirdetnek előfizetést Emich Gusztav mint az elnöknek és bizottság egy harmadának megelhalasztását kérvén, egy dr. Garay János által
kiadó és Szokoly Viktor mint szerkesztő A köze- választása. Részt vehet benne minden hitelbirtokiállitott orvosi bizonyitványnyal indokolván,
lebb megjelent előfizetési felhívás szerint e válla- kos, ki magát fölvételi ivvel igazolja.
hogy üdült hörg-hurut miatt nem hagyhatja el
•* (Maros-Vásárhelytt) takarékpénztárt terlatnak kettős czélja lesz: az 1849/9-ki önvédelmi
szobáját. A sajtóbiróság erre három orvost külveznek;
1200 db. 100 frtos részvényt fognak ki! harcz bajnokainak emlékezetét felújitani, s egy
dött ki: dr. Balassa Jánost, dr. Kovács Sebestyént
. átalános honvéd emlékszobor alapját megvetetni. bocsátani; előre csak 25 frtfizetendőbe.
és dr. Markusovszkyt. Az orvosi küldöttség con- :
** (A „Panonnia" magy ar viszontbiztosító intéEz utóbbi czélból, minden tizedik előfizetés (az
statálja, hogy Böszörményi üdült tüdőhurutban
zet)
rendes közgyülése f. é. márcz, hó 30-án délelsőtől kezdve) Pestváros letéti pénztárába lesz
szenved; állapota azonban, miután betegségéhez
beszolgáltatva s elhelyezve. A Honvéd-album nagy után 4 órakor a társaság irodai helyiségében (Ujjelenleg semminemü hevenykór nem csatlakozott,
ivrét alakban, bő tartalommal fog megjelenni. tér 4. szám, 2 emelet) tartatik. A közgyülés tárnem olyan aggasztó, hogy szobájának elhagyása
Minden czikk s költemény két-két illusztratioval gyai lesznek: 1. Az igazgatóság jelentése az
kártékony befolyással lenne egészségére.
lesz benne diszitve, hozza harmincz honvéd-tábor- intézet mult évi működéséről s állapotáról. 2. Az
Böszörményi az esküdtszék előtt megujitotta nok arczképét, s lesz benne tiz, külön mellekelt, 1867. évi üzletre vonatkozó s a számvizsgáló
kérelmét és nem jelent meg. Kérelme nem fogad•
_ . ' .. i.^„ Várrní>r S á n d o r — t o v á b b á bizottmány által megvizsgált számadás előterjeszszines
nyomásu
kép, Vágner Sándor — továbbá tése 3. Az alapszabályok által elrendelt választátatott el és az esküdtszék megalakult a követkcBenczur
Gyula,
Munkácsy Mihály, Litzenmayer sok eszközlése. 4. A teendő inditványok tárzőkből: Matisz Pál, gr. Széchenyi Ödön, Sárváry
és
Szinnyey
Münchenben
élő festészeinktől. Az gyalása. — A választmány.
Antal, Morócz István, Ádám Károly, Sacelláry
album
irodalmi
részének
munkatársai
közt legjeGyörgy, Rácz Endre, Pekáry József, Pfauser
Közlekedés.
Antal, Beringer Ferencz, Janczer Ignácz. Pót- lesb íróink vannak megnevezve. Előfizetési ár,diszes
czimképes boritéku példányra 5 ft, diszkötésü,
tagok: Busbach Péter, Preiszner József.
J (Az államvaspálya-társulat) második sinaranymetszetü példányra 8 fr. Az előfizetési árnak
Az elnöki széket Nyeviczkey József foglalta előlegesen csak fele küldendő be, fele a példány párt szándékozik a f. és jövő évben alapitani, egyel; mellette Makovecz és Bovankovics esküdt átvételekor.
némely vonalain, nevezetesen Magyarországban a
birák; jegyző: Nagy Géza; vádló Ráth Károly, a
szencz-diószegi, érsekujvár-köbölkuti, és a váczkorona ügyésze.
czeglédi vonalon (2. 16 , 3.91 és 13. 91 , összesen 19. 98
Egyház és iskola.
A vádlevél fölölvasása után a következő
mföld). Az „Ung. Ll." nincs megelégedve ennyi*• (Az erdélyi kath. statusgyülés) utolsó iilé- vel; azt kivánná, hogy Pestről egész Marcheggig
kérdések tétetnek föl az esküdtszéknek:
„1. Megvannak-e az esküdtek győződve, hogy bében a kisebbség óvást adott be a többség által kettős vonal épittessék.
a vád tárgyát képező hirlapi czikknek ezen kife- elfogadott I-ső, 53-ik és 66. §§. ellen. Kikel az
•f (Egy consortium) van Budán alakulóban,
jezésében : ,,Igaz és nem ujságot mondok, mert azokban biztositott püspöki jogok ellen, panaszol- mely a budai hídfőtől Promontor, Tétény és Sachhirdettem azt ezrek hallatára két világrészben kodik a felségnek, hogy a papság ezek által még senfeldig lóvonatu vasutat akar épiteni.
éveken át, igaz, én az osztrák ház uralmat hazám kevesebb befolyást enged a hiveknek, mint a ka/• (A nagyvárad-kolozsvári) vasútvonal egy
függetlenségével és önállóságával incompatibilis- tholikus comissioban birtak s orvoslásért folya- részének kiépítésére gr. Haller Sándor és Biasini
nek hiszem" foglaltatik-e felséges urunk kirá- modik. Az óvás hangja higgadtan, de egyszers- Domokos urakkal szerződés köttetett. Nevezettek
mind keményen van tartva. — A statusgyülés
lyunk legmagasabb személye elleni sértés?
jegyzőkönyve, a felséghez intézett és b. Eötvös- 25° 0-al olcsóbban vállalták el e munkálatot az
a
fentidézett
2. Meg van-e győződve, hogy a fenti
höz küldött feliratok, az óvás, valamint az egész eredetileg fölvett árnál.
b
l i ta többi a vádlevélben
á
kifejezésben,
valamint
rész- munkálat Károly-Fehérvárott ki fog nyomatni.
letesen elősorolt kitételekben foglaltatik-e az
Mi ujság?
uralkodóház közösségében létező birodalmi kap** (Az országgyülési b'sszehivatása.) A maEöziutézetek, egyletek.
csolatnak tettleges felbontására irányzott izgatás?
gyar
képviselőház elnöke, Szentiványi Károly, az
3. Meg van-e győzödve, hogy a kérdéses czik** (A magy. tud. akadémia) febr. 24-ki nyelvket, vádlott Böszörményi László, az ő, mint fele- és széptudományi ülésében Tarkanyi Béla érte- országos képviselőkhöz következő köriratot intélős szerkesztő aláirása alatt 1867 auguszt. 28-kán kezett. ,,A legujabb magyar szentirásról." A zett:
. „Tisztelt képviselő ur! Gróf Andrássy Gyula
megjelent, „Magyar Ujság" czimü lapban, mint szentirást, a keresztény vallás e nagy művét min
annak felelős szerkesztőjétől függő szabad aka- den nép óhajtván saját nyelvén birni, annak lefor- miniszterelnök ur f. é. febr. 15-ről 263-ik sz. a.
