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Színes és fehér

FÜGGÖNYÖK!! ALSÓ-SZOKNYÁK.
Csipkék, himezések és

fehérnemüek;

Nagy választékban, egy ablakra 4 ft., 4 ít. 80 kr., 5 ft.,
18 forintig.

Mindennemű uj szabása

krlnolinob. ara- és kalapfátyolok, fejdisz és reggeli
fokotok s a t.

Határozott gyári áron ajánltatnak. FI6LER ANTAL éS TÁRSA,
csipke és hímzések gyári raktárukban Pesten, színház-tér, a régi német szinház-épület, Deák Ferencz-utcza szarkán.

Elfogadnak pedig;, csipke-függönyöket, egy ablakra tisztítva, kijavítva és házhoz küldve 10 krért.

44-ik szám Tizennegyedik évfolyam.

Nagybani

eladás. DiHricli és (idllscliliir Részletbeni

eladás.

első pesti

thea és rum-raktára
* a „thea növényhez"

Pest, belváros kigyótér, gf. Teleki-féle házban,
ajánlja mindennemű chinai és chinai-orosz-theával ellátott legna-
gyobb raktárát; finom és legfinomabb minőségű fehér és barna ja-
maica rumot, cognac és arrakot; finom franczia, belga és hollandi
likőröket, spanyolbor és pezsgőborokat; franczia, schweiczi s
ausztriai chocholadét, valódi angol thea-süteményeket stb., azon
biztosítás mellett: miszerint azon bizalmat, melyet eddig a nagyérdemű
közönség részéről kiérdemelni szerencsés volt, •— a jövőre nézve is tán-
torithatlan szilárdsággal megőrizni főfeladata leend.

*•* 1 pint brasiliai rum ára üveggel együtt 1 ft. **•
J W Az áruezikkek tiszta Ízléséért jótállás biztosit tátik, — mert

a theák nincsenek kitéve a különféle fűszerek, sajt, hering, petróleum
stb. ártalmas kipárolgásainak, mint a csemegekereskedésekben,

M ^ B ^ Levélheti megrendelések, az áruezikkek értékével
• ^ ^ * felérő összegig postai vagy vasúti utánvét mellett

g y o r s a n és pontosan eszközöltetnek. — Teljes árjegyzékek,
kívánatra bérmentesítve küldetnek meg. 2302 (1—0)

Előfizetési felhívás

MAGYAR ÚJSÁG
politikai napilapra.

Előfizetési feltételek:
Egy hóra t ft. 50 kr .
Két hóra (november—deczember) 3 „ _ „

ÍW" A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.
A „Magyar Újság" kiadó-hivatala

(2—6) Pest, egyetem-u'cza 4-ik sz. alatt.

T i t k o s 2283 (8 -12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mőd szerint, sokszor a nél-
kül, hoRy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gatoltatnék, gyöke-
resen, biattosan és gyorsan gyógyít

Med. dr. Heifer Vilmos
Pest, király-uteza 27. sz. Medetí-
házban, 1-só emelet, délelőtt 7 - 9-ig,

délután 1-4 óráig
8W" Díjazott levelekre azonnal

valaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek Is megküldetnek.

Épitkezési felhívás.
A kolozsvári ev. ref. egyház Kolozsvártt

a kül-magyar-uteza elején, piacz-soron fak-
vő s kerttel a Szamosra rugó, úgynevezett
„Liliom" vendégfogadóját előre megálla-
pított terv szerint újból szándékozván épít-
tetni, az építési költségek 33 (harmincz-
három ezer) forintba állapíttattak meg.
Vállalkozni kívánók, kik az építést saját
költségükön a fogadónak több éven át sza-
bad használata s azon idő alatt az egyházi
pénztárba évenként 600 (hatszáz) o. é. ft.
fizetése mellett eszközölni hajlandók volná-
nak, f. évi deczember l-ig jelentkezzenek
kolozsvári ref. lelkész, t. Szász Domokos
"tnál, kinél a terv s az építési feltételek
megtekinthetők. 2296 (1)

Kolozsvárit, 1867. aug. 28-án.

Az ev re. egyház
képviseleti közgyűléséből.

K0HN PHILIPPE
dicséretesen ismert

Pesten, Dorottya-utcza 2. sz. a.,
mint Patek, Phillppe és társa genfi hírneves óragyárosok tanítványa

ajánlja kitűnő, jó és olcsó óráit gazdag választékban Z évi jótállás mel-

lett, az alábbi árjegyzék szerint:
Ezüst heDger-órák 4 kőre .

„ „ rugóra
10 ft.
12
14
15
16
16
18

finom aranyfoglalványnyal
hengeróra kettős födéllel

„ kristály üveggel
horgonyóra 15 kőre

„ kettős födéllel
finom, ezüstben nehéz 20, 22, 24
angol horgony-órák, kristály

üveggel . . . 20. 22, 24, 26
„ remontoh-órák 26, 30, 36 és 40

Aranyórák 3sz.hölgyek számára4—8
kóré 25, 30, 36 „

Sav. arany órák hölgyeknek 8
kőre 4"i, 42, 45 „

Arany horgony-órák 15 kőre 50, 55, 60 „

Arany remontoir-órák hölgyeknek
85, 90, 110, 120, 135 ft.

„ horgony-órák 15 kőre . . 36 „
„ „ arany födéllel 45 „
„ horgony savonett-órák . 58,60 „
„ ,. „ arany

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

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

Inga-órák, 8 naponkinti felhúzásra
16, 20, 22, 24 „

„ óra és félóránkinti ütéssel 28,30,32 „
„ „ ., negyedóránkinti ütés-

sel 48, 50, 55 „
Havi regulatorok 30—82 „
Ébresztők 5 ft., órával . . . . 7 „

Vidéki megrendelések a pénzösszeg elöleges beküldése vagy utánvét mel-
lett, gyorsan és pontosan teljesittetnek.

Órák cserében is elfogadtatnak.
Kijavítások, saját szerkezetű szerszámok és gépek segítségével, Genf,

Brfissel és Paris leghirnevesb óragyárakban 6 éven át szerzett tapasztalatok alapján
2 évi jótállás mellett, a legjobban eszközöltetnek a olcsóért számittatnak.

Órák, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek. 2300 (2—12)

Újonnan megnyitott raktára

BRÜNNER TESTVÉREK
es. kir. szab.

LAMPA-GYARANAK
PESTEM,

uri-ntcza 3-dik szám, Trattner-Károlyi-féle házban,
ajánlja a legbővebb választékban,

mindennemű petróleum- és ligroin-lámpáit;
legczélszerübb s legújabb díszes formákban,

JBttT a legolcsóbb gyári árakon. ~VI
Ugyszinte petróleum- és Heroiné-olajait legjobb minémü-

ségben, a legolcsóbb árak mellett. 2271 (4-4)

THEA és RUM
nemkülönben kitűnő magyar, rajnai, bordeauxi borait, valódi franczia
pezsgőket, hollandi Anisette, Curacao, Benedictinusok Liqucrje, va-
lódi franczia Cognac és franczia szeszt (Franzbranntwein), tisztelet-
t e l a J á n l Hollóssy Gyula,

2272 U—12) Wnrm-utcza, Vogl-féle házban.

Pest, november 3-án 1867.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsa* és Politikai Újdonságok e«yíitt: Egész évre 10 ft. — Fél évre S ft.
án Vasárnapi Ujaágr: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél é\évre 8 ft.

S/F" Hirdetési dijak,' a Vasárnapi UJsAg és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatasnal 10 krba, háromszori vagy többszöri
Jgtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeila Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 uikr.

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

Az 184%-diki magyar szabadságharcz
legkiválóbb egyéniségeinek egyike Damja-
nics János honvéd-tábornok, a honvéd had-
sereg legnépszerűbb hőse, kinek nevét s
emlékezetét a gyász vég, mely érte, a mar-
tyrság dicsfényével vonta körül. Emlékét
ugyan a szó szoros értelmében föl frissíteni
nincs szükség; de számos bajtársa s minden
hazafi szivesen veendi, ugy hiszszük, részle-
tesb életrajzát, minő tudtunkkal még eddig
nem jelent meg az időszaki sajtó hasábjain.

Damjanics János 1804-ben született
Stásán, a 2-dik bánsági határőr-
ezredben. Hadi szolgálatát a
császári sereg 61-dik számú Ru-
kavina gyalogezredében kezdte
meg, melyben, daczára szabad-
elvüségének, fokonkint századosi
rangra emeltetett. Ily állásban
találta őt az 1848-diki nagyszerű
fordulat. Az ekkor Temesvárit
állomásozott századost rendkí-
vüli örömre ragadta az uj alkot-
mány kihirdetése, s több ízben
kikelt a régi katonai rendszer-
hiányai ellen. E miatt hónából
Olaszországba akarák áthelyez-
ni, azonban a magyar miniszté-
rium közbenjárására, a Szegeden
alakult 3-dik önkéntes honvéd
zászlóalj őrnagyává neveztetett
ki s bennmaradt vészszel fenye-
getett hónában. Mint szigorú
katona, erélyesen rendezé, ok-
tatta és fegyelmezé kedvelt
zászlóalját. Szigorúsága által
rend- és fegyhez szoktatott s
lelkesítő példája által hősi el-
szántságra buzdított zászlóalja
az ő vezetése alatt mindjárt ki-
tünteté magát a ráczok elleni
csatákban; később pedig ö a
legjelesebb, leghatározottabb
jellemü és legnépszerűbb had-
vezérek sorába emelkedék, mig
a 3-dik zászlóalj társai közt legvitézebbnek

D a m j a n i c s J á n o s .
(1804-1849.)

csolá. A ráczok öt győztes 3-dik zászlóalja
élén valódi rémitö ostorukként tekintek.

Sok volna elősorolni azon csaták számát,
melyekben Damjanics hős 3-ik zászlóaljával
az ellenség fölött diadalt aratott; miért is a
hadjárat részleteibe bocsátkozni nem fogunk,
mert ha ide számítjuk a kisebb csete-patékat,
összesen 43 csatában vön részt a leghirhe-
dettebb hős 3-dik zászlóalj. Valamint déli
táborozásában, ugy felső magyarországi
hadjárafában is, mindenütt a diadal zászlója
lobogott elszántsága, vitézsége fölött. Itt

tartatott.
Nemzetiségére nézve ö maga rácz-

magyar vala; de azért annyira gyűlölte a
magyar testvéreik ellen harezra kelt pártütö
ráczokat, hogy mint megtérithetlen ellenség-
nek, az egész fai végképeni kiirtását tana-

D A M J A N I C S J Á N O S .

csak a jelesebb s döntő csatákat említ-
jük föl.

Damjanics legelső expedetiója Turia,
Szent-Tamás és Földvár ellen volt intézve.
Azután Török-Becse, Vrányova, Jankovácz,
Lagerdorf, Zichydorf,.Karlsdorf, Alibunár,
Nikolincz és Tomasovácznál történt ütköze-

tekben a 3 dik zászlóalj győzelmei által
nagy tekintélyt vívott ki magának Damja-
nics. Hadjáratának koronája a jankováczi
éj homályából csillog fel, melynek alig volt
párja a magyar hadjáratban, de mely talán
tudva van egész azon apró részletig, hogy
a szorult helyzetben Damjanics szuronyos
fegyvert fogott erős markába, s 3-ik zász-
lóalja élén elkiáltotta magát: „Utánam fiuk 1"
s kitört a szabadba mint Zrínyi Sziget-
várból, s hozzálátott a bő aratáshoz. A si-
ker, mely a merészsége és vitézsége által

győztes 3-ik zászlóalj parancs-
nokának fegyverét követte, nem
maradt feltűnés nélkül, mert a
hadügyminisztérium öt azonnal
ezredessé nevezte ki.

1849-ik év elején a Bánátban
működő hadsereg nagyobb része
a Közép-Tiszához rendeltetvén
föl egyesülés végett, Vécsey a
Ill-ik hadtest parancsnokságát
önként Damjanics tábornoknak
adta át. E hadtestnél senki sem
is volt jelesebb, vitézebb; e had-
test az ö vezérlete alatt mindig
győzött, egyszer sem vesztett,
s a legeldöntöbb csaták sike-
rét leginkább ennek lehet tulaj-
donítani. E hadtestben voltak a
rettenthetlen vitézségü fehér ka-
kas-tollasok és a veressapkások,
t. i. a történeti nevet kivívott
3-ik és 9-ik önkéntes zászlóalj,
továbbá a 46-ik és 47-ik hon-
védzászlóalj, a Schwarzenberg-
és Porosz-herczeg-sorgyalogság,
Wasa és lengyel legio, a Hanno-
ver és Ferdinánd-huszárok, s a
nagyhírű Freidenreich és Phili-
povszky-féle ütegek. Mind meg-
annyi edzett vitéz, a legbátrabb
hős vezérlete alatt.

Márcz. 5-én Damjanics ezen
hadtesttel vivta ki a nagyfon-

tosságu'szolnoki győzelmet. Különösen a 3-ik
é* 9-ik zászlóalj elszánt vitézségével rend-
kívüli dolgokat vitt itt végbe. A 3-ik fehér
kakastollas zászlóalj szuronyszegezve rohaná
meg az ágyukat, — mi még soha I. Napóleon
hadjáratában sem történt — s noha a ret-
tentő kartácstüz egyszerre 52-öt sodort el



közülök, Damjauics tanítványai, mint a ka-
litkából kiszabadult oroszlánok, bámulatos
elszántsággal nyomultak előre s mind a 11
ágyút, tömérdek tnálhás szekérrel együtt
elfoglalák. Ugyanekkor a veressapkások
neki tüzelődve a 3-ik zászlóalj működésének
látására, szuronyszegezve rohantak egy nagy
tömeg lovasságra, s megfutamlásra kény-
szeritek azt.

Csata után Damjanicsa3 ik zászlóaljhoz
lovagolts fennhangon kiáltá: „Fiuk! büszke
vagyok reátok. Ti az ördögöt is megveritek.
Megérdemelnétek, hogy mindnyájan tisz-
tekké legyetek. D.: hol volna nztán az én
3-ik zászlóaljam ?!"

A szolnoki csata után Damjaniesot érde-
meinek némi jutalmául a szolnoki kerület
országgyűlési képviselőjévé választá, mit ö
szívesen vett, mert legfőbb büszkeségét he-
lyezé e diadalban, ámbár követté választa-
tásakor azt kére ki küldőitől, hogy inkább
csak a csatába engedjék öt menni, n i t
országgyűlésre, miután jobban tud har-
czolni, mint beszélni, s nagyobb élmény
neki egy ütközet, mint a legszebb oráczió!

Aliorti, hatvani győzelem után követke-
zett a tápió-bicskei csata, melyben szintén
Damjanics vitéz III dik hadtestének lehet a
diadalt köszönni. Az isaszegi véres csatában
is eldöntöleg működött ö és hadteste, ugy
hogy Kossuth, midőn Gödöllőn e hadtest
elvonulását nézné, a 3-dik és 9-dik zászlóalj
előtt kegyelet es tisztelettel emelé le fövegét.
April 8-kán Vácz felé vonult, s azt ostrom-
mal bevette. Ez alkalommal a császáriak
részéről a vitéz Götz tábornok is halva
maradt a csatamezön. A rohamok mestere,
Damjanics ez ütközetben is legnagyobb részt
vett, s 3-ik zíszlóaljbeli hős tanítványaival
ismét a legfényesebb bravourokat követte
el. Azonban folytonos diadalainak tetőpont-
ját a nagysarlói ütközetben érte el, inelyapr.
19-én vívatott. E csata eldöntőnek nevezhető,
melynek természetes következése a komá-
romi várnak ostrom alóli fölme:.tése lett,
miben DamjanicsIII-ik hadteste szintén jelen-
tékenyen működött.

A vár fölszabadítása után, minthogy
Görgei személyesen akarta vezetni Budavár
ostromát, Damjanicsra bizá a hadügyminisz-
teri tárcza ideiglenes átvételét, leginkább
azon czelból, hogy a nagyfontosságu had-
ügyet s a sereg organizálását Kossuth gyám-
sága alól fölmentse. Azonban Damjanics,
Debrcczenbe leendő elindulása előtti napon
kikocsizván a várból, lovai megbokrosudtak,
ö kiugrott a szekérből, s lábát kitörte. É
véletlen csapás nagy szerencsétlenség vala
nemcsak a hadsereg, hanem az egész forra-
dalom ügyére nézve.

A béna bajnok eleinte Komáromban,
azután Pesten a városlige ben feküdt, hol
barátai és tisztelői mindig nagy számmal
látogaták, s szerető neje a legnagyobb gond-
dal ápolgatá.

Midőn július elején a forradalmi kor-
mány a (Vivárost most már másod ízben elha-
gyá, a még meg nem gyógyult tábornok is
íeviteté magát Aradra," hoi a vár parancs-
noksága bízatván reá, azt védelmi állapotba
helyezé. A világosi kaíastrofa után azon-
ban ő is átadta Aradot, s mint fogoly hadi
törvényszék elébe állíttatott, s kötél általi
halálra ítéltetett. Bénasága miatt a vesztő-
helyre szekerén vitték ki, s noha több pálya-
társát látá maga előtt kivégeztetni, lelki
nyugalmát s derültségét utolsó pillanatig
nem veszté el. „Különös — monda, haMla
elő t •— nekem, ki az ellenséggel szemben
mindig első valék, most mint utolsónak kell
bezárnom bajtársaim hősi menetét."

Damjanicsnúl alig volt sajátosabb egyé-
niség a magyar hadvezérek sorában. Rendki-
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vüli bátorság, elhatározottság, a legnagyobb
vész közepett is bámulandó nyugalom és
lángoló hazafiság, valának jellemének fő vo-
násai. Nála vitézebb, elszántabb. merészebb,
kitartóbb és szerencsésebb honvéd egy sem
volta magyar hadseregben. Igaz, hogy nagy
taktikával kiszámított terveket nem készí-
tett, hanem a csatamezőn a körülményekhez
alkalmazni s a legkétesebb helyzetekben is
gyorsan feltalálni magát, nagyon jól tudta.

Damjanics átalán véve minden jó hon-
védet, minden rendületlen vitézt szeretett és
becsült,barátjának nevezett Népszerű bánás-
módja, személyes bátorsága s lelkesítő szó-
noklata által egész a dühosségig tudta hon-
védéit fanatizálni. A rohamot u csata poézi-
sének nevezé, s legnagyobb gyönyöre telt a
támadásban.

A rósz katonákat lenézte, ellenben jó
katonáit minden kitelhető módon kitüntetni
ügyekezett. Velők evett, velők ivott, köztük
tanyázott örömben és sanyaruságban ; a köz-
lionvédet, ha kitűnő volt a csatában, baráti-
lag ölelte, csókolta, mi alárendeltjeit vnond-
hatlanul lelkesité. Győzelmi jóslatait szeut-
irásnak tartották.

