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Tizenötödik évfolyam.

ELÖFIZETÉSI FELHIVÁS

Két lap

félévre. . . . 5 ft.

Tizenötödik évfolyam.

26-ik szám.
Két lap

félévre • • • • 5 It.

Yiisiír!iii|>i l jsiíi!' toliükiii Uj donságok
1868.

julius—deczemberi folyamára.

(Istmeretterjesztö és politikai hetilap. — Az egyik eredeti k é p e k k e l dúsan illustrálva; a. másik „Országgyülést
Be»zédtár-ral s más rendkivüli melléklettekkel bővitve.)
Az uj félév közeledtével azon biztos reményben újítjuk meg előfize legközelebbről a belreformok terén várhatunk tőle nevezetes lépéseket. A
tési fölhívásunkat, hogy testvérlapjaink olvasóinak eddigi részvétével jövőre törvénykezési, nemzetiségi, megyerendezési s mindenek fölött az oly fontos
is teljes mértékben fogunk találkozni. A korszak, mely a politikai és társa- honvédelmi kérdés rövid időn már eldöntés alá kerülnek.
Rendkivüli tevékenység fejlődik különösen az anyagi téren is, kivált
dalmi világban hétről hétre meghozza érdekes mozzanatait, s melynek ez
évben ugy látszik, nem is lesz úgynevezett holt idénye, oly gazdag esemé- | a közlekedési esközök eddig soha nem tapasztalt mérvben felállítása s fejnyekben s oly gyors a fejlődésben, hogy a hirlapolvasó-közönség kis ideig ! lesztése körül. A megyék közélete is folytonos élénkségben pezseg. A kiü~
\politika nem kevésbbé érdekes és várakozásteljes szint mutat.
sem nélkülözheti megszokott hű tudóéitóit.
Mind e nagyfontosságu mozzanatokat, a vidéki, ugy szintén a gazdaKözönségünk, azt hiszszük, ezek közé számitja a „Vasárnapi Ujságot^
és „Politikai Újdonságokat." E testvérlapok, mint eddig, ugy ezutánra is sági, ipar- s kereskedelmi és egyleti élet összes fejleményeit folytonosfigyelemmel kiséri a „Politikai Újdonságok."
szabadelvü, nemzeti szellemben, pártatlan igazságszeretettel s elfoA „Vasárnapi Újság" programmja, tárgyköre, iránya és szelleme is,.
gulatlan tárgylagossággal működendnek; megőrizve teljes függetlensi1göket le- és fölfelé, nem egyes pártok, hanem az összes nép érdekeit törek- j ugy hiszszük, átalónosan ismeretes. Nem is tartjuk szükségesnek ismét részszenek képviselni védve a jót, hibáztatva a roszat, bárkitől és bármely letezni. Csak annyit mondunk, hogy e lap továbbra is az eddigi marad f
változást csak annyiban szenved, mennyiben folytonosan tökélyesülni igyekoldalról jöjön is.
Ez átalános irányelv szemmeltartása mellett fogjuk kezelni eddigi szik. Képeink ugy, mint szövegeink változatosak, s felölelnek a társadalmi
rovatainkat s tárgyalni mindazt, mi azok tág keretébe beillik. Lépést tartva élet és az ismeretek világából mindent, mit tudni méltó. Legjobb íróinkat
az eseményekkel, semmi érdekest nem mellőzzünk, a mi ugy a bel- és külföldi számítjuk munkatársaink közé s legjelesebb müvészeink működnek közre
politikában, mint a társadalmi, irodalmi és müvészeti életben, 8 az ismeret- lapunk külső kiállításában.
íly módon reméljük, hogy testvérlapjaínk, ugy az irodalmi közlönyök,
szerzés körében hétről hétre fölmerül.
Országgyűlésünk, melynek három éves megbízatása a jelen év végével sorában, mint a közönség pártolásában továbbra is megtartandják azon helejár, tömérdek teendői közepette folyvást inegfeszitett erővel működik, s gyet, melyet eddig elfoglaltak. — Pest, 1868. junius elején.

Heckenast Gusztáv,

Miklós.

—

kiadó.

szerkesztő.

Elöfizetési föltételek:

postai szétküldéssel vagy Budapesten házhoz hordatva.
A két lapra együtt:

Félévre (julius — deczember)
•* forint.
Csupán a Politikai Újdonságokra:
Csupán a Vasárnapi Újságra:
Z ft. 5 0 kr.
Félévre (iulius — deczember)
3 forint. Félévre (julius—deczember)
Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tiszteletpéldánynyal szolgálunk. %/& A pénzes levelek bér-

volt tábori főorvos által,
felső-országuton, 7 dik sz. a. „Szeged
városához" czimzett kávéház átellenében! emeletes házban.
IW* Rendel ll órától délutáni S
óráig. Jutalék díjjal terhelt hiv. I«kre
válasz adatik.
130 (5 -12;

Tanber orvostador

betegségek

40 kr.
80 ,
— ,
20 ,
40 ,
50 ,

bámulatos sebességgel alaposan gyógyittatnak meg,

3 ft.
. 3 ,,
• 4 ,,
. 4 ,,
. 4 ,,
• 4 ,,

Titkos

font

Ára 1 ft, 20 kr., postán térmentve
l f t . 40 kr.
162(11

5

Portorico-kávé
Arany-Java-kiivé . . .
Laguayra-kávé . . . •
Plant-Ceylon-kávé . . .
Cuba-kávé egészfinom. .
Gyöngy-kávé egész finom •

(Pesten, egyetem-utcza 4-dik szám.)

Horváth Mihály

kávé csak 2 ít. 80 kr.

iitikai Újdonságok klaűó-hivatala
Kossuth Lajosnak gr. Teleki
Lászlóhoz és b. Jósika Jlikfcthoz intézett eddig egészen,. is
meretlen leveleivel.

jóféle s tisztaizlésü

Po

ujabb leveleire

J J J ^és

Kossuth Lajos

Vasárnapi

megjelent:

A

Ráth Mór kiadásában

küld-e kéretik.

továbbá:

Brasiliaí-rhuin, egy pint 1 ft., legfinomabb
jamaikai- rhum, Pecro-virág- és Souchong-thca, sardiiiák, mustár és sajtfélék a legjutányosb áron kaphatók Pesten,

Banhofer és Jármay-nál,

a két szerecsen- és Laudon-utcza 82ögletén,
11-dik szám alatt.
M F Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett a leggyorsabban eszközöltetnek.
181 (6—!.')

W A t. ci. vidéki közönségnek!
Üzletünk könnyebb feltalálása tekintetéből szolgáljon tájékozásul az itt lenyomott tájrajz, mely a lánczhidtól veszi kiindulási pontját!

lI c c k e n » s» t G u » z t á v

könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-utcza 4. sz.) megjelentek és minden könyvárusnál kaphatók:
Tompa Mihály versei. A költő arczképével. Hat kötet (1375 lap, 16-rét)
fűzve 7 ft. 50 kr. Diszkötésben
10 ftTompa Mihály. Dalok és roinánczok. A költő arczképével (480 lap,
16-rét) vászonba kötve, aranyvágással
3 ft. 50 kr.
Tompa Mihály. Regék és népregék. Külön kiadás (446 lap, 16-rét) diszkötésben
3 ft. 50 kr.
Tompa Mihály, ujabb költeményei. Külön kiadás (430 lap, 16-rét) vászonba kötve, aranyvágással
3 ft. 50 kr.
Tompa Mihály, legujabb költeményei. 1867. (VIII. 168 lap, 16-rét)
fűzve
1 ft. 20 kr.

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

Pest, junius 28-án 1868.
Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Djság 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.
g^
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai l'jdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnal 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécshrn: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 uj krajczár.

Beöthy

Ödön.

(1796—1861.)

A közelebbi években a haza határain
kivül száműzetésbe kényszerült honfitársainknak ismét megnyilt a visszatérhetés
kapuja. De számosakat örök száműzetésre
itélt a halál, mely öket külföldön érte. Pedig a magyar sziv pora szabad földön sem
pihenhet édesen, ha nem a haza szent földe
az; s fájdalmunk, hogy öket, kik ama szomoru évek alatt künn haltak el, nem láthatjuk viszont: kétszeres érettök, hogy ök nem
láthatták meg a haza hajnalának ujra derültét s idegen földön kellé sírba hajtani fejőket.
Biharmegye is érezte e fájdalmat egykori ünnepelt fiáért
Beöthy Ödönért. S midőn lehetővé vált öt, halottul bár, ismét
birhatni: azonnal elhatározá,
nemcsak arczképét állitani föl
megye-teremébe, mivel csak
egy régi, de az élö által szerényen visszautasitott határozatát újította meg, hanem hazaszállítani a szent hamvakat is,
melyeknek minden parányában
— mig lélek elevenítette — a
hazaszeretet melege dobogott
és lüktetett, s melyeknek csak
itthon, az édes hazában s a szülömegye határai közt lehet édes
a pihenés.
Biharmegye e nemes határozata átalános viszhangra talált a hazában, mely jelesei elsö
sorába számította Beöthy Ödönt
mindig, bár elismeri Bihar előjogát e nagy fiára. S mi is a
közérzületnek vélünk eleget
tenni, midőn e messze földön
elhunyt jelesünk emlékezetét
akkor újítjuk^ meg, mikor öt
épen haza várjuk.
Beöthy Ödön született N.Váradon 1796. decz. 3-án. Atyja
hires alispánja volt Biharmegyének. Mint ifját, söt gyermeket már gazdag észtehetség tünteté ki kortársai fölött. 1812-ben márcziusmidőn a philosophiai tanfolyamot végezé, a Váradon toborzó Chiemayer-huszá£okhoz állott be. Rövid idö mulva, mint
huszár-kadét, Lengyelországba vitetett a
Muszkak ellen. Nehány hónap mulva pedig

már hadnagy lett, majd a Pozsonyban fölállított könnyü lovasokhoz mint főhadnagy
áttétetett. Ezen csapat a francziák ellen indíttatván, Beöthy Ödön is minden késöbbi
ütközetben részt vett. Jelen volt Lipcsénél
és Párisban s a nagyszerü dijoni táborban.
Az európai átaláuos béke helyreálltával
ismét Lengyelországba ment, honnan azonban 1820-ban, nyolcz évi s pár havi katonáskodás után, hazájába s a polgári zajtalan
magánélet örömei közé visszatért. E magánélet csendét nyelvek tanulásával, történeti

BEÖTHY

ÖDÖN.

és politikai munkák s régi remek irók olvasásával töltvén, 1826-ban biharmegyei táblabirónak kineveztetett. Itt kezdődik közpályája. Alig lépett föl e téren mint szónok,
s a megye bizalmát csakhamar megnyeré.
1828-ban tisztujitás alkalmával szinte az

egész választó sereg közkívánatára másodalispánnak kikiáltatott. Nem választathatok
meg,
a
g
g mert a megye
gy főispánja megtagadta
kijelölést
S
a
választás
csupán
a
kijelöl
kijelölést. S a választás csupán a kijelöltekre volt szoritva. De a követválasztás
szabadságát nem korlátozá főispáni kijelölés.
S ezért az 1830-diki országgyűlésre közakarattal követnek választatott. Azonban
nehéz betegsége miatt onnan csakhamar
visszajött. 1832-ben megnyilt a hosszas
országgyülés, mely 1836-ban végződött.
Beöthy ismét követ lett. Szóvivője lett a
protestánsok sérelmeinek, ostorozója a lélekismeret-szabadság
ellen elkövetett sérelmeknek.
Inditványt tön életbeléptetni a
vallások egyenjogúságát, a teljes lélekismereti szabadságot.
Beöthy végig futotta a követi
pályát e hongyülésen, mint
egyik kitünő bajnoka a haladási
eszméknek s jelentékeny tagja
az ellenzéknek; az országgyűlésről sok szónoki babérral tért
meg.
1837-ben megházasodott.
Nejét, Csanády Luizt, kitünő
testi szépség s fényes észtehetség jellem zé. A házasság egyszersmind gazdálkodásra vitte.
Pusztai jószágán, Uj-Marján
(Biharmegyében), házat s gazdasági épületeket készíttetett.
Kevés idő mulva a megye
csendét egy püspöki pásztori
levél zaklatá föl. A vegyes házasság ügye Németországból
hozzánk is átszivárgóit. Az áldás megtagadása nagy ingerültséget támasztott. Biharme- gye teremében szóba jött e
kérdés. Beöthy, a vallásügy
apostola, mint a megyei köznép
nevezte, nagy hatásu szónoklatokat tartott. Egyszer, mint
maga is vegyes házasságban
élő (neje reform.), a közgyűlésben jelen volt
egyházi tagoknak irásban visszaadta az áldást, melyet reá adott az eskető pap. Tegye
— ugymond — levéltárába a káptalan.
Ugyanez alkalommal levelezés támadt közötte és a n.-váradi püspök, Lajcsák Ferencz
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között, E levelek Németországban is nagy és pártjának buzgalma által. Midőn a három
tetszéssel fogadtattak. Sok fordításban ke- év eltelt, uu'gküldé Pozsonyból alispánságringett. Beöthy már ekkor ismeretes név róli lemondását, S országgyülés után visszavolt a protestáns, főleg német- világ elött, vonult a magán életbe Azonban nem szünt
külföldön is. Az egyházi rend elött azonban meg megyegyüléseken a közdolgokra tovább
annál gyűlöltebb volt benn a hazában. Főleg is nagy hatást gyakorolni, s az akkori ellenez okozá, hogy roppant erőfeszítéssel sike- zéknek vezetője lenni. Szomoru napjai volrült öt az 1840-ki országgyülés kezdetéről tak e napokapári küzdelmeknek. A kedélyek
visszatartóztatni. Helyette más választatott. ingerültsége legbensőbb fokra hágott. Egy
Pár hónap mulva azonban e követ köz- alkalommal, s azon napnak, melyen a megye
gyűlésben visszahivatván, oly egyhangulag Btiöthy arczképéneii nagytermébe függeszválasztatott mesrBeöthy Ödön, hogy a zászlót, tését elhatározá vala, csaknem évfordulóján,
mely alatt a választók besereglettek, megyei 1845 deczember 17-én, a tanácsteremben kivégzés következtében, az ünnep emlékéül, a j tört rendetlenség s vérengzés közepette, a
megye levéltárába tették le. Követi pályáját j kormánypárt által feluszitott kortes-csapat
pedig annyira közmegelégedésre folytatta, j dühétől a szabadelvüek s köztök Beöthy
hogy* a megye elhatározá, arczképét le vé- élete is fenyegetve volt; csak lélek jelenlététetni s a nagy teremben fölfüggeszteni. A j nek s egy pár becsületes ember védelmének
szerénység indokain kivül ejy titkos elösej- ! köszönheté szabadulását.
telem is indithatá Beöthyt, hogy ne fogadja
Az 1847 8-ki országgyülés kezdetére, elel a megtiszteltetést. Ismeré a tömegek leneinek roppant vesztegetése miatt, több
kegyének ingatagságát. Ismeré az erőket, ezerre menő szavazat mellett sem választatmelyek elleneinek rendelkezésére állottak. hatott meg. Ez év (1848 ) márcziusi napjaiS mintha előre sejdité vala a napokat, söt | ban a pesti csöndes forradalom Biharban is
évszakokat, midőn az értelmiségnek napfo- í ismételtetek. Népgyülések tartattak, s az
gyatkozása lett s részeg kortes-csapatok | akkori alispánok Beöthyt e mozgalmak fedúltak a tanácsteremben, káromolva azt, \gyelmezésére fölkérték. A megyei nemesi
kinek arczképével akarák nemrég diszeáiteni egyetem ott is ős népgyüléssé s aztán az
e termet.
ösgyülés képviseleti bizottmánynyá alakult.
1841-ben tisztujitás következett. Föispáni Egy ily népgyülés Beőthyt &z összes bihar
helyettes időközben Tisza Lajos lett. Ellen- megyei nemzetőrség fővezérévé, s aztán, a
súlyozása végett az ellenzék B-jöthyt kény- visszahívott egyik követ helyett, a megye
szerité, hogy vállalja el az elsö alispánságot. országgyülési képviselőjéül választá. Az elsö
Beöthy végre engedett a nagy többség óhaj- népképviselő Magyarországon.
tásának. S midőn most föllépett, senki sem
Batthyány minisztériumaBeöthyt, a memert vele mérkőzni a megyébe.!. Kijelölte- iíye kérésére, Bihar főispánjává nevezte. S
tett, s a megye választó közö isége közfelki- az 1848.juliusban egybegyült pesti hongyüáltással megválasztá. Oly föltét alatt vállald lésen a felsőházban, mint főispán meg is
el e hivatalt, hogy a törvényes három év jelent. Első föllépése volt a kiváltságos alalefolyta után semmi esetre tovább nem pon nyugvó felsőház reformjátinditványozni.
viendi. Elődének magaviselete inditá e nyi- Ugyanez országgyülés által Beöthy, mint
latkozatra. Törvény szerint ugyanis minden teljhatalomu országos biztos a ráczok ellen
harmadik évben tiszt ujitás nak kellé tartatni. müködő alsó táborba küldetett. Késöbb Vay
S a volt föispáni helyettes, mindenféle ürü- Miklós helyett, Erdélybe küldetett hasonló
gyek alatt halászta a tisztujitás megtartá- minőségben. S miután e kormánybiztosi
sai. A megye sürgette a törvényes szokás megbízását, mint látszik, a hadsereg vezérmegtartását, s midőn a föisp. helyettes még letéveli némely súrlódások miatt, utóda,
mindig halászta tiszte teljesitését, a megye Csányi Lásdó kezeibe letette: Debreczenben,
fölirt ellene. Erős kifakadások történtek a a törvényhozás ekkori székhelyén megjelent.
megyei teremben a helytartó ellen. Fölszóli- Kossuth értesité, hogy ügyességét a kor
ták az akkori alispánt, Tisza Lajost is, hogy mány a diplomatia terén szándékszik fölmondjon le. Az elsö alispánt nem lehete használni. Erre ö egy előterjesztést nyujta
kinevezés utján helyettesíteni; s igy a tiszt- be, melyben a diplomatiai körüli nézeteit, s
ujitást kénytelen lett volna a helytartó meg- a nagy politikát fejtegette, melyet Magyartartani. Tisza nem mondott le. E példa után, országnak, szerinte, követnie kell.
a törvényes választási jogok fentartásának
1849. ápril 5-én vette Beöthy a rendeleérdekében tette Beöthy fogadását, hogy há- tet, hogy induljon Bukarestbe. S hogy kelerom év mulva okvetlenül lelépend.
ten rangjáról fogalmat nyujtsanak, kineveBeöthy alispánsága a megyei kormány- zek ezredesnek. Ápril 9-dikén indult meg
zás példánya volt. Mindenre kiterjeszté N.-Váradról. A helyett azonban, hogy mint
figyelmét. Megmutatá, hogy az egyéniség magánember bement volna Bukarestbe kisokszor pótolja a rendszer hiányait, A köz- kémlelni az illető hangulatot s elokésziteni
igazgatás élénkebb, jótékonyabb lett. A tör a tért, fölkereste Erdélyben, Szászsebesen,
vény kezes gyorsabb, pontosabb, részrehaj- Bem altábornagyot, s tőle levelet eszközölt
latlanabb Bíráskodását ellenfelei keresték. ki Ségurhez, a franczia konzulhoz. Ezzel
S a rendes hivataloskodás határain tul is aztán tudatta, hogy kormánya által küldve
sokat tett a megyei nép jólléte emelésére. van a két ország közt fenforgó kereskedelmi
Egy inséges év után takarék-magtárak álli- érdekeket képviselni, s maga és kisérete szátására, burgonya- és fatenyésztésre buzditá mára utlevelet kérf. E kérést Brassóból sajáta népet. Megkívánta, hogy e részben az egy- levelében ismétlé az emlitett konzulhoz.
házi és község-elöljárók s tisztviselők adja- Nem lett sikere. Uoyan e tárgyban szintén
nak példát. Különösen serkenté állásuk fon- Brassóból iratott ápr. 28 ról Fuad Effenditosságának öntudatára a községi elöljárókat. hez, a magas porta teljhatalmu biztosához.—
Sokat tett a községi élet kifejtésére. Az adó Brassóban május 1-én kapta Beöthy az ápr.
pontos beszedésére, alkalmas időkben, mikor 14-ki függetlenségi nyilatkozatot, É közben
a népnek keresetforrásai megnyíltak, figyel- hir-;k kezdettek szárnyalni a muszka beavatmeztette az illető hivatalnokokat.
kozásról. Pünköst napjára támadás váratott
Az 1843 ki országgyűlésre csak azon az erdélyi szorosoknál. íly körülmények
fölt ét alatt vállalta el Beöthy a követséget, közt, midőn hasztalan várta Bukarestből az
ha a nemesség a közteherviselést elfogadja. utlevelet s Debreczenböl leveleire az egyenes
A választó gyülésben maga a köznemesség feleletet, s miután a szembetegség is elövette,
szavazta meg íly értelemben az utasitást, május 27-kén Brassóból visszaindult, SzeE nnyire haladt a tömeg értelmisége Beöthy i ben böl tudósitá a debreczeni kormányt visz-