ratból közölte, és az által az 1. és 2. pontbeli dítása mindenhol megtörtént a civilisatió elsö su- hozzám intézett hivatalos levelében értesített a
kimondott határozatokhoz képest magát vétkessé garainak világánál; igy nálunk is már a legrégibb felől, hogy a magyar országgyülés m. évi deczember hó 30 an megszakasztott törvényhozási műkötette-e vagy sem?"
korban történtek forditások, mint a nyelvemlékek
Az esküdtek erre visszavonulnak és rövid mutatják, később mindig számosabban, mig végre désének isméti megkezdése, tekintettel a fenforgó
idő mulva ismét megjelenvén, Matisz Pál, mint Káldy György, Pázmán Péter kortársa a legjob- nagyfontosságu országos ügyekre, szükségesnek
megválasztott elnökök kijelenti, hogy mindhárom bat nyujtotta. Értekező közöl nehány adatot mutatkozott; minélfogva t. miniszterelnök ur megkért, hogy a képviselőház tagjait az országgyülési
kérdésben l l szavazat 1 ellen
Xr.H"-<i és művére vonatkozólag, egyebek között, tárgyalások folytathatása czéljából f. é. márczius
lóra kimondta a vétkest.
2000 frt | hogy ő fordításán 1605-től 1607-ig
1 6 0 7 g dolgozott,
g
, de
^
, y m u l v a j e l e n t m e g > hó 9-ére hívjam össze; mely hivatalos megkeresés
Ezután a biróság ™«»vonuU
visszavonult és 2
h u s z
következtében kérem t. képviselő urat, hogy az
pénzbüntetést és egy év, fogságot szab Boszorn ö g ; B e t h l e n G á b o i % P á z m á n P é t e r és
emlitett napon sz. kir. Pest városában, mint az
kincstár közös költségén. E jeles formenyire.
országgyülés törvényes helyén, a megkezdendő
'A „Politikai Ujdonságokban részletesen ^ ^ z o n b a n m a i n y e g l e s é g ü n k n é l fogva tanácskozásokbani résztvevés végett megjelenni
elavult s uj átdolgozás szüksége merült fel, mely sziveskedjék.
kőzöllük c t»r,rv*l*»t..
Kelt Pesten, az 1868-ik évi február hó 26-ik
Irodalom és mdvészet
BÍÜSHSÍÜ5
napján.
Szentiványi Károly s. k.,
S
a képviselőház elnöke.
= (A Mnavarnrézáq Képekben") ez évi fo- j e g r i érsek felkarolta, s többek által nyujtott pobaután értekezőt bizta meg a nagy munkával,
** (Ö Felsége a király) a polgári bálbizottság
,ából *««.».*
edd! * „^„
két tüzet --.-.,
hns-vta ol a sajtót. Ki 1inüvek
lyamából
in üvek után értekezőt bizta meg a nagy munkával,
ki. .is azt «10
alatt
befejezte.
Ezután
e Tvti'ÍTTöKon
művében elnökének, Havas lgnácznak 300 forintot küldött
v •'
.
. '. \
1 1 ^1
,-v év
/
i , * l_
_ í» * „ „ * n
f r o n t o n p.
!»,laö ' *füzet l. •
' ,-diki_ szabadságharczunk
hadve- ,*-r>.m
előtt tartott elveket fejtegeti, s Ballagi meg-a városi hivatalnokok nyugdijalapja részére. —•
zérei és k'itoniu isitüriőscíifu kőzül nvolcA.i'Vk . ^'7 ;.\iü:v!i9a ellen példákkal igyekszik álláspontját
Lindley angol mérnök ugyan e czélra belépti
képét hozza, továbbá hü rajzokat a hatvan',
-,-J.\
igazo'm. Than Károly bizottsági jelentést olvas
bicskei, kápolnai, izaaszegi csataterekről, melyek fel az Akedemiában felállítandó vegyészi labora- jegyéért 100 forintot adott.
egyik legjelesebb festőnknek 1849-ben a honvéd r,tf > .M 4 fc pártolólag. A könyvtári bizottság a
*• (Királyné Ő Felsége) febr. 21-kén fogadta
r a v
táborban készitett vázlatai után készül+ek ; Buda. , r );.-i'rrri -..rihaoiogiai
el
Orczy
Tekla bárónőt, ki hódolata jeléül átnyujtársasággal kötendő cserevivár rajzát az 1849. május 2l-ki ostrom után, s két :
. : ifsz jelentést, ugy arról is, hogy a tan- totta Ő Felségének ritka szépségü, rajzokkal
képet a Zsolczánál és a debreczeni csatábai.
-k eddig küldött kiadványok egyelőre illusf-rált imakönyvét. Királyné ö Felsége öröm^
elesett honvédek emlékoszlopáról. — A februári
küldessenek; a köteles könyveknek a fejezte ki, hogy ilynemü imakönyv magyar nyelfüzet 14 szepesmegyei, 2 liptói tájképet közöl, n
-zok részéröl beküldése iránt a miniszte- ven is megjelenhetett. Említenünk sem kell, hogy
7 rajzot a hazai népéletből, összesen 23 kép f
O Felsége magyarul beszélgetett a bárónővel e«
kérvénv intéztetik.
valamennyit megfelelő szöveggel. — E ké^'A Kisfaludy-társaság) febr. 26-lrán tartott imakönyv létrejöttét illető körülményekről.
folyóiratra folyvást előfizethetni lapunk kiadó l Ü. v- uiesében Zichy Antal székfoglaló értekezését
*• (Perczel Mór leányát Irmát) dr. Ghicz/
hivatalában (egyetem-utcza 4. sz.) évnegyedr. a politikai szónoklatról, olvasta föl Gyulai Pál. Gyula pesti ügyvéd jegyezte el. Boldogságot e
egy, félévre 2 frtjával.
Ezután Fiiján Gábor mutatta be Ovid „Átválto- frigyre!
— (Kptsuth Lajos életrajzára) hirdetnek elő zá8ai"-nak műfordítását Rochel Jn.»,»itói .•!?.•.'* (A debreczeni honvédegylet) Kossuth L»'
fizetést Áldor Imre mint szerző, s Heckenast ott föl belőle egy nagyobb töred
.,,
i
tiszteletbeli
elnökévé, Perczel Mór, Klapk*
Gusztáv mint kiadó. A 18—20 nagy 32 hasábos 8
'<}•: rgy, Vetter A., Gáspár, Piketti tábornokokat'
jetességei
esetét,
mely
a
fordítás
jetesség
ivre terjedő munka 3 részre oszlik. Az elsőnek
lov abba Föidváry Károly, Földváry Sándor, M'
czime: Forradalom elött; a másodiké: Forrada- me<™yőzvén, átalános óhajtás nyilvaimii a raubóth ée Mezei ezredeseket és végre Udvarno^
me^felenése
iránt.
Majd
Szász
Károly
inditványára
lom alatt; a harmadiké: Forradalom után. AzonBéla őrnagyot tiszteletbeli választmányi tagjai*9
kivül lesznek benne toldalékul mutatványok: Kos- Va'chott Sándor költeményeinek uj Kiadását hatá- választotta.
suth vezérczikkeiböl, leveleiből és beszédeiből. Leszrozta el a társaság, mit a szép izlés 8 irodalmi
** (Névváltoztatások.) Steiner Jakab Kövi-^et
benne 20 kép, u. m.: Kossuth szülőháza Monokon, nemes hang terjesztésének érdekében csak orom- Niemetz Károly Német-re változtatták neveik^
Kossuth arczképe 1848- és 1867-ből, Kossuth mel üdvözölhetünk. Végre nehány bírálat felolva-