Külsejére nézve magas, zömök; magas-
sága meghaladta az ölet, mondhatni óriási
termetű volt. Szemeiben rendkivüli tűz s a
határozottság kifejezése ragyogott. Barna,
teljes kidomborodott arczát sürü, nagy fekete
bajusz és terjedelmes szakái környezte, a fér-
fias arcz kopasz koponyáját nagyon kevés
göndör haj boritá. Erőteljes csengő hangja
összhangzásban volt egyéniségével. Valódi
bajnoki, herkulesi alak, kiben annál megha-
tóbb azon gyöngéd szelidség, melylyel neje
iránt viseltetett, inelyl\ el tőle utolsó per-
czeiben irt levelében s ahhoz mellékelt (ön-
maga által neje viijasztalására irt) imájában
búcsúzott.

lm, ezek azon férfiú életrajzának legfőbb
vonásai, ki diadalai és dicsősége tetőpont-
ján bitóra ítéltetett, hogy a szabadság vér-
tanúja legyen! Egy honvéd tiszt.

V i h a r o s é j .
Eltépte lánczát a szilaj vihar,
És most kaczagva nyargal szerteszét;
Darabra törte a nyilt ablakot,
S halomra tépi a fák levelét.
Inog a kereszt a toronytetőn,
Az erdők vadja elaludni fel . . .
Oly lémteljesen vonít künn az eb . . .
— Oh ha tudnátok, hogy mit zúg a szél! ,

Fényes teremben jár a fejdelem,
Verejték-gyöngy ül izzó homlokán;
A bibor függöny ing az ablakon;
O ;izt véli, hogy az ott véres árny . . .
Onkénytelenül behunyja szemét,
Es érthetetlen dolgokrój beszél.
Oly rémteljesen vonít künn az eb . . .
— Oh ha tudnátok, hogy mit zúg a szél! .

Szalmaágyon ül a szegény paraszt,
Elaludnék, de éhen nem lehet;
Azonkívül meg fázik is nagyon: —
A szél el hordta a házfödelet.
Bágyadt szemével a sötétbe néz,
Es görnyedezve átkozza hogy él.
Oly rémteljesen vonít künn az eb . . .
— Oh ha tudnátok, hogy mit zúg a szél!

Szennyes csapszékből indul a csoport,
S halad nem ismert rejtek-úton át;
örvendve sugdossák, mily könnyű lesz
Most megrabolni az Ur templomát . . .
Mennek, s a merre utjok kanyarog,
A vészmadár ott szárnyaira kél.
Oly rémteljesen vonít künn az eb . . .
— Oh ha tudnátok, hogy mit zúg a szél!.

Kiad álmából a vén uzsorás;
A vihar rázza künn az ablakot;-
„Hah! szerzeményem, drágagyöngycim!
Igen-igen, gaz rablók járnak ott!"

Eszméletlenül rohan fal s alá,
Mig kincse fölött lerogy, el-alél.
Oly rémteljescn vonít künn az eb . . .
— Oh ha tudnátok, hogy mit zúg a szél! . . .

Szerény szobában ébred az anya,
Kicsiny fiához hajlik csöndesen,
Felkölti csókkal — é-< suttogva szól:
„Jer, imádkozzunk, édes gyermekem"
S szeliden, halkan mondják az imát:
,,Jó atyánk, szivünk tebenned remél."
Oly rémteljesen vonít künn az eb . . .
— Oh ha tudnátok, hogy mit zúg a szél! . . .

Virraszt a költő, némán, egyedül,
Kezére hajtja halvány homlokát;
Ugy elmereng a titkos hangokon,
Kis mécse mellett, egész éjen át . . .
S midőn kitombolt künn a f'ergeteg,
S a láthatáron a nap újra kél:
Bágyadt kezében megmozdul a toll,
— S leírja nektek, mit zúgott a szél . . .

Imrefi Játos-

Is tené ügyem!
(Eredeti beszély a székely népéletből.)

Irta MERÉNYI LÁSZLÓ.
(Folytatáí.) ""•!•'

II.
Az erdők közt.

Obsitosunk könnyű, gyors léptekkel
haladt a szűk hegyi ösvényen, jobb kézre
hagyva Budvárát, mely kopasz, barna szirt-
homlokával sötéten bámult az utasra; majd
fölismerve benne fiát, panaszos hangon cso-
dás dolgokat beszélt neki hajdani népes
váráról, dobogó harczi ménekről és vitéz
üstökös ősökről, kik kebelében és környé-
kén csendesen aluszszák örök álmaikat;csak
egyedül ö maradt meg, vészszel és viharral
daczolva, hogy hirdesse az unokáknak a múlt
idők fenséges eseményeit és nagyszerű eré-
nyeit.

A dics;í múlt panaszos emléke mellett
utasunk kalap-levéve haladt el; tán a rég
nem látott sötét várhegyet üdvözölte, tán
csak azért, hogy magas, egyenes homlokát
az erdő hüs légébe füröszsze?! Ki tudná azt
mtgmondani, látva az izmos harezfi széles
melle hullámzását, s csendes tűzben égő
barna szemei ragyogását! Egyenes, szálas
termete .még nőni látszott, a mint a bércz-
oldalon sebesen haladva, fekete hajfürtjeive],
az erdők szellője enyelegni kezdett, hozva,
rég nem látott fiának őszi virágillatot az
alant elterülő völgy-kebelből.

Csodálatos! Ez az ember ma kilencz mér-
földet hagyott maga után hatot gyalog,
hármat szekéren, és mégis mily könnyen,
mily gyorsan haladt azon az ösvényen?! Mi
ád m-ki oly kitartó erőt, hogy a test nem
érzi a súlyos fáradalmakat?

A szeretet! az füzláthatlan szárnyakata
széles vállra; az viszi, az hajtj%öt fárad hat-
lanul! Hiszen körülötte minden, de minden
szeretetről beszél: azt csevegi a beszédes
patak, azt suttogják a játszi szellők s még
azok a sárga levelek is a fákon mind azt
rezgik, mért kell elválni az ágtól és — ő
mennyi ideig volt távol!

Tizennyolcz éve, hogy nem látta anyját,
testvérét és rokonait, kik kitárt karokkal,
kitárt szivvel, forró öleléssel, forró csókkal
várják.

És a kire szeretetben reszkető szív, ölelő
karok, forró csókok, örömben könyező sze-
mek várnak, mért ne sietne az, mikor minden
lépés, melyet előre teszen, közelebb viszi
szeretete tárgyaihoz?! . . .

De oly szép is volt ez az erőteljes férfi
gyors menésében! Arczána lelkesedés láng-
jával égett a közel viszontlátás édes remé-
nye, szemei epedve csüngtek a távolon s
fehér magas homlokán apró gondfellegek

' suhantak át.

Szép lenne ellesni gondolatait; hisz tgy
nemesen érző lélek megösmerésére szánt
perczek tán nincsenek elveszve?!

Vájjon mit érezhet; miről gondolkozha-
tik?

Miről? van rokonszenves lelkének elég
tárgya: az ismerős táj bájos képe, a közeli
viszontlátás édes öröme, a távolból mosolygó
anyai arcz, a 18 tavaszt látott környezi* test-
vér, az önzetlen rokonok nyájas árczai, a régi
ismerősök, gyermekkori pajtások barátságos
kézszoritásai, a bekövetkezendő polgári élet-
ben a cselekvési kör kijelölése, az ezutáni
tettdús élet munkás képe, és a reményteljes
jövőre tervezgetések, mind oly tárgyak,
melyek szívet-lelket, az ember egész lényét
igénybe veszik s örökös munkásságban
tartják. . . .

Tizennyolcz hosszú évnek elszakadozott
szálait kellett most összekötni s ismét ott
kezdeni az életet, a hol ezelőtt 18 évvel el-
hagyta! . . .

Lehet, hogy a sok érzeményi és gondo-
lati tárgy közül egy bájos alak, a leendő
hitestárs nyájas képe sem hiányzott, körül-
véve néhány mosolygó, piros-pozsgás szé-
kely ivadéktól.

De nemcsak lehet, hanem valósággal is
ugy van, hogy képzeményei közt egy kék
szemű, bogár hajú, darázs dereku székely
hajadon is ott állt a háttérben, habár befá-
tyolozva, ismeretlenül!

De mindezen sürün rajzó képek közül
leghatározottabban bontakozott ki az édes
anya erőteljes alakja, nyájas arczczal, barna
szemeivel s kitárt karjaival a távolból is
integetve fiának:

— Siess, sieís, szerelmes gyermekem, én
édes magzatom!!

Oh, az a távolból mosolygó anyai arcz,
melyet képzeted varázsolt szüntelen elődbe,
egészen megváltozott!

A telt arezra bú-redők szálltak, a fényes
fekete hajzatra a tél zúzmarája ült és a nyá-
jas mosolygó szemek behúzódtak messze-
messze a homlokcsont alá!

Minden, de minden megváltozott azon
idők alatt, mig te távol voltál; a hajdani
életvidor erőteljes alak helyett panaszos,
gyenge, öreg asszonyt találsz, ki távolléte-
den keseregve könytől sós kenyeret evett
18 év óta!

Ezért kever örömöd közé ürmöt a viszont-
látás; mert az arezon a redők, a bee ett sze-
mek, a főn az őszhajszálak, mind hangfalán,
erős vádat emelnek ellened, egyenként muto-
gatva magukat: ládd, ez arcz rózsái temiat-
tad fonyadtak el, e hajszálak temiattad
őszültek meg és e szemek temiattad húzód-
tak be oly mélyen üregeikbe!

Hiába sietsz; örömed nem lesz teljes;
mert te azon hangfalán, néma vádak mind-
egyikét értenfes érzeni fogod, s ekkor titkos
bánat nehezkedik lelkedre és felkiáltasz:

Mindez énértem történt, háládatlan
rósz fiúért, és csak azért, hogy a csatákban
bömbölő ágyút jobb szerettem édes anyáin
nyájas beszédénél! . . • Hitvány, rósz ember
vagy, barátom! . . .

De hogy mielöttünk valósággal nem az,
lessük el rég folytatott gondolatai menetét:

— Szegény anyám! kedves testvérem!
meg sem is ösmertek, míg magamat ki nem
adom! Nem ösiner meg a faluban senki. . . .
Szegény anyám!... De hogyan is ösmertes-
sem meg magamat? Ha egyszerre kirukko-
lok, nem jó lesz, mert még megárthat neki
a hirtelen öröm. Hopp, olyan gondolatom
támadt, mint a peták! Elmegyek a falusbiró-
hoz*) szállás kérni, aztán bekvártélyo-zta-
tom magam éde3 anyámhoz azon szín alatt,

•) Fahubiró = községi bíró.

mintha üzenetet hoztam volna a fiától s
nagyobb bizonyság okáért előmutatom az
ajándékokat, miket különben is nekik vásá-
roltam, így lesz az jó! Aztán péstálgatva*)
előadom, hogy azokat katona fiúk küldötte,
hogy jó barátom, hogy haza jő, hogy útba'
van, hogy a harmadik faluban van, hogy
itthon van, hogy én vagyok! Lesz aztán
öröm, lesz sirás-rivás! Nem, nem adom ki
magam az-nap, hanem más-nap! — Elébb
kiszámlálom előttük, hogy mennyi pénzem
van. Anyám sóhajtozik a sok pénz láttára,
hogy bárcsak az övé, hogy bárcsak az enyém
volna, penig az övé, periig az enyém. S ha
megtudja, hogy az a sok pénz az enyém:
lesz öröm, lesz sírás, lesz minden! így lesz
az legjobb! De hátha nem tudom magam
megtartani; hátha egyenestanyakába boru-
lok, mikor meglátom? Eh, katonásan tartom
magam; katona vagyok én! aztán nem is
illik hezzám**)az a nem tudom miféle! . . .
ErÖS leszek p u n k t u m ! (Folytatása következik.)

Vándorlásaim és clményeimPersiában.
VÁMBÉRY ÁKMIN-tol.

(Folytatás.)

A házi mulatságok képe is sokkal erköl-
csösebi) Konstantinápolyban, semmint a persák-
nál. Az efendi-osztály, melynek minden tagja,
kevés kivétellel, egy-egy pohárka rákit (pálinkát)
szokott élvezni estenden, kisebb-nagyobb csopor-
tokban néha iddogálásra is egybegyül. Soká,
igen soká kell a kis pohárkáknak bőrben járniok,
hogy a társaság a hagyományos bonton-ról meg-
feledkezzék, s a mámorban tulboldogak még ak-
kor is Csak annyiban térnek el a józan állapottól,
hogy az ülés, felkelés stb. illemszabályait keve-
sebb figyelemre méltatják, a halk beszéd helyett
fesztelenebbiil kezdenek társalogni, vagy a sarok-
ban elvonult zenészek művészetétől elragadtatva,
némelyik élénken veri az ütenyt térdein, a másik
pedig — ez azonban nagy ritkaság — a dallamot
is énekli. Az ilyes iváa Törökországban rendesen
vacsora előtt szokott történni, s valóban alig lát-
tam egyet is, a kit azután az asztalnál való meg-
jelenésben netalán az ittasság megakadályoztatott
volna. A persa fővárosban az e fajta mulatság
sokkal zajosabban szokott véghezmenni, s nem-
csak az illem határait lépi át, hanem valóban
orgiának is nevezhető. Az ilyen tobzódásnál rit-
kán hiányzanak a tánezosnők, kiknek művészete,
mint alább majd elmondandjuk a legrikitóbb
erkölcstelenségen alapul. S e dorbézolásban nem-
csak ifjak és vének vesznek részt együtt, hanem,
a mi Konstantinápolyban soha sem történik meg,
itt nem egyszer még a nők is megjelennek. Ezen
erkölcsi állapotok fölött annyival inkább is oso-
dálkozhatunk, mert hiszen a persák, kora ifjúsá-
guktól fogva az iszlam-világ legelső moralit-táinak
olvasásával foglalkoznak, minden cselekedetük
a kiváló finomság szinét akarván magán hordani.

Ha .már most a társadalmi élet különbségei-
nek ezen néhány halvány vonása után párhuza-
mot akarunk vonni a két főváros építészeti mü-
vei között: bizonyára nem lephet meg senkit sem,
ha azt állítjuk, hogy Stambul, a byzanti császá-
rok e régi székhelye, méltán sértve érezheti
magát, midőn mi a régi Rhagesz romjaira
csak az ujabb időkben ráépített nyomorúsá-
gos Teheránnal akarjuk összehasonlítani. Rhagesz, I
az Ős hajdankor, sőt még a középkornak is I
nevezetes régi városa, valóban óriási volt mind
terjedelmére, mind pompás épületeinek számára
nézve, de mindezekből egypár romon kiv ül (s pe-
dig ezek is már csak az arab korszakhoz tartoz-
nak) semmi fenn nem maradt, s a mije a mai
Teheránnak van, az csak a Kadzsarok harczias
turkdynasztiájának müve, kiktől a szép művésze-
tek kedvelése nagy bajjal tudott egypár fillért
kícsalogatni. A belvárosb; n álló királyi palota,
melyen a szél kénye-kedve szerint átfütyürész:
falai minden arabeszkje és aranyozása d;iczára,
igen szomorú benyomást tesz a látogatóra, sőt
még a persák által oly fennen magasztalt azon
részek is, hová az Európából hozott művészeti és
fényüzési czikkeket helyezték el összevissza,
ezek is inkább valami diszáruraktárra emlékeztet-

nek, semmint királyi palotára. Hogy ez nemcsak
Dolma^ Bageseval egybe nem hasonlítható, mely
tündéri fényben emelkedik a Boszporusz partján.
s nemcsak I?cgler-Beg szeraillal nem, mely bárha
fából van is csak, de belülről gyönyörűen el van
látva mindennel, sem általában a szultán legki-
sebb palotájával sem, — sőt még azon jalik^kal
(nyaralók) sem versenyezhet, miket az előkelő
török fó'méltóságok szoktak maguknak építtetni
ezt, ugy hiszem, mondani is felesleges. Ha a persa
a Nizamieh, Nigarisztan vagy a Kaszri Kadzsar
(Kadzsar Kioszk) palotákat, mely utóbbi a város-
tól mintegy félórányira fekvő kisded halmon áll,
az ő szokott nagymondhatóságával leirja, az em-
ber valóban azt hinné, hogy mindezek igazán
keleti fényben úszó nyaralók, — azonban távol
legyen! az ember vajmi nagyon csalódik, az uj
persa épitészet szót sem érdemel, diszitései kiál-
tok, feltűnők ugyan, de nem szépek, a kertek
vagy elhanyagoltak, vagy mind valahány a leg-
kezdetlegesebb állapotban, a szökőkutak csak
igen csekélyek és mind régi szabásuak, egy szóval
a királyi palotákat Persiában csak azért magasz-
talják oly nagyon, mert építésük, reális értéküket
rendkívül túlhaladó összegbe került, melynek —
természetesen — fele is a vállalkozók és maga-
sabb hivatalnokok zsebébe vándorolt.

Egyébiránt a szunnita főváros roppant fölé-
nyét maguk a persák is elismerik s azt legjobban
a következő adoma bizonyíthatja: „Egy persa sah,
ki előtt a boszporusz-parti palota nagyon magasz-
taltatok, előhivatá udvari főépítészét, s megpa-
rancsolta neki,utazzék haladéktalanul Stambulba,
vegye szemügyre az ottani épületeket s azután
Iránba visszatérvén, emeljen ott hasonlókat. Az
építész elutazott. Vissza is tért azután nemsokára,
megjelent a fejedelem előtt s igy szólott: „Uram,
trónod zsámolyára teszem le fejemet, mert lehe-
tetlen parancsolatodat teljesítenem, a konstanti-
nápolyi palota utánzása felülmúlja minden én
tehetségemet." „S vajon miért?" dörgé feléje
haraggal a fejedelem. „Uram — viszonzá amaz
— benső szépségeit még nem volna nehéz utá-
nozni, de falai aljához naponkint két világfejede-
lem dörzsöli oda homlokát hódolata jeléül, — és
ezt nem lehet utánozni!" A persa művész ugyanis
a szeratl falainál zsongó fekete és márvány ten-
gerek habjait értette. Fejedelmek íek mondja
azokat, melyek a szultáni lak előtt hódolatukat
mutatják be, s valóban jóformán igaza is van,
mert olyan tulajdonokat, minők Konstantinápoly
körül egyesülnek, más egyebütt a természet sehol
sem tud felmutatni.

