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Kttlsö és titkos hetegségek
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katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerű módszerrel bámulatos gyorsan és alaposan (az újonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyitja
Wetss 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" cziinzett
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.
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Központi szállítási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.

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

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

E porok, rendkívüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert hári-szerek között
tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből ksrült s kezeinknél:
! !evö hálairatok a 'egrészletesebben tanúsítják, hogy e porok rAgzAtt szorulásoknál, emésztéshiány é* gyomorhévnél;
továbbá: görcsök, \e»e- és Ideges bajokban, szivdobogásnal, idegesség okozta főfájásnál, vértódulásnál, csúzos fogfájdaioninal, végül hysí eriara, bukorra és huzamos hányasra hajiamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartóeb
ifjógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyítványt tartalmaz oly betegek részéről,
Heckenast Gnsetáv könyvkiadó-hivatalá- kik, miután nálok minden, gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerű házi-szerhez
ban Pesten, (egyetem-uteza 4. sz. megje- folyamodtak, és ebben rongált egésiségöknek helyreállítására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek.— Ezelismerőlent és minden könyvárusnál kapható: iratok sierzói között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanítók, kereskedők, iparosok, művészek, 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

Első 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.) Fűzve 4 ft. 50 kr.

A főraktár létezik: " ^ f

TftRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik szám alatt.
UHL JÓZSEF ur kereskedésében, gránátos-utczában.

történelme és institutiui.

A római jog

Tizenötödik évfolyam.

27-ik szám.
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Pest, julius 5-én 1868.
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre ő ft.
Csnpan Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — C&npán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
__
Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak heiye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatasnal 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 ujkrajezár.
»»'•
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Esze

Ezen ezégek alatt szintén megrendelhető :

a norvégia! Bergen városból való valódi Dor8Ch-Di4fhalzsiroIaJ Is.

Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.
Az Üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimerítő 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^^iJZl'jHyadek 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- és több más
'iátokban tlkalmaziatik.
gyógyszerész
Bécsben,
•234Ő (.20-60)
/.,ziím,Storch", Tuchkauben.

MOLL A.,

KACHELMAM KAROLT
selmeez- és vihnyei ppgyárnok

ajánlja elismert kitünőségii és több első érmekkel kitüntetett

ARATÓ-, KASZÁLÓés országos szabadalmazott

NYOMTATÓ-GÉPEIT,

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

t Gusztáv

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

Akarlsbádi természetes ásványvizek szállítása.

A karlsbádi ásványvíznek nem ritkán a csodálkozással határos gyógyereje
sokkal ismeretesebb, hogyseoi szükségessé válnék annak feldicsérgetése. Az, S2ázadok ótai tapasztalatok nyomán bebizonyított tényállás. A sziílliíott karlsbádi
ásványvíz épen azon a módon használtatik a háznál, mint magánál a forrásnál. A
közönséges adag minden reggel eicy palarzk ásványvíz, mely 20 pereznyi időközt
hidegen 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 szállított karlsbádi ásványvíznek a székeié hez megkivántató ereje előidéztethessék.egy
theakanálnyi busgarsó (Sprudelsalz) adatik hozzá. Minden megrendelések
ásványvízre, bazgárRÓ s bozgárszappanra 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, fűzve 4 ft. Diszkötésben6 ft.

Guliot Ferencz. Az angol forradalom történtté I. Károly haláláig, ford. dr. Fésűs
György. 1866. Czimke'pes k. (492 lap, 8-rét) fűzve
2 ft.
1868. évi július — deczemberi folyamára.
Diszkötésben . .
3 „
(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. Az egyik eredeti képekkel dúsan
Horváth Mihály. Magyarország történelme. Uj dolgozat. Hat kötetben.
illusztrálva; a másik „Országgyűlési Beszédtársra! s más rendkívüli
Tartalom:
mellékletekkel bővítve.)
I. kötet: A magyar nemzet Európába költözésétől 1301-ig (50L lap, 8-rét).
II. kötet: Az Arpadház kihalta-ól, a mohácsi ütközetig. (763 lap, 8-rét).
III. kötet: A mohácsi ütközettől a linci békekötésig 17_>5 lap, 8 rét).
IV. kötet: I. Ltopold trónra léptétől a szathmári békekötésig. (544 lap, 8-rét).
V. kötet: Károly trónra léptétói II. József 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 Ruil 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- ív'pót trónra léptétől, a bécsi congressusig (4; 2 lap, 8-rét).
A ket lapra együtt:
1. 2. kötet, ;üzve 6 ft. — 3. 4. iotet, fűzve 5 ft. - ő. 6. kötet, fűzve 5 ft.

Előfizetési feltételek:

Országgyűlési emlékkönyv. 1866-1807. Szerkeszti Farkas Albert. 1867. Hatvan
képpel. (650 lap, 4-rét) boritékba fűzve
5 ft.
Szilágyi Sándor. Erdélyország története, tekintettel mivelődésére. Két kötet. Czimképes kiadás. (XVI, 464; VIII, 512 lap, 8-réi) fűzve 4 ft. diszkötésben 6 ft.
Sevorényi József. Magynr irodalmi szemelvények. Kézikönyvül a felgymnasiumi
V—VIII. osztalyi ifjúságnak a magyar njelv- éa irodalomban oktatására, egy
kőmetsietü táblával. 1866. (XXXI, 734 lap. nagy 8-rét) . . . . 3 ft. 60 kr.
Toldy Ferercz. A magyar koltétzet története az ős időktől Kisfaludy Sándorig.
Második javított kiadás egy kötetben. Czimképpel (XVI. és 476 lap, 8-rét fűzve
2 ft., disz^ótt^ben . •
3 ft.

Félévre (július — deczember)
5 ft.
Csupán a Vasárnapi Újságra:
Félévre (július—deczember)
3 ft.
Csupán a Politikai Újdonságokra:
Félévre (július—deczember)
2 ft. 5 0 kr.
Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tiszteletpéldánynyal
szolgálunk. §^"" A pénzeslevelek bérmentes küldése kéretik.

(2-3)

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

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

"

Tamás.
(+ 1708.)

Megismertettük volt e lapok közönségével a
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 népszerű vala e név a kuruczvilágban, s legkivált a Tisza vidékein; össze volt
azzal kapcsolva a Rákóczi-féle ezabadság-háboru
eredete; főként az első években sűrűén hangozott,
de később sem homályosíthaták el azt a mindinkább diadalmaskodó fejedelem köré sereglett országnagyok régi hirű 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, Rákóczi 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
^Blll
törvényeit lábbal tipró, a magyart
^ÜS
sanyargató németek ellen. Az or^ |
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 háborúra 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 őket: 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 Boné 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
fölkelők 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;
néhány nap múlva 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, azt is, 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

í I ,..Ü.-
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Medgyes hosszú, véres, de végre is diadalmas vívásában (1705. míjus—július), azután Szeben körűi-zárolásában. Öszszel Herbeville Erdély felé
törvén, a kuruczok Zsibónál állottak eléje, holott
is nov. 11-kén vivatott a nagy ütközet. A gyalogság — közte Esze Tamás ezrede — mint tudjuk,
elkeseredetten vedé a félig-meddig elsánczolt
szorost; sűrű tüzeléssel pusztítá a császáriak
rohanó hadát, és állását elvégre is csak a váratlanul jött oldaltámadás miatt hagyá oda. Mennyi
esett el a zsibói harczon Esze hajdúiból ? nem
tudni. „Az ostromon veszett, a mi veszett — irja
Bercsényi — azután talált róka berket magának".
Az inkább szétszórt, mint elveszett hadat
össze kellé gyűjteni. Esze Tamásnak csak Tarpa
vidékére kellett jőnie: hogy hazaszéledt, szeretett
hajdúit ismét csoportra verve lássa. A harczok által esett csorbulást az 1706-iki tél nyugalma alatt
bőven kiegészíté. Ezrede teljes számú vala, s ő fáradhatlanúl gyakorolá őket, naponként tartván mindenféle fegyvergyakorlatokat. 1706. tavaszán újból
Erdélybe küldetett, hol a vitéz, deelbizott, liázsártos és túlságig vakmerő Csáky András parancsnoksága alatt Déva és Hunyad várait ostromlá.
B. Tige cs. tábornok kiütvén Szebenből: Csáky
vigyázatlan vakmerősége miatt két izben is, Magyar-Létánál, majd Szilvásnál fölveré őket, honnét Esze jún. 8-kán Abrudbányára vitte sokat
vesztett s meginkább hazaoszlott ezrede maradványát. A fegyverszünet épen jókor jött rá nézve:
hazatérhetett, rendbeszedheté zilált ezredet. Aug.
18-kán még Tarpán találjuk, honnét Orosz tábornoknak irja, hogy rendelete szerint nem mehet
Somlyó tájára, mert az estve kemény parancsot
vőn a fejedelemtől, „hogy mindgyárt, minden
késedelem nélkül hadaimat szedjem össze, és
egyeness;n Tokajhoz masírozzak." Ezredéből két
századot mégis Somlyó felé, Kővárba, s egyet
Kassába rendelt Rákóczi: a többivel Eszét Egerbe
helye/.é, melynek várát az Erdélyből tetemes erővel kijött Kabutin ostromától kellé biztosítni.
Rabutin a jól fölszerelt Egret nem meré
megtámadni; Kassát kisérlé meg. De a fejedelem
segélyére sietett kedves városának, » fölmenté az
ostrom alól. Rabutin Tokaj felé retirált. Bercsényi
hogy tiszai átmenetét nehezítse — feles hajdúsággal Tokaj alá küldte Esze Tamást, oly utasítással, hogy egy hajnalban, midőn módját látja,
— kivált a tiszai költözésnél — csapja meg Rabutint: mire ő egy, s Károlyi más oldalról ugyanazt teendik. Esze okt. 21 — 24-kén Mád mellett
álla rejtett állásban, 23-án összepuskázott a németekkel, kiket Mádtól Tállyáig visszavert; de az
átkelést akadályoznia Rabutinnak a tokaji hegy
lejtőjére helyezett ágyúi miatt nem lehetett. Károlyi tehát átrendelé a Tiszán Esze Tamást, kit
okt. 27Tkén hadastul Kis-Várdán, nov. 7. és 25-én
pedig Ér-Semlyéntt találunk.
I n piheuteté, újból, kéken egyenruházott ezredét, hogy új évre megint Erdélybe vezesse,
Szeben körültáborlására. B. Tige ez erősségből
kitört: de gr. Pekry tábornok utána sietvén—
Esze is vele voli — 1707. febr. elején Kocsárdnál
éjszaka véletlenül reárohant, s véres utczaiharczc/.al fölveré. A gyalogság különösen vitézül
küzde itt. Tige 1500, Pekry 440 embert veszteit
halottakban. Esze Tamásnak több zászlaja ott veszett az éji zűrzavarban. — Tavaszszal, nevezetesen april 19-kén, Szász-Medgyesen leljük Esze
Tamást, a honnét jún. 10-kén Pekryvel Szeben
szorosabb ostromzárolására Harsághoz, majd a
szebeni sánezba szállott. 1707. aug. ti-káról a harsági táborról ir Esze Tamás a fejedelemnek. Pekry
hadviseletével nem volt megelégedve.
E tábornok szept. 17 kén mind a harsági tábort, mind a verestoronyi sánezot üresen hagyá,
megértvén, hogy Rabutin Szeben segélyére Arad
felől 7000 válogatott vitézzel közeleg. O neki
sem volt ekkor több hada, 8 nem oly jól fölszereltek, kevésbbé gyakorlottak. Rákóczitól néhány
ezredet kapván segítségül Pekry, Rabutin elé
sietett; előhailát az ekkor már dandártábornok
Esze Tamás hajdúi képezek, a kikről Pekry már
szept. 4-kén irá: ,,az Esze Tamás hadához éppen
nem bízom, m t í r t az alig várja, hogy haza szabadulhasson ;" s mégis épen ezt a csapatot rendelé
előhadúlj hogy a kajáni szoroson támadja meo- a
közelgő Rabutint. Miután ezt — tán hajdúi kedvetlensége miatt*) nem vitte végbe, a szorosbul
csata nélkül visszavonult Esze: Pekry, ki azután
•) „Tagadhatatlan - irja Rákóczi ez esetről Ungvártt, szept. 28-kíín — hogy hadakozásunknak kezdetitül
folyvást, ily csekély ellenség ellen|nagyobb gyalázattal magunkat nem viseltük ; mert legalább kilütte az puskát, ha
szaladott is az had- de itt bálvrfny módjára nézte, s talám
fává változott, az Ovidius Metamorphosisa szerint".

