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A negyvennyolczas-párt néplapja.

Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik a

Forty orvos-féle áíalános

SEB-TAPASZ,

mely rendkivüli gyógyereje, elválasztó, érlelő s fájdalmat csillapitó hatása által
leggyorsabb, legbiztosabb, s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemü

niHS£

bőrkés, barnaság,
hárt yápgy ik(Croup,
angina) mindennemü megsértések,harapás,szúrás, vágás
vagy égés által támadható s e b e k ,
megforrózások, darázS" vagy méhszurások, konok-fekélyek, zúzátok (eontusiók) — meglepő
gyors fájdalomcsillapítással— rögzött
daganatok, gumók,
tályogok, pokolvar
(carbunculus, pustu'a maligna), megkeményedések genyedések, vérkelések, minden mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg,
vadhús, tagszivacs, ceontszú, kificzamitás és megrándulások, helyi csúz, továbbá a
szülés folytánilábfelfakadások és sebek, fájós fekélyezett vagy már genyes női mell. —Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen, életveszélyessebészi
műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használataálta!menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méhfulánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik,
hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül, könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyéneknek
számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a
legfényesebben elismertetett — rendkivüli, s legkülönneműbb esetekben megpróbált hatásánál és feltünö sikerdús eredményeinél fogva, melyek használata által
még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hirét kétségbevonhatlanul igazolja.
A. csomagok ára 50 kr. és 1 frt, használati utasítással együtt.
Központi küldeményező raktír: Pesten TÖRftK JÓ£§EF gyógyszerész
urnál, király-utcza 7. sz a. Scholtz János városi gysztárés Jezovits M. gysz. urnál.
Kolosvárott: BINDER K.. gyógyszerésznél
Zágrábban: HEGEDÜS GY., a „fekete sashoz" czimzett városi gyógyszert.
Továbbá kapható Pesten: Pfeifer J.-ná), az uri-utczában a „két matrózhoz",
és Mészáros B.-nál, a Kristóf-téren 5. sz. a. — Budán: az udvari gyógyszertárban,
és a Krisztina-városb'in Wlaschek E. gysz. — Aradon; S?arka J. — B.-Csabán:
Biener B. — Brailan: Dr. Hepitesnél. C. C. — Bnkurestben: Gschlacht G. —
Czernowitzban: Sehnirch J. - Debreczenben : dr. Rőthschnek V. E. — DanaFöldvaron. Nádhera P. — Egerben: Plank Gy. — Eperjesen: Isépy Gy. —
Érsekújvárott: Conlegner J. — Giurgevóban: Fabini E. L. —Gyöngyösön:
Kocianovich J. — Győrött: Lehner F. — Giurgevóban: Fabini E. L. — Jassyban: Jassinszky A. — Hátszegen: Mátéfy B — Kassán: Koregtkó A. — Késmarkon: Genersich C. A.— Komaromban: Grötschel Zs. — Körmöczön: Nemtsek J. — Léván: Boleman Ede. — Makón: Weil M. -- Mohácson: Kreitl G. —
Miskolczon: Dr. Csáthi Szabó J. — >Iitrowitzon- Kerstonoschitz E.fiainál.—
Nagyváradon: Husella M. — Nagy-Kanizsán : Wajdits J. — Nagybecskereken: Kleszky J. — N.-Karolyon: Jelinek J. — Nagyszombaton:Pántotsek R.
Nyíregyházán: KovácsS.— Nyitran: Dr. LángE.-nél.— Pakson:MalatinszkyS.
— Pécsett: Sipőcz J. — Pozsonyban: Pi> ztóry B — Rimaszombatban: Hamaliár
K.— Rozsnyón: Hirsch J. N. — Selmeezen: Vitkovics János. — Szabadkán:
Szentiványi Joó J. — Szathmaron: Juracskó Dániel. — Sz.-Fehérvárott: Braun
J.-nél. — Sz.-Györgyön: Mersits J. — Szombathelyen: Pillich F. — Temesvárott: Pecher J. E. és Jaromiss M. — Tetsón: Karácsonyi A. — Unghvart:
Münster Gy. és társánál. — Verschetzen: GuistM. -- Veszprémben: Ferenczy K.
A t. cz. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók
lennének, felszólittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez czimezve: Budára a Krisztinavárosban, János-utcza 40 sz. a. beküldeni sziveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesit.
C ^ Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések bármelyik raktár által az
árnak készpénzbeni beküldése, vagy postai utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesittetnek.
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Elöfizetési felhívás

NÉP ZÁSZLÓJA
legolcsóbb, legszabadelvübb képes politikai hetilapra.

Meg van az szeretve, kit a nép megszeret, s hogy nekünk e részben kiválólag s
érdemeinket messze tulhaladva kedvezett a szerencse, bizonyság, hogy lapunk megalakulása óta egyetlen előfizetőt sem vesztett s számtalan levél és a ragaszkodás örökbecsü
jeleivel tanusiták többb izben olvasóink, hogy a küzdelem, melyet a nemzeti önállóság és függetlenség, a 48-ki törvények, a népszabadság és közjólét érdekében
folytatunk, nemes küzdelem, mely birja a hazaszeretet lángjától melegített minden kebel,'ininden sziv rokonszenvét . . .
Hadd hirdessék gyáva ajkak, hogy ez a végzett határozata, melyet megmásítani
nem lehet . . . Mi hiszünk még a magyarok istenében, bizunk a magyar r.ép életképességében! Le a bilincscsel a kézről és szellemről; nyissatok szabad fejlődést
vallási, politikai és társadalmi téren; Idegen befolyás és ellenséges érdekek
helyett a nemzeti akarat és hazánk sztnt joga emelkedjék érvényre mindenben
s el fog némulni a panasz a négy í'olyam mentében, fölszárad a köny a bánatos szemekben s palotává válik a legszegényebb gunyhó is a megelégedés és jólét által!
Hazánk népe, hibákban nem szegény, de erényekben százszor gazdagabb magyarnép! ha óhajtod, ha epedsz a szép jövöért — tudd meg, hogy — az a te kezedbe van,
letéve! Maradj hű azon hagyomáüyos elvekhez, melyek szentségét ezernyi vértanu sirjai
hirdetik; légy kitartó és bátor! s akár a csatatérre, akár a választási edényhez szólit a
kötelesség — „szabadság, egyenlőség, testvériség" legyen a lobogón, mely után indulszv
melyet vezéredül fogadsz . . . .
A „Nép Zászlója" hü tanácsadód, legigazabb barátod marad ezentul is e részben *
Vezérczikk és levelek, kötelmények és elbeszélések, leirások és rajzok, mind e
szellemet lehelik.
A kiadó áldozatkészsége folytán az uj évnegyed amellett ismét több meglepetést
fog hozni olvasóinknak. Nevezetesen az arczképcsarnokban: „Kossah és hi»ei a külföldön" s „a 48-as párt tagjai az országgyülésen" czimmel több becses arczképet
fogunk közölni, a szabadságharczból egyes mozzanatokat s hazánk jelentösb pontjait
is a régiek méltó folytatásául alkalmas gyönyörü rajzokkal örökítvén meg
A szövegből csak annyit emiitünk, hogy mindjárt a juliusi 1 sö számban Ihász
Dániel ezredts nr naplójából fognnk ismét nagyon érdekes kivonatokat adni,
egy Turinban élö jeles hazánkfia pedig Kossuth Lajosról, a nép atyjáról igért tudósításokat. Ha már a mostoha végzet távol tartja tőlünk, legyen a mienk,legyen közöttünk
azáltal, hogy mennél többet foglalkozunk szeretett személyével .. .
Tudjuk, hogy a nyári hónapok a munka ideje s „munka után édes a nyugalom!
De nem a henye nyugalom ám, édes atyámfiai! Egy-két percz minden este akad olvasásra, 8 a kitől telik, bünt követ el, ha nem teljesiti e kötelességét. Nélküle lehetlen föl-'
világosodni s ugy ismerni a szereplö személyeket és történő tényeket, hogy a közelgő
választásnál szent meggyőződés és a haza jövője döntsön a jelen állapot és azok fölött^
kik létrehozták! S a jövö nemzedék a szerint fog áldást vagy átkot mondani poraitokra,
a mint e magasztos hivatásnak megfeltek! . . .

Madarász József,
lapvezér.

SZOBA-ÜRSZÉKEK,

melyek által a bűz tökéletesen elzáratik, darabja 5 ft., lakkozott 8 ft csinos szer
kezetü sfinomanlakkozva 15 ft.
Készületek, melyek micden árnyékszékhez alkalmazhatók, s mely által a légvonal és bűz tökéletesen eltávolittatik , darabja 8 ft. Mindkét tárgyat illetőleg egy
kir. szabadalommal ruháztattam fel.
Egésren teljes és diszes Angles-ek víztartóval, porczellán-csészével erős horgany-érczből szilárd gépezettel, famunkálattal együtt, minden házi árnyékszékhez
könnyen alkalmazható, helyben általam fölállitva egyévi jótállás mellett 80 ft.
Mustrák mindenkor készen tartatnak.
Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott

KÉ MENY-FEDÉLZETEK,

gömbölyűk vagy négyszögüek, melynek alkalmazása által a fiut a konyhából s lakhelyiségekből nyomtalanul eltünik, egy darab ára 10 ft.
A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 foirnt számittatik.
Továbbá folytonosan készen kaphatók fürdő- és ülő kádak a legerősebb
horganyérczből.
jj^P1 Moderatenr és petroleum lámpák nagy választékban, valamint nagy
készlet a legfinomabb amerikai petróleumból,a lehető legjutányosb árért.
182 (6—6)

MIKSITS KÁROLY,

Raktár: rozsatér s.

bádogos-mester.
.
a.,
a
városháza
mögött.
Sí

Áldor Imre,

felelős szerkesztő.

Hogy e nemes irányu vállalat mennél szélesebb körökben elterjedhessen, a követ-kező jutányos elöfizetési feltételeket szabtuk:
1. A lap hetenkint egyszer nagy másfél iven jelenik meg szombaton, hogy vasárnap mindenkinek kezéhez jusson.
2. Hozni fog arezképeket, csataképeket, rajzokat, beszélyek és költeményekhez
s más időszerű képeket.

3. Ára félévre (julius —deczember) 2 ft., évnegyedre julius—
szeptember) 1 ft. — Ujonnan belépő előfizetők a Nép Zászlója
(ápril—junius) folyamát is megrendelhetik, ára 1 ft.

SIC 10 példány után egy tiszteletpéldány jár. Ki 25-öt gyujt ezenfölűl
egy „Honvédnaptiir'-t 1869-re, ki 50-et gjüjt KOSSUTH falra függeszthet*
nagyszerü arczképét kapja.
A mozgalmas idök s a mindenki által érzett szükség fölmentenek attól, hogy a
nagy horderejü üdvös vállalaton bővebben ajánljuk ügy barátaink figyelmébe és pártfogásába, s igy csak arra kérjük: sziveskedjenek gyüjtésök eredményét f. é. junius végeig beküldeni, hogy a nyo nandó példányok számát illetőleg legalább hozzávetőleg
tájékozhassuk magunkat.
Az elöfizetési pénzek bérnientes levelekben a Nép Zászlója kiadó-hivatalába
(Pest, egyetem ntcxa 4-dik szám) czimzendők. — Pest, juniusban 1868.
(2-8)

Viz által légzárolt

Tizenötödik évfolyam..

28-ik szám.

Heckenast Gusztáv.

Heckenast Gusztáv

pesti könyvkiadónál megjelent és minden könyvárusnál kapható:
Ráth György Német-magyar és magyar-német müszótára az uj törvényhozásnak.
(VI., 154; II. 80 lap, nagy 8-rét) a két rész egy kötetben keményen kötve 1 ft. 50 kr.
(Deutsch-ungarische und ungarisch-deutsche Terminologie der neuen Gesetzgebung.)
Kelemen Mór. Latin-nemet magyar tiszti szótár. Átnézte. Dr. Ballagi Mór, tanár.
1862. 92 lap, 8-rét) füzve
50 kr.
Német-magyar tudományos müszótár a gymnásiumok és reáliskolák számára. Deutsehungarisehe wissenschaftliche Terminologie. 1858. (VIII., 362 lap, nagy 8 rét)
füzve
2 ft. 50 kr.
Babos Kálmán. Közhasznu magyarázó szótár a magyar irodalmi müvekben, magán
és hivatalos iratokban, hírlapokban, folyóiratokban és társalgási nyelvben gyakrabban előforduló idegen szavak megértésére és helyes kiejtésére. (VIII. és 828 lap,
nagy 8-rét) füzve
1 ft. 80 kr.
Molé. Uj magyar-franczia és franczia-magyar szótár. A legjobb kútfők szerin
szerkesztve. Harmadik tetemesen bővített és javított kiadás. Két kötet:
I. kötet: Franczia-magyar resz. D'aprés les meilleurs ouvrages publées jusqn'a
ce jour et spécialement d'aprés le dictionnarie francais de Molé (420 lap 8-rét)
füzve
1 ft. 60 kr.
II. kötet: Magy ar-franczia resz. Irta. Babos Kálmán. (520 lap, 8-rét) füzve 1 ft. 60 kr

A két rész egybe kötve fél bőrbe 4 frt.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt).

Pest, julius 12-én 1868.
Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
_
Hirdetési dijak, a Vasárnapi rjság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnal 10 krba, háromszori vagy többszöri
ígtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkrajczár.

Földváry

Sándor.

(1809-1868.)

A mily jól esik nemzetünk nagy fiainak dett; és késöbb is,midőn nagyobbakra hivamég életökben meghozni az elismerés ön- tott egyénisége elött a tettek borostyánkéntes adóját, ép oly leverő és fájdalmas, koszoruzta mezeje föltárult, sokkal inkább
midőn gyászravatal mellett kell eleget ten- szerette, ha a Károly bravourjairól beszéltek
nünk a hála és kegyelet kötelességének; körülte — melyeket ö is mindig lelkesülten
midőn a helyett, hogy diadalérzettel mutat- adott elö — mintha az ö maga érdemeit
hatnánk népünk egyik büszkeségére, orszá- emlegették.
gunk egyik vitéz bajnokára, — szomoruan
A 40-es években kilépett a rendes szolkell felhívnunk a hazafiakat, hogy végbúcsut gálatból ; de a mint a magyar szabadságharcz
mondjanak az enyészet örök éjjelébe távo- kezdetét vette, habár több gyermek atyja
volt, megértve az intő pillanatot s hivatását
zónak !
Még nincs egy éve, midőn szabadság- követve, teljesité nagy kötelességét és ahonharczunk egyik kiváló hősét,
Foldváry Károlyt olvasóinknak
bemutattuk, s egyszersmind
ikertestvéréről Sándorról is
megemlékeztünk. — Még akkor
mindkettőt épen, vidáman s az
uj politikai élet gazdag reményeivel láthattuk magunk kö-1"
zött: és ma már csak a hős Károly él; dicső testvére Sándor
nincs többé!—Folyó
évi junius
29-én délután 2 órakor jobblétre
szenderült, hosszas betegség által megrongálva, bár még csak
59-ik évében. 1809-ben novem.__-ber 26-kán született testvérével
.~
Károlylyal egy órában, Csikvészekben, Gyergyó-Szt.-Miklóson,
^
a harczias székely nemzet ölében.
Atyjok, Pá), őrnagy volt a
császári hadseregben s anyjok,
Kampfenbergi Klunovics Káta^n> e gy horvát tábornok leánya.
Igy már a születés által volt
előrendelve mintegy, hogy a
gyermekek is s köztük az iker
testvérpár Sándor és Károly is
a katonai pályára léptek. Katonai intézetekben nyerték képeztetésükets 1827-ben mindketten
F Ö L D V Á R Y SÁNDOR.
hadapródok (cadet) lettek az
osztrák hadseregben.
Sándor, kinek jó indulatot sugárzó, fér- vedek soraiba állt be. Egyenesen századossá
fias, becsületes, értelmes arczát e szomoru nevezte a magyar kormány a 10-dik zászlóalkalommal mutatjuk be olvasóinknak — aljhoz. Még az 1848-ik év szeptember havákatonai pályáján általános becsülését és sze- ban őrnagygyá lett, s mint ilyen alakitá,
retetét nyerte ki ugy felsőbbjeinek, mint tanitá s gyakorlá be Szegeden azon vitéz
r
angtársainak és alárendeltjeinek. Mindig nemzetöri csapatot, mely függetlenségi harszerény és igénytelen ember volt. — A rendes czunk történetében oly szép nevet szerzett
hadseregben csak főhadnagyságig emelke- magának.