szatéréséröl. Ugyanonnan intézőit FuadEffendihez egy erélyes tiltakozást az orosz
beavatkozás ellen, az esetre, h i a beütés a
szomszéd herczegságek neutrális földéről
találna megtörténni.
Mikorra visszaérkezett, épen megürült
Biharmegyében egy képviselői hely. Beöthy
lemondott a főispánságról s megválasztatá
magát képviselőül. A debreczeni országgyülés ez alatt elnapoltatott. Pestre hivatott
egybe 1849-iki júl. 2-ra; azonban a magyar
seregek visszavonulása miatt i*,m?t Szegedre
tétetett át. Beöthy jelen volt Szegeden.
Miután lemondott a főispánságról, a hétszemélyes legfőbb törvényszékhez neveztetett
ki alelnöknek.
A világosi események után még egy
id:ig a hazában benn lappangott. 1849-iki
november végén sikerült a külföldre menekülnie.
Beöthy Ödön külföldi tartózkodásáról
aránylag kevés adattal rendelkezünk. Egy
pár évet Londonban töltött, hol a magyar
emigráczió több előkelö tagja tartózkodott
az időben. Bjöthynek, a nagy béke-apostol
Cobden Richárd engedett át saját lakában
egy kis szobát, hol Biharmegye egykori főispánja csöndes elvonultságban éít. Itt történt, hogy a magyar számüzöttek a gyászos
emlékü oktob. 6 ikát megiilendök, öt, mint
az emigráczió legidösb s egyik legtiszteltebb
tagját szólították fel a gyászbeszéd tartására. Ö azonban, a hazán kivül némaságra
akartakárhoztatni egykor oly szózatos ajkait
s nem vállalta el a megbizást.
Londonból Jersey-be ment s itt mindennapos volt a nagy franczia számüzött Hugo
Victor házánál. Egészsége azonban már
ekkor erősen meg volt támadva. Kinzó mellgörcsei mind gyakorabban s mind ijesztőbb
mérvben jelentkeztek. A kontinensre kellé
mennie, s oda annyival inkább sietett, mert
elébe jövö nejével akart Németországban
találkozni.
Nejét Hamburgban találta. Még egyszer
nyugodt s elégült volt társaságában. De
kevéssel ennek visszautazta után, egy nagyobbszerü görcsös roham véget vetett a
nemes életnek.
Porinaradványai a hamburgi köztemetőben tétettek örök nyugalomra, egy régebben
kiköltözött debreczeni magyar honfitársa
Vámosi Dániel sirjához közel. Díszes emlékkövén, melyet találó rajiban mutatunk
be olvasóinknak, franczia nyelven áll a következö egyszerü fölirat:
„Beöthy Ödön
született 1796. deczember 3-dikdn,
kibujdosott 1849 ben
s meghalt mint számüzött
1854. deczember 7-kén.
Emlékére neje és gyermekei."
E kő alatt porlik a lángoló sziv, mely utolsó
perczéig hazájáért dobogott s oly fájdalmasan vérzett annak sorsa fölötti bánatában!
Még csak általunk közlött arczképéről
egypár szót. E kép nem a régi Beöthy (hlönt
tünteti föl, a kit talán olvasóink egy része
is ismert s szemei villámára, erős fejére és
az ajkairól szórt tüzre még emlékezik. E kép
azon fénykép után készült, melyet az 1854-ki
Beöthyröl, Hugo Victor házánál, annak fia
készitett; a magyar számüzöttnek a franczia
számüzöttek által készült képe, s ennyiben
kétszeresen érdekes. Ha majd a Biharmegye
által készíttetett kép, mely Beöthyt hazai
szereplése fénykorában akarja feltüntetni,
elkészül: azt is hü másolatban fogjuk olvasóinkkal megismertetni.
— á—r—
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Szegény zsidó leány!

téböl fölkeresi, rendesen azzal kezdi meg érde- nosságát, vendégszeretetét s az egyes lakhákes utját, hogy legelőbb is Belgrád városát zak csinos, kényelmes kiállítását szökökuKi venné észre? — Oh az emberek
látogatja
meg. A hozzá kötött világtörténeti takkal és fürdőkkel. — Brown Szerbia földét
íly dolgok iránt érzéketlenek!
nevezetességü
eseményeket már fiatalságunk- és népét a legkedvezőbben itélte meg. SzeEgy zsibárus bolt ugy is oly szerény,
tól jól ismerjük a történelemből és régi nép rinte ha Szerbia keresztyének birtokában
Észre sem veszi, a ki arra inén . . .
dalokból, s képzelő tehetségünk már gyer- volna, hires és virágzó állam lehetne belőle.
Zsibárus boltnak kisded ajtaján
Bús, halvány arczczal ül egy ifju lány;
mekkorunkban is élénken foglalkozott azok- Belgrád kedvezö fekvését a kereskedelemre
Szemébon annyi ábránd s méla láng,
kal. Hazánk történelmének mennyi édes és nézve Európában páratlannak tartja és csak
Mely hallgatja egy bús jövő jaját . . .
keserü emléke van csatolva a belgrádi vár azt sajnálja, hogy hihetőleg soha sem lehet
Szegény zsidó leány! —
minden egyes ködarabjához!
a törököktől visszafoglalni. Pedig ha egypár
évtizeddel
a jövőbe láthatott volna, maiVilágtörténeti jelentőségét Belgrád fonKi ne szeretne élni, s oh ki ne
Fektetne üdvöt drága kincsire?
akkor
teljesülve
látja vala azt, mit ő teljes
tos hadászati fekvésének köszönheti a Száva
Hisz az élet, az ifjuság rövid,
lehetetlennek
hitt.
Ismét a kereszt csillogott
és Duna egyesülésénél. E sziklavár meghóNem soká' szórja édes örömit!
dítása rendesen az egész hadjárat sorsa felett Belgrád tornyain s épen az a Leopold csáA lány oly gazdag, lelke oly teli,
döntött.
Hanem az eröditvények soha sem szár , kinek személyiségéről, udvaráról és
S szeretni nincs, oh nincsen kit neki:
voltak oly szilárdan épitve, hogy a vár ko- fővárosáról az angol utazó oly szingazdag
Egész napját a boltban tölti el,
moly megtámadásnak hosszasan ellenállha- képet vázolt, épen az a Leopold volt az,
Hol alkuszik, mást sohasem mivel . . .
Szegény zsidó leány! —
tott volna s épen ezért esett el oly gyakran. kinek győztes hadserge legelőször alázta
Már a Magyarhon és a görög császárok kö- meg a törökök hatalmát Európában.
A napok sorra ekként teliének . . ;
zött folytatott háborúkban is nagy szerepet
A sokat szenvedett város az utolsó ostroEn gyakran látom e szép gyermeket,
játszott
Belgrád (Fehérvár: Alba-Graeca, mot ezelött 6 évvel (1862. juniusban) állotta
Előttem képe már nem idegen
magyarul: Nándor-Fehérvár, megkülönböz- ki. Olvasóink bizonyára emlékezni fognak
S nem is az első, — ugy tetszik nekem. —
tetésül
Székes- és Gyula-Fehérvártól), mert még e véres eseményre, mely Belgrád ujabb
A hányszor látom, mindig halavány,
Hogy szánom őt, nem is gondolja tán;
akkor, a lövegek használata elött, magas történetének egyik legnevezetesebb fejezetét
Ha nincs dolga, hát kinn ül egyedül,
fekvése miatt nem egy könnyen lehetett képezi. Egy jelentéktelen czivódás, mely
Néz szerte . . . néz rám . . . s ismét elmerül . . hozzáférni. 1427-ben Brankovics György,
nehány szerb gyermek és török katona köSzegény zsidó leány! —
S/-erb- és Ráczország despotája Belgrádot a zött támadt, kik egy kutnál a vízmerités
magyaroknak engedte át s helyette Magyar- elsőbbsége fölött összekaptak, s mely a keNincs nappala, csupán az éj övé,
Boldog, ha szemét az álom fődé:
honban kapott birtokokat, hová aztán sok resztyén gyermekek legyilkolásávals a gyilMeglátni rajta, hogy sokat viraszt,
szerb bevándorolt s azok alapitották az első kosoknak a szerb rendőrség által bekövetS hogy sír, hogy szenved, mind meglátni azt.
szerb telepeket Magyarországban. A rigó- kezett, elfogatásával végződött,— ennyi volt
En szinte érzem, mit érezhet ő :
mezei ütközet után, mikor Szerbia függet- az egész ok, mely azon iszonyu eseményeket
Lelke olyan, mint puszta hegytető,
lenségét elvesztette, csak Belgrád volt az az elöidézte, s melyek miatt akkortájban az
Hol termőföld van, mely gyümölcs helyett
egyetlen
erős pont, mely az előrenyomuló egész müvelt Európa részvétre gerjedett a
Terem bozótot s vad beléndeket . . .
félholdnak némileg ellen tudott állani. A szerencsétlen szerb város iránt. Mialatt BelSzegény zsidó leány! —
A szerbek és magyarok vitézül védelmezték grádot a várból a törökök bombázták, a
Szegény zsidó lány, hidd: nem vagy magad!
azt Muhammed szultán ellenében (1456.), megboldogult Mihály fejedelem épen körSok van, oh sok, kit sorsa megtagad . . .
mig végre a dicső Hunyadi János fölmen- uton vala a szabácsi kerületben, de mihelyt
Sok van, kinek, mint néked, kincse van,
tette őket az ostrom alól a vitéz Kapisztrán a távsodrony tudósitá öt a fővárosában törS nincs, ki föllelje s elvész nyomtalan! . . .
János és keresztes hada segitségével. A tént szomoru eseményekről, sietve visszatért
Halvány szinednek van méltó oka,
Fájdalmad igaz 8 nem múlik soha:
csata júl. 22-én volt s a szultán roppant ve- Topcsiderbe. Julia fejedelemnő, mintha a
Mert addig árulsz s alkuszol, a mig
reséget szenvedett". Pedig már a törökök hős Hunyadi-nemzetségnek nem csupán
Megveszik olcsón lelked álmait . . .
egy része benyomult az alsó várba s egy névrokona, hanem valóban egyenes utóda
- Szegény zsidó leány! óriási mozlim épen azon mesterkedett, hogy lett volna, az egész ostrom alatt folytonosan
a félhold lobogóját egy torony ablakából a fejedelmi lakban maradt s a legszeretetregyőzelmi jelül kitűzze, mikor a derék Dugo- méltóbb módon segélyezé s vigasztalá a seSzerbia állami és társadalmi életéből. vics Titusz — kinek nemzetisége felett a besülteket és hajlék nélkül maradottakat. A
magyarok és szerbek, épen mint a Zrinyi hazafiui lelkesültségnek számtalan vonását
11.
családé felett, még máig is versenygenek — jegyezhetnők fel Belgrád akkori napjaiból,
Belgrád cs környéke.
a zászlót megragadá, de nem birván az óriás melyek a Fekete György és Obrenovics
Minden ország fővárosa rendszerint termetü törökkel, azt zászlóstól együtt a Milós dicső korát juttatják eszünkbe.
tükre, legalább kicsinyben, az ország összes mélységbe rántotta. E hősies önfeláldozás
Az 1862-ki juniusi események pusztitótársadalmi és politikai viszonyainak. Külö- láttára föléledett a keresztyén^ sereg már- lag hatottak Belgrád életereire: hitelére és
nösen alkalmazható ez állitás oly orszá- már hanyatló bátorsága és az ütközetet sze- kereskedésére. A városból minden forgalom
gokra, melyeknek lakói, ha nem is egészen, rencsésen megnyerték. Ez a győzelem és a eltünt, az egykor népes utczák és piaczok
de legnagyobb részben egy nemzetiséghez számtalan későbbi ostrom világhirü nevet elhagyottan, romokban hevertek.
tartoznak. A ki Bécset vagy Berlint, Párist, szerzett Belgrádnak. Csak 1521-ben sikerült
De hagyjuk e sötét képeket! Most már
Londont ismeri, ismeri a németeket, francziá- Szolimánnak a vár elfoglalása. 167 éven át Belgrád felett is szebb napok derülnek.
kat és angolokat is; de ha valaki például hintenek a törökök Belgrádból rémületet és Azóta meglehetősen kiheverte a borzasztó
nemzetünk társadalmi vagy családi életét s pusztitást az egész Nyugatra.
csapást s mindenütt épülni és szépülni keznémileg politikai gondolkozásmódját is, haKevéssel az előtt, hogy a kereszt ismét dett. A szerb kormány azt a jogot is meg
zánk fővárosa után Ítélné meg, nagyon csa- megjelent Belgrád falai alatt, Dr. Brown tudta szerezni magának, hogy az utczák
latkoznék. Pest akármi egyéb, csak magyar j Eduard, a hires angol utazó, meglátogatá azt. uj szabályozását akadályozó mecseteket leváros nem; valamikor talán a-,;zá lehet, de \Utazási munkája igen érdekes képét nyujtja rombolhassa. E sors fogja érni körülbelül
most még, fájdalom! nem az.
Belgrádnak a török uralom alatt. A hires mindenik török templomot, két dzsamia kiDe lássuk, mennyiben talál a fentebb utazó ugy emliti azt, mint Szerbia legna- vételével, melyeket, minthogy erősebben
általánosságban kimondott elv Belgrádra, 1gyobb, legerősebb, legnépesebb és leggazda- vannak épülve, később hihetőleg keresztyén
Szerbia fővárosára, mely már elsö tekintetre i gabb kereskedő városát. A város utczai, templomokká fognak átalakíttatni. Az ifju
is két egymástól teljesen idegen s talán soha hol a legélénkebb kereskedés űzetett, fával erőben fölvirágzó Belgrád az europai nagy
Össze sem egyeztethető elemet tüntet föl; voltak boritva, ugy hogy az áruk sem a nap- városok példáját akarván utánozni ebben is,
_ ; sem az esőtől nem szenvedhettek. Brownt most már a város falai és kapui lebontása
lássuk, mennyiben illik az egy oly városra, tól,
mely egyfelől századokon át arra volt ren- különösen meglepte azon sajátságos szokás, j által nyert tért árnyas, üde sétányokká szándeltetve s van jelenleg is, hogy a nyugat és í mely a török bazároknál még ma is divato- j dékszik átváltoztatni.
kelet közt folyó kereskedésnek legfontosabb zik, hogy a vevők soha sem lépnek be a bolt- ; _ Tehát mindenfelé ujjászületés, élet és
és legkedvezőbb fekvésü főpiacza legyen, ba. Leirja a terjedelmes raktárakat, melyek ! virágzás! Csak a török városrész nyujt még
mig másfelől - - a mint 'látszik — arra volt oly nagyok, mint nálunk a templomok, mégis j szomoru, bánatos látványt. Romban és pikárhoztatva, hogy a nyugot és kelet, a civi- tömve voltak árukkal. Továbbá egy na^y- i szókban hever az, pusztán, elhagyottan. Sok
Hsatió és barbarismus, a kereszt és félhold szerű karavanszeráj-t is bemutat olvasóinak ; ház le van rombolva, az egykor viruló kerkozott ismét századokon keresztül egészen gyönyörü szökőku'tjaival, melyet az akkori j tek legázolva és elpusztítva, a magános, karlapjainkig vívott élet-halálharcznak szomoru nagyvezir épittetett, s végre egymedressze-t csu minaretek csúcsai lelőve - szóval min(főtanodát), melynek török növendékei saját- denütt rom és pusztulás. A mecsetek s a
küzdtereül szolgáljon.
Az a nehány utazó, ki Szerbiát mulatság- ságos tülbend (öltözet neme) által tüntek ki. hires kollégium (tnedreszsze), a melyben a
ból vagy tudományos vizsgálódások tekinte- Emliti a belgrádi nagykereskedők vagyo- bidanik felekezete fulszaggató zenével kisért
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isteni tiszteleteit ünnepelte, egészen romok-1
ban hever. A mecsetek melletti temetők,
festőileg turbánozott sírkövei is elenyésztek j
az uj épitkezések alatt, melyek imitt-amott
a török házak között emelkednek. Az utóbbiak közül sokat egyes szerb családok béreltek ki. A nyitott ajtókról s a folyosókon
játszadozó számtalan szerb gyermekről könynyen fölismerhető, hogy ott szerbek laknak.
A török házak legnagyobb része az udvar
közepén áll, mely az utczától kőfal által van
elkülönítve. Hanem az udvarra mégis csak
egy keskeny ajtócska s nehány apró ablak
nyilik, mig ellenben hátul a kert felé, melynek egy török ház mellől sem szabad hiányoznia, széles nyilásu veranda vezet. Itt, az
árnyas cziprus- és gyümölcsfák alatt, szőlőágak és illatos virágágyak között, biztositva
minden kémkedő pillantás ellen, itt élvezé
csöndes békességben, nejei és gyermekei körében a belgrádi mozlim a nyugodalmas családi boldogságot.

vannak a falakhoz ragasztva. Tovább balra,
az előtérben, az egykori török városrész
gyönyörü kertjeivel pompás parkká olvad
össze. Ha nem tudnók, hogy mily nagy volt
a nyomor és tisztátalanság, melyet egykor
e csalogató kupolák, minaretek és gazdag
lombozatu fák elfödtek, szinte sajnálnók,
hogy az 1862-ki stambuli ferman Mohámmed gyermekeit kiüzte e látszólagos paradicsomból.
Miután Belgrádot futólagosan és röviden
megismertetök olvasóinkkal, tekintsünk szét
legközelebbi szomszédságában is. Vegyük
utunkat legelőbb is azon nyári mulatóhely
felé, mely a legujabb időben a szerbek előtt
oly gyászos emlékűvé lett. Mondanunk sem
kell talán, hogy Topcsidert, a szerb fejedelmek nyaralóját értjük. E szép kis fejedelmi
nyaraló félórányi távolságra fekszik Belgrádtól. Milós fejedelem második trónraléptéig
nagy fontosságu volt e hely Szerbiára nézve.
Itt volt az a gazdasági tanintézet, melyet

Topcsidernek legnagyobb szépsége és kelleme e fákban áll. Hétköznapokon ezen árnyas fák képezik a fejedelemnek, konzulok
családjainak s azon keveseknek kirándulási
czélját, kik saját fogattal rendelkeznek. Bérkocsikat, miután ugyis kevés van, felette
bajos épen akkor kapni, mikor szükség volna
rájok. A fejedelmi vadaskert közelében, melyet szarvaskertnek is (kosutnyak) neveznek,
az árnyas erdöcskék tisztásaiban s különösen
az ugynevezet „kristály-forrás" körül ünnepés vasárnapokon összegyül a belgrádi világ
tánczolni és játszadozni s mulatságaikat
rendszerint vidám lakmározásokkal szokták
befejezni vagy a szabad ég alatt, vagy a
vendéglökben.
Topcsideren kivül még nehány klastrom,
park, falu és fürdőhely is van Belgrád közelében, melyeket a fövárosi közönség a rekkenő nyári napokban gyakran fölkeres. Távolabbi kirándulási helyek: Pancsova, Szemendria és Szabács.