a nyilt térségen Rabutinnal szembe szállni nem Véletlen halála ekkép történt. Visszatértek Nyitmert, őt elfogatta, s Rákóczinak bevádolá. Innen rára, a hol három ezred feküdt: Balogh Istváné,
a fejedelem fellobbant haragja, mely Szalay Lász- pozsonymegyei katholikusság és reformátusság
lónál (Magyarorsz. Tört. VI. k. 477. 1.) olvasható. vegyest; Esze Tamásé, szatmári és beregi kálviA fejedelem vizsgálatot rendelt; s Esze Ta- nisták; s az azelőtt Lóczy Endre, most Révay Imremás ártatlansága bebizonyulván, őt ismét ezrede féle gyalogság: tótvármegyékbeli katholikusok.
élére állítá. Okt. 23-kán a zsibói táboron leljük őt Május végén, vasárnapi isteni tisztelet alkalmával,
Károlyi alatt, a kit — nov. hónapon át ezredét a várbeli templomból miséről jövő Révayféle
Szathmárban újból kiegészítvén — decz. 10. és hajdúk ingerelni kezdek a szabad ég alatt, tábori
14-kéről Tarpáról, majd 27-kén Beregszászból papjok predikáczióját hallgató Esze Tamás refortudósít, hogy seregeit már útnak indította Felső- mátus hajdúságát. Az ingerlésből kölcsönös összeszólalkozás, majd birokra kelés, végre véres veMagyarországba, a fejedelem parancsa szerint.
rekedés
támadt. Esze Tamás, hogy szétválaszsza a
Esze Tamásnak önzéstelen hazaszeretetét,
vagdalkozókat,
közéjök ment, csillapítá őket.
öntudatteljes, határozott, férfias jellemét igen széAzonban
a
fanatizált
és mind jobban verekedő,
pen tükrözi vissza ama levél, melyet ez időben,
decz. 2-kán 1707. tarpai házától irt Rákóczinak. csoport szétrebbentésére, Balogh-e vagy Révay
rendeletéből? a várból seregbontó-ágyukat hoztak
Csak néhány sort belőle, hősünk jellemzéséül:
le, s mitsem tudván Esze köztük lételéről, közé„Értem vádoltatásimat: minémű excessusokat jök lőttek. A lövés oly szerencsétlen vala, hogy
viszek véghez a nemes hazában. Felséges Uram! egyik golyója a hű Esze Tamást — a ki épen egy
mellyik úri, nemesi, vagy közrenden valók me- csapat Révay-féle gyalogot csítított — leterité. A
részlettek a német igája alatt édes hizájoknak népszerű vezér ele3te miatt megrémült hajdúság
hasznára czélozó dolgot előhozni, annyival is in- rögtön szétugrott, Eíze Tamás holttestét magákább indítani, és Felségedet az idegeny országon val ragadván, hihető, eltitkolási czélból,
felkeresni? Romlását édes nemzetünknek nem béRákóczi Egerből május 30-kán gyors postán
hunt szemmel nézik vala-e? Mely alatt is én igaz
indítá
el Nyitrára főhadsegédét Máriássy Ádáhazafiúságomat megbizonyítani és hazámnak előmenetelit előmozdítani kívántam: most pedig miért mot, szigorú vizsgálat tétele s a bűnösök haditörakarnám romlását s javaiban fogyatását?! Hogy vényszék elé állítása végett.
tiszteim fegyver fogásra kénszerítették a lakosokat:
Esze Tamás ilyetén elhunyta után a fejedeszámot adok mélt. generális Károlyi Sándor uram lem, kedvencz régi hőse iránti kegyeletből, ezredét
pátensével; a kik közzűlök excedáltanak, adjanak nem adá másnak: hanem saját udvari palotás ezeszámot rúüa. De látom, csak becsületemet vadász- rével egyesíté, a melyben szolgálhatni minden
szák : mert úri és nemesi renden lévő uraiméknak magyar kitüntetésnek tartja vala. Magának Esze
ezerembűl szolgát nem adhatok, és a kiket (gya- Tamásnak emlékét pedig egy, egri táborán 1708.
logjai közül) lappongtatnak is, kötelességem sze- 25-kén kiadott: gyönyörű magyarsággal irt szarint nem szenvedem otthon lakni. Emlékezzék meg badságlevél által tiszteié meg. Előadja e levélben,
hát Felséged áhítatos fogadásárúi és előttem letött hogy tekintetbe vévén, hogy „midőn Mi, Isten csokötésérűl: engem, szegény szolgáját, minden hely- dálatos munkájából fejedelmi szivünket felgerjeszttelen rágalmazás miatt el ne vessen, — mert va- vén, ez hajdani dicsőséges magyar nemzet porig
laki énnekem becstelenségemben igyekezik, és azt letapodtatott szabadságának árva ügyét karjainkra
akarja, hogy mint a többi régieket, Felsé^edtűl felvállalánk . . . édes hazánkban való bejöveteelidegenítőének: nem igaz híve Felségednek és a lünktől folyvást nemes Szatmár vármegyében lévő
nemes hazának."
tarpai jobbágyaink és lakosok elsők vaiának, a kik
Nem a legnemesebb férfiúi önérzet nyilatko- mellettünk és édes hazájok mellett fegyvert kötzata-e e soro':ban ?• Ily hangon Rákóczival csak az vén, s életeket felszentelvén, minden veszedelbeszélhetett, kie fejedelem különös hajlandóságá- mekre jó szívvel mellénk adták magokat, 8 ebben
val dicsekedhetek. S valóban Esze Tamás ilyen most is állhatatosak ;" — ő teháthűségök jutalmául
volt. Rákóczi számos izben a kegyeletteljes hála a tarpai lakosokat minden jobbágyi terhektől és
hangján emlékezik meg a hadakozás kezdetekor szolgálatoktól örökre fölmenti, hartmnezadok, vátanúsított hivségéről, kitűnő szolgálatairól. Eb- mok, kilenczedek és tizedek fizetésétől fölszababéli érdemeiért még némely hibáit is szívesen el- dítja, olyan szabadokká teszi, mint a minők a hajduvárosokban ,,és más szabad-helységekben lakó
nézé.
Esze Tamás, miután dandárának némely más vitézlő rendek ;" helységüket várossá emeli, vásári
csapatait is — pl. az Almássy-ezredet — rendbe- és regale jogokkal ajándékozza meg stb. S igy
szedte: 1708. január elején maga is megindult ez- folytatja: „El nem hallgathatjuk, sőt most is friss
rede után, s azt a Szepességből Liptón át Baj- emlékezetben tartjuk néhai Esze Tamás, ezer édes móczra vezeté ; itt vártuk rá Bercsényi hadipa- kapitány hívünk hűségét ezen közmunkánknak elrancsai, melyek őt ezredével együtt Nyitrára, kezdésében, és a privilégium kiadásának fundamenBottyán tábornok parancsnoksága alá rendelek. tumát; kire nézve Esze família részére mindaddig,
E vitéz és edzett vezér alatt vivta Esze Tamás míglen arra alkalmatos személy azon nenzetségutolsó hadjáratait. A Vág vize egész tavaszon ben találtatik: a tarpai kapitányság adattatik
áradt: mégis gyakran általcsapdoztak rajta ki- ugyanazon famíliának külön diplomája erejével,
sebb csapatokban, a németek erődített hadvona- most pedig nemzetes és vitézlő Esze János hilaira; igy foga el egy Nyitráról küldött merész vünk (Tamásnak bátyja és alezredese) fogja éltig
kuruez csapat februárban gr. Stahremberg cs. tá- viselni."
bornokot. Galgócz városát pedig ostrommal megíme, ily szép emléket állított az érdemet
vevék, hol Esze és hajdúi nagy keménységgel vi- méltányolni tudó fejedelem a hű Esze Tamás emselték magokat. April 21-kéről 1708, Nyitráról lékezetének!
irja Esze Tamás Károlyinak: „Hadi dolgaink
De a nép sem feledhető el kora sirba hanyatitten jól folynak, mert mindennap hordjuk a né- lott vezére nevét, a ki kezdője volt a dolgoknak.
metet; a leopoldi sánczát elhányatta, a szeredit és A háború hanyatlásának éveiben is fel-felhangzott
többeket is mínával körülfogta : mihelyt a Vág még a Felső-Tisza táján a rég elhunyt E « e Taapad, azonnal indul (a német), és felvetteti őket. más neve; és mikor a szatmári szerződés megkötteEddig is nem merészlett volna maradni, ha az vi- tett, a kibujdosott Rákóczi után sóhajtó nép Esze
zek nem volnának nagyok".
Tamás árnyával fenyegette az egyezmény szerzőValóban ugy volt; mert a Vág árja apadtával jét, énekelvén:
Bottyán az egész Vágón túli földről elűzé az
„Megfizeti még az árát az árulásnak.
ellenséget. Május havában pedig hadtestének jaMegboszulja maradéka Esze Tamásnak, —
vat összevonva: egyszerre három felől beütött
Ugy lészen még dolga néki, miként Júdásnak!"
Morvaországba. Seregének jobb szárnya — mintegy 3000 ember — Ocskay Lászlóval egy cheMindezek élénken mutatják, mily szolgálatovaux legers ezredet vert meg, öt zászlajokat elkat tőn a hazának, s mily maradandó nyomot hanyerve, s számos rabot ejtvén, Stampsent fólégette.
gyott maga után a nép emlékezetében a RákócziA balszárny Stuelnig és Vesternig száguldozott,
forradalom egyik megkezdője — Esze Tamás.
e két várost bevette, feldulá, ellentállott lakosait
Itt közlött arczképe, mely igazi magyaros,
felkonczolván. Bottyán maga a derék sereggel,
8000 emberrel — köztük Esze Tamás, Csajághy marezona vonásait, merész tekintetét hiven tükrözi:
János, Andrássy Pál, Révay Imre gyalogjaival — egykorú aquarell-festményben egyik lelkes utódSetin várát vévé ostrom alá; a kaput Csajághy jánál Szatmáron létezik, kinek szívességéből juhajdúi fejszékkel vágták be, holott a kuruezság tottunk hozzá. Esze Tamás e képen aranyzainóros
berohanván, miután a parancsnok — egy morva vörös dolmányt s fején ezredesi rangját jelentő
gróf — elesett 500 főnyi őrségével, az erősségben aranypaszomántokkal díszített csákós- süveget
Thaly Kálmán.
fölhalmozott nagy zsákmánynyal megrakodva tért visol.
viszsza hónába a győzelmes magyar had.
Esze Tamás ekkor harczolta utolsó harczát.