Épen oly roppant nagy a különbség a két f,»-
város éghajlata között is. Stambulban is van hi-
deg, mely a faházakban nagyon is érezhető, s van
meleg is, mely a nyári hónapokban némely város
részekben, mint p;ldául Akszerajban, meglehető-
sen nyomasztóvá válik. De van e mellett két ha-
talmas mérsékelője is, télen a déli szél, s nyáron
az északi, melyek az éghajlati kellemetlenségeket
jóformán mérsékelik. Teheránban átél elég enyhe
ugyan, de annyival borzasztóbb a hőség, a nyári
nap nyomasztó forrósága; s bárha a házak szele-
lőkkei vannak is ellátva, mégis a város bensőjében
nyaranta, forró időjáráskor, még maguk a pinint'zék
is kiállhatatlanok.

II.

*) Péstíílgatni = valamit példá/gatva előadni.
* i !) HezzAm = hozzám.

A király es udvara.
Naszr-ed-din Sah, Irán mostani uralkodója,

még csak 16 éves volt, midőn az 1848-ik szept. 6.
atyja, Mohammed Sahnak haláláról értesült.
Nem, mintha talán azt valami nagyon szeretto
volna, hanem más egyéb vetélytársa nem lévén,
Véli Ahd-dá (trónörökös) neveztetett ki, s mint
ilyennek, át kellett venni törvényes szokás szerint
Azerbaidzsan tartományának kormányzatát. A
trónvá'tozás Iránban rendesen zűrzavarokkal,
küzdelmekkel, sőt véres polgárháborúkkal szo-
kott egybekötve lenni. Az uj uralkodónak kivált-
képen teli erszénynyel kell ellátva lennie, hogy
az egyéb követelőket eltehesse láb alól, — Naszr-
ed-din Sahnál azonban épen ez hiányzott legjob-
ban. Az egész piszkossájíig zsugori Iladzsi Mirza
Agaszi, atyjának vezirje^ soha sem juttatta pénz-
hez, s midőn must Teheránba, akart menni, a trónt
elfoglalandó, minden szükséges, sőt nélkülözhet-
len eszköznek hiányával volt. Kölcsönt akart
kieszközölni a <ebrizi kereskedőknél; de a persák
nem merték pénzüket neki adni, s isakis a görög
lialli és társa kereskedő-háznak köszönheté, hogy
az attól nyert pár ezer aranynyal útnak indulha-
tott. Naszr-ed din Sah nem is feledkezett mejí
ezen szívességről, s fél év mulva gazdag ajándék
kíséretében küldé mr)g tartozását Az első cso-
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magra ez volt irva: „Ezt Naszr-ed-din herczeg
küldi," a másikra ,,Ezt Naszr-ed-din király."

A tizennyolczéves uralkodó, ki « fölött an-
nak előtte még a legnagyobb elvonultságban és
féleleniben is élt, nem tarthatta volna közében
sükeresen a kormány-gyeplőt, ha olyan férfiú nem
állt volna oldalánál, mint Mirza Taki Khan, kivel
Tebrizben ismerkedett meg, s ki őt veziri minő-
ségben követé Teheránba. Ezen férfiú, ki egyenes-
szivüfégére, hazája szeretetére, ritka belátására
és status-bölcsességére nézve, nem Persia törté-
nelmében, hanem az egész kelet ujabb korszaká-
ban valóban páratlan, vaskézzel ragadta meg Irán
rcgeneratiójának óriási
munkáját. Igazán cso-
dálatraméltó, hogy rö-
vid idő alatt mennyit
tett a földmivclés és
kereskedelem emelésé-
re, azon terhek könnyí-
tésére, molyek a föld-
művelőt már-már tönk-
re tették, s a persa be-
folyásnak s tekintélynek
az ország határain tul
való sokasbitására.Még
az olyas meggyökere-
zett hibákat is, minők a
megvesztegethetés, a
fényűzés s némely osz-
tályok veszedelmes ki-
váltságai, ezeket is meg
akará semmisiteni s a
szerénység példájával
maga járván elől, a
Nagy-vezir czimet visz-
szautasitá s helyébe ;

Emiri Nizan, rendfelügy elő, nevet vőn fel, s csakis
utóbb, midőn tettei a világot bámulatra ragadták,
maga a nép, Emiri Kebir (nagy Emir) disznévvel
tisztele meg őt. Nem csoda tehát, hogy e iérfiu-
nak a nagyok elvetemedett és romlott körében
sok és hatalmas ellensége támadt. Ezeknek élén
maga az anya-királynő állott. A ifjú király sokáig j
siket volt minden sugarlás ellen, s midőn e férfiút
legjobban vádolnák előtte, épen akkor adta neki
nőül tulajdon testvérét, — de végre gyenge jel-
leme mégis eltérité az ig.az útról. A tevékeny
vezir kegyvesztetté ló'n,
a városból száműzetek
8 utóbb halálra is ítél-
tetett. A nagy férfiú, ki ,̂
a halál nemét maga vá "* '
laszthatá, fürdőjében
életerét nyitotta meg,
Fin kastélyában, Ka-
sanhoz közel. Elvérzett
s vére nyomai a most
nevezett helyiségben

mind e mai napig lát-
hatók, de kora halálá-
nak nyomait, az egész
ország még sokáig fogja
viselni; mert ha Emiri
Kebir még néhány évig
a kormány élén állhat,
Irán ma bizonyára te-
kintélyes állam kele-
ten.

Amint Polák mond-
ja^ én magam is haliam
Teheránban, a király
utóbb megbánta volna
elhamarkodott Ítéletét.
Lgyes vezirjének el-
hunyta óta az ország-
nak igen sok veszedel-
met kellett viselnie, s a
turkomanokkal való

szakadatlan küzdelme-
ken kivül. kivált Orosz-
ország ösztönzésérejran
gyakran háborúba bo-
nyolult Herattal, a mi hosszas küzdelmekre szol-
gáltatott okot mind az afghanok, sőt még az
angolok ellen is. A király^ minden tekintet nélkül
országának zilált állapotára, leginkább hóditási
tervekkel, kedvencz eszméivel, foglalkozott, s
minthogy a pénzvágyó miniszterek a hadjáratok-
ban gazdagodhatnak meg leginkább, a fiatal feje-
delem hiu óhajtásai minden oldalról pártfogoltat-
tak. Ezer meg ezer aranyat s még több vért
pazaroltak el hiába, sőt azon szakadatlan táma-
dási kísérletek folytán, melyeket a szent-pétervári
udvar az indiai és közép-ázsiai britt uralom ellen
intézett, Persia Oroszországnak egészen közönsé-

ges eszközévé alacsonyuk, s annrik korlátlan be-
folyása alatt á!l mind e mai napiglan.

Ennyit a király politikájáról. A mi személyisé-
gét illeti, Naszr-ed-din Sah, ki sokkal idősebbnek
néz ki, semmint a mily koros, közép termetű fér-
fiú, igen kellemes külsővel, szabályos arezvoná-
sokkal, szép szemekkel, ajkai körül nyájas mo-
solylyal, gyönyörű bajuszszal s egészen kurtára
nyirt szakállal. Magatartása valóban fejedelmi,
úgyszintén társalgási modora is, csak beszéde
gyors egykissé, ugy hogy a ki először beszél
vele, nehezen fogja megérieni. A mi szellemi kép-
zettségét illeti, minden hizelgés nélkül mondva —

Az új-caledoni vampir.

egész Iránban bizonyára ő a legműveltebb férfiú.
Meglehetősen jártas mind az arabok, mind tu-
lajdon országának irodalmában, folyékony, jó
irálya van, kalligraphikus irása, meglehetősen
rajzol is*), e mellett a franczia nyelvben is jár-
tas, de különösen bámulatosak földirati ismeretei, a
miről saját magamnak is volt alkalmam meggyő-
ződni. Senkit sem találtam egész Iránban, a ki
Közép-Ázsiáról oly alaposan tudott volna be-
szélni, mint ő, de e mellett a többi világrészek
földrajzát is tökéletesen ismeri s tulajdonké-

Zólyom-Lipcse vára. — (Keleti Gusztáv eredeti rajza.)

pen ez képezi kiválólag kedvencz tanulmányát.
— Minthogy szellemi képzettségének fensőbb-
sége folytán sem udvaránál, sem miniszterei kö-
zött nem igen talál olyanokat, kikkel hasznos
mulatságban tölthetné idejét, nem is csoda, ha
udvari környezetét unalmas etiquettjével nem
szereti valami nagyon, s inkább Teherán környé-
kén tesz kirándulásokat, vagy, ha csak szerét te-
heti, vadászni megy. Az évnek legalább is három-

•) így a többi között dr. Polák, egykor különösen
kedvolt orvosát is lerajzolta s ezt irta alája: „Croqui de
Nasr-ed-din Chah."

negyed részét ezon szenvedélye kielégítésének
szenteli, a mi kitűnő v.adászszá tette, s minthogy
az idő minden viszontagságával daczolni megta-
nult, testileg sokkal edzettebb, mint sokan nagy-
jai közül, kikre nézve nem lehet gyötrelmesebb
kötelesség, mint urokat fagyban s hőségben a
szabadba követni. A mily jól érzi magát annak-
okáért a király e kirándulások alkalmával, ép oly
kellemetlen neki palotája benseje, nagyjai ár-
mánykodásai, nejei cselszövényei, az őt környező
tisztek csúszás-mászásai, kikben egyébiránt oly
kevéssé bizik, hogy magán kincseit nem egyszer

i még vadászataira s egyéb utazásai alkalmával is
magával viszi.

Nagyon meglepett
engem általában az a
különbség is, mely a
török és persa biroda-
lom uralkodóinak mind
személye, mind általá-
ban egész u ivari élete
között létezik. Azt a
nymbust, mely Oszmán
régi dynastiáját mind
e napiglan dicsőséggel
és hódolattal környezi
a Boszporusz partinál,
az oly sokszor előfor-

dult trónváltozások
folytán hiában keresnők
Iránban. így az udvari
etiquette, bárha külső-
leg modernizálva van
is, alapjában véve most
is a régi még; a mi Per-
siában lehetetlenné lett,
Törökországban nem-

csak magát az uralkodót, hanem még rokonait is a
legnagyobb tisztelet illeti. Ezek a külvilágtól egé-
szen elzártan élnek, s bárha több évig laktam
Konstantinápolyban, ritkán találkoztam egy-egy
olyan pasával, ki az uralkodó testvéreivel érint-
kezhetett volna. A Kadzsar dynasztiában épen
ellenkezőleg áll az eset. Minthogy itt a fejedel-
mek, alattvalóik közül is házasodhatnak, a királyi
rokonság aránytalanul jobban el van terjedve.
Különös például kivált Fethali Sahot emlegetik,
ki, a mint mondják, száznál több törvényes gyer-

meket hagyott maga
vitán. Testvérei hason-
lóképen nem csekélyebb
számú utódoknak ör-
vendhetének, s igy nem
csoda, ha a királyi csa-
lád tagjai annyira meg-
szaporodtak, hogy az
uralkodó fejedelemnek
csak legközelebbi aty-
jafiaira lehet gondja, a
ha az államkincstárt

nem akarja nagyon
igénybe venni,mi egyéb-
iránt Iránban nem is jut
eszébe senkinek sem,
— kénytelen egy egész
csomó királyi herczeget
minden figyelem nélkül
hagyni. Ezek annak-
okáért, hogy megélhes-
senek, kénytelenek sok-
szor minden osztályba
bevegyülni, mindenféle
életmódot megragadni,
s képzelhető, milyen
csodálkozva néz itt az
olyan utazó, ki Kon-
stantinápolyban huza-
mosb időt töltött, egy-
egy asztalosra, szakács-
ra vagy lovászlegényre,
ki neve után oda teszi
a Mirza czimet, mi eb-
ben az esetben hercze-

get jelent, s mostani alacsony állása daczára, az
ereiben folyó királyi vérre utal.

Természetesen az iráni királyi család magán-
vagyona is sokkal kevesebb, mint a törökországi
oszmán dynasztiáé, mely utóbbinak minden tagja
a szép és gazdag birtokon, vám-jövedelmeken, s
bizonyos városokon és tartományokon kivül, mi-
ket mindjárt születése után mintegy zsebpénzül
kap, az állampénztárból azonkivül még busás havi
pénzben is részesül. A kadzsarok gazdagsága ki-
váltképen a király magán kincstárából áll, mely
pénzül a legjobb időkben sem igen megy többre
öt-hat millió aranynál, drága ékszerekben azonban

valósággal gazdag. Oly szerencsés voltam, hogy
ezt egykor a török kö*et kíséretében meglátha-
tám, s azon rövid jegyzetek után, miket magam-
nak hamarjában tehettem, némelyeket közölni is
akarok felőle. Első s legdzebb darabja e kincstár-
nak a nagyDerjai-nur-gyémánt (világos-
ság tengere), melyet Nadir Sah hozott
Indiából, s melynek egyedüli vetélytársa
csupán az angol kincs'árban létező Ku-
hinur (világosság hegye). Mikor én lát-
tam, egy övbe volt foglalva, s a nagy,
hosszudad s közepén emelt drága kő va-
lóban csak olyannak látszék előttem, mint
valami közönséges hegyjegecz. Van itt
azután egy értékes rubin, melyet Taver-
nier a hires franczia utazó adott el, s
úgyszintén van több más gyémánt s három
nagy smaragd, melyeket Nadir Sah ho-
zott Indiából. Mondják, hogy azon igaz
gyöngyök is igen nagy értékűek, melye-
ket közbe-közbe egy-egy smaragddal
füzötten, "agy ünnepélyek alkalmával a
király mellén szokott hordani. A gyé-
mántok közül, az előbb emiitett nagyon
kívül, leghíresebbnek mondják azon má-
sik tizet, miket a király egy díszruháján
gombok gyanánt szokott viselni ötösével
egy-egy oldalon. Van ezeken kivül még
számos öltönydarab, melyek a leggazda-
gabb drágakövekkel egészen elboritvák,
— ilyenek például: egy küledzse (felöl-
töny), kiválólag szép sawlból, melynek
nyaka, hajtókája s melle tele vannak
gyémántokkal. Ilyen a Tadzsi kejvan
(korona-alaku kucsma), melynek csúcsán
kis tojás nagyságú smaragd van, több
gömbölyű vánkos, szőnyeg s más_ egyéb
ruhanemüek, mik drága ékességeikkel a
szemet majd hogy meg nem vakítják. Van
ezeken kivül hat vagy nyolcz királyi
pálcza,több gazdagon diszitett fogantyús
kama, nagyszámú drága öv s más egyéb
súlyos arany és ezüstnemüek.

A dynasztia ezen magán birtoka fö-
lött mindig maga az uralkodó rendeli-
kezik korlátlanul s a család egyéb tagjá-
nak, valamint tulajdon nejeinek is be
kell érniök azzal, mit az ő nagylelkűsége nekik
ajándékul juttat. A herczegek ennek folytán csak
ugy lehetnek gazdagokká, ha maguknak vagy
szorgalmuk, vagy valami zsíros hivatal által sze-
reznek birtokot, s a király nejeiről tudva levő do-
log, hogy ezek

zsebpénze
gyakran oly
csekély, hogy

toilettejük
legszüksége-

sebb kellékeit
is alig tudják
megszerezni.
Már maga e
jnost emiitett
körülmény is
elegendő ok

arra, hogy
Irán előkelő
leányai nem
tartják külö-
nös szerencsé-
jüknek, ha a
királyi kegy
őket tiszteli
meg, sőt van

akárhány
olyan szülő, a
kit egészen
boldogtalanná
tesz az a kö-
rülmény, ha a
király az ő
gyermeküket
akarja nőül
venni, mint-
hogy szülöttü-
ket nem Örö-
mest teszik^

ki az udvari
ármányoknak,
s az uralkodó

Persa és persanö. — (Persiában készült eredeti kép után.)

Guyon sirja, a hárem-iszkeleszi temetőben, Scutari mellett. — (Fénykép után.)

változékony szeszélyének.
Senki előtt sem lehet tehát feltűnő, ha azt

mondjuk, hogy a teherani királyi hárem nagyban
különbözik a boszporusz-parti gynaczeától. Bárha
ez utóbbinak tagjai egyesegyedül pénzen vett
csirkaszi leányokból állanak (mert a török szul-

tulajdon kértére bele kellett egyeznie a Tewfik
bey-el, titkos kedvesével, kötendő házasságába,
miután a szultán magát tőle törvényesen elválasz-
tatta. Ilyesmi Persiában hallatlan. A király egé-
szen kényekedve szerint rendelkezik nővérei,
nagynénjei s tulajdon leánya keze éa szive fölött,

s testvéreinek egyike semmi kifogást sem tehetett
ellene, midőn nem nagyon rég, a király három
olyan magasb rangú hivatalnoknak jegyezte el
egymásután, kiket ezen kitüntetésre méltóknak
itélt. Egyébiránt azon körülménynek is io-en sokat

lehet tulajdonítani, hogy Naszr-ed-din
Sah, a mi a keletieknél vajmi nagy ritka-
ság, nem kedveli különösen az asszonyo-
kat, s így a háremet elhanyagolja.* Na-
gyon ingatag lévén szerelmében, a ki-
rály néha mindent el szokott követni,
hogy egyik-máeik iráni szépséget, kinek
tekintete királyi szivét véletlenül megse-
bezte, hatalmába keríthessen. A legki-
sebb bú nélkül elvál egyiktől, hogy a
másikat elvehesse, de a kegyeneznők
szerencsecsillaga rendesen csak igen rö-
vid ideig szokott tündökleni; mert a ki-
rály, rabja lévén a vadászatnak és a kato-
nai életnek, csakhamar megunja a háre-
met és annak bájos lakóit, s örül, ha
tőlük megszabadulhat.