Képek a hazai népéietböl.

Gábris gyerek oda-oda ment a rácsho, Osztán sugott az ifijasszonnak, Osztán egyet-egyet sandíV.
tottak idefelé. Mingyá láttam, hogy rám vetettík
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a czílt. Eczczerre csak oda jön Gábris az aszta— „Hát bion csak ugy esett a, Mihály ecsém, lomho, felfogja a boros üveget, Oiztán jót huz
hogy hát ökröt hajtottunk Pál sógorral ide a belőle. — Ennye semmirevaló! hát nem tuczcz
nagyríti tanyára a kabai
zsidótúl a Mándlitúl, osztán hát utólírt az eső, osztán megintelen ránk ia
estellett, hát az állásba
hajtottuk a jószágot, osztán magunk meg betértünk
a csapszékbe bor innya.
— Nem vót ott más, mint
az ifijasszon . . . Tartsík
•kelméd azon a lovon And
rás gazda! még letapodja
a sarkam . . . meg egy
csámpás cseléd, meg a
Foktűi bírese a Gábris.
Rígen ösmerem ezt afatytyút, sose fért a bűribe;
most meg ippensíggel meg
vót veszve, mer valami
örök8i'get kapott, Osztán
ott hattá a szógálatyját,
Osztán egyik kocsmábul ki,
másikba be. — Hanem azután oda hozta a bűne ezt
a máién hízott ripacsos
pofáju rumunyét ni, a Tógyert; gondolom: meszet
hozott a Rézallyárúl, osztán űtet is beszorította
az idő.
A Pál sógor Osztán elment a Kösí mellé, atyafi
látogatni;ez a rosta pofáju
meg vígignyult a lóczán,
Osztán huzta a bűrt, mint
egy furvízer lú. A Gábris
az ifijasszonnal
legyeskedett egy darabég, azután
meg a jutott eszibe, hogy
ű bizon csillagot rúgat evvel a birkafejü frátyéval,
oszt' a mint ott szunnyadt
a lóczán, hát csakugyan
oda tette a tüzes taplót a
*
,
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mezítelen lábaujja közzé.
Még montam neki, hogy:
Gábris! ídes fatytyam! bizony isten nem jó vígé kírni, ha ihatnál? — H mem csak mégis szorítotlesz ennek a dolognak! — hanem hát avval vágott tam a bot vígit, hogy vdahogy oda ne találjon a
vissza, hogy: ebnek legyen rá gondja! — Osztán nyaka közzé nyulni — De biz a gyerek csak nem
maj megveszett röhögve, mikor a rumuny esze tudott veszteg miradni; éri azt mondom: vesztít
oékül ugrált az ivóban, Osztán ugy kapkodta a érezte. A mint ott, ülök, eezczer csak nekem

térjen eszíre. — De higyje el kee, hogy nem ugy
akartam. Csak meg akartam egy kicsit inteni. —
Hanem erre a frátye vírszemet kapott, osztán a
mint a fiu elnyúlt a földön, hát a meg rá térdelt,
Osztán mi% mit nem csinált véle, csakhogy meg
»e mukkant az a fiu töbhet. Én nem is tudom, mit
hozza ide az istennyila, veszett vóna az országába.. ."•
Folytatása következik
Böszörményben, a kerület
székhelyén. Ott sül majd
ki, hogy Ferencz bátyám
ütése okozta-e a Gábris
halálát, vagy a neki dühödött frátye verte agyon a
leszéditett áldozatot? hogy
nem valami régi gyűlölködés irányozta-e a fütyköst a hetvenkedő fejének?
vagy épenséggel, a Gábris
kora halálát nem „bangóval" telt zsacskója idézte-e elő?
Ki tudja, Ferencz bátyám nem az az ember, a
kiről egyetmást fel ne lehetne tenni. Két „kopulácziót" szolgált keresztül a
,,nímetnél,"az f edig ismeretes dolog, hogy a katona
iskola jól kikvalifikálja a
legényeket: kit emberségtudó és becsületes, kit furfangos gaz-emberré. Annyi
bizonyos, hogy nem először megy összekötött kezekkel a ló orra előtt.
A frátye? annak meg
a szeméből sem néz jó
ki. Ripacsos pofája mindjárt eleve rosz véleményt
ébresztett iránta, kelletlenül mosolygó ajkain pedig
és örökké félig zárva tartott szemeiben ravaszság
ül. Ezt az embert aligha
csupán a mészvásár hozta
Szoboszlóra.
Pedig ha nem az hozta, akkor rosz szelleme
hozta. Szoboszló nem jó
hely a gazembereknek.
Debreczenváros, Szabolcsvármegye, Biharvármegye, Nagy-Kunkerület, Hajdúkerület, öt törvényhatóság érinti itt egymást, s a dórok (régi
tősgyökeres hajdúk) és beszármazottak életét és
vagyonát köröskörül 50—60 perzekutor és 5—6

Rabkisérö pandúrok. — (Frigyes vázlata után rajz. Jankó.)

Belgrádnak azon épitészeti emlékei kö-: Sándor fejedelem alapitott. Szép árnyas
zött, melyek még a hajdankorból maradtak akáczfa-setányon átjutunk a török Ízlésben
fenn, legszebbek a Jenöpalota romjai Dort- épült kéjlakhoz, melyben Milós és Mihály
jol nevü városrészben. A palota épitési fejedelem oly örömest időzött, és a melyben
módja azon pompás épületekre emlékeztet, a szerb függetlenség megalkotója sokat hámelyeket a müvészetkedvelő Savoyai herczeg nyatott életét bevégezte. A férfi tisztelőinek,
Bécsben emeltetett. Romjaiból is eléggé a ki saját erejéből pásztorbotját fejedelmi
látszik, hogy milyen szép lehetett kívülről koronával cserélte fel, szivesen megmutatugy, mint belsejében. E nagyszerü épület ják a fejedelem halotti szobáját, halottas
valóban megérdemelte volna, hojry épségben ágyát s egyéb, utolsó napjaira vonatkozó
tartsák. Szintén szép és nevezetes műemlék emlékeket.
az osztrák uralom idejéből a Stambol-kapia,
A barátságos, szobrokkal, kéjdékkel
stambuli kapu, melyet Laudon tábornok (kiosk) és virágházakkal diszitett kertben,
emeltetett. De legérdekesebb az a meglepő veteményes ágyakban, gyümölcsösökben és
látvány, midőn a 100 lábbnyi magas erőd- faiskolákban, valamint a kis fejedelmi minről s a csaknem hasonló magasságú felvá- tagazdaságban is, mindenféle munkát a Toprosból az egész városra és vidékre letekin- csiderben tartott, kényszermunkára itélt
tünk. Gyönyörü panoráma terül előttünk, fegyenczek visznek véghez.
Számtalan bástya tornyosul egymás fölébe;
A patak mentében, a dombokra fel egy
lépcsők és karzatok huzódnak végig a me- pompás rétpázsit huzódik, melyet üde zöldredek szikla oldalokon; keleti alaku őrházak szinü, gazdag lombozatu fák öveznek körül.

Végül megjegyezzük, hogy bár Belgrád
egyfelől a Bécs, Pest, Ujvidék és Zimony, —
másfelöl a Konstantinápoly, Szaloniki, Nissa,
stb. közt folyó élénk kereskedés főrakhelye,
s a mellett mostanában a fejedelem, a metropolita és felsőbb tudományos intézetek
székhelye, a város mégis csak mintegy
19,000 lakost számlál. A lakosság e csekély
számát véleményünk szerint azon veszélyes
és minden tekintetben bátorságtalan helyzetnek és viszonyoknak kell tulajdonitanunk,
melyekben Belgrád az utóbbi két-három
század alatt folytonosan szenvedett. Ha egyszer az állandó béke napja hintheti le áldó
sugarait a kis Szerbia kis fővárosára, akkor
bizonyára emelkedni fog mind anyagilag,
mind szellemileg, még pedig egy pár évtized alatt sokkal többet, mint a mennyit három vagy négy, de borus, viharos század
alatt emelkedhetett

Suez város.
[ábát, mintha valamennyi belínyesi ördög ű belé
b
<itt vóna.
Hanem hát utójára mégis csak megcsendesed e
, tt . . . Ennye András gazda! be kevés embers
%et tud a kee lova!... megcsendesedett,felkötte
a
bocskort, osztán meghúzódott a szegeiéibe. — A

á l a kötözni való, osztán olyat preezczent az
orromon, hogy azt gondoltam, hogy felhasad belé.
— Ennye erre arra a hitvány megteremtödzísit is
az ökör után kullogó nagyapádnak! hát ennyi
emberséget tuczcz te? No megállj! — Avval megkommintottam egy kicsit a botommal a fejit, hogy

csendb ztos szeme őrzi, kik kőzül jaj teneked
vallani nem akaró gazember, ha egynek is,Barcza
Dani, Tamássy vagy plane Osváth Pál téns urnak
keze közzé kerül az üstököd.
Nem kell tehát sokat perézsmitálni, hanem
csak előre Böszörménybe, a kerületi törvényszék
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elé! A ló türelmetlenül csapkodja a legyet farkával, s portól prüszkölő orra meg-megérinti a
délinquenseket, kik alig tudnak a kérges varjúban
és a littyedt bocskorban haladni.
A pandúrok pedig hetykén ülnek fenn: hetykévé teszi karikás, fokos, pisztoly és duplapuska,
meg az az önérzet, hogy ők képviselik becsületes
emberek irányában a gondviselés első fokát, és
gazemberekre nézve a büntető igazság ostorának
a csapóját.
Báró Trenk utódai többnyire tiszteséges emberek, alig van köztök egy-két Vidocqfajta, ki a
zsivány életet megunván, mint annak titkainak
tudója, kémül, 8 egy kicsit ágyutöltelékül használtatik. A férfibátorság, ügyesség és józanság
ezemen szedett példányai; aki elfut az kicsapatiu,
a ki becsip az elkergettetik, a ki magát megvesztegetted, annak pusztulni kell szégyennel és
kárral.
Pandúrjaink igazi válogatott testőrsége az
igazságnak és a közrendnek. Erőteljes szép alakok,
tekintélyesek, nem — mint az utált zsandárok —
parancs következtén és sárgaréz csillogás által,
hanem tekintélyesek a külső alak és benső önérzetnél fogva.
Verekedők nagyon hallgatnak rájok, tolvajok
elfutnak előlök, haramiák jobban respektálják
mint a katonát, vaemarkuk fogására megalszik a
csárdajáró ,,jó vér," karikásuk pattantása elől
bokorba bújik a bitang, és duplapuskájok csövét
kerüli a betyár. Rendeltetésük hol praeservativumul, hol antidotumul szolgálni; ők a még el nem
harapódzott bajok megorvoslói, ők a biróság első
fóruma.
Vagy ha nem, hát bizonyára ők anemesfalka,
mely a vadat puskacső elé hajtja. Hogy megnyuzassék éfi nyársra huzassék, az aztán a tekintetes
törvényszék dolga.
K—i.

S il e z.

ttttek, s már a legutóbbi évek alatt igen szép
előhaladást mutattak föl.
Magáról Suez városáról még most nem sokat
mondhatunk. Előtte a Vörös-tenger, háta mögött
az a beláthatatlan, sivár, homokos és sziklás
pusztaság terül, mely a bibliai történetekből, a
zsidók 40 évig tartó bolyongásáról ismeretes. A
város nagy, dísztelen, fehér khánjaival és raktáraival a végtelen, puszta, kopár sivatagból emelkedvén ki, leverő benyomást tesz a felé közelgő
idegen utas kedélyére. Meglátszik rajta, hogy
születését egy nagyszerü átmeneti kereskedésnek
köszönheti. Minden ugy néz ki, mintha be lenne
csomagolva, hogy tovább szállítsák — házak,
emberek, tevék — mintha csak minden ugy alkalmilag állott volna meg ott egy pár perczre, hogy
azután ujból tovább mehessen.
A kietlen parton mi sem terem, még vize is
keserü, ihatatlan. S e szüntelenül utra készülő
városban mégis találhatunk fényűzést, pompát,
kényelmet; ha épen inni akarunk, a legfinomabb
franczia pezsgőtől kezdve a legroszabb német
sörig mindent kaphatunk. — Suez valóban az
ellentétek városa; valóságos quodlibet. Kikötőjében mindenféle alaku vizi járművet láthatunk,
melyet csak a hajóépités nemes mestersége Noé
apánk bárkájától kezdve Fulton büszke gőzöséig
föltalált és előállított. Benn a városban egy rakás
rongyos arab sátor mellett gyönyörü keresztyén
templom emelkedik, s a sötét, piszkos török khánok
(vendéglők) közvetlen szomszédságában európai
izlésü hotelek csillognak, összevissza van itt
minden; emberek, szokások, nyelvek, épületek,
hajók, egy szóval: minden különböző színezettel
bir. Aztán meg nem is nyughatik Suezben senki
sem. Ua éjszakára lefekszünk, avval a biztos tudomással alszunk el, hogy jó hajnalban ágyastól,
házastól, városostól együtt odább megyünk India
vagy Európa felé, vagy a hullámok, vagy a futó
homokbuczkák hajóján, a mint a tevét a keletiek
költői nyelvén nevezni szokták.
S. L.

A világkereskedés egyik legnevezetesebb
pontját akarjuk megismertetni olvasóinkkal. Suez,
Az állatok beszéde.
Egyiptomnak e kis városa oly kedvező fekvéssel
bir, hogy, ha létesülni fog a suezi földszoros átEmlékszem még gyermekkoromból egy mesére,
metszése, egyszerre három földrész kereskedelmi mely rendkivüliségénél fogva nagyon leköté
forgalmának lesz központja és főpiacza. E kedvező figyelmemet. Egy szegény ember azáltal alapitá
fekvés nagy fontosságát a világkereskedésre nézve meg szerencséjét, hogy az állatok beszédjét megmár a legrégibb őskorban fölismerték s az Európa értette. Később tanultam Ezóp meséit, hol az
és a gazdag Indiák közt folytatott élénk és föld- állatok egymás közt, s az emberrel társalognak. —
részünkre nézve oly annyira életkérdéssé lett Szinte roszul esett, hogy a mit gyermekfővel
nagyszerü kereskedelmi közlekedés és forgalom elhittem, később meg kellett tagadnom s mesének
a középkoron át is e kis városon ment keresztül. ismernem. De még sem tudtam átcsapni a merev
Velencze egykori nagyságát, fényét és gazdagsá- tagadás terére. Nem ismerhetem el csupa meségát Sueznek köszönhette. Nincs tehát miért cso- nek, hogy az állatok egymással beszélnek. A
dálkoznunk, hogy Európa folytonosan a legélén- madár szól a másikhoz, és az megérti párját; hát
kebb érdekeltséggel foglalkozott a suezi földszo- a rovar és a hal meg lenne fosztva ezen képességrosnak, e sivár, kietlen földhídnak, mely Ázsiát től? Mi emberek büszkén állítjuk, hogy a föld
Afrikával összeköti, átvágásával, átcsatornázásá- szinen csak mi gyujthatunk tüzet, főzhetünk ételt,
val. Kiszámithatatlan az a sok előny és haszon, csinálhatunk ruhát, és egyedül mi beszélhetünk
mely e nagyszerü terv sikerültével a kereskedelmi egymással. De vajon beszédtehetségünket illetővilágra hárámlanék. Hogy egyebet ne is emlit- leg nem becsüljük-e túl magunkat, magunk szásünk, már csak maga az ut is, melyet az Indiával, munkra követelvén e kizárólagos jogot? A gonChinával és Japánnal folytatott kereskedés ked- dolkozás a beszéd alapja, s ezt tagadjuk meg az
veért a hajóknak tenniök kell, több ezer mért- állatoktól.
földdel megrövidülne, mert akkor nem lennének
Hány teremtmény lehet e földön, melynek
kénytelenek a kereskedő hajók Afrikát megkerülni, nincs tudata az ember létezéséről, s vajon nem
hogy Kelet-Ázsiába juthassanak.
eshetik- e az meg, hogy az állati világban is lehet
A suezi földszoros átmetszésének terve leg- olyan, miről nekünk alig van fogalmunk? Ha nyári
először Lessepsnek, egy kitünő franczia utazónak derült hajnalon az erdőben bolyongok, vagy a
és diplomatának agyában fogamzott meg. 1854-ben lombok alatt heverészek, az élet zaja zsibong
az egyiptomi uj alkirály Szaid-Pasa látogatásra körültem. Hallom a madarak változatos dalát, a
hivta meg Lessepset, a ki hosszasabb ideig Egyip. méhek s legyek dongását, távolabbról a juhok
tómban mulatván, azalatt született és ért meg el- bégetését, barmok bőgését, a juhászebek ugatását,
méjében a suezi szoros átmetszésének és átcsator- a szomszéd majorból a szárnyas házi állatok vidám
názásának nagyszerü terve. E vállalatról egy csevegését, öntudatlanul kérdeni magamtól, ha
iratában körülményes ismertetést nyujtott Lesseps vajon ezen különbféle hangzatok nem ugyananys attól az időtől fogva egészen tervének élt. nyi nyelvek-e, melyeket csak azok értenek, a
Diplomatikai nehézségek, a porta gyanakvó ellen- kikhez intéztetnek, előttem pedig teljesen érthetvetései és az angol kormány féltékenysége sokáig lenek? Tudom, hogy némely állat, különösen a
huzták, halasztották a nagyszerü terv kivitelét; kutya, meg is tud érteni néhány szót, megteszi a
hanem Lesseps ellenei kételyeire s heves vádos- mit parancsolok; de ha azt nem érthetem meg, a
kodásaira a legpontosabb statistikai adatokkal s mit egyik kutya a másiknak beszél: a kutyát okola műértők véleményével felelt s fáradhatatlan jam-e, s ne magamat?
kitartásának végre mégis sikerült legalább annyit
Nem vitatjuk el, hogy az ember szótára gazkivinni, hogy tervei létesítése iránt Európa min- dagabb, mint az alsóbb teremtményeké; több
den országában érdekeltséget és rokonszenvet szüksége van, bővebb eszmeköre; reménye, aggoköltött, melynek aztán a politikai ellenállás utol- dalma, vágya talán ismeretlen azok eiőtt, a ebböl
jára is kénytelen volt engedni. Miután nagy esz- kifolyólag beszédje is sokkal terjedelmesebb. A
méjének, pusztán csak népszerüsége alapján, több nyelv egycnlépést tart az ismeretekkel, miveltségmint 200 millió frankra menő tőkét szerzett össze gel, képzelőtehetséggel. Egy költőnek p. o. elég
aláirások utján, 1859-ben megkezdeté amunkála- ! tizennégyezer szó, hogy ezekből alkothasson világtokát, milyek bár holmi politikai tétovázások s hirü remekművet; egy tudományos irónak már
fölmerült akadályok miatt már több izben félben pár ezerrel többre lehet szüksége; egy középszerű
szakasztattak, később ujból teljes folyamatba vé- képzetségü világfi, hogy a társas körökben kife_