. Irodalom és mávészet
u

| Z'7^ZZ^ "^S,

a fasáraapi ujság 9-ik számához ll
— (Vetter honvédtábornok),. mint a ,,Száza- vette át, s mint jeles és ügyes órás folytatja.
k Politikai Újdonságok ISbbj- 1867-ki íeljes folyama,
dunk" irja, febr. 25-kén csaknem két óra hosszat Ajánljuk az órát viselő nagy közönség figyelmébe. szép 2)
kemény kötésben (13 kötet). Ára 26 ft. (Bővebb értetanácskozott gróf Andrássy Gyula miniszterel** (Gyilkosok fölfedezése.) Nagy-Kőrösön a tést ad Dr. Róthschnek Emil gyógyszerész Debreczenben.)
nökkel.
Megvételre kerestetik: Á Vasárnapi Ujság 1867. elsö
napokban nehány gyilkost fedeztek föl, a kik
** (Csik-Szt.-Király tűzkárosultjainak) An- ezelőtt 19 évvel követték el iszonyu tettök t. félévi folyama (1 - 2 6 szám.)
drássy Gyula 200 ftot küldött. Andrássy család- Közelebbről is volt két nagy gyilkosság; mindjának bölcsője e helységben ringott u a lakosok, kettőnek tényezői be vannak fogva.
SAKKJÁTÉK.
kiket nagyon meglepett ,,a mélyen tisztelt székely
— (Szivesen közöljük) a következő helyreatyánkfia" e tette, ős székely zamattal irt levélben igazító sorokat, melyet egy Londonban lakó t. 431-dik sz. f. — Rakovszky Aladártól,
küldték meg köszönetüket e megemlékezésért.
(Pesten).
hazánkfia küldött hozzánk: ,,Tisztelt szerkesztő
*'* (Katonai körökben beszélik,) hogy egy f. hó ur! Azon mohó érdekeltségnél fogva, melylyel mi,
Söíét.
18-diki rendelet szerint a lovas- és tüzérezredek, külföldön lakó magyarok a hazai lapokat véges
valamint a vadász zászlóaljak zenekarai feloszlat- végig olvasni szoktuk, még a nemzeti szinházban
nak s csak a gyalog- és határőrezredekéi tartat- már rég lejátszott darabok sorozata sem kerüli el
nak meg. E rendelet folyó évi márczius végeig figyelmünket. Igy olvasom a mindig türelmetlenül
foganatosítandó.
várt kedves ,.V. LT." 6"-ik számában: „Január 31.
** (A katonai felolvasások) Budán is meg- Don Caesar de Bazan. vigj. ő felv., francziából
kezdődtek. Febr. 21-kén volt az elsö felolvasás, ford. Egressy Béni." — M«ír pedig tudtomra a fenn•nelyre nagyszámu hallgatóság jelent meg. Budán czimzett darab fordítója nem Egressy Béni, hanem
is Kápolnai István és gr. Bethlen Miklós vállalták Diósy Márton. Egy franczia vigjáték lefordítása
niagokra a fölolvasásokat.
nem nagy dicsőség, de az igazság szeretete tán
** (Bálok.) A farsang két érdekes bállal tért engedend eme ki-* helyreigazításnak. —o —
v
égződött, a melyeket méltó megemlítenünk.
** (A hajdani pesti policzáj directio által)
Egyik a pompás jelmezbál volt, a mely fényien, lefoglalt könyveket, melyeK a policzia feloszlatása
•zlésben fölülmúlta a tavalyit. A szeszélynek és óta a belügyminisztériumnál voltak letéve, ez
találékonyságnak gazdag tere nyilt az öltözttek utóbbi leküldötte városi hutósásihoz, hogy az illető
megválasztásában, és valamennyinek kivitelén az könyvkereskedőknek adja vissza.
lz
lés látszott meg, a mely kellemes egészszé ol** (A milanói tud. akadémia) b. Eötvös Jóy
a8ztá össze a nagykülönbözésü részleteket. Házi- zsef akadémiai elnököt és minisztert, azután Hora
sszony gr. Károlyi Viktorné volt. — A másik, a váth Mihályt és Toldy Ferenczet tagjainak váhelyet
még meg
meg akarunk
akarunk emliteni,
emliteni, a
a szinészhál.
szinészhál. lasztotta.
yet még
Ebben nem a fény és pompa, habár azok sem hiá— (Halálozás.) Reisinger János, nyüg. egyeg
n
yoztak, hanem a kedély ragyogott legfényeseb- temi tanúr, sok éven át a világtörténelemnek
Világos.
e
" n. Nők közt az ismert színészi kitűnőségeken tanára a pesti tudomány-egyetemen, febr. 25-kén
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.
kivül mások is sokan voltak jelen, egészben igen meghalt,
szép társaság; férfiak közt irók, művészek, műA 426-dik számu feladvány megfejtése.
Nemzeti szinház.
pártolók. Háziasszony gr. Karácsonyi Guidóré.
(Schumofftól.)
Péntek, febr. 21. „A jól őrzött leányok." Vigjáték 3
** (Kecskeméten) nagy baloldali tüntetés volt
Világos.
Világos.
Sötét.
Sötét.
a
Francziából ford. Feleki.
mult vasárnap. Az ottani demokrata kör akkor felv. Szombat,
e4—d3: 1
Hd6—b7
febr. 22. „Dózsa György." Eredeti opera 4 1. Fg6—f5
2. Bel—c5f
tartotta meg alakulását, a mely alkalomra a pesti felv. Zenéjét szerz. Erkel Ferencz.
Kd5-d4:
2. Vd3—böf
Kd5—d6
Be7—e3
demokrata kör tagjaiból is számosan jelentek me^.
Be7—e4:
Vasárnap, föbr. 26. „Farsangi iskola." Kredeti vigjá- 3. Fel—f2f
3. IId2—e4f
4. ird2—bSfmat.
A pesti vendégeket — a M. IT. tudósitása szerint ték 4 f«lv Irta Vahot Imre.
4. Vbö -d7fmat.
1
fletfö, febr. 2-S. „Reggeli elött.' Drámai tréfa l felv. —
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— több ezeren várták és fogadták az indóháznál. és a „Nyolczadik
pont." Vigjáte'k 1 felv
Miskolczon: Czenthe József. — B\-Nydrádon : Gérecz
Megkezdődvén a gyülés, a választások vezetésére
Kedd, febr. 25. „Sevilliai borbély." Vig opera 2 felv. Károly. — Homonnán: Farkas Bertalan. — P.-Orsön: KoVidacs Jánost kérték föl. Madarász fölhívására Zenéjét szerz. Uossini.
vács György. — Komáromban: Nyáry Ferencz. — Haraszelhatározta a gyülés, hogy az általa fogalmaSzerda, febr. 26. A normanap miatt a szinház zárva volt. tiban: Gr. Festetich Benno. — Pesten: Rakovszky Aladár.
Csütörtök, febr. 27. „LammermooriLuria." Opera 3 felv. — Jdszkiséren : Galambos István. — A pesti sakk-kör
jflazott és a „Nép Zászlója" mult heti számában
közzétett ama petíciót, a melyben a jelenlegi al- Zenéjét szerz. Donizetti.
Itttvid értesítések. Miskolcz: P. D. és Cz. J . Az igéretet köszönettel vettük s a küldeményt elvárjuk. —
kotmány alapjának megváltoztatása sürgettetik,
Szerkesztői mondanivaló.
F.-Nyárád: G. K. líem vesz el az „éji homályban."
-~- alá fogja irni.
— Gyeriíyó-Szt.-Miklós. J. K. A képet és ismerte— (A kecskeméti gyűlésről.) Kecskeméti le- tést az ország legtnlsó széléről örömmel vettük, s adni
v
elezőnk febr. 23-áról irja: „Madarász József fogjuk.
'na két beszédet is tartott a néphez; egyiket az
~ Fossaras. P. A drámát a pesti nemzeti szinház drátl
— (Beküldetett.) Alólirt egy egész éven át
J városház udvarán, a másikat Asztalos J . urmabiráló választmányához lehet küldeni. Ha életre valo,
oly
erős
negyednapos gyomor-hideglelésben szenelfogadásban
s
előadásban
részesül;
a
többi
önként
jő.
'^aza előtt egy asztal tetején; de egyik beszédben
Be
— Maklfir. K. J. Másnemü tárgyakról szivesen ven- vedtem, hogy azt sem a nagy tömeg china-por,
u» mondott semmi ujat, olyat, a mit az ország- nök tudósítását,
de ily szerelmi históriák néma nyilvánossá^
gyülésen már több izben el ne mondott volna, elé valók. — A kultuszminiszterium által kiadott „Népne* sem pedig a leggondosabb gyópyke2eiés végkéCs
upán azt, hogy Kecskeméten hallgatta a rheto- velők Lapját" még nem láttuk; ugy halljuk azonban, ho°-v pen megszüntetni nemcsak képes nem volt, de sőt
r
'kát és poesist. Megjegyezzük róla azonban, hogy mar febr. elején megindult, s minden néptanitónak a l ' i már a vizibetegségtől is méltán félhetek.
kivárna, ingyen megküldök. Már több néptanitó kérdést
Ekkor fiam ajánlatára Gombos ur ő mlgának
Meglehetős népszónok; beszéde folyékony, kőny- tett
e lap mia tt szerkesztőségünknél, s mi e leveleket mind
nyü. E kis ember hosszu őszes szakállával fürge, atküldöttük illető helyére, a kultuszminiszterium lapjának mixtúra nevü találmányát kezdem használni 8 4
e
üveg bevétele után nemcsak a hideglelés végkép
'énk mozdulataival szemben a némán hallgató, s kiadó-hivatalába.
elhagyott, s a daganat eloszlott, de sőt azóta igen
^ha-néha éljenzíí néptömeggel — érdekes képet
_ — Richárd lovasc. bár skót-nuk mondja magát, semjó étvágygyal birok s a rég nélkülözött nyugodt
^ntetett föl; de szónoklata épen nem bir inesr- mi skót ízt nem bírunk rajta fölfedezni. Á beszélyt mé<tt
ra
olvastuk el. •
alvást is élvezem.
zó, lebilincselő vagy fellelkesitö hatással. Kossuth nem —
Madaras B. B. I. Örülünk rajta, hogy a 26 év óta
r
Midőn tehát a köztisz teletü feltaláló urnak
'eyét gyakran emlegette, s akkor a nép mindig nem látott arcz az uj képben is annyira tetszett. A megem
Za
jos éljenben tört ki."
lékezés jól fog esni az illetőnek, kivel azt közölni fogjuk. ezennel nyilvánosan hálás köszönetemet fejezem
— K—var. B L. Nem sürgettük, nem is késett. ReVi' ki, egyszersmind kötelességemnek tartom a nagy
** (Az aradi szinháztár•sulatnál) Konti Fáni
dolgokból nemcsak történetileg nevezeteseket, hanem közönségnek, de főképen a nőnemnek, ez üdvö.n
ő áttért a zsidó vallásra, hogy Dalnoki közérdeküeket óhajtunk közölni
háziszert különös•figyelmébe ajánlani. Kelt Palánez nőül mehessen. Mért nem tudtak várni a
— Mátészalka. A I . A P . Újdonságok 6-ik szamában I kán, febr. 15. 1868. — Özvegy Turcsánkai TurP°lgári házasság behozataláig?
jelent meg.
csányi Andrásné.
— (A haza vértanúi közt) olyanok is vannak, d ö t t ü—k . L o n d o n . D. M. A kivánt 3-ik sz. '"•- -' "m"-". '-"' » l . I
a szomoru véletlen tett azokká. Ilyen Melczer
•)E rovatban közlött ezikkekért csupán a sajtótörvények irányában vállal felelősséget a
Szerk.
órás, ki Pest 1849-diki bombáztatásákor,
— A Vasárnapi Ujság; réK'bh évfolyamait Eladó
t gyermek, egy bomba által találva, féllábát 1) A Vas. Ujság eddig (1854—1867) megjelent összes évfoLapunk inai számához mellékelve
,v^Si;te*te. Orásságot tanulva, közelebbről Kube- lyamai, az elsö 3 évi füzve, l l évről vászonkötésben. A 14
ak
kötet ára 50 ft (Bővebb értesitést ad a tulajdonos, Pándy küld étik szét „Kossuth Lajos
életrajza"
Ferencz jóhirü üzletét — Uri-utcza 2. sz. — István
Ó-Kigyóson, B.-Csabán át.)
czim ü munka elöfizetési felhívása.

n

Nyilt tér.*)

0

lI (•napi- és
hetinap
Vasár.
Hétfö
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szóm.