Szenté

Pál.

(Genrtkép )

Jár hidegben, jár melegben,
Télen, nyáron köpönyegben.
Felfogadta, hogy halálig
Soha tőle meg nem válik.
Elmerengve megy az utczán,
Billeg-ballag, meg-megáll —
A világnak egy nagy bölcse:
Szenté Pál.
Az ő régi hitvallása:
A lelkeknek vándorlása.
„Meg ne öld" — szól, valahol lát
Üldözött legyet vagy bolhát —
„Nincs-e bennök ősöd lelke,
Nem tudod." így prédikál —
A világnak egy nagy bölcse:
Szenté Pál.
Ha gabnáját learatja:
Nem marad el áldozatja.
Bárha öt keresztje termett,
Mégis abból meggyujt egyet.
S nézi, míg az áldozatnak
Hála füstje égre száll —
A világnak egy nagy bölcse :
Szenté Pál.
A szél szárnyán száll a szikra,
Egy keresztről a másikra.
És mindnyája lángra lobban, . . .
A szomszédok szíve dobban . . .
összefutnak. „Félre innen;
Áldozok." így kiabál —
A világnak egy nagy bölcse:
Szenté Pál.
Néha széles kedvre gerjed,
Csak nevot bút és keservet.
Nagy kalapját félrecsapja,
S esze ugy áll, mint kalapja.
Sajátságos, eredeti
Aztán a mit most csinál —
A világnak egy nagy bölcset
Szenté Pál.
Seprűket hord im rakásra,
S fölczipeli a padlásra;
Sorba, rendbe rakja szépen,
S gyúl szerelmi láng szivében.
Bennök egy-egy szép leányt lát,
Bűvölt szíve lánginál —
A világnak egy nagy bölcse:
Szenté Pál.
Egyik Örzsi . . . másik Trézi . . .
Elragadva nézi, nézi . . .
Tánczra készti indulatja,
Mindeniket megforgatja.
Járja, járja Örzsikével,
Míg szépecskén földre száll —
A világnak egy nagy bölose:
Szenté Pál.
Losonczy László.

Szerbia állami és társadalmi életéből.
in.
Fővárosi élet Szerbiában.
Forduljunk már Belgrád történeti nevezetességeitől s környékének meglepő tájképeitől, benső: társadalmi és szellemi életéhez.
Lépjünk legelőbb is Belgrád leghosszabb
és legélénkebb utczájába, a fejedelmi palotához vezető „Terazia"-ba. A szerb főváros
e föutczája egész hosszában platánokkal van
beültetve s néhány év múlva már csak azért
is igen kellemes és keresett sétánynyá fog
átalakulni, mivel e városban a hőség még
tavaszszal és őszszel is átlagosan'15 fok,
nyárban 25, rekkenöbb napokon pedig,
föképen ha keleti szél uralkodik, 27 — 31
fokra is felhág Reaumur szerint, mig aztán
estére egész 11 fokig süllyed le. E gyorsan
váltakozó légmérséklet s az üde, tiszta forrásvíznek majd minden városrészben oly
annyira érezhető hiánya, s végre még az
éretlen gyümölcsök mértéktelen fogyasztása
is okozza ama sok betegséget, legtöbbnyire
lázakat, melyek a forró évszakban a ben-

szülötteket, de még inkább az éghajlathoz
nem szokott idegeneket annyira kínozzák, s
Belgrád 10 orvosának és 4 gyógyszertárának bőséges foglalkozást nyújtanak.
Az utczai sürgés-forgás Belgrádban igen
korán kezdődik. Oly órában, mikor még
nyugati hölgyeink a legédesebb hajnali álombam ringatóznak, a Terazia már tömve van
belgrádi házi nőkkel és többnyire „sváb"
szolgálókkal, meg férfiakkal, kik olasz török
szokás szerint magok végzik a bevásárlásokat a ház és konyha számára. S pedig e fér
fiák nemcsak az alsóbb osztályokhoz tartoznak ; gyakran láthatunk kereskedőket, sőt
hivatalnokokat is, kik egyik vagy másik
alkudozó uri növel egy-egy szép darab hús
miatt versenyre kelnek.
A szingazdag vásári forgalom gyúpontját az a csinos kút képezi, melylyel Milos
fejedelem 1861-ben a hosszú utcza közepét
földiszité. A szerb főváros ezen első monumentális kútjának épitészeti izlése a lehető
legcsinosabb, de nem mondhatnók ezt arról
az uj tetőzetről, mely a bombázás alkalmával lelőtt kő-díszedény helyett a kút tetejét
koronázza. Kitűnő vize a rakoviczai klastromtól van oda vezetve.
Az élénk, tarka vegyületü vásári forgalmat a Terazián, hol már csak a falusi árusnők csinos, nemzeti viselete is igen barátságos, kedves képet nyújt, nem kevésbbé
emelték ezelőtt a bevásárlás végett kijáró
török csauszok és katonák is. Az az évi adó,
melyet Szerbia a portának fizetett s fizet
jelenleg is, akkor itt kamatostól visszakerült
az országba.
Ritkán hatolhatnánk végig a Terazián, a
valóban fülrepesztő zsibongás- és kábító
tolongásban a nélkül, hogy teknöt, fatálat,
kanalakat s több efféle faedényeket áruló
vándor czigány-csapattal ne találkoznánk.
Mindnyája keresztyénnek tartja magát.
Mig Szerbiában a félhold uralkodott, közöttök is volt elég mohammedán, de azok vagy
elköltöztek a török lakossággal együtt, vagy
ha tán ott maradtak is, most már keresztyéneknek vallják magokat, azon általánosan
ismert s hazánkban is hiven követett elvöknél fogva, hogy ők mindig azon város vagy
falu vallását követik, a melynek határán
ideiglenesen, vagy folytonosan tartózkodnak. Sajátságos egy nép ez a czigány! Élénk,
vidám s egyszersmind búskomoly; érzéki,
boszuvágyó, a mi mások előtt szent, ö azt
semmiben veszi, minden kényelmet megvet
s csak is a henyélést kedveli, s mégis mindenre alkalmas és ügyes, a mi különös erőfeszítést vagy kitartást nem kivan. Egyszerű,
kezdetleges szerszámaival mindent meg tud
csinálni. Nincs foglalkozás, miben öt használni ne lehetne. Törökországban épen ugy,
mint nálunk, övék a zeneművészet kizárólagos monopóliuma. De gyakran találkozhatunk czigánynyal a bojárok, pasák és mudirok
előszobáiban is, mert mindenütt hasznossá,
szükségessé, néha meg épen nélkülözhetetlenné tudja tenni magát, mint lókereskedő,
kocsis, kerekes, kovács, lakatos, szabó, mint
szolga, szakács, mészáros, tánezmester és —
hóhér!
A mily nélkülözhetetlen disze a szerb
férfinak a fegyver, épen oly nélkülözhetetlen, sőt — ha lehetséges — még nélkülözhetetlenebb dísznek látszik a szerb nőkre
nézve a lehető leggazdagabb fő- és nyakékesség. Már hogy aztán az valódi-e vagy
hamis, ilyesmivel a szerb falusi szépség nem
igen törődik. Különös kegyben részesülnek
nálok azok a cseh üvegekkel díszített hamis
ékszerek, melyeket mostanában Bécs külvárosaiban oly kitűnően készítenek. Holmi
csekélységért, egy-két páráért (legapróbb
török váltópénz) sokszor egy félóra hosszat

is elalkudoznak a türelmes s minden elmésséget és böbes; i lüséget előszedő kereskedővel. Öltözetének többi s mindenesetre
tartósabb czifraságait: a szép s általa festett
gyapottal híraezett inget, a gazdagon díszített előkötenyt, a tarka mintázatú harisnyákat, sőt még csinos kis bocskorát is maga.
készíti el a szorgalmas szerb parasztnő mezei
munkája mellett.
A városban már épen az ellenkező kezd
mutatkozni. Ott már a konyhát nyugati mód
szerint rendesen szakácsnéra bízzák, a kit
legtöbbször Ausztriából vitetnek oda. A
főváros szerb nőinek egyetlen és legfőbb
törekvése oda irányul, hogy feltűnő czifrálkodásuk által másokat túlragyoghassanak.
Gyakran lehet jelentéktelen kiskereskedők
nejeit a legfinomabb selyembe és drága
prémbe öltözve, fejőket s nyakukat koronán
aranyokkal díszítve látni. A délelőttöt rendesen a pipere-asztal mellett töltik el, mert
öltözködésök, a hajfürtök és szempillák szokásos festegetése s egyéb mindenféle csecsebecsélgetések miatt, felette hosszasan tart,
mig aztán a délutánt kölcsönös látogatásokra
szentelik. Ilyenkor egy csésze kávé s egy pár
darab sütemény mellett órákig elfecsegnek,
s még pedig, minthogy Belgrádban hiányzik
a kellő képzettség, mely más fővárosokban
a társalgásnak folytonosan tárgyat szolgái tat, igen természetes, hogy egész társalgásuk nem egyéb haszontalan városi pletykánál. Örvendetes, de ritka kivételt ez átalános
szabály alól csakis a külföldről odaszármazott nők vagy a külföldön nevelt fiatal hölgyek képeznek.
Az ízléses, állandó és kényelmes építmények szükséges voltát Belgrádban is kezdik
végre belátni. Mostanában sok, jelesen képzett építész költözött oda és már akárhány
csinosan épített egyemeletes vagy földszinti
lakházat láthatunk ott, melyek belől is valóságos európai kényelemmel és Ízléssel vannak
berendezve. Mig a többi szerb városban a
zongora a legnagyobb ritkaságok közé tartozik, addig Belgrádban már majd minden
jobb házban van egy s a zongora-mesterekkel természetesen az idegen nyelvek tanítói
s a német és franczia nevelőnők is csak
beszivárognak idővel.
De bármily hatalmas lépéseket tett és
tesz is a szerb főváros a művelődés és előhaladás ösvényén, a főbb vonásokban mégis
csak hü marad netnzeties jellegéhez és szokásaihoz. A magas műveltségű tanácselnök
vagy miniszter lakában épen ugy, mint a
legszegényebb földmives kunyhójában egyaránt szivesen fogadják a látogatót, akár
ismerős, akár idegen legyen, és a kávé vagy
másféle hevítő vagy frisitö ital sehol sem
hiányzik; legfeljebb csak annyiban mutatkozik némi különbség, hogy egyik helyen
díszesebb, drágább, a másik helyen pedig
tán szerényebb, szegényesebb csészékben és
edényekben hozzák fel azt. A keresztelést,
lakodalmat, temetést, ünnep- és böjtnapokat
itt is épen ugy, mint amott, hasonló pontossággal és hűséggel tartják meg, melyet a
régi, hagyományos szokás követel. A ház.
védszentjéuek ünnepét, a „slava"-t a fővárosban is az egész család legszebb ünnepeként ülik meg épen ugy, mint a legegyszerűbb faluban. A szerb saját lakában és
családja körében keres és talál fel mindent,
innen van az a hatalmas ösztön, hogy
bármi áron, ha csak lehetséges, házat szerezzen magának, s akkor aztán ahoz hűségesen ragaszkodjék. Ennek a kegyeletes ragaszkodásnak elég szóló bizonysága lehet az
az eset, mikor egy Mizsa nevű milliomos
neje sehogy sem akarta rá adni magát, hogy
megszokott szerény lakát a neki ajánlott
kényelmes palotával fölcserélje.
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A szerbek, ide értve a műveltebbeket és a fejedelem, a tanács és a miniszterek is
vagyonosabbakat is, még mindig nem tud- jelen vannak; délután pedig játékkal, zenéják levetkőzni azt a török szokást, hogy vel és tánczczal ünneplik meg. Az ünnepélyházaikban bezárkózva éljenek. Az ebédre nek legfőbb kellemét, falusias jellegét a
vagy vacsorára-hivások ritkán lépik tul a szomszéd falvak paraszt fiatalságának részlegközelebbi rokonok nem igen széles körét. vétele adja meg. E napon a véletlenül jelen„Nyilt házat", a mi európai fogalmaink sze- levő idegennek legpompásabb alkalom kinálrint, a fejedelmet és külföldi konzulokat kivéve,
majd senki sem tart. A
konzulok, miként általában az idegenek, a társadalmi érintkezés és közlekedés tekintetében pusztán csak az egymás iránti
kölcsönösségre vannak
utalva. E körülmény a
társas élet és időtöltés
kedvelőire nézve már csak
azért is szerfölött unalmas lehet, mivel a nyugati városok nyilvános
mulatságai, a hangversenyek, szinházak, tánczvigalmak stb. Belgrádban
most még csak a kezdet
nehézségeivel küzködnek.
Van ugyan már egy „dalegylet"-ök,mely évenkint
egynéhány meglehetősen
látogatott zeneelöadást
tart, de a katonai zenekar hangversenyei, melyeket nagyobb ünnepek
elöestélyén a fejedelmi
palotában, az ünnepély
napján pedig a nagy kaszárnya udvarán a köSpanyol tánczosok. I.
zönség ingyen élvezhet,
még most is népszerűbbek. Ilyenkor aztán kozik arra, hogy a Szerbiában lakó különa tanácsépülettel, szomszédos sétahelyek a böző népfajokat, a szerbeket, bolgárokat és
belgrádi előkelő világ gyűlhelyeivé válnak. oláhokat, sajátságos szokásaikkal és nemzeti
A szerb nők valóban elragadó toilette-jei s viseletökben tanulmányozhassa a nélkül,
a hasonlóan csinos katonai egyenruhák meg- hogy fölkeresésökre Belgrádot el kellene
lepő változatos képet nyújtanak. A két nem hagynia. Némely falusi szépség meglehetős
közti érintkezé s meglehetős fesztelen, noha távolról jött az ünnepélyre, de azért mégis
még a belgrádi
középosztálynál és a vidéken a nők helyzete egészen
más, mint nyugaton.
Látni való,
hogy a szerb
főváros „hautevolée"-ja jobb,
nemesebb és
hasznosabb
mulatság hiányában csak öli,
pusztítja szabad idejét (pedig majd minden ideje szabad), a nélkül,
hogy azt valóban élvezni s
kellemesen tölteni tudná. De
szálljunk le a
magasabb körökből s nézzük meg, hogy
mulat a középSpanyol tánczosok. II.
sorsu lakosság
azon a nagyszerű népünnepen, melyet a bel- bátran, ki nem fáradva lép a kolo-körtáncz
grádiak minden évben april 25-kén szoktak soraiba, hogy azután mátkája vagy fivére
megünnepelni künn a szabadban, Topcsider karján a számtalan, zöld ágakkal és nemzeti
közelében.
lobogókkal díszített vándor korcsmák és
Szent Márknak, az egyház védszentjének laczikonyhák valamelyikében egy csésze
nevenapját, minden évben, april 25-kén dél- kávéval s egy pár darab süteménynyel, akár
előtt ünnepélyes isteni tisztelettel, melynél egy pohárka borral vagy rakiával (pálinka)