jezhesse vágyait, indulatait, beérheti négyezer
szóval; mig másfelől az ekeszarva mellett élő földmivelő elbeszélgethet családjával ezer szóval, lovának alig ád többet tizenkettőnél. Azért még sem
mondhatnók jogosan, hogy az a tudatlan paraszt
nélkülözi a nyelvet; még akkor eem mondhatjuk,
ha lovával társalog. Ugy szintén azt sem állithatjuk, hogy az a négylábú állat nem bir semminemü
nyelvvel, mit saját fajtái meg ne értenének. Egy
egyszerü hang, emelkedő vagy lejtő hangejtéssel,
erősebb vagy halkabb nyomatékkal kibocsátott
kiáltás más-más értelmet fejezhet ki; s ugyanazon
hang kétszer, háromszor ismételve, gyorsabban,
halkabban ejtve ki, egész szótárt tartalmazhat
azon egyszerü lényekre nézve, melyek azt egymással közlik, s melyeknek szükségeik, érzeményeik ép oly szűkkörüek, mint beszedők.
Az embervilágban is találunk ennek nyomára.
A sinai, siami és burman s több más nyelvben
ugyanazon szótag más hangejtéssel, más eszmét
fejez ki. Igy p. o. az annnmit nyelvben, ha ezt a
szótagot „ba" mély hanggal ejtik ki, nőt vagy
eldődöt jelez; élesen hangoztatva a herczeg
kegyenezét jelenti; középhangon mondva ki, anynyit jelent, hogy valami elvitetett: nyomaték
nélkül irva le, hármat jelent; minden jel nélkül
fülbevalót tesz, és igy „ba ba, ba ba" azt teszi:
,,három nő egy fülbevalót adott a herczeg kegyenezének."
Ugy a mi nyelvünkben, mint több európai
nyelvben csaknem egyhangzatu neveknek más-más
értelrnök van: „légy, légy; ég, ég-, ér, ér; megy,
meggy; lép, lép; szál, száll; nő, nő; szám, szám;
levél, levél; vigasztal, vig asztal; árad (a viz),
árad (mennyit érsz)." — Ha elfogulatlanul veszszük ezen eltagadhatlan tényt szemügyre, miért
ne engednők meg, hogy az embernek leghívebb
barátja az eb változatos ugatásában más-más értelmet akar kifejezni? Alig lehetelképzeloünk, hogy
oly értelmes állat, mint a kutya, minden igaz ok
nélkül egyszer igy, másszor amugy ugatna. Még
most is állitják sokan : „egy állat sem gondolkodik," s hozzáteszik: ,,és igy egy állat sem tud
beszélni, e képességgel csak az ember van fölruházva." Kinek valaha kedvencz állata volt, lehetlen, hogy tagadólag ne rázza fejét amaz állitáselső része fölött. Ha egy jóllakott kutya elébe
egy darab konezot vetünk, elgondolja magában,
kár volna a konezot ott hagyni, jobb lesz oly
helyre tenni, honnan szükség idején előveheti,
mint az ember előszedi majd megtakarított filléreit. A konezot elássa a kertbe, s ha észreveszi,
hogy leskődnek utána, kikaparja s biztosb helyet
keres, mert aggódik, hogy a fürkészők megfosztják jogos birtokától. Nem itélőtehetségre mutat-e
ez, lehet-e itélni gondolkozás nélkül? Ha fölteszszük a kalapot, felöltjük kabátunkat s előveszszük szokott helyéről sétapálezánkat: kutyánk
gondolkozik, hamar reájön, hogy ki akarunk
menni, s észrevehetőleg kérdez nemcsak reánk
függesztett beszédes szemeivel, nemcsak nyájasan
csóvált farkával, hanem még vidám ugatásával is,
ha vajon elviszszük-e őt is magunkkal, s ha kivánságát nem teljesítjük, észrevehetőleg fejezi ki
méltó neheztelését.
Azt mondják a tudósok „a beszéd s gondolat
egymástól elválhatlan ikertestvér." Ha ezen állitás, valóságát elismerjük, s be tudjuk bizonyítani, hogy az alsóbbrendű teremtmények is tudnak
gondolkodni: ebből önként következik, hogy birniók kell oly nyelvvel, melyet ők egymás közt
megértenek, s mely tökéletesen elég, szükkörü
eszméik kifejezésére. Nem valami alapos hangtani
ismeret kivántatik annak észlelésére, hogy a holló
hangjában két vagy három, a fülemiléiben legalább tizenkét változat van, s ezen hangoknak
ismétlése, lejtése, szelidebb vagy erősb nyomatéka nem beszélhet-e a madarak történetéből olyat,
mit mi nem érthetünk meg? De még a hangkiejtés
tökéletlenségéből nem következik, hogy a nyelv
létezését merőben tagadjuk, mert hiszen cz esetben egyik nemzet a masikat kölcsönösen azzalvádolhatná, a mit az állatokról szoktak mondani,
hogy t. i. nincsen nyelvök, nem tudnak beszélni.
Jól emlékezem reá, hogy magyar nyelvünknek
ezen erőteljes kifejezését „teremtette" egy hollandi állati mekegésnek nevezte, s nem hitte el
hogy magyar nyelvünkben ily szó léteznék: „tataroztatta, szeretetteljesen." Meg nem tudtuk tanitani, hogy hiba nélkül ejtse ki: „gyöngyöm(gyöngy
violám," a nyelve tört volna ki, s mi viszont ily
nyelvtörőnek találjuk az idegen nemzetek beszédét, de azért nem állíthatjuk, hogy azok érthetlenséget hadarnának össze.
.v<sge következik.)
K. T. Kálmán.

készült palaczkokban kiteszik a nap hatásának.
Az illető kísérletek Toulonban történtek s pedig
** (Merényletek európai fejedelmek ellen 1848 nyári és téli nap hatásának észlelése mellett,
óta.) Husz év alatt épen 20 merénylet történt, de midőn is tapasztaltatott, hogy a téli nap a bor
csak kettő sikerült. 1848. nov. 26-án megtámad- minőségét rontja, ellenben a nyári nap a bor szinét
ták amodenai herczeget; 1819. jan. 12-én Minden- s izét annyira megváltoztatja, hogy 6 napi napon
Ingolheimban a porosz herczeget; 1850. májiu állás már tulérlelte a bort. Á hévmérséklet szerint
22-én a porosz királyt; 1850. jún. 28-án Pato két-három nap azon időbsn a bornak kellő korát
Róbert egy nehéz botot röpített az angol király- megadhatni. — E találmány azonban nem uj; már
nőre, de nem sebesitette meg veszélyesen; 1852. rég hallottunk felőle. Valami tökéletesnek azonszept. 22-én a pokolgépet találták fel III. Napo- ban akkor sem tartottuk, most sem tartjuk.
leon javára; 1853. febr. 18 an egy séta alkalmás. 1. (A szigetek képződése.) Hosszas vizsgával felséges királyunk kapott Bécsben egy szurást lódások után most már csakugyan tisztában
nyakába. 1853. ápr. 16-án Viktor Emanuel ellen vagyunk a szigetek előállása felől. A tudományos
történt merénylet; 1853. júl. 5-én III. Napoleon kutatások és a tapasztalás azt bizonyitják, hogy a
ellen, midőn az Opera Comique-be akart menni; nyilt tengeren a szigetek nem egyebek, mint vagy
1854. márcz. 20-án leszúrták Ferdinánd Károly burányok (korallok) építkezései, vagy pedig vulparmai herczeget; 1855. ápr. 28-án kétszer lőttek kanikus kiemelkedések, melyeket a föld gyomra
III. Napóleonra a Champ-Elysée-n: 1856. május ban működő tűzerő a tenger fenekéről annak
28-án Fuertus a spanyol királynőre lőtt; 1856. fölszinéig emelt; a többi szigetek egytől egyig
decz. 8-án II. Ferdinánd nápolyi királyt támadta összeköttetésben állanak azokkal a száraz földmeg egy katona; 1857. Tibaldi tervezett eo;y me- részekkel, melyeknek közelében feküsznek és
rényletet III. Napoleon ellen; 1858. jan. 14 én az igy vagy csak a meredek partok romjai, vagy
Orsini-féle merényleten esett át ezerencsésen III. pedig a tengerek százados emelkedéseinek és
Napoleon: 1861. júl. 14-én egy badeni ifju lőtt a sülyedéseinek teremtményei, vagy végre a folyók
porosz királyra; 1862. decz. 18-án egy athenei és tengerek uszadék földjei. A szigeteket az állatifju a görög királynét támadta meg; 1863. decz. és növényvilág tekintetéből következőleg osztá24-én ismét III. Napoleon forgott veszélyben; lyozhatjuk. A.z oly szigeteknél, melyek soha sem
1866. ápr. 6-án Karakasoff az orosz czárt támadta voltak szárazfölddel összeköttetésben: 1. Uj szimeg; 1867. pedig Berezowszky, midőn a czár a getek, melyeket a korallállatkák épitettek ; ezek
párisi világkiállitáson volt. Végül 1863. jún. rendszerint lapályosak, növény- és állatéletben
10-én legyilkolták Mihály szerb fejedelmet.
szegények, főképen pedig emlősökben és hüllők-fj- (O bor-készités.) A francziák állitólag fel- ben ; sajátságos növény- vagy állatfajok kizárólatalálták volna a módot ifju bornál rövid idő alatt gos birtoka nem tünteti ki őket; 2. vulkánikus
a régi bor tulajdonait előidézni. A módszer abban eredetü uj szigetek, melyek mint magas fekvésü
áll, hoo-y a bort 57 „-részben telt fehér üvegből vidékek, már gazdagabbak a különféle állati és

Egyveleg.

A városerdőben nyári ünnepnapon.
Jerünk a városerdőbe! Hogy is töltenők el e
tosszu délutánt itt bea a falak közt ebben a tunyitó
tunya melegben? Jerünk a városerdőbe, ott leg. alább zöldet látunk, s ha port nyelünk, vegyesen
nyeljük virágillattal!
Hát hiszen azt könnyü mondani, hogy gyerünk, hanem megtenni valóban, az nem csekély
mesterség. Ime a „két pisztolynál" több mint kétszáz ember vár minden megérkező egy omnibuszt.
Beálljunk közéjök kétszáz kettedik czivakodónak?
Azt is megtehetnők, taszigálódással szereznénk
is helyet valamikor: de lenne-e lelkünk félrelökni
ama leányokból, asszonyokból vagy kézművesekből
vagy egyet, a kik az ünnepet megelőző napokban
kétszerezett szorgalommal, éjjet-napot egygyé téve
dolgoztak arra a reményre, hogy ma egy vig napot
tölthetnek a zöldben? — Ne szaporítsuk itt a tolongást, Jerünk a Zrinyi felé.
Itt vagyunk. Kilátás, hogy tisztességes uton
jussunk omnibuszra, annyi sincs, mint amott volt.
Ha ott nem használtuk föl férfikorunk adta előnyünket, ahoz folyamoljunk-e itt? Rövid életü
erény volna! Kisértsük tovább a szerencsét! Amott
a Károly-kaszárnya mellett lóvonatu vaspályaállomás van; annak folyton járó kocsijai közül vagy
•egyen csak találunk helyet.
Találnánk bizony azokkal az eszközökkel, a
melyek omnibuszra is felsegítettek volna. Ime a
várakozó közönség elejébe szalad az érkező kocsinak, s mire az állomágára érne, minden helye
be van töltve már. Ugorjunk föl mégis! A kocsis
mellett négy talpnyi hely mög szorítható, ott el•állingálunk.
Ugy tettünk s kijutottunk a város-erdőbe.
Hiba lett volna ki nem jönnünk, mert ha
pesti lakosok vagyunk, most itt vagyunk itthon ...
Pest künn van a zöldben.
A körönd körül nincs az a sok nagyuri hintó,
melyeket közönséges napok délutánjain láthatni,
hanem van azokból is; annál több a bérkocsi. Jómódu polgárember és szerelmes ifju munkás megszerzik azt a mulatságot, az egyik családjának, a
másik kedvesének, hogy körülkocsikáztassák ott,
a
hol a királyné és a miniszterek szoktak kocsikázni.
A vakon vágtató uracsok sem érkeztek meg
"^ra. Nem azért, mintha nyargalódzásukban gátolná őket a nagyobb tömeg, hanem azért, mert a
kon ton ugy parancsolja, hogy ünnepen ne menj
n
Jilt mulató helyre; akkor a canail is mulat, még
észre találná venni, hoiy néha és néhol egyenlő
hozzád !
Deá't Ferencz azért eljött. Az ő leikéhez nem
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áll közelebb a mulatságtól csömört kapó bársonyos rend, mint ez a ma mulató nép; ott ül most
is, szokott karszékén, a körsétány északi oldalán;
körülötte b. Kemény Zsigmond, Somssich, Szentiványi és a horvát küldöttek; távolabb Donokos
László, Felső-Fehérmsgye ifju székely képviselője leskelődik, hogy mikor férhet oda az „öreg
urhoz," elmondani vagy egy most hallott adomát.
Ezekét azonban munkásnapok délutánjain is
ott láthatjuk; most nízzük azt a népet, melynek
C3ak ünnepen van ünnepe.
A tó el van lepve ladikoktól. Iparos ifjak
kedveseikkel ülnek egy-egy nagyobbá, öten-hatan
együtt; rendre kisértgetik, melyik jobb kormányos, melyik jobb evező. Kormányosnak is, evezőnek is azok a legroszabbak, a kik épen teszik;
ezért, hogy minduntalan cserélgetik, hátha akkor
jobban megy. Elég roszul megy mindig ; ide-oda
vetődik, más ladikkal összeütődik. Ök azért jól
mulatnak, — még jobban, ha a leányok elsivítják
magukat a himbálánra. — Odább, a belső partok
körül csak egy pár, egy férfi és egy nő ülnek egy
ladikon. Nem is igen sietnek ki a közönség felé;
akkor legboldogabbak bizonynyal, ha csak ketten
lehetnek.
Könnyü gondolámon hozzájok repültem;
megtekintettem őket és ujból ott hagyám gyorsan,
hogy élvezzék az együttlétet. Boldogok, hogy
egymásban föltalálják és egymáson kivül nem
keresik a boldogságot. — Hasztalan is keresnétek! Zajt, nevetés-tárgyat, szórakozást találhattok
a tömeg között; boldogságot soha!
A hogy megkerültem a szigetet, egy nagyobb
ladikot találtam ott fennakadva a csekély vizen;
egyetlen férfi hajtotta, kormányozta, és öt tehetetlen gyerek ült benne. Ssgitettem neki, hogy
kijusson, özvegy apa lehet, ki árván maradt
gyermekeit gyönyörködteti a ladikázással. Ennek
sorsa, melyet kifestek magamnak, még tovább is
foglalkoztatott, és bántólag érinté hangulatomat
valami ízléstelen vihogá3 egy szembe jövő ladikból. Réazeg ifjak könnyelmü leányokat ültettek
abba,s azzal,mulatnak,ho^y beforditással ijesztgetik azokat. Éles röhögésük a fület sérti, — rothadt
beszedők a lelket. Tovább!
Kiszállván a ladikból, átmentem a vendéglők
felé. Mindenikben annyi nép, a mennyi csak
elférhet. A zene szól szakadatlanul, s minthogy
egyikből a másikba áthallszik, sőt kintorna is
működik a közelben nehány, támad olyan iszonyu
hangzavar, hogy Jerikó beomolhatna rá. A pinczérek izzadva szaladgálnak; a kert minden oldalán
csöndités, „pinczér" kiáltás. Gleich — feleli az —
és azt sem tudja, melyikhez szajadjon a sok sürgető kőzül.
"

növényi termikekben, de sajátságos fajokkal ezek
sem rendelkeznek; 3. régi sziget-vulkánok, aránylag jóval gazdagabbak az előbbieknél, saját növényés állatfajokkal s egyszersmind a kihalt szárazföldi fajoknak is menhelyei. A korábbi szárazföldek
töredékeinél a nem rég elszakadott szigeteket a
szomszédos szárazföldével hasonló növény- és
állatnemek leginkább fölismerhetővé teszik, mert
sajátságos, kizárólagosan csak ott lelhető szerves
lényeket az ilyan szigeteken sehol sem találhatunk. Az oly szigeteket, melyek még földünk
valamelyik geológiai őskorszakában váltak el,
méltán nevezhetjük régi szárazföldi szigeteknek.
Állat- és növényviláguk már különbözik az anya
szárazföldétől. Ha pedig az elszakadás még régebben történt, akkor meg épen jelleges (typicus)
különbségekre is fogunk találni.
— (Üoeg-óra.) Az ernstbrunni üveggyárban,
Csehország budweisi kerületében, ezelőtt több
évvel, egy üveg-köszörülő szép órát készitett
üvegből. Alkatrészei, a rugótollakat kivéve, mind
csodálatra méltó művészettel és hihetetlen türelemmel fehér üvegből készitvék. Az üvegingának
kellemes hangja, finom csengése, a közönséges
órák egyhangu kellemetlen ketyegésével össze sem
hasonlitható. E bámulatra méltó műnek készitóje,
a gyár tulajdonosa, Blechinger volt. — (M Ö.)
-4- (A portó-bor hamisítása) Az angol követség titkára Portugálban arról tudósította az angolokat, hogy már vagy 100 év óta egy cjepp valódi
porto-bort nem ittak. Mit ezen néven a kereskedők
árultak a következő vegyülékböl áll: a szőlőfdrtöket
bodzaszőlővel vegyitek össze, s az ebböl kiprése
folyadékba égettbort öntöttek. — Ezt iszszák az
inyencz angolok, nem csudálkozhatunk rajta, ha
közülök sokan gyomorgöresben szenvednek.

A vendéglőkön tul különböző távolságokon
10 — 15 „ringspiel." — Én bizony nem tudom,
hogy mondjam magyarul; Erdélyben Lupuj masinájának mondják. — Mezitlábos gyerekek hajtják
néhány krajczárért. Gyerekes anyák a kocsikban
foglalnak biztosabb helyet; ifjak és egy-egy viczkándoló nőszemíly lovakra vagy szarvasra ül.
Mikor körbe haladnak egy oszlop mellett, jókat
ütnek arra a magasabban ülők; erre ajtó nyilik
meg rajta és előugrik azon egy báb-huszár. Igy
megy az egész délután. Egyik rendbeli után más
következik. Olyki bátorságot vesz itt és tovább
megy, fölülni a hintára; ha azon is kiállotta a tűzpróbát, egész az ördög motolláig merészkedik,
mely körbejár alulról fölfelé. Bátorság kell ahoz,
olyanra fölülni.
Czéllövölde, viilanygép s más mulatságok
szerteszét mindenfelé, és mindenütt nagy közönség. Amotl sokan utczai bűvészt bámulnak, a ki
gyűrűt csen el a bekötött keszkenőből. Mig mutatja, sokan vannak; mikorra körül kezd járni a
tányérral, eloszolnak, mint boszorkányok a kakasszóra.
Egyes családok magokban mulatnak, vagy
jobb ösmerősök együtt. Árnyas fa alá telepedtek,
a férfiak neki vetkőzve, a nők is meglehetős pongyolán, — sört isznak ott és étezikkek járnak
sorban. Bokroktól köritett kis téren egy kintornás
öli a dallamokat; egész társaság rendelte meg,
hogy tánczoljon mellette. A tánoz foly vigan,
élénken; nem tudják, hogy rosz a zene; a keringő
lépését sem tudják, csak találgatják; majd a tánezos, majd a tánezosnő botlik bele. Mért nem
tanczolnak csárdást, _ a mihez értenének? Mért
lesznek majmaivá uraiknak? Az ilyen majomkodás is együtt jár a nagyvárosi élettel. — Egy
középkoru férfi föltápászkodik nagy nehezen a
gyepről és tánczolni akar; meghajtja magát egy
nőnek és az ölébe esik. Ez menekül tőle bajjal s
a többi menekül előre, a hogy közeledik. Hogy
nem kap tánczosnőt, magában kezdi járni os járja
mindaddig, mig elesik.°Nem is kerül sok időbe
az. Utána jövö tánezosok átesnek rajta; a többi
msg neveti, m =g fölszedik magokat.
Bokrok alatt szerteszét ittas emberek horkolnak; némelyik mellett hű nő is van, a ki még
ilyenkor sem hagyja el.
Rövid téren csak vázlatos képét adhatom,
hogy milyen a városerdő nyári ünnepen. Máskor
talán kiegészítem. E tárgy is érdekes, mint annyi
más, ha jellemzőleg tudjuk adni. Az iró, a ki
valóban az, tárgyból nem fogyhat ki soha. a mig
élet van.
Uéthi Lajos.
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±t (A hirlap-bélyeg eltörlése iránt) többször
szólaltak föl már a iapuk. Legujabban Szontágh
Pál a „Hazánk"-ban mutogatja, hogy az „eszmék
közlekedési eszközeinek" eme békója levételével
az állambevétel csak 112,000 forinttal apadna, a
mit könnyen lehetne pótolni, például a fényképek
megbélyegezése által. És a szellemi haszon e mellett valóban felettébb jelentékeny lenne. — Csodálkoznunk kell, ha kormányunk ily tiszta számitást is figyelmen kivül hagy.
: # (A „Magyar Ujság'1) szerkesztését Simonyi Ernő vette át, miután Böszörményi az ellene
hozott sajtó-birósági itélet következtében nöm
szerkesztheti tovább. Ugy látszik azonban, hogy
büntetése lejártával ujból átvenni szándékozik
Böszörményi. Bizottság is alakult a lap vezetésének intézésére következő urakból: Csanády Sándor, gr. Degenfeld Gusztáv, László Imre, Vályi
János. Azt már tudják olvasóink, hogy Heckenast
Gusztáv lemondott e lap kiadásáról, és az csak
júl. elsejéig nyomatik lapunkkal egy nyomdában.
$$.(„Ungarischer Actioniir") czimmel hetilap
indult Pesten, nemzet-gazdászati, kereskedelmi és
a pénzügy minden nemére kiterjedő tartalommal.
Ára egész évre 10 forint. Nálunk az anyagi ügyek
irodalma mindeddig német nyelven virágzik
inkább. Habár e nemü nemzeti nyelvü közlönyeinket inkább pártoljuk, örömmel fogadjuk a német
nyelvü versenyzőket is e terjedelmes téren. A
hazának azok is szolgálnak, ha betöltik hivatásukat. Magyarul egyszersmind nemzetiségünknek is
szolgálnának. — A most bemutatott közlöny felől,
első számti után, elismeréssel kell szótanunk.

gyülési képviselői a régi örmény püspökség viszszaállitását kérő föliratot nyujtottak be az illető
miniszterhez.
44: (Debreczen város) 1000 hold föld használatát ajánlja föl, hogy kerületén az ingyen iskolázás létesittessék. Nemes példával megy elől
Debreczen; e tett méltó a nagy hirü városhoz.
Ilyen tett valódi és erőteljes nyilatkozványa az
gaz értelemben vett demokratikus szellemnek!
44: (B. Sina Simon) 10,000 forintot adott volt
ő Felsége szerencsés szülése alkalmával közczélra.
Ez összeg alapul fog szolgálni egy elöregedett
néptanítókat segélyző tőkéhez.
44: (A pesti helv. hitv. fögymnazium) önképző
társulata jún. 20-kán tartotta harmadik évi zárünnepélyét. Elnöki megnyitót Thaly Kálmán tanár
tartott, kinek vezetése alatt szép eredményeket
nutatott föl ez intézet.