TARTALOM.

HETI-NAPTÁR.
Katholikus és protestáns
naptar

Márczius

Február(o) Adar R.

D 1 Albin püsp. | D1 Invocav. SA 4 I. b«Jtb.
7 Böjt
Simplicius
Simplicius
19 Archippus
S
Eső-ünn.
Kunegunda
Gunda
20 Leo püsp.
9
Kázmér Kánt. f Kázmér
!!21 Timoteus
10 Joziás
Adorján, Jenö
Jenö
22 Eugénia
11 József
Jézus sz. tövis f Frigyes
23 Polykárp
12
Aquin. Tamás f Felieitás
24 Philemon
13S.Tezaw
Hold változásai. 3 Elsö negyed 2-án, l l óra 18

f. p.|ö. p.
f. P341 l l | 6 41 5 44; 61 36
342 l l 6 40 5 45 75 21
343 l l 6 38 5 46! 89 25
314 l l 6 35 5 48 103 45
34ö l l 6 34 5 49 118 21
346 l l 6 33 5 50 '133 6
347 l l 6 30 5 52 ||l47 55
perczkor reggel.

ó. p.
regg.
10 57
11 48
este
1 53
3 6!
4 22'

ó.

regg. |
1 9
2 131
3 18
4 8!
4 57Í
5 39

Vetter Antal (arczkép). — A német császár. — A
fekete ember. — Figyelmessy Fülöp (arezkép). — A vígtelki olvasztó (képpel). — A guyanai pók (képpel). —
Tábori élet Abissziniában (képpel.) — Igazító vélemény a
derröl (vége). -- A mamelukok legyilkoltatása. — A kagylópénz (két ábrával). — Egyveleg. — Tárház : Irodalom és
müvészet. — Egyház és iskola. — Közintézetek, egyletek.
— Közlekedés. — Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Szer.
kesztói mondanivaló. — Sakkjáték. — Nyilt tér. — Hetinaptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.
*
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marhavész dieu,

Lapunk mai száma hirdetményi rovatiban foglaltatik többiközt a cs. kir. engedményezett koriieubiirgí lu.uíiapor szarvasmarhák s lövik számára, s az ő felsége 1-sö
tejenoz Jóüsef császár által ki/á:óíag szabadalmazott üditö-nedv hirdetménye is —
lovak számár i. Fiz utóbbi szerről, a lovászat s a lóí'uttatá.ok teron országszerte elismert
Tart" szaklap köveikezölet; nyilatkozik:
Az üd;tA-uedv használata legtöbb esetben nemcsak fentartó, hanem gyó^yezélokra is a legjobban ajánlható, hol az forog kérdésben, hogy az egyaránt hüsitö ea erötöleg harison. A lovak megerőltetésénél a mosatásak hígított nedvvel történnek, azon
ód szerint, hogy a lovak elóíészén a válltól térdig, s a vese részekig terjedjenek. —
Az ívhúr dagadásoknál, folytonosan fri.s és nedves burogatások alkalmazandók. Csuzos
"•-la!inuknál bedorzsölésül hiuillan nedv hasznáíandó.
Az íidiiö-nedv következet s és figyelmes használata legtöbb esetben a legmeglepőbb sikerre! jár. Ai iidiiA nedvnek ép n ugy, mint az afrikaié, és patakenácsnekennéliOgva e^y i.-tállóban s.:m volna szabad hiányoznia. A Kwizda F. 3. ur álta! a bécsi
ujságokban időről-időre kö/hiné tétetni szokott számtalan megrendelések, az elébb
idézettekről eléggé Kereskednek. A többire nézve kpunk mai számában kózhirrételt hirdetményre utalunk.

mint kitüaő óvszer ajánltatik

ln^ek 4 5 6 8 10 forint^: lepedők és vánkosok minden Áron; éjjeli köntösük (Corset) 2 ft.,
2 ft. 7ö'kV., 4, 6, 10 ftig; alsó szoknyák 4 ft. 50 kr., 6, 8, 10, 14 ftig; *se; ke,dök és harisnyák
minden áron:

!, 3000 ftig.

állitott meny asszonyi készletek

4 (1)

Rumburgi, hollandi, ereas vászon minden áron

\fí

, váczi-utcza v i i ^ ü e i i .

JKT. a nagy Kristóf mellett.

Köszletos árjegyzéket búrnicntve liüMími. I W i

Dicséretesen ismert széphüviz,

Röszvéay-Yászoa

ugynevezett

HHRC1E&NŰ-

l l mindenféle kftazveuy.c»az (Rheuma),
£:?*/iühza(SR»««'*, mell-. serinc7.ií>jdalInbkőszvéuy stb. ellei
Kgy csoumg ára 1 lt. 5 kr., kettős erejü 2 ft. IU kr

Dr. B D R O K

3(3

Párisi általános sebtapasza

(mindenféle sebek, (jenyedések és daganatok ellen. — Egy köcsög ára a haszI nalati nióds/errel együtt «') kr., kisebb köcsög 35 kr. Postán küldve 10 knal több.
j
Valódian Pesten egyeiiül kaphatni csak TÖKÖK JOZSEF ur gyógyszerI tarában, király-utcza V. sz.. Sárkány urnál a váezUutczaban. — Debreczenben:
[ Rothtichneok ur >ryógy=»zertárát><tn. — Szomlmthelyen: Pillich Ferencz vr gyógyszertárában. — Mohácson: Kögl. A. ur sorszamszedéaébeu. - K o l o z s v á r i t : Wolff
- Miskolczon: Spullai-A. — Temesvár: Kv&ul, Becher uraknál.

i z elsö magyar

40(1-6) |

mely a bőrnek ifjas friseségét visszaadja s az arczszine', a legkésőbb korig, fehéren, nyulókonyan, tisz-•;!_ tán, s lágyan funtartji, a/, arczot, nyakat, kezet s a
' , kart minden bőrt sztátaianságtól, u. m. szeplő, máj- „v«fc, folt, napégetés, sárga-foltok, p.irsenések, orr-vbr...
*'*^;he::y, Kim ir, Inp 'írseués , égetés s arczredőktól
iVrt,s:,» ••-—'"
megóvj* E'.en hathttósá rá'-a né ve dicséretesen
ipitöszer egyedül s kizárólag valódi minósígbeu kapható

illatszeráruk-kereskedésében
esten,

„a Minervához"

v á c z i - u t c z a

2l-ik

szám

24 (3—3)

alatt.

gőzhajó-társaság;

szemé

gegen Magen-und ünterleipsbesohwerden gegen Leberleiden

E lapok mindkét nembeli igen tiszt, olvasóihoz!

FISCHER GUSZTAV

HŐI-ÖLT0HY-BISZ1TMÉNTEKET MINDEN ÉVSZAKRA

mindennemü, szalagok, gombok, kötő- ea varró angol ezérnák,
kótü, liiniKÓ, teuylö es berlini pamutok, varró e» trarua selymek, ispahan
barra», nemkülönben teher éti szinei* or<<«níln, motlstteline,

intézete

Kwizda F. J.-tól

távé csak 2 ft 80 kr.

5 I o il t
Portorico-kávé
Arany-Java-kávé
. . .
La^uayra-kávé
Plant-Ceylon-kávé" . . .
Cuba-kávé egész finom . .
ttyöngy-kávé egész finom .

