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Hirdetés.
c»«, legnagyobb vászon gyári rak Iára

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

„zum Erzherzoa: Karl"
áruba bocsájtja 8 Fzétkiildi mindenhová levélbeli megrendelésekre, a pénzösszeg
beküldése, pozhajó, vasuti vagy postai utánvét mellett, a most. divó magasztn-
líísok nélkülözését el, dicséretesen ismert vásznai*, fehérneműit, asztalteriték és

vaszonkendó-gyartmanyait

leszállítóit áron és pedig 35% engedmcnynyel.
Tisztelettel jelenti, hogy a müipar ki-

állitáson » legma^asb és igy az

e z íi 81 érem m e 1
egvedül s kizárólag csak ö füntetti1-

tett 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. t-
keztetjtik szives átukintés vt gett jelentékenyen lejebbsaállitott gyári-árjegyzékün-

ket, ugymint:
Rumhnrgi vászon férfi-Ingek 1 ft. 50

kr.. 2, 3, 4, 6—6 ftig a legfinomabbak.

Rnmbnrgi vászon Dói-ingek, simák
1 ft. 80 kr., 2 ft.; finom horgoltak 2
ft. 50 kr (schweiezi formára) ; egészen
uj szabásuak hímzéssel 8ft.. 8 ft. 50 kr.,
4—5 ftig; valamint legfinomabb vá-
szon- és hatir-lnitfk himezéssel s
csipkével (Fantasie paris enne) 6—8 ft.

1 duezat vászon zsebkendő 1 ft. 50 kr..
2 ft., nagyobbféliek és finomabbak 2
ft. 50 kr., 3 ft. 5(t kr., 4, ft, 6 - 8 fiig.

Éji iniffk hölgyek srámára hosszu uj-
jal 3 ft. 50 kr.; hímzéssel 5 — 6 ftig.

1 duezat. czmiii batiz-zsehkendók
hölgyek számára 5. 7, 9 — 10 ftig a
legfinomabbak.

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 per-
kail és barchentból 2 ft., 2 ft. 50 kr.,
hímzéssel 8 ft.

Hölgyek számára pongyola vagy éjl-
corsettek, perkail vagy finom bar-
chentból 2 ft., 2 ft. 5*0 kr.; vászon
vagy franczia batizból, himzéssel 3
ft íO kr., 5-6 ftig.

Női alsóazoknynk perkailból 3 ft., fod-
rozva 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 alegfinotuab-
bak.

Férfi téli mellények vagy prémezett
alsónadrágok 2, 3—4 ítig a leg-
jobbak.

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.

Asztal- vagy tftrülkőzíi.kendők 1 du-
ezat ára 5, ti, 7 - 9 ftig (ciérnadamasz).

Egy vászon anztalkészttlet 6 személy-
re (1 ab' o»z 6ahhozilló asztalkendővel
5, 6, 8—10 ftig (lepfinom damaszból)

Egy asztalkészfllet 12 személyre (H7-
az: 1 nagy ahrosz 12 i-hbozillő asztal-
kendővel 10, 12, 16—20 ftig (legfino-
mabb 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 rnm-
bnrgi 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 rnm-
bnrgi- vagy hollandi vas/.on (ké?i-
fonat 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 legfi-
nomabb damasz-teritékot 6 személvre ingyen kapnak.

A levelek ekép
czinizendők :

2884 (4-6)

An die Lemen- und Waschefahrik Wi en, Karníner
strasse IVr. 21, im Ecksrewölbe der Ilimnielpfori

„zum ERZHERZOG KARL."

Uj vállalat jó reg^nyok kedvelőinek.

SZÉPIRODALMI CSARNOK
czim alatt egy regéiiy-folyóirntot indítottunk meg, mely rendesen minden hónap elején

és közepén megjelenő 6 — 7 íves füzetekben a legérdekesb regényeket közli
Január elejétől kérdve minden hónap elején és közepén jön egy, tehát egész éven

át huszonnégy, csinos borítékkal ellátott 6 - 7 íves fúzef, és igy egy év alatt 140 — 150
ív, diszes, nagy regénykiadásban.

A folyó 1868-ik évi folyamot a jelenleg egyik legkedveltebb franczia regényíró,
.son du Terrail, vKK> király ifjusága" czimü rendkivül érdekfesritő, nagyszerüPon . .

történeti regényével kezdtük meg. Ponson a magyar olvasó-közönség előtt jó emiékezet-
ben áll ,,Az éj lovagjai1''' czimü regényéről, mely oly nagy érdekkel fogadtatott, hogy
két év alatt háromezer példány kelt el belőle, kr. „Egy király ijusdga" — ha a regény
rendkivüli érdekessége után szabad ítélnünk — még nagyobb keletnek fog örvendeni.

ELÖFIZETÉSI FÖLTÉTELEK:
Egész évre vagyis 24 füzetre ft ft. — kr.
Felévre (12 füzet) 3 „ — „
Évnegyedre (6 füzet) . . -' 1 „ 50 .,

A füzetek mindig bérmentesen küldetnek szét a t. előfizetőknek.

Rendkivüli kedvezmény.
A. „Szépirodalmi csarnok" egészéves előfizetői a „Nefelejts" műlapjai Yöz6\ négyet,

a félévesek kettőt, az évnegyedesek egyet rendelhetnek meg a szokásos 50 kr. különdí-
jakért (minden egyes mülapért 50 kr ) Továbbá az egészéves elöfizetőknek megküldjük
Montépin „A vörös malom" czimü négykötetes (54 ív) regényét 1 ftéit (bolti ára 4 ft.),
és „A nemzet vértanúi" nagyszerü múlapot 2 ft. kedvezményárért.

S V Eddig 4 füzet jelent meg, melyek a megrendelés beérkezte után azonnal
elküldetnek.

Előfizetések elfogadtatnak helyben a „Nefelejts" szerkesztőségénél (Sebestyén-tér
1. si.) Vidéken minden kir. postahivatalnál. 80 (2-3)

PHILIPPE KOHN
(l'ntek. Philippe és tár*n hirneves éragyárosok tsnit-

viinyn Genfben)

dicséretesen ismert

' KA-ÜZLETE"
P E S T É N.

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

ajánlja legkitünőbb, jó 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 13-15
„ 8 rubinra 14 — 15
., kettős födéllel 15-16
„ kristály-üveggel 15 — 16

horgony-órák 15 rubinra 16-17
kettős födéllel 18,20,22

angol horgony-órák kristály-üveggel 18,20,22,24
horgony tábori órák kettős födéllel 22, 24
valódi remontoir órák (kengyelénél felhúzandó) . . . . 28 — 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 alap-
iján 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.

Dití~irTW ien~ 186 6práraiÍrteSÍAMENÍHANDLlfNG

Bruder Frankl in Prag,
Schillingsgasse (Porié) 1074-11, Hotel „Englischer Hof" ~

kauft und verkauft
Kiefcrn-, Fichten-, Timothee-, Klee-Samen, Wechselweizen, Stauden-

rossen (Korn), schwarzen Hafer etc. etc.
empfiehlt sich zumBezuge von 1 Auftrage auf die vorzüglich bewiihiten,

echten Magdeburger und Quedlinburger
Zucker- und Futterrüben-Samen, rothen
(Brabanter und steieiischen), weissen Klee-
satuén, franz. Luzerner, Pernnuer und Ri-
gaer Kron-S8e-Leinsamen, amerikanischen
Pferdezahn-Mais, Kukurutz, Lupinen, Wi-

25- bis 35faches Ertragm'ss lifernden
1807er Probsteier

Saatjceritte nnd Saath«fer,
in plombirten Originalsiicken von circa 21/i

Mtzn.,
englisch. Saatfcetreide, (Gerste, Hafer,

cken, Buchweizen, Esparsette, Raigrasern, |
Honiggras, Wiesenfuchsschwanz, Ceratoch- I
lea australis, Acker- u. Riesen-Spörgel, Se-1
radella, chines. Oelrettig, engl. Turnipssa-

men, Klee- und Gras-Mischungen,
überhaupt von allén Arten j w e ) c n e ra;t fl. 1 0 Angabe per l Sack verse-

Klee-, Grns-, Fulterpflanzen, Futter- und, hen sind, werden von Febr. an, von jenen

Winter- nnd SommerweiKen)
in Sácken a ungefáhr 2% n. ö. Mtzn.,

franz. Sommerweizen
in Siicken a 180 Pfd.,

u. andere bewahrte. Saatgetreide,

Munkelrilben-,Futterwurzeln-,Fullerrnöhren-, auf echte Original-

Oekonomie-, IlandeU-, Wald- und Gemü,e-\en^ amfk.,HeaigenStadten und andere
1 Saat-Kartoffem, Ncaseelander

Sommerraps,
welche mit fl 5 Angabe per Zentner verse-
hen sind, werden im Frühjahre bei frost-
frei«m Wetterdie KartofiTelordres,innerhalb
14 Tagén stets die Rapsordres efl'ektuirt.

Samen,
sö wie aueh von

Portland-Cement, St«-ir kohlen-Theer, bel-
gischem Wagenfett,Braupech, Fichtenpech,
Futterwicken, Raps-Kuchen, Peru-Guano,
Knochenmehl,Düngergyps. Superphosphate.^

Inliiiidische Saats<?treide besorgt dieselbe auch.
Für die Echthtit sammtlicher Original-Saaten wird garantirt u. Samenkataloge werden

auf Verlangen gratis u. franko zugesendet.
Dieselbe hat fdr Oesterreich die General-Agentur der wiederholt mit den ersten Preisen,

zuletzt auf der Pariser Weltausstellung betheüten

k. preass. pat. Kali-Fabrik v. Dr. A. Frank in Stassfurth
übernommen un<i puipfiehlt. die feingemahlenen K a l i d ü n p ermi t tel derselben unter
Garantie der angegebenen Gehalte an reinem Keli und «nter Controle der lobi. agricul-
tur-chem. Versuchsstation in Prag, vorzugsweise für Zuckerrübe", Hackfriichte, Fut-
terkrituter, Wiesen, Oelsaafen und HandelsgewBchse. I Preis-Courante, Berichte über
Anwendung und Resultate dieser Dünger, Frachtangaben etc. werden auf Verlangen
gratis und franco versendet. Diese Kalidüneer fübren dieselben zollf'rel ein.

2 3 7 2 ( 4 _ 9 ) Bruder Frankl in Prag.
Kiadó-tulajdonos Heckenast tiuwilar. — Nyomatott Bajit nyomdájában Peston 1868 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Elöfizetési fölíételek: a Vasárnapi UjsáS 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.

Dicsőségben és gyászban oly gazdag
honvédelmi harezunknak annyi nagy s nemes
alakja van, mennyit oly szük keretében az
időnek csak nagyszerü mozgalmak s csak
egy életrevaló nemzet kebelében állithatnak
elő. Mennyi hős, ki a harezmezön moso-
lyogva vérzik el, utolsó hangján is azt
kiáltva: „Éljen a haza!" és „Előre!" —
mennyi fáradhatlan s önfeláldozásra kész
honfi-hüség, örömmel adni oda nyugalmát,
jóllétét, vagyonát, életét — a hazáért. S a
meggyőződés tisztaságának mily óriási ereje:
mikor az ügy, melyért szent
lelkesedéssel küzde — elveszett,
szivesebben elveszni vele, mint
túlélni azt, s nyugodtan lép-
delni fölfelé a bitófa létráján,
melyet egy szent ügy hatalma
a gyalázat fájából a dicsőség
lépcsejévé változtatott.

E végig hü hazafiak közt az
elsők sorában áll az, kinek ne-
mes vonásait im bemutatjuk
olvasóinknak — egy régi hiá-
nyát pótolva ezzel is már
annyi jeleseket magában fog-
laló képcsarnokunknak.

Csányi László született
1790-ben Zalamegye Csány
helységében, ősi birtokán, mely-
től régi nemes családja nevét
vévé. Igen fiatal korában hu-
szárrá levén, részt vett az
1809 — 1815-diki táborozások-
ban; ekkor lábán megsebesül-
vén, odahagyta a katonaságot,
és táblabiró vá lett; de katonai
erélyét, tüzet, szigoruságát,
rendszeretetét mindenkor meg-
tartotta.

Buzgó és lelkes részt vevén
a közügyekben, ő volt a zala-
megyei ellenzék feje, vezére, ő
volt Deák Ferencz bölcseségé-
nek legerösb megyei gyámola,
s az országos hirü szónoknak és államférfi-
nak leghűbb barátja, kinek követté válasz-
tatása mellett mindent elkövetett akkor,
midőn ez az adó-elvállalás életkérdésével
volt azonosítva. Védegylet s minden hazai
vállalat erélyes, tettre kész és kitartani
tudó, szilárd jellemű pártolóra talált az öreg

C s á n y i L á s z l ó .
(1790-1849.)

Csányiban, kinek fiatal lelke s hazát és sza-
badságot ölelő heve nem hanyatlott s nem
hamvadott az évek súlya alatt. Becsületes-
sége, férfias szótartása, rendit hetién s emel-
kedett jelleme, törhetlen ragaszkodása meg-
győződésében alapult elveihez, veszélyekkel
daczoló egyéni bátorsága s elszántsága or-
szágszerte s nemcsak Zalában valának isme-
retesek, hol ő volt, ugyszolván, a szabadelvü
iskola seniora, az ellenzék apja, mint Deák
annak szemefénye s bálványa.

Csányit az 1848-díki márcziusi napok

C S Á N Y I L Á S Z L Ó .

Pt-sten ta'álták, hol Klauzál Gáborral, Nyá-
ryval s több népszerü férfival kezet fogva,
mindent elkövetett a rend fenntartására s a
féktelenség meggátlására, de egyszersmind
a szabadság s nemzeti jogok kivivására s
erős és biztos alapra állitására. Miután a
magyar miniszterium felállott s Horvátor-

szág bánja komoly készületeket tett Magyar-
ország megtámadására: Csányi kormány-
biztosul küldetett a Drávához, az ország
határát megőrizni. Itt ö nemcsak a Dráva
hídjait s a fenyegető horvátokat tartotta
szemmel, hanem a magyar védsereg élére
állitott vezéreket is, s éles tapintattal tudta
kiismerni a magyarellenes érzelmek s tö-
rekvések legelrejtettebb mozdulatait. Szen-
vedélyes hazaszeretete végtelenül gondossá,
aggodalmassá, éberré tette őt a kötelesség
terén. Csakhamar észrevette, hogy a fel-

ügyelése alatti sereg vezérei-
ben ellenszenv rejlik azon eszme
irányában, hogy a velük egy
zászló alá esküdt bán s katonái
ellen harczoljanak. Szept. 11-én
tudósitást küldé Pestre, hogy a
bán előcsapatai Légrádon van-
nak, s a magyar sereg vezére
ellenökbe állani vonakodik.

A pákozdi toborzás után
Moga tábornokot s a bán után
Ausztria felé vonuló sereget
Pozsonyba követé, s ezentul és
Görgei fővezérsége alatt is kor-
mánybiztosa volt a felső sereg-
nek, legnagyobb erélyt és szi-
gorúságot fejtve ki nehéz hiva-
talában, mely által sokak ne-
heztelését s vádjait voná ma-

•- N . gára. Windisehgratz hg. elöl a
felső táborral együtt ö is Buda-
pestre vonult, s midőn a kor-
mány és országgyülés Debre-
czenbe hátrált, ö teljhatalmu
biztosul maradt Budapesten,
melyet legutoljára hagyott el.
Atalában ö szokott legutolsó
lenni a szaladásban, s legelső a

: megjenelésben ott, hol erélyes
munkásságára szükség volt.

• 1849. január elsői proclama-
tiőjában tudatta a föváros
lakosságával, hogy ő a teljha-

talmu kormánybiztos, bátorította s vigasz-
talta a magokat elhagyottaknak érzőket,
óránkénti biztos tudósitást ígért az esemé-
nyekről, melyek azonban a lakosság aggo-
dalmait meg nem szüntethetek. Windiseh-
gratz 5-én már benyomult Budára, s Csányi,
Görgeivel együtt elhagyta a várost. ./,:•

t

Tizenötödik évfolyam.10-ik szám.

Pest, márczius 8-án 1868.
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Forradalmi munkásságának ujabb szín-
helye a szerencsétlen Erdély lön, hol legré-
mitöbb anarchia dúlt, s a rend és közbátor-
ságminden kötelékei véres kezekkel valának
elszaggatva.

Csányi Erdélyből ápril végén a közleke-
dési tárcza átvételére hivatott vissza Kos-
suth által, s mint e tárcza főnöke, ismét
szokott erélyével kezdett müködni. A legna-
gyobb forradalmi vihar zúgásai közt a
szolnok-debreczeni vasutra tett előkészül-
teket, s ebben foglalkodtatá a magyar alföld
síkjain a több ezerre menő s addig csak he-
nyélő és ingyen élö foglyoka*; jún. 2-án pedig
Pestre visszajővén, a középponti vasutat
vette egyenesen minisztériuma kezelése alá.
Julius elején, a második futáskor, ismét ö
volt, ki utoljára hagyta el a fövárosi, s vég-
telen gonddal és faradsággal szállíttatott el
mindent, mit elszállitni kellett s lehetett. A
Kossuth és Görgei közt mindinkább kifejlett j
egyenetlenségben Csányi, ki Görgeit mint I
tiát szerette, s mint legnagyobb katonai j
tehetséget, őszintén becsülte, kit gyakran
intett barátilag é3 ismét komolyan a haza
szent nevében, minden melléktekintetek,
érzelékenység s dicsvágy fél re tételére, —
azon miniszterek közé tartozott, kik Görgei
mellett szavaztak, ennek letételét ellenezték,
söt teljhatalmu átalános fővezérré nevezte-
tését követelték; ily értelemben nyilatkozott
a miniszteri és országgyülési tanácskozá-
sokban.

A világosi fegyverletétel után, bár ö is
menekülhetett volna többi minisztertársai-
val, azt nyilatkoztatá, hogy ,,öreg és beteges
ember létére bujdosni nem akar, s várja
bármi sors, hazájában marad, melynek buk-
tát túlélni ugy sem kivánja." Sarkadon
átadván magát az oroszoknak, Nagyváradra
vitetett s ott az ausztriaiaknak kézbesittet-
vén, Pestre az uj-épületbe hozatott, és itt
ok». 10 kén, b. Jeszenák Jánossal együtt,
bitófán végezte életét. iSemmit nem tagadott,
söt «3riltan kijelenté, hogy mindent önként
és meggyőződésből tett, és következetesen,
férfias elszántsággal is lépett a halál elébe.