Ipar, gazdaság, kereskedés.

erve tökéletesen be van fejezve. — Ezen az al'öldre nézve nagy horderejü vizi közlekedési ut
épitkezési összege, a költségvetés kimutatása szerint
mindössze 5.600,000 ftra rug. A csongrád-aradi
csatorna kiépítésére Ivánka Imre képviselő nyert
engedélyt, ugyan ő, ki az előmunkálatokat foganatositotta. Áz egészen ujon helyreállítandó és
ajókázhatóvá teendő Béga-csatornára, mint halluk, szintén nyert engedélyt egy consortium.
•f (A Maros hajózhatóságának) megvizsgáláára mérnökök szálltak ki. Áz „Unio" ugy értéül, hogy egészen Maros Újvárig hajózhatónak
yilvániták, némi fövénytorlatok elhányása után.
x* (Debreczen-Diószeg-Mar gita-Nagy vár ad)
iözt felállitandó lóvasutra nézve Bánffy Albert
3áró egy évre terjedő előmunkálati engedélyt
yert.

JHi ujság?

44: (A képviselőház) mostanság kivétel nélkül
mindennap ülésez, és pedig hosszasan. Ha közbe•* (Az aratógép verseny,) melyet Cséry Lajos közbe nagyokat pihentek a hon atyái, most ugyanképviselő mult hétfőn rendezett városligeti ma- csak izzadhatnak ebben a rettenetes melegben.
jorságában, érdekes és tauulságos volt a megje- Komoly és gyakran szenvedélyes tárgyalásaik
lent gazdákra nézve. Sok kitűnőség jelent meg, közt egy-egy derült episod felejteti velök néha a
köztük gr. Mikó Imre és Deák Ferencz. Két gép meleget s a komoly dolgokat, például ha Berzenversenyzett, s a házigazda által fölajánlott dijat jzey László chinai adomát mond, vacry beáll próa, Hornsby-féle angol gépnek itélték oda.
fétának,— vagy közelebbről, mikor Halász Boldi44: (Vásár-engedély.) Pestmegyébe keblezett zsár az önhasználatra szánt dohánytermesztési
F.-Dabas községnek évenkint február 18-dikát, szabályoknál a férfi szót okvetetlen ki akarta haaugusztus 3-kát, és november 1-sejét megelőző gyatni, mert szerinte nők is dohányoznak sokan,
asárnap és hétfőn országos, hetenkint szerdán s ha e szó benne marad a törvényben, azok vagy
edig hetivásárok tartása megengedtetett.
nem élvezhetik a család által termelt dohányt,
44: (A keleti marhavész) Pest sz. k. fővárosá- vagy férjöket följelentésre, — ha azt nem tenné,
ban pesmegyei Vörösvár és győrmegyei Gyarmat lelkiÖsmeretök sértésére kényszeritik. Halász beközségekb.n megszünt; biharmegyei Szakadat és szédére megaprehendált a kivétel nélkül komoly
Izsópallaga községekben azonban egy, némi gya- Zsarnay Imre és értekezett arról, hogy egy hosszu
fiöziiitézetek, egyletek.
nut gerjesztő betegség tört ki, melyben összesen száru pipa mily nagyon árt a nők bájának. — A
** (A magyar tud. akadémiában) jún. 22-kén
969 darab marha létszámból 23 udvarban 34 da- ház mindezek felett nevetett jóizüen.
a bölcsészeti, törvény- és történettudományi osz- darab betegedett meg, ezekből 8 meggyógyult, 24
44: (A képviselőház) f. hó 25-én tartott ülésétály tartotta ülését. Először is Henszlmann Imre elhullott és e hó 9-kén még két darab mint beteg
ben nevezetes elvi vitára adott okot Böszörményi
lev. tag tett jelentést Kanitz legujabban beérke- orvosi ápolás alatt maradt.
bezáratásának kérdése. Simonyi képviselő ugyanis
zett „Reize in Südserbien und Nord-Bulgarien"
az iránt interpellálja az igazságügyminisztert,
czimü munkájáról. Kanitz hazánkfia nagy érdeBalesetek, elemi csapások.
van-e tudomása arról, hogy Böszörményi képvimeket szerzett már a délvidékek beutazása és ta— (Nagy tüzvész.) Fraknóváraljai levelezőnk selőnek a sajtóbiróság elnökétől egy végzés kéznulmányozása körül. Legujabbi utazását 1864-ben
irja:
Rétfalun (Wiesen) Sopronmegyében jún. besittetett, melyben felszólittatott, hogy lépjen be
leginkább régészeti nézpontból tette. Azután egy
17-én
nagy
tűzvész dühöngött. A tűz egy asztalos önkényt a börtönbe, máskülönben erőhatalommal
régi könyvet mutatott be, mely állitólag Mátyás
vitetik be. A baloldal azt vitatta e fölvetett kérkirály építészének birtoka lett volna, de husz-har- házában délután négy óra felé ütött ki s rövid
dés tárgyalásában, hogy az itélet végrehajtására
pár
óra
alatt
72
lakházat
s
21
csűrt
hamvasztott
mincz évvel késöbbi. Benne van Mátyás czimere
külön képviselőházi engedély kell, nem elég az,
és Dürer féle papirjegyek. Irták 1507—1545. — el. A rémületet, zavart s a vész romboló hatalmát
melyet a bepörölésre adott. Jobboldaliak abban a
Utána Karácsonyi Mihály lev. tag értekezett el lehet képzelnünk, ha értésünkre esik, hogy e
nézetben voltak, hogy mikor az engedély, bepönémetajku
községben
a
tüzvész
napján
alig
nehány
Buda váráról. Atilla székhelyét a tudósok különrölésére, megadatott, azzal egyszersmind átadta
ember
volt
otthon,
miután
rendesen
mint
gyüböző helyre teszik: Szabó Károly Jászberénybe,
őt a ház a törvénynek teljesen. A többség végül
Révész Újvárosra, Pray Tokajra, mindnyájan mölcscsel kereskedők egész családostól hetekig
napirendre tért, egyszerüen tudomásul vevén
távol
vannak.
Ehhez
járult
még,
hogy
itt
e
hegyPriscus Rhetorra támaszkodva. Karácsonyi Béla
Böszörményi elitéltetését.
névtelen jegyzőjére és Kézai Simonra támaszko- szorosban csaknem egymás hátára van épitve a
44: (A képviselőház) julius közepén fog elnasok
szalmafedelü
ház.
A
leégett
házak
közt24
dik , a kik szerint Atilla székhelye a Duna
poltatni
és szeptemberben ül össze ujból.
nem
volt
biztositva
s
három
egészen
beégett,
ugy
mellett a hévvizek körül épült. A Nibelun** (Napoleon herczeget) az alföldön mingen epósban is Etzelburgnak van nevezve s a hogy az illető szerencsétlen családok hazajöttükBuda név köznév gyanánt is szerepelt, mint azt kor csak a puszta falakat találták hajlékukból. denütt kiváló lelkesedéssel fogadták. Junius
ezt. István alatt ia látjuk, kinek egyik tanácsosát Tiz darab sertés szintén áldozatul esett. A tűz 22-kén fél 5 órakor Mezőhegyesről Aradra érkezett, hol viharos éljennel fogadták. Miután kocsiBudának nevezték. Utána Hunfalvy Pál olvasta valószinüleg vigyázatlanságból támadt.
jába
uj lovakat fogtak, tovább folytatta utját
fel dr. Kohut székesfehérvári rabbi értekezését a
** (Megégett gyermekek.) Diós-Győrben a
Temesvárra,
hol hasonlag roppant néptömeg
talmud és parsismusról. A jeles tudós azon befo- „békástók alja" nevü részben tűz ütött ki, mely
várta
s
hová
8
órakor érkezett meg; Fackh oszlyást fejtegeti, melyet a perzsa vallás, nevezete- csakhamar elhamvasztott 5 házat, mindennemü
tálytanácsos
s
a
temesmegyei első alispán kisérte.
sen a Zend-Avesta a zsidók vallási eszméire gya- közelében eső éghető tárgyakkal s épületekkel
A
város,
melyet
a követválasztás különben is
korolt a babyloni fogság alatt.
együtt. Áldozatul esett egy 6 éves fiu és egy 7—
mozgalmassá
tett,
ovatióval
fogadta. — A herczeg
*• (Az akadémia) Kazinczy Ferencz összes 8 éves leányka, kik hir szerint szalonnát akartak jún. 24-kén már Bukurestbe érkezett, hol szintén
irományait megvásárolta. Ugy halljuk, hogy az volna sütni a szénapadon. Arczczal ég felé talál- ünnepélyes fogadtatásban részesült.
illető örökösöknek 1500 ftot adott e nemzeti tatott mindkettő, a leányka fél fejjel, minthogy
** (A „Federatiunea") czimü pesti oláh lap,
fele porrá égett és koromfekete testtel; a fiu égett
kincsért.
melyet
egy országgyülési képviselő s egyetemi
** (Az állatkerti társulat) mesterséges halte- testtel és csak egy lábbal. — Teherben levő édes tanár szerkeszt, a következő bombaszttal üdvözlé
anyjok
folyton
utolsóban
van
azóta.
—
A
megégett
nyésztést akar létesíteni parkjában, a e czélból
Napoleon herczeget: „Herczeg! Dacia Trajana
Xántus János egy szakavatott tervet dolgozott házak közül csak egy, az is csak 200 egynehány (valószinüleg Erdélyt érti alatta) román lakosai
"ki. Miután a hal igen fogy hazánkban, ez ügy forintig van biztositva.
legőszintébb örömérzelemmel üdvözölnek Panon** (Fiilesen,) Sopronmegyében, tűzvész ütött
fontos. A társulat kormánysegélyt kért a kereskenia Aquincumában!" (O-Buda római neve.)
delmi ügyérségtöl e czélra, s Gorove miniszter ki, mely 63 házat és 42 csűrt hamvasztva el,
•* (A volt honvédtábornokok) közül kettő
fölkarolván ez ügyet, évenkint hétezer forintnyi 26,800 frtnyi kárt okozott. — Pozsegában a jég
(Czecz
és Visovszky) a hazán kivül él, benn pesegély a a létesítésre pedig 20,000 ftnyi adomány és felhőszakadások a vetések legnagyobb részét
dig nyolcz: Bakonyi, gr. Eszterházy, Gáspár,
-van kilátásba helyezve. A társulat egyszersmind tönkre tették. Ugyanott a Vnejak áradása 9 házat
összeomlasztott, s 79-et annyira megrongált, hogy Klapka, Perczel, Piquetti, Vetter és Görgey.
a város támogatását is kéri.
többnyire szét kell bontatni. A kár 100,000 frtra Kivégeztek 12-őt (a lá-dik Lázár ezredes volt),
rug. — Temesvári hirek szerint Szakáiházán és külföldön fekszik hat: Bem, Dembinszky, Guyon,
Egyház és iskola.
Beregszón a jég a vetések egyharmadát pusztitotta Kmety, Mészáros ea Stein. A hazában elhalt
4£ (A dunamelléki) ev. ref. superendentia köz- el. Erdélyben pedig űrnapján, Bodon helység belsö négy: Gaál, Kiss Pál, Lenkey és Répássy.
** (A honvédalapból történt 19-ik utalványogyülése jún. 5-től 12-kéig tartatott meg Pesten. telkeit és szőlőjét verte el a jégvihar; 13-án d. uzás)
alkalmával kiadatott: 116 egyénnek 6770 ft.
Rendes tárgyain kivül élénk vitatkozásokra szol- 3 órakor Tompa (s kis részben Sárd és Szereda)
gáltatott okot az állam és egyház közti viszony. határát verte el a jég; csak a rohanó eső mentette Ezen összegből végkielégitésképen 26 altiszt 2020
.Az egyháznak nyujtandó államsegélyre nézve meg a vetések egy részét, különben kopaszon ftot, 5 altiszt özvegye 200 ftot, 53 közvitéz 2650
ftot, l l közvitéz özvegye 275 frtot kapott. ElőlegAbban állapodtak meg, hogy segélyt mint egyház maradt volna a föld mint 64-ben.
képen 21 egyénnek 1625 ft. osztatott ki. Az utalaszivesen vesznek, de külön megjelölve, hogy az
ványozásoknál némely jogosult segélyéből már
iskolai czélokra adatik, nem fogadják el. Az egyKözlekedés.
előbb fölvett előlegek levonattak.
}iáz intézi iskolái sorsát.
** (A Budapesten és környékén) észlelt földf (A közlekedésügyi miniszteriumban) napi44: (Álmosd ref. egyházának) 500 forinto
renden jelenleg az épitendő csatornák vannak, rengés jún. 21-én reggeli 6 óra körül négy másodengedélyezett ő Felsége.
perczig tartott mindössze. Iránya dél-északi volt
# (Szamosujvár és Erzsébetváros), ország- • melyek közül a pest-csongrádi részletes épitkezési