Elsö Ferencz József ausztriai csasz-ar 0 feísese áLal az ausztriai államok
összes területeire nézve .üegelö.ióleg annak gyakorlati használatát s a magas cs. kir.
ausztriai egészségügyi hatóság áitai történt megvizsgálása után, egy kizárólagos
szabadalommal láttatott el, a lovat « l<"RiiagJobi> megerőltetéssel j á r ó mntlkában is a kert A !iori« folytonosan vidám és jó erőben fenntartja, é» különösen
a nagyobb niegeróitetésttk eiőtt é.-i azok után a lo/ak uugerősitésére szolgál.
Továobá igen jeles segédsieruek biíonyuit be ezen nedv a lovak bénulásá-\
nál, caúz, in-daganatok és meg rándulásoknál stb., ami felöl elismerőleg nyilatkoznak :
Anerspern herczeg; SchAnbur^-Ulauchau gróf; Onákó Ágost; Csákó Zenő;J
Sprinzensteiu; Ktiun grófok; Hartmann alezredes stb ; Mtiyer W. fölovát>zm<ss-|
ter és Lan^wirthy M.. az angol királyné ö felsége főáliatorvosa; dr. Kuauert,
porosz király ő fcjlségs f'ölóorvosa; továbbá a cs. kir ausztriai lovasság több

ogarpor,

a pataköz rothadása ellen, Io%raknál.
Miudig valódilag kaphatúk:

Török .1. gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám, - Tballmayer
A. és Társa, — Halbauer testvérek. — Glatz J., — Kindl és FröhWirth és Rakodczay A. uraknál. — B U D A Al: az udvari gyógyszertárban.
Továbbá:
Abonyi Lukács A. Aradon: Probszt .7. F., Tones és Kreiberoer. A.-Marotbon: Edinger M. b -t.y«ruj«»«n: o>u«szta T. B.-Vjialuii: Vass Kug. Beszterczebányán: GöllnerF Breznj óbanyáií: (ióllner S és fia. Brassón: L. J . és He»zheimer A. és Társa, Gyertyantfi J. én nai. (Jttakturuyan: Kárász A. Urbr«rs«tnbeu:
Bignio j.ésCsanak.J. líevau : Lengyel G. D.-Földváron: Nadhara P. Eperjesen:
Zsembery József. Kezekéit: Deszáihj I. K«Eí«rg«líibau : Bierbrauer C. -T. (Gyftn*-yé«ton: K-o2ianovch. ti,\ő<-ött: Lefarer F. és EcKer F. Jol>van- Maleter A
ÜoloAsvnríí: Wolff J- és Karavuszy A. Ka?»o»vart: Kohn J. titxná<-ontban: Belloni A., Zieglerés íia üíiuwtt: Novell A, KowíeKeli: Bründl A. J,a«»ir,i)ii : Krorjetter. Mobai-«oil: Kögi I). és Altmann. M.-Óvárott: Anton J. Miskoiczitn
Spulier József. I^a«;y-líee,skereSíen: Nede!kovi«s es Deutscn testvérek. l^ia^y-Kn: FesseihollerF . Rosenfeld J., Rosenberg J . és Waliseh.J. Ai.-Varadon : "jánkv
A. Nyíregyházán: H«i«h és Pawiafies. OrostiKzan: Gaoovits U. P á p a u : Bermül•er J. Pakson: Flórián J. l*ée»eít: Kisátfi és fis.. Pozsonybau : Schercz F ü l , Ha'''-enberger testv., W'anits:hdk J. L ér Kovács J. H.-8%omí>Mti>an: Hamaíiár C. és
Maleter J. Hosnyon: Posch F. J . Stékesíeliérvartt: Legmann A. L. és Kováesp.
^zeneden: Aigner C. Sziszeken: Dierieh. hzoiuokon: Horánszky N. 8o»ron»an: PachhoverL., Müller B. és flandorfler Teme&vártt: Maxer és Saüer, Babus">k A. Ti»í.oi< zon: Bukows?ky A. C Tr<tnc»esit»en : Weisz S. L. L j-Aratiim •
Orth J. A. és Liskoíics A. V»ifa»<Í0B : H».!tt-r F., Koterba B. Verőcéén: Bész
J- K., Veszprémben: Mayer, Tuszkau, Láng J . Jtaía-Ejtfersaesen: Kubinszky A
fy'tiiseu : Ste) ver uraknál.
Hof<y nt.cz közönség a hamisítványok megvételétől megóvjuk, ezenIK-1 tudatjuk, hogy csak azon csomagok és üvegex a vá,ódiaít,'a melyeken a korneu.'Mir&'i kerületi gyógyszertár pucsétjévei látható
2 (2 -4)

legujabban egy liókraktárt állitott fel Pesten,

megrendelési minták egész k é é l

küldlu**

A m

UJABB TÓ

iiüaiiy

il 13 .

s az 1848-ki törvények módositása.
Kiegészitő jesyzetekkei.
Kyolczadrét. — Füzve 30 krajczár.

3 ft. 40 kr. \
. 3 ,, 80 ,
4 „ —,
. 4 „ 25 ,
. 4 ,, 50 ,
. 4 „ 75 ,

továbbá:

lovak szamára

Heckenast «u.->ztav konyvftiadó-hivat»láb.»n Pesten, (egyetem-utcza 4. sz.) megjelen
és minden könyvárusnál kapható:

(váczi-utcza t)-ik száai alatt)
mouls, baltist clair, perkail, tüllanylais, gyapot én czérna-csipkéket,
e raktár a legmelegebben ajánltatik mind azoknak, kik láttovábbá gazdag raktárát
erejüket hosszabb ideig fenntartani óhajtják. Ez intézet, kitünö
tíiggöii} tartóknak, tükörbojtokuak, csöngetyühuzókuak,
s z i n h á z i s t á b o r i l a t c s ö i végett máris a legnagyobb részcaülárzsinórok, függönyén, léuui arany és ezüat-Cöipkék, bojtok,
vétnek örvend.
32(3-6)
tovnbba mindennemü bútor-, kocsi- ea kaionnl paKzouiüny-arukat,
valamint minden ezen ágat illetó tárgyakat nagyban és kicsinyben.
A vidékre illu*traU árjegyzékek, valamint szeművé*!

Szintugy található itt egy bó raktár luindenueuiú beles es halcsont.
'JGT~ Megrendeléseket — a pénz előleges felküldése vagy utánvétel mellett
gyorsan és uontoaan teljesítünk.
2286 (19^-VOt

(Ílesütulions-Fluid)

jóféle s tisztaizlésü

fórasiliní rlttini, egy pint 1 ft.,legfiaomabb ,
jamaikai-rhuiu, Pecco-virág- és Sou- j
chung-thea, sardiaák, luusiár és sajt- j
félék a legjutányosb áron kaphatók Pesten,'

Bauhofer és Jármay-nál,

a két szerecsen- és Laudon-utcza siögletén, j
11-dik szám alatt.
Vidéki megrendelések a pénzösszeg be-1
küldése vagy utánvét mellett a leggyorsabban esz- !
ko^dltetnek.
2374 (7—0)

WfF" A t. cz. vidéki kozSnségnek •'.
ihletünk könnyebb feltalálása tekiute-j
ío.iöl szolK'nljon tájékozásul az itt le- \
nyomott tííjrajz, mely a laiuzhidlól veszi kiindiilásJ pontját!

kérges és törékeny kör Am s a t . eilcü. | f « H « i « ^ H ^ - |

1868. márczius 1-én kezdik meg járataikat s folytatják további intézkedésig
VerGíűp{iing,Háni3rrh9!den/Vcrsciileimuiig,Sodbrennen.
a következő renddel.
.
gyomor- s altesti fájdalmak, niájhetegség,
Pestről fölfelé,
j
P e s t r ő l lefele.
dugulás, aranyér, elnyálkásodás és gvoPestről
Esztergomba,
indul
a
hajó
\
Pestről Mohácsra, indulnak a haniorégctés ellen.
naponként
délután
3
órakor.
1
jók naponként fél 7 órakor re ggel. Mohácsról Pestre, mindennap dél-1
WÍJT Kapható Pesten: Török József gyógyEsztergomból Pestre, naponként
után a péoai vaspályavonat Moszerértznél, király-utcza 7. szini alatt. 15 (4 12)
r
resi< eli 7 órakor.
hácsra érkezése után.
n^Jr** ^ Mohács és Eszék közt közlekedő személyhajók menetrendje késöbb fog közzététetni.
A teherszállítást : l fennebbi vonalokon egyelőre 1 csavar-, 1 vontatógőzös és 5 uszályhajó eszközli.
A csavar-gőzös indul márczius 1-én kezdve minden negyedik nap
A láterö megkimélése s lentartása gyakran megfelelő
Pestről Mohácsra.
46 u 3)
szemüvegek által eszközöltetik; épen ugy ártani lehet a szem
Egéaz uezályhajó (slepp) terhekre vonatkozólag a feltételeket és nek a szemüvegek va.£V lorgnettek téves választása által. Nagy
minden egyéb felvilágosításokat az állomások ügynökei készséggel fogják „fontossággal jár tehát annak tudása — miszerint hol teljesitkiszolgáltatni.
;] tétnek pontosan a tisztelt szemorvos urak rendeletei; minélfogva
Pesten, 1868. február 23.
A Z Í^Í*K
czélszerünek tartjuk felemlíteni, hogy a szemüvegek választása
szükségelöire ne bízassanak.
•
színháztér, kereskedelmi banképület Pesten,
I ajánlja a legjntányosb szabott árak mellett egy bőven ellátott raktárt
ft legujabb divatu