A teherani királyi család körében te-
hát teljesen hiányzik a bensőség és bi-
zalmasság azon köteléke, m°ly Konstan-
tinápolyban mind a kegyeneznőt, mind
az exkadin-eket urokkal egybefűzi. A
teherani királyi család minden tagja arra
törekszik, hogy egyik a másik rovására
meggazdaguljon. Minden egyesnek lelké-
ben bizalmatlanság és vak önzés honol.
A szigorú, erélyes fejedelem félelmet ger-
jeszthet ugyan személye iránt, de szere-
tetet soha sem, s ennélfogva könnyen ért-
hető, hogy a fiatal Naszr-ed-din Sah, ki
bárha nem mutatja is, keresztül lát csa-
ládi életének nyomorult viszonyain, csak
akkor érzi egészen jól magát, ha távol a
palota dögleletes légkörétől, távol az őt
körüldongó tömeg ármánykodásaitól,
künn a szabad természet ölén magán-
élvezeteit felkeresheti. Hogy a királyi
nőkre térjünk vissza, ezekről meg kell
jegyeznünk, miszerint eltekintve azon
eszközök korlátoltságától, melyek szol-
gálatukra állanak, személyes szabadsá-
guk is sokkal lebilincseltebb, mint a kon-

stantinápolyi császári úrhölgyeké. A ki e most
emiitett városban ünnepnapokon a császári foga-
tok gyakran nagyon is hosszú menetét látja, a
legszebb lovak által vont díszkocsikat, melyekből
gazdagon öltözött, drága kövek és más ékszerek

fényében úszó
hölgyek, min-
den őket kör-
nyező eunu-
chok daczára,
egészen fesz-
telenül űzik
szerelmi tré-
fáikat, a ki
tudja, hogy

Göttsuban
vagy az édes
Tizeknél ho-
gyan eny el ég-
nek és tréfál-
nak ezek az
•őket körülzsi-
bongó ifjú

efendi - világ -
gal, azt bizo-
nyára igen

meg fogja lep-
ni, ha Tehe-
ránban egy
kék zsákba öl-
tözött királyi
hölgygyei ta-
lálkozik. Ál-
lása fényét
semmi sem

mutatja, ha
csak azon üté-
sek nem, me-
lyeket az őt
környező fer-
rasok oszto-
gatnak a tö-
megnek, hogy

'minden tekintetet elfordítsanak róla.Smég az ilyen
kalitkában való sétálás is igen nagy ritkaság, mert
az egyiknek vagy nincs meg szükséges ruhaneműje,
a másik talán ékszereit zálogosította el, s valóban
e nők sorsa egyáltalában nem irigylésre méltó, s
hogy rangjuk mily jelentéktelen, semmi sem bizo

\

tanok alattvalóik családjából nem házasodhatnak),
a mi a szabadságot, pompát, fényt és befolyást
illeti, a konstantinápolyi hárem-hölgyek állapota
sokkal fényesebb, mint iráni hasonf'eleiké. Emlé-
kezem, hojy Abdul Medzsid szultánsága korában,

több, bárha pénzen vásárolt Kadin, hihetlen mér-
tékben uralkodott mind a szultán, mind az egész
ország fölött. A többi között csak az egySzerfiraz
Hanimot akarom például felhozni, ki fejedelmi
urát oly rettegésben tartotta, hogy ennek a nő



nyitja meg jobban, mint azon kettőnek példája,
kikről Polák azon tudósítást közli, hogy a király-
tól elválván, egyik egy könyvkötőhöz ment utóbb
nőül, a másik pedig a királyi kollégium valamely
növendékéhez.

Valamint az egész persa nemzet sokkal távo-
labb van Európától,semhogy a mi institutióinkkal
közelebbről megismerkedhetnék, vagy az európai
politika ostoraitól annálinkább félhetne, ép ugy a
teherani udvar is sokkal fesztelenebbül megtart-
hatja keleti jellemét, mint a török udvar szerailja,
mely az európai diplomatia tekinteiének s az oda-
való és külföldi újságírók argus-szemeinek szaka-
datlanul ki van tétetve. Azon időben, midőnMorier
közzétette csípős satyráját Persiáról, a teherani
udvar, nehogy olyannak láttassék, kiben semmi
önérzet nincs, erélyes tiltakozást bocsátott közre
a hajdani angol követségi tagnak tolla ellen.
Mondják, hogy Naszr-ed-din Sah ujabb időben
is nagyon felgerjedt Gobineau Persiáról szóló
legújabb könyve ellen, minthogy a franczia gróf,
ki a teherani udvarnál a legnagyobb tiszteletben
állott, némely viszonynak fátyolát nem a leggyen-
gédcbben lebcgteté. Azt is mondják, hogy a király
felgerjedésében valamennyi franczia tisztet el
akart bocsátani szolgálatából, de én azt hiszem,
hogy mind ez csak prima furia történhetett, s
mindenki azzal a gondolattal nyugtatá meg ma-
gát: „Paris sokkal távolabbra van mi tőlünk, sem-
hogy az a rósz hír, melyet felőlünk ott költenek,
minekünk valami komoly aggoda'makat okoz-
hatna." S valóban, nemcsak Paris, hanem az
egész európai szellem is nagyon távol van a tehe-
rani udvari élettől. S valamint a Boszporusz mel-
lett azon mértékben csökken a háremélet histoire
seandaleuse-e, a mily mértékben a nyugati befo-
lyás terjed, ép ugy a teherani udvar visszaélései
is csak akkor fognak megszűnni, ha ez Európával
közelebbi érintkezésbe jövend. Ez azonban aligha
fog egyhamar megtörténni.

Valamint minden gyümölcsevő állat húsa,
úgy a vampyré is jó enni; ize hasonlit a tengeri
nyúléhoz; a benszülöttek épen nyalánkság gya-
nánt eszik, de valószínűleg nagyon sok európai
visszaborzadna még a gondolatától is annak, hogy
e különös állat húsába beleharapjon.

A vampyr szőréből az uj-caledoniak zsinórt
készitnek s azt egy csomagba gombolyitják, me-
lyet aztán a nők nyaklánczaikra függesztenek oly
módon, hogy az hátukon lecsüngjön. E szőr szö-
vése igen hosszadalmas és fárasztó, s azért e zsi-
nórok nagy értékkel birnak s épen mint pénzeink-
nek, meghatározott beesők van. így például egy
bizonyos hosszúságú efféle szövetdarabért egy
csolnakot (pirogue), egy nőt stb. lehet vásárolni.

A vampyr szőrét, ha már meg van szőve, ve-
resre szokták festeni a morinda nevű növény gyö-
kerével, mely Uj-Caledonia mezőségein buján te-
nyészik. Garnier vitt is magával Francziaország-
ba mutatványokat e gyökérből; igen szép sárga
szint szolgáltat, mely mihelyest lugsós vizzel jön
érintkezésbe, vörössé válik, S. L.

Az iij-caledoni vampyr.
Uj-Caledoniáról, e nagy szigetcsoportról,

mely az ötödik világrész terjedelmesebb száraz-
földétől, Uj Hollandiától keletre fektzik, jó ideig
alig volt több tudva, minthogy az egy nagyobb s
néhány apró szigetből áll és a f'rancziák birtoka.
Pedig e szigetnek sajátságos népei, sajátságos
állat- és növényfajai vannak. Az ujabb időkben
(18(53-66) Garnier Gyula nagy tudományu fran-
czia bánya-mérnök beutazta az egész szigetcsopor-
tot és kitűnő rajzokkal díszített utazási munkájá-
ban arról tüzetes leirást bocsátott közre. A töb-
bek között Uj-Caledonia állatairól értekezvén,
egy minden tekintetben különös és csodálatra
méltó állatot mutat be, melyet, miután ilyen alak-
ban más helyen sehol sem találhaló, uj-caledoni
vampyrnak nevezett el.

E vampyr, egy apró denevérfij és a patkány
azon egyedüli emlős-állatok, melye'i e szigetcso-
porton élnek. Az uj-caledoni vampyr hossza 25
centimeternyi (centiméter egy méter 100-ad része;
egy méter körülbelöl 4 láb); rövid fülei, melyek
egész hegyökig hosszú szőrrel vannak fedve, he-
gyesen végződő orra és borzasztó fogakkal fegy-
verzett szája, fejét a medvééhez, vagy a rókáéhoz
teszik hasonlóvá, szemei feketék, élénkek és értel-
mesek; egész teste fakó és fekete szinü, meglehe-
tősen hosszú szőrrel van fedve; szárnya fekete
hártyából áll, mely kiterjesztve 35 centimeternyi
széles és apró ccionterek ágaznak szét rajta, mint
megannyi hosszú kar, melyek a hártyához vannak
forrva s orőa körömben végződnek; e körmökkel
kapaszkodik a vampyr a fák ágaihoz.

A nőstény csak egy fiat szül egyszerre, mely
még sokáig marad an\ ja hasához tapadva. Midőn
pedig már nagyra nőtt, súlya akadályozza röpté-
ben az anyát s ilyenkor aztán könnyű szerrel meg-
ölheti az ember a szegény teremtéseket, ha kőda-
rabokat hajgál a fák ágaira, melyeken azért
szeretnek leginkább tartózkodni, mivel azokról
könnyebben tova repülhetnek. A fiadzást megelőző
időben, különösen éj kezdetekor, a him és nőstény
röpkedéseikkel sajátszerü köröket írnak le a leve-
gőben, s öszhangtalan, éles és harsogó sivitásokat
hallatnak.

Ez állat rendszerint a hegyeken és a magas
erdőségek leghomályosabb helyein szokott élni s
növénymagvakkal táplálkozik. Midőn a niauli-k
gyümölcsöznek, melyek a mezőket ffidik, a vatn-
pyrok naplementével minden felölről kijőnek az
erdőségekből és e fákra települnek, hogy azok
nvigviiival jóllakjanak. Sőt még a kóku-zdióf'a
gyümölcsét sem igen kímélik a torkos vampyrok.

A zóIyom-lipcsei vár.
Ifjúkori vándoremlékeim egyik legszebbike

tapad e névhez. Pedig szomorú idők jártak akkor,
mikor azon a vidéken első izben megfordultam.
Kevéssel a forradalom után volt az, mikor még az
iskolás gyerekre is rárivalltak a rendőr-hivatalban,
ha rémült arczczal, órahosszant tartó várakozás után
útlevelet kért a szomszéd megyébe. Jól emlékszem
többek között arra is, hogy a fokost, melyet inkább
sétapáleza gyanánt, semmint fegyverül magam-
mal vittem, a vasúti konduktor jóakaró figyelmez-
tetésére köpönyegem alá kellett lejtenem, nehogy
jogosulatlan fegyverviselés ténye miatt a zsandá-
rok nyakon csipjenek.

Szomorú idő volt az, reménytelennek is ne-
vezték akkor, csakhogy a gyermekkor előtt a re-
ménytelenség üres fogalom, mely ti/.enöt éves
szivben sohasem fog tartósan meggyökerezni. És
azért a „politikai helyzet" bennem sem fojthatta
el azt a nagy örömet, melyet éreztem, mikor fel-
készülve mindennel, néhány garassal zsebemben,
szeretett barátom társaságában egy szép vakácziós
reggelen megindultam első nagyobb utamra a bá-
nyavárosok télé. így neki indulni a világnak, ter-
hes felügyelet nélkül, szabadon eresztve, avval a
gondolattal hogy ez agyöngy-állapot 3 — 4 hétig,
sőt tán két álló hónapig fog tartani, — mily bol-
dogság! kivált fővárosi gyermeknek, ki a váczi
hegynek mindidáig csak innenső oldalát látta, s
mindig a túlsóra vágyakozott. Azután tapasztalni
azt a folytonos összefüggését hegyeknek, rónáknak,
a mint az országút mentében egyre váltakoznak,
tarkítva ujabb tüneményekkel, városokkal, falvak-
kal, melyeknek csaknevéc jelöli, de külform íjára,
fekvésére nézve a képzeletnek vajmi sovány táp-
anyagot nyújt a térkép szárazsága. — Végre be-
hatolni, a még sohasem látott fenyves erdő illatos
mélyébe, találkozni az els5 hegyi patakkal, zugó-
val; minden lépten-nyomon uj és szokatlan jelene-
tek: aknák, bányák, olvasztók, öntödék és gyárak,
mind a magasabb bérezvilág sajátságosán tündöklő
keretében. — Mily boldogság mindez a meglepe-
tésekre még annyira fogékony ifjú kebelnek!

Mily zamatot ád az utiélvezetnek valamely
távol ormon feltünedező várrom, s mily regényes
szint öltenek még az ut fáradalmai is, — a melyek
tulajdonkép nincsenek — mert például az utféli
szennyes kocsmákban, vagy a szabad ég alatt töltött
hűvös éjszaka, itt-ott az étkezés hiányossága s az
apróbb „acoidentu-ek, mindannyi fűszere csak és
fokozója a vándor diák örömének, melyeket hűsé-
ges dythirambusok által naplójában megörökit.

Ilyen, superlativusokk-il és felkiáltó jelekkel
gazdagon tarkitott szakaszt képez akkori uti nap-
lómban Lipcse vára is, hol Besztercebányából
Rhoneczra vivő utunk alatt egy szép, holdvilágos
éget töltöttünk. Útitársam rokonai ajánló levelet
adtak volt a várban lakó uradalmi tiszttartóhoz s
ez — becsületére legyen mondva, ugyancsak jól
látta el fiatal vendégeit. A vár jó magas sziklatetőre,
háromszögidoinu alapon épült; a szögekben sza-
bálytalan idomú termek vannak, ezek egyikében
ütöttük fel éji tanyánkat. Ablakaiból 3 irányban
nyílik az alant fekvő vidékre, a Garannak tág
völgyére a kilátás. Kihajolva az erkélyből mélyen '
magunk alatt láttuk a várhegy odlalát boritó fatöm-
bök lombkoronáit, s d dnyugatra tekintve, a vár-
hegy alján elterülő, mintegy másfelezernyi leiek-
től lakott Zólyom-Lipcse mezővárosát. A hold
szelíd fényében majdnem összeolvadva a színtelen
térséggel, csupán két templomának tornya mngas-

lott ki sötéten a házfedelek közül, tul rajta pedig
helyenkint felcsillámló tükörszalagja látszott a
kanyargó Garannak.

A láthatárt, mint szürke selyemfüggönyök,
messze elnyúló hegylánczok övezték körül. Felet-
tünk ragyogó csillagtábor, mélyen alattunk az
álomba szenderedett föld, magasztos csöndjében
mintha fölhallatszott volna a távol folyónak halk
moraja. Oly regényesnek tetszett ez az éj, egy
ősrégi vár komor falai között töltött első éjszaka!
Nem emlékszem voltak e álmaim, de bizonyára illő
lett volna Wesselényiről s szép hitveséről, a Mu-
rányi Vénusról álmodnom. Mert azt tudjuk, hogy
a vár Wesselényi Ferenczé volt valamikor, & hogy
a fiskus kezére csak 1670-ben került. Korábbi sor-
sáról jóformán hallgat a krónika, csak igen-igen
réginek mondja, hihetőleg régibb is a városnál,
már pedig ez még Róbert Károly királytól nyerte
1340-ben első szabaditékait. Minden régisége
mellett a vár, legnagyobb részében még mo3t is
lakható.

Másnap reggel meg is néztük minden neve-
zetességét. A inéíy börtönöket, s a roppant mély-
ségű kutat, mely közepe táján, valami tűzijáték
aliialmával bedugult, a szobát, melynek ajtaja
felett „Mária Ri>gina 1531." régi felírás olvas-
ható, s a várkertjében soká hevert, de végre a vár-
oldalába falazott sírkövet, mely a várnak 1605-ben
történt fegyveres védelmében elhullott nemesek
és közvitézek neveit megörökíti. Kitűnik a latin
sírversből, hogy a várnak azon időben Tribel volt
birtokosa és védője , s ugyancsak az ő czimere
ki van az emlékkövön faragva.

Az ötvenes években a nemzeti gyász az elha-
gyott fészek belsejébe is ellátogatott. Földalatti
sziklába vájt börtöneiben politikai foglyokat őriz-
tek s csak kevéssel látogatásunk előtt szállították
el őket Beszterczebányába.

S mégis, mily különös dolog! akkor, a fejünk
fölött elzudult zivatarnak maga után hagyott sötét
árnyékában,a vár és környéke sokkal élénkebb,
vidorabb, jóték myabb benyomást tett reám, mint
egy évtizeddel utóbb, midőn újra megfordultam a
megkedvelt vidéken; ez alkalommal a vár elha-
gyatottságát s a kis város élettelen csöndjét nyo-
masztónak találtam, — habár a nemzeti újra föl-
éledésnek immár kétségbe vonhatlan jelenségei
mutatkoztak.

A talány megfejtése aligha nem ama latin
közmondásban rejlik, mely nagy bölcsen mondja:
„megváltoznak az idők, és mi megváltozunk
benne."

Csak a vár festői fekvése, barna falai és érdekes
körrajzai maradtak meg változatlanul, s teljesen
hasonlók rajzunkhoz, melynek eredetije — több
jóakarattal mint ügyességgel, de hiven és tár-
gyilagos pontossággal még első látogatásom alkal-
mával, az ötvenes években készült. K.

G u y o n s í r j a
a li;mm iszkeleszi angol temetőben, Scufari mellett.

Kétszeres fájdalom fogja el a honfi szivét, ha
rágondol azon hősökre, kik élve a honnak éltek,
s halva idegen föld pora födi tetemeiket.

Ádáz sors űzte ki őket hazájukból; de külde-
tésük még nem volt befejezve, s a harezot folytat-
niok kellett — idegen népek között, de ott is min-,
dig csak a haza szent eszméje nevében : a szabad-
ságért! Most a bekövetkezett fordulat sem segit
már rajtok; idegen szél játszik poraikkal; s a honfi
szeme mélabúsan tekint feléjök.

Ám ki másként nem teheti, legalább gondo-
latban zarándokoljon el sírjaikhoz, s tegye le
azokra az emlékezet hervadhatlan koszorúját.
Hullassuk a hála könyeit. A szív lángja pótolni
fogja a szövétneket, melyet halottak napján el-
hunyt kedveseinknek gyújtani — oly megható,
kegye.letes szép szokás.

Én az olvasót Keletre vezetem, hol a páratlan
vendégszerető s velünk különösen rokonszenvező
török még akkor is mindig szívesen látta a ma-
gyart, midőn szemben állt vele a harezok mezején.

Rákóczi, Thököli, Zrínyi Ilona sok híveikkel
együtt ott — a Mármora-tenger s a Boszporusz
partjain fejeztekbe éltüket nyugodtan, a szultánok
védelme alatt.

Ott nyugoszsza fáradalmait Gutjon Richárd
is, az 1848/9-diki függetlenségi harcz egyik le-j-
mocsoktalanabb hőse, kit noha nem e haza szült,
de ki mégis kora ifjúságától élte fogytáig ma-
gyarabb volt, mint sok hires történeti név vise-
lője, bitorlója.

Avagy kell-e Nagy- Szombat, Branyiszkó,
Windschacht és még számos más helyro , mint
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Guyon fényes működései pontjaira mutatnunk,
hogy önfeláldozó hazafiságát bizonygassuk?

A „keleti háboru"-ban is Erzerum éi Ktrs

1591. míju3 4-én Karácson Milríly; lOlií. nov.
19-én Agyagfalván levő birtokaira szintű xv új
adományt nyer Bögőzi Farkas Ferencz, mi 1620.

nem ok nélkül tette őt, egy tnísik magyar hőssel j július 14-én ismételve megerősitett.
(KmHty-vel) együtt világhirüvé.

Meg is becsülte a török, magas polczra
emelő; de ah! kitől a harczban félve futott a ha-
lál, azt béke idején, férfiereje teljében — közhie-
delem szerint: az embari gazság ejté meg.

Guyon 1856. október 11-én hirtelen múlt ki.
Még nincs egészen leleplezve haláláról a titok
fátyla és tán nem is leend soha!