Perczel tábornok dicsteljes bánáti táborozásában, ennek vezérlete és parancsnoksága alatt tekintélyes részt vett saját képezte
szegedi hőseivel; különösen a római sánczok
bevételénél óriási bátorságával s zavartalan
lélek-jelenlétével hervadhatlan babérokat
szerzett a magyar név katonai dicsőségének;
nem különben Koszpodina mellett is döntő
befolyást gyakorolt az ütközet megnyerésére. Huszonhárom kisebb és nagyobb ütközetben volt jelen s mint ezredes végezte be
dicső pályáját.
Jelen volt a világosi fegyverletételnél s mint fogoly az
aradi várba záratott, hol a katonai törvényszék 15 évi börtönre itélte. — Később amnestiában részesült s Miskolcz vidékére vonulva, mezeigazdálkodás
közt és a hazai ipar fejlesztésében töltötte élete hátralevő
idejét.
Átalában kedélyes szeretetreméltó ember volt, s bár a politikával tüzetesen nem foglalkozott, rendithetlen meggyőződése volt a jobb kor iránt, mely
után buzgó imádság epedez százezrek ajkán.
Két év óta beteges, kezdett
lenni, de a mult évben uj életerőt
nyerve, önérzettel járt-kelt a föváros köreiben s a leggyöngédebb szeretettel hordozá a száműzetésből visszatért
Károlyt
egyik s másik ismerőséhez. „Nem
megmondtam, hogy még látni
fogjuk egymást; ime nézzétek,
ez az én hős testvérem!"
Betegsége az utóbbi időkben
ismét eröt vett rajta s testvére
által, gyógyitás végett, a fővárosba hozatván, itt a mult hó
29-én csöndesen kimúlt.
Perczel Mór, a vitéz ezredes hős tábornoka, ki legjobban ismerheté derék katonáját, meleg szavakban hivta fel honvéd bajtársait, hogy tömegesen jelenjenek meg a
mindnyájunk méltó gyászával boritott ravatal körül; s a fővárosban jelen volt bajtársak kivétel nélkül meg is jelentek, hogy
megtegyék a végtisztességet, s vigasztalják
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a bánatos özvegyet és hátramaradt árvákat bekerítettek, hogy egyről egyig elfogták megtenni neki. Hogy a halálos kínoktól
és rokonokat, kiknek fájdalmában az egész öket, valószinüleg épen azt, mely a magyar gyötrönek görcsös szorításaitól menekülhessereg hollétét kipuhatolandó vala, s ennek sek s századomat mihamarább utólérhessem,
haza osztozik.
V- Farkas.
köszönhetni azt, hogy Malkovski tábora óhajtását teljesitni ünnepélyesen megígértem,
gondtalan, kényelmes helyzetében lupetett de annak teljesítésére képtelennek éreztem
Arató leányok.
meg általunk, s bent Fehértemplomban esik magam. Ezt látván a kétségbeesett csonka
akkor fujták meg a riadót, mikor már az százados, egy mellettem álló közhonvéd felé
Felszállt a hold ezüst arczulatja,
Haloványan néz az alkonyatba;
egész magyar sereg csatarendben, kibontott nyujtá óráját, gyűrűit s pénzes erszényét
S a napsugár, mely vakitón égett —
mondván: ,,irne legyen ez a tied, ha e jótézászlókkal rohamban indult a város ellen.
Most bágyadtan festi a vidéket.
teményt
megteszed velem, s sziven lösz." A
A császáriak az ellentállásra nem is gonhonvéd
valóban
meg is tévé. de nekem nem
doltak, hanem a ki hogy menekülhetett,
És szól a fürj, az estet köszöntvén;
volt
erőm
e
borzasztó
szívesség műtétét szemvad futással igyekezett életét megmenteni
Szelid szellő jár, susogva, röpkén, —
Es szárnyai — hevétől a nyárnak
az Orsova felé vezetö országuton. Sokan lélni s irtózva hagyám el a helyet.
Megért, sárga búzákat himbálnak.
azonban menekülni sem értek már reá, s
A honvéd csakhamar utánam sietve, benagyszámu
foglyunk
esett.
A
nyakrafőre
hát
ért,
a szerencsétlen kapitány által neki
Koröttök szép bimbók és virágok
rálók között a rend teljesen felbomlott, s nyujtott ékszert, pénzt s annak kardját hozA daloló, arató leányok;
helyzetük valóban siralmas lett.
ván magával, melylyel engem akart megÉs ugy tetszik, mintha a tavasz még
Önfeledten köztük mulatoznék.
Az üldöző magyar csapatok parancsno- ajándékozni. A kard igen szép mü, s abban
kainak vezényelni sem kellett, mert a hon- a százados neve aczélba vésve volt: Ritter von
Ez kévét köt, másiknál gereblye,
védek Bem apó átalánosan kiadott rendele- . . . . . . De én soha sem tudtam viselnie gyáKi a lyányok dísze, a legszebbje;
téhez tartották magokat, a mely ekként szos emléket s nem is fogadtam el.
S a többiek, sorsnélküli sorban
Sürgnek, forgnak dolog közt, szétszórtan,
szólt: „hogy mindaddig üldözzük az ellenA hátráló császáriak egyedül az országséget, mig csak be nem érjük." Az öreg ur uton menekülhettek, mert az ut mellett
Mintha látnám egykori világom:
maga Fehértemplomban maradt.
jobbról mély sík terült el, tele vizzel, balról
Munkásságod én szép ifjúságom;
Mint
minden,
ugy
eze.i
győzelmet
is
pedig hegyoldal emelkedék, melybe volt
Virágidat, miket ihlett lelkem
vérnyomok jelölék, melyeken a diadalittas vágva az ut. Az ellenlovassága a legnyoEgész od'adásával neveltem!
magyar sereg böszülten rohant, égve a vágy- masztóbb helyzetbe jutott.
Lassan, lassan halkul, némul a dal;
tól, a rajta s testvérein oly sokszor elköveMár késő éj volt, midőn a folytonos seHazatérnek a hazatért nappal.
tett
gyötrelmet
megtorolni,
hirczi
boszuját
bes
léptekkel tett üldözést tovább nem birItt már az éj — égnek a csillagok —
csillapitni.
Igaz,
ha
rajtam
állott
volna,
ván, táborba szállottunk. Kapitányunk MuVagy tán csak a lyányok szeme ragyog?!
minthogy szivem megesett a szerencsétlen rányi (Markovics) Dénes maga körül gyüjté
— Emeld szivök esteli harangszó,
üldözött Malkov.ski seregén, örömmel követ- századat s kijelenté, hogy ha volna még
Csendes völgyben est'imára hangzó;
tem volna azo^i közmondást, bogy a me^fii- századában, a kinek régi lőfegyvere helyett
Keljen rájok derült, vidám reggel, —
tamlott ellenségnek kaput kell nyitni. De a nincs ujszerü csappantyus puskája, azt ö
Köszlintsék azt ujult, friss lélekkel.
parancs máskép szólt.
meg nem türi. A gondos százados azonban
Pásztói.
A. menekvö császáriakra fegyver- és kar- nagyo i meg volt lepetve, mert minden hontáes-tüz pokoli módon szóratott, s Fehértem- védé nem egy, hanem két ilyen fegyverrel
Képek az 1848 9-diki magyar had- plom határa sürün el volt boritva fehórszí- jelent
meg, saját ócska fegyverét pedig azujáratból.
jas holtakkal, kiket a derék lakosok azonnal ton elhagyta.
felszedtek, s eltemettek; a sebesülteket pedig
Ez volt elseje azo i vériz-'-asztó fáradalni.
a városba vitték, ápolás végett. Azonban mas négy napnak, melyen a Bánságot végig
Bem gyözelmes előnyoinulása a török
sokkal rettenesebb látványt nyujtott, midőn futottuK és éheztük, egészen az ország véghatárig.
/
tovább az országut mentén előhaladtunk, s pontjáig, Orsováig. — Ezalatt soha sem
huszáraink
a lovas ütegekkel sebes vágtatva, kaptunk semmi éleim t, requirálni pedig
Az átélt nagyszerü események óta csak
s
olykor
a
futó
ellenség nyakára, a tömegbe vagy csak be is menni a román falvak hánem két évtized mult el, őszbe boritva az
hajtatván
be,
a
mi löu tüzéreink lemozdo- zaiba, a legszigorubban tiltva volt.
egykori ifju honvéd hajfiirteit, mig láng
nyoztak,
s
mig
csak
a jrolyó a futókat beérS midőn főtiszteink az éhség, folytonos
ktblét, hitét ha nem is oltá ki, de annak
hette,
mindaddig
kartácsoltak
s 3 fontos üldözés s csaknem termesze'fölötti erőfeszíhőfokát mélyen alászállitá. Es mégis, e küz
tés miatt zugolódtak, Be n apánk azt váladelemteljes hosszu évtizedek lassu lefolyása golyóval pusztiták soraikat.
Egy ily lövés után iszonyodva szemlé- szolá: „hogy ha azok győzik, t. i. Malkovski
után is, mily élénken emlékszünk vissza
honvéd-korunk azon fénypontjaira, a midőn tük, mily tág véres utak nyíltak meg afutók serege, akkor mi is győzhetjük; azok sem
utunk minden lépése uj meg uj győzelemre soraiban; s az ellenség menekülését csak is esznek és mégis mindig futnak ; azonban, ha
az segité, hogy az országuton összehalmozó- valaki csakugyan nem birja tovább a fáravezetett.
E borzalmas szép idök egyik legszebb dott hullákon lovasütegeink gyorsan keresz- dalmat kiállani: feküdjék le valahol a
szaka az volt, midőn 1849. év május elsö tül n<-m hatolhatván, mig azok az útból gyepre s pihenje ki magát."
napjaiban Bem vezérlete alatt Temesvártól elhárittattak volna, azalatt a császáriak tért
Jól tudta azt az öreg ur, hogy honvédéi
Versecz felé, az akkor Oláhországból Orso- és előnyt nyertek a futásban.
ismerik a helyet, a hol járnak, valamint anA számos hulla között nehéz sebesültek nak lakóit, a románokat, kik, ha egyes elmavánál Magyarországba összes hadával betört
Malkovski cs. vezér ellen indultunk, azon is voltak, kiket egyik felnek sem volt ideje radozó honvédet kézre keríthetnének, azt
szándékkal, hogy ót a Bánságból végképen felszedni s ápolásukról gondoskodni; mert minden irgalom nélkül legyilkolnák. Azonaz üldözött s üldöző egyiránt nyakraföre ban mi azon császári katonákat, kik a szenkiűzzük.
Bem apó nagy bizalmat helyzeti kisded sietett, mindkettő czélja felé.
vedés alatt összeroskadván, roncsolt testüseregébe, látván a nagy lelkesedést s kitarA nehéz sebesültek kinos hörgvse és se- ket tovább vonszolni nem birták, s a seregtást, s a sereg ismét vezére lángeszében gély-kiáltása mélyen meghatá még akkor oly től elmaradtak, a legközelebbi helységekbe
bizván, a teljes győzelemben kétkedni sem ifju kedélyemet; mily örömmel nyújtottam szállítottuk s ott hagytuk, ápolás végett.
lehetett. Azonban, hogy diadalainkat oly volna segélyt minden szerencsétlennek, de
Egy Bemet jellemző jelenet mélyen véste
könnyü szerével kivívjuk, arról még csak idö nem igen volt reá, s megállani sem volt magát emlékezetembe.
nem is álmodánk, mert hiszen még eddig szabad, a futókat üldözni volt egyetlen felAz öreg ur rn ndenütt velünk s közötminden győzelmünk nagy véráldozatba adatunk. Még sem állhatám meg, hogy a tünk volt, s mint gyenge lovagló, a mellett
került.
vozér parancsa ellen ne vétsek. Egy sulyos testileg nagyon megtört ember egy régi disebesült
mély szánalomra ragadott, s mint- vatu bárka vagyis inkább castrum doloris
Még ma is megfoghatlan előttem, hogyan
sikerülhetett Bem terve oly szerencsésen. hogy közvetlenül az ut mellett feküdt, hozzá kinézésü hintón vitette magát. A hintó teteje
1849. évi máj. 8-án Károlyi ezredes vezérlete siettem s egy ital borral kínáltam meg kula- mindig le volt eresztve, sBem soha sem aludt
alatt Malkovski seregét Fehértemplomnál csomból. E szerencsétlen, ha emlékezetem abban, hanem szüntelen a legnagyobb éber
véletlenül megleptük; a város elsánczolt nem csal, gyalog százados volt, mindkét figyelemmel jegyezgetett valamit; írón és
ágyutelepekkel volt körülvéve, s a legjobb lába térdben elszakítva; az általam kinált kis zsebkönyv mindig volt látható ke/ében.
védelmi állapotba helyezve, és mégis oly italbort határozottan visszautasítá, s a mint Midőn előcsapatunk a futók sarkába ért s
könnyedén átengedek azt nekünk a csá- hozzá hajoltam, hogy a mennyire időm- s azt erősen kartácsolni kezdte: az öreg oda
erőmtől telik ápolhassam, kétségbeesetten sem nézett, hiszen ez oly csekélysége volt
száriak.
Tagadhatlanul nagy előnyünkre szolgált belém csimpeszkedett mindkét kezével, előtte, hogy azt figyelemre sem méltatván,
azon körülmény, hogy még utközben jóval mondván: addig el nem bocsát, mig agyon irónjával folyvást jegyezgetett.
elöbb, Fehértemplom elött huszáraink egy nem lövöm, mert a mellette elhaladó honvéAz éhes honvédek gyakran lézengtek
császári kémlö lovas csapatot oly ügyesen dek közül egyik sem akarja e szivességet Bem kocsija körül, azonban tulszigoru te-
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kintetét sokáig ki nem állhatván, csakhamar bori parancs, sem szolgálat nem volt, hanem téseinkben az 1865-ben a földbe lerakott tojásaikelsompolyogtak onnan. Az öreg ur velünk bor, pálinka, pecsenye, jó dohány bőségében ból kelt nagy mennyiségü nyü. A legnagyobb utánegyütt eröst-n éhezett; azonban egyszer úsztunk, azonkivülaz ingyen fürdő semhiány- járással, akár ásóval, akár ekével mivelt földekben
neki állottak a növényzetnek; gyümölcsmégis megsokalta a hosszas bőjtölést s midőn zott. Valóságos honvéd eldorádóvá lőn át- egyaránt
fák nagy számmal vesztek ki, a csimaz megevé a
épen egy román falu mellett haladtunk varázsolva Mehadia.
gyökereiket; a czukorrépának némely vidékeken
volna, azon cselhez folyamodott, hogy ő majd
Szeretett vezérünk figyelmét mi is hason- semmi termése sem vala, s a legkedvezőbb helyevalamivel hátrább marad hintójával, mialatt lóval óhajtottuk viszonozni; elhatárzók, hogy ken sem volt fele is annak, amennyit egy közepes
éhségét lecsillapitandja. Ezen szándéka nem az öreg urat nagyszerü szerenáddal lepjük év szokott adni; szenvedett a gabona, a zab, a
sikerülhetett, mert nehány rendkivül kiéhe- meg. Az éneklő kar gyorsan megalakult, repcze; a vetés a lábán elhervadt, jérése előtt; a
zett honvéd ennek neszét hallván, szintén minthogy a seregben számos mivelt s a ze- lóhere zsengéjében elsatnyult; a normandiai, rendszerint gyönyörüen zöldellő legelőken a marha
hátramaradt, s a román helységbe requirá- nében és énekben jártas ifju is volt; miért csupa fonnyadt, nedvtelen, a földből nagyjára kilás végett beküldött bajtársainak visszajöt- is teljes sikert s dicséretet aratni, de a mi fordult füvet kapott eledelül.
tét sovárgva várták.
legfőbb Bem apánknak örömet s élvezetet
Hogy képzetet adjunk, minő rengeteg kárt
A requirálásnak ugyan volt némi, de szerezni reméltünk. Nyugtalanul vártuk az okozott ez a rovar a közvagyonban, szolgáljon
korántsem remélt sikere. A honvédek egy estét, hogy vezérünknek a szép művészetek- tanúságul a szajnamegyei főispánnak a megyei
nagy köcsög tejet hoztak s ahoz egy nagy ben való jártasságunkat bemutathassuk. bizottságban tett jelentése, melyben tudtul adja,
hogy hivatalos felvétel szerint a csimaz okozta
fakanalat. Bem hintója megállott. Az öreg Végre összejött a dalárda, a legkiképzettebb kár 2.638,702 frankra (1 millió 55,480 frt 80 kr.)"
ur térdei közé fogta a köcsögöt, az aludt te- s a legkitünőbb hangu honvédekből, s ezt rugott, csakis 161 községben. Ez a már magában
jet a fakanállal kezdé meritni. Azonban ko- egy egész sereg követte azon szándékkal, tetemes szám azonban messze elüt az igazságtól és
csiját egy pillanat alatt nagy tömeg éhes hogy majd a Vörösmarty szózatára rá kez- merem állitani, hogy szakértők vizsgálata a megyében 18'i6 ban a csimazok által elpusztított terhonvéd vette körül, kik nem azért tolakod- dünk.
tak oda, mintha imádott, vezérüktől kivánAz idö, kellemes tavaszi éjen, nagyon més értékét 25 millió franknál (10 millió ft.) felták volna, hanem inkább csak kíváncsiságból. kedvezö volt, midőn Bem laka elébe a legna- jebbreA becsülné.
megyei bizottság nem késhetett, nem ia
Ezt látván Bem,maoedoni Sándor példá- gyobb csendben vonultunk, s az adott jelre •résett rendeléseket tenni a cserebogarak és csiját követte, ki, midőn tikkasztó szomja eny- egyszerre mintegy 3 — 400 ép erőteljes ifju mazok irtása végett. A főispán nagy öszveg kihitésére egy sisak vizet hoztak számára, s torok harsányan elkezdé a „Hazádnak ren- adására nyert fölhatalmazást, külön bizottságot
azt mohón ajkához vinni akarván, tekintete dületlenül légy hive óh magyar!" lelkesitő neveztek ki az ügy feletti tanakodásra ; köztanácskozással utasitásokat szerkesztettek és hirdettek
számos harczosa sóvárgó arczán megakadt, dallamát.
ki, 10 frank (4 ft.) dijat szabtak 100 kilogramnyi
Az öreg ur nyugodtan bevárta az elsö (180
kiöiité azt a földre. Azonban Bem apó még
font) csimaz beszolgáltatásáért. 1866-beli
Nagy Sándort is félülmulta: egy az úttól rim befejezését, azonban a szünetelés első szept. 4-dikétől 1867. aug. 26-dikáig 37,035 frank
távolabb fekvő, a sereg zömétől elmaradt perczet arra használta fel, hogy fejét az dijat osztottak ki, mi is 370,000 kilogramm (4500
beteg honvédet meglátván, mondá: „vigyé- ablakon kidugván, ugyancsak katonásan mázsányi) csimaz irtását jeleli, mi szám szerint
tek a tejet a annak beteg honvédnek; én még ránkrivalgotteszavakkal: „Packts euchnach 168 millió nyű egyént tesz. Látnivaló ebből, hogy
a falusi lakosság nem vette tréfára a dolgot.
Hause!" (Takarodjatok haza!)
tovább koplalhatok, de az nem."
Temérdek cserebogár kelése levén az idénre
Elég volt ennyit hallanunk; az ellenség
Negyed nap csaknem teljesen kimerülve
várható,
8 frank dijj lesz szabva 100 kilogramm
érkeztünk Orsovára, a hol ép> n akkor szál- száz ágyúinak bömbölése el nem riasztott bogár beszolgáltatásáért.
lott által seregével Oláhországba Malkovski, volna bennünket annyira, mint vezérünk
E rendelkezések a gazdaság érdekében arra
ezen őszinte figyelmeztetése. Szép csendesen vezettek engem, hogy tegyek vizsgálatokat, miként
ágyuit a Duna fenekére sülyesztvén.
lehet czélszerüen irányozni a közigyekezetet.
Orsován táborba szállottunk, s e helyet haza ballagtunk.
Hogy nyakon csíphessük az ellenséget, ki
Mehádia
vidékére
valóban
elmondhatni,
ugy tekintettük mint az igéret földjét, hol
kell tanulni, minő változásokon megy át és minő
hogy
elragadó
bájos
s
tündéri
szép,
mert
a
egyszer valahára lelket s testet gyötrő fárahadifordulatokat tesz a föld gyomrában.
dalminkat kipihenhecjük, s a mi ennél is legegyszerűbb honvédet is, kiről fel sem tetTudva van, hogy nedves és meleg időben
kivánatosb, végre enni s inni valónk is tük volna, hogy a szép iránt fogékony, csaknem földszint tartózkodik az a féreg, holott
bőségben volt. mintha csak egy varázs-intésre bámulatra ragadta e táj szépsége. Fürdötr a szárazság és hideg elől bevonul mélyen a földbe.
a földből nőtt. volna ki; s midőn már a leg- itt a seregnemcsakazisteni Herkules vizében, Járásai kitanulása végett azon egy darab földön
felsőbb foku' (elcsigázott étvágyunkat ked- hanem kifogyhatlan jó kedvben s az anyagi gödröket ásattam különböző mélységre 8 különböző időszakokban, pontosan feljegyezvén, hol
vünkre kielégítettük, mély álomba sülyed- jóllét teljes bőségében is, s kiállott szenvedése mennyi
nyűvet leltem.
ö
v
végképen
feledve lön. ur
,-,., Jozsef.
/>
n
T,
tünk.
hikor
Beásattam egy jó hosszuszáru hévmérőt a
Orsovára érkezésünk napjának estéjén a
földbe künn a mezőn, s ott is hagytam állandóan.
Dunapartra előőrsre kellett mennem. Az
A gombja 19 hüvelyk mélyre volt eresztve, 0
pontja föliszint, ugy hogy a nyűvek tartózkodó
őrszemek elrendezése után köpenyemet a
A cserebogár.
helyének a közép mérsékletét könnyen le lehetett
földre teritém s oly édesdeden aludtam át az
A nevezett bogár a magyar ember képzelődé- olvasni. Egv második hévmérő a földszin felett a
éjt, hogy csak másnap reggeli 5 órakor köl- sében költői szinezettel foglal helyet; látása vagy levegő mérsékletét mutatta, Mind a kettőről regtött fel őrmesterem. Épen pénteki nap volt. emlegetése az ismeretes dalt juttatja legott eszünk gelenként 8 órakor olvastuk le az adatokat.
A Duna közepében épült Ó Orsova török be. Hanem a tapasztalás és a rajta épülö tudoA cserebogárnak három teljes év kell szerve
erőd sugár minaretjén veres zászló lobogott mány ellenséges Iában állanak gyakran a költői- zete tökélyes kifejtésére.
Dsuma-ünnep tiszteletére Oly bájosnak lát- séggel. Durva prózájok sokszor megzavarja az
Az 1865-beli teméntelencserebogár termette
tam e várat, a környéket s a fensége: Duna idylli versezet olvadozó harmóniáját. Igy a jelen a sok lárvát (nyűvet,) mely az első tél sanyarusáis, és ezuttal aligha nincs igazok. Mert, gátkiállván, 1866-banafermebb emlegetett károkat
folyamot, milyennek azt csak egy boldog esetben
megmondja-e a „sárga bogár" a nyár gyors ér- tévé vetéseinkben. Ezek a nyűvek a következő máember láthatja.
keztét, a hosszu életet vagy épen a dalolónak sodik telöket, az 1867-belit, körülbelüllö hüvelyk
Az emberi elme nagyon találékony jó s összekeltét ,,rózsá"-jával, nem bizonyos, sőt nem mélységben töltötték. A hévmérő e mélységre bebalsorsban egyiránt. Másnap sátraink is vol- is valószinü. De igen is hihető s csaknem bizonyos eresztve, a legalsó állásában sem mutatott 0fokot,
tak már; mi tisztek török dohányt szíttunk, az, hogy, ha nagyon sokad-magával érkezik a szár- holott a külső levegőben napákig tartott a 15
s mi több, a jó isten tudja honnan, de egy- nyas jósló, felkopik az álla az egybekelt párnak. foknyi hideg. Igaz, hogy hó borította a földet.
Erősen kártékony állat biz az a cserebogár; még Világos, hogy ily körülmények közt a lárvák
szerre czigány zenénk is volt, s a honvédek, pedig
különféle formákban, módokon és tárgyakkik még előtte való nap mint őszszel a le- ban tesz kárt; minélfogya, ha prózaibb is, de számba sem vették a felettök uralkodó fagyat.
1868 márcziusban és aprilisben az eke már
gyek hullottak, a hegedü s czirnbalom hang- hasznosabb oly jóslót keresnünk, a ki tanácsot jóformán kifejlődött csimazt forgatott ki a földből,
jára, minden kiállott szenvedéseiket feledve, adjon, mi módon előzhessük meg a költői bogár mert már ekkor közeledtek a felszinhez. A földegy percz alatt mint a villám felkerekedtek, okozta veszélyt, ha csak résziben is.
mivesek derekasan hozzá láttak a szedéséhez és
s ugyancsak járták a csárdást; azonban egy
Egy ily jós\ó álla elé közelebbről franczia sokat elpusztitottak.
Azon év juniusában a teljes korukat ért csiftagy, kipótolhatlan hiány mutatkozott: a tudós képében, kinek felvilágosításait és javaslamazok megint visszahúzódtak mintegy 13 hüvelyk
wök hiányzottak a rögtönzött tánczviga- tait hiven tolmácsolom a következőkben.
„A közelebbről lefolyt három éven át a cse- nyi mélységbe, hogy ott bábokk- burkolják malomból.
rebogár és lárvája (nyüve) valódi ostor volt Al*ó- gokat. Az átváltozás, ugy látszik, kevesebb időt
Bem apó, kiállott szenvedéseinket meg- Szajnamegye lakosságán.
igényel 2 hónapnál, mert aug. 19-dikén 3 méterjutalmazandó, négy napi pihenés után MeháTavasszal 1865-ben fellegeket képző seregek- nyi (30 G láb) területen 111 bábra csak egyetlen
diára vitte a sereget, s mindnyájunkat ked- ben lepek meg a cserebogarok a tölgy-, bikk- és egy érett csirnazt leltünk. Ezen gödör mellett devünkre megfürösztött. Mán terve is volt az szilfákat s leemészték a leveleiket. Egy pár hét czember 13-dikán egy másikat ásatván, azt tapaszÖreg úrnak, az t. i. hogy ha Malkovskinak elég vala a pusztitás végrehajtására, s junius ha- talhattuk, hogy a bábok mind át voltak változva
cserebogarakká. Az ásáskor 118 cserebogarat
kedve kerekednék Oláhországból visszatérni, ván, kezdve a zöldségtől egészen lekopasztott fák leltünk, mind életben s készen a repülésre.
merő téli szomoru szint váltottak.
keze ügyébe essék; e tervével azonban a
Ut >lsó átváltozását oktober és november hóNem elég, hogy a bogarak dulásainak er- |
szerencsétlen császári vezér, ugy látszik, deinken s egyes élőfáinkon tanúi valánk, hanem ! napokban hajtotta véghez a bogár. Az októberi
az egyszer felhagyott.
fájdalmasan kellé tapasztalnunk a gazdaság 1866- szántás alkalmával már jókora számu élénk csereSzabad volt itt minden: sem napi, sem tá- beli folyamában, minő rettenetes pusztitást tett ve- bogarat lehetett látni. Tökélyes állapotát elérve
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tehát még öt-hat hónapig marad a földben, s vár
türelmesen a kirepülésael, mig a természet ujulása,
a kikelet, elegendő élelemről gondoskodik számára.
Midőn költözni kezdenek a nyiivek a mélység
felé, szintugy előre iátszanak érezni, hogy közeledik az az időszak, melyben a mérséklet erősen
leszáll; a földbe ásott hévmérő még 10 fokot mutat a 0 felett s már gondoskodnak a menekülésről,
aztán ahoz képest, a hogy a földréteget akár hóolvadás, akár fagyok által alább-alább hűlnek, ők is mind mélyebbre huzódnak. Meg- ,
fordítva, a mérséklet folytonos növekedését
kezdvén érezni, ujra felfelé fúrják magukat.
Világosan tapasztaltuk a felfelé költözését
febr. 23. 1867., mikor a földbe ásott hévmérő
csak T/!0 fokot mutatott. Ez ugyan kevesebb
annál (10°), a mennyinél aláindultak, de magasabb a januárius havában tapasztalt középmérsékletnél. Ez ugyan is a nevezett hóban a
földben 2% foknyi volt, holott a felszinen
15 havas és fagyos, és 8 esős napot számitottunk.
Most már húzzunk gyakorlati és gazdasági tanúságokat vizsgálataink tartalmából.
Gondos és óvatos gazda, mielőtt a szántást megkezdené, kipuhatolja czélszerü ásatásokkal , minő mélységben tartózkodik föld
alatti tanyáján a szóban forgó rovar. A kiirtásokra forditott eszközöket aztán ahhoz képest választja, a milyeft mélyeégben a nyű
tanyázik.
Tegyük, hogy oly földet akar elkészitni,
a melyekbe repcze és buza megy szeptemberben és októberben. Láttuk már, hogy ez időszakban a csimaz majdnem mind fenn, a felszín alatt igen csekély mélységben tanyázik.
Egy elsö csekély szántás s utána kemény
boronálás majdnem mind és igen költségtelenül kipusztitná a férget, holott mély szántás
a barázdák alá forgatná, a szem elól elrejtené s a
gazda kárára épen megtartaná őket.
A februárius és márczius havakban ejtendő
szántások nem forgathatják ki a nyüveket, mert
ezek lassu költözésökkel még ekkor nem érkeztek
oda, a hol bármi mély szántás elérhetné. Ásatás
mutathatja ki ilyenkor vajjon sok féreg tanyázik-e
mélyebben; és ha nagy a számuk, inkább várakozik a gazda egy pár hétig a munkával, mintsem
uj vetését kitegye a bizonyos pusztitásnak.
Legtöbbnyire elég,
ha egy asszony, s még
jobb, ha két gyermek
^iSs
kiséri az ekét a csima- _ zf^jS^
zok felszedése végett.
~ ~ ~ --"_~Ha a föld elkészitésére
~ _ ~
az első sekély szántás
nem elégséges, hanem
második mélyebb is
kell, ez ugyan növeli
^ ^==
a költséget, de nem
T^?'^
•
sokkal. Legfőbb aka^ = ^ ^^
dály a kezek hiánya, mi
J^^^i
hová tovább érezhetőbb lesz.
Egyébiránt azt is
számitásba kell venni,
hogy a férgek mészszel
és földdel komposztnak
vegyítve kövér trágya
gyanánt szolgálnak. —
baját bontásaim, vala
mint a Payenéi szerint
is egy mázsányi csimaz
1 ft. 73/4-lat legényt
tart, mely is a guanó
árát vevén mértékül, 3
frank (1 ft. 20 kr.) érték képét viseli.
Hirdettek itt is, ott
is bizonyos mesterséges trágyákat, kisebbnagyobb részben chemiai vegyületeket, melyeknek használata következtében
i
k
is kipusztulnának. De ugy ütött ki, hogy az ajánlott szerek egyrésze ártalmas a növényzetnek,
másrésze sikereden, mást ismét nagyban nem
használhatni.
Nincs hát más mód, hanem erélyesen kell
küzdeni a baj ellen, melynek ha elenyésztéséhez
nincs is remény, de növekedésének ellent lehet
állani s apadását eszközölni."
Eddig a franczia tudós Beiset J. — Közli
Brassai.