magát fölfrisithesse. Különösen meglepő és
dicséretreméltó ennél az ünnepélynél s más
hasonlóknál is az, hogy soha sem történnek
holmi nagyobb, komolyabb következményű
kihágások. Általában véve a mértékletesség
a szerbek egyik főerénye, s bár nem hagyják
is magokat, ha jogaikat fenyegetve látják,
azért még ivás közben is
csak felette ritkán megy
a dolog szóvitából verekedésre át. A barátok közt
fölmerült cztvódást rendesen a legközelebb állók
is könnyen lecsendesithetik, ha jól szivökre beszélnek a perlekedő feleknek.
Annak az egy-két csendőrnek, a ki az ünnepélyen
ott lézeng a mulatozók
között, nagyon ritkán
akad alkalma közbelépni.
E napon minden kitárva és — hogy ugy szóljunk — egy rakásra halmozva áll az idegen szemlélő előtt, s ki a belgrádi
SzentMárk-ünnepet látta,
majdnem az egész országot látta.
Végre még egy furcsa
magyar népmondát mutatunk be olvasóinknak,
mely mind a szerbeket,
mind a velők érintkező
népeket igen sajátságosán akarja jelemezni.
Mint fölebb is érintettük már, a szerb nagy
hajlammal bir a kereskedésre s a házalás és alkudozás nemes mesterségéhez még talán a zsidónál is jobban ért.
Jellemzésére e tekintetben a következő monda forog nálunk a nép ajkán : „Mikor Krisztus urunk a kereszten függött, összegyűltek
ott Magyarország nemzetiségei és tanakodtak, hogy miképen keríthetnék hatalmukba az
üdvözitö holttestét. A magyar igy szólott: „Micsoda?
Soha se teketóriázzunk anynyit, hanem vegyük el erővel a
holttestet sanynyi az egész!"
Az oláh azt tanácsolta, hogy
itassák le az
örökét s mikor
azok elaludtak,
lopják el a holttestet. A tót
megvesztegetéssel akarta volna megnyerni
a Krisztus testét. A német
pedig egy alázatos kérelemlevéllel akarta
kieszközölni
azt a hochlöbliche hatóságtól.
A szerb ellenben azt m ondá:
„Legokosabb lesz, ha Krisztus urunk holttestét megveszszük, mert ki tudja, talán később jó nyereséggel adhatjuk el magunk is."
Ilyen adomák gyakran egész nemzetek véleményét tükrözik saját magok és más nemzetek jellemző tulajdonai felöl. Sárai Lajos-

Spanyol tánczosok.

Két képünk egy uri tánczospárt s egy néprészt nemzeti tánczo^ból állanak, nem is szótánczot mutat be. Amott egy guapo — Sevilla
lunk.
Akadunk e tekintetben a spanyol földön Macarena nevű városrészéből való uracs — egy
A nyelv és népszokások mellett a nemzeti
táncz is nem kis mértékben enged következtetnünk olyan jelenségre is, a milyenre egyebütt talán karcsú bolerával ugyancsak járja az olé gaditanot,
egyik vagy másik nemzet véralkatára, jellemére, sehol. Nevezetesen Andalúziában majd minden míg hátul a barbero czinczog nekik és rendes
tulajdonaira. Csak az ismeretesebb tánczok körül városnak külön táncza is van. Ilyen tánczok: az szokás szerint énekel hozzá. Büszkén, hévvel éa
szemlélődjünk s állításunk igazolva leend. A len- olé gaditano, jaleo, rondenna, malaguenna és a kaczéran foly a táncz itt, nem ugy, mint másik
gyel sebesen, szenveképünkön a nép között, hol az általánodélylyel tánczol; a né__
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sabban terjedt rondenmet azzal a gondtalan
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na járja. — Ifjú és
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csak énekszó mellett,
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mert még gitárosuk nem
galmával tipeg ide-oda,
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akadt. A többiek nézik
mely e nép egyik jellem^~ - ^ - "'_
őket s várnak a zenére.
vonása; a franczia csönHa lesz, majd Ők is
desen, udvariasan kezdi,
tánczra erednek, mert
de lármásán és ledéki tudna ellenállani a
ren folytatja, s maga
canna hangjának!
sem tudj a hogyan végzi;
a magyar nemzeti tánczMinthogy más népban méltóság jó kedvismertető
czikkekben
vei s olykor borongó
többször emlékeztünk
bánat önfeledt tűzzel
meg a spanyol tánczokegyesülnek.
ról, ezúttal elégnek tartottunk ennyit átaláDe nincs talán a vinosságban elmondani.
lágnak olyan tánczos
K. F.
nemzete, mint a spanyol. Mi e regényes,
gyönyörű földnek csak
viszontagságos történeA ránki fürdő.
téről, véres harczairól,
Természeti szépsékorán letűnt dicsőségégekben gazdag hazánkről és mindenek fölött
nak egy regényes pontbüszke nemeseiről tuját ismertettük meg ködunk. Erről szeretjük
zelebb e lapok olvasóiemlegetni s ezeket hozval: a Kassa közelében
zuk föl példaszóképen.
fekvő Bánk helység viAkiknek azonban megdékét. Most ismét inadta a sors, hogy színről
Topcsideri nyaraló, Belgrád mellett.
nen adunk egy képet a
szinre láthassák Andaránki fürdőről, mely e
lúzia elragadó vidékeit
és hasonlithatatlan népét, a Sierra Morena tündéri többi. Sevillában valamennyit tudják. Szintigy kis helység nevezetességét képezi.
Maga Ránk tót falu Abaujmegyében, minttájait és felnyúló magaslatait, Sevillát könnyü- külön tánczaik vannak az egyes tartományoknak:
vérü, vidám lakosaival, a történeti emlékek terhe Aragóniának, Valencziának, Galicziának, a bask egy 320, többnyire evang. lakossal. A helységtől
alatt roskadozó, bámult, vén Cordovát s a leírha- vidékeknek, s ezek közül legterjedtebb és legszebb 15 percznyi távolságra, kellemes, erdős hegyektatlan szép kék eget, mely mindezeket betakarja, a seguidillas. Általánosan, az egész országban től környezett völgyben fekszik a fürdő, összesen
azok legeslegtöbbet a spanyol tánczokról szoktak kedvelt tánczok: a bolero és fandango. Amaz a négy, természet- és vegytani sajátságaira nézve
beszélni. Az utazási könyvek ^legnagyobb része régibb, még a tizenhetedik század elejéről, emez egymáshoz nagyon hasonló forrás van itt, kettő
Ránk, kettő
ezekről szól.
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pedig Herrlein
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helység hatálatkozik a spa_j-_
rán , melyek
nyol nép szive,
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közönségesen
lelke, termes^~ ~
ránki
forrásokszete.
nak neveztetAkadhatni
**~
nek. A vidék
is ám a spanyol
;
gyönyörű
teföldön tánczo"^
kintete, egyeeokra,tánczossülve a vizek
nőkre mindenkitűnő hatáfelé. A legkiaával, évensebb kirándukint ide vonzlás, összejöveza a szomszéd
tel nem esik
megyék lakomeg táncz nélsait, ugy hogy
kül. Minden
« fürdőt látosarokban ólálgatottabb
kodik egy-egy
gyógyhelyegitáros, vagy
ink közé soajánlkozik
e
rozhatjuk.
gy-egy vak
A fürdő a
hegedűs. Megpeklini kincsvan a zene, rátári uradalomzendül a polo,
hoz tartozik,
olé vagy rons 1858 óta a
denna; a lekincstár sokat
gény derékon
tett annak felkapja a leányt
virágoztatásáéskészatánczra ; a vendémulatság. A
gek számára
bailes de cankét csinos uj
dil — a népépületet rakabálok — oly
ta s a régit kinagy számmal
javittatá. Ezetartatnak
ken kivül mamindenütt, de
gánosoknak is
Ránki fürdő (Abaujban.) - Greguss János eredeti rajza.
különösen az
vannak
ott kiörökifjú Sevillában, hogy a tánczolni szeretők csak győzze- pedig csak a tizennyolezadik végéről való. Idegen sebb-nagyobb épületei a vendégek befogadására.
A források vize tökéletesen tiszta és színtelek eljárni beléjök. Az idegeneknek öles fal- földön, szinházaknál az utóbbit gyakran szokták
len,
s
csak akkor zavarodik meg kissé, midőn eső
ragaszok jelentik, hogy itt vagy amott táncz- tánczolni.
,
akadémia tartatik, hol egy-egy ügyesebb tánIlyen tánczos nép a spanyol. Es táncza meg- vagy zivatar közelget; szaga a szénsavon kivül a
czos vagy tánczosnő már mesterségesebb ugrá- felel jellemének: csupa tűz, csupa hév, csupa ön- kőolajat is elárulja, de még sem kellemetlen; ize
sokkal mulattatja a kiváncsi nézők szemeit. A feledtség és kevés kivétellel mégis csupa — büsz- kellemes savanyu, kissé összehúzó és kőolajnemü.
8
zinházak balletjeiről, melyek szintén nagyobb- keség. A spanyol itt sem tagadhatja meg magát. Hévmérséklete -+- 10° R. Sárgás-barna üledéket
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képez s a fehér ruhákat is ilyen színűre festi. E
gyógyvizek használatát leginkább gyomorbetegségekben, s innen származó nyavalyákban, mint
pl. hideglázban, sárgaságban, komor-kórságban
stb. ajánlják.
R.