mely a IIMKB* CS. kir. ausztriai, a poro&z klrrtlyi
é- ozasz királyi ko-n.ány által engedélyezett, a *"
^ \
(i-uiiíMiit;!. londoni, párisi, iiiflucheni és bécsi ?S , érmekkel kitüntetett, és ó felsé>eassans;(»l kir« 1 >- <
"^" uo, vilamint. ő feiséíje a porosz kirniy fólovászmesturi hivatalai- |
ban eredménvíiúi alttalm izá^a áltai kipróbáltatoti.
Lovaknál: jó és aggodalmas miW<7/y«s áliayjotban, nátha, horony és repkedő bö,/lybk és férgek ellen; de különösen, hog\ t&lovak jó testessége és bátorsága ferüartassék.
Szarvasinarliakna!: a beteges tejelkiilöniléskor a/, emisztés megakadálvozása
következtébeni kevés és rosz tejelés esetiben,átellenesnél u</y,hogy e por alkalma?ásA általa tej minősége t'ckuBóleg javittafik ; tooábbá nvértejelés, felpb'ffedés és nadálybelegség eilen, ugyszi:ite a borjuzás alkalmánál e por használata a tehenekné.
igen hasznos, szintugy mint eveiige borjuk ez á.tal látszólag i rösódriek.
JuhitUual: a májnadály és duga megszüntetésére, ugymint az altesl minden j
bajai eltávolítására, nuk henyeségen alapulnak.

Pezsgőbor
O'

Titkos betegségek

7

8 bámulatos sebességgel alaposan
nyittatna i "'«f,',

közvetlen Francziaországból behozva,
vámmantesitve, ládákban 6palaczkiával
s feljebb a Champagne leghiruevesb
gváraiból, u. m.

Taub^r orv«stador

I
volt tábori főorvos állal,
| | felső-országutoii, 7 dik sz. a. „Szeged p
P városához ' ezim.-.ett kávéház áteüené- B
* beni emeietíü házbaa.
J
63
§MJP R-nde! l l Órá ól délutáni 3j
) óráig. Juialék díjjal terh lt levelekre
| | válasz adatik
2378 (6 —12}

Moét <& Chaiulon a Epernay ciémant
rosá
% ft. 50 kr.
Napoleon grund viii á Ay c é <.ant
rose
% ft. 50 kr.
A fentebbi fajukbó; Vi palaczkokban
1 ft. 5í> kr.
A pénzösszeg beküldése vagy utánvét
mellett alulírottnál megrendelhető.
A pakolás ingyen. 20 palaczk vételnél 5% enged étik.
2289 (18—50)

iisert

Alexander Floch,

Pesten, Dorottya-utcza. 2. sz.

in Wien, Ober Döbling Nr. 28.

a ^magyar király'* sz Illö da átellenében^)
ajáiiiják ujonnan berendezett

Miután megszüntek azon nehézségek,
melyekkel a tVg/verek birtokii eddig összekötve volt, kúlönós feladatunkul füztuk ki,
oiesó árak mellett, tökéletes.»i oiztos és jó
mi lősagú fegyvereké.. sziUiithütni,s igy ezen
czikk megszerzsistít mindenkinek lehetségessé tenni, dús választékban ajánlunk en
nehogva.
Ugjcsövü íe^jv«rekí't 8 it 50 krt.óL
kezdve;
t<M>vii jítrcus?ió
ket 16 forinttól 60 ftig;
h
ícséft L l
U«-t 50 forint ói lnO ítig;
Lefaachí-ux Ilcvolvéreket i l f

Beküldetett.

A hvérezhetöbb kaílemetlenségek
okozói, mint tudva van a patkányok
és egerek, melyektől gyakran minden s/.orgulom dácsába is an,* lehet
szabddalui. Azok kiirtására egy kitünő és biz/íosanható s/ert ajánlunk a
t. cz. közóuség iek, s ez az úgynevezett patkány-mérése, gyertya alakban, melynek kétséget ne.n szenvedő
g/ora eredné ivéről aika.munk volt
'•i niegg) őzódóst sz-erezni.

3

Egy darab ára 5 í) kr.

|
Valódi minőségben kapható í'es| t e h : Tárok József gyógyszerésznél
> király-ut.oza 7-dik sza a al«tc. — Be»2* terczebnnyau : GólUer F. — Csak----- , ^ t v - k P á r j't 3 ft. ik tornyáa: Kárász Adoíf. - E p e r j e s e n :
2 0 f r t o l 2-i t t i g ;
^ 1 | Zsembery Ignácz. •— Eszéken: D Í i zsebpi,,ztoiyok párját 6 ft. 50 i l sáthy István. — J a s s e n ^ á u : Dddokríól 25 ÍÚJJ".
"• vics P. — Kolozsvártt.^ Wolff I. —
nemkülönben Floberl-féie szttba-piaxíoKeszthelyen:
Wdnseh F.
zthelyen: Wan
ÍOII
lyokat és puskákat, Ltinuclieiix.töltéhbau:
u n . Schertz
«,.;,*.»»» í'úlöp.
TTiiü-i.i. —
— Sö|>roaban
S
:
!
ny«ket. mindennemü gyutacsokat, K y u - Í PaCuborer L. — SoUiirsin > t t H : Franke
:
tacs-se|>«ket, v a d a s í - t a S k a l i « t , 3 a vLdá- »' A. — T.-üjlakou: Rota Ignácz. —
s/,atmimlen e«véb és legujabb
szükségleteit.
Veróezén: Bésü J . K. — Varazsdon:
egujabb sz
Irásbeli megrendelések gyorsan
dr. Halter A. uraknál.
17 (y _g)
l
különös figyelemmel
teljesítetnek. 86
86 ((2 —4; ft;

I.

10S

10-ik szám.

Hirdetés.

PHILIPPE KOHN

(l'ntek. Philippe és tár*n hirneves éragyárosok tsnitviinyn Genfben)

c»«, legnagyobb vászon gyári rak Iára

dicséretesen ismert

Magyarország és Ausztriában,
Bécs, KSrinerstrasse Nr. 27, im Eckgewftlbe der Himmelpforfgasse

' KA-ÜZLETE"

„zum Erzherzoa: Karl"

áruba bocsájtja 8 Fzétkiildi mindenhová levélbeli megrendelésekre, a pénzösszeg
beküldése, pozhajó, vasuti vagy postai utánvét mellett, a most. divó magasztnlíísok nélkülözését el, dicséretesen ismert vásznai*, fehérneműit, asztalteriték és
vaszonkendó-gyartmanyait

P E S T É N.

Doroftyn-utcza 2-sz- a., a „magyar kir«Iy"-hoz czimzett!j
szállodával szemközt,

leszállítóit áron és pedig 3 5 % engedmcnynyel.

Tisztelettel jelenti, hogy a müipar kiállitáson » legma^asb és igy az

e z íi 81 é r e m m e 1

egvedül s kizárólag csak ö füntetti1tett ki.
Minthogy mi minden levélbeli megrendeléseket legyenek azok bármely nyel•en irva a pénzösszeg beküMé:.e vasuti vagy postai utánvét mellett, omulenhova
elszállitaní készeknek nyilatkozunk, teljes jótállás biztositása mellett. Alább köv. tkeztetjtik szives átukintés vt gett jelentékenyen lejebbsaállitott gyári-árjegyzékünket, ugymint:
1 duezat vászon zsebkendő 1 ft. 50 kr..
Rumhnrgi vászon férfi-Ingek 1 ft. 50
2 ft., nagyobbféliek és finomabbak 2
kr.. 2, 3, 4, 6—6 ftig a legfinomabbak.
ft. 50 kr., 3 ft. 5(t kr., 4, ft, 6 - 8 fiig.
Rnmbnrgi vászon Dói-ingek, simák
1 duezat. czmiii batiz-zsehkendók
1 ft. 80 kr., 2 ft.; finom horgoltak 2
hölgyek számára 5. 7, 9 — 10 ftig a
ft. 50 kr (schweiezi formára) ; egészen
legfinomabbak.
uj szabásuak hímzéssel 8ft.. 8 ft. 50 kr.,
4—5 ftig; valamint legfinomabb váAsztal- vagy tftrülkőzíi.kendők 1 duszon- és hatir-lnitfk himezéssel s
ezat ára 5, ti, 7 - 9 ftig (ciérnadamasz).
csipkével (Fantasie paris enne) 6—8 ft.
Egy vászon anztalkészttlet 6 személyÉji iniffk hölgyek srámára hosszu ujre (1 ab' o»z 6ahhozilló asztalkendővel
jal 3 ft. 50 kr.; hímzéssel 5 — 6 ftig.
5, 6, 8—10 ftig (lepfinom damaszból)
Férfi-Katyak 1 ft., 1 ft. 50 kr., 2 ft,, 2
ft. 50 kr., 8 ftig; lovagló, franeiia- és
magyar szabásra.
Ndi vaszon-lábravalók ugyszinte perkail és barchentból 2 ft., 2 ft. 50 kr.,
hímzéssel 8 ft.
Hölgyek számára pongyola vagy éjlcorsettek, perkail vagy finom barchentból 2 ft., 2 ft. 5*0 kr.; vászon
vagy franczia batizból, himzéssel 3
ft íO kr., 5 - 6 ftig.
Női alsóazoknynk perkailból 3 ft., fodrozva vagy legfinomabb barchen<ból
4 i't., horgony vagy hímzett betéttel 5,
6—8 ftig (uszállyal).
Nöi-harisnynk vagy férfi félharisnyák
1 duezat 5, 6, 8 — 10 ftig alegfinotuabbak.