A temető, melyben Guyon sírja van,Istambul
ázsiai oldalán, Scutari és Kadi-Kőj között fek-
szik. A Murmora-tenger egy kis hajtásánál, me-
lyet a közeli Scutari-szerailtól — egykor ö '.vegy
császári nőkmk szá ít palotától — Hárem-Iszke-
Ie3zinek (Hárem kikötőnek) nevez a török, egy
nagy lovas kaszárnya tövében terül el az angol
sírkert; oly tiszta és rendes az, földje porondo-
zott, gyöp-ágyai nyirottak, mint akár a legszebb
sétányon.

A krimi lvidjárit folyamában az emiitett, s
képünkön szintén látható Iova3-kaszárnya angol
katonák kórházául szolgált; a kolera tömérdek
áhlr.zatot vitt cl e harczosokból, kiké1; aztán oda
temetének a Marmora-tenger remik kilátású part-
jára. A hófehér márvány sírkövek a közeli gazdag
márvány-bányák termékei.

Guyon sírja a legegyszerűbb és mégis a leg-
szebb valamennyi közt; a pyramistól nem mesz-
szire— miként képünkön jól látható, néhány diszes
bokorfa hajlik össze; középsn egy földra fektetett
kőlap van, s erre migyar nyelven fölirva:

„Itt nyugszik Guyon Richárd gróf, török fb'tá-
bornok, Frankhon ivadéka, Angolhon szülöttje,
Magyarhon vitéze. Meghalt október 11-kén 1856.
élte 44-ik évében."

Az a pyrainis pedig, melyről szóltunk, s mely
n^m messzire van Guyon sírjától, Anglia háláját
jelzi; szürke gránitból készült Magassága mint-
egy harmincz lábnyi, s talapzatának felső részén
nígy angyal a harczi dicsőség és vértanuság
koszorú't tartja kezében. Az angyalok közt négy
kőtábla foglal helyet, melyekre angol, török, fran-
czia és ola3z nyelven ez van fölirva:

„ Az angol flotta tisztjei, közlegényei és tenge-
részei emlékéül, kik meghallak a hazáért, az Orosz-
ország elleni háborúban 1854., 1855. és 1856-ban,
emelé ez oszlopot Victoria királyné és az ö népe
1857-ben.''

A susogó déli szél közé vegyül a mi sóha-
junk is: , Isten óvd meg mi magyar hazánkat!"

Reményi Károly.

Agyagfalva és az agyagfalvi tér.
(Statistikai és történelmi rajz.)

Agyagfalva, ősi székely falu, Udvarhely —
anyaszék bögőzi, az 1786 felosztás szerint az I-ső
'udvarhelyi) kerület V-dik (bögőzi), az 1854-ki
felosztás szerint a III-dik (Udvarhely-kerület)
V-dik (székely-keresztúri) járásában. Elnevezése
első foglaláskori — az 1722 összeírás szerint —
határa legnagyobb részének agyagos földéről van
véve. Fekszik egy szűk völsryben a Nagy-Küküllő
balpartján, határostól ketté metszve egy kis patak
által, mely vizáradások alkalmával bonn a hely-
ségben és határán nagy kárakat tesz, Székely-Ud-
varhely tölnyugsitva, egy mérföldre, Székely-Keress -
turtól kelet felé szintúgy 1. m. f., Parajd sóbá-
nya-helytől három m. f.; határával érintkeznek
észak-keletre Magyaros, délkeletre Bogoz, dél-
nyugatra Matisfalva, észak-nyugatra Déésfalva;
lakják többnyire reformált vallásu székelyek, szá-
muk 1859-ben 704 volt; szép templomuk, iskolá-
juk, derék anyamegyéjök van, melynek fiókjai
Déésfalva és Magyaros; az 1848-ik évi katholikus
évköny szerint itt csak két katholikus lélek volt,
kik a vágási anyamegyéhez tartoztak.

E faluból sok erdélyi adományos nemes nem-
zetség iratja magát. A leoréoíbb nemes-levél, mit
én olvastam, az, mely költ 1583. szept. 5-én mely-
nél fogva Agyagfalvi Foris Albert és János oda-
való íófő-székelyek (primipilus) új adományt
nyertek Agyagfalván és Bögőzben levő primipilaris
székely örökségökre; azutánjő aSaláthy-nemzet-
ségé, mely költ 1589. május 27-én s melynek ere-
jénél fogva Saláthy Balázs agyagfalvi lófő-székely
odavaló lófői udvarára és házára, úgy külső bir-
tokaira is uj-adományt nyert; ugyanez évben
ápril 3-án nyeri új-adománylevelét, odavaló házá-
ról és udvaráról Agyagfalvi Foris György; később

Birtokosok voltak még itt különböző idők-
ben: 1. Bogáthi Menyhárt, a ki több más helyeken
levő birtokaival együtt Agyagfalván levő s neki
fiágon örökjoggal, leányágon ellenben visszavalt-
hatólag adott részjószágát 1606. márczius 19-én
nejének Lozsonczi BánfFi Margitnak, mint szerel-
mes atyafiának, végh-igyományozta. 2. Karatnai
Alia Sámuel küküllő-vármegyei főispán és udvar-
helyszéki főkapitány, ki azt nejével, Bánffi Mar-
gittal, elhunyt Bogáthi Menyhárt özvegyével
kapta, s arra 1607. okt. 15-én királyi jogot nyert.
BánfFi Margit, férje halála után, Kékedi Zsig-
mondhoz menvén férjhez: agyagfalvi részjószágát,
mslyet ugyan előbbi férjétől végrendelet útján
nyert, de ellenm >ndás támidván , férjével Alia
Oámuellel örökösittetett meg, 1628. decz. 28-án
költ végrendeletében fiának, ugyan Alin Sámuelnek
hagyta o!y feltétellel, hogy ha mostani férjétől gye-
reke lesz, annak jusson egész bonyhai jószága; az
agyagfalvi Alia-birtokot később 1639. május 7-én
költ adománynál fogva I. Rákóozy György, Il-ik
Alia Sámuel özvegyének Lórántffi Katának s leá-
nyának Alia Margitnak adományozt i lehető királyi
jogával együtt, azon okból, hogy az anya özve-
gyi sorsa leánya véletlen hilála esetére biztosítva
legyen; ha pedig a leány az anyát túléli, ezen bir-
tok is szálljon rá vissza. 3 Derzsi Petki Ferencz,
a ki atyjának Petki Jánosnak, érdemeiért agyag-
falvi jószágára — melyet az előtt is békésen birt
— új-adományt nyert 1614 április 15-én fia há-
ború költségeinek fedezésére felvett 300 írtért
Kénosi Ferencznek adta el.

Az 1604-ki márczius 15-ki udvarhelyszéki
lustrakor nemeseknek és lófőknek írattak: Saláthi
Balázs, Sándor Mihály és Csíki Simon. Az 1702-ki
lustrakor Agyagfalván csak egy primori nemes
volt, Sándor György, lófő-nemes ellenben 3(5, kik
között van a Góró nemzetségnek is egy tagja; e
nemzetség adta Erdélynek a legújabb időben a
hires Góró őrnagyot, ki mint székely katonatiszt,
országgyűlési tag és tudomány kedvelő, s az er-
délyi múzeum első alapitóinak egyike, egyiránt
kedves emlékezetben él közöttünk.

Az 1722-ki összeírásban az itteni birtokolok
nincsenek névszerint feljegyve, csak annyi emlités
van téve, hogy van két czimerleveles (armalista)
nemes, 34 lófő-székely, öt primipilus-özvegy, 7
jobbágy, 4 czellengő, együtt 52 családfő. Ez össze-
írásban nevezetesek még im ez adatok: Agyag-
falva határa a természettől két részre oszlik, egyik
egészen északos, másik délnek fekvő, mindkettő-
nek földe hegyes, agyagos, vizenyős és kövecses,
nehéz mivelésü, jó megmivelést kivan, négy mar-
hával s háromszor kell vetés alá szántani; kevés
térsége van, inkább őszi gabonát terem, mint ta-
vaszit, erdőjén 100 darab sertést makkal tarthat,
tűzi- és épületfája elég; az 1722-ki évben volt a
faluban 106 ökör, 84 tehén, 16 tinó-borju, 2d ló,
65 juh és kecske, 242 sertés, 35 kas méh, mivelés
alatt 510 köböl férőü föld, miveletlen 50 köbölnyi,
őszvetés 205 köböl, búza és rozs szalmájában
3,153 kalongya, zab és árpa 92 kalongya, rét
65'/a szekér szénát termő; az összeírás évében
azonban termett 108 szekérrel; kikölcsönzött
adóssága 20 frt, kölcsönvett adóssága 459 frt.

Az 1770-ki nemesi összeiráskor kétségtelen
nemeseknek Írattak 1) Kantafalvi Rácz Béniám,
ki 1755-ben perbefogatott ugyan, de nemessége
el lőn ismerve. 2) Agyagfalvi Sándor Gergely. —
Az 1786-ki összeiráskor tett esküdti vallomások
az 1722-kivel majdnem mindenben egyezők; a
jobbágytelek kiterjedéséről azt vallják, hogy az
nincs meghatározva, ki nagyobb, ki kisebb; egyéb-
iránt egy hold két szebeni vékát tesz; a rétek
holdja ti mázsa szénát terem; ez évben itt birto-

máriás és húsVágáí joga mindenkivel közös, áéz -
mát 9-det nem fizetned. Az összes jobbágyok
(Colonus)' évenkinti szolgálata 3,300 naps'zám.
Megjegyzést érdemel, hogy az összeiró bi/.tosok
mellé adott 11 esküdt egyről egyig Írástudó szé-
kely volt, kik neveiket maguk irták alá. Az 1831-
diki népszámláláskor a lelkek Összes száma tett
572-őt; anya-megyéje ekkor is csak a reformátu-
soknak volt; 1854-ben a lelkek száma 728-attett.
Egy adat a székely faj szapora volta mellett.
Ennyit földrajzi és statistikai tekintetben ; nézzük
tör ténelmi Szempontból. (Folytatása következik.)
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E g y v e l e g .
** (Nöorvosok.) A „V. U." egyik közelebbi

száma ösmertette képben és leírásban Walker
Marit a hirneves amerikai nőorvost. Alighogy
ő elhagyta Angliát, hol előadásokat tartott volt,
egy mis nőorvos, Densinore Anna tr. érkezett át
a tengeren. Densmore Anna tr., a szülészet tanára
a new yorki orvosi kollégiumban (nők számára);
ezen állomásán kivül oly magánpraxisnak örvend,
melyet nagyobb városok meglehetősen hires férfi-
orvosai közül nem egy irigyelne tőle. — Aesculap
e.tanítvány i külső megjelenésében minden feltű-
nőt kerül. Női ruházatát megtartotta. A nyilvá-
nosságtól tart, s orvosi tekintélyek ítélete szerint,
felette kellemes lényével alapos szakismeret pá-

j ;
kosok voltak: 1) Agyagfalvi Sándor János, volt
nyolez ökrös jobbágya, 6 költöző zsellére. 2) Bor-
sai Nagy István, volt egy jobbágya. 3) Boros-
Jenői iiber báró Korda György, volt két ökrös
jobbágya. Együtt bírtak a falu nem szabad lakosi
12,773 D öl belső telket, 564/9 hold szántót.

„Egybehasonlitás kedveért ideigtatom az
1821-ki összeirás adatait is." Határuk — úgy
mondják az ekkor meghitelt esküdtek — jobban
termi a búzát és rozsot, mint a tavasznemüeket,
két jó erős marhával is lehet szántani, egy véka
vetés után lesz 3 kalongya rozs, két kalongya
búza; a kalongyát huszonkét kéve teszi; a rozs
kalongyája ereszt két vékát, a búza csak egyet.
Kereskedésök tárgya a sószállitás Parajdról, mely
nem felette messze (3 mérföldre) van; a korcs-

rosul, mely teljes öszhangzásban van az ujabb
tudomány elveivel.

•* (Londonb m) okt. 14-én reggel két kivé-
geztetés történt. Az egyik kivégzett Louis Bor-
dier nevű franczia volt, ki kedvesét ölte meg, s
bűnét a tett után azonnal bevallá. Ez nyugodtan
halt meg. A másik John Wiggars nevű angol, kit
szintén kedvesének meggyilkolásaért Ítéltek kötél
általi halálra. Kivégezteté3e borzasztó látvány
volt. Utolsó pillanatáig folytonosan azt kiáltá,
hogy ő ártatlan, s hogy kedvese önmaga gyilkolta
meg magát. A poroszlóknak meg kellett őt kötöz-
ni, 8 a hóhér csak nagy nehezen teljesitheté leg-
szomorúbb hivatalát. Néző közönség ez alkalom-
kor csak kis számmal volt.

** (A vöröshagyma mint óvszer a veteményi
szökönczj vagy az ugynevezet földi bolha ellen.
Belke műkertúsz azon észrevételt tette, hogy azon
veteményes ágyak, melyekben az előbbi évben vö-
röshagyma nőtt, a földi bolháktól megkiméltet-
tek. Minthogy ezen kártékony rovarok a vörös-
hagymás ágyakat kerülik, tehát azokba petéiket
sem rakják le, vagyis a nevezett ágyakban nem
létezhetnek ott kikelt állatocskák; melyek pedig
a közelből jönnek, sokkal kevesebb számuak. Ez
fontos a vetemínyágyakra nézve, melyeket, mi-
után az ültetendő gyenge növények kiszedettek,
egyébre is szoktak használni.

** (A kolera-orvosok visszatérése Montene-
gróból.) Az osztrák kormánytól s ennek költségén
Montenegróba küldött nyolez orvos (négy Bécs-
ből s ezek közt Machik Gyula hazánkfia, kettő
Prágából s kettő Triestből), miután a kolera a
fekete hegyek közt már egészen megszűnt, előbbi
állomásaira visszatért. Elutazásuk előtt Miklós
fejedelem, nekik fejedelmi székhelyén, Cettinjében
bucsulakomát adott. Azontoastot, melyet ez alka-
lommal az orvosok nevében Löw orvostudor (a
bécsi közkórházból) szerb nyelven a fejedelemre
köszöntött, Philippojovich Péter tanácselnök
viszonozta, az osztrák császárt.éltetvén, ,,a ma-
gasztos fejedelmet, ki ismételve részesité a mon-
tenegroiakat hatalmas védelmében s most is, mint
mindenkor a szükség és nyomor idejében a Fekete
hegyek fiainak áldásteljes s«gélyt küldött. , Erre
a fejedelem első szárnysegéde a fennérintett orvo-
sokra franczia nyelven mondott toastot. A lakoma
után a fejedelem mindegyik orvosának kezét szo-
ritotta és L. orvostudornak, ki köztök egyedül
volt jártas a szerb nyelvben, és tiszttársainak
köszönetét fejezte ki azon önfeláldozás és ernye-
detlen buzgalomért, melylyel veszélyteljes missió-
jokat teljesítek. — „Sajnálom," rekeszté be sza-
vait a fejedelem franczia nyelven, „hogy I. Danilo
montenegrói rendje Osztrákhonban még nincsen
elismerve. Reményiem azonban, hogy_ e rend a
császári kormánytól nemsokára el fog ismertetni
és szerencsésnek érzem magam, hogy majd akkor
mai vendégeim az osztrák császár s magyar király
alattvalói közt elsők leendőnek, kik e kitüntetés-
ben, az egyedüliben, amelyetnyujthatok,részesülni
fognak. Miután erre az orvosok a fejedelem kör-
nyezetétől a legszivélyesebben elbúcsúztak, Phi-
lippojoich tanács-elnöktől vezérelt küldöttség Cat-
taroig kisérte őket.
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[rodalom és művészet.
** (Izsó Csokonay-szobráról) Gondy és Egey

debreczeni fényirdája fényképeket készitett, me-
lyek e szobormű kitűnősége felől tesznek bizony-
ságot. — Izsó jelenleg Pestén van ; Pákh Albert
mellszobor-mintáját hozta magával; ez is megle-
pőleg hasonló az eredetire. — Jelenleg Bécsbe
megy jeles szobrászunk, hogy munkát keressen
valahol, mert itthon nem talál.

— (Fessler hires „Magyarok történetének")
uj kiadása jelent most meg német nyelven Lip-
csében Brockhausnál. Klein Ernő dolgozta újra
és látta el jegyzetekkel, Horváth Mihály pedig
előszóval látta el, az egész mű 16—20 füzetre
terjed, s most a 4-ik füzetet bocsátották ki. Min-
den füzet ára 20 német garas.

= („Kalauz") czim alatt „a tanügy és nép-
nevelés barátai számára" szerkesztett lap mutat-
ványszámát vettük. E lap Pécsett jelenik meg, s
már a 4-ik évfolyamban jár, de most nagyobb és
terjedelmesebb lesz, mint eddig. Szerkeszti Szau-
ter Antal. Előfizetési ára: félévre 2 ft., negyed-
évre 1 ft. 30 kr.

** (,,Vngarische Revue") czimü folyóirat fog
megjelenni Lipcsében. A hires Brockhaus fogja
kiadni egészen olyan alakban, mint a minő a párisi
„Revue des deux mondes." Szerkesztője lesz dr.
Riedl Szende, s munkatársai közt olvassukHenszl-
mann Imre s többek nevét. Czélja a vállalatnak:
megismertetni a művelt külfölddel a magyar tudo-
mányos és irodalmi mozzanatokat.

** (Corand Károly franczia nyelvtanártól)
e czim alatt: „Poéme sur le Couronnement de
L. L. M. M. le roi et la reine de Hongrie" fran-
czia költemény jelent meg a koronázás dicsőité-
sére. Ugyanő „A la Hongrie" czimü ódát adott
ki, és sajtó alatt van tőle a ,,Le drame de Quere-
taro" elégia.

** (Bánó Józseftől) röpirat jelent meg, azok
a czikkei, melyeket a „Pesti Napló"-ban Kossuth
28-iki levelére irt. Ára 20 kr.

** (A nemzeti színház) irói-dij nélkül engedi
át a műkedvelő-társulatoknak az eredeti és fordí-
tott színműveket, oly föltétellel azonban, hogy a
jövedelem tíz százalékát a színházi nyugdíj alap-
jára — mint különben is jótékony czélra — fizes-
sék. Feleki Miklós, mint a nyugdíjintézet jegyzője,
fölhivja most a műkedvelő társulatokat e tiz szá-
zalék befizetésére, miután az intézet jövedelme
Ugy is 3000 frtnyi évi hiányt mutat föl, melynek
az eddigi adományok mostanáig csak felét fedezik.

** (Debreczenből) írják, hogy a szinházat na-
gyon pártolják, s a színészekkel meg vannak elé-
gedve. A tudósító kiemeli az intendáns — Kiss
Sándor — ügybuzgalmát és sikeres működését s
a színházi bizottság, s abban különösen Kom'óssi
Imre és Kerekes József urak) érdemeit.