Csányi egyike volt a forradalom legeré-
lyesb karjainak; azon emberek közé tarto-
zott, kik a forradalom terjedését, erősödését,
kitartását a részletekröli fáradhatlan gon-
doskodás, nem szünő munkásság, az eszkö-
zök előteremtése, a közvélemény megnye-
rése s felizgatása által hatalmasan gyámoli-
ták, annak gyakorlati kivitelét és sikerét
lehetségessé tevék, a fonalszálakat minden
oldalról összeszedték s egy középpontba
gyüjtötték;azon emberek közé,kiknek mun-
kás segédhatása nélkül a forradalom vezérei
semmire sem mehetnek, mert a tér nincs
előttük elkészítve s a kivitel sikere bizto-
sitva. E szerepben legelső hős volt Csányi a
forradalom egész lefolyása alatt; forradalmi
ember, ki nem irtózott a. forradalmi eszkö
zöktöl. valódi százszemü Árgus a, felügye-
lése alá bizott téren, zúzó mennykö az
akadályok ellenében; tetőtől talpig nemze-
tébe szerelmes magyar, s szigoru és kimé-
letlen ellensége faja elleneinek. És pedig e
szigoru öreg férfi sirni tudott az elérzéke-
nyülés miatt, ha imádott nemzetére veszélyt
látott tornyosulni, melyet el nem hárítha-
tott; ha árulást látott, melyet meg nem
hiúsíthatott; kedélyes jó bácsi tudott lenni
baráti körben, ki tiszta kéjt érezett egy
ártatlan gyermek mosolygásán, vagy egy
nyiló virágbimbó fölött.

A kik közelebbről ismerték, szerették;
a kik forradalmi müködését látták, bámul-
haták; a ki halálára gondol, lelkesedést érez
égni a szemébe toluló könyben. a midőn
nevét kiejti — minden hazafi áldja emlé-
kezetét.

Sugár Istvánné.
Csalogatja, csábítgatja.
Aludni sem tud miatta;
Megöli a vágy. az inger —
Es fölnézni rá alig mer.

„Sugár Pálya mind hiába
A kend mézes, mázos szája;
Van nekem hű, jámbor uram,
Szép magzatom, kicsi fiam.''

Sugár Pálya szive szorul,
Ajka reszket, és könyje hull:
Szeme forog . . . ,,Azért mégis
Leszesz még te az enyém is!"'

Ifju asszony, szép menyecske,
Ne menj ki a tóra este;
Ha kendered el is ázik.
Ne bánd te azt, — majd nő másik.

Kis csecsemő meg-megriad —
Mért teszed le kicsi fiad?
Ne menj, ne menj a mély tóba,
Sok hínárja, sok kigyója!

Sugár Pálya itt hol termett . . .?
„Enyém immár tested, lelked — ! "
,,Scha — inkább szörnyet halok . , ."
Remegnek a csöndes habok.

Feleségét o'thon várja
Szerelmetes, hű, jó társa;
Tízre jár, — majd tizenegyre —
„Uram ne vigy kisértet be!"

Kiszalad a tó partjára;
Világit a hold világa, —
A tó tükrén urabátyja
S kiszenvedett gyöngyvirága.

Ott siratja gyöngyvirágát,
Ott siratja urabátyját;
Hogy mi történt azt nem tudja —
Oh! hogy soha meg ne tudja!

Pásztói.

A I* c k e t e e in b e r.
Történeti elbeszélés.

GYŐRY VILMOS-tól.

(Folyt»tá».)

IL
A falu szökik.

kísérőjével jó tova járhatott
már, midőn Mihály megindult nyomában.
Az égboltozatot szakadozott fellegek bori-
ták, lassan úszva nyugatról kelet felé a rnér-
hetlen űrben; fölöttük tündöklő csillagok
ragyogtak, de a holdatlan éjszaka gyér vilá-
gosságot engedett a földön terjedezni. Mihály
nem láthatá azokat, kiknek lépteit követni
akara. Vezetője gyanánt kettőt használt: az
elöresiettek lovai dobogásának felhangzó
neszét és György lovának ösztönét, melyről
azon véleményben volt, hogy megszokott
társa nyomában fog iramodni. A tájat külön-
ben, gyermekkorától fogva csak itt élvén,
oly tökéletesen ismei%é. hogy az éj félhomálya
daczára lehetlen volt irányt tévesztenie. Az
ut, hegyes-völgyes vidéken vezetett, s majd-
nem egészen egyenes irányban, szétcsapon-
gás nélkül. Biztosan haladhatott.

Nem állott érdekében Györgyhez egé-
szen közel jutnia, nehogy általa észrevétes-
sék. Ennek okáért nem is haladt oly teljes
sebességgel, mint a minőt az alatta, elég jó
erőben levö ló megbirhatott volna, hanem
idönkint meg-megállott s nehány pillanatig
hallgatózván, úgy folytatta utját ujolag.

Jó távolra volt már a falutól, mélyen
benn az erdökoszorúzta hegység mély utján,
midőn lova hangosan felnyerített és majd-
nem ragadni kezdé.

Megdöbbent. Azt hitte, hogy az állat
hangja árulójává lesz. Csititotta lovát, de az
kevéssé hajlott szavára, nyeritve rohant
odább a köves hegyi uton.

Nehány pillanat mulva hasonló nesz
hangzott fel a völgy mélyéből.

Két ló volt odakötve az út melletti fák

György

egyikének derekához. Mihály paripája azok-
nak jelenlétét sejté.

— Ez György lova — mondá a pór ma-
gában — a lovak itt vannak, de hová lettek
lovasaik ?

Körültekíntett, hallgatódzott. Semmi
alak sem vala látható, semmi nesz nem
hallható.

Ez a jelenet váratlan és meglepő volt
Mihályra nézve. Hova tünt el György, hova
vele kisérője? Miért állapodtak meg itt,
miért hagyták el lovaikat? Mind olyan kér-
dés volt, melyre a parasztember nem tudott
megfelelni.

— A kettős barlang táján vagyok —
mondá magában gondolatait fontolgatva —
ha csak ott nem . . . .

S azzal, mintha valamely eszme villant
volna fel agyában, térdeivel megszoritá a
lovat, s keze, lába és szava segitségével,
meginditá balra az erdőbe, fel a hegy felé.

Alig érte el a völgyet környező magas,
lat felét, a haraszt zörgése daczára, tompa-
morajló nesz ütötte meg fülét, minőt távol-
ban levő több ember nyüzsgése és zsibon-
gása szokott kelteni.

Felfigyelt, s úgy látszék, mintha az előtte
álló hegynek fensikjáról, tüznek lángja piro
sodnék át a fák lombfosztotta sűrűjén ke-
resztül. A zsivaj azon tájról hangzék alá,
közbe-közbe lovak nyeritésével és nyiho-
gásával.

— Ott emberek vannak — mondá magá-
ban Mihály, lovát megállítva — közel a
kettős barlang egyik nyilasához. Jó számo-
san lehetnek.

Ugy látszék, egy darabig tusakodott ma-
gában. Végre legelső gondolatáé lön a dia-
dal : leszállott a lóról, maga után vezeté
mig kissé tisztásabb helyre jutott, — s oda
érkezvén, a kötöféknél fogva egy fa dereká-
hoz köté az állatot, maga pedig a lehető
legovatosabban haladott előre a nesz és láng-
világ irá nyában.

Nem sok időbe telt s elérte a fensik szélét,
honnan széttekintve, különös látvány tárult
föl szemei elött. Tágas, tisztás hely terült
előtte, melynek jobb oldalán meredek szik-
lafal emelkedék, mintegy rögtöni, merev
megszakadása a vidéken vonuló hegy-
láncznak.

A sziklafal elött hatalmas tüz lobogott,
melynek világa élénk fényt vetett az egész
környékre. A nagy hasábokból rakott tüz
mellett, félkörben, mintegy nyolczvan-ki-
lenozven emberből álló tömeg foglalt helyet,
idősebb s ifjabb férfiak, nők és gyermekek
vegyest. Az ember-csoport mögött lovak,
kocsik, megrakott szekerek, saraglyához kö-
tött, szarvasmarhák, imitt-amott két-három
juhból álló kis falka, tarka s jóformán ren-
detlen vegyülékben. A kocsik mellett férfiak
állottak, fenn a kocsikon pedig ködmenek
és subákba burkolt nök és gyermekek gub-
basztottak.

Az emberek mind a földmives, illetőleg
az akkori jobbágyi osztályhoz tartoztak.

— A falu szökik — mondá magában
Mihály, vastag fatörzs mellé megvomilva —
szegény, szerencsétlen emberek!

És sejtelme nem csalta meg. Az előtte
levö emberek csakugyan földönfutók voltak,
a kik önként hagj^ták el mindenestől szülö-
falujokat.

A török uralom ezen korában, az ilyen
esemény, egy egész falunak török területről
magyarra való átszökése nem tartozott a
hallatlan esetek közé.

A föld népe — tulajdon birtokkal majd
épenséggel nem biró — nem tudta elszen-
vedni azon embertelen zsarolásokat, melyek-
kel a diadalmas törökségnek sokszor egy-
egy legalacsonyabb tagja is terhelé a ma-
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gyárt; titokban szövetséget kötött egymással,
a mit csak lehetett, értékesitette, s azutár.
egy szép este felkerekedett, s mire a reggel
felmosolygott, egészen néptelenné vált há-
zakra hintette világát. Keveset vesztettek a
lakosok a pusztán hagyott hajlékok által,
melyek alatt csak inség, nyomor, gyakran
meggyaláztatás és nem egyszer rabszolgaság
várt ugyis reájuk. A magyar területen —
ugy reményiették — lesz talán szív, a mely
megszánja a szenvedő testvéreket.

Mihály részvevő szemekkel nézte buj-
dosni indult honfitársait, de alig állt ott
nehány pillanatig, ujabb jelenet tárult föl
elött, mely annyira meglepte, hogy lehetlen
volt a csodálkozás felkiáltását lezárnia
ajkain.

Szerencséjére a bujdosók örötnkiáltása
is épen ebben a pillanatban hangzott fel, s
igy az ő egyes szavát úgy elnyelte amazok
riadása, mint a hogy sóhajt, zúgó zivatart
elnyelne.

A jobbról emelkedő sziklafalban, a lán-
gok odavetett világánál, tágas barlangnyilás
volt látható, melyből most fegyverzett, le-
bocsájtott sisakrostélyu férfiu lépett elő.
Magassága megütötte az tgy ölet, s roppant
termetét, egész alakját oly harcziassá tette
délczeg járása, hatalmas fegyverzete.

A sisakos férfiu megjelenése szütitii nem
akaró öröm-ujjongásokra kelté a bujdosókat.

— Apánk, apánk * ) — kiálták mindenek
ajkai — apánk megjelent közöttünk!

S azzal, szegények, odarohantak a fegy-
veres férfiuhoz, leborultak előtte s kezeit,
lábait csókokkal halmozák.

Az öröm ezen elsö nyilvánulása után, a
sisakos férfiu a lobogó tüz melletti szikla-
hasábra lépett. Mögötte setét árnyék lebe-
gett a sziklafalon.

—-Szóljatok, panaszoljátok el sorsotokat
w szólitó meg a férfi a tömeget.

Szava keresztül hangzott a néma éjen,
elhatott egész a ballgatódzóig

— Ez György! — mondá Mihály magá-
ban — szegény Anna, szegény hugom.

A sisakos férfiu szavára mozgás, sutto-
gás támadt a bujdosók soraiban, mind vala-
mennyien egy irányban integettek s nóga-
tásuk folytán egy öreg pör lépett elö a
tömegből s odaállván, tiszteletteljes maga
meghajtása után a fegyveres ember elé, sü-
vege lt emeltével szabad lengést engedett ősz
hajszálainak.

A sisakos férfiu nem bátoritá fel, ho<.'y
ő-z fejét födje be a hüvös éji levegő ellen.

Az örey paraszt ember, kissé bőbeizé-
düleg, előadá romlásuk, megzsaroltatásuk
szomoru történetét. Siralmas volt az való-
ban. Sokan felzokogtak mindazok hallatára
a miket már különben átéltek, átszenved-
tek. A mostani csoport csak egy része, —
mintegy harmada volt — a felkerekedett s
távozott falunak. A másik rész más irányba
vette utját, de ök erre jöttek, mert még ott-
honukban, még az aJföldön hallották hirét
a nép atyjának, az Isten emberének, ki nem
n agy.ía elveszni szenvedő testvéreit.

Karácsony György, a fekete ember, a
paravzt asszony férje -- mt-rt hiszen ő volt
a vitézi ruhába átöltözött férfiu — türelme-
sen kihallgatta az öreg ember szavait.

— Hajlékot kértek — mondá azután
megnyerő, kellemes hangjával en szer-
zek; biztosabb lakást kivántok, én kieszköz-
löm. Érzem szenvedéseiteket, siratom sor-
sotokat,-osztom gyászos aggódástokat. Isten
nagy kegyelméből nem egy bujdosón segí-
tettem már, nem egy földönfutót vigasztal-
om meg, nem hagylak én el titeket sein.
Ugy áldjon meg Isten engemet, a mily hiven

*) Történeti lém- hogy a fekete embert igv nevezek
Pártfelei. o i

megcselekszem. De én is kivánok tőletek
valamit.

Az egész tömeg, lélekzetet visszafojtva
hallgatá a sisakos férfiu szavait.

— Fiatalabb férfiak, ifjak, kiváltképen
hozzátok akarok szólani — folytatá mindig
emelkedettebben. — Elhagytátok szülőföl-
deteket, jól tettétek, keresztyén magyar ne
legyen pogány török rabszolgája. De nem
jól tennétek, ha örökre el akarnátok azt
hagyni, ha soha többé oda visszatérni nem
akarnátok. Eljöttetek onnan mint üldözöt-
tek, vissza kell egykor mennetek mint dia-
dalmasoknak. Szent az a föld, melyben ős-
apáitok nyugosznak, szent az a föld, melyen
bölcsőtöket ringatták, szent az a föld, mely
benneteket táplált mindénapiglan, és annak
a földnek nem szabad pogány kézen marad-
nia! Átkozott az, a ki szülőhazájában meg
tudja szívelni gonosz ellenségét!

A bujdosókra, kiknek szivét ugyis halá-
los gyülölet tölté el zsarnok elnyomóik el-
len, csodálatos hatást gyakoroltak e szavak.
Mintegy önkénytelenül dörgék a szóló után
végszavait, s emelt Ökleiket mozgatták.

A sisakos férfiú folytatá:
— Ellenségeink napjai meg vannak szá-

mitva és meg vannak számitva az Urnál, a
Seregek uránál, a mi nyomoruságunknak és
szenvedésünknek ideje. Csak mitőlünk függ,
hogy lerázzuk lánczainkat s rabszolgákból
urakká legyünk. Jelek lesznek az égben,
jelek lesznek a földön és azok után irtózatos
hadakozás! Nézzetek az égre, ime az Isten-
nek jele már ott vagyon.

Felmutatott az ég boltozatra. Mindenek
szemei önkénytelenül követek felemelt jobb
kezét.

— Ur Jézus, légy velünk! — hangzott
majd mindnyájának ajkairól és sokan rémül-
tükben térdre hullottak.

Az égen csodálatos tünemény ragyogott.
Az őszi felhők meghasadoztak, s könnyü
szárnyon ellebegvén, tisztán hagyták a
mennynek mérhet len boltozatát. A csilla-
gok fényesen ragyogtak, legfényesebben
valamennyi között egy majdnem lángvere-
sen lobogó üstökön. Vezetö csillaga elhomá-
lyositá ragyogó világával körülte álló egyéb
csillagtársait, messze elnyúló uszálya pedig
majd a fél égboltozaton szétterült.

— Az az Isten kardja, melylyel csatára
int — folytatá György rejtelmesen , nagy
ihlettséggel — az az Isten ujja, melylyel
diadalunk utját megmutatja. Boldogok még
a sirba hanyatló öregek is, ha követjük
ennek intését, de jaj a csecsszopó kisdedeknek
is, ha nem járunk az Urnak utain.

A meghatottság ilyen pillanatában eze-
rek csodákat tudtak volna művelni tizezerek
ellenében.

Es jelek lesznek

Azután vállára függő puzdrájából nyíl-
vesszőt vonva elé, e szavakat mondá:

— Igy járja át fegyverünk minden ellen-
ségünk szivét! — s a nyílvesszőt oly hata-
lommal sujtá az erős ekevasba, hogy az
keresztül ütötte s megállt benne*).

Ki csodálkozhatnék azon, ha azt mond-
juk, hogy e jelenet hihetetlen hatást, minden
képzelmet felülmuló bámulatot idézett elő
az egész tömegben.

E hatásnak varázsa alatt a fekete ember
igy folytatá szavait:

— Folytassátok utatokat most nyugod-
tan Nagy-Bánya felé. Utközben találtok egy
férfiut, a ki hü emberek gondviselése alá
helyez benneteket. Ime, én meghallgattalak
titeket, mikor kértetek; meghallgattak-e
majd ti is engemet, ha szólítalak? Ha zász-
lómat felemelem, mely a hadakozás lobogója,
oda gyültök-e alája, fiatal férfiak? Ha kardo-
mat megvillantom, mely a diadal fegyvere,
követitek-e annak csillogását?

— Életre, halálra! — kiáltá a tömeg, s
az ifjak süvegeiket lengetek a levegőben.

— Amen, és ugy legyen! — viszonzá
György ünnepélyesen — ugy áldjon meg
mindnyájunkat az Isten! Ki esküszik hüsé-
get énnekem, az Istentől választott férfiunak ?

A ki csak erejét birta, mind oda tolon-
gott a sisakos férfiu felé. Ez pedig sorban
mindegyiknek szeliden megrántotta üstökét,
azután gyengéden vállon ütötte, e szavakat
mondva:

— Fiaim vagytok, atyátok vagyok**).
S midőn az egész sor végig vonult előtte,

megáldotta öket, megígérte, hogy nemsokára
hirt hallanak róla, s azzal visszavonult a bar-
langba*

A tömeg nagy örömujjongással nyomult
szekerei s kocsijai felé s nemsokára utnak

d l JN"agJ-J3ánya felé. (Folytatása következik.)
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földön — folytatá
Karácsony György, á fekete ember — és az
Ur férfiat választott az emberek fiai közül,
hogy e férfiu által vezetne diadalra választott
népét, és azt a férfiut felruházta emberen
fölüli erővel, és az a férfiu én vagyok. Áldott
az Lten, és háromszor szent az ő fenséges
nagy neve Hozzátok ide én elém azt, a mit
minden birtokotok között a legerősebbnek
s legszilárdabbnak tartotok.

Mozgás, suttogás, tanakodás támadt a
tömegben. Két férfiu ekét hozott azután a
ti>zt ás térségre, mások lovaik számára készi-
tett patkókkal tértek vissza a sisakos fér-
fiuhoz.

György leszállott a szikla-emelvényről,
melyen mindeddig állt vala, s először is egy

vett két száránál fogva két kezébe.
%y t(>ri S Z ( ^ Isten lánczainkat! —

kiáltá fel lelkesülfen, s abban a pillanatban
két darabra törte emberen fölüli erejével a
szilárd vasdarabot.