1Í

munkát kell végezniök, bilincset hordani, sőt még
legnagyobb részének hetenkint egy- vagy kétezer
böjtölni. Az ilyen élelmezés nem egyéb lassú éhhalálnál, a mint valóban is az. Javasolja a bi'.ottmány a többek közt az étlap megjavítását, s ezt
az emberiség nevében követelnünk kell.
A nagy-enyedi fegyház csinos kis intézetnek
Egy nagy fontosságú társadalmi mondatik
s legnagyobb hiánya, hogy a nőfegyenkérdés.
czek pusztán férfi-felügyelet alatt állnak! A női
felügyelet behozatala részletcsen ki van dolgozva
Kétségtelenül nagy fontosságú társadalmi s eszméjét mi is helyeseljük, mert ugy a bánásmód,
kérdésnek tartjuk fegyintézeteink állapotát, mert szemérem, mint az oktatás tekintetében nővel kéteszközök bár azok a társadalmi jogrend sértőinek ségtelenül csak nő tud bánni legjobban. A testi
érzékeny büntetésére, de eszközök egyszersmind büntetés alkalmazását — ha ugyan férfiaknál
a megtévedtek s rögzötteknek látszok lehető javi- ezúttal még eltörölhetőnek nem látszott, — nőktására, mert emberről föltételeznünk nem szabad, nél azonnal meg kellett volna szüntetni.
hogy mig él, megjavitható s a társaság hasznos
A legsúlyosabb fegyenczek számára rendelt
tagjává képezhető ne legyen.
illavai fegyintézet leírásából az látszik, hogy az
Több ismertetést közlött már lapunk egyes igazgató a gondjai alá bízottakkal mit sem törőfegyintézetek állapotáról s ezért örömmel szólunk dött ; rendetlenség, piszok, tivornyázás a kantinmost tüzetesebben a tárgyhoz, miután igazság- ban (korcsmában) ugy a fegyenczek mint őrök
ügyminiszterünk is átláván e kérdésnek társa- közt, ez az mit olvasunk. A lelki ügyekről való
dalmi nagy fontosságát, kiadta a Csillagh László gondoskodás eddigi mérvét eléggé jellemzi azon
osztálytanácsos és Tauffer Emil tiszt, fogalmazó tény, hogy a nazarenusok felekezete az intézetben
által készített ,,Hivatalos jelentést az országos számos proselytára talált, s hogy ilyenek máig is
fegyintézetekről 1867-ben."
vannak.
Nagy nyereségnek fogjuk tartani, ha a miAz ország legnagyobb fegyintézete a lipótniszter ígérete szerint e fontos tárgyban ezután vári, mely 1000 egyént képes befogadni s tisztarendes évi jelentések tétetnek, mert a nyilvános- ság tekintetében a kívánalomnak megfelel. Leginság nemcsak azért szükséges alkotmányos orszá- kább megrovatik ennél a bérlő azükkeblüsége, ki
gokban, hogy a közönség a kormány intézkedései- nagyobbára oly munkákat folytat, melyeknek meghez hozzá szólhasson, hanem hogy a még kevéssé tanulása a fegyenezek hasznára nem válik, mert
ismert eszmék népszerűvé váljanak. Évenkénti kiszabadulások után annak segélyével megélni
statisztikai jelentéseket bocsát közre Németalföld, nem birnak.
tívájcz, Olaszország, Baden, Poroszország, legA mária-nostrai nöifegyintézetben, mely apáújabban Szászország s Amerikának némely álczáknak
van bérbe adva, aránylag leginkább urallama. Ideje volt, hogy nálunk is lerántassék a
lepel társadalmi viszonyaink ezen setét oldaláról. kodik a javítási szellem, de igen sajátságos azon
álláspont, melyet a nénék szerződésük szerint az
A jelentés első része börtön-rendszerünket államhatalommal szemben elfoglalnak, s mely nem
általánosságban ismerteti, s a többek közt igy annyira az alárendeltség, mint inkább a függetszól:,,A bűnök minden osztályának képviselői lenség jellegét hordja. 1858-ban talán czélszerü
vannak egy fegyházban együttlétre szorítva — lehetett ily viszonyt megtűrni, de alkotmányos
kik nemsokára a többi emberi társaságtól el- napjainkban vagy azt kell kívánnunk, hogy az álkülönitett, saját elvek s erkölcsök által vezérlett lomhatalom itt is birjon a más intézetek felett
külön osztályt képeznek. A legbátrabb, kegyetle- gyakorolt szabad rendelkezési joggal, vagy pedig
nebb s daczosabb viszi a kevésbbé merészek közt ha a nénék a jelentésben kijelölt pontok változtaaszót. A vallástan magvai legritkábban esnek tását elfogadni nem akarnák, a szerződés azonnal
közöttük termékeny földre, gúnynyal s ama szem- felmondassék.
telenséggel fogadják azt, melylyel a gonoszságA váczi fegyintézetet tartja a bizottmány legban rögzöttek a keresztyén hit tiszta, de szigorú alkalmasabbnak arra, hogy idővel példány-intéerkölcsét eltorzitni szokták, hogy mintegy saját zetté alakittassék, noha a vizsgálat alkalmával oly
lelkiismeretüket menthessék ki azoknak meg nem szomorú körülményekre talált, hogy a fegyenczek
tartásáért.
Itt köttetnek kölcsönös ismeret- a szó szoros értelmében férgekkel halmozva volségek, — sőt ha a büntetés szigora által megtör- tak. A reform azonban már megkezdődött, mert a
vén, javulva is hagyja egyikök a fegyházat el, erős többek között a Szamosujvárnál dicsérettel emiiakarattal becsületes munka után látni, fegyházban tett Czóbel Pál igazgató, ide helyeztetett át. A
ismert társainak ösztönzése, csábítása s fenyege- káros hatásúnak bizonyult átalány-bérleti rendtése ismét eltántorítja őt.
szer — a modern rabszolgaság — a szerződés leTgazolja ezen általános vázlatot a jelentés teltével itt szünend meg először s a bizottmány
második része, melyben az egyes álladalmi fegy- javaslata reményt nyújt, hogy a házi kezelés már
intézetek szomorú állapota kimélet nélkül festetik a jövő évben be lesz hozva.
le. Hét ilyen intézetet bírunk a Királyhágón
Az eddig előadott viszonyok káros voltát
inneni s túli Magyarországban; öt van a férfiak semmi jobban ki nem tünteti, mint azon körülszámára rendelve és pedig: Munkács, Szamosuj- mény, hogy az 1867-ik évben letartóztatva volt
vár, Iilava, Lipótvár és Váczon, kettő pedig nők 4222 férfi fegyencz közül csak 2970 egyén olyan,
befogadására t. i. Mária-Nostrán és N.-Enyeden. ki első félrelépésének következményét szenvedi,
Részletes rajzát mindenik intézetnek nem ad- a többi 1153-ról elmondhatni, hogy az először
hatjuk itt, de kiemelünk mégis némely nevezete- szenvedett fegyházi büntetés, az ott látott rósz
sebb pontot. A munkácsi fegyintézet a régi történeti példa tette másod, harmad vagy negyed ízben
nevezetességü várba van szorítva, melynek pincze- ismét rabbá: a népnevelés fokát pedig eléggé
szobái a régi kaszamatákat juttatják eszünkbe, jellemzi a statisztikai tabellákban kimutatott azon
nedves, piszkos, rendetlen üregeket s piszkos adat, hogy a fennemlitett összes számból 2310
fegyenczeket találtak itt a vizsgálók, hol a tiszta- egyén semmi elemi ismerettel nem birt, tehát taság a viz hiány miatt is alig valósitható; afegyen- nítást soha nem hallott.
czek arezszine beteges sárga, miután szabad,
Ez utóbbin segitni a népnevelés van ugyan
egészséges levegőt alig élvezhetnek, az intézet első fokban hivatva, de a hol az elkésett s a rósz
udvara ugyanis magas épületekkel van kerítve, következmény t. i. a bün már beállott, a büntetés
a sánezokban pedig a légváltozást a bástyák aka- végrehajtásának rendezéséhez tartozik az okot
dályozzák. Javasoltatik az intézet feloszlatása, s megszüntetni, hogy az okozat ujolag elő ne álljon.
ezt mi is osztjuk, főleg mivel az itteni létszámot Ugyan ilyen természetű a munka-nemtudás és
a többi intézetekbe lehet helyezni s Magyarország henyeség, mely annyi számtalan esetben vezet lasalsó vidékének fegyenczei Szamosujvárra könnyen sankint a bün pályájára.
szállíthatók; de kivitelét csak akkor szeretnők fogaEzen kérdések czélszerü rendezésére irányulnatosítva látni, ha előbb uszamosujuári intézetnél nak főleg a jelentés harmadik részében foglalt
el lesznek hárítva azon okok, melyek az ottani bor- javaslatok, a lelkészek, iskola, tanitás, tanítók s
zasztó nagy halandóságot előidézik, ilyenek pedig az intézetekben űzött munKákról, melyek a humaaz egészséges ivó viz hiánya, a kóróda-épületnek nitásnak józan felfogásáról tanúskodnak.
roszasága, a megromlott levegő, mely abból támad,
Helyes eszmének tartjuk a házi tanács alkohogy a fegyenczek mindnyája éjjel-nappal a szo- tását, mely intézetenkint az igazgató orvos, ellenbában végzi szükségeit, s a szerfelett csekély őr, lelkészből áll, munka-beosztási, egészségügyi,
élelmezés. Az utóbbira nézve olvassuk, hogy a fegyelmi, büntetési s kegyelmezési ajánlások felett
fegyenczek hetenkint kétszer kapnak 8 lat nyers határoz, s ez által nemcsak megszoritjaaz igazgaállapotban mért húst, napjára r>M font kenyeret, s tónak gyakran zsarnoksággá fajult legfőbb intézmikor hus nem jár, egy meszely vastag ételt, mi- kedési jogát, hanem a további helyi szükségletek
dőn pedig hus van napirenden, egy meszely levest, javításánál az illetékes egyének nézeteinek szabad
s ilyen táplálás mellett naponta 10 órán át nehéz kifejezésére tért enged.