ObrcnoTÍcs Mihály és utóda.
Midőn a topjsideri' rémes esemény hire fölrázta Európát, mindenkinek első gondolata az
undorító gonosztettről annak balvégzetüvé válható következményeire szárnyalt. Senki sem hihette, hogy a keleti kérdésnek évtizedek óta hamu
alatt izzó parazsára a lángra lobbantó fuvalom ne
lenne Mihály herczegnek Szerbia d^rék s magas
szellemü uralkodójának meggyilkoltatása. Min-

IV. Obrenovics Milán, szerb fejedelem.
denki azt hitte, hogy a szerb fejedelem halálát
belforradalmak s külső beavatkozások egész hosszu
sora követendi, melyek alatt Szerbia békés kifejlődésének oly szépen megindult folyamát kétes
kimenetelü rázkódások vagy megakaszthatják,
vagy rohamos fejlődésnek indithatják, s melyek
talán a török birodalom rég jósolt felbomlásával,
egy nagy Panszlávia erőszakolt megalakulásával
s e fölött a nyugot, kelet és észak között vivandó
élethalál harczczal végződhetnek.

Ujvidék és Pétervárad.
Ez aggodalmak, ez idő szerint legalább —
ugy látszik feleslegesek, mindenesetre tulzottak
voltak. A szeib nemzet bár undorral s boszuval
telt el szeretett fejedelmének s jóltevőjének gyilkosai iránt, egy nagyra termett nemzet méltóságával 8 nyugalmával tudott itélni az esemény
fölött s belzavarok és forradalmi zajgás martalékává egy pillanatig sem lett. A külső hatalmasságok pedig fölismerve a helyzet kényes, sőt veszélyes voltát, siettek kijelenteni be nem avatkozási

elhatározásukat; s Jha melyiknek arra kedve lett
volna is, a többinek egyhangu akarata tekintélyesen parancsolt hallgatást annak is.
Alig telt el egy hónap a topcsideri gyilkosság óta, s már is azt mondhatjuk: hogy Szerbiában minden rendben van. A gyilkosság végrehajtására és nagyobb mérvű forradalom felgyujtására
szőtt összeesküvés részesei elfogattak, vizsgálat
alá vétettek, elitéltettek; a nemzet legjobbjai
rögtön kezökbe vették az ideiglenes kormányt,
egybehívták a nemzeti képviseletet, a szkuptsinát, és az a nemzet egyhangu akarata szerint határozott ugy a trónkövetkezés, mint
az ideiglenes Kormányzat és a követendő politika iránya fölött. S leszámítva azon mindenesetre fontos körülményt, hogy Mihály
herczegben egy erős karú és emelkedett
lelkü fejedelem vétetett el a szerb trónról,
melynek ilyenre oly nagy szüksége Volt, és
helye csak egy tizennégy éves gyermekkel
pótoltathatott, — ezen kivül minden ugy maradt Szerbiában a mint volt, azon jó uton, t. i.
melyen Mihály fejedelem bölcs és erélyes politikája meginditotta volt hazája ügyeit.
Obrenovics Mihály sebekkel boritott haltteste még a ravatalon feküdt, midőn az ideiglenes kormány, ismerve az elhunyt fejedelem
szándokait leendő trónörököse iránt s a nemzetnek azzal összhangzó akaratát, a fejedelemnek Párisban nevelt kis unoka-öcscsét Milán herczeget Szerbiába meghívta..
Obrenovics Milán herczeg most már ünnepélyesen beigtatott és fölként fejedelme Szerbiának. Midőn arczképét bemutatjuk, nem lehet czélunk szokásos életrajzot irni róla; az ő
élete még csak annyira terjedt, hogy a gyermeksarukat elrúghatta; a történelemnek számára föltartott tiszta lapjára ő még csak ezután fog tetteket jegyezni. Minden a mit róla
még most írhatunk: származásának s a szerb
trónra jutásának egyszerü vázlata.
Mihály herczeg, mint közönségesen tudva
van, 1853-ban lépett házasságra Hunyady Julia
magyar grófnővel, kit a Karagyorgyevicsek szerbiai uralkodása alatt, száműzetésében, Bécsben
ismert meg. Házasságuk azonban gyümölcstelen
maradt. Sőt utóbb, köztudomásra nem jött okokból, barátságos megegyezéssel külön is váltak, a
nélkül, hogy házasságuk véglegesen feloldathatott volna, miben a fejedelmet a szerb nemzet
nyilvánult ellenzése is
_
gátolta. A fejedelemnő
sE==l^jE=|gi^^^
Bécsbe vonult s ott
SíB55l=iS^5^BL
férje palotájában lakott
^~^=^=~ ~==~~?=§fe
és férje nevét viselte.
Mihály fejedelem
igy fosztva levén a reménytől is, hogy egyenes örököst nyerhessen,
kire trónját hagyhassa,
szemét az Obrenovics
család egyetlen férfi
sarjadékára, a kis Milánra vetette. Az öreg
Milosnak, Mihály atyjának s dynastiájuk
alapitójának testvéretői Obrenovics Efraimtól származott az ifju
herczeg, kinek atyja,
Efraim fia s igy Mihály
herczeg unokatestvére
volt. Anyja moldvai
hölgy, az ismeretes Katargi Mária, ki utóbb,
özvegységében, Kuza
fejedelemmel való benső viszonyánál fogva,
nem a legjobb hírben
állott. A kis Milán
1854. augusztusában
született. Mihály fejedelem őt fiává fogadván a leendő örököséül
jelölvén ki, egészen
nyugat-európai nevelést szándékozott neki adni, s 1864-ben a 10 éves,
eleven szellemü és tehetséges gyermeket Párisba
küldötte és Huet Ferencz egykori egyetemi bölcsészettanár nevelő gondjai alá bízta, ki egész
lélekkel folytatta a rábízott kötelességet. A fiatal
herczeg, hogy Dyilvános oktatásban is vegyen
részt, egy év óta a Nagy-Lajos-lyceum negyedik
osztályába járt; a itt érte nagybátyja halálának
hire s a felszólitás, mely őt oly sietőleg haza
hivta.

Nevelője, a derék Huet tanár kisérte őt utjában, melyre haladék nélkül megindult.
Julius 2-dikán a szerb szkupstina egyhangulag kikiáltotta őt fejedelemmé, s mert a szerb törvény szerint a fejedelem 16 éves koráig kiskoru
még, ez időre nemzeti kormányzóság rendeltetett
mellé. Belgrádban ágyudörgés és harangzugás
hirdette a népnek a bizonyosnak tartott, de mégis
lázas nyugtalansággal várt választás
megtörténtét. A lakosság, gyászát
felejtve, örömben, — a város fényben
uszott. Az ifju fejedelmet néplovasság, a fejedelmek e legszebb testőrsége kisérte a szkupstina elé, mely
előtt a következő szerény s helyzetéhez illő szavakat mondá: „Bár még
ifju és gyönge vagyok, de minden
erőm s tehetségem arra lesz fordítva
mindig, hogy a népet boldoggá tegyem." Szép szavak; váltsa be!

európai divat ki nem szoritotta, igen csinos és
festői. Az öltönyöknél a sötét-kék szín tulnyomó.
A nadrág kék posztóból van, keleties, törökös
szabásu, fekete zsinórral gazdagon feldiszitve. A
többi ruhadarabok is a legfinomabb és leggazdagabb kelmékből készülnek, melyeknél különösen
a kasmiri sálok és valódi selyem szövetek játszanak nagy szerepet. Az aranynyal és ezüsttel kivert
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Szerbia állami és társadalmi
életéből.
ív.
A szerb nemzeti viselet.
Ha a szerb nemzetet egész sajátszerűségében s minden idegen befolyástól érintetlenül akarjuk megismerni, e czélunkat legbiztosabban
azon a vidéken érhetjük el, melyet a
Morava, Drina és Ibar folyók vesznek körül; ama keskeny hegyi tájakon és sürü erdőségekben, melyek a
szerb függetlenségi harcznak vezetőit
és legjobb harczosait adták; ott, hol a szerb elem
a legtisztábban fenn tudta tartani magát, nem ugy,
mint a Duna mentén s a volt szerb vajdaságban,
hol ősi, nemzeties jellege a magyarokkal, németekkel és oláhokkal való folytonos érintkezés következtében eredetiségéből igen sokat vesztett.
A nemzeti viselet jelentékeny segédeszköz
arra, hogy az egyes nemzetek mind külsö, mind
belső életére és
jellemére következtetést
vonhassunk. —
Nehezen találhatnánk oly kis
területen
az
öltözetek oly
gazdag változatosságára ,
mint Szerbiában. Különösen áll ez a nők
viseletéről;
minden kerületben, sőt néhol minden járásban is más
az. A vidéken,
falvakban leginkább redős,
fehér len-öltönyök, derékon
tarka övvel átkötve, továbbá
tárna vagy világos gyapot
felöltők vannak használatban mindkét
nemnél.
A szerb paraszt nyári öltözete a lehető legegysze*űbb. Fövegül
Majdnem kit t e l nélkül
p ó vörös sipkát (f e z ) hordanak, imitt-amoit sötétebb lecsüngő bojttal, de legtöbbnyire anélkül. Bő és
re<
lős lábravalójok, melyet ők is gatyának neveze k , bokáig ér. Vászoningöket, mely mellökön
n
yitva áll, a gatyán felül viselik s derekukon
^örös posztóövvel kötik át. Erre meg egy vörösba
fna bőrövet csatolnak, mint nálunk az erdélyi
olahok, melynek különböző osztályaiban pisztovok, handzsárok ea töltények állanak. — Várói k b a n a férfiviselet, a mennyiben még azt az

Szerb falusi mátkapár.
és drágakövekkel kirakott ágyu pisztolyok s épen
oly diszes nyelü handzsárok és a fegyverhordozással járó egyéb apróságok a városi férfiaknál is
kiegészitő diszéül szolgálnak a festői öltözetnek.
A női viselet gazdag változatossága mind a
vidéken, mind a városokban leginkább a fejdiszek
sokfélesége által tűnik fel. A városi szerb nő öltözete valóságos vegyülete a nyugati és keleti éle-

tes, de épen asért meglepően vonzó hajékítményt.
Az öltözék többi része is egészen keleties. A
kebelt gazdag himzetü, de csaknem átlátszó ing
fedi, melyre némi keresett, kaczér gondatlansággal a vállakon át egy selyem kendő van vetve s
eíől a mellen keresztbe hajtva. A nyugati füzővállat alig ismerik. Átalában véve minden öltözetnél a kényelmet és kellemet keresik
s e tekintetben a szerb divat sokkal
többet ér a párisinál. A hol a vállra
vetett kendő vagy sál két vége a
mellen keresztbe van fogva, a leányoknál rendesen egy csinos kis virágbokréta diszlik, ellenben a férjes
nőknél nem annyira költőiesen, mint
inkább büszkén egy nagy darab arany
tündöklik. Az képezi ugy szólva berekesztését a. számtalan klárizs-,
gyöngy-, zechino- vagy aranypénzfüzéreknek, melyek a szerb előkelő
nők legkedveltebb ékszerei.
Az élénk, feltünő szinek, többnyire szerencsés öszhangzásba hozva,
épen oly túlnyomók a szerb női viseletben, a mint a férfiakénál a sötétbarna alapszín.
Képünk egyike egy belgrádi előkelő társaságot ábrázol, melynek
tarka vegyületü csoportozata mind a
férfiak, mind az idősebb és fiatal nők,
mind pedig a gyermekek öltözetéről
kellő fogalmat nyujthat. Az öltözetek
jóizlése, kényelmes és gazdag volta
első tekintetre azonnal szembetűnik.
A másik kép egy falusi mátka-párt
mutat nemzeties festői öltözetében,
melynél különösen a menyasszony
óriási fejdísze ragadja meg figyelmünket. E különös fej-ék láttára akaratlanul is a
vademberek mesés cziczomája jut eszünkbe. Azok
a nagy rózsák mind ezüstpénzekből vannak müvésziesen összeállitva és a vastag papírból készült,
patkóalaku koszorút természetes és mesterséges
virágok s tarka pávatollak fedik. S e több fontnyi
nehézségű fejdiszt a menyasszony egy egész álló
esztendeig hordozza a számtalan ünnep- és vasárnapon s ter,
mészetesen a
nemzeti kolotáncz alatt is.
1
8.L.