Az osztrák iiiiiiisKtcriuiu.
A milyen uj és különös doioií az, hogy

Ausztriában parlamentáris és baloldali miniszte-
rium vezeti a közigazgatást; a milyen különös
egy ország maga ez az Ausztria, azzal a sokféle
néppel, sokféle tartománynyal és sokféle állam-
joggal: ép oly rendkivüli valami azon uj osztrák
parlamentáris miniszterium maga is. Magokban a
legkülönbözőbb elemekből alakult, mert arra kel-
lett nézni, hogy a régi miniszterekből ez vngy az
hivatalban maradjon; nem volt szabad feledni,
hogy az urakháza is képviselve legyen a minisz-
teriumban; Csehország, Lengyelország, Morva,
Bécs, mind megkivánta a maga miniszterét; az
aristokracziát nem volt szabad sérteni, sem a
polgárságot, sem a tőzsdét; — s ennyi ellentétes
elem daczára, mégis összetartja főleg a reichsrath
irányábani közös függés, a bizonytalan helyzet és
az ingái
végre

adózó alap szülte Örökös félelem közössége,
az osztrák politikának azon fatális kénv-

p tkót

szerüsége, melyet a bécsiek helyesen választott
szóval ugy fejeznek ki, hogy „die Zwangslage"
(a kényszer-helyzet).

Bajos volna eldönteni: az Auersperg-minisz-
terium az eiső parlamentáris kormány-e Ausztriá-
ban vagy a negyedik? 1848. márcziusban adtak a
bécsieknek egy ugynevezett alkotmányos kor-
mányt; 1849. márcziusban a kremsieri gyülés
kapott egy másodikat, mig aztán ebből kinőtte
magát Bach, és vele ólom-lábon ránk jött az a
korszak, mit az ő nevével szoktunk megbélye-
gezni. 186l-ben a februári pátens megteremtette
a Schmerling rendszert és Schmerling lovag mi-
niszteriumot; ennek, igaz, volt többsége a reichs-
rathban, és pedig nagy, a mostani miniszterek
is majd mind őt vallották vezérüknek; de ezen
ochmerling-kormány olyan szégyenlős volt, hogy
maga sem merte magát parlamentárisnak állitani.
Hát Belcredi? Ő is alkotmányosuak hirdette ma-
gát, de jiem hitte neki senki. Ennek még reichs-

•) Mind a két cselekedetet, mint Karácsony György
erejének többször mutatott próbáját,minden történetírónk
bizonyitja

•*) Hiveit - a történelem bizonysága szerint — eké-
pen szokta felavatni seregébe.
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rathja sem volt, csak tartománygyiilései valának,
8 mikor 1867. januárban egy uj reichsrathot
akart rájok tukmálni, azok olyan ellenzéket csap-
tak Ausztriában, hogy a kormány megbukott
bele s a februári pátens feltámadt. — Schmerling
azonban rá nem ismert gyermekére, s a czentra-
listák sehogy sem érezték magokat otthon benne.

Parlament hát lett volna, de nem volt parla-
menti kormány. A Magyarországgal való kiegye-
zéstől, a mi pedig egyedüli és utolsó mentőszere
vala Ausztriának, az osztrák fő-fő politikusok
mind ugy féltek, hogy a világért hozzá nem nyul-
tak volna, nehogy magokat kompromitálják.
Csinálja Beust! Megcsinálta. Addig mig elkészült,
volt egy prjvisorius miniszterium; sem közös, sem

112

menti miniszteriumnak! Alakították pedig hosszu
alkudozások után ekképen:

Elnöke lett az urak házának volt elnöke, „az
első osztrák gavallér," herczeg Auersperg Carlos;
igen gazdag főur, gottscheei herczeg, Wels her-
czegitett grófja, kraini öröklő országos főmarsal,
stb. — 1814. máj. l-jén született, s neje tolnai gróf
Festetics Rrnesztina. Mikor a bécsi feudalista kö-
rök hallották, hogy Auersperg ebben a plebejus
miniszteriumban elnökséget vállal, mind elször-
nyűködének s belátták, hogy az ő világok nem
áll már soká. Ezt persze csak azok látták be, a
kiknek belátások volt, s ezek közé tartozik maga
Auersperg. Mert ő aristokrata és konzervativ,
de azon nemből, a mely alkuszik, s a melylyel

ség barátságát, melyben kitünő mérvben részesül,
valamint tárczáját ily fiatal korában nem ennek,
hanem inkább jeles tulajdonainak, eszes és hajlé-
kony természetének köízöni. Jellemes ember és
szabadelvü, de nem rideg és scrupulosu3. Hiva-
taloskodott régóta s minden kormány alatt szol-
gált, 1863 óta mint tartományfönök előbb Salz-
burgban, majd Felső-Ausztriában. Innen Beust
belügyminiszternek hivta meg Belcredi után, s
Taaffe azok közé tartozik, kik Beustot megértet-
ték, követték és czélzatait elősegítették. Mikor a
parlamentáris miniszteriumot szervezték, a nélkü-
lözhetlen Giskra nem akarván más tárczát vál-
lalni, mint a belügyit, — Taaffe számára megterem-
tették a mostani tárczáját. S ő azóta busásan meg-
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Dr. Giskra, belügyminiszter.
Gróf Potocki, földmivelési miniszter. miniszterelnök.

Dr. Berger, tárczanélküli miniszter. Dr. Herbst, igazságúgyminiszter. Dr

Az osztrák miniszterium (1868).
Herczeg Auersperg Carlos, Dr. Brestel, pénzügyminiszter

Gróf Taaffe, miniszterelnöki helyettes és honvédelmi miniszter.
Hasner, oktatásügyminiszter. Dr. Plener, kereskedelmi miniszter.

osztrák, sem parlamentáris, sem imparlamentáris,
hanem „szakminisztérium." Igy hivták. Beust ugy
csalogatta a pártfőnököket, hogy vagy lépjenek
be és segiteenek neki, vagy alakitsanak magoknak
külön miniszteriumot, de ők játszották a „függet-
len" férfiakat és hagyták a dolgokat menni, a
mint épen mentek. Beust aztán nélkülök jobban
elvégezte, mint végezte volna velök, s mikor
elkészült, akkor akarva, nem akarva, a reichsrath
elfogadta a kiegyezést és a delegácziót ugy a mint
volt, s kénytelen volt megalakitani a maga parla-
mentáris minisztériumát, ha nem akarta, hogy az
ország kormány nélkül maradjon, vagy absolut
módon kormányoztassék.

Ekkor aztán nagyon tudtak örülni a parla-

alkudni lehet. Vannak szabadelvü és alkotmányos
rokonszenvei, szereti a népet, Ausztriát és a

hálálta Beust hű barátságát, mert mikor a 25
püspök ő Felségének ama hires feliratot benyuj-

dynasztiát, ennek alárendeli előítéleteit és min- totta Beust ellen és a konkordátum mellett: laafte
denekfölött tiszteli a jogot és gyülöli a jogsérel-
met, elvül vallván, hogy justitia regnorum funda-
mentum. Azonkivül jó szónok, tiszta jellem és igen
szeretetreméltó, csakhogy ma is ósdi czentralista,
mint azt a delegácziók megnyitásakor mondott
„összbirodalmas" beszéde is bizonyitja.

Ót helyettesiti a minisztertanács elnökletében
gróf Taaffe, ki a mellett még a rendőrségnek és
a zsandárságnak is parancsol, s ezen tevékenysé-
gét a honvédelmi miniszter czimmel látja jutal-
mazva. Minthogy 1833-ban született, ifju korában
alkalma volt ő Felségével játszhatni. De ö a Fel-

volt a közvetítő, kinek befolyása az uj rendszert
megmentette, Beust politikáját diadalra hozta s a
klerikálisok politikáját megmattolta.

Dr. Giskra a belügyér a 48-ki aera szülöttje.
Akkor 28 éves volt 8 a bécsi Aulában tar tot t
tüzes szónoklatokat; majd elment követnek Frank-
furtba. I t t a mérsékelt párthoz tartozott, de mégis
a fekete könyvbe irták, s mikor hazajött, Mühl-
feld adott neki kenyeret ügyvédi irodájában. Csak
1859-ben sikerült neki ügyvédi állomást nyerni
Brünnben. Ekkor az elfeledett férfi ismét felme-
rült. Brünn beválasztotta a reichsrathba, s ő it*

czentralista volt, de mindig szabadelvü, és kimé-
letlen. Szónoklata erejét kivált a csehekkel érez-
teté , kik őt gyülölték, és Degenfeld és F r a n k
hadügyminiszterekkel, kiknek budgetjeikkel ke-
gyetlenül bánt el. 1865-ben polgármester lett
Brünnben, s a kitört háboruban példás rendet
tar tot t a városban, ugy hogy
uralkodója kitüntetését és ..™^__- __.
egyszersmind Bismark elis-
merését nyerte meg. Most j
hogy miniszter lett, első {
tet te volt, hogy az alkot- T
mányra megesketteté a hi-
vatalnokokat, és hogy szi- _T_
goru rendeleteket bocsátott
ki az ultramontánok agita-
tiói ellen.

Mellette legkitünőbb
ember a miniszteriumban
Herbst, az igazságügy ér.
Pénzügyérré akarták tenni,
de azt mondta, hogy ő nem
tudna egyebet, mint ban-
krótot mondani, azt pedig
tenni nem akarja, tegye más.
Ez jellemzi. O a reichsrath
legjobb logikusa. Hanem
soha sem határozott. Tele
van cautelákkal és ravasz-
nak tartják. Nagy tudós s
nagyon büszke német tu-
dósságára. Mégis szeretik,
mert mély gondolkozása ál-
tal imponál. A cseh tarto-
mánygyülésen ő a német
párt vezére, s ezért a csehek
neki macskazenéket rendez-
nek. A reichsrathban is volt pártfőnök, de nem
sok sikerrel. Bécsben született s Prágában volt
t a n á r . Nekünk magyaroknak nem barátunk, még
kényszerűségből sem.

De még kevésbbé barátunk Plener a kereske-
delmi miniszter, ki irányunkban még méltányos

Hasner sein különb, a philosophus, ki lehet
igen jó oktatásügyér, s nagyon mérges a konkor-
dátumra, de kiből soha sem politikus, sem liberá-
lis ember nem fog lenni, ha még úgy k játsza is
Rauschert. Mint nagy tudós az urak házának
tagja. Mi ugy ismerjük mint magyar-falót. H a

feltételként kötötték ki miniszterségét, ha Beust
azt kivánja, hogy a kiegyezést megszavazzák és a
reichsrathban bennmaradjanak.

Rangra utolsó, de nem tehetségre az osztrák
miniszterek között Dr. Brestel a pénzügyér. Csak
a hitelintézet t itkára volt. Innen lett követ és

utóbb miniszter. Övé a leg-
•••———: - fontosabb és mégis legüre-

sebb tárcza. Most azon töp-
renkedik, hogyan töltse
meg. ö r ö k l ö t t 50 millió de-
ficitet. Fog-e tudni csinálni
a minusból plust? Aligha,
m e r t éhez nem földi hata-
lom kell. Most nagyon sze-
retik, de ha uj adót vet k i ,
mint készül, akkor v é g e
leend a népszerűségnek. E n
bizony nem szeretnék az
utóda lenni ! /^

Szepes-Yáralja.

Irgalmasok zárdája Szepes-Váralján.

csak a szél meg nem forditotta ?
Még három emberünk van. Az egyik Berger,

kinek nincs tárczája. Tárczája azért nincs, mert
beteges, miniszter pedig azért, mert Bécsben
népszerü ember, nagyhirü ügyvéd, és mert kitünő
szónok. Ez is mellőzhetetlen. Mikor Frankfurtban

Egyike azon tizenhat
városnak, melyeket Zsig-
mond király elzálogosított
a lengyeleknek, és Mária
Terézia királyasszony vál-
tott vissza 1772-ben. Régi
csinos város, mintegy három
ezer lakossal. Egyik kitünő
épületét mutatja gépünkön •
az irgalmas szerz et templo-

, ma és zárdája, mely még
a lengyel uralom korában
az akkori földesur, herczeg

Lubomierszky Szaniszló által K55O-ben alapittatott.
Az időben azárdaszerzeteseiis a lengyel szerzeti
kerülethez tartoztak, csak a visszacsatolás után
jutottak az osztrák tartományba, mig végre 1856-
ban a rend magyar tartományi főnökséget nyert.
A zárda, a szerzet sáent hivatásához mérve, bete-

sem tud lenni. Erről mit mondjunk? Hivatalnok
volt, 1860-ban pénzügyminiszter lett. Csinálta az
adósságot, mint elődei. Senki sem szívelte. Mos-
tani kartársai gúnyolták, ostromolták. Megbukott.
Ekkor dühös oppositió lett. Névszerint Beckére
mindig zsémbelt s szidta a dualismust, aztán be-
tették ebbe a hivatalba, hogy ne zsörtölődjék.

Vázlatok Babiloniából: 1. Börkereskedő arabok.

volt, azt vették róla jegyzőkönyvbe, hogy a porosz
király német császársága mellett szavazott.

Egy másik mellőzhetetlen férfiú gr. Potocky
Alfréd a földmivelési miniszter. Igen gazdag főur,
nagy aristokrata, klerikális és jó lengyel. Ezért
lett belőle miniszter. Ő öröklő reichsrath az urak
házában. Okos embernek mondják, s a lengyelek

gek számára kórházzal van ellátva, szám szerint
bir tizenhat betegágyat, melyekben évenként —
mint egy előttünk fekvő kimutatásból láthatni —
mintegy 150 beteg nyert ápolást 7—8 irgalmas
szerzetes gondja alatt.

A kis város fölött egy dombon áll a kőfallal
és bástyákkal keritett Szepesháza (Zipserhaus) a
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régi szepesi káptalan székhelye, melynek élére
MáriaTeréziaáltal 1776-ban püspökség állitatott.
Az alsó kaputól kezdve emelkednek a káptalani
urak emeletes lakhelyei, a felső kapunál a püspöki
palota díszeleg pompás kerttel és a székesegyház.
zal. Ugyanitt van a történelmi tekintetben neve-
zetes káptalani levéltár is.

A gyönyörü vidéknek, — melynek ölében
fekszik Szepesváralja is. — regényességét emeli
a közel fekvő gránit-sziklákon emelkedő hires
Szepesi vár, a Szapolyaiak, Thurzók egykori ősi
fészke, melyről más alkalommal szólottunk.
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Vázlatok 11,'ihyluiiiábót.
A ki a világtörténelem lapjait forgatja, bámul-

va áll meg azon a helyen, hol az egykori Baby-
lonia fénjét, hatalmát és gazdagságát s világhirü
fővárosának, az os Babylonnak, csodás, óriási
építményeit találja vázolva. Az emberi ész meg-
döbben e csaknem hihetetlen, mesés nagyszerű-
ségre gondolva, s a legmerészebb képzelem is
csak sejteni meri azt. mit a hagyományok, a tör-
ténelem tanusága és a mérhetetlen romok valónak
állitanak. A nagyszerü vízvezetékek, melyek a
különben homokos, terméketlen sikságot para-
dicsommá varázsolták, Szemiramis királynő vi-
lághirü ,,függő kertjei-', a pompás paloták, a nap
templomának felhőkig érő tornya — egy szóval
minden romban hever, de ez óriási temető az egy-
kori nagyságnak mégis világosan szóló tanúbi-
zonysága.

A tudományosság, művészet, ipar, földmive-
lés, kereskedés a hajdankorban oly virágzó lábon
állottak e vidéken, hogy csaknem bámulnunk kell
az idő, az emberi kezek, és az emberi hanyagság
romboló hatalmát, mely mindezeket semmivé tet-
te, a föld színéről nyomtalanul elseperte. Minden-
felé vízvezetékek, termékeny szántóföldek, gyö-
nyörü kertek s városok és falvak szakadíttlan lán-
czolata volt látható; mindenütt az élet és tevé-
kenység fölemelő látványa mosolygott az utazó
félé és a sivatag pusztaság mindenütt megeleve-
nülve volt. A népesség, főkép a folyók és csatornák
mentében oly tömött vala, hogy si lakhelyek fél-
beszakadás nélkül következtek egymásután 5 — 6
órányi ut hoszszában.

Ez volt Babylonia régen. A mi a jelent illeti:
elég sajnosan beszél az saját magáról. Egy mér-
hetetlen homok pusztaság, romhalmokkal fedve, s
minden irányban kiszáradott csatornáktól keresz-
tül barázdálva; nehány szegényes, nyomorult fel-
lah falu a folyók mentében, a távolban imitt-
amott néliánv sátorcsoportozat, melyekben a külön
féle törzsü arabok tartózkodnak, a kik magok is,
mint a föld felszine, sárgás halványak, s ide s tova
kóborolnak, mint a sivatag futó homokja: ime
ilyen ma Szemiramis öröksége. A kalifák idejében
az orszácr hajdani virágzása netn szünt volt meg
egészen, de eljöttek a törökök, s a keleti példa-
beszédnem ok nélkül mondja, hogy a hol egyszer a
törökök megfordultak, olt többé fü nem nö. A be-
dugult csatornák megszüntek folyni, a lakosok
elmeneküllek a törökök elől, mert a zsarnok kor-
mányt nem tűrhették. Az Eufratea magára ha-
gyatva, évenkinti áradásaival elöntötte s mérges
gőzü mocsárokkal vonta be a keleti lapályokat.

A hajdani nagyságnak, mind a népességet,
mind annak nagyszerü műveit illetőleg, most már
csak romjaira lelünk. E romokból szándékozunk
nehány érdekes részletet bemutatni olvasóinknak.

I. Az arabok.
Mohamed utódai k- rában ;vr arabok Elő-

Ázsia többi or.-zágViviil együtt Babyloniát is el-
foglalták cs Irak-Ai-übi naknevezték el. ATigris és
Eufrntes között és mellett elterülő síkságon jelen-
leg is arabok lakunk, de azok csak gyönge árnyé-
kai a hajdani dicső és müvelt arab nemzetnek, s
nagyobb részt rablásból és pusztításból élve, csak
csekély részök adja magát juh- vagy marivá te-
nyésztésre és kereskedésre.

Egy tudós franczia utazó, Lojean Vilmos, ki
már Kelet-Afrika nagyobb részét is beutazta,
igen érdekes leírást közöl a babyloniai arabokról.
.Jteabylon romjai közelében,'- irja a többi között,
,,egy térés lapályon egy arab tábor ütötte ft-1 sö-
tétlő sátrait. E beduinok (Bed wein = puszták
lakói) betöltik az egész síkságot, mely a persa
uitárhegyek aljáig terjed. G\ ukrán lehet látni e
ovány nomádokat Bagdadban, hová azért járo-

;atnak el, hogy nyájaik gya|'ját s egyéb véletlen
szerzeményeiket, mint pl. a párduezok s más vad-
iillatok bőreit, eladhassák, de rendszerint kerülni

szokták a városokat s elvárják, hogy a ki keres-
kedni akar velök, a sivatag közepében keresse
fel őket."

Képünk ily bőrkereskedő arabokat mutat,
kik a nyakukba vetett párduczbőrökkel meglehe-
tősen ijesztő látványt nyujtanak, s külsejök egy-
átalában elveszi minden kedvünket attól, hogy
velök egy puszta sivatag kellős közepében fegy-
vertelenül találkozni óhajtsunk.