Melléklet a Vasárnapi Ujság 26-ik számához
Budapest közvetlen területén semmi nagyobb baj egy zsandár ült. A vádlott a kérdésekre erőteljes szerepei szépen vannak kidolgozva s jól is voltak elöadva
nem történt, minthogy a szekrények tetején a hangon felelt. Az esküdtek meghitelése után Kiállítása fényes volt. — A szerzőről megjegyezzük, hogy
poharak összezördültek, és itt-ott megrepedt a rövid idf're felfüggesztették az ülést. Erre a vád- horvát eredetü családból származik, Konstantinápolyban
született, hol atyja osztrák konzul volt. Több európai vávakolat.
levelet olvasták fel, mely szerint gróf Chorinszky, rosban adott hangversenyeket s neve már több Zenészeti
** (A pesti kisdedóvoda) ajánlatot tett az mint az Ebergényi Julia által elkövetett gyilkos- müvéről ismeretes.
iránt, hogy a foglyok és fegyenczek gyermekeit ság bűnrészese halálra ítélendő. A vádlevél felolSzerda, junius 24. „Beggeli előtt." Vigjáték 1 felv.
— a szokott dij mellett — fölveszi intézetébe. E vasása alatt, gróf Chorinszky igazságtalannak Irta1 gr. Fredro; ford. Radnóth'íáy. — és „Az elkényeztetett
szép ajánlatot a tanács elfogadta, s tett is már nevezé azon pontokat, melyek Ebergényi köny- férj. ' Vigjáték 1 felv.
Csütörtök, junius 25. „Az álarezos bál," Opera ő felv.
intézkedéseket, hogy a foglyok gyermekei azon- nyelmü nevelésére és erkölcstelen magaviseletére Zenéjét
szerz. Verdi.
nal a kisdedóvodába adassanak.
vonatkoznak. Az elnök e miatt rendre utasitotta.
** (Az Albrecht főhg ut) Budán, júl. hó kez- A hallgatók közt volt Károly Tódor herczeg is.
Szerkesztői mondanivaló.
detével a közlekedési miniszterium felügyelete alá
4± (Az Ebergényi-Chorinszky bűnesetről)
— Komárom. R. Országgyülési képeinket, melyek,
fog helyeztetni s az országos útalapból fog fentar- Amerikában ötkötetes regényt irtak, mely már elseje több helyütt oly kedvezőleg fogadtatott, igenis
tatni. Hir szerint párisi vizvezetésekkel fogják meg is jelent, — valahol a németföldön pedig folytatni fogjuk. Több csoportozat van készülőben jelenleg
öntözni.
szinmüvet, melyben Ebergényi Júliának apját is s mivel a tárgyalások most különben is igen élénken folynak, legközelebbi számainkban már meg is kezdjük köz** (Megható gyászeset) történt a napokban szerepeltetik. Elég nagy kegyeletlenség!
lésbket.
Segesvárott. Egy anya rögtön viszontlátván fiát,
** (Vörösmartytól) Cipriani Velenczében több
— Nyir-Bátor. „A zárdába készülő leányhoz." Tomki rövid idő előtt Bécsben betegen feküdt, a vi- költeményt forditott olasz nyelvre, s azokat ki pának van egy remek költf menye, mely után az öné, ha
szontlátás nagy örömében nehány perczczel gyer- akarja adni olyformán, hogy a tiszta jövedelem sokkal jobb volna is, mint a minő, igen gyönge hatást tenne. Azért közös érdekűnkben van — hogy ne közöljük.
mekének megérkezte után meghalt.
fele részét a honvédalapnak ajánlja fel.
— Sí.-Körös. L. L. Szenté Pált élvezettel olvastuk s
44: (Kolozsmegye törvényszéke) egy 14 főből
** (A föld népe) — hallván, hogy alkotmány
Bfmsokára közre is bocsátjuk. A másikat, valamint a népálló tolvajbanda fölött mondott itéletet, mely a van, és magyar emberek ülnek a kormányon — dalokat
is, átadtuk a „Jó barát"-nak. A tzives üdvözlet
proviserium alatt folyvást kárositá a város vidékét. sokszor keserves tévedésben ringatja magát jelen minden részről viszonoztatik.
** (Jászberényből irják:) A félegyházi Asz- helyzetünk iránt. íly tévedés kifolyása, hogy még
— Érzelem. Érzelemnek is meglehetősen indokolattalos-féle zavargás megvizsgálására a kerületek mindig megkísértik némelyek, dohányt vinni a lan, versnekazonban még sokkal gyöngébb. Mind igy, mind
részéröl kiküldött bizottság, jelentését már bemu- piaczokra nagyobb mennyiségben. Szemtanui vol «gy jobb ha elrejtve marad.
tatta; melynek alapján a kebelbeli törvényszék 33 tünk, midőn a magyar (?) finánezok egy szegény
— Oh ragadj, r a g a d j ! Az általunk már közlötthez
egyénnek azonnali perbefogatását, s ezen ügynek házaspárt kisértek be a szekerökön talált 2 mázs képest nem mutatna haladást. Hosszura nyujtott, kevéssé
a Félegyházán legközelebb tartandó fenyitő tör- dohánynyal. A szekér és lovak, a szegényeknek egységes s néhol erőltetett. Jobbat várunk.
— Szikszó. Dr. K. G. Meglátszik a levélből, hogy oly
vényszéken leendő felvételét elrendelte.
tán életfenntartási legfőbb eszköze, minden bizonyegyén irja, ki a kérdéses lapot nem olvassa folytonosan, s
1
** (Gróf Chorinszky) kihallgatása München- nyal a dohány után mennek. — Ezt irja a „Bihar.
tán csak némely más lapok gyanúsításai után indul el itéletében. Femmi okunk nincs a k p szellemén változtatni.
ben befejeztetett. Ügyesen és határozottan felelt.
— (Nyilvános köszönet.) Megérkezvén i
Feleleteiben mindenütt a legmélyebb gyülölettel
— N.-Körös. I. S. Az ujonezozási kép sikerült. A
emlékezett meg nejéről s a legforróbb szerelmi Liptay Pál és Kuliffai Albert urak által gyüjtött többire nézve intézkedtünk, s a mellett magán levelünk
ömlengésekkel „isteni Juczijá"-ról. Az elnök vég- összesen 448 darab könyv, a párisi magyar egylet is megy.
— Jéna. A köszöret nyilvánítást közöljük. Az ottani
kérdésére, vajjon minden felhozott gyanuokok legmélyebb köszönetét fejezi ki ezennel mindazon magyar
egyletről szoló tudósításokat szivesen veszünk.
daczára is ártatlannak vallja-e magát, azt felelte: hazafias adakozóknak, kik ifju könyvtárának ily
igen, igen! Pörében az esküdtekhez következő módon szaporitása által idegen földön lévő honfikérdéseket fogják intézni: „Elkövettetett-e a gyil- társaik szellemi tovább-képezését és részint nemes
SAKKJÁTÉK.
kosság bűnténye? (Erre természetesen a felelet szórakoztatását előmozdítani méltóztattak, névCselko Györgytől,
448-dik sz. £
az, hogy igen.) 2. Bünrészese-e gróf Chorinszky szerint Konkoly Thége Eleknő asszonyságnak
(Pesten).
e bünténynek? 3. Szellemi szerzője-e a vádlott? « továbbá: Áldor Imre, Csáthy Károly, Emich
4. Egyátalán beszámítás alá nem eső-e vádlott, Gusztáv, Heckenast Guszt., Hindy János. Kilián
Sötét.
Vagy beszámithatósága korlátolt, vagv tökéletesen György, Kugler Adolf, Kunz Nándor, Lampel
lelki szabadsággal vett-e részt neje meggyilkolá- Róbert, Jakabfalvay Gyula, Madarász József,
sában?— E kérdések igen vagy nemmel való Osterlam Károly, Ormós Zsigm., Pfeifer Nándor,
megfejtésétől függ a vádlott feje. Ismeretes, hogy Reményi Károly és Telepy Károly uraknak, ez
Chorinszkytiek védője annak beszámithatóságát utóbbinak mint a képzőmüvészeti egylet titkárávonja kétségbe. A vádlott lelki állapotjának meg- nak, az ajándékozott album képekért. — De külövizsgálására már több kitünő orvos érkezett Mün- nös elismerést és hálát nyilvánít a párisi magyar
chenbe, többek közt dr. Morei tanár a roueni egylet magoknak a gyűjtő uraknak, kik semmi
központi tébolyda igazgatója. Dr. Morei már egy fáradságot nem kímélve karolták fel és segitették
izben megfigyelte a vádlottat, a kinél mint Colbert elő a hasznos ügyet. Páric, jur. 8. 1868. — Az
asszony rokonát mutatták be, a kit is vádlott egylet határozatából Biró Sándor, jegyző.
Nancyból mint felmentő tanut hivott meg., Nevezett orvos előtt vádlott heves kifakadásokba tört
Nemzeti szinház.
ki volt neje ellen, többek közt igy riadt fel: „Már
e
Péntek,
junius
19 „A szövetségesek.1' Vigjáték 3 felv.
gy izben meg akartam fojtani, a castelfidardói Irta Pol-Moreau; ford.
Szerencsétlen ütközet előtt, közvetlen házassáSzombat, junius 20. „Borgia Lucretia.'' Opera 3 felv.
gunk után, melyre nőm kényszerített volt. Igen, Zenéjét szerz. Donizetti.
Oiár akkor meg akartam fojtani, bekövetkező
Vasárnap, junius 21 .,Vén bakancsos és fia a huszár.'1'
Ba
gy szerencsétlenségem előérzetében." Gyülöle- Eredeti népszinroü 3 felv. Irta Szigeti Józseí.
tet Chorinszky gróf neje iránt, többek közt azzal
Hétfő, junius 22. „Egy semmit tevő." Vigjáték 1 felv.
c
d
e
f
•8 nyilvánitá, hogy elmondá, miszerint: „Matild- Irta Legouve; ford. Berczik A. — és „Eqy kis személy.'1
nak zsidó szaga volt; a zsidónőknek pedig mindig Vigjáték 1 felv. Irta Musset Alfréd; ford. Benedek J.
Világos.
Kedd, junius 23. Először; „Zrinyi." Történelmi drákülönös szaguk van, a melyen mindjárt rá lehet
Világos indul és 4-ik lépésre matot mond.
a
zenekép 5 felv. Szövegét tís zenéjét irta Adelburg
*okra ismerői." Megkérdeztetve, hogy vajjon az
— Ez uj dalmü első előadása nagy közönséget
"jjan levő gyürü, neje nászgyürüje-e? azt felelte Ágoston.
vonzott a. nemzeti színházba, mely a forróság daczára pélA 443-dik számu feladvány megfejtése.
Chorinszky: ,,a nászgyürüt már rég egy közön- dás türelemmel hallgatta végig a 7 órától '/jll óráig tartó
séges közembernek ajándékoztam, a ki azt eladta, előadást, buzgalommal tapsolta meg a szebb helyeket, s
(Lehner Ármintól, Bécsben )
8
az érte kapott árt elitta s eldorbézolta, a mit többször kihivta a szerzőt. A dalmü szövege a Körner-féle Világos.
Sötét.
Világos.
SÓtét.
dráma alapján készült s meglehetős gyenge, minfagyon helyesen tett.'- Chorinszky gróf, mint lát- ismeretes
Fd3-c2
den cselekvény nélkül egymásután következő jelene- 1. Be6-e8
A)
szik, nem kevésbbé érdekes lélektanijelenség, mint tekből áll. Zenéje a keleties és magyar zene vegyülete 2. Ff7-a2
Fc2-d3A)
Kfö—gG
tetsz. szer.
>>kedvcs egyetlen isteni Juczija." — A végtárgyá- és csak a szenvedélyesebb mozzanatokban emelkedik az ál- 3. Fa2—e6f
3. Fa2—e6
tetsz. sz.
lás első napján oly nagy volt a néptolongás, hogy talános zene színvonalára. Sikerült részletei közt. leghatá- 4. Fe6— — "g4fmat
•
>4. Be8—g8fmat.
Sak a zsandárok és sorkatonaság segitségével sosabb azon jelenetet, mikor Zrinyi leányát .Juranicscsal
Helyesen fejtették m e R : Veszprémben: Fülöp József.
Zenéje legszebb az első felvonásban. Egyébaránt
Qelsén: Glesinger Zsigmond. - pe,ten: Rakovszky Alahetett a rendet fenntartani. A vádlott mellett eljegyzi.
az Ilona (Pauliné), Zrinyi (Simon) és Juranics (Ellinger)

m••

lár. — A pesti sakk-kör

H E TI-NA
Hónapi- és
hetinap

Katholikus és protestáns
naptar

Junius - Julius

Görög-orosz

pr

naptár

Izraeliták
nnpiára

J unius (ó)

Tham. R.

Ki F -1 Tichó
28 Vasár. D 4 Leo pápa
D 3 Leo
2'J Hétfő Péter és Pál ap. ' Péter és Pál ,17 Bertalan
' Luczia
18 Leontin
So Kedd Pál emléke
1 Szerda Theodorik
JTibolt
|19 Judás
2 Csőt.
Sarlós Böl. Assz. í Otto, Ulrik 20 Method
<* Péntek Kornél
21 Julián
j Heliodor
4 Szóm. Ulrik püsp.
'22 Özséb
1 Udalrik
Hold változásai. © Holdtölte 4

8
9
10
ll

12 Démut
13

TARTALOM.

ÁR.
N a P
hossza
í.

9fi
97
98
99

100
101

• kél

Hö

nyüg-

hoa sza

P- ó. P- f.
4 5 8 1 202
4 6 8 1 215
4 7 8 0 ! 228
4 7 8 o: 240
-t 7]« o1 25;}
4 8 8 0 265
Íi9 4 9 7 59 278
P5 fi
53
50
48
45
42

ó.

14 S. Balak 102
én, 9 ór» öö perczkor este.

Beőthy Ödön (arczképe és sirkőve). — Szegény zsidó

1 d
kél

P- 6. P4 1 30
17 2 38
15 3 44
58 este
31 5 47
52 6 43

•A 7 33

nyüg.
6.

P-

0 25
ü 52
re

1 22
KK- :

2 24
3 9
3 54

leány. — Szerbia állami és társadalmi életéből II. — Képek
a hazai népeiéiből (képpel). — Suez (képpel). —Az állatok
beszéde. — Egyveleg. — Tárház: A városerdőben nyári
ünnepnapon. — Irodalom és müvészet. - Egyház és iskola.
- Ipar, gazdaság,kereskedés. — Balesetek, elemi csapások.
— Közlekedés. — Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Sz'
kesztöi mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-r'

.".i. ~-I

fi

315

314

HIRDETÉSEK.

A nagyérdemű közönség különös előnyére.

Angol 5 0 0 franczia

ALSÓ-SZOKNYAK

tiszteletül jelenti a legnagyobb, 8 az 1867. évi kiállításún a legmagasb s
igy az első

BETEGSÉGEK,

Türsch F.-nél,

egyedül s kizárólag kitüntetett

minőségre nézve

czíist éremmel

4, ö, 6, 8, 10, 14 ftig.

váczi-utcza, „a nagy Kristóf" mellett.

Czólszerüknek bizonyult gyakorlati czikkek
Használati
utasitásokat
valamint raktárunk
}% kimeritő czikksorzatát j
kivauatra küldünk.

114

KERTÉSZ! EISERT
diszmü és háztartási csikkek raktára úttal

Pesten, Dorottya utcza 2. sz. a „Magyar Király'* szálloda átellenében.

Jb'olytoir táradva

a szttu.elonül előre

törekvő

ipar lei>uj!il>b kéexituiémei tno^eraéüébeu, kor&ztiriinek.
idörol időre 8

találjuk

fölváltva oly találmányok sorozatát

Levélbeli
megbízások azonnal
teljesittotnek.
Meg nem felelő
tárgyak
vissza vétetnek.

T t l L l T T t ™ ^ ^

Angol l-llhafogHHOk. előszobák, szobák, irodák
ó» i-uhaszekrénycklu-u igen czOls-zerUen alkalmázhatok.
mázhatok
öulöit
•böl a és r> fögge»zt6vel,
ft. 1.80. 2.75.
il nurvzdllán gombokkal, ti n
• , igen eli-gánaak, ft. 50.

Alkalmas kerosztelési
dékok.

aján-

#!*»*"« (pareuet). tisUitó kefék, tt

Fegyver-kedvelőknek

Érdekes újdonságok.

Dohányzók számára.

Utaini szándékozók

Zenekedvelőknek

A lak-szobák diszitéseül.

dékok.

VUODIPASLIANO-STRÜP.

Pagliano Girolamo flórenczi protessurtul egy< uesen iJesxállitVi'., különbíis.0
mennyiségben kapható:

Török

Jozsef

óer»íeiész urnál Pesten, király-utcza 7. sz. alatt. — Kny üveg ara 1 ft. 50 kr.
Egy tuczat ara 14 lt., % tuczat 7 it.
jgflT* Az Ísmeteladck igen kedvezö engedményben részesülnek. * V 6
Eszörp tisziitja a vért,eloszlatja a megromlott nedveket, megritkitja és ruegjavitja azokat, következésképen mindazok, kik e szörpöt havonkint két napon át
használják, jó egészségnek örvendnek. E szörp tok oly betegséget mei'gyógvit,
mel) éknél az or.osi s«.er csekély javulást eszközölt.
1C4 (8 - lü)
Éi>enmost érkezett meg egy friss sziliilmdny,mely nek valódisdydért kezesktdtetik.
KJ

Biztos és gyors megölése

patkányok s egereknek,
\»y s. k'<r. kiz. aj...b. pMtkány- ea «gér-iitó-szerrel
gyer ya alakban.

Egy darab ára 50 kr. a. é-

Valódilag kapható Festt n: TÖRÖK JÓZSEF s.yóg) szerész urnál,király-utcza
7-iksz. — Beszterczebányán: Göllaer H. — Brassóban: Gyertyáuffy és fiai.—
C»aWton.>an: Kárász A. — KperjeseB: Zsembery J - Eszéken: Deszáthy István — Győrött: Lehuer F. — Jasüenovaban: Dedo.its J. - Kassán: Novelly A— KesstLeljec: Wünsch F. - Koioís^ártt: Wolf J. - LUKOSOH: Kroixtter J
— i\.Hec»ker«ken: Nedelkovi:s. — Orosháían: G-bovits Demeter. - Pápa"Berxnüller — *'«,z8«niv!.au: Schsrz Fülöp.- Biinatzt.mbatbHn: MaleterS.és Hamft^iár Cgysz. - Soborslnban: FiankeA. - Sopronban: Pacbhofer L. -- Segesvárt: Teutsch J. B.
Tts»a Újlakon: Roth Ign. - Újvidéken: Schreiber• r— Va.asauh: Dr. Hahur A. -- Ve,óciéa: Bész J. K. uraknál. 125 '*-»»

8 ll g á I' F . orvostudor.
Lakása Pesten,

váczi-utcza 15 ik szám alatt.

a korona kávéház mellett
naponkint lt 6rá129(6-12)
Megkereshető levél által !?.

Második kiadásban megjelent Ráth
Mórnál és minden megrendelés .srnét
azonnal teljesithető

Kossuth Lajos
ujabb leveleire

Horváth Mihály

Kossuth Lajosnak gr. Teleki
László- és b. Jósika Miklóshoz intézett eddig ismeretlen
leveleivel.

iira 1 ft. 20 kr , postán hérmentve
1 ft. 40 kr.
169(1)

Ötödik kiadás,

(magyar nyelven második.)

A nemi élet

titkai s veszélyei.

Értekezések nemzés-,terhesség-, önfertőzés-, magömlés-, sápkór-, fehérfolyás-, kcSzösülési tehetetlenség-, női
magtalansá^ról stb., ez utóbbi betegségek óv- és gyógymódjaival.
Függelékkel a bnjakóri ragályzásról
és Dr. Rodet, lyoni orvos

ragályelleni legbiztosb óvszeréről,

ujonnan keletkezettek

8 nap alatt

48 óra alatt

dr. FUX J.

BETEGSÉGEK

és sulyos atóbajat ellen, sok évi tapasztalás s a világhirü Ricord (ef».\ kori párisi tanáráDak) módszere után, siker
biztositása mellett, rendel