üj vidék
és

Pétervárad.
A Dunán
lefelé utazva,
valamivel Kaanenica fölött
már
feltűnik
a hegytető,
melynek koronáját a péterváradi erősség
tömör épületei
képezik. A balparti füzesek
•egy időre elzárják előlünk
a kilátást; de
csakhamar, a
mint a Duna
kanyarodásával a kamenicai partokhoz

Belgrádi előkelö társaság.
meknek s tegyük hozzá még azt is, hogy a legszerencsésebb vegyülete. Az öltözet épen oly
gazdag, mint a milyen szép és kényelmes s az a
kitünő előnye van, hogy a divat majdnem semmi
befolyással sem bir felette. Nincs valami elragadóbb, mint egy előkelő fiatal szerb nő fejdisze.
Csinos kis fezök (sapka) mellé természetes, gazdag
növésü hajfürtjeik adják a gyönyörü diadémet s
a legszebb virágok, leginkább nyiló félben levö
rózsabimbók egészítik ki az egyszerü, természe-

közeledünk,
egymás után
feltünedeznek:
az Újvidéket
és Péterváradot összekötő
derék hajóhíd,
a gőzhajózás ügynökségének épületei, melyek
egész telepitvényt képviselnek Ujvidék előtt,
s lassankint jobb oldalt Pétervárad. Mielőtt a
hidon ide átmennénk, tekintsünk be az eleven
szép városba, Újvidékre (lat.: Neoplanta; németül: Neusatz; szláv: Nowi widik). A város
ujabb telepnek tekintendő; mégis már 1751ben királyi város volt s már azt egy szazaddal megelőzőleg lépett a mezővárosok sorába.
Azonban gyorsabb emelkedése mindenesetre a
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közelebbi korba esik. 1751-ben még csak 4000
lakosa volt; 1805-ben már 13,000 és most haladja
a 20 ezerét. Képviselve van e városban az ország
minden vallásfelekezete s mindenike külön egyházzal is bir. Az óhitüek gymnaziuma, aSzt.-Antal-szerzetbeli zárda, az uj zsinagóga, kaszinó,
szinház, mind kitünő épületek. A szerb elem itt
túlnyomós értelmisége tekintélyes számot képvisel.
1864. nyarán ide költözött Pestről a „Matica
Srbska" cz. társulat is, mely a ezerbek értelmi
haladásaügyében buzgón fáradozik. Újvidéken több
szerb lap is jelenik meg. Nevezetes munkásságot
fejt ki e város a gazdászatban és müiparban.
Gazdászatában különösen kiemelendő szőlőmive
lése, melyet a Szerémi oldalon űz s konyhakertészete és gyűmölcftenyésztése, melyek igen jó minőségü zöldségét, kitünő almát éi baraczkot s
igen zamatos dinyét nagy mennyiségben adnak,
ugy hogy ezek mindenike a pesti piaczon is gyak
rán megfordul. Határa átalában öntésföld, melyet
a Duna áradásai raktak le, s igy a gondos mivelést,
a gazda fáradozását mindenben igen gazdagon
jutalmazza.
A hidon átkelve, egészen más szinezetü varosba lépünk. Mig Ujvidék a polgári foglalkozá
sok élénk helye: Pétervárad, a külső távolabbi
ré&zeket nem véve katona-városnak látszik. — A
rómaiak idejében Cusum-nak, Acumincum-nak
neveztetett, s hajdan itt lakott a Szerémi pü>pök.
Népessége a fiókegyházak nélkül, mintegy ÜOOO-re
tehető. Kézmű-ipara az alsóbb ágakban jobbára
fedezi a helybeli szükségleteket: de kereskedésre
teljesen Ujvidék kezében van. Határa, mely 5809
holdat tesz, igen jó vörös bort terem. Erőssége a
másodrendűéi közé tartozik.
Hazánk múltjában nevezetes események szinhelye volt Péter várad. 1463. szeptember 12-kén
itt lépett Mátyás szövetségre Velenczével a török
ellen, melynek értelmében egyik a másik nélkül a
törökkel sein békét, sem fegyverszünetet nem
köthetett. — 1526. júl. 12-kén Ibrahim basa,
Szolimán vezére, roppant sereggel szállta meg a
várost, melyet három nap alatt meg is hódított.
Ezután a várat ostromolta, mely kevéssé volt
ugyan megerősítve, de a vitéz őrsereg, melynek
nagyja Alapy György volt, keményen tartotta
magát, mignem a tulnyomó erő előtt 12 napi nehéz küzdés után ez is engedni kényszerült. A város ostromlása alatt, a tulsó partot, a mai Újvidéket, Tomory érsek védelmezte s 40 naszádjával
az ellenség száznál többől álló hajóseregén bár
na<Ty kárt ütött, a város eleste után ő is visszavonult". Ugyanez év okt. 7-én itt egyesült az iszonyu
török had, mely Nándor-Fehérvártól Budáig és
vissza tett öldöklő barangolásait 200 ezer magyar
vérével jegyezte történetünk sötét lapjaira. —
1868. júl. 18-án Caprara ide vezette seregét, hogy
Maximilian Kmanuel bajor választó-fejedelem seregével egyesüljön. — 16Ü4. őszén Ali basa, tripolisi helytartó és nagyvezér, ismét megszállta
Pétervándot s jött ugyan Caprara is, hogy viszszaverje, de inkább az akkori tartós hideg esőzésnek tulajdoniiható, hogy a török csakhamar
minden siker nélkül visszahuzódott. Utoljára
1849. szept. 7-én látott Pétervárad komoly hadjárati jelenetet, a midőn a magyar várőrség fegyverét az osztrák seregnek átadta.
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A mehádiai Herkules-fürdők.
A Kárpátok alsó ágazatainál, ott hol a Cserna
óriási zöld partjai közül kiérve, a Dunába ömlik,
a történelmi Dáciában, melynek légióit ma határőrezredek képviselik, ott áll Mehádia, egykor
nevezetes és sokat szenvedett hadászati pont, most
nevezetes fürdőhely, mely hogy mai napig is
világhirüvé s ezrek, tízezrek üdülési menhelyévé
nem lett, csak onnan van, mert magyar. Nem
világfájdalom mondatja ezt velünk, mindennapi
tapasztalás tanit rá minden elfogulatlant, ki a
külföldi nyilatkozatokat Magyarországról olvasva,
fehér hollóként talál egy-egy elismerő szót, egyegy helyes felfogást, egy-egy igaz vallomást
rólunk. — Hanem végre is talál, s ilyenek közé
tartozik Randi Gusztávnak a csernavölgyi Herkules-fürdőkről irt czikke, melyet főbb vonásaiban ezennel ismertetünk.
Egy enyhe májusi reggel érkeztem.— igy
szól Rasch Gusztáv— az orsovai kikötőbe. Tulajdonkép Konstantinápolyba « a Fejedelemségekbe
igyekeztem, de Bécsben, Pe.-ten és Belgrádban
annyit beszéltek előttem a Herkules fürdőkről,
hogy noha a fürdő-idény még messze volt, véteknek tartottam volna oda el nem tekinteni. A

kikötőben még nem kezdődött el a szokásos kocsi- a szirtekben, melyek egészen—s az emberek öltöközlekedés, azonban egész sereg fuvaros ajánlko- zetében és ruházatában, melyek részben ma is
zott tovaszállitásomra, versenyt d csérve kocsijo- ugyanazok, mint 2000 éve.
kat, lovukat. Felültem egy karuezába, melyen a
A ,,fekete folyam" völgyét Traján császár
civilisátiónak mindössze is annyi nyoma látszott, fedezte föl a rómaiaknak, s ott ő és utódai számos
hogy nem tömték meg szalmával derekát, hanem lakházat, fürdőt és templomot épittettek. A völgy
deszkát kötöttek szijakra ülésnek. Igy nyalogatja aztán és a forrás Herkules egy templomától kapta
a civilisátió egymásután a népek eredetiségeit, nevét, utóbbi talán azért, mert igazi Herkules a
keleten ép ugy mint délen, hol a Sahara pusztán kénköves források közt
teve helyett már lóháton kellé az utat megtennem.
A népvándor'ás később a völgyben is teljeMegalkudtunk két forintban, s a birkabőrbe bujt sen felforgatta a római culturát, e ennek romjain
oláh azzal az igérettel ült a kocsi bakjára, hogy 3 ujabb időkben csak pásztorkunyhókban volt némi
óra alatt helyen leszünk. Az ut itt kitünő, s a élet, mig egy évszázada az érdekes kárpáti völgy
három apró lo gyorsan haladt rajta, sőt némely ismét megélénkült. Ma a Herkules-rürdők divatlejtős helyeken oly rohanva, hogy meg kellett ban vannak e őkelő mag árok és románoknál, és
fogóznom, hogy a kocsi ki ne lökjön.
az egész kelet ezek forró kútfejéhez küldi képviA Csernavölgye a sikra nyiló torkolatánál selőit az idény alatt. Görögök és törökök, szerbek
valami ezer mettrnyi lehet. Talaja tele volt kuko- és örmények, oroszok és persák vannak itt
riczavetéssel é« fűvel, melyek közt a „fekete együtt, s a sétányokon tarka turbán és vörös fez,
folyó" habjai morogva és cseregve haladtak a csucsos kalap és fehér burnusz, pörge kalap és
Duna felé. A lejtőket mindkét oldalon üde zöld cyünder, bojár kucsma és divatos uri kalap vetenyészet borította fel egé-z a tetőkig. Helylyel- pryülisek el egymással. Eljönnek a távol India
közzel nehány szalmát ödelü haz fehérlett ki kö gyermekei, a czigányok is, és versenyre bocsátják
züle; egy ily házcsoportra azt mondá kocsisom, az osztrák katonazenével saját zenéjöket, az alsó
hogy az Petincska oláh falu.B házak mind vályog- dunai népek kedvenezét. A „fekete folyam" partból épültek, de gyarlóságok mellett is elég csino- jain kelet és nyugot egyesül alakban, öltözetben,
nyelvben és zenében.
san vették ki magokat az eleven környezetben.
A faluban járó-kelő románok öltözete bő fehér
A fürdőhely ma két palotaszerü épületből áll,
nadrág, bocskor, ing, melyet széles tüsző tart ösz- egy széles ut két oldalán. Ezekben vannak a vensze; némelyik ujjatlan mellényt visel és czifra déglők, a fürdőszobák, az igazgatóság helyiségei
gubát, fején báránybőr sipka. A nők minden öltö- s egy katonai kórház. A sok rózsaszin grániton
zete vörös himzetü ing, ezen felül némelyik csikos Herkules roppant bronz-szobra emelkedik. Lejebb
kendőt visel derekán, mások hosszu vörös posztó- pár év óta csinos virágos kert szökőkútakkal,
darabokkal aggatják — kötő módra — körül ma- nyughelyekkel és puha fűvel, s ezek közepén
gokat. Télen gyapjubélésü felső ruhát vesznek föl. mulató ház, melynek hangverseny-terme, ebédlője
A feleségek bekötve viselik fejőket, a hajadonok és kávéháza kényesb igényeket is kielégít. Az
haja pedig fonatékokban csüng alá.
élelem és a lakás nem drága és nem rosz e fürdőPetincskán tul nem messze szükülni kezd a ben. — Mehádia a ka'onai határőrvidéken feküCsernavölgye. A hegyfalak közelendnek a folyó- vén, igazgatása is katonai.
hoz, az ut meredekebbé lesz, s jobbra, balra melAz itteni fürdők gyógyereje igen nagy, s nála
lékvölgyek tünedeznek elő, melyek lakatlanok. bizonyára csak hire nagyobb keleten. Kivált a
Egyszer két ágra oszlik a völgy, s balra Mehadia románoknál áll nagy becsben. Télen is eljárnak
faluba, jobbra pedig a Herkules-fürdőkhez vezet ide, s hiszik, hogy a Herkules-fürdők gyógyvize
az ut.
nélkül élni sem tudnának.
A Csernavölgy alsó része festői szép zöld, a
felső pedig megdöbbentőn nagys-zerü. A sziklák
mind magasabbak, s mindinkább közelednek a folyóhoz, melynek hullámai zugnak, mint havasi
A berlini magyar egylet.
patakok. E helyen lőporral kellett a sziklába utat
Berlin, junius 80 an.
vettetni, mely néhol aztán felfelé kigyózik.
Legtöbb külföldi magyar egyleteinket az
A lovak folyvást rohantak felfelé, a kocsisnak
s
előttem érthetlen nógatására. Az est ugyancsak 184 '9-ik évi szabadságharcz szomoru kimenetelü
közeledett. Homályában alig tudtam megkülön- miatt külföldre menekülni kényszerült honfitárböztetni az olykor ki-kiszélesedő völgyben levő saink alapitották: és lettek azok egy részről a
házakat és fákat, melyek közt itt-ott gyorsan elő hazától távol levőknek szivesen látogatott gyülés ismét eltűnő tüzek látszottak. Aztán két hidon helyeivé, hol egymást vigasz alták, közös erővel
robogott a kocsi keresztül, s a légben kénkő szag segitették, hol az édes nemzeti nyelvet hallhatterjengett jeléül, hogy közel vagyunk a für- ták, azon egymással beszélhettek; másrészről a
magyar névnek és nemzetiségnek kisebb-nagyobb
dőhöz.
A völgy ujra kiszélesült. Jobbra egy szikla- körben ismertetőivé. Majd csaknem egyedül a
párkányon kis templomot, azontul házakat vettem berlini magyar egyletet nevezhetjük, mely már
észre. Ezeket elegáns, modern épület követte, zöl- ezen idő előtt, jelesen 1846-ik évben, több az idődelő emelkedésen hosszu oszlop-folyosóval. Aztán ben itt lakó és tartózkodó hazánkfia közreműköjobbra, balra nagy fehér épületek s a háttérben désével megalakult, és a mely az ezen idő óta
ismét s-ziklapárkányon görög izlésü kupolás tem- idevándorolt hazánkfiainak tanácscsal, útmutaplom. A kocsis megállt egyik fehér ház előtt. Ott tással, sőt sok esetben pénzsegélylyel is szolgált.
voltunk a Herkules-fürdőben.
Ez egylet huszonkét éves életfolyama alatt
Három napot töltöttem itt, mint első és néha nagyobb virágzásnak örvendett, majd ismét
egyedüli vemlég e kora időszakban. Még biztosa hanyatlott, a szerint a mint több vagy kevesebb
és orvosa sem érkezett meg a fürdőnek. Csupán hazánkfia tartózkodott Berlinben az iparosok és
a fák koronáit rázogató szél, a sziklacsúcsot ara- tanulók közül. Jelen állása az egyletnek középnyozó nap, s az óriás kövekkel birkózó patak volt állásul vehető fel.
Van jelenleg az egyletnek 47 tagja, névszetársaságom. Hanem azért nem panaszkodhattam
unalom miatt. Megdöbbentő és szép a Csernavölgy rint: I. Letelepült polgárok: Prekonicz Gáspár,
felső fele. Az ösvények egymásfelett alakitvák. s születéshelye Pest; ürgász Keresztély, sz. h. Jászroppant cser- és szilfák és mosolygó cserje és Berény; Timkó György, sz. h. Miskolcz; Breitgalagonya közt vezetnek a magaslatok felé. Itt- schwert, Adolf, sz- h. Miskolcz; Roth Lajos, sz. h.
ott madárfészkek. Mindenfelé a legbujább te- Eger; Ebner Ede, sz. h. Eszék; Liebl Antal. sz.
h. Kőszeg; Huth János, sz. h. Pécs; Schultze
nyészet.
Fenn a magasban fenyőerdők fedik a szirte- Armin, sz. h. Pest; Figu!a Károly, sz. h. Berlin;
ket, melyek egy-egy ór'ási csúcsa meztelenül szö- Unterberger Fülöp, sz. h. Temesvár; Hoffmann
kelik nehol ki. A fák közt helylyel-közzel ülőpa- Fülöp, sz. h. Buda; Vitkai Ferencz, sz. h. Buda;
dok, mulató házacskák, kioszkok, és terjedelme? Kunst Endre, sz. h. Soprony; dr. Nascher Simon,
barlangod, melyekben farka- és" medve tanyáz, sz. h. Baja. — II. Egyetemi tanulók: Simonffi
egykor tán emberi vadállatok: rablók tanyáztak. Emil, sz. h. Debreczen; b. Kemény Gerő, sz. h.
Lenn a Cserna, a rohanó, locsogó, melynek tük- N.-Enyed; Antal Gábor, sz. h. Sz.-K.-Szabaija;
rében napsugár nézi magát, s mélyében ragyogó Dallos Gyula, sz. h. Pest; Dobranszki Péter, sz.
pikkelyü hegyi pisztrángok, nagy testű lazaczok 11. Kótaj: Puntzmann Gyula, sz. h. Apatin; Hausés egyéb halak légiója uszik a széles Duna felé. mann Alajos, sz. h. Buda; Lechner Ödön, sz. h.
A szirteken itt-ott latin feliratok a romai hódolta- p e s t . — Hl. Ideiglenesen itt tartózkodó iparosok:
tás korából, hála kifejezései az istenekhez és fél- Hellenberger Bél*, <-z. h. Kula; Kárig Armin, sz.
istenekhez az egészség visszaadásáért. Mert e h. Pozsony; Fleischl Mór, sz. h. Szeged; Braun
magános völgyben minden talpalatnyi föld klasszi- Vdolf, sz. h. Komárom; Fellner Adolf, sz. h. Győr;
kai. Trajántui egész Daciusig római katonák fö- í Fehér István, sz. h. Cs:ikvár; Lang Vilmos, sz. h.
rödtek itt, s emiékök, bármerre lépünk, feltalálható ;Győr; Lichtenstein Zsigmond, sz h. Szobod;

Schváb Vilmos, sz. h. Szeged; Rosner S tmu, sz.
h. O-Buda; Jung József, sz. h. Sz.-Miklós; Stern
Mór, sz. h. Szent-György; Stern Hartwig, sz. h.
Csongrád; König Pál, sz. h. Késmárk; Fellner
Simon, sz. h. Pest; Köstlinger József, sz. h. Buda ;
Helvey Gusztáv, sz. h. Ujvidék; Pálfi Mór, sz. h.
Tököje; Singer Lajos, sz. h. Alsó Mérő; Kellner
Dávid, sz. h. Pest; Fritz József, sz. h. Pest; Décsei Lajos, sz. h. Szeged; Bánét Mihály, sz. h.
Székes Fehérvár.
Az egylet jelenlegi tisztviselői: elnök Timkó
György, alelnök Ebner Ede, magyar jegyző Antal
Gábor, német jegyző Nascher Simon; könyvtárnokok: Hellenberger Béla és Kárig Armin; választmányi tagok : Liebl Antal, Roth Lajos, Breitschwert Adolf, Puntzmann Gyula, Hausmann
Alajos, Kellner Dávid, Stern Hartwig, Lichten
Stein Zsigmond, Fellner Simon.
Az egylet vagyona a legközelebbi években
nagyon kevéssel gyarapodott, fölemésztvén csekély havidijakból álló bevételét a betegekről való
gondoskodás és keresztül utazó s szükségben levő
honfitársaink segélyzésa. 105 tallér kamaton levő
tőkéje és 40—50 tallér pénzkészlete van. Az egylet járatja a „Vasárnapi Ujsig"-ot és „Politikai
Ujdonságok''-at, ezenkivül a,.MunkásokÚjságát"
kapja a t. szerkesztő és kiadó urak ajándékából.
Az egylet összejövetelei hetenkint egyszer, hétfőn
este tartatnak a Darnhofsplatz Nr. 38 alatti kávéházban, melynek egyszerü, részünkre elkülönített
részének Magyarország és Erdély keretbe foglalt
czimerei, Buda-Pest tájképe és Reményi Edének
saját maga által ajándékozott arczképe adják némileg a nemzeti jelleget.
Antal Gábor,

ségétől; a szél változékony erejét tehát a malmok
rendes hajtására alkalmazva nem mondhatnók
épen legczélszerübb alkalmazásnak, kitünik ez
abból is, minthogy szélmalmaink bizony hosszabb
időig állnak, mint járnak, s igy nem is csodáljuk
ha azok, daczára az olcsó szélnek, a költségesb
de folytonosan működő gozm ilmaink által végkép
tulszárny altatnak.
Vizemelésre ellenben, főleg szivattyúk hajtására a szélkerekek legczélszerübben alkalmazhatók
mert egyrészt a szivattyúk minden hátrány nél-

, a berlini magyar egylet jegyzője.