„A Ktesiphon környékén lakó arabok," foly-
tatja Lejean, „a Shamar, Montefik és Béni-Lam
törzsekhez tartoznak. A törökök nagyon félnek
tőlök, s nem örömest vetődnek közéjük. Ha egy
vagy több európai utazó a sivatag belsejébe akar
nyomulni, elszörnyüködve szoktak felkiáltani, hogy
„de hiszen ott arabok laknak!" —azt hiszik, hogy
e hatalmas érv ellen kifogás nem is lehet. Külön-
ben a törökök félelme a sivatag lakóitól ezeknek
vad, féktelen rablási vágya által eléggé igazolva
van. Sem egyes utazók, sem karavánok nem indul-
hatnak utra a bediunok tanyáin keresztül azon
veszély nélkül, hogy valamelyik czirkáló rablócsa-
pat kirabolja őket.

A három törzs közül az egyikről, a Shamar
törzsről, következőleg ir Lejean: ,,A Shamar törzs
nemcsak Babylonia nagy részét lakja, hanem Me-
sopotamiát is egészen az Eufratesig, s valószinü-
leg mé" tovább is. A Shatnarok mostani seikje
fiatal ember, ki korlátlanul kormányoz, de alatt-
valóinál mégis nagyon kedvelt és népszerü, mert
nyilt keze van, mi az araboknálannyit jelent, hogy
lop és rabol kénye, kedve szerint, csakhogy min-
denkit megajándékozhasson, a ki valamiért hozzá
fordul." Egyébaránt nem annyira a fiatal fejede-
lem, mint inkább az ő neve alatt anyja uralkodik
jelenleg a Shamarokon. O kezeli fia minden leve-
lezését, mert a fiatal seik csak lándzsavetésre és
kardforgatásra termett vad, harczias ember, mig
anyját első rendű diplomatának tartják. Irni
ugyan nem tud, hanem van egy kiatib-]a, (titkár),
ki mindenben megbizható, — vele olvastatja fel a
fiainak irt leveleket 9 ő maga diktálja a választ
kiatib-ja tolla alá." A női befolyás példái a köz-
ügyekre a letelepült muzulmánoknál nag\ on rit-
kák, de annál gyakoribbak a beduinoknál.

A Shamarok északfelé az Ot'fától Mardinba
vezető országúiig terjednek, melyet szüntelenül
háborgatnak. A török kormány, mivel sokkal
gyengébb, minthogy féken tarthatná őket, adót fizet
nekik, vagyis helyesebben mondva: ,-zabad kezet
enged Orra, Mardin. Mossul és Diarbekir városai-
ban s kétségkivül másokban is, melyek aztán évi
adót kénytelenek a beduinoknak fizetni, hogy
karavánjaikat az uton ki ne fosztogassak.

Sámi Lajos.

A mamelukok legyilkoltatásü.
(Végre.)

A végzetes nap délelőtti óráiban a mame-
lukok szine négyszáz hetven főnyi csapatban,
aranytól, ezüsttől ragyogó ünnepies öltönyökben
dobpergés és trombitaharsogás közöít vonult vé-
gig Kairó utczáin a fellegvárba fel. Saim bey élü-
kön lovagolt, s midőn a várkapu alá értek török és
nubiai katonaság ünnepélyes tisztelgéssel fogadá
őket s kisérte fel a palota elébe, az ágyukkal
megrakott bástyák között. Odaérve, a négyszáz
hetven bajnok leszállt, lerázogatá a port, helyre-
igazitá a kardot és pisztolyokat, és bátran, biza-
lommal belépett a kitüzött helyiségbe.

A három fő beyt azonnal Mohamed elfogadó
termébe vezették, hol őket a ba>a derült komoly-
sággal, nyiltszivüséggel fogadta: sok nyájas szó
és udvariasság közt megvitatták a Vahabiták
elleni hadjáratot és részleteit, aztán Mohamed
intésére a rabszolgák fekete kávét szolgáltak fel,
mások ismét hosszu száru pipákat nyujtanak; ek-
kor Mohamed, mintha ezeknek élvezete közben
nem akarná vendégeit háborgatni, hirtelen felkelt
és eltávozott.

A mint azonban a szolgálattevő tisztek ter-
méhez ért, arcza elsötétedék s lázasan markolá
meg kardja aranyos fogantyúját, mint az ugrásra
készülő tigris.

— Ez álnok mamelukok — kiáltott fel —
összeesküvőnek, hogy elfoglalják a fellegvárat,
midőn a hadak távol leendőnek; s engemet is ke-
zeikre kerítenek majd. ha Suez felé indulok. A
Próféta nevére esküszöm, ezért halállal bűnhőd-
nek valamennyien!

A várparancsnok rendeletet kapott becsukni
a kapukat s felállítani a katonákat; midőn Saim
bey lóra ül, tüzelni kell s leölni minden mnmelu-

kot; ugyan ily tartalmu parancs küldetett szét a
tartományokban szerte élő mamelukok iránt is.

A három mameluk főnök sokáig várakozék s
látván, hogy Ali nem tér vissza, sőt tudtul vevén,
hogy a hárembe vonult, (mi azon napra véget vet
minden tárgyalásnak,) illendőnek gondolák tá-
vozni. Alig ültek nyeregbe, midőn sürü golyózá-
por omlott le rájok, s mindenfelé ritkitgatá sorai-
kat; nagy lőn a zavar és rémület, fegyverhez
nyultak, pisztolyaikat süiögették a bástyák ellen;
hasztalanul; százanként hullottak el, s hiába sar-
kantyuzták lovaikat mindenfelé a tekervényes
várfalak között; mindenhol halál várt reájok. Saim
bey gyors lován egy pillanat alatt a kapunál ter-
mett— de ezt már csukva találta, 3 mint a többiek
veszve volt menthetetlenül; számtalan golyótól
átszurva halva rogyott le. Némelyek a basa háre-
mében vagy fia lakában kerestek menedéket;
azonban onnan is kihurczoltattak és lefejeztettek.

Saim bey holt teste kötélre füzve hurczolta-
tott végig Kairó utczáin; azután feje a többi
főbbekével bebalzsamoztatván, mint kedves aján-
dék a szultánnak küldetett. — Csupán nehány
nagyon fiatal gyermek menekült meg közülök,
kiket ifjúságuk és szépségök megóvott a kora
végzettől.

A mameluk főnökök közül csak egy menekült
meg, s ez is a csodával határos módon, melyet
nem egyhamar fognak feledni a nilusparti lakók.
Anim bey — igy hivták — elkésett a menettől, s
midőn odaérkezék, Saim már benn volt s ez okból
ő kiebb foglalt állást. Midőn látta, hogy a kapukat
csukják, a fegyverek ropognak, s igy ők tőrbe
estek — egy pillanat alatt lován termett s nyar-
galt eszeveszetten maga sem tudta merre. A \ ár-
falak alatt volt, közel a nagy moséhoz, hol a tüzelés
kevésbbé hevesen folyt; a falban itt nagy repedés
nyilt, mely évek óta folyvást omolván, mindig na-
gyobb lön; a golyózápor mindig sürübb lett.
Animnak nem volt választása; megsarkantyuzá
paripáját és kiugrott a nyilason negyven láb ma-
gasságból. És valamely „peri" óvta, mert sértet-
lenül kelt fel: az omolvány felfogta az esést, bár
szép lova áldozatul esett. Ö maga odább bujdosott,
s nem messze egy arabot talált, kinek lakába,
lépve, az arab szent szokás szerint igénybe vette
oltalmát és vendégszeretetét, mi örömmel meg-
adatott. Midőn Mohamed rájött Anim menekvé-
sére és keresteté, gazdája Syriába szöktette, hol
később Suleyman basa udvarában látták.

Kairó városának minden zugát felkutatták a.
menetben részt nem vett mamelukok után; min-
den utcza megtelt jajveszékeléssel, mert a mészár
lás borzasztó rablás és pusz itásnak is alkalmul
szolgált, melynél számtalan ártatlan veszté életét
és vagyonát. Nehány mameluk még házakban
rejtőzve és eltorlaszolva lappangott, s némely
helyen, hol kétségbeesett védelemtől tartottak,
felgyujták a házakat s hamuvá égetek a bennle-
vőkkel és minden kincsekkel együtt, mely uton
ötszáz ház lön semmivé. Máshol a katonák kocz-
káztatták életüket a zsákmány kedveért s ily
módon hat napig tartott a zsákmánylás.

Az ugyanakkor kiadott parancs folytán, hogy
a vidéken szétszórt mamelukok egy hó alatt mind
legyilkoltassanak, mindennap szazanként érkezé-
nek a lemészároltak fejei, melyeket a város kapui
előtt közszemlére kitettek. — Nehezebb volt az
Ibrahim bey alatt Felső-Egyiptomban táborozott
kilenczszáz főnyi csapattal elbánni; ezek ellen
egész hadtest küldetett ki, mely aztán éjjel meg-
lepvén őket teljes lemészárlásukkal az utolsó ma-
radványt is megsemmisité.

Mohamed Ali oly kevés lelkifurdalást érzett
e tette miatt, hogy midőn franczia utazóknak
roszalását hallotta a mészárlás felett, hideg vérrel
felelé, hogy szeretné lefestve látni e jelenetet —
Enghien herczeg meggyilkoltatásával együtt ?
aztán mindkettőt az utókor ítéletére biznn

És ekként szünt meg a mamelukok hatalma,
Egyiptom felett; s bár a módot kárhoztatnunk
kell, magát a tényt sajnálni nem lehet. Nemzedé-
kek során át kegyetlen elnyomói valának az or-
szágnak, mint farkasok és Inenák, murczangolták
egymás között a szegény népet, élettelen hullává
tevék s bünhödésük teljesen érdemelt volt. Moha-
med Ali önkényes uralma sem volt ugyan szelid,
de felvilágosult intézkedései alatt a mumia-nem-
zet lassanként kezdett magához jönni, s azóta,
habár lassan, azon uton halad, mely a világosság
és szabadság felé vezeti a népeket. Adja az ég«
hogy minél hamarább érjen a boldogító révbe.

Bohóságok faijaiig után.
(A népéletből.)

A farsangot akármilyen hosszura okoskod-
tak is ki a kalendáriomcsinálók, a neki lódult
jókedvnek soha sem elég a bolondságok elvégzé-
sére; a végéből rendesen marad még egy kicsi a
komolyképü nagyböjtnek is.

A nép egészséges jókedve s rendes kerék-
vágásba talált humora kifogyhatatlan a jóizü tré-
fákban, s ba olykor-olykor az alkalom is kezére
játszik:ingyen komédiát rendez, még pedig olyan
három határra szólót, hogy félesztendő mulva is
emlegetik a falubeliek.

Némelyik fakturás parasztlegény esze olyan,
rnint az országút, minden dűlőnek át kell rajta
esni, s bizony a jókedvü hóbort nem igen ismer sem
személy-, sem tárgy-válogatást. S mig a husvéti
szünidőkre haza került jegyzőék fiával, a ki pedig
prókátorságot tanul Pesten, — azt a tréfát is meg-
oselekszi, hogy április első napján a kastélyba
igazítja, azon ürügy alatt, hogy a kisasszony
hivatta: másrészt a kisebb összejövetelekben még
püspökké is lesz, csakhogy a bérmálásban legény-
társainak a nyakleveseket jó adagokban oszto-
gathassa.

A szent szertartásoknak többnyire van valami
travesztátuma nála; igy a zöld-csb'törtöki apostoli
Ubmosás emlékére ugyancsak kiméletlen gyön-
gédséggel rántja ki barátjai alól lábukat, kiket
apostolokul valami fatörzsökre ültetett, s a kiket
hamvazó-szerdára lapátszámra havivaz be futó
homokkal. Azok se igen köszönik meg a jóakara-
tot. — Szintén a vastagabb tréfák közé tartozik
"gy-egy vidék azon jó szokása, hogy nagyböjt
alatt a dévajabb legénység sorban vámolja meg
•1 kéményekbe aggatott disznóságot, csak azon
keresztyéni jámbor szándékból, hogy a vallásos
•wek annál könnyebben tarthassák meg az anya-
szentegyház által parancsolt böjtöket.

Falusi ifjainknak bárdolatlan, túl naiv, pusz-
tai erkölcse azonban gyakran többet enged meg
* régi szokások és a mulatság kedviért, mint
mennyit a városi izlés méltókép meg ne csodálna;
a mi azonban a nép ,.abc"-je szerint, melybe az
'•!• n. ,,udvariasság"-ról nagyon körüliratlan s hiá-
nyos fejezetek tévedhettek, — teljesen rendén lévő
űolognak ismertetett már a harmadik öregapánk
idejében is.

A dévaj mulatságok nagyon sokszor esnek
ki a gyöngébb nem, — a leányok rovására.

A nagyon is idylli husvéri öntözködésen kivül
igen nevezetes szokás az ugynevezett „nagyböjti
íöke-húzatás."

Ezt a gonosz tréfát ugyancsak furfangos
Segény-ész találhatta ki az ártatlan leányok bosz-
szantására, kik a tizenhét óv (más helyütt tizenhat)
'•laczára, az elmult farsang alatt,— habár a jószán-
dék épen nem hiányzott is náluk — pártában
-Maradtak.

Egy szóval, a kik kimaradtak a farsangból.
A tőke-húzásnál a legénynek mindenekelőtt

szüksége van lányos háznál egy czinkostársa, s
többnyire sikerül is e szövetségesül vagy a leány
testvérét, vagy a háznál lakó valamely öregebb
férfi rokont megnyerni; felcsöpörödött kisebb
leánykák zavarba hozására olykor még az apjuk
is beleártja magát a bolondozásba.

Meg levén nyerve a czinkostárs, hamvazó
! szerdára virradó hajnalban odalopózik a legény a
leányos házhoz, s valami nagyobb fa-tökét, törzsö-
köt, létrát vagy más nagyobb darab ingóságot,
sütőteknőt, kecskelábat vagy p. 0. egy kéve nádat

| szépen oda húz a ,,fitar" ajtó elé, vagy az udvar
közepére, szóval olyan helyre, a hol láb alatt van,
vagy a rendszerető szem könnyen fölakadhat
rajta.

Ennyiből áll a ,,rosz csont" munkája, már
most a többit a czinkostársra, olykor a véletlenre
bizza. Az udvarból észrevétlen kiillan, s több tár-
sával csendesen megbúvik a kert sövénye mögött
s várja a tréfa elsül tét.

Nem nagyon soká kellett várniok, inert a
szorgalmas falubelieknek szép tavaszidőn már
négy-öt órakor megvirrad.

Először ébred a „nagy leány," az övé az első
dolog: hamvazó szerdán tisztára kell söpörni az
udvart, házelejét, hogy a hamvazkodni járó-kelők

| meg ne botránkozzanak a farsangi szeméten.
I Valószínű, hogy a nagy leánynál rögtön
szemet szúr az elrendezett rendetlenség; először
természetesen megütődik a dolgon: „Ki a gohér
járt itt az éjjel?" — jól emlékszik, hogy az este
még nem volt itt ez a fránya létra, vagy fatuskó.

Akkor jut eszébe, hogy az a korhely Andris
megint későn jött haza tegnap, s azzal a kótyagos
fejével még a tyúk-ól tetején is bukdácsolt, a
honnét ezt a létrát ide hempörgette. . . .

S nehogy az a csunya bátya, apámuramtól
kikapja a kutya-porcziót: a jószivü testvér meg-
birkózik a nehéz létrával, mig megint f ölteheti a
tyúkól tetejére.

Itt aztán véget ér a tréfa, a legénység előjön
a sövény mögül s csufondáros hangon ,,jó reg-
gelt" kivánnak a nagy leánynak, s egészségire
kivánják a „farsangi mulatságot."

Ez pedig természetesen nem az elsö eset, s a
nagy leány azonnal tudhatja, hányat ütött az óra.

Megtörténhetik azonban, hogy a leány vagy
észre nem veszi a corpus delictit, vagy sokkal
kommótosabb, semhogy kedve volna birkózni a
nagy „tuskóval," — vagy ha például nem a nagy
leány kelt először a háznál.

Ilyenkor aztán van szükség a titkos „szövet-
ségesre."

Már legyen ez akár bátyja, akár apja a leány-
nak, a szövetséges, a mint kilép az udvarra, tenné-

| szetesen elszórnyüködik ezen az „istentelen ren-
detlenségen;" azután bekiált az „eladónak," hogy
„ki az istencsodája tette igy láb alá ezt a tuskót?

— no iszen, szép dolog lesz a, ha a járók-kelők
benéznek a keritésen, usvancsak szép rendet
tanulnak a Gabos Péteréknél!"

Erre azután természetesen előjön az eladó
egykissé még álmos fővel, s mentegeti magát,
hogy bizon ő se tudja, kinek telt kedve ebbe' a
komédiába';... azután neki áll nagy ímmel-ámmal
a kelletlen munkának — méltatlankodva az ellen,
a ki neki ilyen munkát csinál.

A vege aztán természetesen ennek is csak az,
mint az előbb volt; azok a „gonosz csontok" még
azonfölül ki is nevetik a rászedettet, mire aztán,
a piruló „eladó" bemenekül a gúnyolódás elől
anyámasszonyhoz, a ki aztán megereszti nyelvét a
„kupezihérekre," a kiknek nincs egyéb dolguk,
mint a más házánál fölfordulást csinálni s a pré-
dikácziót természetesen azzal végzi (bár akkorra
már bottal ütheti a dévaj legénység nyomát), hogy:

— Az én leányomat nem a szemétdombon
találtam, 8 bizon akár a hátam mögül is elkelt,
volna, ha minden mihasznának oda akartam volna
adni. Hanem abba ugyan nem vásik a fogatok;
inkább örök életire lány-fejjel maradjon, mint
hogy ilyen ingyenélőknek, koldustarisznyáknak
gyámolitója legyen!

A nagy harag aztán füstöl két hétig, — nagy-
péntekig hamuja sem marad, s húsvéthétfőn azzaí
ütik he'yre a legények a bűnt, hogy locsolkodni
a megtréfált eladóhoz jönnek — elöször.

S jövő far8angoo az is megeshetik, hogy
anyámasszony se tartja olyan nagyra a leányát s
a tréfa rendező fakturás legénynek se lesz oka —
kis felesége oldalán — megbánni a „tavaly ilyen-
kori" bolondságot. Varga János.

E g y v e l e g .
** (Salm-Salm herczegnö.) Salm-Salm her-

czegnő, ki az oly gyászosan lefolyt mexikói dol-
gokban annyi részt vett, és bátorsága, valamint
Miksa iránt tanusitott áldozatkészsége által az
idegenek közt is átalános népszerüségét vivott ki,
férjével együtt Bécsben van. A herczegnő nagy
elvonultságban él, még mindig szenvedő állapot-
ban. A Queretaroból Mexikóba, a császár érde-
kében tett kétségbeesett gyalogutjában szerzett
lábfájása még most sem mult el. A herczegnő
több ereklyét hozott magával Mexikóból, többek
közt nehány fürtöt a császár hajából és egy dara-
bot ama vérrel áztatott lepelből, melybe a kivég-
zett Miksát takarták.

** (A Rákóczy - indulót) közelebb nagyon
megtapsolták Moskauban. Berlioz, ki ez induló-
nak egyik hatásos átiratát készité, Moszkauban
rendezett hangversenyeket, s ez átiratot is bemu-
tatta. A hatás nagy volt, s az oroszok tüzesen
tapsoltak. Berlioz most Sz.-Pétervártt van, s-
alkalmasint ott is bemutatja nagyhatásu szerze-
ményét.