Férfi téli mellények vagy prémezett
alsónadrágok 2, 3—4 ítig a legjobbak.
Lnxns férfl-ingek, műmellel 6, 7—8 ft.
Flanel! férfi-ingek, minden spinben 4
ft. 50 kr , 5—6 ftig; nyakgallérok 1
duezat 2, 3—4 ftig.

E g y asztalkészfllet 12 személyre (H7az: 1 nagy ahrosz 12 i-hbozillő asztalkendővel 10, 12, 16—20 ftig (legfinomabb darnasz).
30 röfös szines ágyneműre való 8, 9,
10-12 ftig a legjobbak.
30 röf kézifonat-vászon fehéritve, és
doplaczérnából fehéritetten 7 ft. 50
kr., 9 ft. 50 kr., l l , 13, 15-18 ftig a
legszebbek.
30 röf */« széles 'egjobb miróségü rnmbnrgi vászon 15, 16, 18 — 20 itig a
legjobbak.
30 rőf kreasz vagy gazdacági vászon
14, 16, 18 — 20 ftig a legszebbek.
40 — 42 röf kitünö takácsvasfcon. finom
ágyruhara vagy 12 nöi ingre 14, 15,
18, 22-24 f'ig'a legszebbek.
48 rőf belga takacs-vaszon 22, 25, 30
ftig (ingekre nagyon ajánlható).
50—54 rőf hasonlithatlan jóféle rnmbnrgi- vagy hollandi vas/.on (ké?ifonat és */t széles 20, 25, 30, 85, 40
50—60 fiig.

Ingek, melyek nem jól illenek testhez, vtaszavétetnek.
Vevők, kik 35 ftért vásárolnak,6 asztalkendőt, kik 70 forintért, 1 legfinomabb damasz-teritékot 6 személvre ingyen kapnak.
A levelek ekép
czinizendők :

An die Lemen- und Waschefahrik Wi en, Karníner
strasse IVr. 21, im Ecksrewölbe der Ilimnielpfori
„zum ERZHERZOG KARL."

ajánlja legkitünőbb, j ó és olcsó órákkal icaida^on ellátott rakta-1
rat, t évi jotnllas mellett az alább következö árjegyzék szerint.'
.

«^,
Minden tőlem vásárolt óra, legyen az fuggó, fekvő, vagy bárme y I
állásban levő, — általam a legpontosabban s a legezorgulraasban van Kipróbálva. íw
Egy általam kiadott könyvecske, melyben leirva van, miszerint miként lehet egy j§
zsebórát hosszu ideig rendea állapotban fentartani — kiegyenlítési tabellával egvbtt, si
melyszerint az órák, a napórák szerint igazithatók, — t'sztelt vevőimnek ingyért É
adatik.
| Ezüst henger-órák 4 rubinra
10 — 11 forint 2
„
arany-foglalvánnyal, rugóra
12 — 13

„
„

hSInyek rzámara
8 rubinra

13-15
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 — 3(1
ugyanazok kettős födéllel
35 — 38
[ Arany henger-órák (8 sz.) 8 rubinra
30 — 32
henger-órák arany-köpennyel
34 — 36
órák hölgyek srámára 4—8 rubinra
25 — 28
„ hölgyeknek arany-köpennyel
32-38
„ hölgyeknek, zománcz és gyémánttal
40—45
., hölgyeknek kristály-üveggel
. 42—45
ugyanazok kettős födéllel 8 rubinra
40 — 45
ugyana?ok zománcz és gyémánttal
55-57
borgeny-órák 15 rubinra
36 — 40
ugyanazok, finom arany-köpennyel
. 45—fid
horgony-órák kettős födéléi
55-58
ugyanazok arany köpennyel
65, 70, 80. SO, 96
,,
kristály-üveg s arany köpennyel
60-75
horgony-órák hölgyeknek
36—40
ugyanazok kristály-üveggel
48 — 53
horgony-órák hölgyeknek kettős födéllel
50 -55
remontoir-órák
70, 80, 90, 100
ugyanazok kettős födéllel
UO, 120, 130, 15()1 160
I Inga-órák, hetenkinti felhúzásra
16,20,22,24
óra és félóránkinti ütőre
30 — 32
,,
óra és negyedóránkinti ütőre
48, 50, 55
Havi regulatorok
30—32
Ébresztők 5 forint, órával 7 forint.
SPST" Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét
mellett, gyorsan és pontosan telje-ittetnek.
Órák cserében is elfogadtatnak.
_ _ Kijavítások, saját szerkezetű szerszámokéi gépek segitségével, Genf
J Brüssel és Paris leghirnevesb óragyárakban 6 éven át szerzett tapasztalatok alapiján 1 évi jótállás mellett, a legjobban eszközöltetnek s olcsóért számíttatnak.
Órák. melyek nöm tetszenének, kicseréltetnek.
35 (3 — 12)
Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 50 kr. számittatik.
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Bruder Frankl in Prag,
Schillingsgasse (Porié) 1074-11, Hotel „Englischer Hof"
kauft und verkauft

~

Kiefcrn-, Fichten-, Timothee-, Klee-Samen, Wechselweizen, Staudenrossen (Korn), schwarzen Hafer etc. etc.

empfiehlt sich zumBezuge von
1
Auftrage auf die vorzüglich bewiihiten,
echten Magdeburger und Quedlinburger 25- bis 35faches Ertragm'ss lifernden
1807er Probsteier
Zucker- und Futterrüben-Samen, rothen
Saatjceritte nnd Saath«fer,
(Brabanter und steieiischen), weissen Klee1/
satuén, franz. Luzerner, Pernnuer und Ri- in plombirten Originalsiicken von circa 2 i
gaer Kron-S8e-Leinsamen, amerikanischen
Mtzn.,
Pferdezahn-Mais, Kukurutz, Lupinen, Wi- englisch. Saatfcetreide, (Gerste, Hafer,
Winter- nnd SommerweiKen)
cken, Buchweizen, Esparsette, Raigrasern, |
Honiggras, Wiesenfuchsschwanz, Ceratoch- I in Sácken a ungefáhr 2% n. ö. Mtzn.,
lea australis, Acker- u. Riesen-Spörgel, Se-1
franz. Sommerweizen
czim alatt egy regéiiy-folyóirntot indítottunk meg, mely rendesen minden hónap elején radella, chines. Oelrettig, engl. Turnipssain Siicken a 180 Pfd.,
és közepén megjelenő 6 — 7 íves füzetekben a legérdekesb regényeket közli
men, Klee- und Gras-Mischungen,
u. andere bewahrte. Saatgetreide,
Január elejétől kérdve minden hónap elején és közepén jön egy, tehát egész éven
überhaupt von allén Arten
j w e ) c n e ra;t fl. 1 0 Angabe per l Sack verseát huszonnégy, csinos borítékkal ellátott 6 - 7 íves fúzef, és igy egy év alatt 140 — 150
Klee-, Grns-, Fulterpflanzen, Futter- und, hen sind, werden von Febr. an, von jenen
ív, diszes, nagy regénykiadásban.
auf echte OriginalA folyó 1868-ik évi folyamot a jelenleg egyik legkedveltebb franczia regényíró, Munkelrilben-,Futterwurzeln-,Fullerrnöhren-, en
amfk.,HeaigenStadten
und andere
vKK> király ifjusága" czimü rendkivül érdekfesritő, nagyszerü Oekonomie-, IlandeU-, Wald- und Gemü,e-\ ^
Pon.son du. Terrail,
.
1
történeti regényével kezdtük meg. Ponson a magyar olvasó-közönség előtt jó emiékezetSaat-Kartoffem,
Ncaseelander
Samen,
ben áll ,,Az éj lovagjai1''' czimü regényéről, mely oly nagy érdekkel fogadtatott, hogy
sö wie aueh von
Sommerraps,
két év alatt háromezer példány kelt el belőle, kr. „Egy király ijusdga" — ha a regény
Portland-Cement, St«-ir kohlen-Theer, bel- welche mit fl 5 Angabe per Zentner verserendkivüli érdekessége után szabad ítélnünk — még nagyobb keletnek fog örvendeni.
gischem Wagenfett,Braupech, Fichtenpech, hen sind, werden im Frühjahre bei frostFutterwicken, Raps-Kuchen, Peru-Guano, frei«m Wetterdie KartofiTelordres,innerhalb
Knochenmehl,Düngergyps. Superphosphate.^
Egész évre vagyis 24 füzetre
ft
ft. — kr.
14 Tagén stets die Rapsordres efl'ektuirt.
Inliiiidische Saats<?treide besorgt dieselbe auch.
Felévre (12 füzet)
3 „ — „
Für die Echthtit sammtlicher Original-Saaten wird garantirt u. Samenkataloge werden
Évnegyedre (6 füzet) . . -'
1 „ 50 .,
auf Verlangen gratis u. franko zugesendet.
A füzetek mindig bérmentesen küldetnek szét a t. előfizetőknek.
Dieselbe hat fdr Oesterreich die General-Agentur der wiederholt mit den ersten Preisen,
zuletzt auf der Pariser Weltausstellung betheüten
2884 ( 4 - 6 )

Uj vállalat jó reg^nyok kedvelőinek.