Fej-párnák ft. 5.— ö 50.
, KyaL-párnák lt. 4.50.
A
l
I Angol
s z i v air t áár e z áák , viillba nkasztlnuók. ánoiu
i Bárgu uatcui-burliul,
| E g y 13 l'itos e/.íiAll>öl k.'-S'üh kést, villát és kanaFagylalt készítő gépek.
I
£6
00
Tu darab szivarnak
| lftt tart!ilnia/.ó .^ino? tok ft. 7.Ö0 és 9.—
ft. 3.30. 4.4U. 5.—
Kis dézsa alakú Képek. lmUiozutinn a tept|
! Siiiite ilyen, kuvúskanáll-il f:. 10 50. 12.—
1
i Zsebbeli szerszám-kések
1 tok ti uzsonna-, óseel ft. ti fiií.
._-..---,
.
K>ut j nyír-é» tolUóK-. ko,..k.-t. ului okát, uutmtiszti- 1 r 12
„
.
12.TS.
i*rl»lin»«6t.
azokban alkalmazóit kanál alaku készület úluü nvueick, súlyuk által igen kOuuyitik. » parquet- • t ( j t i fogvájót, fttlkanajkut, sui.
I 1 .. 6
,.
,
és villával ft. 12.70.
loijváat, atkevertetvéu, finomságra 8 keményefgre tek kelélesét drbja fr. Ö.70.
í szamba ft. 2.— 2.70.
/zve kivánni milót nem hagy hátra. Egy ÍÍ^P' Asztali-csengetytlk. a jelcnlejr annvira k e i - | tekiiúsbóka-héjba ft. 2.50. 3.4U. 4.- - Cs 4. Ü.
elyben két itezét vagy lett-zés sacriut keve- »ek rugiS nélküli uvomó előkészülettel
gyöngyházba foglalva ft. 2.00. 3.50.
ebbet kéííithetni. ára ft. 16.50. Nagyolib, 21
kisebbek,
kozépnagyaágualc,
nagyobbak,
lexüjj: használható nemeket gvorsau megmerFcn>kéj>all)iimok /enélö müvekkel.
ft. í —
2.50.
*•—
. ]
ünk.
ledarabokat tar- i
Ugyanilyenek, hamucBta. evei és gyufatartórai 1
•.oly kcllctiu'á meglepetést mint !
| ajánljukPereussio é»Li-fauclieni vailisz-s egyébb \ t„li,,iizván
| Henger a l a k ú gépek, a használati utasitás össxeköívB ft. 4.50.
lat^ágot
szereziiök.
villamosokhoz hasonló Uuza- , fejrwernemekkel dusau ellátott raUlárunkat, me- ; m a radiuidó
wrint, * nagy^gnkboi képest 1U-20 yerca ; m kziali-fBengt'tyfik,
o s cWugélsel' ft.'«'.—
Hüvid tlakuak ft. 10.50. 20.—
j iiUtt keH»iten*;k jó tagyltiltot
i lye'k kőzül jutányosság tekiutetcbúl a kovetke, 17.50. '.5.—
hosszu
\be.i*ejök iilebból készülve
l
5 itezének
Valódi amerikai
zöket emhtjuk meg :
Qu
„ 23.— 40.—
lefaueheuxniarokrnvolverek.
g
R
i
z
s
s
z
a
l
m
a
P
a
t
e
n
t
p
gy
ft 8.80 13.50.
Rizs-szalma
Patent-seprők
gyári
raktára,
j
lefaueheux-niarok-revolverek.
a
legkisl
i
net'essairek
16 ft. — 40 ftig
Szinte
ilyen
]6 Tédó
Tédó fefi.vver,
fefi.vver, 6
6 lövései, mely
Kzon seprők szintugy a szőnyegek tisztításához, sebb de igen ]6
y
finom cziunbül
„ i:í.á . 18.—
l
tán eüthetó
eüthetó el,
el F r a n c z i a óra, 36 óráig járó műve', e telkeit.»
uyvauanDyii percz alatt
mint közönséges használattá igen ajáulandók,
egvmasután
drbja ft. l l .
drbja ft, t.— 1.1& és 1.30.
éles c&eiigő fiatiír-késKalettel, moly minden kiLcellens kávéfözfi cépek, kevés borszesi1 vairv lüzlielyin in 111 percz alatt kitünö Kézi sepreeskék. fényezett nyelekkel, a ru- | Lefaucbeux Revolverek, szilárd készité nek vánatos időben ébreszt és el is zárható. Ügyes
12 in in. alakjánál fogva utköaibeu. is használható lt. ti 50.
i t't ti /.nek,ig,n guzdasiiüusa!., olcsók, köníiven hák ó« buioiuk tiöKtttáaahojs fr.—.55.—.G0-— .65.
Csoda-Kamera, legujabb találmányu láttnni kéMitli',ii>!i " az-tn clunynvel is birnak, hos'v a
hat lövéssel drlija
17.— 18.—
20.—
Vajtartó-tányérok, uvt^fudókkel,
.\u!'l> ueuiut-kben is Irliel 1 <:sér/.t! kávét i-./iii.
Zsebúcli piszio'lvuk, egycsóvüik S ftol 10 ftig s/,iilei, mely mitiden iuláthatlrui tárgyakat icvj;iv<nf';.b..l. sima barnák, fenve zet tek
1.
a.
3,
4,
li.
(i.
10
m*M
méf/.eíes színeikben, legkitűnőbbéi) azonban fény„
kétcíővllck (i „
20
r
f*;. \.W.
2.—
'Á.öÚ.
i ft. i,M.
4.30 ö.— fl — " . — f .25. ;:„-,u feketének ,
képeket az annyira elterjedt visitkáryn fonu.ipárja.
uiets/ett üveggel, lt. 4.SÜ.
t fai'iiííottak
byn.egv .illatüző falra vet, melyen nz illető szemeK
i
g
n
e
r
és
t
á
r
s
a
l'iiion-ii'Viilvei'cinek
l
a
k
| \ o » idus ultra kávéföz6-gópek, miut ki>a- j Sajt-tányérok, uwtviíiiy lemezekkel é» ttregfelvek
majdnem tormási-tes nagyságban, a megtára.
nui-k
et,sok,
i dokkul. 3 «iagvsáLÍmti, ir, 3.— 4.— 5.—
lepő
élethűen jelennek meg. Ezen készület, mely
ti,
S,
10
csétze
1,
4.
Angol
Patent
d
u
^
ö
h
ű
z
ó
k
,
melyeknek
segitkönnven
kezelhető, igen sok érdekkel párosult
. — li.íi.
».(». l l . — 1 4 . — k e l é
j r « t l1 minden
minden áu^ó
áu^ó eróUetés
eróUetés né
nélkül a palaczkeluadásokhoz alkalmas a családi körben szint
k
£t'
I'Ck.
a
szik
(aoda)
!
ból
huzható,
drhju
ft.
1.00.
3.50.
I Szik (SoUa)viz
Törökdohány-t&i-tó,
y & i t ó , kulfeje barna br zból. uiry mint nagyobb tárpaiá^okhan.
int kellemes I A TI ^ oll pvu'<«-«z«k:rúnykck,
Ku-v knnieiít', lámpával ea szé,íjolrakható fali il
/. . t-try ep olv
pvu<««z«k:rúnykck, igeu finom lakabenseje porcxelláuból,
llából , 9 olyy elokéezölettel
ni OMiklmuutr al
^ hut/iiiilatl>» jött. Xa- tokkal,
pléU'böl
k k l gzilárdan
ilád
ffénymázolt
é á l
léU'böl készitve, több bj
ufryütt fi. 19.—
mel
l lelietflfgessé
l l t essé
é
i »
ddohány
há
d
mely
te«zi,
» dohány
nedve?.Mgi
te«zi,
\olili Víiruouk iry a k nl.iil butáinak el vele, rendbeli és titkos oeitályljal, untiden Uá*iasa*ouy- fokát tetszés szerint eligazíthatni,
bármily viz
l h
ílrbja ft. 3.30. Angol patent-kei-tifeesk(ÖndÖ
nem
ajúulbatók,
hicLeu f/A-n gcjn
n i'Miik
k tökéletes
t ö k l e t s sikerrel |j n akk és
e magánzónak
á ó k
júlbtók
l ' a i v e r ^ a l dohányzó-készlet, ^j
hollanui e<U'-HYi»ycl,uHüdeu többi előkészületek nélkül hd-./
16"
i/ükuak megszerzése a
^
9,
io>
12,
14,
...^nakan^k, 1)
náítattiatván, egyssserti haaználaii uiódja s tro>
alaku
pipát,
3
tajték
f-zivstiés
eiry
cigavettezolftkoéia iifzvc in előnyös, mivel rólok
c
ft. 4 — 4.00
fi 50 i . — 12.—
hat/ifiynál fogva meglepő, darabja 10.50.
kkni ulchóbban, jübb miuusógű és uiindiff friss 3 rendbeli kézi-szappan , síijít elegünkkel, pókát uirtalmazó ; diázus tokbau, darabja ft. 5.60.
Dohányzó s z e k r é n y k é k , még gaidagabban be- Alizol zst'bl>cH kézi-lámpás, Uettös retitc
:et kéníitlu-tni.
h i.ioó ar * kiuln mi >$ég által ajánlja uiatornJ, öfs/irakott állapotban egy kis köu\vet
3 meszeidnek szolgáló gép ft. ll.—
rauiiezve ft. 4 80. 7.<">t). 8.73.
(Jlvcerin darabja lö kr tuczatja l.óO.
képez, darabja ft. 3.—
Törfik
flohányxó-készlet
csibukot,
széjjelt
GuimaiiYO j,
25 „
„
2.30
srófolhaiá fekete -zűrt. cigai't'tte-tízopókát és do- Gabona-vizsgálók, *"$S ^is készaiet, melvelefo
Toilette
..
30
„
,.
2.80.
l Viz^xurö-koszületek. .ló ti«/.tu, egésuségvs ivóbotra sróíolva, a mélyebben fekvő gabona mi
hány usOtt.túlyt tai (ylmaiLÓ bőrtok, ft. 2-<5.
-:/. bixotivíira cjrwke a lüj^je lentékeuyebb é'.etnúség ról, akár zsákban, akár túrákban meg le
lvíT«it^t*]iiifk. íninólíbgTn ..ülöi.ös fi^yeiemre melX a r g u i l i e r e l í vagyis « dohányfüstöt tökélo- het győződni, darabja ft. &.50.
tcik »/- ujii!*!* időben feltalált, a vizet uiinden
tetiöu leható, a kvlét ui-peinOl au»Uuoo Kao»máús/iítüai.jüii^uiol itiü^tttubadiLó, iszivacsoa (porölaiban úlló dohányz'i Üvegek hosszu hajlékony
/. -a) *Y.>'n\nA kcBzíilt viz-szítrők. Mi itt a ruagáu-számára raktárunk dusan el vau látva uiiodeit- szárakkal különféle nagyságban
/.ó'í. j«/.^ui;>vii K'íí!ilk»im:n»abb nemekből enielüuk neniö utüzó-öndük, uti-táskák ea minden egyébb
ft. 2.40. 4.30.
4.»O
5.80.
S.75.
ajáuljuk a zenészeknél uéikülözhetlenné vált
i ucliiiM.a,, íu. tyt'knek m, gszerzébőt gyorsan
utieszkö/.ökke!, mel>t.'król szivesen szolgálunk
v
kimeritő árjcgvaíkokkel ; mint czélszerü ujdou- R o t i l e t t e - j á t é k o k , lionge & noir üév alatt is is- 9I«lz«l-féle m e t r o n ó m o k a t , vágj- aeuy ni*
/isftn'i'ii vi/.-s/.ürő, pléh flaelcuczóben, az u t r a al- Bágokat csak a következőket einlitjQk itt meg:
mereteset, egyike a le^kedrelt.bb társasjátékok- rókot, darabja ft. 6.50.
kiüuiuv ft. 2.7ö.
T á g u l ó k é z i - ö i i d ü k t t , igen ügves öndök, me- uak, uielyn< 1 a résztvevő személyek száma nincs
í>/.uru-g»)lvó, náddal befonva ft. 5.50.
lyek a vaggonban miigá vál vihetők s uzon korlátolva, kisebbek ft. 3.— nagyobbak ft. 4,—
N/.üró-£rolyó töniluvel é& csappal fi, 12.—
előnnyel birnak, hogy azokat szükség szerint .látszó tervek ezekhez, viaszvá^zoura festve, ft.
S/.firö félgolyó, fa edénybe alkalmazható ft. H.— nagyobbitaui vagv kiscbbiieiii lehet* mind a mel- 1.50. és it ÍJ.—
V i r á g - a s i t a l o k , állTány tsrzságakból, kosár diTökéletes késsOlet ható agyagból ft. 12.—
lett oly köunyük, hogy a postadijt sem drágítják
io
200 szes fonadékból, szines bronzirozott levelekkel
Tombola-játékok,
«5
50
lökélütes készület fénjmaitolt bádogból ft. 20.— tetemesen,
diszitve.
5.—
vzenielynek
i"t.
1.40
2.—
14"
16"
iő"
2ü'
2a"
Ij**S»jabb k á v é p ő r k ö l ö k j üTeg fedővel, mekisebbek, középszerűek,
nagyobbak
Vár-Játékok, csont alakokkal, kisebbek ft. 1,70.
ft. 6.75. • 7.40.
8.—.
Ö.75.
9.50.
;vi-k egy kis borazesz segitségével ' : ' ~ '
ft. 6.—
8.80.
ll —
nagyobbak 2.80.
Uti -szekrény k é k e t , tökéletesen
iendezve,
kávét,
finomabb nemnek 25 ftig.
Steeple-Chase, VSKJ versenyfutó játékok, kisebfinomabbak dus választökan kivül, a kö1
1
font káréhoz
K a l i t k á k a s z t a l k á v a l , állvány törzságakból
bek lt. 3.20, nagyobbak ft. 3.80.
i*'6u jutányos nemekben aiáulunk,
4.50.
bronzirozva, kalitka <-cbwetziház alakban, lakift.
1.
'2.
3.
1,
5.
6.
7.
»• «« | Thomatro]
rop, egy igen mulattató korong, mely- rozva s arannyal diszitve ft. 9.—
lt.
5.25.
7.
0
ll.~l2.50.
15.—
17.—
19.50.
szinte
borSársarlz;
23.50 j l j e u 9 j a •ktilöntél e beleilleszthető kép, a forga- Állvány, asztal és kalitka érczbil, hatszeglctes
. hauzuálhatók,
, a különféle uti-szíiUégletek 1 tás által mozgékonnyá tünik, darabja ft. 4.—
ÍJOthikus alaku, elegáns színűek arannyal diszitve
font k&véhoz kényelmes elhelyezéséhez igen alkalmasak,
yermekek számara, gömbölvfl ft. 11.50 és ft. 16.—
4.50.
amerikai borváözonböi ít. l.oO. 2.25. ü.40. ;í.—
3.60.
lyk magyar
é
ébb Egész iróasxtal-készletek jelenleg igen kedft. 2.S0,
lenc
aUkjátaiir
j áb , melyek
gy
és egyébb
bórböl ft. 3.30 6.— 6.75.
ed u rabokat játszanak, darabjait. 2.90.
összeliangzó m
modorban készültek,, téntaveltek, ősszehangzó
a
Habverő gépek, üreggel, kisebbek ft. 1.80.
„ fezekiénykével ft. 8.50.
harmoiiium - hangokkal, tartót, asztali és pecsétló gyergyatartót, tolltarnagyobbak ft. 2 UO.
U t i - t á s k á k a t , vitorla-vászonból, chagrin- u.;bb sfiiednrubokat játszók, gyerme- tót, levélnyomót sat. tartalmazók, készletben
Tésztainetelt-vágó , 9 külouféle
metéltnek bagaria-borból, luiuden utiszftrekkoj 1 ükéletesen
keknek főkép s sabadban igen sok mulatságot Tannak. Florentini bronzból Vi darabból állók
használható darabja ft. 7.—
berendezve, 15 ft. 50 krtól 80 üig darabját.
ft. 12.50.
szerepűéit
4 é 3 6 külouféle zenedaiabbal
(ianlasafíl lámpások, törés és tüz ellen men- tlti-evöeszközőket
15 —
Öntött vasból, arannyal diszitve ft. 15.— ft. 80.—
kanalat, villát és kést,
ft. 9.—
finom aranyozott bronzból 80 ftig.
szintugy ivójioharat, bors- és só-ezelenczét tar- 5 darabbal és coutrabassal ft. 16.—
0 C
° íiMii'ivek, kö7.*'p8zetttek, naftyok,
Patent-guinmi-labdák, kirándulásokhoz igen
talmazó' tokokban, ft. 'A. 5 6.30. 7.50. 7.75.
3A0
ft. 1.90.
Ü-6SAngol Plaiil-sxijjakat legjobb uemüek, kö- alkalmasak, mÍTel csak a használat elött furatK e r t l - g y e i ' t y a t a r l ó k , czólsserüek a»egfedó xOnt>óget>ek ft. 1.— vúllba akuszthatók ít. 1.80.
nak fel, s igy könnyen a zsebbe ti elhelyezhetők,
8 mindig kemények,
Hugany esö öltönyöket
vei damliia ft. 1.—
Szélineutes petruleum-lámpáTal, ft. l.i0.
4
4%
5
a>/f
6"
kicsiny, közép, nagyok
LPK.jolibiiemii ollók, diszes búrt.lkokban, 3
Sioi)tató-üvegek, legjobb szerkezetnek
cse- Battist béléssel
ft. —.00.
—-75.
1.—
1.20.
1.40.
ft. 10-75. 12.50. I3.Ü0.
cíoniok siaiaara. valódi angol készítmény, drbja í inom ovleans-bélésael
,- 15.54. 18 25. iy.50.
Flobert-fcle pisztolyok és p u s k á k , a lörés- darab különböző nagyságu ollót tartalmaíó tok
ft.
4.— 4.60., 4 darabot tartalmazó tok it. 6.— 6.80.
ft. 1.70.
uél nem durranván, szintugy a szobában mint a
Fehéiek, i^en ele^ntibak ft. 16.85. 10.60.
C h a t e l a i n e k , munkaközben i^en alkalmasak,
Kulcs-sxekrénykék, falra akaszthatok és be- Lovagló- és kocaizé-köpönyeg, ujjakkal ea battist szabiidban nagyon mulatiató gyakorlást nyujta- mivel egry csinos boriíon, melyet a hölgy -k az
(
nak a czéllQvés/.etbeu
cukl.atók echweizi-hás alakban, igen asino- béléssel ft, i:-.— és 19.—
övben szoktak megtüzui, diszes szijjacskákr'a fügpisztolyok
ft. 9.
13.50.
Rugany l é g p á r n á k a t , legjobb uemüeket.
y
»ak dilija ft. 4.40. 6.—
gesztett ollót, KYOszjit 8 estyébb varrőeszkozöket
puskik
20.
Éjiell intcs-lámpák, barna bromból thea- Lló-párnál;, gömbölyűek ft. 3.Ö0. 4.—4.50. 5.—,
tartalmaznak, darabja 3 FttiSl 8 ftig.
c
Ké.-z lövéseknek száza ft. —.85.
Biinte R/cglt'teaek ft* 3.50. 4.öO. 5.25.

Háztartási czikkek.

Fogl E.-

(4-6)

Titkos

hirdetés atjmi ismert et tá, ueivok cjerlaztM-üs^f?, bebizonyutt j6 minöstn*. és j e l ^ ^ a k »It;il leginkább JuKimu'k, czikweink Bűkf.>W-£ei»>i iu#vn vz az .•yvt-Juli m6d, hfiví.eli ugy mint * vid.-ki tisztelt vevőink 'tizeimet valóban ftjaníusra méltó tárgyakra vezet ui, uivhek a jelenleg oly ölcsó postai fuvarbér által alig drágít tatnak. M* njáiJuuk :

Titkos

BECSBŐL,
hogy kedvező sikerrel tett fonal bevásárlásai által, továbbá az ágio csökkenése,!
s daczára az áruezikkek rendkivüli kelendőségének, mégis azon szerencsés hely- f
setben van, hogy összrs iászonáruit, s kész férfi 8 nöi ffhérruhn-készletcit, |

csak rövid idei^, meddig a készlet tart

valóságos 3 0 % engedménynyel,
Pesten, a váczi-utcaa közepetáján,

Í Sirntkirnlji-féle ujonnan épitett 14-dik szám alatti házban, a „korona" czimü
kávéház átellenében —végkép elárusíthatja.
J P V Meghatározott szabott árak, s a vásznak valódiságaért jótállás
biztosittatik.
Minthogy mi, i P ^ * mirden levélbeli megrendelési ket, " 9 Q (legyenek azok
>| bármi nyelven irva) a pénzösszeg beküldése, vasuti vagy postai utánvét mellett
I (lefizetvén a csomag átvételénél az illető járulék összeget) mindenhová elküldeni
készek vagyunk; teljes jótállás mellett itt következtetjük a tetemesen leszalli(ott gyári árak árjegyzékét:
férfl-lngek a (nyak térj elme Egy vászon asztalkészület 6 személymegkivántatik), 1 ft. 50 kr.,
re (1 abrosz s ahhozillő 6 asztalkendő2, 8, 4,5- 6 ftig a legfinom.
vel) 5, 6, 8—10 ftig a legfinom damaszból.
nöi-ingek, simák 1 ft. 80 kr.,
2 ft.; finom hurokvarrattal 2 30 rőfös szines ágyneműre való 8, 9,
a
ft 50 kr., hímzéssel 3 ft., 3 ft.
10-12 ftig a legjobb féle.
50 kr., 4 - 5 ftig; legfinomabb
rőf kézifonal-vászon fehérítve, és
vászon- és batiz-ingek hitn- 30doplaczrrnából
fehéritetlen 7 ft. 50
zéssel és csipkével 6 - 8 ftg.
kr., 9 ft. 50 kr., l l , 13, 15-18 ftig a
legszebbek.
' Férfi-Latyak 1 ft., 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2
88
rőfös kreasz vagy rnmbnrgi gazda-1
ft. 50 kr., S ftig; lovagszabásra, franfági vánzon 14, 16, 18—20 ftig a led
czia- és magyar mintára, ugyszinte női
szebb minőségü.
nadrágok.
40 - 42 röf kitanA takácsvászon, (finom j
[Női pongyola vagy éjl-corsettek, perágyruhára vagy 12 db. riői inghez) 14, j
kailból 2 ft., 2 "t. &0 kr.; franczia
15, 18,22 - 24 f< ig a legszebbek.
batizból, hímzéssel 3 ft 60 kr., ö—6
ftig.
48 rőfös belga takács-vászon 22, 25, j
30—35 ftig; ingekre különösen a ánl-1
; 1 tuczat vászon zsebkendő, a kisebbek
ható.
1 ft. 50 kr., 2 ftig, nagyobbak és finomabbak 2 ft. 50 kr., 3 ft. 50 kr., 4, 5, 50—54 rőf hasonlithatlan jó rnmbnr-1
gi- vagy hollandi vászon (kézifo6-8 ftig.
nat és V« róf széles) 20, 25. 30, 85 40
50—60 fr ig.
143(6-10)
! l tuczat czfrna batizvászon-zsebkendő hölgyek számára 5, 7, 9 — 10
Orosz-vászon nyári öltönyökre fér-;
ftig a legfinomabbak.
fiak számára 8 rőf; rífszámra 30, 40, >
50—60 krig a legjobb féle. — Him*ett|
: 1 tuczat asztal- vagy fftrfl!k6zfl-kengarnitúrák, u.m. gallérok és man het- 1
dft áia csak 5, 6, 7, 8- 9 ftig a cstér•ek 1, 2 — 3 ftig a legfinomabbak.
nadamasz.
Ingek, melyek a testhez nem jól illenek, vissz&vétetnek.
50 ft. erejéig vásárlóknak, ráadásul egy igen csinos párisi cachemir teritővel kedveskedünk.