Fenevadak a budai szinpadon.
A választmány eléggé igyekszik, hogy a budai

népszínházba beszoktassa a közönséget. Látvány
Utványt követ: a japáni sárkánysereg után itt
vannak Cassanova asszony és Némethi ur a fene-
vadakkal.

A szép szelid Boér Emma e a kecses Kocsi-
"ovgzki Borcsa alig csevegnek át egy rövid felvo-
náson, ugyanazon deszkákra hiéna, párduez, orosz-
lstook, farkasok jőnek. Az igaz, hogy vasrács zárja
e* öket a közönségtől. Tüzes szemü szép nő, Cas-
anova asszony, félelmetlenül jár a vadállatok
között; kicsiny lovagkorbács van kezében; disz-
kek ha ér valamit, fegyverül nem számit. A rette-
netes hiénát, e legvérengzőbbet minden vérengzők
.Közt, oda bocsátja magához; körbe futtatja, majd
f<le-oda téritgeti korbácsa intésével, mint a leg-
ügyesebben betanitott lovat; azután int neki és
az állát meghunyászkodva lapul a földre s a szép
•asszony mosolyogva tapos reá. Fölbocsátja onnan
"'ftelen; hust fog azalatt szájába és onnan véteti
e* a hiénával. — Igy uralkodik az ember a legvé-
rengzőbb állat felett| is, - igy uralkodik a szép
•isszony szép szeme. Mert hogy a szemnek ott
n agy szerep jut, a felől nem fog kételkedni, a ki
csak mérges kutyára is nézett valaha erőteljesen;
íapasztalhatta, hogy a kutya megcsendesült arra.

Majd öt szibériai farkast bocsát elő Cassa-
nova asszony és ugratja őket körben, egymás
«'tnn, egymáson keresztü1; hust dob közéjök, a
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melyet marakodva, tépelődve szaggatnak szét. A
nézőt borzongás fogja el a szép asszony miatt, Je
annak biztossága megnyugtatja végre, és gyönyö-
rét leli abban a gondolatban, hogy az ember ur a
fenevadak'felett is.

A sem utolsó tréfa, mikor Cassanova asszony
elveszi a nő-oroszlántól egyik kölykét és leküldi
a közönség közé. A kis urfi mégcsak három hóna-
pos; a hogy hozzák, nyöszörög anyja után: hanem
az a nyöszörgés morgásnak is megjárja; nem szá-
nalmat, hanem félelmet kapunk tőle.

Némethi két öieg oroszlánnal jelent meg
először. Morogva jöttek a puszták urai; kedvük
nem nagy volt a komédiához. Nem is lehetett ve-
lük sokat tréfálni: egyet-kettőt ugordtak, le is
feküdtek egymás mellé és a honvéd rájok állt pár
pillanatig; azután fóltátotta egyiknek a száját és
arczát beleérteté. Bolond tréfa; meghűl az em-
bernek a vére rá. Nem is oly biztos az oroszlánnal
tréfálni: keservesen tapasztalta azt a márcz 3-iki
előadáson Cassanova asszony, ö ugyanazon orosz-
lánoknak, a melyekkel elébb Némethi volt jelen,
enniök adott a közönség előtt, azután szép fehér,
meztelen karját az egyiknek szájába tévé. — Es
itt olyan jelenet következett, a melytől megfagyott
egy perczre a néző közönség vére. Az oroszlán
beleharapott a puha karba; az asszony kétségbe-
esetten elsikoltá magát és lankadtan ütött egyet-
kettőt másik kezével a szörnyetegre. Hajszálon
függött élete; csoda, hogy megszabadult.

Némethi egy ugrással ott termett a rács mel-

lett, 8 erős szemével és korbácsával keményen rá-
sujtott a szörnyetegre és az elbocsátá a megizlelt
meleg vért. Némethi beugrott, az oroszlánokat
elrekeszté; hanem Cassanova karából ömlött a

| vér. Jelentették is rögtön, hogy helyette Némethi
folytatja az előadást.

Némethi párduczczal jött elő; pisztolyt sütte-
tett el azzal és lángoló abrancsokon ugrata ke-
resztül ; majd lefektette és maga rá könyökölt. Va-

! lóban nagy tökélyre vitt idomitás!
Az állatsereglet eredetileg az asszonyé volt;

Némethi, az egykori honvéd, ahhoz való vonzal-
mánál fogva szegődött társává.

Még egy pár szót!
Az állatszelidités értékéből, érdekességéből

semmit sem akarunk levonni; a maga helyén meg
is nézzük örömest, főkép ha ember-élet nincs oly
vakmerőn koczkára vetve,mintCassanová asszony
balesete mutatá: de azt határozottan kárhoztat-
juk, hogy a hazafiság által a nemzetiségnek és a
finomabb érzések ápolásának czéljából emelt épü-
letbe mért visznek be mindenféle idegrázó mutat-
ványt. Erős izek után a finomabb iránt elvesz a
fogékonyság. „

A közönség is ilyenszerü nézetben lehet, mert
a fenevadak mutatványait kevesen látogatják; ez-
zel a bizottság, a mely 10 előadásra szerződött,
mindenikért 2Ö0 forintot fizetve, meglehetősen
felsült. A bevételek alig hozzák be a 200 forintot.

Örülnünk kellene, ha ez a megjelölt okbóL
történnék. _ _ _ _ _ Eéthi Lajos.
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Irodalom és művészet. '
** (Toldy Ferencz kisebb munkáiból) tiz j

kötet fog megjelenni Ráth Mór kiadásában. A '
gyüjtemény elrendezése a következő: Államférfiak
ea irók 2 köt., Irodalmi arczképek 2 köt., Magyar
költők életrajzai 2 köt., Irodalomtörténeti szaka-
szok 2 köt., Régi és uj lapok a nyelv, irodalom
és történet köréből 2 köt.

— (Jókai „Uj földesur") czimü regényét
Patterson Artur angolra forditotta; kiadó is ta-
lálkozott.

—i. (A dohány egyedáruskodásról) Édes Albert
képviselő nyilt levélben értekezett választói előtt,
a melyet kinyomtatva nekünk is megküldött. Azon
kezdi, hogy a dohányegyetáruskodás jogtalan,
igazságtalan és erkölcsrontó: a végén mégis
odajut, hogy nem lehet eltörölni, mert az abból
kapott jövedelmet nem pótolná egyéb. Az egész
15 lapra van lenyomtatva.

—i. („Nézetek a nb'i-ügy érdekében ;) irta Ve-
res-Beniczky Hermin." E czim alatt jelent meg
egy füzet, a mely a nők társadalmi állásának
emelése, sorsuknak javítása felől értekezik. Elveit,
a melyekre alapitja értekezését: hogy csupán
munka és miveltség javithat a nők helyzetén,
— osztjuk; azért ajánljuk a füzetet olvasóink
figyelmébe.

** (Tóth Kálmán) elöfizetést hirdet ujabb
költeményeire, egy kötetben, mely Deutsch test-
vérek kiadásában fog megjelenni. Tóth Kálmán a
közönség kedvenczei közé tartozik s bár népsze-
rűségét több oldalú működésének is köszöni, ma-
radandóbb diadalait bizonyosan múzsája szerzé
meg neki Az utóbbi években aránylag keveset
adott ki s igy kétségkivül szivesen fogadandják
uj gyűjteményét, melyben a szétszórva megjelen-
teken kivül, számos uj költemény is lesz. A kötet
előfizetési ára 1 frt.

** (Vértesi Arnold,) e kedvelt, szorgalmas
beszélyiró, tiz beszélyre hirdet előfizetést, melyek
két kötetben ápril első hetében fognak meg-
jelenni. Elöfizetési ár 2 ft, mi márcz. 20-káig a
szerzőhöz (Pest, városligeti fasor, jobbra 27. sz.)
küldendő.

•* (Dobó László) is előfizetést hirdet egy
versfüzérre. Előfizetési ár 1 ft., a mi a szerzőhöz
Aradra küldendő.

*• (A „Századok") 1868-diki második füzete
következő tartalommal jelent meg : Magyar ok-
mányérdekességek, Ipolyi Arnoldtól, — András
erdélyi püspök felsógsértése 1349-ben, gróf Esz-
terházy Jánostól,— A pozsonyi káptalnn ujabban
talált egyházi ékszerei, Rómer Flóristól, — Ma-
gyarországi hely-nevek, Pesti Frigyestől. — A
könyvismertetések rovatában Garády ismerteti
Horváth Mihály kisebb történelmi munkáinak III.
kötetét. A tárcza az eddigi élénkség és változa-
tossággal van szerkesztve.

** („Munkások Újsága'1) czimmel uj hetilap
indult meg márcz, l-jén Kunsági szerkesztése
mellett. Beköszöntőjét Jókai Mór irta.

— (Vadász és versenylap.) Már emlitettük,
hogy e lap vezetését gr. Lázár Kálmán vette át;
most örömmel jelezhetjük, mikép e lap érdekéből
azóta mit sem veszitett, s a mint látszik, a szer-
kesztő arra törekszik, mikép kimutassa, hogy a
vadász és gazda egymástól elválhatatlan, a meny-
nyiben mindeniknek ismernie kell a hazai hasz-
nos és káros állatokat, talaj viszonyokat stb., a
mi befolyással van egyszersmind az anyagi jólét
emelésére; például, hogy többet ne emlitsünk, a
lótenyésztés, halászat emelése, sőt csak a piócza-
kereskedésnek uj lendület adása minő nagy be-
folyást gyakorol nemzetgazdaságunkra is. E lap
mindezeket felkarolja, sőt a mellett vonzó vadász
kalandok közléséről is gondoskodik. Közelebbről
gr. Krokow, Brehm Alfred és Rajnold közölnek
eredeti vadász-czikkeket, sudani, nyugot-afrikai
és spanyolországi vadászataikról. E lap előfizetési
ára egész évre 10 frt., félévre 5 frt.

— (Toldi István müve) „Az egyház-reform"-
ról második kiadásban fog megjelenni közelebb-
ről. Németül is kiadják Hevessi forditása szerint.

—i. (A „Kis Üstökös'1) czimü képes gyermek-
lapra fölhivjuk olvasóink figyelmét. A gyermek
és ifjusági irodalom nálunk felette gyéren van
képviselve és a kik foglalkoznak is vele, legtöbb-
nyire értéktelen vagy káros hatásu művekkel sza-
poritják a meglevő hasonlókat. Dienes Lajos, a
„Kis Üstökös" szerkesztője, rég ősmert, kedvelt
és tapintatos gyermek-iró. Lapjának ára egész
évre 6 frt.

— (Épen most jelent meg) „A magyar biroda-
lom vasuti, gőzhajózási, postai és távirati tér-
képe," készitette Fényes Elek, magyar tudós tár-

sasági tag. Kapható Kugler Adolfnál Pesten,
Dorottya utcza 4. szám alatt.

** (Egy füzet jelent meg) a napokban Pfeiffer
Ferdinánd kiadásában német nyelven e czim alatt:
A „Honvéd és a honvédelmi kérdés" A „Honvéd"
szerkesztője e füzetben azon elveket fejti ki, me-
lyek a hadsereg kettéválasztását és organisatióját
ajánlatossá teszik.

— (Roger Gusztav,) franczia udvari ope a-
énekes hangversenye f. hó 4-kén a vigarda kis
termében számos közönség előtt folyt le. Az ujabb
kor ez egyik leghiresebb tenorislája, bár diada-
lainak tetőfokán túl, de még élvezhető és erőteljes
megjelenés a mostani tenor-szegény időben. Mű-
vészi felfogással éneklé jól választott darabjait;, s
a Schubert „Rém-király"-ával oly zajos tetszést
vivott ki, hogy ismételnie kellett. Az élénk sziue-
zés a hangversenyzőben minduntalan előtüntette,
hogy szinpadhoz szokott opera-énekest hallunk, a
ki nélkülözi a színfalakat. Mozdulatai, taglejtése
élénkek, daczára, hogy jobb keze hiányzik, már
több év előtt szerencsétlenség következtében el-
vesztvén azt; csinos fehér keztyűs, ál-kar helyet-
tesité, de mozdulatlanul. Kár, hogy nagyobb
hőstenor szerepben a nemzeti szinházban nem
mutathatta be magát a szinházi közönségnek is.

** (Novák Sándor) ujonnan engedélyt nyert
magvar dráma s operette szinigazgató a vele szer-
ződni óhajtó mindkét nembeli tagokat ezennel fel-
hivja, hogy bérmentes leveleikkel f. é. ápril 14-ig
Miskolczon őt megkeresni sziveskedjenek.

Egyház és iskola.
** (A középtanodák) oly szükséges újjászer-

vezése nagyban foly. A pesti főreáltanoda igaz-
gatója, e tanodára vonatkozólag azon inditványt
tette, hogy a kormánynál elrendelt és néhol foga-
natba is vett tanrendszernek a pesti reáltanoda is
vettessék alá. Ez ügy a városi képviselet köze-
lebbi közgyülése elé fog terjesztetni.

** (A kolozsvári jogakadémiát) egyetemmé
fogják átalakítani; a kormányszék felszólítást
kapott, hogy nyújtsa be véleményét ennek kivi-
telére.

** (A herczeg-primás) 1900 ftot adományo-
zott 12 bukovinai szegény magyar tanulónak, a
székesfehérvári kisded-óvodának pedig 500 ftot
adott.

** (Nagy-Kallóban) bizottság alakult minden
a megye területén létező felekezetek tagjaiból,
egy reáloskola létesitére. Ez iskola alapját a sza-
bolcsmegyei takarékpénztár vetette meg 904 frt,
adománynyal. A bizottság most azon működik,
hogy társadalmi uton egészítse ki kellő összegig
e tőkét.

** (A miniszterelnők) budai palotájában ülés
volt a népnevelés ügyében. Andrássy grófnő el-
nökölt, s a budai népnevelé-i egylet elnökei és
elnöknői tanácskoztak a vállalat élén álló tagok
működési köre fölött.

** (Papválasztás Aszódon.) Sárkány János
pestmegyei ev. főesperes Szarvasra költözvén el,
helyébe Aszódon egy szivvel és lélekkel megvá-
lásztatott lelkészül Moravcsik Mihály béri lelkész
és nógrádmegyei evang, alesperes.

Köziutézetek, egyletek.
** (A magyar tud. akadémiában) márcz. 2-án

a philosophiai, törvény- és történettudományi osz-
tályok tartottak ülést, Kubinyi Ágoston elnöklése
mellett. — Szilágyi Ferencz olvasott, következő
czim alatt: „Cserey Helena,id. b. Wesselényi Mik-
lósné, a türelmi korszak vértanuja." — B.Wesselényi
Miklós és neje arczképét, terjedelmes életrajzzal,
lapunk 1865-ki I-ső számában közöltük. Vázolva
van ott is hitök miatti üldöztetésök; Szilágyi Fe-
rencz körülményesebben és a történetbuvá,r pon-
tosságával adja elő. Mária Terézia alatt kezdődik
e családi dráma és foly II. József alatt is, a kor-
mány részéről egyenlő türelmetlenséggel. Végre
a győzelem mégis azoké, a kik hitökhöz, törvény
által biztositott jogukhoz szilárdan ragaszkodtak.
— Cserey Farkas, Helena atyja, katholikus ur,
tanácsos az erdélyi kanczelláriánál Bécsben. Leá-
nyának b. Wesselényi iránt való vonzalmát maga
ápolja, sőt az illem határán tulfejlődni is engedi.
S midőn a becsületérző és szerelmes ifju épen el
akarja venni már a megterhesitett hölgyet, akkor
áll elő az atya, hogy mig Wesselényi reversalist
nem ád mindkét nemü gyermekeinek katholiku-
sokká növeltetéséről. addig nem nyerhet enge-
délyt a házasságra. Wesselényi szilárd református,
nem akar engedni; de a nyilvános gyalázatnak
kitett mátka könyei megindítják és aláírja a rever-

salist, elébb azonban mátkája részéről határozott
igéretet nyervén, hogy az beleegyezik gyerme-
keiknek a reformált hit szerinti növelésébe. — Ez
a reversalis sok üldöztetésnek okozója. — Wes-
selényinek gyermeke születik és református pap-
pal keresztelteti meg. Ezért följelentik az udvar-
hoz ; kormányszék, kanczellária elitéli; kénysze-
ritni akarják, hogy Zsibón kath. papságot állítson
és fizesse a papot. Hasztalanok fölterjesztései
magához az uralkodóhoz. A nagy-váradi és erdélyi
kath. püspökök nem nyugosznak; apósa, anyósa
ellene mesterkednek: és oda juttatják az ügyet,
hogy kor;nányszéki biztosok jelennek meg nála,
gyermekeit elhurczolni, növeltetésüket az erdélyi
püspök fölügyelete alatt nagyatyjokra bizni. A
gyermekeket ettől megmenti a halál. Wesselényi
ref. pappal temetteti el. Ujabb ok az üldözésre.
Neje rendes formák közt áttér reformátussá; ezért
Szebenbe a zárdába kényszeritik, terhes-beteges
állapota daczára szigorún elzárják, kath. papok-
kal oktattatják. Hat hétig tart e kinzás; Cserey
Helena akkor jelenti a kormányszéknek, hogy hite
rendületlen a ref. hit iránt. Annyival boszantóbb
ez eset. mert épen Erdélyben történt, a hol négy
vallás egyenlő szabadsága több rendbeli törvé-
nyek és hosszas gyakorlat által volt szentesítve.
Szilágyi után Csacska Imre olvasott értekezést a
büntető jog alapjairól. — Azután a titkár jelen-
tette, hogy Szinovácz György felett Karvassy,
Dósa Elek felett Kemény Zsigmond, Császár Fe-
rencz felett Suhajda János fognak emlékbeszéde-
ket tartani.

** (A Kisfaludy-társaság) febr. 26-án tartott
havi ülésében Gyulai Pál Zichy Antalnak egy
értekezését olvasta fel a „politikai szónoklatról."
— Utána Fábián Gábor mutatta be Ovid meta-
morphosisát Rochel Jánostól. A műfordítás Fá-
bián Gábor és Tarkanyi birálata alá adatott.
Szász Károly inditványára Vahot Sándor költe-
ményei — melyek a könyvkereskedésekben már
végkép elfogytak — uj, teljes kiadás alá fognak
adatni, s a társaság tagjainak ez évi illetményei
közt kiosztatni.

** (A természettudományi társulat) a körébe
tartozó tudományok népszerűsítését, a mint öröm-
mel értesülünk, ezentúl fő feladatának fogja te-
kinteni. Szakülésein, miket a hónap első és har-
madik szerdáján, délutáni 5 órakor, az akadémia
egyik földszinti termében tart, ismertetni szándé-
kozik a természettudományok legfontosabb hala-
dásait, lehetőleg népszerü modorban, s a mennyire
a helyiség engedi, mutatványokkal és kísérletek-
kel. Ez ismertető előadások tárgyai váltakozó
sorrendben, az állattan, ásványtan, élettan, nö-
vénytan, természettan köréből lesznek meritve,
íly előadások tartására már eddig is vállalkoztak :
Akin, Balogh Kálmán, Dapsy, Greguss Gyula,
Jendrassik, Jurányi, Kondor, Krenner, Kriesch,
Lengyel, Margó, Nendtvich, Preysz, Say, Szabó,
Szily, Sztoczek, Than, Thewrewk Aurel, Várta.