Vizemelő szélkerék.
Gazdászattal foglalkozó olvasóink azt hiszszük szivesen veendik egy oly gépnek vázlatát,
mely vizemeléssel egybekötött munkáknál, nevezetesen öntözéseknél, lecsapolásoknál, birka-usztatás v igy mosásnál és több eféle müveleteknél a
tapasztalás szerint különös előnynyel alkalmazható. Az itt közölt ábra ugyanis egy szélkerék
vázlatát mutatja, mely Piszkén a Duna mentében
Gerenday Antal diszkertjében, ezen nagyobbszerű
kert öntözéséhez szolgáló, nyolcz öl mélységü kút
szivattyújának hajtására van alkalmazva s Vidats
J. helybeli gépgyárában készíttetett.
Ezen szélkerék, mint az ábrából kivehető,
hat vitorlával van felszerelve, ámbár csak két vitorlával járva is elegendő vizet emel a nevezett
kert rendes vízszükségletének fedezésére. A kerék
egy fekmentes tengelyre van erősitve, s e tengelynek meghajtott középső része egy görbeforgát
képez, melylyel a szivattyú köldökszára közvetlen
van egybekapcsolva. A tengely egy kétágú villa
alaku állványra van ágyazva, mely egy függélyesen álló vas-oszlop körül szabadon foroghat, ugy
hogy a szél a kereket a tengelylyel és a kut sz írával
együtt leghatásosabb irányába önmaga igazíthassa
be Az álló vasoszlop négy támaszfával van a
földhöz erősitve a kut kellő közepe felé, a támaszfák egyike hágcsókkal van ellátva, hogy azokon a
tengelyágy perselyeihez, azok kenése végett fel
-lehessen jutni.
Ez utóbbi műtéten kivül, mely azonban csak
néhány nap lefolyta után szükséges, a kerék semmi
különös felügyeietet és semmi fogyasztási költséget nem igényel, csekély szélben is, nappal-éjjel
folytonosan és meglepő egyenletességgel jár; szerkezete egyszerű és tartós, ugy hogy ezen szélkereket, ha nem is mint uj találmányt, de kétségkivül mint legolcsóbb erőmüvet méltán ajánlhatjuk
gazdászattal foglalkozó olvasóink figyelmébe.
Nem mulaszthatjuk el ez alkalommal a szél
erejének czélszerü felhasználására nézve következő megjegyzéseinket röviden fölemlíteni. A
szél, vagyis bizonyos sebességgel haladó levegő,
mint tudjuk, oly csekély sulyu, ru.janyos test,
mely csakis nagyobb sebessége által képes némi
hatást előidézni, és bár akkor erejét nem ritkán
'gen kellemetlenül érezteti, tartósságától szerencsénkre nem kell félnünk. Azon gépnek tehát,
m
ely a szél változékony erejét tökéletesen felvenni
képes volna, vagy szinte oly változó mozgásainak
kellene lenni, mi azonban tartósságát nagyon két,*%essé tenné, vagy pedig szerfelett nagyobb tömeggel vagyis sulylyal kell birnia, minc azt közönséges szélmalmaink kerekeinél látjuk.
Már pedig a malmoknál az őrlő kövek helyes j
munkálata lényegesen függ forgásuk egyenletes- :

Viaemelő szélkerék.
kül bármily lassan járhatnak, másrészt pedig a szivattyúk ellenállísa majd ugyanazon mérvben növekszik, a mennyiben a szóikerék ereje fokoztatik
a szélnek nagyobb sebessége által; mi okból ezen
szélkerekek nemcsak gyengébb szélben is folytonosan járnak, de erősebb szélben sem jöhetnek
rendkivül sebes forgásba, a mi tartósságukat ugy,
mint folytonos haszonvehetőségüket a mennyire
lehet biztositja.
Megemlítjük végül, hogy Vidats J. ur ígérete
szerint,egyilyszerkezetü szélkereket helybeli gépgyárában közszemlére fognak kiállitani.
<S. A.

Egyveleg.
** (Deák a császárnál Königgriitz után.) A
bécsi lapok megemlékezvén a königgratzi csatáról, évfordulója alkalmival, egyik igy irja le Deák
Ferencz akkori beszélgetését a császárral: ,,A császár, midőn Deákot fogadá, az éjet ébren töltötte
s még nem volt felöltözve. Ö Felsége hálókabát
helyett tiszti köpenyben volt s minden szertartást
mellőzött. Deákot fölszólitá, hogy közelében foglaljon helyet s mint erős dohányost, a nélkülözhetlen szivarral kinálá meg. A társalgást a császár
kezdé meg, Deák tanácsát kérvén ki az iránt,
vajjon az eszközök teljes igénybevételével folytassa-e a háborut, vagy gyors, áldozatok árán
vásárolt békekötésben keresendő-e szabadulás a
monarchia számára? Deák kijelenté, hogy nem ért
a külpolitikához. Különben nyilván csak azért
nyert meghivást, hogy a magyarok hangulatúról
adjon felvilágositást. Erre nézve mindenesetre állithatja, hogy Magyarországon koránsem uralkodik az a kétségbeesés és vigasztalhatlanság, mely
Bécsben mindent magával ragad, sőt, ha a loyalitást fokok szerint lehetne mérni, ugy Magyarország elsőséget érdemelne Bécs felett.
Ezeket előrebocsátva ki kell azonban jelentenie (Deáknak), hogy Magyarország nem fog
nagy áldozatokra vállalkozni. Az országgyűléstől
épen semmit sem lehet várni, mig a magyar alkotmány helyre nincs állitva. A népképviseletnek, ha
legfőbb helyről az ujonezok megszavazására felszólittatnék, egyszerüen illetéktelennek kellene
magát nyilvánitania. íly viszonyok között csak
békét javasolhat. Az igy nyert szünetet gyors és
czélszerü reformokra kell használni, s ily módon
lehetséges a monarchiát fenntartani. A beszélgetés

most a magyar kérdésre irányult. Deák hango*
panaszokban tört ki azon államférfiak ellen, kik
nem értik Magyarországot, s kik a birodalom szerencsétlenségének okozói. A jelen végzetes pillanatban tünik ki, mily alaptalanok a gyanusítások,
melyekkel Magyarországot illették. Bár 18 év óta
el van nyomva és alkotmányától megrabolva,
Magyarország a legélénkebb részvéttel van a
monarchia sorsa iránt. A kiáltványok, melyek
szakadásra s lázadásra izgatnak, sehol sem lelnek
visszhangra. O Felsége bizonyos lehet abban, hogy
Magyarország nem fog letérni a törvény utjáról.
A császár megszoritá Deák kezét és sajnálattal
jelenté ki, hogy sok dologra nézve elámittatott.
Neki a népesség szelleméről más fogalma volt. A
császár az utolsó napok oly eseményeiről szólott
ezután, melyek a közhangulat szomoru jeleiül
tekintendők. A császár végül megköszönte Deák
készségét, melylyel Bécsbe sietett s megigéré,
hogy tanácsát szorgosan fontolóra veendi. Ezzel
az emlékezetes beszélgetés véget ért."
© (Angol leleményesség.) Most, mikor a követválasztások nálunk is nemsokára ismét napirenden lesznek, nem lesz tán érdektelen egy
melbourne-i (Ausztrália) követjelölt s egyszersmind becsületes csizmadiamester fölhivását választóihoz olvasóinkkal megismertetni. Melbourneban egy „követjelölt" a következő felhivást
bocsátotta ki választóihoz, hogy magának egy kis
hivatalt és csizmáinak sok vevőt szerezhessen:
„Melbourne város és minden más helység választó
polgáraihoz! Midőn alólirott a fenn emlitett nagy,
befolyásos és szabadelvü választótestületeknek,
melyek őt 15 év óta oly kegyesen és ügyesen támogatni méltóztattak, magát ujból ajánlja, bátorságot ves'. magának egyszersmind kitünö bőrből
készült, elegáns és kényelmes csizmáit is becses
fiyyelmökbe ajánlani. Alólirott ezentul is kedves
kötelességének ismerendi, hogy a tisztelt választóközönségének megbecsülhetetlen jóindulatát
mindkét tekintetben, már t. i. mint képviselö és
csizmadia, kiérdemelhesse.— Enoch Taylor, nyugalmazott katonatiszt és lábtyűmüvész
NB. Mindenik választót és barátjait, ugy
szintén rokonait és cselédjeit is, a legpomoásabb
csizmákkal és papucsokkal bármikor is elláthatom
a lehető legmérsékeltebb árakon."
— (A világ legnagyobb sörgyára) Burtonban
Angolországban) létezik s a Ban és társa czégnek
tulajdona. Mily roppant e gyárnak üzlete, kitünik
következőkből: évenkint 180,000 quarter (952,000
véka) maláta dolgoztatik fel, ennyi malátának
előállításához 63,400 holdnyi szántóföld szükségeltetik. A kőszénfogyasztás hetenkint 1000 tonna
(20,000 m.). A czég naponkint 500 font sterlinget
fizet accisa gyanánt, és vasuti szállitási dijak
gyanánt havonkint 12,000 font st. — A gyárépültttek 60 acres (90 hold) területet foglalnak el; a
különböző raktárakat és a sörházat összekötő
vaspályáknak hossza 4 mérföld.
— (A faczölöpök megvédése a rothadástól.) A
földbe leásandó faczölöpök megrothadása ellen
különféle szerek használtatnak. Némelyek a karók
végeit megégetik egy kevéssé; mások a karók
hegyezett °végeit nehány napig meszes vizben
tartják, s ha kivétele után megszáradt, hígított,
vagyis föleresztett kénsavval (acidum sulphuricum = vitriol-olaj) kenik be, — e műtét következtében a fának meg kellene mintegy kövesülnie.
Azonban mindezek között legjobb s legbiztosabb
mód e czélra a kÖvetkőző: A kihegyesitett karót
egy rőfnyí hosszúságra megfőzött kőszén-kátránynyal bekenjük ecset segélyével, a aztán meg hagyjuk száradni. Az igy elkészitett karók a legvizenyősebb földben sem fognak megrothadni. —
Hatvan czölöpre körülbelül négy font kőszénkátrány elegendő, a mi alig kerül egypár krajizárba.
** (Leggazdagabb emberek.) Egy angol lap
lősorolja a leggazdagabb embereket s azok sorát
egy amerikai iparossal kezdi meg, kinek évi jövedelme 48 millió frank. Második sorban egy orosz
nagy ur, harmadik egy angol, ki Keletindiában
bir roppant jószágokkal. Rotschild neve e névsorban csak tizennegyedik helyet foglalja el. —
Egy berlini lap pedig azt irja, hogy I86ö-ban
Poroszországban 144 millionárius létezett, kik
"őzül 59 Berlinben lakott.
** (Algírból) nyolcz arab rabot szállitottak
Toulonba, kik a jelenleg Algirban uralkodó roppant éhség folytán emberhús evésre vetemedtek.
A törvényszék e szerencsétleneket élethosszig
tartó fogságra itélte.
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ára nézve. Ismeretes dolog ugyanis, hogy mily
rémletes esküminta van Verbőczynél (III. 36.) a
zsidók számára előszabva. Mezitláb, napkelet felé
fordulva, rövid palástba öltözve, fejőkön zsidókalappal, s a törvénykönyvre tett kézzel kellé megesküdniök, hogy „ha hamisan esküsznek, nyelje el
őket a föld, mely Dathant és Abyront elnyelte,
lepje meg szélhüdés és bélpokol, mely a syriai
Naamant Elizeus esdtklésére elhagyta, és Jeziit,
Elizeus szolgáját meglepte; érje nyavalyatörés,
vérfolyás, hirtelen gutaütés, véletlen halál; veszszenek el testestül, lelkestül és vagyonostul, és
Abraham kebelébe soha'ne jussanak stb." — Az
^azságügyminiszter fölszólitására terjedelmes
értekezéssel válaszolt a tudós rabbi, melyben kifejti, hogy Mózes korától kezdve miként alakult a
különböző felekezetű népek, mahomedánok, pogány-arabok, keresztyének között a zsidók eredeti
esküformája. Értekező azonban kifogyott az időből és épen a javaslatot nem olvashatá föl. Azután
Jászay Pál kézirati gyüjteményének megvásárlását határzák el és azt, hogy Mircse Jánosnak,
Olaszországban tett becses másolataiért köszönet
nyilváníttassák.
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•f (Az arad-károlyfehérvári vasutra) vonat= (Vértesi Arnold) számos novelláiból tizet
kozólag Szászvárosról irják: A jövő hét első napkiválasztva adott ki két csinos kötetben. Vértesi
áiban a gőzmozdony el fogja érni a Maros fölött,
ujabb beszélyiróink között nemcsak a termékeBranyicska mellett épült hidat, hol azonban könyebbek, de a jobbak közé is tartozik. Novellái,
rülbelül 3 hétig meg fog állapodni. Ennyi idő
bár lélektani alap tekintetében nem épen a legszükséges ugyanis arra, hogy a hid vasszerkezete
erősebbek, de többnyire érdekes tárgyuak s eleösszeállittassék.
venen és érdekesen vannak elbeszélve. Minden
•f (Bömches és Szentkereszti) országgyülési
esetre kedves olvasmányul szolgálnak s mint ilyeképviselőknek a miniszterium engedélyt adott egy
nek ajánlásra méltók. A képzelődés bennök élénk,
Károlyfehérvártól Brassón keresztül Erdély kea nyelv szabatos s az irány jó. A két kötet ára
leti határszéléig kiépítendő vaspálya előmunká2 frt 50 kr. _
ataira.
— (Az Ábrányi testvérek:) ifj. Kornél és Emil,
/• (A zugligetbe menő lóvonatu vasut) junius
külföldi költőkből egy füzet forditott költeményt
30-án adatott át a közforgalomnak. Pontosan és
bocsátottak közre. Byron, Uhland, Heine, Béranjól jár s a forgalom az első napon igen élénk volt.
ger, Hugo Viktor, Moore, Burns stb. müveivel
Vitelbér: I-ső hely 21 kr., 2-dik hely 16 kr.
találkozunk a csinos kiállitásu füzetben, többéx (Temesvár városa) engedélyt nyert Temeskevésbbé sikerült fordításokban. A szorgalmas
vár város területén egy lóvonatu vaspálya épitéfiatal műfordítóknak kitartást ajánlunk a nehéz,
sére, mely a vasuti indóháztól vezettetnék, s Tede szép s irodalmunkra nézve hasznos pályán s ez
mesvárt ennek külvárosaival összekötné. Egy év
első kísérletüket ajánljuk a közönség figyelmébe.
alatt tartozik a város felépittetni.
** (Riedl Szende és Hatala Péter) egyetemi
tanárok Dóré illusztratióival diszbibliát készülnek
kiadni. E czélból az uj szövegü szentirás átengeBalesetek, elemi csapások.
dése végett lépéseket tettek a Szent-István-TárEgyház
és
iskola.
* (Bártfa városát) junius hó 26-dikán nagy
sulatnal, mely hajlandó is átadni, ha az egri érsek
szerencsétlenség
érte. Reggeli félkilencz órakor
is beleegyezik, mint a ki egyedül tette lehetővé,
•f (A közoktatási miniszter) tárgyalásokat
hocy e szentirást a társulat kiadhassa.
inditott meg az iránt, hogy Erdélyben hova kel- a külvárosi hosszusoron eddig még ki nem puhatolt okból tűz támadván, a nemsokára bekövetke** (A Roboz Istv.) szerkesztése mellett meg- lene fő- és alreáliskolákat állitani és azoknak
zett szél által, s a felhalmozott égő anyag követköltségeit
miből
fedezni.
jelenő „Somogy" czimü vidéki lap politikai lappá
^ (A k>' gyesrendi dalárda) f. hó 5-kén zár- keztében csakhamar oly annyira elterjedt, hogy a
változott, s a Deák-párt álláspontját foglalta el.
tűzhelytől távol eső óratoronyra átcsapván,.az
** (A „Szegedi hiradó") letette a biztositékot ünnepélyt rendezett a vigadóban, mely a jelen
volt nagyszámu közönség leghatározottabb elös- egész városra legnagyobb veszély támadott; szeés politikai lappá változott.
rencsére azonban itt csak az óratorony égett le.
** („Magyar Fortuna") czimü magyar és né- merésével folyt le. E jeles dalárdát a derék és fá- Mindazáltal a hosszusoron a tűz mindinkább elmet börzelap jelent meg. Szerkesztője Fischer M. L. radhatatlan tanár Berecz Antal létesité.
terjedvén, csakhamar a szomszéd utczákra is
** (A „Jászkunság") szerkesztősége 30 arany
** (Király ö Felsége) Bartók Gábor szatmár- átcsapott, ugy hogy rövid idő mulva 57 ház, s 9
és 10 arany pályadijakat tüz ki aug. 15-ig bekül- németi-i volt ref. igazgató tanárnak, ki agyszél- csűr a tűz martaléka lett, azon felül 5 házfedél
dendő oly pályamüvekre, melyek a módokat és hüdés folytán hivatala teljesitésében akadályozva egészben, s 18 részben leveretett. A legnagyobb
eszközöket sorolják elő: mint lehetne a jász-kun van, a mindkét hitfelekezetü evangelikus egyházi részt szegény sorsú tűzkárosultak számára az
kisebb birtokokat legjövedelmezőbbé tenni.
és iskolai czélok előmozdítására rendelt évi áta- adakozások sorát a bártfai fürdőben mulató temesi
(Irodalmunk emelkedésével) a könyvkeres- lányból 200 ft segélyt engedélyezett.
főispán Murányi Ignácz nyitotta meg 50 fttal. A
kedések száma is szaporodik. Legujabban Aigner
— (Pályázat.) A losonczi ref. egyházban városi hatóság ajánlja a szegény károsultakat a
és Rautmann nyitottak a váczi utczában a nem- megürült s f. é. aug. 16-án betöltendő, — 231 frt nemes emberbarátok könyörérzetébe.
zeti szálloda épületében könyvkereskedést s a készpénz, 30 frt föld-, 20 frt rét-haszonbér, 30
— (Biharmegye Szent-János) helységben jún.
magyar irodalom emelését és lehető előmozditá- pozs. mérő buza, 6 öl fa, lakás, külön udvar, kert 26-án 12 ház gazdasági épületeivel együtt leégett.
sát vallják feladatokul. Aigner Lajos az irodalmi és a leánytanitási dijakból álló fizetéssel ellátott Gyerek támasztá gyufával a tüzet.
téren is ismeretes a Kisfaludy-társaság által pálya- leánytanitói, orgonász és énekvezéri állomásra
** (A tűz) közelebb Domoszlón 47 házat
pályázat hirdettetik. A pályázók erkölcsük, elmé- emésztett meg, Nagy-Ruszkán pedig 111 családot
koszoruzott értekezése által.
** (Budapest tervrajza) magyar szöveggel leti s gyakorlati képességük, előbbi s mostani fosztott meg hajlékától.
jelent meg Hartleben kiadásában. A térképhez hivatalviselésük, — főleg leánytanitói képzettsénehány lapnyi kalauz is van mellékelve. Ara 80 kr. gük s gyakorlatukra vonatkozó bizonyítványokkal
Jfli ujság?
•• (Beust-csárdás) is van már. Egy temes- ellátott folyamodásaiknak f. év júl. 31-ikéig bezá44^ (A honvédelmi törvényjavaslat) a bizottvári zenetanár csárdás-szerzeményét Beust báró- rólag az egyháztanácshoz leendő beküldésére, s a
mányban elfogadtatott hirszerint átalánosságban;
nak ajánlotta, ki azt elfogadván, levélben köszönte választást megelőző napon — f. é. aug. 15-én meg, hogy a „sikerült zenedarab" neki ajánltatott ezen hivatal körében képességükről teendő pró- de részleteiben annyi változtatást szenved, hogy
s mint becses emléket őrzendi. A szerző tehát batétel végett személyes megjelenésre ezennel fel- e miatt gr. Andrássynak uj egyezkedést kell
hivatnak. A losonczi ref. egyháztanács részéről kezdeni az ausztriai és a közös honvédelmi mimost mint „Beust-csárdást" hirdeti.
niszterekkel.
Laszly István, jegyző.
** (Uj zenemü.) Rózsavölgyi és társánál meg•* (A királyi udvart) szeptember elejére várjelent: Jogászbáli keringő, zongorára szerzé
ják
ismét
Budán s Gödöllőre, legalább erre muTelbisz Jenő. Ára 80 kr.
Ipar, gazdaság, kereskedés.
tatnak minden előkészületek. Budán 75 munkás
Ifi: (A Széchenyi-szobor ügye) eldőlt. Az ere— (Az Emich-nyomdát) és üzletet megvásárló dolgozik naponta, hogy a királyi palotát a fegydeti terv gipsz-mintájának elkészítésével Engel
társulat
a m. hét végén irta alá az Emichhel kö- vertárral egy üveg folyosóval összekapcsolják;
József szobrász végleg megbizatott. A hosszas
tanáczkozástól más eredményt vártunk volna. Az tött szerződését. E szerint 470 ezer forintért a usty szinte Gödöllőn is erélyesen folyik a munka
Rudolf koronaherczeg lakásának elkészítése körül.
eredmény meg fogja mutatni, hogy kevés számu nyomda és kiadói üzlet, 140 ezerért a házak, öszszesen
610
ezer
forint
vételárért
az
egész
átmegy
** (Pestváros polgármestere) magán-uton
emlékmüveink száma csak egy csekély becsüvel
a
társulat
tulajdonába
f.
é.
oktober
l-töl
kezdve.
gyüjtést
rendez a végből, hogy az ujtéri és józsefszaporodott.
Az alapitók részvényeik után az első 15 százalé- téri sétányt a mostani fakorlát helyett diszes vaskot befizették; s abból az első részlete a vételár- rácscsal lehessen körülvenni. Az eredmény azzal
Köziutézetek, egyletek.
nak Emich Gusztáv urnak kifizettetett. Az egész kecsegtet, hogy a józseftéri már ez évben elké•* (A magyar tud. akadémiában) julius 6-kán vételár egy év alatt fog letétetni. A társulat czime szülhet.
philosophiai, törv. és tört. tudományi osztályülés lesz: „Athenaeum". A vállalat kiterjed nyomdá** (Az országos honvédemlék) ügyében, az
volt, Kubinyi Ágoston elnöklése mellett. Mielőtt szat, könyvnyomda-, betűöntődé-, hírlap és könyv- ennek létesítése czéljából alakult bizottmány, Paa gyülés megnyilt volna, a titkár s a jegyző egy kiadásra.
tay István honvéd ezredes elnöklete alatt tartott
mellékteremben megmutatták a tagoknak azon
** (A papirgyár-részvénytársulat) alapitói f. ülésében elhatározta, hogy az emlékszobor nem
igen szép tájkép-gyűjteményt, melyet gr. Waldstein hó 7-én gyülés tartottak, Klapka tábornok elnök- a temetőben, hanem Budán, a várban fog felállitJános, az akadémia igazgató tagja ajándékozott lete alatt, melyen határozatba ment, hogy a gyár tatni. Adakozások gyüjtésére felhivás fog kibopár hóval ezelőtt az akadémiának. A gyüjtemény Budán fog épittetni.
csáttatni, melynek szerkesztésére egy albizottmány
háromszáz aquarell festményt foglal magában,
** (A keleti marhavész) a juniushó második kéretett fel. Addig is, mig az ivek kibocsáttatnak,
Magyarország felső vidékének különböző tájairól, felében beérkezett hivatalos jelentés szerint az a budai városkapitány felkéretik adakozások elfos leginkább a Kárpátok vidékéről, hiven a termé- egész országban megszünt.
gadására.
szet után véve föl. Ender János festesz művei, s
** (Vásárok). Komárommegyebeli Perbete
** (Egy Zürichből vett értesítés) szerint a
tudományos tekintetben főleg az ad nekik kiváló községben évenkint február 10-ke és julius 13-ka lengyel emlék leleplezésének ünnepélye aug. 15-re
becset, hogy a természettudományi fontossággal hetében és pedig hétfőn barom- és kedden kira- lett elhatározva, mely alkalomra szivesen várnak
biró pontokra van bennök legfőbb figyelem for- kodó országos vásárok; Udvard községben pedig résztvevő vendégeket mindazon országokból, a
ditva. —Megnyílván a gyülés, legelőször Háber em Szt.-György (ápril 24.) hetében és Szt.-Mihály hol az elnyomott népek iránti lelkesültség még
Jonathan levelező tag olvasott mutatványokat (szeptember 29-ke) hetében, szintén hétfőn barom- nem halt ki egészen; ez országok sorába helyezik
Aristotelesnek általa készitett fordításából. Utána és kedden kirakodó országos vásárok fognak tar- lengyel testvéreink Magyarországot, s ki is fejezgróf Lázár Kálmán kezdte olvasni dr. Lb'w Lipót tatni. — Biharmegyében keblezett Szalárd köz- ték abbeli reményüket, hogy hazánk is képviselve
főrabbi értekezését „A zsidó esküről." Az érdemes ségben évenkint február hava 2-ik és augusztus leend azon ünnepély alkalmával.
főrabbit az igazságügyminiszter kérte föl, hogy hava 4-ik hetében szerdai napokon országos vásá** (Husz-ünnepély.) Konstanczban júl. 5-kén
adjon véleményt a zsidók eeküformájának reform- rok fognak tartatni.
fényesen ülték meg a Husz napját. Luther wormsi