— (A magyar gazdasszonyok) hangversenye,
okt. 30-ikán a vigadóban, sikerültén folyt le;
Humán dalait, Plotényi hegedűjét kiváló tetszés-
jelekkel kisérte a közönség. Füredi népdalai a
régi hatást tevék; Lendvayné alkalmi szavallata
8 a többi pont is általában a közönség tetszése
közt folyt le. .

— (Uj zenemüvek.) Rózsavölgyi és társa mű-
kereskedésében megjelent: 1) Non ti scordar di
mé — „Ne feledj eí «ngem," románcz, eopran s
tenorra, zongorakisérettel. Szerzé Boccolini Hec-
tor, ára 60 kr. — 2) Magyar nóták, zongorára,
Németh Jánostól: ö t forintos. Lefelé folyik a
Tisza. Böszörményi-jjóta. Fityoros. Mártogató.
Czifra nóta. Ára 70 kf.' - 3) „Elfogyott a bankó."
Csárdás zongorára, Matók Bélától. Ára 60 kr. —
Szintén Rózsavölgyinél megjelent: 4),,Lajos bácsi
dalai." Zongorára irta s a honvédegyleteknek
Árpád Jenő; ára 50 kr. — 5) „Kossuth Lajos
nagy hazánkfiának Lajos bácsi nótája." (Kossuth-
induló.) Szövegét irta Kunsági; zenére alkalmazá
Németh János. Ara 80 kr.

Egyház és iskola.
** (Aradon) a főelemig tanárok fizetése 720

frtra emeltetett, a külvárosiaké 620 frtra. A két
protestáns egyháznak a közlegelőből egy sessio
földet szakítanak ki.

** (A nagyváradi kath. fógymnasiumba)
1867/8. tanévre bejegyzett tanulók létszáma ösz-
ezesen 721. Ezek közül vallásra nézve 399 római
katholikus, 151 görög sz. kath., 38 görög keleti,
8 ágostai, 25 helvét, 100 héber vallásu. Nemzeti-
ségre nézve 517 magyar, 12 német, 174 román, 6

T A R H Á Z.
szláv, 10 ruthen, 1 cseh, 1 örmény. A héberek —
kettőt kivéve — mindnyájan a magyar nemzeti-
séghez Íratták be magukat. A németek közül egy
poroszországi születésű.

Köziutézctek, egyletek.
** (Magyar tud. akadémia.) Az okt. 28-kán

tartott philosophiai, törvény- és történettudomá-
nyi osztályülésben — mely egyszersmind összes
ülés is vala — Kubinyi Ágoston elnöklete alatt,
Kőnek Sándor t. tag olvasta „A nemzetek élete a
párisi világkiállitáson" czimü értekezését. Kimu-
tatta, mily feltünőleg közelebb járt a jelenlegi
kiállítás a két megelőzőnél a czél megközelítésé-
hez. A mi a kitüntetéseket illeti, Ausztria (bele-
számítva ezúttal a magyar korona tartományait is)
ezekben kedvezőleg részesült; mert mig kiállítá-
sainak aránya a többi összes kiállításhoz 6%, ad-
dig az általa nyert jutalmak az összes jutalmakkal !

szemben 63/,0%-ra rúgnak. — Kőnek után Hun- •.
falvy J . Palgrave angol utazónak Arábiában tett j
fölfedező utait ismertette. Ezután összes ülési
tárgyak következtek, azok közt bizottmányi jelen-
tés a Konstantinápo'yba küldendő deputácziót
illetőleg. A bizottság egy egész expedieziót óhajt
küldeni, s tagokul ehhez kijelöli Toldy Ferenczet,
mint a középkori codexek tanulmányozóját, Ipolyi
Arnoldot mint archaeologot, Vámbéryt az orien-
talis dolgokra, Télfy Ivánt a görög okmányok
megvizsgálására, s végre Pulszky Ferenczet, a ki
saját költségén ajánlkozván a bizottsághoz csat-
lakozásra, elnöknek választatott. Azonban az ér-
tekezlet tudja azt, hogy az akadémia jövedelmei
nem engedik meg ezen utazás költségeinek fede-
zését: azért az elnök úrhoz, mint egyszersmind
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez fordul ké-
relmével, hogy az 1868. évi állam-butgetből az
expediczió kiadásai fedeztessenek. Az útra indu-
lás, kedvező eredmény esetére, april vagy május
hóban történnék meg. E terv elfoggadtatott.

** (Az országos honvédgyülés) be van fejezve.
Határozataiból kiemeljük, hogy a belügyminiszter
által ajánlott „honvédsegélyző egylet" czimét
nem fogadják el, s tovább is a „honvédegylet"
czimet használják pecsétjükön. — Elhatározták,
hogy a képviselőházhoz is adnak be a honvéd-
ügyben egy emlékiratszerü kérvényt. Megválasz-
ták a központi bizottmány tagjait. Egyesek több
honvéd-ereklyét adtak át megint. A „Honvéd"
lap pártolását s az aradi szoborra leendő gyűjtést
is elhatározták. Végül a gyűlés az elnök és a haza
éltetésével oszolt el.

** (A képzőművészeti társulat) igazgató-vá-
lasztmánya f. hó 19 én tartott rendkívüli ülésében

album-bizottság jelentést tett eljárásáról, 8az
bemutatá az idei első albumlapnak Pollák testvé-
rek műintézetéből kikerült „Gödöllő" czimü mű-
lap próbanyomatát, melyet Keleti Gusztáv készi-
tett, a választmány egyenes megbízásából. A mű-
lapot helyeslőleg fogadták el. Keleti Gusztáv
társulati szerkesztő, a m. kormánytól nyert meg-
bizás és utisegély folytán huzamosabb időt ké-
szülvén külföldön tölteni, szerkesztői hivataláról
lemondott, hivatalbeli utódjául a választmány
Maszák Hugót szólította föl.

** (A nemz. színház nyugdíjintézet) ügyében
Somssich elnök, Jókai választmányi tag, és Feleki
jegyző múlt vasárnap kérvényt nyújtottak át a
belügyminiszterhez, ki e tárgyban közreműködé-
sét a legszivélyesebben megígérte. Egyszersmind
azt is kinyilatkoztatá, hogy a kormány komoly
gondoskodás tárgyává tette a nemz. színház ügyét
s a jövő évi költségvetésben már okvetlenül bemi-
fogíaltátik a szinház fenntartására kivántató évi
segély. Ez alkalomból a „Hon" figyelmezteti egy-
szersmind azon hazafiakat, kik a nemzeti szinhá-
zat adományozásban szándékoznak részesíteni,

** („Demokrata kör'1) név alatt társulat van
alakulóban Pesten. A felszólítást aláíró m. e. 50
név közt ott látjuk Vidacs János, Csernátony La-
jos, Böszörményi László, Heckenast Gusztáv ne-
veit is.

** (Az „Anglo-Hungarian bank") alapszabá-
lyait Ő Felsége szentesítette.

** (A magyarországi müegylet) mostani álla-
potáról a .,Fővárosi Lapok" tárczája a napokban
egy szakismerettel irt czikket közlött. írója Keleti
Gusztáv, melegen ajánlja e hazai intézet pártolá-
sát, mely szükséget pótol, a mennyiben nálunk
egyetlen közvetitője a haladottabb külföld mű-
vészetének.

** (A váczi fegyház bérlete) ez év végével le-
járván, a külföldön is jó hirü Első magyar szalma-
kalapgyár tulajdonosai, felterjesztést intéztek az
igazságügyi minisztériumhoz, melyben 200 fe-
gyenczek gyári munkáltatásra való állandó áten-
gedését kérik. Az ajánlat elfogadásával az állam
jövedelme évi 1500 fttal növekednék, a fegyen-
czek köszhasznu, népies iparágban fokozatos ok-
szerű kiképeztetést nyernének, mindenekelőtt pe-
dig mód nyujtatnék egyik sürgetőbb fegyházi
reformra, t. i. a tápbérletnek a munkabérlettől ki-
sérletképen való elkülönítésére. Kőnek egyetemi

; tanár a beadványhoz csatolt magánvéleményben
\ kiemeli a szalmafonás, mint népipar felkarolásának
nemzetgazdasági fontosságát, főkép hazánk föld-
mivelő osztályára nézve, statistikai adatok nyo-
mán felemlítvén ama roppant összegeket, melyekre
Olaszországban, Helvetiában és Angliában a szaí-
mafonatok és szalmakalapok kiviteli forgalma rug.
A fegyenezre nézve, kiszabadulása után valódi
áldás oly kézi munka elsajátítása, melyet önállóan
minden tőke nélkül családostul folytathat, s mely-
hez a legszebb és legalkalmasabb nyers angyagra
hazánkban majdnem ingyen szert tehet.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (A magyar kir. kereskedelmi minisztérium)

megengedte, hogy a hirlapokra minden postahi-
vatal fogadhasson el előfizetést, egyenkintlOkraj-
czárnyi díjért, mi által fölöslegessé lesz az előfize-
tések külön beküldése, s azonkívül 11 krral olcsóbb
is az eljárás. Ugyancsak a keresk. minisztérium
abban is megegyezett a bécsivel, hogy pénzkülde-
mények távirati utón is történhessenek, természe-
tesen oly állomások közt, hol fiókpénztárak van-
nak. Bécs és Pest közt a táviratilag küldhető leg-
nagyobb összeg 5000, a többi állomáson 1000, a
legkisebb összeg pedig 50 ftban van megállapítva.

** (Somoskeöy Antal dohánya) a párisi nagy
tárlaton oly rendkívüli feltűnést okozott, hogy
habár elkésve jelentetett be, és szabályszerüleg
semmi kitüntetésre nem lehetett igénye, kivétel-
képen mégis bronzérmet kapott. Megjegyzendő,
hogy bronz-éremnél feljebbvalót semmiféle más
dohány sem kapott.

(A m. kir. vasutépitészeti izgazgatóság) a
nagyvárad-kolozsvári vasútépítéséhez szükségelt
talpfák szállítására pályázatot nyitott.

Közlekedés.
(A lánczhid) díjmentessé tétele iránt egy

terjedelmesebb czikk jelent meg a ,,P. N."-ban,
mely adatokkal mutatja ki, mily nagy akadálya az
ipar és kereskedelem fejlésének e dij. Egyszers-
mind sürgeti, hogy építtessék még két hid, egyik
a Gellérthegygyel szemben, a másik a Margit sziget
alatt. Tudvalevőleg a lánczhid társulat azt a ked-
vezményt is nyerte volt, hogy mig a lánczhid
iránti tulajdonjoga tart, egy mértfoldnyi távolban
ne legyen szabad hidat épiteni.

f (A temesvári kereskedelmi és iparkamara)
a minisztérium által véleményezés végett elébe

hogy adományaikat nem lesz czélszerütlen egye-
nesen a nyugdijintézethez küldeni, mivel azok az
országos segély mennyiségén nem változtatnak, a
nyugdíjintézetnél pedig érezhető hiányon segí-
tenek.

** (Nemzeti muzeumunk) részére Rómer Flóris
nevezetes csereviszonyt kötött, a párisi „Jar-
din desPlantes"tal. Rómer egy kis láda magyar-
országi kövületet nyújtott át, mely annyira meg-
tetszett e nagyszerű párisi intézetnél, hogy azon-
nal szabad választást engedtek neki minden oly
tárgyból, mi ott több példányban van meg. Ennél-
fogva Rómer már ia két láda becses tárgyat indí-
tott útnak a múzeum részére.

terjesztett vasúti tervezetre nézve némely igen
lényeges változtatást javasolt okt. 23-kán tartott
ülésében. Nagy-Becskerek nemNagy-Kikindával,
hanem egyenesen Temesvárral kötendő össze; a
Bánság Erdélylyel való összekötése a hátszegi
völgyön át, s a Duna áthidalása nem Bezdánnál,
hanem Erdődnél létesítendő; végre Sziszeket is
Károly várossal kell összekötni, mert e nélkül
Fiume Trieszttel nem fog versenyezhetni. Ez
értelemben mind a minisztériumhoz, mind az or-
szággyűléshez kérvény fog beadatni.

•f (Az első magyar gőzhajó-társaság) köze-
lebb 3000 darab uj részvényt bocsát ki 200 ftjával,
8 e 600 ezer forinton szállító-hajót szerez be.
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Helléklet a Vasárnapi Újság 44-ik számához 1867.
Mi újság?

** (Aképviselöház)okt. 30-án tartott ülésében
a 10-ek bizottsága beadta véleményét Böszörmé-
nyi kiadását illetőleg. Elvül fölállítván, hogy
olyan tettért és szóért, a mit képviselőként tesz,
mond a képviselő, csakis az országgyűlés Ítélhet
felette; másnemű tetteiért mindannyiszor ki-
adandó az illető forumok kérelmére, — kiadatá-
sát hozza javaslatba. Ekkor azonban elnök beje-
lenti, hogy Kossuth Lajostól levél érkezett, mely-
ben tudatja, hogy ő hatalmazta föl Böszörményit
levele közlésére. Egyszersmind Böszörményi is
bemutatja Kossuthnak egy erre vonatkozó leve-
lét. Ezeknek folytán a tárgyalás ez ügyben elha-
lasztatott, kinyomatandók lévén előbb az uj ok-
mányok. — Ezután a belügyminiszter felelt
Kovács László és Almássy Sándor interpelláczió-
jára. A kormány — úgymond — a törvényeket
köteles védeni, s törvényt védett, midőn Eger
ráros ama végzését, melyben bizalmat szavazott
Kossuthnak, ki az uralkodo-ház és hazánk össze-
férhetlenségét kimondta, megsemmisitni rendelé,
8 ezt foganatositás végett Hevesmegyéhez küldé.
A megye azonban megtagadván a rendelet vég-
rehajtását, nem volt más eszköz, mint azt kir.
biztos által hajtatni végre. Mihelyt e czél el lesz
érve, Hevesmegye önkormányzata — a miniszter
ugy hiszi, hogy mielébb — helyre fog állíttatni.
A többség helyeslé e választ. Kovács László meg-
elégedett vele, de Almássy Sándor nem. O —
mint monda — azt hiszi, hogy a kormánynak
nem volt joga a felfüggesztésre, s ezért uj indit-
ványt fog beadni. Hosszú és zajos vitatkozás ke-
letkezett e kérdésbe'n.

** (Király Ő Felsége) tiszteletére Parisban a
városháznál okt. 28-kán nagyszerű lakomát ren-
deztek. A lakoma vége felé Napóleon császár
következő toasztot mondott: „Az ausztriai Császár
s Erzsébet császárné egészségeért, kinek távollé-
tét élénken sajnálom, emelek poharat. Kérem Fel-
ségedet, fogadja ezen toasztot mély rokonszen-
vünk kifejezése gyanánt, Felséged személye, csa-
ládja s országa iránt." — Király Ő Felsége meg-
ható hangon következő szavakkal válaszolt: „Síre!
A Felséged által reám imént mondott toaszt igen
meghatott engem. Midőn néhány nap előtt Nancy-
ban őseim sírját meglátogatám, nem fojthatám el
egy óhajtásomat. Ugyanis ezeket mondám magam^
ban: Vajba ezen, egy nemeslelkü nomzet gondvi-
selésére bízott sírba eltemethetnők mindazon
viszályokat, melyek a haladás és czivilizáczió
pályáján való előmenetelre hivatott két országot
egymástól elválasztottak. Vajha egyetértésünk
által ujabb zálogát adhatnók a tartós békének,
mely nélkül a nemzetek nem virágozhatnak! —
Köszönöm Paris városának a részemre készitett
fogadtatást; — mert napjainkban az uralkodók
közt való barátságos viszonyok és jó egyetértés
kétszeres értékkel birnak, ha a rokonszenveknek
a nép törekvései szolgálnak alapul. — A császár,
a császárné, a császári herczeg, Francziaország
és Paris város jóllétére emelem poharamat!"
Ezen köszöntés alatt és utána is lelkes tetszés-
nyilvánitások voltak hallhatók.

** (Dessewffy Emilnek) közelebb az előkészü-
letek zaja nélkül, csupán egy környék lakóinak
jelenlétében emlékszobrot emeltetett özvegye, a
nagymihályi temetőben. Az emlék karsztimárvány-
gránitból van, és felirata egy kis élettörténet.
Kauzer Jakab pesti szobrász faragta Skalniczky
rajza szerint.

** (Erdély főtörvényszéke) újévkor Pestre
tétetvén át, az igazságügyér felhivta Pest városát,
hogy a kúria közelében alkalmas helyiségeket ke-
ressen.

** (Kossuth Lajos) harmadik levelét, melyet

a Napló nem közölt, közölte a „M. U." okt. 31-iki
számában.

** (A pestvárosihivatalnokok) fizetését 10—20
perczenttel fölemelték a nagy drágaság miatt, de
csak nov. elsejétől áprilisig.

** (Gr. Széchenyi Ödön) előengedélyért folya-
modott Buda városnál gőzgép felállítására, mely
az alagút közelében személyeket és árukat szál-
litana a várba.

** (Földváry Károlyt, a vitéz honvédezredest,)
Kassán folyó hó 26-án a honvédek nagy ünnepély-
lyel fogadták. Az ezredessel Kassára fivére Sán-
dor is megérkezett. Mivel az ezredes jöttét meg-
érkezése előtt csak rövid idővel érkezett távsür-
göny tudatta, a fogadtatás ünnepélyességét nem a
nagy néptömeg, hanem csak a forró szeretet s a
viszonlátás öröme tette ünneppé. A lelkesülés
nagy volt. A kilépő ezredest Dőry János a hon-
védegylet nevében üdvözölte.

** (Wladár Tamás,) Deák-párti követjelölt
Zemplénben, a homonnai kerületben egyhangúlag
megvál asztatottt.

** (Napóleon császár mintaházai.) Napóleon
császár a világkiállitáson saját tervezetü mintaháza-
kat állított ki, melyek sok tekintetben figyelemre-
méltók; még inkább olyanokká teszik a császárnak
tervei. Három szoba van bennök, melyekben egy
család tisztességesen elélhet, és az egész ház min-
denestől együtt 500 forintba kerül. Hihetetlen, de
igaz. Azonban felvilágosításul hozzáteendő, hogy
csak az államnak kerül annyiba, ki a hozzá való
kellékeket más utakon, módokon szerezheti meg,
mint egy magán vállalkozó. Denique az államnak
egy ilyen ház előállítása csak 500 forintjába kerül,
s Napóleon császár azért elhatározta, hogy Paris
egy részét beépítteti ilyen házakkal, s becsületes
szegény családokat, kikre mocsok vagy másnemű
rósz nem bizonyítható, hausherrekké tesz ezekben
oly módon, hogy az illető 500 forintot, 20 év alatt
kötelesek megtéríteni kevés kamattal-. így egész
országát beépítheti, s a népboldogitás eszméjének
tehet annyit, a mennyit kivüle még nem tett egy
uralkodó sem.