** (A Lloyd-társulat) magyar embert, a de-
rék Vécsey Sándort választá elnökévé. Ellenje-
löltje a Kochmeister volt.

** (A nemzeti tornaegyletnek) tanitóképző
osztályában még hat egyén nyerhetvén kiképezte-
tést, felhivatnak mindazok, kik magukat tornata-
nitókká kiképeztetni, s ennélfogva a képezdei tor-
naleczkékben részt venni óhajtanak, a tornacsar-
nokban (5 pacsirta-úteza 3 sz.) eziránt Bockelberg
Ernő egyleti művezetőnél naponta 5—7 óráig
jelentkezni.

** (Szabadkán takarékpénztár és népbank)
alapitása hozatott indítványba, és Czorda Bódog
úr e czélból népszerű röpiratot osztatott szét,
mely az ily intézet lényeges és jótékony hatásait
jellemzi.

** (Tisza-Ujlakon) olvasó-egylet alakult.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
(i.) (A magyar gazdasági egyesület) azon 150

holdból álló telket, a melyet a palotai határban
gr. Károlyi István ajándékozott az egyesületnek,
három czélra akarja fölhasználni, u. m. földmives
iskolát állit rá munkavezető cselédek és telkes
gazdák növelésére, gyakorlati gazdaságot rendez-
vén 72 holdon. Ez iskolában a tanszak 2 évre ter-
jed. — 50 holdat fatenyésztésre fordit, 28 holdat
különféle kísérletek tételére: dohány, takarmány ea
iparnövények termesztésével. Megfelelő beruházá-
sokra szükséges 34,000 frt. Begyült eddigelé ön-
kéntes adakozásokból 6050 frt; az országos alap-
ból igértetett 10,000. A többinek kipótlása véget*
adakozásra szólitja föl az egyesület az ország
gazdaközönségét, főként Pestmegye lakosait-
Nem volna-e czélszerűbb egyenesen PestmegyebeZ

l i :

Melléklet a Vasárnapi Ujság 10 ik számához 1868.
fordulni? Ilyen uton szép lenne elől látnunk az
ország vezérmegyéjét.

** (A magyar gazdasági egyesület) az ország
különböző városaiban ez év folytán 20 ipartanoda
felállítását tervezi. E szép terv létesítését czélzó
munkálatot az országos tanáregylet vizsgálta
meg, s azt minden lényeges változtatás nélkül el-
fogadta. A tanáregylet az e tanodákban haszná-
landó tankönyvek iránt csatolt egy javaslatot e
munkálathoz.

** (A késmárki lenfonoda) szövődét is fel fog
állitani, még pedig a még ki nem bocsátott 1000
db. 200 ftos részvények egy részének kibocsátása
utján. UgyaDott egy consortium alakult, mely a
lentermelés előmozdítását tüzte feladatául, r s e
végből stiriai lenmagot oszt ki, s a „Szepesi Érte-
sitő" utján és külön röpiratok által a lentermelés-
ről népszerü ismertetéseket közöl.

üli ujság?
** (Tisztelgés Deáknál.) Deák Ferencznek

szerdán d. e. 10 órakor nyujtá át husztagu kül-
döttség a székesfehérvári lövésztársulat tisztb.
tagjául való megválasztatásról szóló oklevelet. A
szónok Zsömböry Ede volt, ki lelkes, emelkedett
stylü beszédet mondott. — Deák elérzéísenyülve
fogadta a küldöttséget s az üdvözlő beszédre ki-
nyilatkoztatta, hogy neki igen becses kincs honfi-
társai bizalma s ezután politikája fejtegetésébe
bocsátkozván kimondá, hogy mivel a politikai
élet tengerén régóta hányattatik, az ő politikája
az óvatosság mindig előre egy lépést tenni, a
mikor lehet, hátra sohasem. Habár lasabb is, de
sokkal biztosabb ez uton a czélhoz jutás, mert
a ki tekintetbe nem véve a körülményeket,
sebesen akar rohanni a czél felé, gyakran azon
szerencsétlenségbe esik, hogy hátralöketik. A ki
éretlen korában letépi a gyümölcsöt, fanyart
izelithet: de érett izes gyümölcsöt soha. A mely
apa — folytatá szokott példabeszédes modorá-
ban — kiváncsi gyermeke kedveért letépi a pi-
rulni kezdő cseresnyét, nem helyesen cselekszik,
mert kötelessége inkább figyelmeztetni, hogy a
gyümölcs még éretlen, a várni, kell mig megérik.
Ha az országgyülési képviselők a hon atyái, akkor
tartsák kötelességüknek ezek is, hogy a politiká-
ban állásuk s helyzetüknél fogva járatlanokat
figyelmeztessék, ha túlcsigázott követelésekkel
állnak elő, hogy a gyümölcs még éretlen, ne pe-
dig éretlenül letépjék az avatatlanok kedviért.
— Ez volt körülbelől beszéde veleje; azután ma-
gán dolgokról kérdezősködött, s rövid társalgás
után meleg kézszoritással bocsátotta el a küldött-
séget, ujolag kikérvén Sz.-Fehérvár bizalmát és
szeretetét.

** (Klapka György) Szabadkára érkezett a
csatorna-gyűlésre. Kiváló tisztelettel fogadták.
Odament Türr is, és mindkettőjüket fáklyás-zené-
vel tisztelték meg, mikor is a szónok Deák po-
litikáját dicsérőleg emelte ki. A két tábornok
tiszteletére a város nagy lakomát adott, a szinház
díszelőadást.

*• (Kedden hire volt,) hogy az egyetemi ifju-
ság Böszörményit fáklyás-zenével akarja megtisz-
telni. A tisztelgés azonban elmaradt, hír szerint
azért, mert a városkapitányság nem adott enge-
délyt rá, az esküdtszék intézvénye elleni tünte-
tésnek tartván. Bécsi lapok szerint O Felsége
ittléte miatt ildomosságból maradt el a fáklyászene.

** (A közmunka-minisztérium) fölhívta Pest
város hatóságát, hogy nevezzen ki képviselöket,
kik a testvér főváros szépítése ügyében közelebb
összeülendő enquete-bizottságban részt vegyenek.
Ez enquete-bizottságba Pest küld 7, Buda 5, O
Buda 2 képviselőt.

** (Máramarosmegye alispánjától) a következő
hivatalos figyelmeztetés közlésére kéretnek fel a

hazai lapok: „Figyelmeztetés. Ez évben Márama-
rosmegyében a hó oly nagy mennyiségü, hogy
emberemlékezetet felülmúl, és ha ez — mitől már
is tartani lehet — esőzések következtében hirte-
len talál olvadni, nagy áradásokat idézhet elő;
hivatalos kötelességemnek ismerem, ezen bekövet-
kezhető szerencsétlenségekre a Tisza mentében
lévő községeket figyelmeztetni. Szaplonczay Jó-
zsef, Máramarosmegye első alispánja."

** (Egy vontató hajó) kötele 1-én az al-
Dunaparton egy csolnakot forditott föl. A csol-
nakban ült három ember közül kettőt sikerült
kiszabaditani; a harmadik azonban a hullámokban
találta sirját. A szerencsétlenül járt neve Kovács
Sándor Ráczkevéről való.

** (A nemzeti színháztól) Tóth József, a nép-
szinháztól Boér Emma mennek Kolozsvárra ven-
dégszerepelni.

** (A pestvárosi német szinház) felől is elter-
jedt volt az a hír, hogy le akar omlani. A közön-
ség e miatt szemlátomást meggyérült. Az igaz-
gató vizsgáló bizottságot kért a várostól, és az
kinyilatkoztatá, hogy nincs semmi baj.

** (I. Lajos bajor királyért) királyi udva-
runknál gyász öltetett márcz. 2-án; 20 napig fog
tartani.

** (Eb-adó Pesten.) Az egészségügyi bizott-
mány az ebdüh terjedésének megakadályozása
czéljából szabályzatot dolgozott ki az ebekről, mely
szerint azok csakugyan meg fognának adóztatni.
Az eb nyakán öv lesz alkalmazandó, mely övön az
ebtulajdonos neve és lakása olvasható leszen.

** (Budavárosban) a főpolgármesternek 2000,
a főbirónak* 1800, a főkapitánynak 1600, nyolcz
tanácsosnak külön-külön 1400, a főügyésznek 1200,
a két főjegyzőnek külön-külön 1200, a főkönyv-
vivőnek 1200, a főmérnöknek 800, főlevékárnok-
nak 800, a főorvosnak 600, a fősebésznek 300, az
alkapitánynak 1000, a két aljegyzőnek külön-külön
800, az alkönyvvivőnek 800 t't. fizetése van. íly
arányban vannak díjazva a többi hivatalnokok is.

** (Niel tábornagy,) franczia hadügyminisz-
ter Schultze porosz ka^itánynyal, ki a fehér lőpor
készítésének titkát feltalálta, szerződésre lépett
egy ily lőporkészitő gyár felállítása iránt.

** (Halálozás.) Latinovis Mór Bácsmegye
volt első alispánja és 1848 ban országgyülési
képviselő, febr. hó 26-án 57 éves korában elhunyt.

— (Adakozás.) A honvéd-segélyzö alapitvány
részére N.-Dobosból Lukács Gyula 10 forintot
küldött be szerkesztőségünkhöz. Ez összeghez a
következő adakozók járultak: Follmann Vilmos
volt osztrák tiszt, jelenleg postamester 4 frt, Papp
Miklós ref. lelkész 1 frt, Csurgovics János kath.
lelkész 1 frt, Vajda János ügyvéd 1 frt, Fodor
Károly 1 frt, Tutkovics György 1 frt, Lukács
Gyula 1 frt. — összesen 10 forint.

Nemzeti szinház.
Péntek, febr. 28. „Aesopus." Vigjáték 4 felv. Irta

Rákosi Jenő.
Szombat, febr. 29. „Fekete dominó.'1 Vig opera 3 felr.

Zenéjét szerz. Auber.
Vasárnap, márcz 1. „A bengáli helytartó." Dráma 4

felir. Irta Laube Henrich, ford. Radnótfáy.
Hétfő, márcz. 2 „Fenn az ernyő nincsen kas." Eredeti

Tigjáték 3 felv. Irta Szigligeti.
Kedd, márcz. 3. „Linda." Opera 3 felv. Zenéjét szerz.

Donizetti.
Szerda, márcz. 4. A jó falusiak," Vigjáték 5 felv. Irta

Sardou, ford. Szerdahelyi.
Csütörtök, márcz. 5. „A tévedt nö." Opera 4 felv. Ze-

néjet szerz. Verdi.

Hsidai népszinház.
* A budai szinpadon egy pár hét óta mind csak a ré-

gibb darabok járják: Boissy-i boszorkány, Gerolsteini
herczegnö, Bengalia helytartója, Cidoni alma, Bach huszá-
rok stb. A Boissy-i boszorkányt egy párszor uj szereposz-

tással is adták, a mennyiben a főszereplőket: Hetényi An-
tóniát, Bényeinét és Timárt Feketéné, Fürediné és Szent-
györgyi helyettesitették meglehetös sikerrel. A Gerolsteini
kerczegnöben a czimszereppel Pajor Anna is megbirkó-
zott, hanem a közönség részvéte és tetszésnyilatkozata
sokkal hidegebb volt, hogy sem felbátoritaná Molnárt a
kisasszony szerződtetésére Pajor Anna k. a., kinek szép és
terjedelmes hangja inkább a komoly operákhoz illik, se
alakjánál, se énekénél fogva nem alkalmas a könnyed,
gyors mozdulatokat és játszi éneklést igénylő operettekre,
Bengalia helytartója még mindig él és uralkodik a nép-
szinház deszkáin, s a közönség folytonosan élénken pártolja.
Cassanova mutatványairól fennebb külön czikk szól.

Szerkesztői mondanivaló.
— Arad. Gy. R A. versek nem közölhetők. A ballada

és a románcz nem felelnek meg e műfajok igényeinek, az
„Elutazás" pedig nagyon hosszu lére van eresztve.

— Baitainér F. A. Az arczképet és életrajzot, utó-
lagos jóváhagyás reményében, a Prot. Naptár t. szerkesz-
töjének adtuk át, ki azt síivesen fogadta.

— Tisza-Lök. D. I. A közleményben nem találunk
semmi érdekest. íly határozatlan átalánosság közlésével
sem hasznot, sem mulatságot nem szerezhetnénk olvasó-
inknak.

— Sz -Hatolna. B. L. A tárgy megérdemli a vitatást
s gyakoribb fölemlitést A P. U. tárczájában fogjuk adni.

— Pozsony. Sz I. A hosszas várakozást nemsokára
oly küldeménynyel kárpótolandjuk, mely — mint reméljük
— becses adalékokkal gazdagitandja jeles gyűjteményét.
Egyebekre magán uton fogunk válaszolni.

— Kecskemét. X. Y. A kivánta* pár nap alatt
küldjük.

SAKKJÁTÉK.
432-dik sz. f. - L e h n e r H.-tól (Bécsben).

(E kiválóan szép feladványt ajánljuk a sakk-barátok
figyelmébe.)

Sötét.

b c d e f g
Világos.

Világos indul és 4-ik lépésre matot mond.

A 427-dik számu feladvány megfejtése.
(Pavitt S. W.-től, Londonban.)

Világos. Sötét.
1. Kd3-e2 Fa3—b4:(!)
2. Hb6—c4f tetsz. szer.
3. Vd4—a7 vagy dlfmat.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp Józsrf.
— Miskolczon: Cssenthe József. — F.-Nyárádon : Gérecz
Károly. — Homonnán: Farkas Bertalan. — Pesten: Ra-
kovszky Aladár. — Harasztiban: Gr. Festetich Benno. —
A pesti sakk-kör

RSvid értesítések. Homonna: F. B. A hármas jó, a
négyes érthetlenül van leirva; kérjük azt még egyszer be-
küldeni.

Lapunk mai számához mellékelve
küldetik szét a „Honvéd-Album" előfizetési
fel hivása.

Hónapi- és
hetinap

8
9

10
l l
12
13
14

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szóm.

H
Katholikus és protestáns

naptár
Márczius

D 2 I János D 2 Remin.
Ozirül és Metód Francziska
Sebest., 40 vért. Etelka
Heraclius
Gergely pápa
Rozina
Mathild királyn.

Szilárdka
N. Gergely
Krisztina
Szendike

Hold változásai

E T i - N A
Görög-orosz

naptár
Február(6)

25
26
27

Í28
Í29

1
2

• <s

F 3 il. böjt.
Porphyr
Prokop
Vazul
Tráxius
Mart. Eudok.
Th«odóz

) Holdtölte 8 í

PTÁ
Izraeliták

naptára
Adar ll.

14 Észt. f. b

R.

15 IV. I'iuim
16
17 Jozafut
18 Józua
19
2O S. Tissza

N a
hossza

f.
348
349
350
351
352
353
354

P-
10
11
l l
11
10
10
10

1

<5.
6
6
6
6
fi
6
6

i p

tél

P.
28
26
23

9,0
17
15

,n, 7 óra 51 perczkor reggel

nyüg.

ó.
5
ft
5
ft
6
fi
6

V-
53
65
57j
59,

Ol

3

hossza

f.
162
177
191
205
219
232
244

P-
42
17
56
33

4
12
57

H ö I d
kél

<5.
5
Ö
8
9

10
l l
ref

P
89
54

8
20
28
82

nyüg.

6.
6
6
7
7
8
8
9

P-
15;

48
15
4fi
20
59
27

TARTALOM.
Csányi László (arczkép). — Sugár Istvánné. — A fe-

kete ember (folyt.). — Az osztrák miniszterium (képpel).
— Szepes-Váralja (képpel). — Vázlatok Babyloniából
(képpel). — A mamelukok legyilkoltatása (vége). — Bo-
hóságok farsang után. — Egyveleg. — Tárház: Feneva-
dak a budai szinházban. — Irodalom és müvészet. — Egy-
ház és iskola. — Közintézetek, egyletek. — Ipar, gazdaság,
kereskedés. — Mi ujság ? — Adakozás. — Nemzeti szin-
ház — Budai népszinház. — Szerkesztői mondanivaló. —
Sakkjáték. — Heti-naptár.

Felelés szerkesztő: Nagy Miklós.
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Titkos 88 (2 -12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat foly-
tán több eeer betegen legjobbnak
bixonyult mód szerint, sokszor a uél-
kfll hOK,y a beteg hivatanaban vagy
életmódjában gatoltatnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyit

Med. dr. Hdfer Vilmos
Pest, király-ufcza 27. sz. Medetz-
házban, 1-só emelet, délelött 7--9-ig,

délután 1—4 óráig
„ „ Dijaeott levelekre azonnal

valaNEoltatik, B kívánatra a gyogy-
•nerek Is megkAldetnek

T i t k o s

BETEGSÉGEK
és sulyos utóbnjdl ellen, sok évi tapasz-
talás s a világhirü Ricord (es\ kori pá-
risi tanárának) móüszcre után, siker

biztositása inrllelt, rendel

orvostador.
Lakása Pesten váczi ut <za 15. sz., a

korona kávétiá' mellett.
Elfogad naponkint ll órá-

tól l-ig. 3 1 ( 8 - 1 2 )
Megkereshető levél által is

F.

VETŐMAGVAK,
ugymint:

Lóhere, valódi franczia és magyar
luczerna.

Lóhere, »tajer vftr«s.
Itéllii here. irhér hollandi.
Vadócs (R«iír^s), angol, franczia,

olasz, beltoliii.
Bcíi p«lbehúr (SpHrgel).
Baltaczim (Eparwttei.
(zuker- és lakaruiany-rzéklaT-épa.
Torlo róp«.
Bükköny, muhar, nyári és őszi-

repozr.
TttvH^zl-bnza és rozs.
Pohánka 19(5-13)
!M i>\ komaosln (Timotheusgras).
Rnriió'lú (l'imp'nella).
Aka<-zfa-magv»k é- más magfajok.
Mtrliano és tragyat-Ó.
Ola j-poií.ir-n.
S«appang> Akér, vagdalt és flrlö't.
Gxhoua-zxakok és g>eken.V»k.
<íé,i-o aj. legjobb minőségü disznó

zsir és háj.
Autói patent-kocsi- és irépUeuocs.
t'ek-te Inbföld virágokhoz,.

€^W Jó mino^égl-en és jutányos
áron kaphatók:

Halbauer G. János
kereskedésében Pest.-n.

Raktára é» irodája saját há-ában
Terézváros, Ilontbnuh-urcza 7. szám a.