Melléklet a Vasárnapi Ujság 28-ik számához 1868.
** (A császárfürdő vendégei) ma égy hete is emlitve, hogy inkább ugy néz ki a Sz. kezében, mint egy
emlékének leleplezése után — úgy szólva— egyenesen ide sereglett a közönség. Délelőtt 9 óra virradóra tömegesen roszul lettek. Utána jártak a csikóbőrös kulacs) igen is realÍ3tikus eszmét fejez ki.
— Kanhegyes. Sz. I. A méltó panaszt a postaigazkörül indult meg a menet az emlékhez, ahhoz a dolognak és azt tapasztalták, hogy a főzéshez haszhelyhez, hol Husz máglyára állott s mint vallás- nált rézedények czinezése lekopván, az edényeken gatósághoz kell megtenni; mi Ut nem segithetünk rajta,
bár igen átlátjuk, mily boszantó lehet az előfizetőkre
reformátor tanainak mártyrja lett. Az emléknél rézrozsda fejlődött ki. Nagyobb baj nem lett.
nézve az olyas rendetlenség és visszaélés.
Ül*'. -ft?j
beszédeket tartottak. Sladkovszky prágai küldött
** (Vasmegyében) rögtön-biróság hirdettetett
— Debreczen. Balpárti. Lehet s valószinü, hogy a
cseh nyelven szónokolt, Frits Berlinből németül, ki egy évre a rablásra és orgyilkosságra.
csendbiztosok és pandúrok közt van sok igen kivető egyéLéger Párisból francziául. Énekeltek dalokat
niség is; de átalánosan vagy csak a többséget is oly szi** (A Schiller-házat) Darmstadtban junius gorún elitélni alig hinnök igazságosnak. Lehet hiba a
is, s ezeket dalárdák adták elő. Az ünnepély végeztével lakoma volt a zsinatteremben, melyen 27-kén emléktáblával jelölték meg. E ház a régi rendszerben is, de az tüzetesb megvitatást igényelne.
— Tasnád. Ha azon „ember-pörzsölési" borzala küldöttségek tagjai s a város előbbkelő polgárai városban fekszik, és saroképület. 1784-ben Schiller itt tölté a karácsont, s i t t dolgozott „Don mas esemény való és bebizonyítható, bünvádi kereset alá
vettek részt.
Carlos" czimü szomorujátékán is. A tábla fekete vonandó; ellenkező esetben ily borzasztó váddal hirlapi
téren föllépni a legnagyobb eszélytelenség volna.
** (A török uralom 415-ik évfordulóját) jún. márványból van, aranyozott fölirattal.
— Rajmund gróf. Vannak benne egyes sikerült
24-én ünnepelték meg Konstantinápolyban. A
** (Büvészeti és természettant) előadásokra
hajnaltól késő éjig tartó ágyubömbölések, a kikö- engedélyért folyamodott a pestvárosi hatósághoz részletek, bár töbBek közt az ily rímekben mint Cabestan,
eztán, nem igen gyönyörködhetünk; de az egész igen hosztőben és a városban lengő félholdas lobogók, este Monhaupt Hermann. Az előadásokat a Renz-féle szura
van nyujtva. A katasztrófa pedig nem költ eléggé
a pompás kivilágítás, a fényes Bosporust szeldelő czirkuszban szeptember-, oktober- és november- erős hangulatot. Kitartást ajánlunk, s reméljük, hogy egy
kéjvonat és a díszes udvari ebéd mind rendkivüli ben tartandja.
év mulva kapunk közölhetőt is.
ünnepet jelzettek. Két magyar lobogó is volt lát— IV.-Venyim. M. J. A küldeményeket illető he** (Chorinszky grófra) már kezd hatni a fog- lyeikre átszolgáltattuk; a megbizást szivesen tejesitettük.
ható, melyek a kivilágitott „Pest városához"
ság. Mult hó 28-ról levelet intézett védőjéhez,
czimzett vendéglőt díszítek.
melyben kijelenti, hogy már most tökéletesen meg
** (Herczeg Karagyorgyevics) Pesten tar- van győződve bűntársa hűtlensége s csalárdságáSAKKJÁTÉK.
tózkodik jelenleg. Titkárát Trifkovicsot, ki csak ról s ezentul csak Hottovi Máriát fogja szeretni,
450-dik sz. f. — L o y d S a m u t ó l ,
közelebbről nyilvánitá az „Alföld"-ben, hogy s mihelyt kiszabadul, sietni fog kezével boldogí(New-Yorkban).
az összeesküvésben nincs része, elfogták. Elfog- tani. Az „isteni J u l i é " megköszönheti ez ujabb
tak Pesten Stankovich nevü szerbet is, mint gavallér tempót.
Sötét.
gyanúst. Kérdés : kiadja-e őket kormányunk,
** (A „Politik" szerkesztőjét) közcsendhábovagy a mi törvényszékeink tartanak felettök vizsritás
miatt 18 havi súlyos börtönre, 2000 forint
gálatot.
biztositék
elvesztésre s a perköltség megtéríté** (A szerb kormány) interventiója folytán
sére
itélték
el. A végrehajtást azonban megszöPesten elfogatott Stankovics Fülöp szerb lakásán
kés
által
előzte
meg.
több handzsárt és revolvert találtak, hasonlókat
** (Erdélyben 1867-ben 644 tüz-eset fordult
azokhoz, melyek Mihály fejedelem meggyilkoltatása alkalmával használtattak. Stankovics, a ki az elé) s az ez által okozott kár 922,964, forintot tesz,
itteni fenyitőtörvényszéknél van vizsgálat alatt, mely összegből csakis 19,443 frtnyi érték volt bizmindeddig nem volt befogadva Pestvárosa kebe- tositva. A tüz-esetek alkalmával 10 emberélet
lébe, hanem szerb alattvaló s a szerb kormány- esett áldozatul.
tól utlevéllel van ellátva.
** (Vakmerő rablás.) Zágrábban m. hó 24-én
** (Néhai Mihály herczeg) hagyatéka, a P. esti 8 órakor egy egyén két sétáló kanonokot
Ll. szerint, készpénzben 132 ezer db. arany, román nyilvános utczán megtámadván, az egyik nyakáföldteherment. kötvényekben 140 ezer, ékszerek- ról arany keresztjét letépte s prédájával nyomtaben — pl. diszkardok — 35 ezer, evőeszközben, lan eltünt.
— (Halálozások.) Miskolczi Szíjgyártó Istbelgrádi telkek és házakban, kocsik és lovakban
ván,
nyugalomba lépett szent-mártonkátai ref.
200 ezer, összesen mintegy fél millió arany. Mindezt Milán örökli oly feltéttel, hogy a bold. egy lelkész és kecskeméti egyházmegyei esperes, a
törvénytelen fiának 3 ezerét, több másoknak, kik dunamelléki ref. egyházkerület egyik kitünő osza
b
c
d
e
f
g 1
Mihálynak szolgálatot tettek, több ezerét fizet. lopa, mult hó 22-kén, 70 éves korában, családja
Világos.
karjai
közt
elhunyt.
—
Ugyanezen
egyházkerüleOláhországban 136 ezer hold földje volt a boldoVilágos indul és 3-ik lépésre matot mond.
gultnak, melyek holdját 10 aranyra tehetni; eze- tet, még junius elején, egy másik oszlop-emberéket nővérének gyermekei öröklik, kik az özvegyi nek kidőltével is nagy veszteség érte; ez Ötvös
A 444-dik számu feladvány megfejtése.
dijt fizetni tartoznak. Egyéb hagyatékról még Sándor madocsai lelkész s tolnai főesperes volt,
ki jún. 4-kén hunyt el, 79 éves korában. Béke
nincs tudomás.
(Gold Samutól, Madeirában.)
** (A Garibaldi) mult évi római fxpediczió- poraikra!
Világos. B) Sötét.
Világos.
Sötét.
jában megsebesült olasz önkénytesek számára,
— (Adakozás.) A Petőfi-szobor javára Nagy- . Va6—a3
Ke5—e6
1
Hb8-c6
A)
Magyarországon az olasz lapok kimutatásai szeKe6—f7
Váradról az ottani ném. szücs-segédek egyletének 2. Bc4—e4f tetsz szer. 2. Bc4-e4f
rint 35,386 frank gyült össze.
3. Va3—e7fmat.
tagjai Mezei Imre atyamester által 7 ftot küldöt- 3. Va3—e5 v. eS-j-mat.
C)
•* (Garibaldi Menotti) mult hó 28-án lépett tek be szerkesztőségünkhöz. Az egyes adakozók:
A)
1
He2—cl:
Fd7-e6
polgári házasságra Paduában Bedeschini Itália Lányi Gyula 1 ft 50 kr., Szabó Lajos 1 ft., Ifjb.
2. Va3-e7
Fd7-e6
2. Va3—g3+
He2-g3:
kisasszonynyal.
Majorossy Sándor 1 ft., Kovács Mihály 50 kr. 3. Fcl-Í4tmat.
3.
Ve7—c7fmat.
** (Tömeges névváltoztatás.) Veszprémme- Kozma István 50 kr., Szabó Ferencz 50 kr.,
Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
gyébe kebelezett Kis-Lőd község lakosai azon Szekrényesi Lajos 50 kr., Dakszner Géza 40 kr., — Debreczenben:' Zagyva Imre.— Csákváron: Kling Ivan.
napnak emlékét, melyen királyné ő Felsége Mátyás Vincze 50 kr., Kerékgyártó Antal 30 kr., — Pesten: Rakovszky Aladár. — Petécsén: Rády György.
Budavárában a nemzetet egy királyi sarjadékkal Viszi János 20 kr., Molnár Nándor 10 kr. — Ösz- — JászMséren: Galambos István. — Gelsén: Glesinger
megörvendezteté, nemzeties jellegü cselekvény- szesen 7 ft. Ez összeg a többi begyült pénzhez Zsigmond. — A pesti sakk-kör.
nyel megörökíteni óhajtván, idegen hangzásu csatoltatván, a takarékpénztárba tétetett.
A 445-dik számu feladvány megfejtése.
vezetékneveiket közakarattal magyarra változtatták, összesen 247 családfő.
(Kockelkorn Károlytól, Kölnben.)
— (Adakozás.) Szerkesztőségünkhöz bekül** (A nagy tüzérségi gyakorlatok) golyóra dettek : a svájczi lengyel emlékre: M. J . 50 kr.,
Világos.
Sötét.
töltéssel a rákos-keresztúri és pesti határon Fülöp Kálmán 1 ft., Réthi Lajos 2ft.,N. M. 2 ft.
l.Kd2-dl
Kd4-c3
augusztus elsején veszik kezdetüket, s f. hó 31-én összesen 5 ft. 50 kr.
2 Vd6-f4
Kc3-b2
vegyes bizottmány fogja elébb megvizsgálni az
3. Vf4-cltmat.
Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József.
azon téren levő növények állását, kárpótlási esheSzerkesztői mondanivaló.
— Debreczenben: Zagyva Imre.— Qelsén: Glesinger Zsigtőségek végett.
— Misslitz (Morvaország). S. J . Hasonló rövid és mond. - Petecsen: Rády György. — Csákváron: Kling
** (Az országos honvédalapból) eszközölt érdekes
Iván. - Pesten: Rakovszky Aladár. - A pesti sakk-kör
tudósításokat szivesen veszünk.
XXIV-ik utalványozás által ujabban 166 veit
— Debreczen. Sz. J . A Széchenyi-szobor ügye, ugy
Ko viliI értesítés. Debreczen: Z. I. Köszönettel vettük
honvéd, özvegy és árva részesült segélyezésben. tudjuk, már el van döntve. Az ön rajzán a gépkerék (nem s mielebb közölni fogjuk.

T ÁRTALOM.

H E T i - N A PTÁR.
Hónapi- és
hetinap
12
13
14
15

Katholikus és protestáns
naptar

Julius

Görög-orosz
naptar

Junius (ó)

Izraeliták
naptára

Tham. R.

hossza

Na P
kél

nyüg.

p. ó. P- ó. p.l
110 17 4 16 7 5 5 |
U I 14 4 17 7 54!l
112 l l |4 18 7 53
113 814 19 7 52
114 614 20 7 62;l
115 3 4 21 7 51
116 0 4 22 7 50!
f.