A Királyhágón inneni s túli intézetek kor
mányzatának egyesítése a javaslat folytán már
megtörtént, s igy legelébbaz összes fegyintézetek
főfelügyelőjének kinevezését óhajtjuk, mert a tapasztalat megmutatta, hogy a csupán bureaucratikus kormányzás mellett a leghumánusabb rendeletek vagy fonákul, vagy egyáltalában nem vétetnek foganatba s minden csak írott malaszt marad.
Nagy horderejű ezek után azon ajánlat, hogy
minden intézetben annyi magán zárka építtessék,
mennyit két hónap alatt beszolgáltottak közép
száma tesz, hogy minden egyént büntetése megkezdésekor 2 — 6 hétig elkülönitni lehessen. Czélja
ezen intézkedésnek a büntetés szigorítása s az
egyén tanulmányozása, a mi által lehetővé lesz
téve egyszersmind az is, hogy fegyelmi büntetésül magán fogság használtatván, a testi fenyítés
végleg eltöröltessék.
A jelentés negyedik része 32 statistikai táblázatot közöl, melyek becsesek lesznek még akkor
is, midőn a börtönügynek a jelentésben előadott
anyagi oldala a jeleninéi magasabb fokon fog
állni, s melyek még eddigelé nálunk tökéletesen
ismeretlenek voltak.
Részünkről ismételve üdvözöljük s teljes érdeme szerint méltányoljuk az igazságügyi miniszter kezdeményezését; s nem tehetjük, hogy elismerésünket ne nyilvánítsuk a terjedelmes és kimeritő
jelentés összeállítói iránt is.

Az állatok beszéde.
(Vége.)

Tudjuk, hogy a zenészeti oktávában mily kevés hang van, pedig ebből születik minden nemzeti dal, minden opera, ez vezérli a különféle
tánezokat; ugy, hogy ha csak annyit engedünk
meg, miszerint a pacsirtának vagy fülemilének
hét hangja lehet, meg kell engednünk azt is,
hogy e hét hang számos módosulásai által egész
szótárt képezhet magának.
Ezen megjegyzések, érvek vagy nézetek csak
a hangokra alkalmaztatnak, pedig azt is tudjuk,
hogy gyakran a szem, az arczkifejezés, tagjártatás is élénken kifejezi azt, mit másokkal megértetni akarunk. A férfi vagy nő pillanatában le
lehet irva a szeretet, gyűlölet, félelem, boszuság,
sőt gyakran világosabban beszél a szem, mint a
nyelv. — S nem birhatnak-e ezen tulajdonsággal
az alsóbb rangú teremtmények is? A siketnéma
ujjaival, szája mozgásával, szeme jártatásával
épen ugy beszél, mint hű házi állataink nagyobb
része. Ily módon még a leghitványabb élő és érző
lény is közölheti érzeményeit társaival, mint szintén oly felsőbb lénynyel is mint az ember, midőn
azt megtámadja vagy attól megriad. De hogy
vájjon áll-e rendelkezésökre tagolt beszélési
képesség, mit azok fölfoghatnak, — az ember nem
Ítélheti meg; bármily éles legyen is hallásunk,
siket marad azon hangok megértésére; érzelmünk
nem szállhat le az ő kicsiny világukba. A pók az
ő száz szemével nem láthat engemet, ha hálójától
néhány ujjnyi távolságra állok; de vájjon, ha
beszélni tudna, jogosan állithatná-e, hogy én nem
állok ott, vagy azt, hogy én nem létezem? Nem
az én tökéletlenségem az, hogy ő engem nem vesz
észre. így másfelől nem lehet tökéletlenségnek
nevezni az ember részéről azt sem, ha nem láthatja 8 nem hallhatja azt, mit a kisebb állatok
látnak és hallanak. A kicsiny ázalag, mely előtt a
parányi csepp olyan, mint reánk nézve egy világváros, ismeretkörével aligha tud túlterjeszkedni
a csép vizén. Mily balgatag lenne, ha fölkerekednék s büszkén állítaná, hogy rajta kivül sem
nagyobb, sem nemesb lény nem teremtetett. Sem
én, sem más nem hallotta azt, hogy egyik légy
beszélget a másikkal, a bogarak társalkodnak
egymás között, sem pedig a madarak csevegését
meg nem érthettük: de azért meglehet ám az is,
hogy a légy csakugyan beszélt a légyhez, a bogár
a bogárhoz, a madár pedig világosan megérté
társának zengő dalát.
Ki ne tapasztalta volna, hogy a hollók és
varjak valósiígos tanácsülést tartanak. Egész csoportok gyülekeznek össze, hogy ítéletet hozzanak,
ha vájjon megbetegedett madártársuk fölgyógyulásához lehet-e remény, vagy véget vessenek-e
nyomorának, mert közöttük még nincsen orvos;.
továbbá, hogy nem C3empészte-e magát közéjök
egy másik csapatnak kémje, s nem tett-e oly
kihágást, mi törvényeik szerint büntetésre méltó?
A csoport esküdtszékké alakul át, elnökkel élén.
A levert, aggódó fogoly középre van állítva,
Elkezdődik a változatos ismételt, hol élénkebb,