I

26év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságában háborgattatnék.
Rendel : d. u. 1—4 öráig.
Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leggyorsabban esíkózöltetnek.
Lakása: király-utcza, 83. sz. a. 1-só
emelet.
149 (4 —12)

A hires:

167
67 (l)

Ein Blick.

Gróf Széchényi István utolsó
műve és halálának okozója.
Lesrálliiott árot,!

Ráth Mórnál kapható:

Ein Blick

anf den anooymen
Rück blick

von einem Ungarn (Széchenyi)
3-te Anflage. London 1881.
Leszállított ára 3 ft. 50 kr. (Azelött
10 -15ftonárultatott).

Titkos

betegségek

bámulatos sebességgel alaposan gyógyittatnak meg,

Tasber orvostudor

volt tábori főorvos által,
felső-országuton, 7 dik az. a. „Szeged
i városához ' czimzett kávéház átellené1
beni eme'etes házban.
C^T Rendel l l órá'ól délutáni 8
óráig. Jutalék díjjal terhi lt levelekre
válasz adatik.
130(6 — 12)

pugliai gép-olaj
ölcsó áron kapható

Sirk és Kohn kávé, oiaj és déligyümölcs nagykereskedőknél Trientben
vagy e ház pesti fióküzletében

a férfi és nöi ivarszerek boncztani ábráival

Ára : 1 uj forint.
Postán megküldve 10 krral több
utóvétellel 40 kr. több.
Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Sirk és Kohn-nál
Zrinyi-utcza 3. sz. alatt.

Dr. Eiber V P.

155 (8 - 12)

Jdzsef-utczi* 86-ik
saját házában.

TAKATSI \.

a „vőlegényhez,"

Pezsgőbor

közvetlen Francziao;szagból behozva,
vámmentesitve, ládákban 6 palaczkjával
s feljebb a Champagne leghirr-evesb
g) áraiból, u. m.
Jloét dtChandon á Kpernay crémant
rosé
; * ^ 5<> kr.
Napoleon strand vin á Ay c é art
rosé .
. . . . 2 f t 5Okr.
A. fentebbi ajokból '/« palaczkokban
1ft.50 kr
A pénzösszeg beküldése vagy utánvét
mellett alulírottnál megrendelhető.
A pakolás ingyen 20 pa'aczk vételnél 5°; enged'etik. "2289 (33 -50)

Alexander Floch,

in Wien, Ober Döbling Nr. 28.

s
I

kishid-uteza a ,,vastusk«hoz"
czimzett házban, ajánl
Férfi vászon finom ingeket 8,
3, 3'/,, 4, 5, « - 8 ffig.
Fétfi miulopolnin fngeket 1 ft.
60 I r , ?, i'/». 3 l t i g .
Gayákat V/t, 3, Z"t ftisr.
NM ingeket 1 it. 65 kr., 2, 3,
4, 5, 0 Híg.
Xöi fábravalokat t ft. 20 kr., I
ft. 60 k r , 2, 2%, 3, 4 ftig.
Haló-uj jajokat 1 ft. 60 kr., 2,
ay., 3, 4, 5, 6 rtig.
Gyermek ingeket rendkivüli
jutányos árakon.

Iti

Titkos

128 6-12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
Koródában, mint magán gyakorlat folytán tSbb fíer betegen 'egjobbnak
bbonyult med szerint, sokszor a nélkttl, hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gátoltadnak, gyökeresen, biítoaiin és gyorsan gyógyit

Med. (Ir. Helfer Vilmos

P.-st, király-uto^a 27. sz. MedetsI-ső emelet, délelőtt 7- 9-ig,
délátán 1-4 óráig
Jjpp Dijasott levtlpfcre nzorna)
valasioltafik, s kívánatra a ífyÓ
sserek is mcgkűldetni?k.

Irl

. , ,. :

.flte .Jfe

és

gyengeségeket

katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerü módszerrel bámulatos gyorsan és alaposan (az ujonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyitja
Weiss J. gyík. orvos és szülész, az
itteni c*. kir. garnisonfökórhazban
kiszolgált osztályorvos, minden alkalmatossággal ugy a titoktan ás, mint a
gyógyczélokhoz jól beosztott rendelőIntézetében Pest. kis mezű-uteza 33.
sz- i. emelet, (a „Teréziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), benientt
a lépeeón, naponkint reggeli 1 órától
10-ig és délután 1 — 4 óráig
Feriink és hölgyek részére külön
bemenet és külön várszoba.
Díjjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik.
183(7-12)

Kitüntetve jutalom - emlékpénzxel a párisi világkiállításban 1855-ik évről.

Akatulyák az itt látható és
hivatalosan letett védjegyekkel vannak ellátva.

Külsö és titkos hetfgségek

Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.

OVÁ8. Azt tapasztalván, miszerint a Seldlitn-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasiti ványaimmal szóról szóra azonosok és saját nevem aláirásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen
I összetéveszthetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készitett
• (taldlittporok mindenegyes skatniál, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmárkkal vannak ellátva.

; ira e^y bepecsételt eredeti katulyáiiak t ft. 25 kr. — Használati utasitás minden nyelven.

E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert hári-szerek között
tagadhatatlanul az elsö helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből ksrült s kezeinknél:
! levö hálairatok a 'egrészletesebben tanusítják, hogy e porok rAgzAtt szorulásoknál, emésztéshiány é* gyomorhévnél;
továbbá: görcsök, \e»e- és Ideges bajokban, szivdobogásnal, idegesség okozta főfájásnál, vértódulásnál, csúzos fogfájdaioninal, végül hysi eriara, bukorra és huzamos hányasra hajiamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartóeb
ifjógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről,
Heckenast Gnsttáv könyvkiadó-hivatalá- kik, miután nálok minden, gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerü házi-szerhez
ban Pesten, (egyetem-uteza 4. sz. megje- folyamodtak, és ebben rongált egésiségöknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek.— Ezelismerőlent és minden könyvárusnál kapható: iratok sierzói között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei
g.zdák, tanárok és hivatalnokok, sót gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli o'y egyének is képviselvék, kiknek
azelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kikcek egészségűk csupán csak a S^dlitzporoknak rendes használata által állíttatott helyre.
:

A RÓMAI JOG

W

Elsö kötet:

külszerii történelme és a rúmai
perjog.

HOFFMANN PÁL,

jogtudor, hites ügyvéd, magyar tudományos
akadémiai levelező tag s a magyar királyi
tudomány-egyetemben a római jog nyilvános rendes tanára által.
N. 8-rét (672 lap.) Füzve 4 ft. 50 kr.

A főraktár létezik: " ^ f

TftRÖK JOZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt.
UHL JÓZSEF ur kereskedésében, gránátos-utczában.

történelme és institutiui.

A római jog

a norvégia! Bergen városból valo valódi Dorsch-májhalzsIroI^J Is.

Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.
Az Üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimeritő használati utasítással. - Ez az egyetlen faj, mely minden töltés*
ilőtt vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyüké>a-á^kiyálogstása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
vonatott, hanem a bepecsételt ÜvesjJfDg^l^YlSJy'fMlyadek egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a
természet által nynjtatott. — E valsS^öorsch-mTÍjkWBsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
» mell- és tad&bajokban, scroafd|ni* *•» r*chlt£M]k6t)Eveny é* esúz. idolt bőrkiütés, szemgyaladás, ideg- cs több más
'iátokban tlkalmaziatik.
gyógyszerész
Bécsben,
234Ö (.20-60)
•\,ziím,Storch", Tuchkauben.

MOLL A.,

selmeez- és vihnyei ppgyárnok

ajánlja elismert kitünőségii és több elsö érmekkel kitüntetett

ARATÓ-, KASZÁLÓés országos szabadalmazott

NYOMTATÓ-GÉPEIT,

melyek egyszerűségüknél és kitünő hatásuknál fogva, átalános elismerést és nagy kiterjedést nyertek.
gj^íT Kaphatók Pesten: Koczó Pál, — Debreczenben: Tóth
Lajos és Társa, — Aradon Andrényi Károly uraknál.
98 (8-8)

Heckenast Gusztáv

könyvkiadó hivatalában Pesten, egyetem-uteza 4-ik szám megjelent és ott, valamint
minden hiteles könyvkereskedőiéi kapható:

Akarlsbádi természetes ásványvizek szállitása.

A karlsbadi ásványvíznek nem ritkán a csodálkozással határos gyógyereje
sokkal ismeretesebb, hogysem szükségessé válnék annak feldicsérgetése. Az, S2ázadok ótai tapasztalatok nyomán bebizonyított tényállás. A szállitott karlsbadi
ásványviz épen azon a módon használtatik a háznál, mint magánál a forrásnál. A
közönséges adag minden reggel eicy palaczk ásványviz, mely 20 percznyi időközt
Iliden en vagy i'flmt l?gilve, vag)ha lehetséges a szabadban séta alatt vagy odahaza, s ha a szükség ugy hozná magával — az ágyban is éldelhető, Hogy a szállitott karlsbadi ásványvíznek a székeié hez megkivántató ereje előidéztethessék.egy
theakanálnyi busgarsó (Sprudelsalz) adatik hozzá. Minden megrendelések
ásványvízre, bazgárRÓ s buzgárszappanra a legpontosabban eszközöltetnek a
raktárak által mir.den nagyobb városban, s közvetlen a foirah-szallHÓ igazgatóeaga Mattoni Henrik által Karlsbádban (Csehország).
95 (6 - 6)

Elöflzetési felhívás

VASÁRNAPIUJSÁ
és

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

Arab regék. Forditotta Vörösmarty Mihály. Két kötet, füzve 4 ft. Diszkötésben6 ft.

Guizott Ferencz. Az angol forradalom történtté I. Károly haláláig, ford. dr. Fésüs
György. 1866. Czimképes k. (492 lap, 8-rét) füzve
2 ft.
1868. évi julius —deczemberi folyamára.
Diszkötésben . .
3 „
(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. Az egyik eredeti képekkel dúsan
Horváth Mihály. Magyarország történelme. Uj dolgozat. Hat kötetben.
illusztrálva; a másik „Országgyülési Beszédtársra! s más rendkivüli
Tartalom:
mellékletekkel bővítve.)
I. kötet: A magyar nemzet Európába költözésétől 1301-ig (501 lap, 8-rét).
I I . k ö t e t : Ak.z
z Arpadház
. . . .
»HH.H,»
u>,
»
u.ou»vo.
.
.
•
v
.
v
.
,
.
,
,
.
kihalta-ól, a mohácsi ütközetig. (763 lap, 8-rét).
III. kötet: A mohácsi ütközettől a linci békekötésig (7Jn lap, 8 rét).
IV. kötet: I. Ltopohl trónra léptétől a Szathmári békekötésig. (544 lap, 8-rét).
V. kötet: Károly trónra léptétől II. Jozsef haláláig- (455 kp, 8-rét).
p o s t a i s z é t k ü l d é s s e l v a g y Rud a - P e s t e n h á z h o z h o r d a t v a í
VI. kötet: II. Iv'pót trónra léptétől, a bécsi congressusig (4; 2 lap, 8-rét).
A ket lapra együtt:
1. 2. kötet, ;üzve 6 ft. — 3. 4. iotet, füzve 5 ft. - ő. 6. kötet, füzve 5 ft.
u

u

Pest, julius 5-én 1868.
Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre ő ft.
Csnpán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — C&npán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Pel évre 2 ft. 50 kr.
__
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatasnÜ 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 uj krajczár.
»»'•
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Elöfizetési feltételek:

r

Országgyülési emlékkönyv. 1866-1807. Szerkeszti Farkas Albert. 1867. Hatvan
képpel. (650 lap, 4-rét) boritékba füzve
5 ft.
Szilágyi Sándor. Erdélyország története, tekintettel mivelődésére. Két kötet. Czimképes kiadás. (XVI, 464; VIII, 512 lap, 8-réi) füzve 4 ft. diszkötésben 6 ft.
Sevorényi Jozsef. Magynr irodalmi szemelvények. Kézikönyvül a felgymnasiumi
V—VIII. osztalyi ifjuságnak a magyar njelv- ea irodalomban oktatására, egy
kőmetsietü táblával. 1866. (XXXI, 734 lap. nagy 8-rét) . . . . 3 ft. 60 kr.

Félévre (julius —deczember)
5 ft.
Csupán a Vasárnapi Újságra:
Félévre (julius—deczember)
3 ft.
Csupán a Politikai Újdonságokra:
Félévre (julius—deczember)
2 ft. 5 0 kr.

Toldy Ferercz. A magyar koltétzet története az ős időktől Kisfaludy Sándorig.
Második javított kiadás egy kötetben. Czimképpel (XVI. és 476 lap, 8-rét füzve
2 ft., disz^ótt^ben . •
3 ft.
(2-3)

Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tiszteletpéldánynyal
szolgálunk. §^"" A pénzeslevelek bérmentes küldése kéretik.

V Vasárnapi Ujság és Politikai Ujdonságok kiadó-hhatala
(Pest, egyetem utcza 4-ik saám alatt).

Kiadó-tulajdonos HYrkruast Giifztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1868 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

"

Esze

Ezen czégek alatt szintén megrendelhető :

KACHELMANN KAROLT

r

Tizenötödik évfolyam.

27-ik szám.

316

Tamás.
(t 1708.)

IVlegismertettük
_ __
kuruczvilág hősei közül a két legfőbbet, t. i. magát I I . Rákóczi Ferencz fejedelmet, és helytartóját gr. Bercsényi Miklóst; közöltük továbbá a legképzettebb kurucz ezredesek egyikének báró Zay
Andrásnak arczképét s életrajzát. Zay, mint a ku* rucz vezérek legtöbbje, azaristokratiához tartozott:
most egy valódi népvezért mutatunk be — tarpai
Esze Tamást. Igen népszerü vala e név a kuruczvilágban, s legkivált a Tisza vidékein; össze volt
azzal kapcsolva a Rákóczi-féle szabadság-háború
eredete; főként az első években sűrűén hangozott,
de később sem homályosíthaták el azt a mindinkább diadalmaskodó fejedelem köré sereglett országnagyok régi hirü fényes nevei.
Esze Tamás ugy szólván közvetlen
megindítója vala a szabadságharcznak; koczkára tette életét, midőn
még a nála később dicsőségesebbek
zárt falaik közt tétlen nézték a dolgok fejlését, s jó és balszerencsében azután is egyaránt hiven küzdött fejedelme, hazája mellett, miglen vitézi tiszte teljesítésében becsülettel ontá ki vérét, Eákóczi szerencsecsillagának épen tetőponton
ragyogásakor.
Az Esze-család régi nemességű
és veszprémmegyei eredetű. A
XVII-ik században azonban egyik
ága, alkalmasint a török elől, a most
Bereg-, akkor Szatmármegyéhez
tartozó Tarpára, a Rákóczi-ház
birtokára menekült, ott jobbágy telkeket szállván meg. Ezekből származanak János és Tamás testvérek.
Az utóbbi, mint képzett irályából s
deákosságából következtethető, iskolázott ember volt; s mint buzgó
református: vagy a pataki, vagy a
debreczeni főiskolában nyerhette
képeztetését. Egyébiránt a Rákóczitámadás előtt sóval kereskedett. E
foglalkozásában sok helyütt megfordulván a nép között, jól ismerte
annak hangulatát, s táplálta forrongó boszuvágyát — az ország
^1111
törvényeit lábbal tipró, a magyart
^^H
sanyargató németek ellen. Az ör^ ^
szag népe Nagy-Váradtól Szatmárig, innét Munkácsig tőle és Kis
Alberttől — Tökölyi egykori hadnagyától, most beregi bujdosótól
— vett irányt. Midőn az alkotmánysértések, az
idegen hadaknak az országban elkövetett zaklatásai Rákóczi és Bercsényi menekülése után tetőpontjukat érték, s e fölött még a kitörő félben levő spanyol örökösödési háborura erővel
fogdosták a hazában a katonát: Esze Tamás és
Kis Albert szintén üldöztetve, nehogy idegen

földre, császár ügyéért hadakozni hurczoltassanak, nyakukba vették a beregi erdőket, hová
mind-mind több nép követi vala őket. Itt Pap
Mihály, Bige György, Majos János és Nagy Márton társaikkal tanáCsköava, Papot és Bigét követekül küldték Rákóczihoz s Bercsényihez Lengyelországba, kérvén öket: jöjjenek be, vagy legalább
küldjenek zászlókat, s az egész nép fegyvert fog
emelni mellettök. A dolog csakugyan igy történt.
A zászlók s Rákóczi szabadságharezra felhívó szózata nemsokára (1708. május 12.) Magyarországba küldettek, s Eszéék által lobogtatva, hangoztatva, csakhamar a Tiszánál valának.
Az [elégületlen, vérig zaklatott nép sere-

lete alatt 250 gyalog és 50 lovas június 16-dikán
Klinecznél csatlakozott az ország határait átlépő
Rákóczihoz, kinek hada — főként munkácsi
herczegségéhez tartozó jobbágyaiból — csakhamar
3000-re szaporodók. Ez volt a fejedelem legelső
serege, ezzel vivta legelső csatáját Munkács városában. A népköltészet már ekkor szárnyaira vette
Esze Tamást, kinek küldöttei bejárták az ismerős
alföldet, Rákóczi mellé szólítva mindenütt a népet.
Ez mind sűrüebben sereglett hozzájok, s a Tisza
és Latorcza partjain megzendült a dal:
„Egy szegény legény volt, az Esze Tamás,
Magát megvonó jó Bóné András :
Urok mellett voltak ezek, mintegy lelki más.

—

Legelőször is Munkácsra jutánk,
Az udvarházhoz, urunkhoz szállánk,
Montecuculi hadától megnyomattatánk:
De Karaffát — német gyenerált halálra
hajtánk".

ESZE

TAMÁS.

génként tódult a népszerű Esze Tamás és Kis Albert mellé, kik május 22-kén Beregszász varosában ütötték föl Rákóczi zászlaját. Azonban a
fölkelök június 7-kén Dolhánál Máramarosban
Károlyi és Csáky hadai által megveretván —
Nagy-Mártonnal 150 en estek el — ismét a he
gyek közé vonultak. KözűlÖk Esze és Kis vezér-

Bercsényi is megérkezett lengyel lovassággal, franczia pénzzel,
s a fejedelemmel Munkács felett
egyesülvén, gyorsan előre törtek;
Tisza-Becsnél a rendetlen, de lelkesült had győzelmet vivott az ellenségen. A tiszai átkelés e harcz által
ki lőn erőszakolva. Esze Tamásnak
már ekkor egész gyalog ezrede volt
a vidék mellétóduló népéből alakítva : Rákóczi őt küldé által ezredével először a Tiszán, Námény felé.
Majd maga is utána költözött. Es
ezzel a forradalom ügye nyerve volt;
nehány nap mulva 8, nemsokára 10
—20 ezer harezos álla Rákóczi
zászlai alatt; a hajdúság, a tiszai
vármegyék, utánok a felföld, majd
Erdély és a Dunántúl is fegyvert
fogott.—De a tényleg Esze Tamás
és Kis Albert által kezdett nagy szabadságharcz történetét eléadni, nem
tartozik ide; csak Esze T. további
szereplését lássuk, aztis, terünkkorlátoltságához mérve, röviden bár:
de az eredeti kútfőkből merítve.
Esze Tamás 1703-ban a fejedelem parancsnoksága alatt részt vőn
Kalló, Szatmár, Tokaj várak ostromában, melyek megvétele után,
1704-ben ugy látszik a Kassát
ostrom-zároló hadtestben működött,
Orosz Pál, majd gr. Forgács Simon
tábornokok alatt. Midőn ez utóbbinak Felső-Magyarország fővárosa kaput tárt: a
nép a dicsőség főrészét a maga kedvencz hősének
tulajdonítván, keletkezett a dal:
„Esze Tamás — 6 volt, nem más —
Kassa várát bevette".
Kassa megvétele után Erdélybe rendeltetett
Esze Tamás ezredével, a hol Forgácscsal részt vőn