ÁRLEJTÉS.
A debieczeni ref eg> báztanáe*, anagy-

templom melletti Garhóczy-fele kántor-

iaknak emeletre leen'lö ujból építtetését

elhatározván: ezt árlejtés utján rend«lt-

eszközölte'ni. — E czélból, az árlejtés meg-

tariá-ára, helyiségül ar egvház tanácste-

remé, határidőül pedig f. év niá'Czin' lió
ll-ik napjának d. e. 9. ór« j« tüzetik ki,
— s erre, a vállalkozni kivánok, »zon figyel
meztetéssel hiva'nak meg, hogy magukat
akár készpénzben, akár eitékpapirokbun
beteendö 8<>0 fi. bánom pénzzel ellátni ezi- j
veske.ljenek. — Ar. arlejtési eyyéb f béte-,
lek, s épitési t rv és koluégv ten, az egy- j
ház pénztári bivatalábin, imponként d e.
9 órátol 12 ig, égd. u. 3 tól ö-ig addig is
megtekinbeiók. 54 (1) '

118

HIRDETÉSEK.

A cs. kir. engedélyezett

KOMEUBUIKil MARIIAPOR,
l o v a k ,

szarvasmarhak és juhok
számára.

Üdítő-nedv (Restitntinns-Fluld)
lovak számára,

Kwizda Ferencz Jánostól Korneubnrgban.
Kizáról. szab. Ő Felsége I-ső Ferencz Józaef császár és király által.

••* LókOröm-kenőcs *"••
kertes, liireheiiy és kisszerű üreges pataoldalak ellen.

•ar Körömsugárpor *••
a sia^árrothadása cillii lovaknál.

Valódi minőségben kapható :
Pesten : TftlíftK József gyógyszerész urnál, király-utcza 7. sz. a.; Thall-

mayer A. PH tarsn; Halbauer testvér; Glatz J. és Rakodczay A. uraknál.
Bud an: az udvari gyóuvsaertáiban. — Ezenkivül léteznek még raktárak

Magyarorsságr legtöbb s?.ah. kir. és mezővárosaiban, melyek időről-időre a legelter-
jettebb hazai hírlapokban közhirré tétetnek. 12 (4 — 6)

í T ^ T « ' s ö • ^°&y a * c z " közönséget a hamisítványok megvételétől meg
\9 \ €Í*9 • <5vjuk, ezennel tudatjuk, hogy csak azon csomagok és üvepek

a valódiak mellek a kornenburitf ktrülei gyógyszertár pecsétjét hordják magukon.

7J
jóféle s tisztaizlésii

káré csak 2 lt 80 kr.
5 f o n t

Portorico-kávé 3 ft. 40 kr.
Arany-Java-kávé . . . . 3 „ 80 „
L<tguayra-kávc 4 „ — „
Flant Ceylon-kávé . . . . 4 „ 25 „
Cuba kávé egész finom . . . 4 „ 50 „
Gyöngy-kávé egész finom . . 4 » 7S „

továbbá:

Brasiliai rhuin , egy pint 1 ft.,legfinomabb
jamaikai rhuiu, Pecco-virág- és Sou-
(hung-thea, sardinák, mustár és sajt-
félék a legjutányosb áron kaphatók Pesten,

Banhofer és Jármay-nál,
a két szerecsen- és Laudon-utcza szögletén,

11-dik szám alatt.

"Vidéki megrendelések a pénzösszeg be-
küldése, v>igy utánvét mellett a leggyoriabb n esz-
közöltetnek. 2374 (8—0)

i SBP" A t. cz. vidéki közihisésnek !
Üzletünk künitye!>!> íeltnlálasa tekinte-
téitől szolgáljon tájékozásul az itt le-

/ nyoüMtí! tiíjrajz, mtly a lúnczhidlól ve-
szi kiindulási pont á t !

Vetőmagok.
I A gazdá^zaihoz tartozó mindennemü macok. ugymint, lóhere-, fü-, tn^'ar-

mányréi»a-, s más közhasznu nA«ény-maK«k, valódi hollandi ét franczia ke; ti és
IAz<Íek-niiK<>k. fa- es bokor maitok, több száz kiilonneinü virnfí- inasuk, vala

j mint a leggyön)örübb 0<'orKÍ!iít!« sib. igen OICKÓÜ és csnliiníiau minőségűek

" " IIOFFM4NNJ.
í magkereskedésében Pes'en. a ,,vetAemberhez." Dinasor a kis hid utcza szögletén

az ..angol királynó"-ht;z czimzett vendéglő épületében

Árjegyzékek ea minták az illetők kivánatára bérmentesen
megkültlctnek. 4g (i _ g)

Eeresztelő-vánkosok
minden kivánt színnel bélelve és ékitve

12, 16, 20, 30 ftig.

Pesten, I lirSí'll t • váczi-utcza.
Mt'nyasszon

jegysék bérmentve.
készletek, ár-

41 (1 — 3)

Munchenbenil
kitüntetéssel

meg vizsgál tátott ll
óra-muvész.

10 évi
irásbeli jótállás,

felülraulhatlanul jó és legju-
tányosabb órákért, méhek
ugyanazon árakon máshely-
ről, ajánlatoknál legalább is
25százalékkal értékesebbek,
minthogy azok nemcsak tö-
kéíetesen lehuzvák, hanem a
zsebórák minden helyzetben

és rázkódtatásban arányosan s megbízha-
tóan járnak — csakis egyedül a 22 évi

országszerte hires üzletben kapható:

Szegeden

BRAUSWETTER JÁNOSNÁL,
ki 12 évig a frank-, gvei-
czi óragyárakban, min-
den óramüvészetnek tit-
kait és gépezeteit tulaj-

dona tette.
Órák nrak szamara. forint.

Ezüst henger-órák 4 rubinra . . . . 10-12
v v arany-foglalvánnyal

rugóra 18—14
» » 8 rubinra 15 — 17
» » ket tós- födé l le l . . . . 15—17
» » kristály-üveggel . . 15—17
» horgony órák 15 rubinra . . 16 — 19
» » finomabbak ezüst-kö-

pennyel 20—28
» » kettős-födéllel. . . . 18-22
» s » finomabbak 24—28
» angol horgony-órák kristály-

üveggei 19-25
» ugyanazok dupla tokkal . . 26—30
» horgony tábori órák kettős-

födéllel . 24 -26
v valódi horgony-remontoir-

órak (kengyelénél fölhú-
zandó) 28—SO

» ugyanazok kettős-födéllel. . 35-40
» rrmontoir-órák kristály-üveg 30-36
» horgony tábori remontoir-ór. 38 45

Arany horgony-órák 15 rubinra (3.
számu arany) 40—44

» horgony-órák finomabbak
arany-köpennyel 50—60

» horgony-órak kettős fódéll. 55 -68
» ugyanazok arany-köpennyel

65, 70,80, 9>, 100—120
» horgony-órák kristály-üveg

és arany-köpennyel . . . 60—75
» remontoir-órák arany köp. 100—130
» ugvanazok kettós-födéllel 130—180

Órák hölgyek szamára.
Ezüst henger-órák arany-fogUlv. 13-18
Arany-órák hölgyeknek 4 és 8 rub. 27—80

» ugyanazok zománczczal . S-t—86
» hölgyeknek arany-köp.. . 86—40
» ugyanazok zománcz és

gyémánttal 42-48
» hölgyeknek kristály-üveg. 42—45
» kettős-födéllel 8 rubinra . 45—48
» zománcz és gyémánttal. . 58 — 65

Ararjy horgony-órák hölgyeknek . 45 — 48
v ugyanazok kristáy-üv. . . . 66 — 60
» azok kettői-födéllel 54—56

• Azonfelül mindennemü órák.
Ébresztők 5 ft., órával 7 és 8 napos 14 ft.

Inga-órák.
Naponkint.i felhúzásra 9, 10, l l
Hetenkinti felhúzásra . . 16, 18, 20, 22, 24
Ugyanazok óra- és félóránkinti

ütéssel 30, 33, 85
Ugyanazok negyed- s óraismétlöreöO, 55, 60
Havi regulatorok 28, 80, 32

Inga-órák pakolásáért 1 ft. 50 kr. szá-
mittatik.

Sf^F" Kijavítások a leejobban eszkö-
zöltetlek 6 évi jótállás mellet.

P ^ - Vidéki megrendelések a pénzösz-
szeg előleges beküldése vagy utánvét mal-
lett gyorsan és pontosan teíjesittetnek.

g i ^ Órák melyek nem tetszenének,
kicseréltetnek. SV Órák, arany s ezüst
a legmagaub árig cserébe elfogadtatnak.

Ezüst óralánezok 8, 4, 5, 6 ft, hosszuk
fehéren és aranyozva is . . . 7. 8, 9 10 ft.

I 3-mas számu aranylánczok 20. 25, 30,
| 85, 40 ft., hosszuk 40, 45, 50, 60, 100 ft

0^~Azó ák, arany-8 ezüst lánczok bun-
zirozva vannak. 2360(6 - 6)

j §•£"* Órássegédek, ar. óramüvészetbeni
I kiképzésre elvállal,atnak.
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Titkos betegségek
bámulatos sebességgel alaposan gyó

gyittatnalc meg,

Tauner orvostndor
volt tábori főorvos által,

felső-országuton, 7-dik sz. a. „Szeged
városához ' czimzett kávéház átellené-
beni eme etes házban.

f W R-ndel l l órától délutáni 3
óráig. Juialék dijjal terh lt levelekre
válasz adatik 2878(7-12)

KANYAJ3ZSEF
(elöbb Böhm és Kánya)

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

minden évszakra
dusan ellátott

legujabb bel- és külföldi

női-divatáru
52 (1-6)

Komoly

házassági ajánlat.
Egy a magasb osztályhoz tartozó 26

"éves fiatal uriegyéD, földbirtokos Magyar-
országban, 5 6000 forint évi jövedelem-
mel, óhajt egy tisztességes kisasszonynyal
v a gy futai gyermektelen úrnővel, kinek
vagyo a készpénzben vagy fekvő birtokban
az ajánlattevő vagyonával megfelelőleg
szinte felér — házasságra lépni. - A háza-
sulandó ismeretlen levén, kényszerítve ér/,i
Wagát a nyilvánosság terét czélja elérése
végett igénybe venni.

Szives ajánlatokat fényképpel ellátva
a lopnigyobb titoktartás biztositása me lett
lI. II. L. czim alatt elfogad posterestante
Pest. (A fényképek, kívánatra visszakül-
detnek. 50 (1 3)

A legnagyobb vászonrnha-raklárban
„YPSILANTIHÖZ" PESTEM,

kaphatók a legolcsóbb árakon és legnagyobb választékban minden,
nemü fehérnemüek férfiak, hölgyek és gyermekek számára,

ugymint:

tOOOO darabnál több férfi-ingek rnmburiri vagy hollandi vászonból darabja 2 ft
75 kr, 3 ft, 8 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 60 kr, 5 ft, 6 ft 60 kr, 6 ft, 6 ft 60 kr, 7 ft, 8 ft
10 ft. 12 ft.

tOOOO darabnál több szines férfi-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintája 1 ft.
80 kr, 2 ft, legujabb minták és legdivatosabban varrva 2 ft 50 kr, 3 ft.

Fehér pamut tnadapolan ferfi-ingek 1 ft 75 kr, 2 ft, % ft 5ü kr, 8 ft, 8 ft 50 kr., 4 ft.
Férfi-gatyak vaHzonból, magyar vagy féimagyar mintára 1 ít 75 kr, 2 ft, 2 ft 25 kr.

2 ft 60 kr, 8 ft, 3 ft 50 kr.
\b\ ingek romburgi va«zonbol. simák 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 8 ft, 8 ft 50 kr, 4 ft, 5 ft.
NAi ingek rutnburgi es hollandi vászonból hitnezve 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 50 kr, 8 ft,

9 ft, 10 ft, sveiezi és franczia mellmnstrával 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 7 ft.
fia-Ingek vásEonbol 4 éves 1 ft 80 kr, 2 ft 10 kr, 6 éves 1 ft 85 kr, 2 ft 40 kr, 8 éves

2 ft, 2 ft 45 kr, 10 éves 2 ft 10 kr, 2 ft 65 kr, 12 éves 2 ft 40 kr, 2 ft 80 kr, 8 ft
60 kr, 14 éves 2 ft. 65 kr, 8 ft 16 kr, 4 ft 20 kr, 16 éves 8 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 60 kr

Stlnes fio-ingrk 4 éves 1 ft. 10 kr., 1 ft 25 kr. 6 éves 1 ft 25 kr., 1 0 40 kr, 8 éves lft.
36 kr., 1 ft 56 kr, 10 éves 1 ft. 60 kr., 1 ft 76 kr. 12 éves 1 ít. 65 kr., 2 ft 10 kr.,
14 éves 1 ft. 75 kr., 2 ft 10 kr, 16 é' es 1 ft. 76 kr , 2 ft 20 kr.

Mindennemü teli alsó tnrllenyrk, uadratrok, harisnyak és egyéb téli czikkek
férfiak és hölgyek s ámára nagy választisban.

Főraktár a legjobb amrritiai krinolinnali fehér vagy hamuszin, darabja 2 ft 50 krtól
6 ftig, vörös 5 fttól 8 ftig.

Szines alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 7 ft 50 kr.
És sok egyéb kész fehérnemü czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bénnen-

tesen elküldetik.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rambargl, hollandi, irlandi, kreasz- ét

börvasznakban a lególcsóbb g.ári árakon.
Va-ítoiiZKehkeüdok tuczatja 8 ft, 8 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft,
7 tt 50 kr, 8 ft. 9 tt, 10 ft, egész 20 ftig.

TftrfllkozAk tuczatja 6 ft 60 kr, 6 lt, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8-16 ftig.
Szines agyi kanavasz vége 9 ft, 10 ft, l l ft, 12 ft, 18—16 ftig.

Valóságos vásxon-asztalnema.
4sztalkendAb tuczatja 5 ft 30 kr, 6 ft 20 kr, 6 ft 60 kr, 7 ft 60 kr, 8 ft, 9 ft.
4,bronzok minden nagyságban hat szemelvtől 24-ig. Asztali keszletek 6, 12, 18 és

24 személyre. Legjobb m nö«égi! kftté-ezerna csomója 1 ít 20 kr, és 1 ft 60 kr
Menyasszonyi k é z i e t e k bevásárlásánál ajánljuk dusan felszerelt készfehérnnmü vá-

szon és aszialnemuekbeni na y raktárunkat, melyek minden áron már összeállivta
vannak, vauy kivan-ág szerint összeáiütunk.

Mindennemü DleKreiideletek mu«tra szerin gyorsan és legjobban elkészíttetnek.
Nagy választás «iryteri»Ak, piqoe és trieot-paplanokból, kavés-kendökből és

minden e nembe váyó czikkekböl
Rakiárunkban vett czikkeknél nagy előnyül szolgál az, hogy minden megvett, &t

árjegygyel ellátott czikk 14 nap alart nemcsak kiuserélhotó, hanem egyszersmind ki nem
?légité«i esetben az ár v ssza is adatik.

Szállítások minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellé)
gyorsan és legjobban eszknzoltetnek,ogyszinte mindennemü megrendelések mustra sze-
rint leghamarabb elkészíttetnek. i / i i *A m • á« ' * % »

KolSaritB Jozsef es fiai.22 (3 -6)

Régi pénzeket
és mindennemü régiséget, drágakövet,
lovaid'! és nyeregeziTszámokat lótaka-
rókkal egyfitt, arany, ezflst és drága-
kövekkel kirakva, továbbá gyöngyét,
szin^skövet, aranyat, ezttstöt, ásványo-

kat vesz és cserél a legmagasb áron.

ftégiségek és természetiek
irodája,

Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épü-
letben, 14. sz. a.,

hol egy nagy választéku raktár mindennemű
régÍBések, régi pénzek, gombok, övek
és inentekötAkböl a lególcsóbb áron, ugy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak, madarbörök, tofások,
s szemüvegek is találhatók. 58 (1 —4)

Kertész és lisert
Pesten, Dorottya-utcza 2. sz.

a „magyar király1' szálloda átellenében)
ajánlják ujonnan berendezett

FEGYVER-
RAKTÁRUKAT.

Miután megszüntek azon nehézségek,
melyekkel a f gyverek birtoka eddig össze-
kötvs volt, különös feladatunkul tűztük ki,
olcsó árak mellett tökéletesen biztos és jó
minőségü fegyvereket szállitbuitni,s igy ezen
czikk megszerzését mindenkinek lehetsé-
gessé tenni, dús választékban ajánlunk,en-
nélfogva.
Egyoövű fegyvereket 8 ft 50 krtól

kezdve;
Kéfcxövö percns«ios vadászfegyvere-

ket 16 forinttól 60 ftig;
Kéírnő ű l,H'ain-li [ív vadászfegyvere-

ket 50 forintiói 100 ftig;
Lefauchrnx Revolvereket l l ft. 50 krtól

60 ftig;
Egy esö vö zseb pisztolyok párját 8 ft.

20 krtól 2» ftig;
KétcítAvfi zsebpisztolyok párját 6 ft. 50

kr?ól 26 ftig;
nemkülönben FÍobert-féle szoha-pisz'o-
lyokat és puskákat, Lef«iicheax-t«líé-
ny< krt. mindennemü gyutacsokat, gya-
t«cs-g>pefc«t, vndíis».-t.tsUali«<. s a vada-
szut minden egvéb ésleautnbb szükségleteit.

C C y Irásbeli megrendelések gyorsan »
különös figyelemmel teljesítetnek. 86 (3 —4)

KLEMM ISTVÁN
kir. kizár, szabarialin.

kolompár-, tengeri- N répama?-vctő-g(ip(i

egyszerü, czélirányos s szilárd szerkezetű.

Az elsö magyar

Bövebb tudósitást ad gyártója: H á c s c k !Wór. sza
badalum-tulajdonos, irodája: Pesten,nádor-utcza, 19. sz. 49 (1-4)! | sebé:

| i foly.

OS GYÓGYiMTÉlET
Budán, városmajor 318. sz.

j ósyintezet, gy(>gytesígyakorl«ital, magángőzfürdökkel stb.)
A heteg-k Mvetele ez inté étben, aa intézeti ormossal, Vajda Ignácz orvos- és

ztndor urral történt előleges iráí>beli vagy fzemélves értekezés után szakadatlanul
— Az árak tetemesen lesíállitatt ik, és betenké tt 12, 14 és 16 forintban (tökéletes

és gyógykezelés fejében) megállapitvák. — Buda, 1868. februárban.
2 9 c s ~

E lapok mindkét nembeli igen tiszt, olvasóihoz!
A láterő megkiraélése s fentartása gyakran megf-L-lö

szemüvegek által eszközöltetik; épen ugy ártani lehet a szem
nek a szemüvegek vagy lorgtiettek téves választása által. N*g}
fontossággal jár tehát annak tudása — miszeri t hol teljesít-
hetnek pontosan a tisztelt szemorvos urak rendeletei; min lfo^va
czélszerünek tartjuk felemlíteni, hogy a szemüvegek választása
szükségeiéire ne bízassanak.

WALDSTEIN S.

teti igazgatóság.

optikai intézete
BÉCfeBEtf,

legujabban egy íiókraktárt áiríolt fel Pesten,
(váczi-ufeza 9-ik szám alatt)

e raktár a legmelegebben ajánltatik mind azoknak, kik lát-
^rejüket hosszabb ideig fenntartani óhajtják. Ez intézet, kitünő
szinházi s t á b o r i la tcsői végett máris a leo-nao-yobb rész-
vétnek örvend. ° ö % 2 ( 4 6 )

A vidékre illustrnlt ár.jegyzékek, valamint wz-miivt-jí
megrendelési minták egész készséggel kül<l«-liiek.

i z elsö magyar gőzhajó-társaság

sznin lysziillilo-híijoi
1868. márczius 1-én kezdik meg járataikat s folytatják további intézkedésig

a következő renddel.