hol gyöngébb károgás, határoznak néha húsz holta; a gyűlés pedig ezalatt nyugodtan vitatko több 1030 és 1000 szükséggel küzdő naponként
perez, néha egy órai idő lefolyása után, s az itélet zott tovább a privilégiumok megsértése felett. — jól lakhatott volna. És ide még nincsenek beleszámítva a katonák, sem azon egyének, kik hajukat
végrehajtás végett kiadatik. Ha a vádlott az ülés Mi még, hála istennek, nem vagyunk ennyire!
© (Óriás hid.) Omaha városa mellett Észak- maguk fodrozták és hajporozták.
végével a biró s esküdtek oldala melletc merészen
röpül el, hihetőleg fölmentetett; ha pedig az egész Amerikában a Missouri folyamra egy vashidat
csapat reá rohan — a mi pedig többször megtör- szándékoznak építeni, melynek hossza 2500 láb
ténik — csőrével vérzi és karmaival tépi szét, lesz és körül-belől 2 millió dollárba fog kerülni.
Részvény-láz.
bizonyos, hogy vétkesnek Ítéltetett, vagy oly A nagy nyugati vaspálya, mely az Atlanti-tengert
Pest, július 2.
betegségben szenved, melyből ki nem lábbadozhat. a Csendes-tengerrel köti össze, San-Francisko
„Nulla dies sine linea! Magyarul: egy nap
Ha a madaraknál ezen eljárásnak nyomaira aka- felé e hídon fog átmenni.
dunk, nem igazolja-e ez egyszersmind azt, hogy
0 (Korai házasságok.) Indiában a korai házas- sem telhetik el, melyen Buda-Pesten uj részvényazok egymás beszédét tökéletesen megértik?
ságok nem igen ritkák. Az anya férjhez adja leá- társulat ne keletkeznék. Sőt néha a részvénytárMikor a verebek szerelmi ügyeikben a fa nyát, mihelyt egy néhány hetüssé lett. Egy indiai sulatok termékeny mamája, a spekulálási és nyeágain hevesen csiripolnak, nem egymással beszél- lap a következő esetet közli: ,,Kumulapur falvá- részkedési vágy, egyetlen egy napon két eleven
getnek-e? S mikor ősz kezdetén a fecskék össze- ban egy apa 6 hónapos leányát férj he? adta volt, szülöttet is hoz napvilágra. Csak még egy néhány
jőnek, hogy előkészületeket tegyenek a déli égalji még pedig, a mi legkülönösebb, egy 25 éces vőle- hét s akkor aztán a bölcsőtől kezdve a sírig az
hosszas utazáshoz, nem közlik-e egymással esz- gényhez. A férj nemsokára azután meghalván, a emberek mindennemű életszükségleteit részvényméiket? Értesitik egymást, hogy a nyár elmúlt, nő 18 hónapos korában özvegygyé lett." — Ezt társulatok fogják betölteni. A gyermekruhakészitő
részvéaytársulatot a mekhanikus pólyatisztitó
nekik is vándorolni kell. Találkozhatik közöttök nevezhetjük aztán igazi fiatal özvegynek!
© (15,552 hordó tojást) vittek be a multapril részvénytársulat fogja felváltani, azután jön egy
olyan is, mely még maradni óhajtana, de a többiek
figyelmeztetik a hűvös időre, s a kisebbségben hó második hetében New-Yorkba; minden hor- Liebig-fóle anyatejkészitő részvénytársulat, azmaradt hódol a többség akaratának. Bármit cse- dóban 1000 darab tojás volt. A sok to.áskereske- után egy gyermekszopó-üvegdugó-, később egy
vegjenek is, de értik egymást. Minthogy még dés közül egyik hat nap alatt 2550 ilyen hordóval gyermeszopó-üvegfenék-,egy gyermekszopó-üvegeddig nincsen birtokunkban fecske-nyelvtan, sem adott el. Vájjon Pesten mikor fog ennyi elfogyni? nyakkészitő, egy gyermekeket járni tanító és gyers ez
pacsirta-szótár, ne csaljuk meg magunkat azon
** (Vas várak.) A nemzetek harczképessége meket beszélni tanitó részvénytáraulat
ámítással, hogy azért, mert mi őket nem értjük: napjainkban nem függ csupán fiaik vitézségétől s igy megy tovább egészen a részvény-koporsócsameg vannak fosztva a beszélési képességtől.
taktikai értelmiségétől. Nagyon befolyrá az illető varok-egybesrófolási társaságig. Utoljára minHa az emlősök s madarak világából, hol még ország iparbeli előhaladottsága is, ettől függvén den ember még lételét is részvénytársulatnak
a hangot elég hallhatólag kivehetjük, az alsóbb- a fölszerelési soknemü tárgyak jósága, mi nagy fogja köszönni.
,,Egy uj társulat születése rendkívül könnyen
rendű országba, a rovarok birodalmába ereszke- befolyással van a győzelemre. Az éjszak-ameridünk le, hol már a hangot csak nagyon nehezen, kai háború kezdetén már csak abból is az éjszaki- megy végbe. Ha két vagy három ember egy pohár
vagy néha egyáltalában nem halljuk,— még itt is aknak lehetett a győzelmet jÓ3olni, hogy nálok az bor vagy ser mellett összetalálkozik, rögtön alaakadhatunk némi beszédmódra, melyet vagy a ipar sokkal magasb fokra fejlett. — Különösen a pitó bizottmánynyá alakul át. Egy kissé gondolhang, vagy pedig tapintás és másforma jel eszkö- fegyverek készítésében a nagyobb tökély folyvást kozni kezdenek, hogy vaj' miféle ipartermék nincs
zöl. Vegyük föl például a méheket s hangyákat. növekedő fontosságúvá lesz. Az uj meg uj talál- még feldolgozva rész vény társulatok által és elhaMikor a méhek a kasban kiválasztanak egyet, mányok pedig az illető iparágakban messzehaladt tározzák, hogy ezennel a szifonok, csizmahuzók
oda állitják a bejárathoz s kötelességévé teszik, népeknél támadhatnak és fejlesztethetnek ki. és inggombok előállítását részvény-tőkék által
hogy csak saját véreiket bocsássa be: nemAngliában, London közelében ismét nevezetes fogják eszközölni. Csalogató felhivásokat bocsájvilágos dolog-e az, hogy az őráüásra a többiek experimentumot tettek, mely a hadfolytatás egyik tanak szét, nyomtatott és szóbeli reklámokat teráltal választatott, s köztársaságától törvényes nevezetes ágában, a várerőditésben korszakot jesztenek mindenfelé. Az alájegyzések csak úgy
fölhatalmazást, s hivatalos értesitést nyert? Ezt alkotó eseménynyé válhatik. A golyók, s külöaö ömlenek. A részvényeket vásárra viszik, a hol
pedig nem érhetik másképen el, mint beszéd által, sen az ujabb találmányu roppant nagy kaliberű csakhamar drága áron elkapkodják azokat. A
legyen az bár érintés, mutogatás, vagy lassú don- ágyuk golyói által könnyen rongálható kő- vagy szűken fizetett hivatalnok összemarkolászsza meggás. Mikor a vörös hangyák háborút indítanak a téglafalak helyett vas vértezettel ellátott kaza- takargatott filléreit, a házmester a maga kapufeketék ellen, mivel ezeknek gyermekeit fogságra mátás bástyák építéséről van szó. És csakugyan pénzét, az özvegy csekély vagyonát, hogy részvévivén, rabszolgákká tették, a háborút megelőzőleg Plymouthban az erődnek egy sziklán fekvő része nyeket vehessen, melyek a sovány négy vagy öt
rendes tanácskozások, előkészületek folynak. A már ilyen va3bástya, kazamatákkal és 18 ágyúval. procent jövedelem helyett húsz és több procent
hangyák harczát sokan látták, sokan irták meg. A kísérlet, melyet London közelében tettek az osztalékot fognak adni. De a részvényekkel üzérEgy vadregényes erdőben ültem egykor, midőn ezen czélra emelt vaserődön, kielégítő sikerű volt. kednek is. Az uj papírok kelnek, mint a fris zsemle.
„Minden részvénytársulatnak természetesen
mellettem egy hat lábnyi hosszú kő megmozdul s Mind teljes, mind üres golyók csekély hatással
félredől, alatta harczolt két hangyaboly. Az egyik voltak, holott a lehető legnagyobb ágyúk- s lehető azonnal akad vetélytársa is. Az alapítók igazgaszárnyas, a másik gyalog hangyasereg volt. Sza- legerősebb töltésekkel működtek ellene (egyik tókká és igazgatási tanácsosokká lesznek, rokodovai ütközetet vélt látni az ember. A kő tele volt töltésben 83 font lőpor volt). A vasvértezet nem naik s egyéb védenczeik jövedelmező hivatalokat
holtakkal s vonaglókkal, ezred ezred ellen, szá- szenvedett kárt; csak az, a mi háta mögött volt, kapnak. Az első közgyűlések előreláthatólag
zad század ellen rohant, egyes hősök megátalko- nem bizonyult be elég czélszerünek, mert a vas- fénye3 osztalékokat fognak ígérni — melyeket a
dott elkeseredettséggel csak egymást keresték, boriték hátranyomult a lövés súlya alatt. P]zen is jövőben várni lehet. E közben a részvények tovább
nem gondolva a többivel. A hadi cselnek minden fognak segíteni alkalmasint. A kísérletet a legna- keringenek és apró emberek kezeibe jutnak, hol
aztán megragadnak. Az egész világ le a targontudományos neme ki volt ott merítve, sőt még a gyobb angol katonai tekintélyek vezették.
sebesültekre is forditottak gondot, eltávolitván
I
— Rsz. (Mindennek megvan a miga helye.) czatolóig fényes osztalékokat remél, milliókról
azokat a csata színhelyéről. Lehet-e ezt tenni ér- Olaszországban a köhögést jéggel orvosolják; álmodik, melyek a részvényes minden tevékenytelem, ügyesség s előrelátás nélkül ?
Koppenhágában ettől hurutot kapnának. Andalú- sége nélkül, csak ugy alvás közben fognak tárczáSok olyan jelenet van a természet világában, ziában a lappok étele, ha nem mint gyógyszer, jába özönleni. Kinek egy szivbeli kívánsága van
miről még csak fogalmunk sincs, sok olyan beszéd, akkor mint méreg hat; akkora adag ópium, mely s képes eoy részvényt megvenni, álmában már
melynek hangját sem halljuk, mert az sokkal fino- a pomeraniait megölné, a törököt élvekbe sülyeszti; közeledr>i°látja kívánsága betöltését. A béke- és
mabb és lassúbb, hogy sem elérhetne az ember az erős liqueur, mely az orosznak erőt ád, a spa- nyugalom-kedvelő már előre is tervezi részvényhallérzékeig. A nagy teremtő mindenik teremt- nyolra nézve halálos. A berberek tartományában , osztalékai által szerzendő C3Ö_ndes magányát; az
ményéről bölcsen gondoskodott, hogy az magához az előkelők életöket erős ambra-illat felszívása I utazást kedvelő álmában már is utazik, mint Don
képest kifejezhesse örömét, bánatát, közölhesse által hosszabbítják. Az 1813-iki táborozások al- Quixotte; a bérlakos ötemeletes ház birtokosának
társaival szükségét és vágyait; ne bizzuk el ma- kalmával a kirgizek mindig a legmérgesebb gom- álmodja magát; a szerelmes álmában ezer forintos
gunkat, mintha csak mi büszkélkedhetnénk a be- bákat ették és Fordyce beszéli, hogy ő ismert egy | bankókat szór kedvese lábaihoz. Minden képzelem
széd kizárólagos előjogával, mert még eddig nin- feketét, a ki csörgőkígyókból főzött levest, s fejü- fölhevül; az a vágy, hogy gyorsan s minden munka
csen bebizonyitva, hogy az állatok nem tudnának ket a méreggel együtt mindig megfőzte.
nélkül gazdagokká lahessünk, mint egy zdrfolt- a
beszélni. A nap a világűrben árasztja szét meleg
— Rsz. (A hónapok nevei az indusoknál.) Az posztón, mind jobban-jobban terjed; egész osztásugarait, világosságot hintvén azét mindenütt, — a indusok az évet szokás szerint uj holdkor kezdik, a lyok részvény-lázban szenvednek..."
lámpás sugarai már nem terjednek, nem molegite- midőn a tavasz s a nap — éjegyenlőség — beáll, tehát
Ezzel a rajzzal kezdődik az „Uncrarischer
nek annyira, de egyikbea mint a másikban meg márcziusban.Ezen hónapot a hernyók hónapjának Lloyd" jul. 2-diki számának vezórczikke. Mint
van az alap: a világosság. Az ember értelme, s nevezik, mivel ekkor bújnak elő a hernyók a fák jellemzőn érdekesnek tartottuk átvenni, mert a
ennek következtében beszélési képessége hason- kérgei alól, a hol kiteleltek. Áprilist a növények részvénytársaságok alapítása valóságos lázas sietlítható a nap sugaraihoz: ne tagadjuk meg az al- hónapjának; májust virághónak; júniust a hideg séggel történik mostanság Pesten. Az igaz, hogy
sóbb rangú lényektől a félkrajezáros gyertya vi- hold hónapjának; augusztust a tokhalak hónapjá- egyesülés utján nagy erőket lehet létesíteni,
lágosságát. Mit mi ösztönnek nevezünk, az nem nak, mivel ezen halak e hóban roppant számmal azokkal nagy eredményeket vivni ki. Fővárosunk«gyéb, mint értelemnek alacsonyabb foka.
jelennek meg; szeptembert a gabonák-; októbert ban is vannak intézetek, hazánknak díszei, melyek
az utazás hónapjának, mivel az indusok ezen hó- ez uton_keletkeztek. Hogy mist ne említsünk, ott
K. T. Kálmán.
napban indulnak vadászatra; novembert a hódak van a virágzó és népszerű pesti takarékpénztár,
hónapjának, mivel ezen szorgalmas állatok ekkor sok gőzmalom, bizto3Ító-intézetek, közúti részgyűjtik téli eleségüket s húzódnak vissza épüle- vénytársaságok stb.
Egyveleg.
teikbe; deczembert a vadászat hónapjának; januárt
Ha netnzetgazdászati és társadalmi oldalról
© (Országgyűlési botrány.) A melbourne i a hideg hónapnak s februárt a hó hónapjának vennők birálat alá e mozgalmat, kétségtelen,
alsóházban, Ausztráliában, a múlt febr.26-án bor- nevezik.
h°gy sok örvendeztető oldalát találnók; de