Vasár. D 6 Henrik cs. D 5 Nábor 3o FO 12 Apóst. 22 Judit
Hétfő Margit szűz
Jenö
1 Julius
23
Kedd Bonaventura
j Karolina
2 B. A. ruhája 24
Szerda Apostol oszlása JApost.oszlás. 3 Jáczint
25
16 Csőt.
4 Kret. András 26
Karmelh.B.Assz. í Faustus
17 Péntek | Zoroard András iZobor
5 Athanáz
'27
18 Szóm. Arnold, Kamill. [Rozina
6 Mal. Tamás 28S.Simhu
1Hold változásai. 0 Uihold 19-é/i, 1 óra 13 perczkor

Földváry Sándor (arczkép). - Arató leányok. — KéP\u a Z ^ * 8 9 "k' I n a gyar hadjáratból. — A cserebogár. —
Obrenovics Mihály és utóda (képpel) - Ujvidék és Pényüg.
hoasza | kél
tervárad (képpel). — Szerbia állami és társadalmi életép-í A. P> ből (két képpel). — A mehádiai Hercules-fürdók. — A
f.
Pberlini magyar egylet. — Vizemelő szélkerék (képpel).
13 34 ill 401 l l 48
— Egyveleg. — Tárház: Irodalom és müvészet. — Köz26 9 ; ref
este
39 5 ! o 8 1 51 intézvtek, egyleti k. — Egyház és iskola. — Ipar gazdaság,
52 29 0 38 Í 3 1 kereskedés- — Közlekedés — Balesetek, elemi csapások.
66 20 i 14' 4 9! — Mi ujság ? — Adakozások. - Szerkesztői mondanivaló.
80 38 í 57; 5 17! — Sakkjáték. — Heti naptár.
95l l 2 47' 6 221
í Felelős szerkesztő: Magy Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz.)
Hö 1 d

i
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HIRDETÉSE

Az ataiánosan jónak elismert taiorfi s escészen írisen érkezett

Angol 5 0 0 franczia

ALSÓ-SZOKNYAK
4, 5, 6, 8, 10, 14 ftig.

Türsch F.-nél,

, „a nagy Kristóf" mellett.
114(6-6)

Titkos

128 (8 -12)

betegségeket

Vadászfegyverek és revolvereket
nagy választékban ajánl

Med. dr. Helfer Vilmos

fegyverkereskedése Pesten, váczi-utcza a „levélhez4*
Egy
Egy
Egy
Egy

a következő igen jutányos árakon, u. n i . :
szimpla fegyver vascsővel
duplafegyver vascsővel és patentcsavarral keményen forrasztva
duplafegyver drótcsővel (Ruban)
•
duplafegyver zsinórcsővel vagy finom damasztcsővekkel

még makacs és Üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat folytán több ezer betegen legjobbnak
biionyult mád szerint, sokszor a nélkfll, hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gátoltatnék, gyökeresen, biztosan és gyorsan gyógyit

8 fttól 10 ftig.
15 ,, 18 ,,
25 „ 27 „
33 ,. tiO „

Lefaucheux-féle kettöscsövü és hátultöltö vadászfegyverek,

Pest, király-utcza 27. sz. Medetiházban, I-ső emelet, délelött 7-9-ig,
délután 1—4 óráig
g V Díjazott levelekre azonnal
rálaszoltatik, s kívánatra a gyógyszerek is megküldetnek.

Pezsgőbor

a legfinomabb puskamüvcs munkák, saját készítményeim,

folyvást készen találhatók raktáromban a legnagyobb változatosságban, a legfinomabb damaszkcsövekkel,
tartós szerkezettel, szép véséssel, ezüst vagy arany díszítéssel, lövésben jól kipróbálva, 60, 10, 80, 100
és 120 ftjával;
továbbá: bőváltozatosságban találhatók franczia Leiaucheux-fegyverek a leghiresebb fegyvergyárakból
45, 50, 60 és 70 ftjával.
A hozzájok illő töltények (mind bel-, mind külföldi gyártmányok) nagy mennyiségben a legjutányosabb áron kaphahatók.

3TKEVOLVEEEK-W

(Lefaucheux módszer) 6 lövéssel egészen tökéletes önfelhuzással 12, 20, 25, 30, 35, 40—50 ftig.
P i s z t o l y o k , szimpla párja 4 fttól, duplacsövüek 8 fttól fölfelé.
P ^ Minden fegyver 1 ©képességéért kezeskedem. "'•*!
PflF" Vidéki megrendelések pontosan az előirat szerint történnek és az öszlet beküldése vagy
postai utánvét mellett azonnal teljcshtetnek.
79 (H—85)
Egy fegyver bepakoláíáért 50 kr. számittatik.

LILI0M-YIZ.

Franczia- és Angolország legelső orvosai által ajánlott bámulatos sikerü

szépítő- és mosdó-viz.

mely a hölgyek öszhangzó véleménye szerint páratlan, és a melyről föltalálója ke
zeskedik, hogy a rap-égotést, szeplőt, kiütéseket, pattanásokat, sárga bőr-, májfoltokat, szóval minden bórtisztátalanságot eltávolít, az arczot, nyakat, vállakat, karokat, kezeket hófehérré, puhává, finommá teszi, s azoknak friss ifju kinézést
kölcsönöz. — Ára 1 nagy palaczknak 2 ft.50kr.Árai kis palaczknakl ft. 30kr

L O H S E szakáll és szemöldök növeszíő-szere.

(Cydonia Crénie.)
Ezen szer egy év alatt európai hirre vergődött, miután ezer meg ezer férfiu
tömött szakállát, s számtalan hölgy szép tömött, sötét szemöldökét nyert tőle.
A szakállnak a kivánt állást lehet vele adni, s a vöröses vagy szinehagyott
selyemfinomak, s a hajhoz hasonlók les;nek általa.
§W" Egy eredeti tégely ára 2 ft. 50 kr., egy kisebb tégely ára I ft. 30 kr.
Középponti raktár: LOIISE-nál Berlinben, Jagerstrasse 46.
R n ^ B ^ A porosz kormányzó herczeg, a sachsen-meiningeni hg , SchwarziniggUm
burg, Sondershausen és Lippe herczegek udvari szállítója.

Pesten kapható a főraktárban: Török J .

gyógytárban, király-utcza 7-ik szám. IOÖ (10-12)

VALÓDI PAGI.IANO-SYRUP.

Pagllano Girolamo flórenczi professortól egyenesen ideszállitva, különböző
mennyiségben kapható:

Török

J ó z s e f

gyógyszerész urnál Pesten, király-utcza 7. sz. alatt. — Egy flveg ára 1 ft. 50 kr.
Egy tuczat ara 14 ft., >/, tuczat 1 ft.
q/f Az ismételadók igen kedvező engedményben részesülnek. *W@
E szörp tisztítja a vért, eloszlatja a megromlott nedveket, megritkitja és megjavítja azokat, következésképen mindazok, kik e szörpöt havonkint két napon át
használják, jó egészségnek örvendnek. E szörp sok oly betegséget meggyógyít,
melyeknél az orvosi szer csekély javulást eszközölt
104 (10 —12)
Épenmost érkezettmeg egy friss szállitmány,melynek valódiságáért kezeskedtetik.

közvetlen Francziaországból behozva,
vámmentesitve, ládákban 6 palaczkjával
feljebb a Champagne leghirnevesb
gyáraiból, u. m.
MoSt *Chandon a Epernay crémant
rosé
2 ft. 50 kr.
Napoleon grand vin n Ay ci-émant
rosé
2 ft. 50 kr.
A fentebbi ajokbói Vi palaczkokban
1 ft. 50 kr.
A. pénzösszeg beküldése vagy utánvét
mellett, alulírottnál megrendelhető.
A pakolás ingyen 20 palaczk vételnél 5°, engedtetik. '2289 (35—50)

Alexander Finch.

in Wien, Ober-Döbling Nr. 28.

Heckenast Gusztáv

hírlapkiadó-hivatalában (Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt) megjelent
8 minden könyvárusnál az országban kapható:

a
„1848

politikai szemle az állam és egyház köréből.
Szerkesztette

I—VIII. fűzel.
E nyolcz füzetü körülbelől 48 tömött nagy negyedrét ívből álló igen
érdekes munka megrendelési ára 4 ft. s bérmentesítve küldetik meg.

A nyolcz fü/iCt tartalma:
Nem kell táblabiró politika!
Toldy Istvántól. — Promemoria a
prímásnak Eötvös báróhoz intézett
levelére. Bezerédj Sándortól — Népnevelésünk ügyében. — Török János
ur az egyházreformról. Toldy Istvántól. — Aristokratia. Toldy Istvántól.
— Polgári és vegyes házasság. —
Az egyházi aristokratia Angliában.
Ledru Bollintól. — „Az egyházreformról," könyvismertetés BaloghFerencztöl. — Nyilt levelek a szerkesztőhöz. Csohánczytól. — A püspökök
munkálata. — A püspöki javaslatról.
Toldy Istvántól. — Kik legyenek az
iskola vezetői és felügyelői? Since-

rustól. — IX. Pius pápa és a szabadkőmivesek. — A polgári házasságról,
különös tekintettel az elválásra. Toldy
Istvántól. — Egy jóslat és annak logikája. Benedek Aladártól. — A magyar zsidóság szervezete és a kath.
emancipátiója. Toldy Istvántól. — A
katholiczismus és a korigények. Sincerustól. — Az uj osztrák házassági
törvény. — Szabad egyház szabad
államban. Philanthtroptól. — Falusi
levelek a nép ámítására. (M~n.) —
Egyéni nézetek a m. izr. törvényjavaslatról. Szomor Károlytól. — Irodalom. — Az „1848" t. olvasóihoz.
(1-4)

Tárcza:

A falu lelkésze, irta Abbé*** — mináriumi éht. Egy volt k. paptól.
Amerikai élet. Laboulay-tól. — Se-Épületes dolgok. — Aphorismák.

SCHNEEBERBI NOVENY-ALLOP
mell- s tüdőbetegek számára,

Elöfizetési felhívás

VASÁRNAPI UJSÁG

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás,
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható:
PESTEN: Török József gyógyszerész urnál a király-utezában, — dr. Wagner D.
gyógyszerésznél a váczi-uton, Thalmayer A. és társa. — Oszetszky
F., — Schirk J., — és Gerhardt A. uraknál.
BUDÁN: Scnwarzmeyer J. gyógyszerész urnál.
Aradon: Probst P. J
KörmöczÖn: Draskóczy gy. íS.-Sz.-Győrgyön: ötvös P.
Aszódon: Sperlagh J gy. Karolyfehérvár: FischerE.| gyógysz.
Baján: Klenautz J.
Kabinban: Stojánovics.
jSopron : Voga és RuppBrassóban: Gyertyánfy Fa- Ktsn-Sz.-Miklós- Stoits A. recht.
1868. évi julius —deczemberi folyamára.
S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J (Ismeretterjesztő és politikai hetilap. Az egyik eredeti képekkel dusan
bick és Jekelius gysz.
Lugoson: Arnold J.
Sasvar: Mücke A gy.
Battonyan: Bignio K.
Médiáson : Breiner K.
Belgrádon Nicolacovics test. Mosonban: Pranter J. gysz. Segesvár: Misselbaeher J illusztrálva; a másik „Országgyülési Beszédtár"-ral a más rendkivüli
Serajevoban: GyulekaN.G.
Beszterczén : Dietrich és Miskolczon: Spuller -J.
mellékletekkel bővítve.)
Mitrovicz: Krestonoshics A Sziszeken: Kubányi F.
Fleischer.
Szombathelyen
:
MitterBonyhádon: Kramolin J.gy. Mohács: Pyrker Gyula gy.
Marosvásárhely: Jeney gy. mayer gyógysz.
Brassóban: Fabick Ed.
Munkácson: Gröttier L
Székesfehérvár : Say R
Csáktornyán: Kárász A.
postai szétküldéssel vagy Buda-Pesten házhoz hordatva:
Mohácson: Kőgel D.
Csaton: Borsay F. gysz.
gyógysz.
Debreczenben: GöltlN. gy. Na icy bányán: Horacsek J. Siklóson : Nyers S. gysz.
A két lapra együtt:
Nezsiderben: Fuchs J.
Szathmáron: Juracsko D.
Deésen: Krémer S
Szent-Miklóson: Haluschka Félévre (julius — deczember)
Dettán: Braunmüller J. gy.Nyitran: dr. Láng E.
5 ft.
Devecserben: Hoffmann B. Nyíregyházán: Hönsch Ede
gygy
Eszéken: Kawilowicz gysz. gyógysz.
Szarvason: Réthy V.
Csupán a Vasárnapi Újságra:
Eperjesen: Zsembery Ign. Nagy-Becskereken: Nedel- Szentesen: EissdorferG.gy.
Érsekujvár: Conlegner Ign. kovics és Haidegger,
és Prohaszka Gyula.
Félévre (julius —deczember)
3 ft.
Egerben: Wessely gysz.
Nagy-Kanizsán : Welisch Temesvár : Kraul és Roth
Eszéken : Thürner 8ai és és Lovack gyógysz.
gyógysz.
Csupán a Politikai Újdonságokra:
Dessáthy gyógysz.
Nagy-Károly: Sohöberl C. Tokajban: Krotzer A. gy.
Győrött: Brunner F.
Tordán:
Welits
és
Wolf.
Nagyklkinda: KomkaA. J.
Félévre (julius—deczember)
£ft.5 0 kr.
Gyulán : Lukács gysz.
Nagyváradon: Janky A. Tatán : Niertit F. gysz.
Haczfeld: Hagelschmidt V. Sa^szombatban: Pántot- Tőrők-Szent-Miklós: Pilmgg?" Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tiszteletpéldánynyal
Hatszegen: Mátesy B. gysz. schek R. gyógysz.
losz M.
!F™Sr
szolgálunk. P F " A pénzeslevelek bérmentes küldése kéretik.
Ipolyságon: Mikulási T.
Trencsénben: Simon A.gy.
Orosházán : Van gyel M
Jánoshazán: Kuna gysz
Pancsován: Graff gysz.
Unghvartt: Telendy gysz.
A Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
•Jolsván: Maleter gyszés özv. Benesch P.
Kaposvárit: Schröder J. gy. Pécsett: Kunz Nándor.
(4 — 6)
(Pest, egyetem-uteza 4-ik siám alatt).
Posegán: Balogh gyógysz. Újvidéken: Schreiber F.
Kőszegen : Strehle gysz.
Putnokon:
Szepessy
gysz.
Varannón:
EHzárgysz.
Károlyvártt: Benich J
Kis-Martonban: Kodolányi j Pozsonyban: Schneeberger Veszprém: Fremmel.
Váczon : Tragor A.
gysz. és Spatay A.
és Dusml gysz.
Biztos és gyors megölése
Varazsdon: Halter gysz.
Kassán: Eschwig E
|Bosnyón : Posch J. gysz. Verseczen: Herzog gysz.
Késmárk: Genersich C és A. I Rimaszombat
: Hamaliár Zimony: Ivanovics és fia.
gyógysz.
Kecskeméten:
Papp M.
Zalatnán: Mégay Gyula.
Karánsebesen :Weber
A. gy. Humán: Milutmovitz S.
egy ••«. kir kiz. nxnh. patkány- és egér-irtó-szerrel
Károlyfehérvártt: Fischer Békáson: Boromi K. gysz. Zombor: SteinfiaMárk.
gyertya-alakban.
Zsámbokrét:
Neumann
M
Ed. gyógysz.
Szászvaros: Sándor R. gy.
Egy
darab
ára
SO
kr.
a. éKolozsvártt: Megay M. C. Szabadkán: Hofbauer I. gy. Zentán: Wuits testvéreknél.
184
(8—6)
Valódilag
kapható
Pesten:
TÖRÖK
JÓZSEF
gyógyszerész
urnál,király-utcza
Egy üveg á r a 1 forint 26 krajczár.
7-ik sz. — Beszterczebányán: Göllner H. — Brassóban: Gyertyánffy ésfiai—
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:
Csáktornyán : Kárász A — Eperjesen : Zsembery J — Eszéken : Deszáthy István. — Győrött: Lehner F. —Jnssenovában: DedoiitsJ. — Kassán: NovellyA.
Legjobbféle
Dorsch-májolaj,
— KesBtnelyen : Wünsch F. — Kolozsvártt: Wolf J. — Lnitosoii: Kronetter J.
— N.-Becskereken: Nedelkovits. — Orosházán: Gabovits Demeter. — Pápán:
Lobry és Parton-tólUtrechtben, a skrofulák
s bórkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg Bennüller — {*©Bs«»»syba<i: Scberz Fülöp. — Rimaszombatban: MaleterS.és HaSchmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya
maliár G.gysz. -- Soborsiiiban: Franke A. — Sopronban: Pachhofer L.
Segesára 1 ft.
ára 23 kr.
várt: Teutsch J. B. Tisza Újlakon: Roth Ign. — Újvidéken: Schreiber P.
Stíriai Stub-bavasi-növényDr. Halt er A. -•• Veróetéa : Bész J. K." uraknál.
125(6—8)

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK
Elöfizetési (eltételek:

patkányok 8 egereknek,

tyúkszem-tapasz,

Dr. Behr ideg-extracíusa,

nedv

mell- s tüdőbetegek számára.
ai idegek erősítésére s a test edzésére ára
Egy üveg ára 87 kr.
70 kr.
Die „Zeitschrift für gerichtliehe Medicin, öffentliche Gesundheitspflege und Medicinal-Gesetzgebung" bringt in IVr. 48 vom 27.
az ifjnság és gyermekek számára.
November 1866 über „Schneebergs Krauter-Allop" Folgendes:
,,Der aus AlpenkrSutern bereitete ,,Schneebergs KrSuter-Allop" des Herrn Heckenast Gusztav könyrkiadí-hivatalában Pestea (egyetem-uteza 4-ik szám) megApothekers Bittner in Gloggnitz, und Franz Wilhelm, Apotheker in Neunkirchen, ist
jelentek és m'nden könyvárusnál kaphatók:
bei allén katarrhalischen und entzündlichen Krankheiten der Respirations-Organe ein
vorzügliches Unterstützungsmittel. Er mildert beseer als allo anderen Syruparten jeden Hoíl'mann Ferencz. A kis regélő. 50 uj kis mese jó kis fiuk és jó leányok
Reiz im Kehlkopfe und wird bei acuter und chronischer Heiserkeit, bei empfindlichen
számára. Közli mesélő bácsi (115 lap, 12-rét.) 6 színezett képpel,
Affectionen der Schlingwerkzeuge, beim Lungen-Katarrh, dem Keuchhusten u. s. w.
kötve
80 kr.
•wegen seiner vorzüglichen einhüllenden, besanftigenden und reizmildernden Eigenschaften mit günstigem Resultate angewendet."
és legteljesebb m a g y a r köszöntő. Ujévi, születésnapi, névnapi,
Főraktár: BITTNER GYULA gyógyszerésznél Gloggnitzban. Legujabb
iskolavizsgálati és más alkalmi üdvözletek versekben és levelekben
szülőkhöz, nagyszülőkhöz, keresztszülőkhöz, gyámokhoz, pártfogókhoz,
jótevőkhöz, tanitókhoz, rokonokhoz stb. stb. m a g y a r ifjuság
Heckenast Gusztáv
számára. Függelék: válogatott franczia és német köszöntések.
könyvkiadó hivatalában Pesten, egyetem-uteza 4-ik szám megjelent és ott, valamint
Második kiadás. Kötve.
50 kr.
minden hiteles könyvkereskedőnél kapható:

Legujabb könyvek

Arab regék. Forditotta Vörösmarty Mihály. Két kötet, füzve 4ft, Diszkötésben 6 ft. Győry Vilmos. Emlékkönyv a conlirmaíiohoz készülő protestáns hajadonok számára. (290 lap, 16-rét.) Egy aczélmetszettel. VászonkötésGuizot Ferencz. Az angol forradalom története I. Károly haláláig, ford. dr. Fésüs
György. 1866. Czimképes k. (492 lap, 8-rét) füzve
2 ft.
ben aranyszegélylyel
1 ft. 20 kr
Diszkötésben . .
3 „
Horváth Mihály. Magyarország történelme. Uj dolgozat. Hat kötetben.
Pásztory Lipót. Óvodai és iskolai versek és dalok kis gyermekek
használatára. (148 lap, 8-rét), íŰzve
30 kr.
Tartalom:
I. kötet: A magyar nemzet Európába költözésétől 1301-ig (501 lap, 8-rét).
Réthy Lajos ifjusági beszélyei. Függelékül két színmü. (195 lap, 8 rét.)
II. kötet: Az Arpádház kihaltától, a mohácsi ütközetig. (763 lap, 8-rét).
Képes borítékba kötve
1 ft. 20 kr.
III. kötet: A mohácsi ütközettől a linci békekötésig (725 lap, 8 rét).
IV. kötet: I. Leopold trónra léptétől a Szathmári békekötésig. (544 lap, 8-rét).
V. kötet: Károly trónra léptétől II. József haláláig- (455 lap, 8-rét).
Vachott Sándorné. A magyar nemzet története röviden előadva, olvasVI. kötet: lI. Lipőt trónra léptétől, a bécsi congressusig (4^2 lap, 8-rét).
mányul s tanodái használatra fiatal leánykák számára. (241 lap, 8-rét),
1. 2. kötet, iüzve 6 ft. — 3. 4. kötet, füzve 5 ft. - 5. 6. kötet, füzve 5 ft.
füzve
1 ft.
Országgyülési emlékkönyv. 1866 -186ÍTSzerkeszti Farkas Albert 1867. Hatvan
képpel. (650 lap, 4-rét) borítékba füzve
5 ft.
Vachott Sándorné. Rövid magyarok története. 7—10 éves kis leánykák
Szilágyi Sándor. Erdélyország története, tekintettel mivelődésére. Két kötet. Czimszámára olvasmányul s tanodái használatra (125 lap, 8-rét), füzve 50 kr.
képes kiadás. (XVI, 464; VIII, 512 lap, 8-rét) füzve 4 ft diszkötésben 6 ft.
Sívorényi József. Magyar irodalmi szemelvények. Kézikönyvül a felgymnasiumi Vachott Sándorné. Regék és beszélyek az ifjuság számára. (136 1., 8-rét.)
Szinnyomatu borítékba kötve '
. . . 1 ft. 40 kr.
V — V I I I . osztályi ifjuságnak a magyar nyelv- és irodalomban oktatására, egy
kőmetszetü táblával. 1866. ( X X X I , 734 lap, nagy 8-rét) .

.

.

. 8 ft, 60 kr.

T o l d y Ferencz. A m a g y a r k ö H é s z e t története az ős időktől Kisfaludy Sándorig. |
Második j a v í t o t t kiadás egy kötetben. Czimképpel ( X V I . és 476 lap, 8-rét fiizve
2 ft., diszkötésben
. . .'
3 ft.

Vachott Sándorné. Ünnepi ajándék. Mulattató elbeszélések, versek, mesék és adomák 6—10 éves gyermekek számára. 1867. (130 lap, 8-rét),
4 képpel. Keményen kötve
2 ft.

340

Gazdasági és kertészeti hetilap.
Elöfizetési telhivás

FALUSI GAZDA
1868. második félévi folyamára.

Tenyészjuh-elaűás.

Főméllóságu
herczeg Batthyáni
Fülöp ur enyingi
uradalmában,mint
minden évben,ugy
ez évben is eladatik s. p. gazdag
gyapjas pepiner
ko3 56 db., mestie kos 169 db., mestic anya 862 db.
E juhfajnak gyapja az 1862-ik évi londoni világkiállitáson nagy éremmel, ugy
ezen juhok a pesti 1857-ki kiállitáson két
elismerő okiratot, 1865-ben pedig kis érmet, az 1867-ki veszprémi kiállitáson egy
I-ső arany-érmet és két dicsérő okirattal
dijaztattak.
178 (1—8)
A megvett juhok Sz.-Mihály napig itt
maradhatnak. — Enying, julius 1. 1868.

Legfőbb törekvésünk, hogy lapunk a mai tudomány és haladás színvonalán a külföldi irodalommal kiállhassa a versenyt; legjelesebb gazdász tekintélyek és szakférfiak
közremüködése folytán reméljük, hogy e részbeni feladatunknak eleget tehetünk.
Figyelmünket a mezei gazdászat s vele rokon ipar minden ágaira kiterjesztve, különösben pedig a gazriaszati növényisme és növény tenyésztés — mint kedvencz
tanulmányunk — koréból, rendestn szolgálunk gyakorlati tanácsokkal, közölvén e
Farkas Imre m. k.
tekintetben külföldön, legkivált pedig Francziaország és Belgiumban gyüjtött tauradalmi tiszttartó.
pasztalatainkat.
A. növény-honositás, mint a gazdászati növénytenyésztés nélkülözhetlen segédforrása, rendszeresen képviselve lesz rovataink között, ismertetvén mindazon haszonnövényeket, melyek részint önmagunk, részint honi és külföldi ügybarátink tenyész-kisérlete
folytán, nagyban termelésre előnynyel kínálkoznak.
ki magyar, német, franczia nyelvet,
Az állattenyésztés és gyógyászat elméleti és gyakorlati részét Jeskó Gusztáv zongorázást tanit, tudakozható Láng
g
szaktársunk és ügybarátunk jeles tolla fogja ezután is vezérelni.
A gyflmfilcsészet és szölószet körétől a legjelesebb belga és franczia tekinté- Adolf ev. lelkész urnál Irsán, ~
Pestmegyében.
lyek utasításait és tanácsait közöljük.
174 (2-3)
A konyhakertészetból pedig Vésey ügybarátunk fog szolgálni olykor gyakorlati tanácsokkal. — Miután hazánkban még ekkoráig egy önálló méhészeti szakközlöny
nincsen, addig is mig e részben közös akarattal intézkedhetnénk, a méhtenyésztésnek
rendes rovatot nyitunk, s azt méhész társaink rendelkezése alá bocsátjuk azon édes reményben, hogy azt honi méhészetünk érdekében minél gyakrabban igénybe veendik.
Elvégre miután minden theoriának és praxisnak az a veleje, hogy az hasznot is
hajtson a konyhára, termelő közönségünk érdekeben közös üzleti tárczát nyitunk, a
azt előfizetőinknek minden dij nélkül rendelkezésükre hagyjuk ; a termelő ott legelőnyösebben dárutithatja terményeit, a vevő pedig a legelső forrásból legjutányosabban beszerezheti szükségleteit.
Ezenkivül a pesti gabnacsarnok és börze ái folyamait minden számunk rendesen
hozza.
Mindezek mellett lapunk izövegét, hol szükséges leend, csinos metszetekkel is fölvilágositjuk, szóval mindent elkövetünk, hogy gazda-közönségünknek minél érdekesebb
^s tanulságosabb közleményekkel szolgálhassunk, részünkről nem óhajtva egyebet, mint
hogy t. olvasóink pártfogását kiérdemelve, további szives hajlamukat magunknak ezentulra is biztosithassuk.

IVevelöné,

Ötödik kiadás

(magyar nyelven második).

A nemi élet

titkai s veszélyei.

Értekezések nemzés-,terhetség-, önfertőzés-, magömlés-, sápkór-, fehérfolyás-, közösülési tehetetlenség-, női
magtalanságról stb., ez utóbbi betegségek óv- és gyógymódjaival.
Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. R o d e t , lyoni orvos

ragályelleni legbiztosb óvszeréről.
* férfi és nöi ivarszerek boncztani ábráival.
Ára: 1 ujforint.
Postán megküldve 10 krral több
utóvétellel 40 kr. több.
Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

HONVÉD

kiadó tulajdonos.

Dr. Farkas Mihály,

elsö magyar katonai hetilapra.

Ezen hetilap ezentul is — mind eddig — változatlan alakban és tartalommal
földbirtokos, a „Falusi Gazda'" szerkesztője. hetenkint jelenend meg, és előfizetőink ezen hetilapon kivül minden hó 15-én még egy
Hl lv tartalmu politikai havi-közlönyt kapnak tőlem ingyen ily czim alatt:

Elöfizetési Teltételek:
A Falusi Gazda 1868-ki január óta minden héten jelenik meg.

..Az

uj

l l o n v é <I."

Politikai havi-közlöny.

Erre kfilön előfizetni nem lehet, miután azt csak a „Honvéd" előfizetői kapják
ingyen, és a már ismert programmja következő:
Az elöfizetési ár e szerint:
„A honvédség anyagi kérdései és a honvédelem szervezésének kérdése megoldásFélévre (julius—deczember)
3 ft. — kr. nak néznek elébe, ennélfogva egész erőnket oda kell öszpontositani, hogy a honvédségNegyedévre (julius—szeptember)
. . . . . . . . .
1 „ 5 0 „ nek magas erkölcsi missiójából folyó müködése a magyar nép minden osztályába elhasson.
A honvédség hivatása:
1PF* A» elöfizetés ntinélelöbb bekfildése kéretik. — Gyüjtőknek tiz elő1) A nemzeti hadsereg eszméjét, ugy a mint az elébbhátrább életbe kell hogy
fizetett példányra egy ingyen példánynyal szolgaiunk.
lépjen, a magyar népben megérlelni, és miután a néphadsereg eszméjével a valódi demoAz elöfizetési pénzek az alulirt kiadóhivatalhoz bérmentesen inté- kráczia eszméje szoros kapcsolatban állanak, tehát:
2) A bonvédséK feladata azon erőt, mely az 1848-ki eszmék harczosainak
associntiójabnn rejlik, a valódi demokratikus eszmék terjesztésére és támogatására felhasználni.
(2—8)
(Pest, egyetem utcza 4. s*. a.)
3) A honvédség kötelessége végre a hadtudomány kifejlődését nemzeti irányban
előmozditani, és azt a többi európai népek hadtudományának színvonalára emelni.
j
Ezen hármas hhatása a honvédségnek szükségessé teszi, hogy előfizetőinknek
1
politikai részt is adjunk.
Valamint a nemzeti hadsereg eszméjét, ugy a demokráczia eszméjét is a politikai pártok köréből ki kell emelnünk és a nemzet nagg rétzét pártkülönbség nélkül a demokráczia
zászlója körül csoportosítanunk.
jóféle s tisztaizlésü
A demokráczia alapja a közmívelödés. A közmivelődési kell kifejteni és állam
intózvényeiket oda módosítani, hogy ez minél gyorsabban történhessék; mert a magyar
nemzet fönnmaradása attól függ, vajjon a magyarnemzet a hazai kb'zértelmiséget (nemzetiség különbség nélkül) magában feltudja-e fogni vagy nem?
A magyarság számra nézve csekély, azért a súlyra nézve kell a nemzet erejét kifejteni, mert csak igy leber, a magyarságnak államalkotó ereje.
Egy magyar hazafi tartozhatik bármely politikai párthoz, de ettől egészen függetPortorico-kávé
3 ft. 4 0 kr.
lenül akarnia, kell egyszersmind a magyar nemzeti hadsereg ésaz 1848-diki demokratikus
Arany-Java-kávé
. .
3 , 80
eszmék győzelmét."
,
Bethlen Olivér.

A „Falusi Gazda" kiadó-hivatala

kávé csak 2 ft 80 kr.
5 lo n í

Laguayra-kávé
. . . .
Plánt-Ceylon-kávé . . .

Cuba-kávé egész finom . .
Gyöngy-kávé egész finom .

4, —
4 , 20
4 , 40
4 , 50

továbbá:

Brasiliai rhuin, egy pint 1ft.,legfinomabb
jamaikai-rhuni, Pecco- virág- és Souchong-thea, sardinák, mustár és sajtfélék a legjutányosb áron kaphatók Pesten,

Banhofer és Jármay-nál,

a két szerecsen- és Laudon-utcza szögletén,
11-dik szám alatt.
___. Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett a leggyorsabban eszközöltetnek.
131 (7—(;)

>•* A t. cz. vidéki közönségnek!
Üzletünk könnyebb feltalálása tekintetéből szolgáljon tájékozásul az itt lenyomott tájrajz, mely a lánczbidtól veszi kiindulási pontját!

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv.

Tehát bizva a „Honvéd" pártfogói hazafiságában, valamint a t. c&. honvédegyletek erélyes közreműködésében, részünkről meghozzuk hazafias czélunk előmozdítására
azon nagy anyagi áldozatot is, hogy a „Honvéd'-et nem alakítjuk át havi közlönyé,
hanem a honved mint katonai hetilap és a honvédség organuma érintetlenül
marad és semmi tekintetben nem változik ; ellenben a „Honvéd" előfizetői tőlem ingyen
minden hó 15-én egy fél ív tartalmu politikai havi közlönyt kapnak, melyre külön előfizetni nem lehet.

Elöfizetési feltételek:

Julius — s z e p t e m b e r
Julius—deczember

.

. ......

.

1 ft. 5 0 kr.
3v — ^

Azon tiszt, honfitársak, kik a „Honvéd"-re előfizetőket gyüjtenek, következő
előnyökben részesittetnek, ugymint:
a) Minden 10 példány után egy tiszteletpéldány jár.
b) Ki 25 előfizetőt gyujt, azonfelül szabad választása szerint egyet a képjelzetek
közül (Szózat vagy Talpra magyar) fog kapni
c) Ki 50-et gyujt, a tiszteletpéldán) on kivül mind a két képjelzetet kapandja.
d) A ki pedig legtöbbet gyujt, annak ezen képet aranyozott üveg-keretben fogjuk megküldeni.
AB elöfizetési pénzek bérmenteslevelekben az alulirt kiadó hivatalhoz
Pestre (egyetem-nteza 4. sz.), legfölebb julius elejéig beküldendők.

Heckenast Gusztáv.

Pest, julius 19-én 1868.

Dr. Eiber V. P.

Pesten József-utcza 66 -ik számu
155 (5 -12)
saját házában.

Elöfizetési felhívás

Heckenast Gusztav.

Tizenötödik évfolyam.

29-ik szám.

A „Honvéd' kiadó-hivatala.

• Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
9 ^ " Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetdleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatasnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bernben: Oppilik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkrajezár.

Báró Orczy Lőrincz.
(1718—1789.)

A mult századtól, melynek leple alól korta jő énvelem szembe, ha e pesti paraditakarjuk föl mai képünket, fölötte messze csom árnyékos utain merengek. A csendes,
vagyunk a politikai és társadalmi élet tekin- nyájas liget, mely mintha épen a fövárosi
tetében is, messzebb, mint rendes viszonyok zajból menekülne; e kellemes oáz, homok
közt nemzetek egy hatvan-hetven évi idő- sivatagok közt, hol nem messzi kellene
közzel jutni szoktak. De még nagyobbat mennünk, hogy egy bugaczi csárdát találhaladtunk irodalmi tekintetben; s midőn egy junk; e kert, hol több a természet, mint a
mult századi magyar költő emlékét ujitjuk mesterség; e pár rozzant hajlék, mintha
meg, oly emberről beszélünk, kinek munkáit mondaná: ,.Bizony nagy hivság van a sok
ma már senki sem olvassa, még csak nem is épitésben!"—szóval, az egész környezet oly
ismeri más, csupán az irodalomtörténet illő hozzá s költészetéhez!"*)
Báró Orczy Lőrincz 1718-ban született;
búvára vagy a régiség-kedvelő.
Pedig, kedves olvasó, ha
irodalmunk ujabb bajnokainak
müveit gyönyörüséggel forgatod , illö megemlékezned
azokról is, kik nemzeti nyelvünk és irodalmunk ujjászületésének a mult század második
felében kezdeményezői s munkásai voltak. És báró Orczy
Lőrincz ezek közé tartozik. S
csak azért is méltó megemlékezned e költőröl, kinek magyaros és tisztes arczvonásait
im elődbe állítottuk, mert bizonyosan te is élvezted már
az Orczy-kert hüs árnyait s
fris forrásvizét, és nem gondoltál reá, hogy e kert egy régi
jó magyar költő emlékezetével
jö kapcsolatba, nemcsak a névazonosság, hanem szorosabb viszonynál fogva is. Báró Orczy
József, ki maga is verselt, fia
volt Lörincznek, kiről szólunk
s kinek arczképét ma veszik
olvasóink. „íly szellemi örökség után, — irja a költőnek egy
kitünö életirója, — afiuszép
iránti érzékét mintegy az apáé
folytatásának, az általa létrehozott gyönyörü kertet, minő
a
kkor kevés volt az országban,
mintegy kettejök közös müvéB Á R Ó
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nagy csigázásávall mondhatjuk,
hogy e j atyja
István volt,
a
jász-kunok kapitánya,
ki
feltünő
hasonlatosságánál
fogva
_
IL
Rájas parkban a költő Orczyak szelleme
kóczi Ferenczhez, egy izben a fejedelem
n
g körül, s az itt minden bokorból zengő
helyett elfogatott. Rangjához illö, kitünő
fülemile-dal az ő emiékezetök hiv fentartója.
nevelést nyert. Ifjusága virágában volt, mi„Kivált az öreg Lőrincz báró, egy kis
*) Arany János „Koszorú"-ja 1863. 13-dik szám.
kopasz ember, kurta dolmánykában, gya-

don Mária Terézia ősei trónjára ülve, egyszerre két ellenségtől támadtaték meg; s ö
is azon lelkesek közé lépett, kik afiatalkirályné védelmére önkéntesen táborba siettek. A hét éves háboruban magát egyaránt
kitüntette mint áldozatkész hazafi, midőn
1756. jászkún és hajdu ifjakból lovas ezredet állitott ki s vezetett a harczba, és mint
jeles dandár-vezér, kivált Drezdánál. A háboru végével tábornoki ranggal lépett ki a
hadseregből s 1764-től kezdve polgári pályán szolgálta hazáját, mint Abaujmegyének
elöbb föispáni helytartója,
majd főispánja, egész 1784-ig.
A mai nemzedék meglepetve
hallhatja, hogy a Tisza-szabályozás nagy munkája már
akkor is napirendre került s
Orczy ebben mint királyi biztos sokat fáradozott.
Rendes lakása Tarna-Örsön
volt, Hevesmegyében, hol —
bár Pesten halt meg — tetemei
is nyugszanak a család sirboltjában- Barátai közt csak ez
volt neve: az Őrsi bölcs, mit nemes lelkülete s kedélye által
érdemelt ki.
Hadi és polgári szolgálataitól megmaradt egész idejét
hasznos életének, családj a gondjai, gyermekei nevelése, jobbágyaival jóltevö atyáskodás,
és a költészet között osztotta
meg. A legelsők közé tartozott
azon magas állásu hazafiak sorában, kik szellemben és külsőben elvetve magoktól a külföldieskedés maszlagát, a nemzeti érzést irással, szóval, példával, söt áldozattal is ébresztették és táplálták. Bár a franczia irodalomban nagy jártassággal birt s azt kedvelte is,
s irodalmunk ujjászületése történetében, a klasszikai irodalom utánzói ellenében a franczia iskolához
számittatik, mindaz a mit irt, annyira magyar, hogy az idegen utánzásának teljességgel nem mondható.
Irogatni már korán kezdett: katona korában, mert maga mondja, hogy egynémely