SZÉPIRODALMI CSARNOK

ELÖFIZETÉSI FÖLTÉTELEK:

Rendkivüli kedvezmény.

Tizenötödik évfolyam.

k. preass. pat. Kali-Fabrik v. Dr. A. Frank in Stassfurth

A. „Szépirodalmi csarnok" egészéves előfizetői a „Nefelejts" műlapjai Yöz6\ négyet,
a félévesek kettőt, az évnegyedesek egyet rendelhetnek meg a szokásos 50 kr. különdíübernommen un<i puipfiehlt. die feingemahlenen K a l i d ü n p ermi t t e l derselben unter
jakért (minden egyes mülapért 50 kr ) Továbbá az egészéves elöfizetőknek megküldjük
Garantie der angegebenen Gehalte an reinem Keli und «nter Controle der lobi. agriculMontépin „A vörös malom" czimü négykötetes (54 ív) regényét 1 ftéit (bolti ára 4 ft.), tur-chem. Versuchsstation in Prag, vorzugsweise für Zuckerrübe", Hackfriichte, Futés „A nemzet vértanúi" nagyszerü múlapot 2 ft. kedvezményárért.
terkrituter, Wiesen, Oelsaafen und HandelsgewBchse. I Preis-Courante, Berichte über
S V
Eddig 4 füzet jelent meg, melyek a megrendelés beérkezte után azonnal Anwendung und Resultate dieser Dünger, Frachtangaben etc. werden auf Verlangen
elküldetnek.
gratis und franco versendet. Diese Kalidüneer fübren dieselben zollf'rel ein.
Előfizetések elfogadtatnak helyben a „Nefelejts" szerkesztőségénél (Sebestyén-tér
1. si.) Vidéken minden kir. postahivatalnál.
80 ( 2 - 3 )
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_

Bruder Frankl in Prag.

Kiadó-tulajdonos Heckenast tiuwilar. — Nyomatott Bajit nyomdájában Peston 1868 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Pest, márczius 8-án 1868.
Elöfizetési fölíételek: a Vasárnapi Ujsá S és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.

sdSHsS™— — = ^ £ z^sr SSTOT-SISS ísr^iírf^sss:
Csányi

László.

(1790-1849.)

Dicsőségben és gyászban oly gazdag Csányiban, kinek fiatal lelke s hazát és szaszág bánja komoly készületeket tett Magyarhonvédelmi harezunknak annyi nagy s nemes badságot ölelő heve nem hanyatlott s nem
ország
megtámadására: Csányi kormányalakja van, mennyit oly szük keretében az hamvadott az évek súlya alatt. Becsületesbiztosul
küldetett a Drávához, az ország
időnek csak nagyszerü mozgalmak s csak sége, férfias szótartása, rendit hetién s emelhatárát
megőrizni.
Itt ö nemcsak a Dráva
egy életrevaló nemzet kebelében állithatnak kedett jelleme, törhetlen ragaszkodása meghídjait
s
a
fenyegető
horvátokat tartotta
elő. Mennyi hős, ki a harezmezön moso- győződésében alapult elveihez, veszélyekkel
szemmel,
hanem
a
magyar
védsereg élére
lyogva vérzik el, utolsó hangján is azt daczoló egyéni bátorsága s elszántsága orállitott
vezéreket
is,
s
éles
tapintattal
tudta
kiáltva: „Éljen a haza!" és „Előre!" — szágszerte s nemcsak Zalában valának ismekiismerni
a
magyarellenes
érzelmek
s tömennyi fáradhatlan s önfeláldozásra kész retesek, hol ő volt, ugyszolván, a szabadelvü
rekvések
legelrejtettebb
mozdulatait.
Szenhonfi-hüség, örömmel adni oda nyugalmát, iskola seniora, az ellenzék apja, mint Deák
vedélyes hazaszeretete végtelenül gondossá,
jóllétét, vagyonát, életét — a hazáért. S a annak szemefénye s bálványa.
aggodalmassá,
éberré tette őt a kötelesség
meggyőződés tisztaságának mily óriási ereje:
Csányit az 1848-díki márcziusi napok terén. Csakhamar észrevette, hogy a felmikor az ügy, melyért szent
ügyelése alatti sereg vezéreilelkesedéssel küzde — elveszett,
ben ellenszenv rejlik azon eszme
szivesebben elveszni vele, mint
irányában,
hogy a velük egy
túlélni azt, s nyugodtan lépzászló
alá
esküdt
bán s katonái
delni fölfelé a bitófa létráján,
ellen
harczoljanak.
Szept. 11-én
melyet egy szent ügy hatalma
tudósitást küldé Pestre, hogy a
a gyalázat fájából a dicsőség
bán előcsapatai Légrádon vanlépcsejévé változtatott.
nak,
s a magyar sereg vezére
E végig hü hazafiak közt az
ellenökbe
állani vonakodik.
elsők sorában áll az, kinek neA
pákozdi
toborzás után
mes vonásait im bemutatjuk
Moga
tábornokot
s a bán után
olvasóinknak — egy régi hiáAusztria
felé
vonuló
sereget
nyát pótolva ezzel is már
Pozsonyba
követé,
s
ezentul
és
annyi jeleseket magában fogGörgei
fővezérsége
alatt
is
korlaló képcsarnokunknak.
mánybiztosa volt a felső seregCsányi László született
nek, legnagyobb erélyt és szi1790-ben Zalamegye Csány
gorúságot
fejtve ki nehéz hivahelységében, ősi birtokán, melytalában,
mely
által sokak netől régi nemes családja nevét
heztelését s vádjait voná mavévé. Igen fiatal korában hu•.
gára. Windisehgratz hg. elöl a
N
szárrá levén, részt vett az
felső
táborral együtt ö is Buda1809 — 1815-diki táborozásokpestre
vonult, s midőn a korban; ekkor lábán megsebesülmány
és
országgyülés Debrevén, odahagyta a katonaságot,
czenbe
hátrált,
ö teljhatalmu
és táblabiró vá lett; de katonai
biztosul
maradt
Budapesten,
erélyét, tüzet, szigoruságát,
melyet
legutoljára
hagyott el.
rendszeretetét mindenkor megAtalában
ö
szokott
legutolsó
tartotta.
lenni
a
szaladásban,
s
legelső a
Buzgó és lelkes részt vevén
:
megjenelésben
ott,
hol
erélyes
a közügyekben, ő volt a zalamunkásságára
szükség
volt.
megyei ellenzék feje, vezére, ő
•
1849. január elsői proclamavolt Deák Ferencz bölcseségéC S Á N Y I
L Á S Z L Ó .
tiőjában
tudatta a föváros
nek legerösb megyei gyámola,
lakosságával,
hogy ő a teljhas az országos hirü szónoknak és államférfiPt-sten ta'álták, hol Klauzál Gáborral, Nyá- talmu kormánybiztos, bátorította s vigasznak leghűbb barátja, kinek követté válaszryval s több népszerü férfival kezet fogva, talta a magokat elhagyottaknak érzőket,
tatása mellett mindent elkövetett akkor,
mindent elkövetett a rend fenntartására s a óránkénti biztos tudósitást ígért az esemémidőn ez az adó-elvállalás életkérdésével
volt azonosítva. Védegylet s minden hazai féktelenség meggátlására, de egyszersmind nyekről, melyek azonban a lakosság aggovállalat erélyes, tettre kész és kitartani a szabadság s nemzeti jogok kivivására s dalmait meg nem szüntethetek. Windisehtudó, szilárd jellemű pártolóra talált az öreg erős és biztos alapra állitására. Miután a gratz 5-én már benyomult Budára, s Csányi,
magyar miniszterium felállott s Horvátor- Görgeivel együtt elhagyta a várost. ./,:•
t