PosfrőlPestről IrfíIé.
Pestről Slohácsra, indulnak a ha-

jók naponként fél 6 órakor reggel.

Pestről föiftlé.
Pestről Esztergomba, indul a hajó

síponként délután 3 órakor.
Mohácsról Pestre, mindennap dél-

utan a pécsi vaspályavonat Mo-
háesra érkezése után. «

és Eszék közt közlekedő személy hajók menet-

Esxiergomhől Pesíre, naponként

reggeli 7 órakor.

rendje később fog kósízététetni.

A teherszállítást a fennebbi vonalokon egyelőre 1 csavar-, 1 vontató-
; gőzös és 5 uszalyhajó tszközlj.
| A csavar gőzös indul márczius 1-én kezdve minden negyedik nap
! Pestről Mohácsra. 4 6 ( 3 „ 8 \

Eg^sz uaz .lyhajó (slepp) terhekre vonatkozólag a feltételeket és
I minden egyéb felvilágosításokat az állomások ügynökei készséggel fo<nák
i kiszolgáltatni.

Pesten, 1868. február 23.

•í-

* *
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^ ar-
Hirdetés.

— . legnagyobb vászon gyári raktára
Magyarország és Ausztriában,

Bécs, Kfirtnerstrasse Nr. 27, im Eckgew6lbe der Hinmiflpfortgnsse

,,zum Erzherzos: Karl"1

áruba bocsájtja s szétkiildi mindenhová levélbeli megrendelésekre, a pénzó'ssreg
beküldése, pozhajó, vasuti vagy puxtni ntnnvet mellett, a most divó malaszt*
Usok nélkülöjésével, dicséretesen ismert vat>znaM, fehérneműit, asetalterttek ea

vat>zon kendő-gyárt Hiányait

leszállított áron és paciig 35° o engedmény nyel.
Tisztelettel jelenti, hogy a müipar ki-

állitásoa a iegnia^asb és igy az

ezüst éremmel
egyedül 3 kizárólag csak ő tüntette-

tett ki.
Minthogy mi minden levélbeli megrendeléseket legyenek azok bárm«ly nyel

Ten irva a pénzösszeg beküldése vasuti vagy postai utánvét mellett, mindenhova
elszállitaní készeknek nyilatkozunk, teljes jótállás bizt isitása mellett. Alább kóvtt-
keztetjtik szives áttekintés végett jelentékenyen lfjebbszállitottgyári árjegyzékün-

ket, ugymint:
Rumburgi vászon ferfl-luifi'k 1 ft. 50

kr-, 2, 3, 4, 6 - 6 ftig a legfinomabbak.

Rombargi vászon női ingek, simák
1 ft. 8U kr., 2 lt.; finom horgoltak 2
ft 50 kr (schweiezi formára) ; egészen
uj szabásunk hiinzéssel olt. 3 ft. 50 kr.,
4 - 5 ftig; valamint legfinomabb vá-
szon- és batlE-ingek himezésxel s
csipkével (Fantasie paris enne) 6—8 ft.

| Éji ingek hölgyek számára hosszu uj-
jal 8 ft. 50 kr.; hímzéssel 5 — 6 ftig.

| Fcrfi-Katyak 1 ft., 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2
ft. 50 kr., 8 ftig; lovagló, franczia- és
magyar szabásra.

iöi vászon-lábravslók ugyszinte per-
kail és barchentbol 2 ft., 2 ft. 50 kr.,
hímzéssel 8 ft.

1 duezat váseon zsebkendő 1 ft. 50 kr..
2 ft., nagyohbféliek és finomabbak 2
ft. 50 kr., 3 ft. 5- kr.. 4. fi, 6 8 ftig.

1 duezat ezt-rua batis-eaebkeudök
hölgyek számára 5, 7, 9 — 10 híg a
legfinomabbak.

Asztal- vagy tftrOlkAcA-kendök 1 du-
ezat ára 5, tí, 7 9 ftig ( é d )

Hölgyek számára pongyola vagy éji-
corsettek, perkail vagy finom bar-
ohentból 2 ft., 2 ft. 50 kr.; vászon
vagy franczia batizból, hímzéssel 3
ft ÍÚ kr., 5-6 ftig.

Wói alsóf zoknyak perkailból 8 ft., fod-
rozva vagy legfinomabb bareheirból
4 fi., horgony vagy hímzett betette! 5,
6 - 8 ftig (us'rallyal).

Nöl-harisnyák vagy férfi félharimyák
1 duezat 5, 6, 8 - 10 ftig a legfinomab-
bak.

f'é fi téli mellények vsgy premezett
nl'ónndragok 2, 3 - 4 ftig a leg-
jobbak.

Egy vászon a«z»alkés/.fllrt 6 szsmély-
re (1 ab o-z 6 ahhozilló asztalkendővel
5, 6, 8 — 10 ftig (lefcfinom damaszből)

Egy asztalkészület 12 személyre (az-
az: 1 nagy abrosz 12 nhhoziilö asztal
kendövei 10, 12, 16—20 ftig (legfino
mabb damasz).

80 rőfös szines ágyneműre valo 8, 9,
10 12 ftig a legjobbak.

30 röf kcKifouat-vészon fehérítve, és 1
daplaczTiiaból fehéritetlen 7 ft. 50 j
kr., 9 lt. 50 kr., l l , 13, 15 - 18 ftig aj
legszebbek.

80 röf Vi széles 'egjobb mü őségü rum-
hurgi vászon lő, 16, 18-20 itig a |
legjobbak.

30 rőf
14, 16, 18

gy g á é i vá>zon|
20 ftig a legszebbek.

Luxus férfi-ingek, müme!l« 1 6, 7 - 8 ft.

FlaiH'll férfi-insek, minden spinben 4
ft. 50 kr , 5—6 ftig; nyakgallérok 1
duezat 2, 3-4 ftig.

40- 42 rAf kiHinft takaesvsszoii. finom
ígyrubára vagy 12 DÖÍ ir gre 14, 15,
18. 22 - 24 f' ig a legszebbek.

48 róf belga takaewaszon 22, 25, 30
ftig (ingekre nagyon ajánlható).

50 — 54 röf hasonlíthatóan jóféle rum-
bnrgi vagy hollandi vászon (kc?i-
fonat és V* széles 20, 25, 3t», 35, 40
50—60 fiit;.

Ingek, melyek nem jol illenek lesthes. visszavételnek.
Vevők, kik 35 ftén vásárolnak, 6 asztalkendőt, kis 70 forintért. 1 legfi-
nomabb damasz-teritéket 6 személyre ingyen kapnak.

A levelek ekép ) AndieLeinen- und Wiisehefahrik Wien, KSrntncr
" " : \ strasse Nr. 27, im Erkgewölbe der Iliinmelpfortczimzexidók

2S84 ( 5 - 6 ) gasse, „zuni ERZUEHZOG KARL.'

l j vállalat jó regények kedvelőinek.

SZÉPIRODALMI CSARNOK
czim alatt egy regény-folyóiratot indítottunk meg, mely rendesen minden hónap elején

és közepén megjelenő 6—7 ives fűzetekben a legérdekesh regényeket közli
Január elejétől ke?dve minden hónap elején és közepén jön egy, tehát egész éven

át huszonnégy, csinos borítékkal ellátott 6— 7 íves füzet, és igy egy év alatt 140 — 150
ÍT, diszes, nagy regénykiudásban.

A. folyó 1868-ik évi folyamot a jelenleg egyik legkedveltebb franczia regényiró,
Ponson du Terrail, „Egy király ifjusága" czimü rendkivül érdekfeszitő, nagyszerü
történeti regényével kezdtük meg. Ponson a magyar olvasó-közönség előtt jó emlékezet-
ben áll .,Az éj lovagjai" czimü regényéről, mely oly nagy érdekkel fogadtatott, hogy
két év alatt háromezer példány kelt el belőle. Az „Kgy király ijuaága" — ha a regény
rendkivüli érdekessége után szabad ítélnünk — még nagyobb keletnek fog örvendeni.

ELÖFIZETÉSI FÖLTÉTELEK:
Egész évre vagyis 24 füzetre ^ ft. — kr.
Felévre (12 füzet) * » — „
Évnegyedre (6 füzet) 1 „ 50 .,

A füzetek mindig bérmentesen küldetnek szét a t. elöfizetőknek.
Rendkivüli kedvezmény.

k „Szépirodalmi csarnok" p.gészévea előfizetői a ,,Nefelejtsa niűlapjai közöl négyet,
1 félévesek kettőt, AZ évnegyedesek eai/et rendelhetnek meg a szokásos 50 kr. külOndi-
jakérf (minden egyes mühipért 10 kr ) Továbbá az e9é»zéves elöfizetőknek megküldjük
Montépin , A vörös malom." czimü négykötetes (54 ív) regényét 1 ftéit (bolti ára 4 ft.),
és „A tiemze.t vértanúi" nagyszerü mülapot 2 ft. kedveztnényárért.

S V Eddig 4 füzet jelent meg, melytk a megrendelés beérkezte után azonnal
létnek.

Előfizetések elfogadtatnak helyben a „Nefelejts" szerkesztőségénél (Sebestyén-tér
1 sz ) Vidéken minden kir postahivatalnál. 80(3-3)

elküldetnek.

HONVÉD
iso magyar katonai hetilap

folyó évi január 8 február havi teljesszámu példányai tökéletesen
Ielfogyván, — ezennel uj előfizetés nyittatik a következő feltételek

alatt, ugymint:

A Honiéű-re külön:
4 hóra (márczius—juniusra) 2 forint.

A Honvéd és Honvédkézikönyv
(Oktatólevelek) együtt:

4 hóra (márczius—juniusra) 3 forint.

A Honvéd-re külön:
10 hóra (márczius—deczemberre) 5 forint.

A Honvéd és Honvédkézikönyv
(Oktatólevelek) együtt:

10 hóra (márczius—deczemberre) 7 ft. 5 0 kr.

i f i T A Eonvédkézikönyv * V I
(OktatóleveleL) tárgyában, következő felvilágositással szolgálunk:

A Honvédkézikönyv 4 részre van felosztva,
ugyanis:

Az I. rész tartalmazza a Szolgálati szabályzatot.
A II. ,, „ a Harczászatot.
A III. „ ,, a Tábori utasitásokat.
A IV. „ „ a Fegyvertant.

E négy rész, négy könyvet képezvén, minden egyes részhez ha-
vonkint egy-egy ív, azaz összesen 4 ív adatik ki, — melyek aztán a
paginák s ívszámszerint a mű befejeztekor könnyen rendbeszedhetők.

1867. nov. hóban megjelent: az 1—IV. részhez az I-ső ív,
.. der. „ ,, „ „ „ a 2-ik ív.

1868. jan. „ „ „ „ „ a 3-ik íve
és i£y tovább.

Az Oktatólevelekből (megjelenésétőlkezdve) teljesszámu pél-
dányokkal folyvást szolgálhatunk.

Előfizetési ára:
1867. (november—'deczemberre) — ft. Oí> kr.
1868. (január-júniusra) 2 „ —
1868. (január —deczemberre) 4 )} —

A „Honvéd" ktadó-bivata!;i
(S—3) Pest, egyetem-uteza4. sz. a.

Alulirt ajánlja magát mindennemü

(ennénj ek megvételére és elaiására
a legillendöbb feltételek mellett.

Ugyanott kaphatók folyvást a legjobb fajta e^ri vörös
kadarka gyökeres szőlő vesszők 1OO db. I ft. 50 kr., 2 ft.

Ugyanolyan sima „ „ — » 4 0 „ — „
„ a s z t a l i f a j . . . „ „ 1 » — „ — ,,

begongyölés saját árban számittatik, egri vörös bor akó és
in «'Sf szántra.

ff̂ íT Megrendelések pontosan teljesittetnek.

Sir Antal,
37 (2 — 6) kereskedí és bot-termesztő Égerben.

es gj<>rs megölése

patkányok s egereknek,
ea. kir. kiz. arab. patkány- és egér-irtó-szerrel

gyer;ya-alakbaa.
darab ára 50 kr. a. é.

Valódilag kapható Pest* n: TÖRÖK JÓZSRF gyógyszerész urnál, király-utcza
7-iksz. — Beszterczebányán: Göllner H. — Brassóban: Gyertyánffy és fiai —
Csáktornyán : Kárász A. — Kperjes-n: Zsembery J — Eszéken: Deszáthy Ist-
v á n _ GyArött: Lehner K. — Jawenovában: DedoritsJ. - Kassán: NovellyA.
— Kesetbelyen : Wünseh F. KoUsis«áTtt: Wolf J. — Lajoson: Kronetter J
— N..8ec»kereken: Ne<ielkovús. — Oroshazsn: G. bovits Demeter. — Pápán:
Bermüller. — PozsoByhars: Seherz Fülö}» •- Soborsfnban: Frank«A. — Sopron-
ban: Pachhofer L. - Segesvárt: Teutsch J. B. Tisza Újlakon: Roth Ign.
— Újvidéken: Schreiber F. — Varasáén: Dr. Halfer A. — Verdc«én: Bész
J. K. uraknál. . 16(5-6)

Kiadó-tulajdonos IlrckeanNt Gnsetav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-uteza 4-iik szám alatt).

Tizenötödik évfolyam.

Pest, márczius 15-én 1868.

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft. - Cstipán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr.

P £ - Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye e<nrszeri igtatásnál 10

ü : r a V j ^ : - K i a d ó - h i v a t a t o k számára hirdetménycket "fosad B<;— ̂ ^ AI^ m ° Nr°22-é* - ~ ^ *• C ^ W

Ma húsz éve! Mennyi emlék tolul lel-
künk elébe ez egyszerü három szóra. Mint
varázs-vessző érintésére a titkokat fedező
kárpit félrelebben s a látványok mély pano-
rámáját engedi föltárulni a kiváncsi szem
elött,, — e szavak egyszerre visszaidézik
emlékünkbe mindazt, minek a lefolyt húsz
év alatt majd cselekvő, majd szenvedő,majd
néma tanúi valánk, vissza egész azon pontig,
melyből e korszak kiindult, az 1848-dik év
márcziusi napjaiig, melyek a mult ködén
élénk fényben ragyognak át máig s fognak
ragyogni örökre.

Még akkor nem volt táv-
irda, hogy sodronya nehány
óra alatt átrezegje a világot. S
igya február 22., 23. és 24-iki
párisi események hire, csak
márczius elsö napjaiban érke-
zett meg Pozsonyba és Pestre.
Magyarországot e nagy esemé-
nyek készen találták. A szabad-
elvü eszmék s a reform-törek-
vések nehány év alatt roppant
előhaladást tettek hazánkban.
Az ellenzék országos erőkifej-
tése nemcsak saját számának
növekedésében mutatta hatá-
sát; nemcsak abban, hogy a
nemzet jobb része mindinkább
csoportosult zászlói alá; hanem
abban is, hogy az addig túl-
konzervativ kormányra magára
is ellenállhatlan nyomást gya-
korolt s magát a csökönyösség ;
e bástyáját némi mérsékelt ha-
ladásra kényszerité. A konzer-
vativ párt világosabb fői is
érzék a szükséget, némely kor-
kérdésekben engedni, sőt vvol-
tak, kik az ellenzéket az által
akarák s vélték is leszorithatni
a térről, hogy a kormány maga
vegye kezébe a kezdeménye-
zést. E czélzatot a királyi pro-
positiók már az országgyülés
elejéu kitüntették. Az ellenzék azonban az
egész országban megtartá erkölcsi fölényét;
s a nemzet szivében mély gyökeret vert
reform-irány győzelme már csak idő-kérdés
v ^lt s csafc alkalomra várt. A gyúanyag
készen volt, fölhalmozva, s a szikrát minden
Percz szellője meghozhatá, a forrongásban

M a h ú s z é v e !
levö európai közvélemény s események izzó
zsarátnakából.

Az alkalom megjött s a szikra megérke-
zett nyugatról.

Kossuth Lajos volt az ember, ki a pilla-
natot megragadni hivatva volt. Márczius
3-kán Balogh Kornél pénzügyi inditványa
volt szőnyegen az alsóházban, ki a párisi
események hirére megingott bécsi bank
állásáról kért, az aggodalmak lecsillapítása
végett, tudósitást. E részletes kérdés elég
volt lépcsőnek Kossuth számára, hogy egy-
szerre a pillanat magaslatára emelkedjék.

T Á N C S I C S M I H Á L Y .

Leirhatlan hatásu beszédében, mely a követi
táblát s majd nehány nap alatt az egész
országot elragadta s lelkesedésre gyujtotta,
föliratot indítványozott a királyhoz, felelős
független parlamenti kormányzatot sürgetve
Magyarország számára, kilátásba helyezve
egyszersmind a politikai és társadalmi refor-

mok egész sorozatát, oly terjedelemben,
mint azt kevéssel azelőtt maga az ellenzék
is csak hosszu évek küzdelmei után remélte
kivívhatni.

A felirat az alsóházban, a pártok teljes
egybeolvadásával, vita nélkül, egyhangulag
fogadtatott el. A főrendi táblán azonban,
hol a konzervativ s kormánypárt határozott
többségben volt, hol a csökönyösség még az
események nagyszerűsége előtt sem akart
meghátrálni, hol a bécsi udvari s auli-
cus befolyásnak még tömérdek kész eszköze
akadt, hol végre a nádor, helyzete súlyát

érezve, a királyi család meg-
hallgatása nélkül magát egy-
szerre elhatározni nem birta, s
azért Bécsbe sietett — a föl-
iratijavaslat fölvétele s tárgya-
lása az ő visszatértéig elhalasz-
tatott.

Az egész ország lázas izga-
tottságban volt. Az udvarnál a
családi s kormányi tanácsko-
zások csaknem szakadatlanul
folytak. Az alsóház, türelmét
veszteni kezdve, már-már a
feliratnak a főrendi tábla s igy
a törvényes formák mellőzésé-
vel egyenes felküldését akara
elhatározni Kossuth inditvá-
nyára, bár végre is, rendkivüli
mérséklettel csak a főrendi
táblának ujabb izenet általi
sürgetésére szorítkozott.

Az udvar, századok óta ha-
gyományos politikai rendszere
föladására nem birta elhatá-
rozni magát. Magyarország s a
pozsonyi tábla is távolabb
volt, mintsem közvetlen s tett-
leges nyomást gyakorolhasson.
De megtörtént, a mire legke-
vésbbé számítottak: a hü és
kedélyes Bécsben kiütött a for-
radalom. Márczius 13-ka meleg
nap volt a birodalmi főváros-

ban. Az alsó-ausztriai tartományi rendek
gyülése épen aznap nyittatott meg. Roppant
néptömeg vette körül a házat s fenhangon
követelték, egy a polgárság ezeréi által
aláirt petitiónak a császárhoz benyujtását.
A rendek, kebelükből is sokan a petitio ter-
jesztői s aláírói, teljesitették a nép kivánatát

11-ik szám.