** (Örült ember lapja.) Vasárnap reggel egy
uj német lap első száma jelent meg Pesten, melyet
a ki kezébe kapott, ugyan elcsodálkozhatott. Az
egész a legszörnyübb értelmetlenségek zagyva-
léka, minőhez hasonlót még alig nyomattak. Erre
természetesen a városkapitányság is figyelmes
lett, nyomozást rendelt, a kisült, hogy a szer-
kesztő W—n, ki egymaga irta az egész lapot —
őrült. Most a Rókus-kórház elmebeteg osztályá-
ban van letartóztatva.

** (Csaló.) Pár hét óta gróf Eszterházy Osz-
kár név alatt egy állítólagos jamaikai egyén tar-
tózkodott a fővárosban; most kisült, hogy nem
gróf hanem csaló.

** (Halálozás.) Howe Illés, a nálunk is any-
nyira divatban jött varrógépek feltalálója, Massa-
chusetts államban jobb létre szenderült. Eleinte
egyszerű munkás volt, és sok ideig kellett küzde-
nie, mig találmányával általános elismerésre ta-
lált, így lőn aztán gazdaggá és több millió va-
gyont hagyott hátra.

Nemzeti színház.
Péntek, okt. 25. Először: „Az üldözött honvéd." Eredeti

dráma 4 felv. Irta Szigligeti. — Szigligeti ez uj darabját
átalában kedvezően fogadta a közönség. Hatásos jelenetei,
az érdekes korrajz s néhány szerencsésen kidomborodó jel-
lem-alak, a termékeny szerző ujabb müveinek egyik leg-
jobbikává teszik e drámát. A sikerben az előadóknak is
szép része van, kik a szerzővel együtt többszöri kihívásban
tapsban részesültek. Közelebbről bővebben szólunk róla,
mert azt hisszük a repertoir egy gyakran előadandó darab-
bal szaporodik ez uj műben.

Szombat, okt. 26. „Dózsa György." Eredeti opera 4
felv. Zenéjét szeri. Erkel F.

Vasárnap, okt. 27. „Az üldözött honvéd," másodszor.

Hétfő, okt. 28. „Az üldözött honvéd," harmadszor.
Kedd, okt. 29. „Boryia Lucretia," Opera 3 felv. Zené-

jét szerz. Donizetti.
Szerda, okt. 30. „Idegesek." Vígjáték 3 felvon. Irta

Sardou, ford. Szerdahelyi.
Csütörtök, okt. 31. Az összes énekkar-személyzet ja-

vára: „Faust." Opera 5 felv Zenéjét szerz. Gounod.

Szerkesztői mondanivaló.
— Kolozsvár. K. K. Az érdekes czikket mielőbb kö-

zölni fogiuk. A tudósítást is köszönettel vettük.
— B.-I\-Kajar. N. Á. A kérdezett czélra sajátképeni

alap nincs ugyan, valószinü azonban, hogy a benyújtandó
kérvény egészen eredmény nélkül nem maradna; kísérletet
mindenesetre lehet tenni.

— Sz.-Fehérvár. F. M. K. A„P. ü . " reklamált SO-ik
száma végkép elfogyván, a kívánság nem volt teljesíthető.
De rajta leszünk, hogy egy példányt szerezzünk belőle va-
lahonnan, hogy ily hű, régi előfizetőnknek szolgálhassunk
vele, s lapjait teljessé tehessük.

— F.-Csa j . P. S A régi dal, ugy hiszszük közölhető
lesz. Örülünk, hogy észrevételeink szívesen fogadtattak.

— Kőrösmező. S. Gy. A kívánt két számot elktildöt-
tük. Egyébiránt csodálkozunk a lapok gyakori kimaradásán,
miután kiadóhivatalunk értesítése szerint, az ugyanoda
járó másik példány, mely ezzel egy községbe küldetik,
mindig rendesen megérkezik, mi arra mutat, hogy a hiba
nem itt van.

SAKKJÁTÉK.
— (A pesti sakk-körben) ma, nov. 3-án d. u.

3 órakor sakk-tornát rendeznek, melyhez idege-
neket is szívesen fogadnak.

414-dik sz. f. — K I i n g J . - t ő l .
(Az angol tornában harmadik dijat nyert feladvány.)

Sötét.

a b c d e f g k
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 408-dik számú feladvány megfejtése.
(Szirmay Jánostól, KöniggrStzben.)

Világos. Sötét.
| 1. Bc7—d7 d4-c2:A)
! 2. Vg8—d5:f Kd4—d5
í 3. Hd6-e4f Kd5-e4:
i 4. d2—d3fmat.

Sötét.
1 Hal-b3
2. Fc2-b3: Kd4—cö
3. Hd6—c8 tetsz. sz.
4. Vg8-dőfmat.

I Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
| — Pesten: Rakovszky Aladár. — A pesti sakk-kör.

Világos. A)

A 409-dik számw feladvány megfejtése.
(Klett Fülöptől, Ludvigsburgban.)

Világos. Sötét. Világos. S 8 t é t

1. Fe6~-d5 Kg6—f.6: 1
2. Bh8—d8 tetsz. éi. 2. Kg4—f5
3. F v. B ad mattot. 3. Bh8—h7fmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — Pesten: Rakovszky
Aladár. — A pesti sakk-kör

HETI-NAPTAR.
Hónapi- és

hetinap
Katholikas és protestáns

naptár

31 Vasár.
41 Hétfő
5 í Kedd

Szerda
Csőt.

81 Péntek
9 Szóm.

November
F 21 Hubert p.
Bor. Károly
Imre herczeg
Lénárd hitv.
Engelbert pk.
Gottfried püsp.
Tivadar vért.

F 20 Ida
Bor. Károly
Imre
Lénárd
Adolf
Gottfried
Tódor

Görög-orosz
naptár

Hold változásai. <g

Október (ó)
J22 A 20 Albina
123 Jakab
í 24 Arethas
||25 Marczian
'|2C Dömötör
27 Nestor
28 Terencz

Holdtölte kedden,

Izraeliták
naptara

N a p
hossza ! kél ]nyug.

d. p.
4 40

Marchesv.
5 Ahitofel
6 B.Jer.elp.
7 Áron
8 !<lor
9 Félb. Sán-

10 Amián
l l S a b . W a j .
12-én, 2 óra 26 perczkor reggel.

t. p.
220 34
221 34
222 35
223 35

ó. p.
6 46
6 48
6 50
6 52

224 35j6 53
225 35j6 55
226 36S6 5G

H o l d

hossza | kél ' nyűg.

f. p.
298 1
309 53
321 52
334 4
346 34
359 25

12 42

ó. p.
este
l 7
1
2

ó. p.
10 11
11 8

40 j regg.
91 0 9

2 37! 1 12
3 5! 2 18
3 34 3 25

TARTALOM.
Damjanics János (arczkép). — Viharos éj. — Istené

.ügyem! (folyt.). — Vándorlásaim és élményeim Persiában
j (folyt, képpel). — Az uj-caledoni vampyr (képpel). — A
zólyom-lipcsei vár (képpel). — Guyon sírja (képpel). —

í Agyagfalva és az agyagfalvi tér. — Egyveleg. — T á r h á z :
\ Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. — Közintéze-
! tek, egyletek. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közleke-
I dés. — Mi újság? — Nemzeti szinház — Szerkesztői
! danivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.

mon-
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t l l
HIRDETÉSEK.

Nagybani
eladás. Dietrieh és (Mseidig Részletbeni

eladás.

első pesti különleges

thea és rum-raktára
A „THEA NÖVÉNYHEZ"

Pest, belváros kig> ótér. gróf Teleki-féle házban,
ajánlja mindennemű chinai és chinai-orosz-theával ellátott legnagyobb raktárát; finom
és legfinomabb minőségű fehér és barna Jamaica rumot, eoftnae és arrakot; finom fran-
cziarbelga és hollandi likőröket, spanyolbor és pezssöborokat; franczia, schweiczi s
ausztriai choeholadét, valódi angol thea-süteményeket stb., azon biztosítás mellett: mi-
szerint azon bizalmat, melyet eddig a nagyérdemű közönség részéről kiérdemelni szerencsés
volt, _ a jövőre nézve is tántorithatlan szilárdsággal megőrizni főfeladata leend.

• T 1 pint brasiliai rum ára üveggel együtt 1 forint. " ^ 8
Az áruczikkek tiszta Ízléséért jótállás biztosittatik, — mert a theák nincsenek kitéve a különféle fűszerek, sajt,
hering, petróleum stb. ártalmas kipárolgásainak, mint a csemegekereskedésekben.

Levélbcli megrendelések, az áruczikkek értékével felérő összegig postai vagy vasúti utánvét mellett g y o r s a n és
pontosan eszközöltetnek. — Teljes árjegyzékek, kívánatra bérmentesítve küldetnek meg. 2302 (3-0)

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

gyáraiból, u. m.
Moét ACliaiidoii a Epernay ciémant

rosé í ft. 50 kr.
Napóleon grand vin á Ay créiiant

rosé í ft. 50 kr.
A fentebbi fajokból V» palackok-

ban 1 fc. 50 kr
A pénzösszeg beküldése vagy utánvét

mellett alulírottnál megrendelhető.
A pakolás ingyen. 20 palaczk vétel-
nél 5° „ engedetik. 2289(3-50)

Alexander Floeh,
in Wieu, Ober-Dóbling Nr. 28.

Titkos betegségek
és súlyos ntóbajat ellen, sokévi tapasz-
talás s a világhírű Ricord (egykori pá-
risi tanárának) módszere után, siker

biztosítása mellett, rendel

orvostndor.
Lakása Pesten, váezi-utcza 15. sz., a

korona kávéház mellett
f|^^ Elfogad naponkint tt órá-

tól l-ig. 2234 (10—12)
Megkereshető levél által.

Aiánlatraméltó minden háztartáshoz!
Legkitűnőbb

FŐZŐEDÉNYEK
besemeri aczéllemezből, bel-
sőleg kettősen czinezve, u. m.
fazekak, rézserpenyök, sii-
töserpenyők, hal- és spár-
gasiitük, burgonya- ésbor-
súfözök, cotteletrostélyok,
gözkasserollok, pudding-
formák, hóverőíistök stb.

A tejgazdasághoz: tej-
vedrek zárral 1—20 pintre,
tejmedenczék, tejfözök,
tejsziták, tej szűrök és fölö-
zökalanak stb.

V e n d é g l ö h á z a k n a k :
Bainmari-tálczák, Bain-
mari-fazékak, kasserolok
és platfondok szárnynyelek-
kel stb.; ajánlja nagy válasz-

Jjtékban 8 jutányos árakon

2277 (3-4) Forstinger Albert HL,
házigazdaság s konyhaeszközök első raktára Pesten, Dorottya-utcza, Wurmudvar.

Használati utasítások s képes árjegyzékek ingyen szolgáltatnak.

1864-ki jegyek5 húzás
évenkint

húzás űeczember 1-én, fönyervény V4 millió forint.
kaphatók alulirtnál készpénzért a napi árfolyam szerint, és havonkinti részletfizetés
mellett 10 Ircos eredeti mailandi jegy ingyen-hozzáadásával, melynek szinte

4 huzasa van évenkint.
12 havi részletekben 7 forint 50 krval.
24 „ ,. 4 ftjával.
az 60 forintos jegyre a fele ár fizetendő. " W i
. 1 darabra Z forintjával és 50 krajczár bélyeg-
• 10 „ egy darab ingyen.

Társasjátékok:
I évnegyedenklnt 4 forint, 20 darab valamennyi ausztriai sorsjegyre, egy

badeni 35 forintos jegy hozzáadásával,
25 részfizetésre. A befizetés nem fog elveszni, minthogy a társasjáték bevégeztével

| a sorsjegyek eladatnak,és az egész előadási öszlet a 20 részvevő között felosztatik
mindennemű értékpapírokra, visszafizethető akár egy-
szerre, akár részletekben.

F~ Vidéki megbízások pontosan teljesittetnek.

1 5 KÁROLY JÓZSEF, 6

Iváltó-üzlete Pesten, harminezad-uteza 3. sz. alatt

Legújabb chmisettek, kalapfátyolok,
gallér és hajtókák, nyakravalók, főkötők, zsebkendők, csipkék, crinolinok, himzett

betétek és szélek, szövetek stb.

Női vászonkészletek és bármely rulia készítés
yánkosok, ingek, alsó-szoknyák, nadrágok, korsettek, fésülő-köpenyek, haris-

nyák stb.

Gyermek vászonnemii és keresztelő-készletek
és más számtalan uj divatezikket legújabb minta után ajánl

„-o T Ü R S C H F.
Pest, váczi-uteza, a „nagy Kristóf" mellett.

Raktári árszabályt kivonatra bérmentve küldök.

Fontos hirdetmény dohányzók számára.
Pipák, szivarpipák ős szivarszipkák, különféle csinos formában agyagképlési

likacsos-faszénből (plastisch-poröser Holzkohlen), azon tulajdonsággal birnak, hogy
a dohányzásnál a dohány rósz izü alkatrészeit: amoniak stb., de leginkább az egész-
ségre nézve oly káros nikotin-mérget tökélletesen fölszivják. E gyártmányok továbbá
azon rendkivüli kellemességet nyújtják, miszerint felemésztvén magában a likacsos-faszén
minden nedvességet, a pipázás kezdeténél az oly kellemetlen s felundoritó rósz izt soha
támadni nem engedi, s igy minden pipa tisztán kisziható.

Glocke Lajos gyára Hessen-Casselben bérmentes megkereső-levelekre ár-
jegyzékekkel s mustralapokkal egész készséggel szolgál.

jj^r Eladási helyiség Pesten: Horváth Ferencinél a váczi-ntezában és
Spath A. mérleg-utcza 6. SÍ. 2247 (4 — 6)

IÉRTESÍTÉS!
Alulírottnak van szerencséje

ezennel jelenteni: hogy ő, a mél-
tóságos Gombos Bertalan ur
által feltalált 2306 (1-3)

Erősítő italnak
bizományi főraktárát

átvette s kéri egyúttal mindazo-
kat, kik a kicsinybeni eladást ál-
talvenni kivánják, miszerint bő-
vebb értekezés és megállapodás
végett, egyenesen hozzá fordulni
szíveskedjenek.

Fischer J.
Pesten, kétszerecsen-uteza 4. sz.

Egész aj onnan és gondosan rendezett

thea- és rum-tárát
ajánlja legjutányosb áron

EMRESZ KÁROLY
fűszeráru-, csemege-, bel- és külföldi borkereskedése

„AZ ARANY OROSZLÁNHOZ"
Pesten, váczi-utezában 1. szám, a zsibáros-uteza szegletén.

SÍT" A vidékről az öszlet V4 részének előleges beküldésével érkező megrendelést pontosan és azon-
nal teljesítem utánvét mellett. 2301(2-8)

2280 (3-3)

FUGGOMOKÜ
Nagy választékban, egy ablakra 4 ft., 4 ft. 80 kr., 5 ft.,

18 forintig.

Mindennemű uj szabású

krtnollnok.

Színes és fehér

J I B U B Z I U I L N I Ü1L
Csipkék, himezések és

fehémemüek;
ara- és kalapfátyolok, fejdisz és reggeli

fokotok s a t.

Határozott gyári áron ajánltatnak. FIGLIR A H f AL ÓS T Í B S A ,
csipke és hímzések gyári raktárukban Pesten, szinház-tér, a régi német szinház-épület, Deák Ferencz-utcza szarkán.

Elfogadnak pedig, csipke-függönyöket, egy ablakra tisztítva, kijavítva és házhoz küldve 7O krért.

Gyász chmisettek,
fátyolok, crepp rőfszámra, gal-

lérok és hajtókák stb.

/TÜRSCH F.-nél
Pesten, váczi-uteza a nagy Kristóf

2260 mellett. (3-6)

láz-telek és hál
1 Pesten, a Terézvárosban el-
adandó. E tárgybani bővebb

I tudósítást ad a Vasárnapi
IÚjság kiadó-hivatala, egye-
jtem-utcza 4. sz. a. •

SZEGEDJÉN
uj könyv-, mü-, hangjegy-, iró-, rajzszer- és antipar-kereskedés!

Van szerencsém a t. ez. helybeli és vidéki közönséggel tudatni, hogy helyben a
már fenálló kölesönkönyvtáramon kivül egy

könyv-, mű-, hangjegy-, iró- és rajzszer-,

MOSSfflBR JÓZSEF
mmburgi vászon-raktára j

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

10-dik szám alatt,
ajánlja legnagyobb és jól rendezett árutárát, úgymint: rumburgi, hollandi, ;
creas, sziléziai fcnal-vásznak, %, %, '"/t széles ágylepedöknek való vász- ;
nak, valamint kész l'ehérneműek, 30 rőfös asztalncmüek, 6, 12, 18 és 24 sze- '
mélyre való asztalíeritékek, törülkőzflkendfik, aszialabroszok különféle
nagySíjgban, asztalkendők, kavéskendök, fehér és szinea vászon-zsebkendők,
angol és franczia battiszt-kendők, fehér és tarka vászon-csinvat ágynemflek,
bntorcsinvatok, nanklngok, szines perkálok, gazdasági ruhaszövetek,
szines ingkelmék, asztal- és ágytcritÖk, úgyszintén mindenféle fehér szöve-
tek, fehér perkaí, battist, claire monl,nyári piké, madapolan, angol shir-
ding, piké-takarezók különféle nagyságban; ezeken kivül latna, wattmoll,
flannel szövetek ruháknak, flannel-takarók minden nagyságban, szines, fehér j
piké, zsinóros, női és tüffel barchet, angol gyapjnbársonyok, szines perká- '
lok, orlean- és Iflster «zővetek, ruháknak való jutányos gyapjúszövetek,;
szines alsó-szoknyák, amerikai bőrök, viaszos vásznakat és több itt meg

nem nevezett czlkkeket és mindennemű 2309 (1—2)

kész fehéroemüeket legjutányosbra szabott áron.
A vásznak valódiságaért jótállás biztosittatik.

Vidéki megrendelések, feladvány szerint, pontosan és jdl teljesittetnek.

valamint

a litiqna r-köny vk ereskedést
is nyitottam.

KölcsAnkönyvtáram fenállása óta, teljes meggyőződésből állíthatom, egy jő
szervezett könyvtár kiérdemleit hirének örvend és most könyvkereskedésemmel, mely
az oskola-utczában Frumra-féle hasban létezik, összeköttetvén, azt ezentúl is, ugy mint
eddig, az irodalom legújabb és legjobb termékeivel bővíteni és a t. ez. olvasóközönség
minden igényeinek tökéletesen megfelelni el nem mulasztandom.

Könyvkereskedésem számára hetenkint 2-3-szor érkeznek küldemények, me-
lyek az átalános, de fókép a magyar és német irodalom legújabb termékeit tartalmaz-
zák; és valamint a tudományos irodalom minden ágaira, ugy az iskolai könyvekre is a
legnagyobb gond lesz forditva.

Hangjegykereskedésem a leggazdagabb választékban kétzietben fog tartani
mindennemű theoreükus müveket, tankönyveket és iskolákat, nem kevésbbé klasz-
Bzikns és modern zeneműveket minden hangszerre és minden izlés-irányban.

Személyes vagy levélbeli megrendelések üzletemberi netán készletben nem levő köny-
vek vagy zenemüvekre, leggyorsabban és minden porto-felszáinitás nélkül fognak
végrehajtatni, s megrérkeztök után a t. ez. megrendelőnek a kivánt utón átszolgáltatnak.

írószerekből, a kül- és belföldi legnevezetesebb gyáraival levő összköttetésem-
nél fogva mindig a legjobbat, legnagyobb választékban készletben tartok és kap-
hatók nálam mindennemű papirosok, írónak, réztől], pecsétviasz, tenta stb.,
valamint mindennemű nyomtatványok, úgymint: vasút-,gőzhajó-, országos-és postn-
fuvarlevelek, kötelezvények, ögyvédi és általános meghatalmazások, számlák,
utalványok és váltók a lehető legjutányosb árakon.

Különösen ajánlom gazdagon faszereit raktáramat minden nagyságú vonalzóit
üzleti-jegyzökönyvekben a legjutányosabb gyári árakon. Jíbbeli megrendelések
is leggyorsabban és mindig kívánat szerint fognak véghez vitetni.

Végre bátor vagyok tetemes

antiquar könyvkészletemet,
mely már most is az irodalom minden ágaiból — magyar-, német-, franczia-, angol-,
olasz-, latin- és görög- müveket tartalmaz, a t. ez. közönség figyelmébe ajánlani. A mű-
vek egyenkint ugy, mint egész szakványokban rendkiviil jutányos árakon adatnak el.

De szinte veszek is egyes műveket, valamint egész könyvtárakat készpénzfize-
tés mellett, vagy cserében antiquar-, vagy bárminemű uj könyvekért.

Üzletemet a t. ez. helybeli és vidéki közönségnek ajánlva, vagyok
Szeged, május hóban 1867 legnagyobb tisztelettel

ií
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Marhabetegségek és marhavész ellen,
mint kitűnő óvszer ajánltatik

.a CB. kir. szabadalmazott

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

Lovaknál: jó és aggodalmas mirigyes állapotban, nátha, horony és repkedő
böglyök és férgek ellen; de különösen, hogy a lovak jó testessége és bátortága fen-
tartást ék.

Szarvasmarháknál: a beteges tejelkülönitéskor az emésztés megakadályozása
következtébeni kevés és rósz tejelés est tében, a teheneknél, ugy, hogy e por alkalma-
zása általa tej minősége feltünöleg javittatik ; továhbá & vértejelés, felpöffedés és na-
dálybetegség ellen, ugyszinte a borjuzás alkalmával e por használata a teheneknél
igen hasznos, szintúgy mint gyenge borjuk ez által látszólag i rősödnek.

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

Üditő-nedTiResSions-Fluid)
lovak számára

Kwizda F. J.-tól Korneabnrgban.
Elsft Ferencz József ausztriai császár Ó felsége által az ausztriai államok

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

Továbbá igen jeles szegédszernek bizonyult be ezen nedv a lovak bénulásá-
nál, csúz, in-daganatok és meg rándulásoknál stb.,ami felől elismerőleg nyilatkoznak :
Auersperg herczee; Schöiiburg-Glauchau gróf; Csákó Ágost; Csákó Zenő;
Sprinzenstein; Kbun grófok; Uartmann alezredes stb ; Meyer W. főlovászmes-
ter és Langwirthy M., az angol királyné ö felsége főállatorvosa; dr. Knanert, a
porosz király ő felsége fólóorvoaa ; továbbá a cs. kir. ausztriai lovasság több osztálya.

Mindig valódilag kaphatók:
P/1CÍ.OT) • Török J. gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik gzám, — Tballmayer
I Uolxill * A és Társa, — Halbauer testvérek, — Glatz, J. — Kindl es Frflh-

wirth és Rakodczay A. uraknál. — B IID Á IV: az udvari gyógyszertárban.
Továbbá: *

Abony: Lukács A. Aradon: Probszt J. F., Tones és Freiberger. A.-Marét-
hon: Edinger M.8.-Gyarmaton: Omaszta T. B.-Ujl'alnn: Vass Eug. Besztercze-
bányán: Göllner F Breznyóbányán: Göllner S és fia. Brassón: L. J. és Heszhei-
mer A. és Társa, Gyertyánffi J. és fiai. Csáktornyán: Kárász A. Debreczenben:
BignioJ. és Csanak J. Déván: Lengyel G. D.-Föld varon: Nadhara P. Eperjesen:
Zsembery József. Eszéken: Deszáihy I. Esztergomban : Bierbrauer C. J. Gyön-
gyösön : Koezianovich. Győrött: Lehrer F. és Ecker F. Joltván- Maleter A
Kolozsvartt: Wolff J. és Karavaszy A. Kaposvárt: Kohn J. Komaromban: Bel-
loni A., Zieglerés fia Kassán: NoveUi A. Kőszegen: Bründl A. Lngoson : Kro-
netter. Mohácson: Kögl D. és Altmann. M.-Ovarott: Anton J. Miskolezon:
Spuller József. Nagy-Becskereken: Nedelkovics és Deutsch testvérek. Nagy-Ka-
nizsan: FesselhoflerF.,Rosenfeld J.,RosenbergJ.ésWalisch.J. K.-Varadon: Jánky
A. Nyíregyházán: Reich és Pawlavics. Orosházán: Gabovits D. Fapan:Bermül-
ler J. Pakson: Flórián J. Péc«ett: Kisági és fia. Pozsonyban : Schercz Fül., Ha-
ckenberger testv., Wanitschek J. L. és Kovács J. R.-Szombatban: Hamaliár C. és
Maleter J. Rosnyón: Poseh F. J. Székesfehérvartt: Legmann A. L. és KovácsP.
Szegeden: Aigner C. Sziszeken: Dierich. Szolnokon: Horánszky N. Sopron-
ban: PachhoverL., Müller B. és Flandorffer. Temesvárit: Maxer és Sailer, Babus-
nik A. Tiszolczon: Bukowszky A. C. Trencsenben: Weisz S. L. Uj-Aradon:
Orth J. A. és Liskovics A. Varasdon: Halter F., Koterba B. Verőcéén: Bész
J. K., Veszprémben: Mayer, Tuszkau, Láng J. Zala-Egerszegen: Kubinszky A.
Zelizen: Steyrer uraknál. . .
/ • H°gy a*-cz közönség a hamisitványok megvételétől megóvjuk, ezen

* nel tudatjuk, hogy csak azon csomagok és üvegek a valódiak, ame-
lyeken a korneubnrfti kerületi gyógyszertár pecsétjével látható 2292 (2-6)

Néhány év óta a lótenyésztés mindinkább nagyobb lendületnek örvend s igy a
lovak értéke is kellőbben méltányoltatik s azok kifejlődésére s ápolására nagyobb gond
fordittatik ; egy okszerű lótulajdonos sem fog a jövőben egyedül csak úrra szorítkozni,
hogy a _l°vak elsőleges ápolására fordítsa figyelmét, hanem iparkodni fog alkalmas
hygieniai szerrel a természet működését előmozdítani. A sport irányábani növekedő
érdek szükségesnek találta e készítmény teljes felkarolását s nem ok nélkül: mert ezen
hygieniai s cosmetikai szer nem csakhogy minden kívánalomnak meg nem felelt, banem
azt minden tekintetben jóval felül is multa. Ezen készítmény az, mely Ferencz József
császár ö Felsége által kizárólagos szabadalommal Restitutions-Fluid név alatt tün
tettetett ki, lovak számára Kwizda J. F.-tól Kornenborgban, mely meglepő ered-
ménye által, magának gyorsan utat tört, s a legrendezettebb istállókba felvételre talált.

Hogyha mi, azon számtalan, B készítő és szabadalomtulajdonos Kwizda F. J.
úrhoz érkező elismerő iratokat keresztül lapozzuk, a bel- s külföld legkitűnőbb capaci-
tásaival találkozunk; s mi több: a continensen tul is utat tört magának a cs. kir. szab.
flditö-nedv, s az elismerés, melyben a fentebbi szer ő felsége az angol királyné udvari
istállóiban részesitteték nem kevesebb annál, — mind azon szakférfiak nyilatkozata, me-
lyek az uditó-nedv hathatóságáról egyhangúlag szólottak. A sok véleményezés ismét-
lése, mely a cs. kir. szab. flditö-nedv üdvös használata Által eléretett — messze vezetne
bennünket, s mi megelégszünk azzal, hogy ha felemlítjük: miszerint az űditő-nedv, külső
bajoknál használva a legmeglepőbb eredményekhez vezetett, az hűsítő s erósitőleg
hat. A megrendelési forrást illetőleg, lapunk mai számában megjelent hirdetményre
utalunk. 2294 (1)

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

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

A Lairitz-féle erdeigyapot-áruk-raktára
2207 (4-12) Remdában, a thüringi erdő mellett.

HECKENAST
zongora-terme.

Felbátorítva azon barátságos jóindulat által, melyet három éven át a PachI Já-
nos-féle zongoraüzlet vezetése alatt élvezni szerencsém volt, f. évi október hó elején
nőm Heckenast Karolina szül. Pachl társaságában a fentebbi ezég alatt saját zongora-
raktárt nyitottam Pesten, váczi-uteza 1-só szám alatt, 1-sö emelet 7-ik szám.

A bel- és külföld leghirnevesb gyárai zongora-termemben képviselve leendnek,
s törekedni fogok, hogy hangszereim kitűnősége Ivalamint a legolcsóbb árak által a
nagyérdemű közönség sokszorosan tapasztalt bizalmát ez uj vállalatomban is kiérdemel-
jem s megőrizzem. Uj s átjátszott zongorik eladatnak, kibéreltetnek, becseréltetnek 8
készpénzfizetés mellett megvásároltatnak; valamint hangszerelés s a kijavítások minden
nemei, melyekre nézve a legjobb erők állanak rendelkezésemre, — önzéstelen előzékeny-
séggel a legnagyobb készséggel elvállaltatnak s gyorsan teljesittetnek.

2298 (2-6) lieckenast Gusztáv.
Épen most jelent meg, s Osterlamm Károlynál Pesten, s általa minden hiteles

könyvárusnál kapható:

Monnmeota Hungáriáé Historica
MAGYAR

TÖRTÉNELMI EMLÉKEK
I. kötet:

Arpádkori oklevelek 1095 - 1 3 0 1
* az eredetiek után közzéteszi

ifjabb Kubínyl Ferencz,
11 pecsét-rajzzal, s egy függelékkel, mely Béla király névtelen jegyzőjének Endlicher-
féle kiadásaihoz javitásokat foglal magában. Ára 4 forint. 2807 (1)

KANYAJOZSEF
(előbb Böhm és Kánya)

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

minden évszakra
dúsan ellátott

legújabb bel- és külföldi

női-divatára
JCSLJ3L.

2237 (8-6)

Biztos szer fogfájás ellen.
Dr. PAYCHA-féle

Alveolar-fogcseppek,
egy nagy üveg ára 1 forint, egy kisebbé

50 krajezár.

Vipera-zsinórok.
Biztos szer torokfájás- s lényegesen to-

rokgyik ellen.
Ily zsinórok a nyakra illesztetvék, a fájdil-
maktól megóvja, s gyökeresen kigyógyitja.
— Egy zsinór ára 1 ft. 58 kr. — Krieger A.
gyakorló tyukszem-mútő, jónak elisert

tyakszemtapasza.
A tyúkszemek gyökeres meggyógyitásaért
jótállás biztosittatik. Egy nagy dobyz ára

ára 30 kr., egy kisebbé 35 kr.
Főraktár Magyarországra nézve:

Pesten, TÖHÖK József gyógyszerész-
nél a király-utezában. 2ü90 (2—6)

jóféle s tisztaizlésü

kávé csak 2 ft. 80 kr.
5 I o n t

Portorico kávé .
Araiiy-Java-kávé
Laguayra-kávé .

. 3 ft. 40 kr.
. 3 „ 80 ..

Planí-Ceylon kávé . . 4 ft. 25 kr.
Cuba-kávé egész finom . 4 „ 50 „
Gyöngy-kávéegész finom 4 „ 25 „

továbbá:
Brasiliai rhuni, egy pint 1 ft., legfinomabb jamaikai-rhuin, Peceo-virág-
és Souchong-thea, sardinák, mustár és sajt-féliek a legjutányosb áron
kaphatók pesten, Bauhofcr é s Járinay-nál,

a két szerecsen- és Laudon-utcza szögletén, 11-dik szám alatt.
JMP" Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett a leg-

gyorsabban eszközöl;étnek. 2283 (3—12)
StT Bemenet a két szerecsea-utezába: a váczi-utról a marokkói

házzal szemközt.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott sajít nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

45-ik szám Tizennegyedik évfolyam.

Pest, november 10-én 1867.

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

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba azámittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasensteiii és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dii külön
minden igtatás után 30 ujkr.

Földvári Földváry Pál, nyugalmazott
őrnagy, ki már J 770-ben főhadnagy volt s
végig szolgálta az utolsó török és az egész
franczia háborút, sebekkel borított vitéz
katona volt s szolgálatának jobb részét a
határörvidéki székely ezredeknél töltötte.
Többször nősült s számos gyermeket hagyott
hátra. Harmadik neje Kampfenbergi Kluno-
vies Katalin, egy horvátországi tábornok
leánya volt. E harmadik nejétől 1809-ben
november 26-kán Gyergyó-Szent-Miklóson
(Csikszékben) születtek ikerfiai: Károly és
Sándor.

Harczias ősök unokái voltak
tehát ez ikertestvérek, s a vitéz
székely nemzet kebelében oly
háború évében születtek, mely
az egész müveit világot meg-
rendité, — és ők mindketten
méltók levének e jóslat-teljes
körülményekhez, melyek bölcső-
jüket körüllengék. Mindketten
katonai intézetekben nyerték
kiképeztetésöket s 1827-ben
hadapródok lettek az ausztriai
hadseregben.

Sándor egész 1845-ig szol-
gált s meg is nősült, feleségül
vevén Dessewffy Zsófiát. A nagy
forradalom kitörésekor már sok
gyermek atyja volt; mégis, meg-
értve az intő pillanatot, katoná-
nak állt s a 10 dik zászlóaljban
kapitánynyá neveztetett ki. Még
azon év szeptember havában őr-
nagy lett s mint ilyen, Szegeden
alakitá s tanitá és begyakorlá
azon vitéz nemzetőri csapatot,
mely függetlenségi harezunk
történetében oly szép nevet
szerzett magának. Perczel tá-
bornok dicsteljes bánáti táboro-
zásában, ennek vezérlete és pa-
rancsnoksága alatt, tekintélyes
részt vett saját képezte szegedi
hőseivel —• különösen a római
sánezok bevételénél és Koszpodinánál. —
Huszonhárom kisebb és nagyobb ütközetben
volt jelen s mint ezredes végezte be katonai
pályáját. Aztán elitélték s később amnestiá-
ban részesült.

Károly, kit bajtársai és a forradalom
történetírói hősök hősének neveztek, — s ki-

F ö l d v á r y K á r o l y .
nek képét ezúttal olvasóinknak bemutatjuk,
— ezredével Erdélyben volt s már az 1834-ik
év elején, mint mondani szokták, ,,character
nélkül quietált," és még azon év nyarán
Maros-Vásárhelyit egy nemes kedély ü és
müveit lelkű erdélyi főrangú hölgy gyei:
Túri Borbárával házasságra lépett.

Maros-Vásárhely még ez időben is, u. m.
1834-töl egész 1848-ig az erdélyi társaskö-
rök egyik tüzpontja s az ország ifjúságának
gyülhelye volt. Atalában véve e kor egész
Európában a nyugalom és a társasági élet
gyönyöreinek korszaka volt. Földváry Ká-

FOLDVÁRY KÁROLY.

roly is ezen 14 évre terjedő időszakot a tár-
sasélet kedélyes örömei közt töltötte. Nyáron
át Nyárád-Andrásfalván élt, hol vadászat s
más mezei időtöltések, a gazdaság felügye-
lése, jó barátok és czimborák, vidám szüre-
tek, víg zene és víg pohár vártak rá. Télen
át Maros-Vásárhelyit mulatott, hol az akko-

riban szokásos kaszinó-bálok, pompás esté-
lyek s ragyogó kedélyü, szép nők társasá-
gában csak ugy repült az idő; ez egész idő
alatt házuk egyike volt a legkeresettebbek-
nek; neje igazi derék magyar gazdasszony;
báljait és estélyeit még most is emlegetik.

1848-ban azonban, a mint az első honvéd-
szervezkedés neszét vette — a nők kedvencze,
a finom fehér kezű s mindig utolsó divat
szerint öltöző elegáns Földváry rögtön
Pestre jön s a 3-dik zászlóaljba régi bajtársa,
Damjanics parancsnoksága "alá százados-
nak áll be.

Földváry Károly valódi tü-
nemény a forradalom történeté-
ben; a legnagyobb kényelemből
a tábori élet nélkülözései közé
rohanni, s a szalonok hajlékony
tánczosából a leghősiesebb dan-

* dár- és osztály-parancsnokká
lenni, s mindezt oly gyorsan:
lehetlen, hogy a szemlélőt bá-
mulatba ne ejtse.

A mint ismét katona lett,
először is a ráczok ellen küldöt-
tek, hol legelső alkalommal
Verseczen tüntette ki magáf,
mint három század parancsnoka.
1848. november havában a la-
gersdorf-alibunári csatatéren
nevezték ki őrnagynak.

Később a Görgti táborába
ment kedves 3-ik zászlóaljával.
Tudva van, hogy a tápió-bicskei
csata roszul kezdődött honvé-
deinkre nézve; a csata fordula-
tát egyebek közt Földváry Ká-
roly személyes vitézségének le-
hetett főleg köszönni s Görgei
még ott helyt a csatatéren a
3-dik osztályú érdem-renddel
tünteté ki, saját csapata előtt
alezredessé és dandár-parancs-
nokká nevezte.

A peredi c.-atában ezredes és
O3ztálypar ancsnok lett, s igy

minden előléptetése a csatatéren történt. A
legelső orosz foglyot saját kezeivel fogta el
s nevetve mutatta honvédéinek a remegő
kozákot!

A váczi csatában öt perez alatt két lovat,
s tizenöt hónapig tartó honvédsége alatt
összesen hét lovat, lőt'ek ki alóla. Váczou