zasztó botrány történt. Mc. Pherson ur hevesen
— Rsz. (A hajporról.) A hajpor dalnokok ugyanazon szempontok parancsolják az óvatosságot
kikelt a „minisztérium gaz párthívei" ellen, mire által használtatott legelőször 1614-ik évben a st. is, nehogy a túlságos élénkségnek nagy rázkpdás
Lee ur helyét odahagyta és Mc. Pherson urat — germaini vásár alkalmival. 1795-ben Brittanniá- é3 megfelelő lehangoltság legyen következménye.
ar
czul ütötte. Erre aztán borzasztó izgalom táma- ban már 50,000 fodrász volt, kik évenként körülE czikk azonban csak a helyzet festésének
dott s a karzatokat azonnal kiürítették. Mc. Pher- belől 18.250,000 font finom lisztet használtak fel. van szánva; azért a nemzetgazdászati és társas
°n ur elhagyta az üléster.net s egy fütykössel Ezen mennyiségű lisztből 2,630,000 ni5glehetŐ3 dalmi fejtegetés másuva marad.
^ r t vissza, melylyel Lee urat kegyetlenül elpá- nagyságú kenyeret lehetett volna sütni, melyből
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rug. — Balsa egészen leégett! Előre volt tudtul
adva egy talált levél által, hogy Balsa, Szabolcs,
±fc ('A magyar tudományos akadémia kiadáVencsellő és Gáva községek fel fognak gyujtatni.
sában) következő munkák jelentek meg: Kautz
A legnagyobb elővigyázat mellett is jun. hó 20-án
Gyulától „Jogtudomány és nemzetgazdaságtan,"
egy ház meggyűlt, de félig megmentetett; ezen
s Frivaldszky Jánostól „A magyarországi egyefélig leégett házat tizen őrizték, de daczára annak,
nes röptüek magánrajza." Véletlenül értesültünk
ismét felgyujtatott. A nagy szél nemsokára az
eme kiadványok felől, mert az akadémia egyátaegész falut elhamvasztá. — Szabolcsmegyében a
lában nem szokta megküldeni kiadványait a lapokdadái járásban három koldus fogatott el, kik Bornak. Halomra nyomtatják a sok könyvet, aztán
sodmegyében két gyermeket loptak, azoknak lábait
az egész halmot ott hagyják a molynak és a porés kezeit kitörték, hogy a nép könyörületét annálEgyház
és
iskola.
nak. A közönség legnagyobb része nem tud rólok,
inkább megnyerhessék. A három koldus — egy
mert nem is tudhat. Az akadémia vezetőitől, mind
** (Alapítványi javak). A vallás- és közokta- házaspár legény fiával — a n.-kállói tömlöczbe
eme nemzeti intézetünk, mind a közönség érde- tási miniszter kinyomatta előterjesztését a fel- kisértetett.
kében megvárnék, hogy legalább a lapoknak ügyelete alatt lévő magyarországi közalapítványi
Mi njság?
tegyék lehetségessé az intézet működésének figye- lapok és jószágok 1867-ik évi pénztári és gazdálemmel kisérését.
szati állapotáról, s a vallás-, tanulmányi s egye:££ (A képviselőház július 1-i illésében) inter** (Az uj félév kezdetén) kevés változás állt temi alapok 1868. évi költségvetési előirányza- pellácziókkal és azok feletti szóváltással telt el az
be a napi sajtóban. A nagyobb lapok közül a táról. Az alapítványok ügyei, melyek pedig ma sem idő, ugy hogy a napirend valódi tárgyára csak
„Hazánk" ment át P. Szathmáry Károly szer- tartoznak egyáltalában a közös ügyek közé, any- az ülés végén térhettek rá. Simonyi Ernő tett
kesztése alá; a „Magyarország anyagi érdekei" nyira nem voltak ismeretesek, hogy még az or- interpellácziót a félegyházi elfogatások miatt. A
közgazdászati közlönyt pedig jövőre dr. Matleko- szággyűlés sem bírt, nem hogy hozzájok szólani, belügyminiszter közhelyeslés közt el is mondta,
hanem rólok csak hivatalos tudomást szerezni, hogy a kormány nem erőszakoskodott senki fölött,
vics szerkesztendi.
j-j- (A „Honvéd" czimü szaklap) jelenti, hogy most föltáratik az ország előtt. Némelyik alapit- hanem rendes bíróságokra bízta a vádlottakat, s
nem fog átváltozni, hanem ezután is hetenként ványt fel kellett fedezni, annyira el volt felejtve; noha a baloldalról Nyáry Pál és Tisza Kálmán
jelenik meg. Ingyen mellékletül „Uj honvéd" de az előttünk fekvő felterjesztés nemcsak e rész- is helyeselték a kormány eljárását ez ügyben, a
ben mutatja az illető minisztérium munkálkodását, szélső bal néhány tagja mégis csak tovább folyczimü politikai havi közlönyt igér előfizetőinek.
hanem
abban is, hogy az alapítványi javak ügye tatta a vitát — 3 óra hosszat. így vesztik a nem# (A „Kolozsvári Közlöny") szerkesztését
mind
a
czélszerü
rendezés, mind a jövedelem-gya- zet égető ügyeire oly drága időt!
az „Unió" szerkesztője Sándor József veszi át, rapodás tekintetében ogy rövid év alatt is ha££ (Kinevezés). Dósa Dániel képviselő az
miután Dósa Dániel kineveztetett az erdélyi kir. adást tett.
erdélyi
királyi tábla első osztályú ülnökévé neveztábla ülnökévé. A „Közlöny" mellékletül nyeri a
— (A reformátusok debreczeni fó'tanodájában) tetett ki.
hivatalos értesitőt s az „Unió" bele olvad.
a köz- és érettségi vizsgálatok jul. 16-tól 30-ig
** (Zágrábi tudósítások szerint) ott azon
— (B. Eötvös József összes költeményeit) igen
fognak megtartatni és pedig a főtanoda épületében a reményben vannak, miszerint Deák Ferencz és
diszes nagy alakban adja ki Ráth Mór. Képek is
közvizsgálatok jul. 16—26-ig, az érettségi vizsgá- Ghyczy Kálmán befolyása folytán a kiegyezés
lesznek benne a költemények tárgyaiból, melyeket
latok jul. 16 —18-ig Írásbeliekből, jul. 26 — 29-ig kérdése Horvátországra nézve kedvezőleg fog
két kitűnő művészünk: Székely Bertalan és Keleti
szóbeliekből, a jogi magánvizsgák jul. 16 — 18-án; megoldatni.
Gusztáv rajzol, s külföldi híres müintézetekben
nagy templomban az elemi tanoda vizsgálatai
** (Földváry Sándor meghalt.) A hires Földkészítenek. A magyar kiadványok egyik legszebjul. 27 — 30-án. A közvizsgák d. e. 9, d. u. 4 óra- váry testvérek egyike: Földváry Sándor, ki vitézbike lesz.
kor kezdődnek.
ségét a magyar szabadságharcz terén oly sokszor
— (Beküldetett szerkesztőségünkhez:) A „Robebizonyitá, múlt hó 29-dikén d. u. 2 órakor rohamániában levő ausztriai consuláris hatóságok és
Ipar, gazdaság, kereskedés.
mos vérhányás következtében meghalt, özvegyet és
starosztiák ismertetése." Borszéki Somától. — A
több
gyermeket hagyva hátra. A vitéz férfiú a
$(
részvénytársaságok) gombaként szapokis munka most, midőn a consulatusok ügye is uj
átalakulásokon fog átmenni, igen korszerű, s kor- rodnak. Hir szerint Jálics nagy kiterjedésű bor- forradalom utáni időszakban, midőn ő rá nézve is
szerű annál is inkább, mert kelet felé forditja üzletét és Gschwindt szeszgyárát is meg akarják oly nehéz napok állottak, beazipar terére lépett s
figyelmünket, oda, hová tevékenységünknek jelen- venni részvényesek. Deutsch nyomdáját meg is az apátfalvi kőedény gyárt, melypiaczainkon némi
leg — államiságunk visszaszerzése után irányulnia vette már egy társaság 150,000 forinton. Klapka nevezetességre vergődött, vezette. Később Egerbe
kell; korszerű annál inkább, mert a romániai con- társasága is mozog egy nagy mérvű nyomda föl- tette át lakását, honnan pár éve szállították Pestre
gyógyitás végett. — Halála alkalmából Perczel
sulatusok ügye szoros kapcsolatban van az úgy- állítása körül.
nevezett székely kivándorlással, — melynek szülő
** (Az aratási kilátások, Nyugot-Európában) Mór a következő szavakban emlékezik meg róla:
oka az anyagi kényszerűség, az, hogy Baját hazáeddigitől eltérő alakot öltenek. Míg eddig „Földváry Sándor ezredes, az 1848/49-ki hadjárat
jában a székely nem képes saját és családja fenn- mindenfelől csak kedvező hirek érkeztek és min- alatt, mely hadjárat dicsőséges hirével a világot
tartását biztosítani. Szerző ugyan még a kezdet denütt áldott termést vártak a gazdák, s legújabb tölté el, és különösen az 1849. tavaszi bács-bánáti tánehézségeivel küzd, de menti az, hogy nálunk tudósításokban, melyek Német- és Angolország- borozásban a legkitűnőbb érdemeket vivá ki magáúttörő e téren.
ból érkeztek, hangosan nyilvánul az esőhiány nak,nem csupán mert Szegeden egy hős szabadcsairánti
panasz. A szárazság hetek óta tart, és főleg az patot és utóbb egy egész honvéd zászlóaljat toborza
— (Munkácsi Mihály) szépreményü ifjú festészünk fővárosunkba érkezett Münchenből, hol utolsó héten már nagyon érszrevehető volt annak és szerveze és az egész háború végéig tántorithatmár két év óta folyton tanulmányainak él. Leg- káros befolyása a vetésekre. Észak-Németország- lan hűséggel szolgálá hazáját, de különösen azon
újabb müvét, melynek czime: .»Egy vőfélykö- ban átaljában kedvezőtlenek a kilátások, némely rendkívüli bátorsága és hősies viselete által, melyszöntő" — egy müncheni műkereskedő vette meg vidékeken pedig épen inség áll küszöbön, főleg a lyel csapatait nyilt csatákban ép ugy mint erődí800 frtért, s művészileg kivitt szinnyomatu képen rozs, árpa és zab szenvedtek igen sokat és sok tett helyek támadásánál rohamnak és pedig minhelyen egészen tönkre mentek; a búza kevesebbet dig diadalmas sikerrel koszoruzott rohamnak
fogja többszörösiteni.
szenvedett, de jó terméssel ez sem kecsegtet. vezeté. — Az 1849-ik márczius 22-diki szöreghi,
Svédországban és Dániában borzasztón elsült ugy az april 11-ki vilovai csaták, valamint SzentKöziutézetek, egyletek.
minden, ott már ezentúl a legkedvezőbb időjárás Tamás ostroma és a római sánezok bevétele az Ő
** (A magyar tud. akadémiában) jun. 30-án sem segíthet. Vannak egyébiránt Észak-Németor- elszánt és vitéz cselekvőségének örökös tanúságai
a nyelv- és széptudományi osztály tartott ülést. szágban vidékek, melyek kivételt képeznek, igy maradandnak. Bajtársak! Én az elhunyt hősnek
Első tárgy volt Szepesy értekezése: „A jelen kor Stralsund vidékén, Anhaltban és Szászországban egykori vezére és igy élő tanuja az ő rendkívüli
viszonya a klassikai irodalomhoz" czim alatt. ritka jó termést várnak. Dél-Német, nevezetesen vitézségének és pontos kötelesség-teljesitésének,
Utána Télfy Iván mutatta be az általa kiadott Bajorországban a jég tett kárt, de a jég által súj- felhívlak benneteket, jöjjetek csoportosan és ki„Corpus juris attici" czimü gyűjteménynek, mely- tott vidékeket kivéve itt is jó termést lehet még vétel nélkül megadni neki az utolsó tiszteletet,
ben az atitkai közjogra és magán-jogra vonatkozó várni. Angolországban a tartós szárazság miatt jöjjetek vélem, hogy a halhatatlan lélek elhalt
szemelvényeket a klassikai irók nyomán rendszere- legjobb esetben is csak középtermést lehet várni. testét az örök nyugalom kebelének, az anyaföldsen egybeállitá, második és harmadik füzetét. Né- Dél-Oroszországban és a Dunafejsdelemségekben nek visszaadjuk."
hány megjegyzést tett aztán a műről. Ez érteke- is szenvedett a vetés. Francziaországban jó, az
** (Földváry Sándor temetése) f. hó 1-én ment
zés alkalmából fölvetették a régi görög nyelv Egyesült-Államokban pedig kitűnő termést várnak véghez. A boldogultnak hűlt tetemei a Ferencziek
olvasás-módját, e fölött vitatkoztak aztán tüzesen
** (A pesti lóvonatu vaspálya) egy uj ágára templomában szenteltettek be, s innen indult ki
a- két értekező, meg Ballagi. Ezeknek tüzeskedése
az igen nagy számmal összegyűlt gyászoló közönután a titkár csendes jelentései következtek. A kér engedélyt egy részvényes társaság, mely ág- ség, mely az elhunyt családján és testvérein kivül
kultuszminiszter tudatja, hogy az akadémia ké- nak czélja volna minél rövidebb vonalon az állat- leginkább a 48 —49-iki bajnoktársakból, képviserelme folytán Magyar László afrikai utazó ha- kerthez, sőt az állatkertbe szállitni a közönséget; lőkből és nagyszámú tisztelőkből állott. Ott láttuk
zánkfia holléte iránt (kiről már négy év óta semmi két induló pontja közül az egyik a váczi és fürdő- a többi közt Klapkát, Perczeit, Vettert, Görgeit,
hir) kérdést intézett a spanyol és portugali kor- utcza sarkáról, a másik az országút közepéről továbbá Eötvös minisztert és másokat. — Midőn
mányokhoz a közös külügyminisztérium utján. szolgálna a vonalra.
a koporsót, melyen honvédezredesi csákó és kard
Válasz még eddig nem jött. Ugyancsak a kultuszdiszlett, számos fáklya kíséretében a gyászkocsira
Balesetek, elemi csapások.
minisztérium tudatja, hogy az 1840. és 1848. évi
tették, az egész baráttért ellepte a kisérő tömeg s
törvények szerint az akadémia számára minden a
**('SzomorMÍ;ro?n&av) Nyír egyházán jun. 21-én a hatvani-utezában egészen fennakadt a közlekehazában megjelenő műből egy-egy köteles-pél- csekély mértékben, de Polgáron és Miskolcz tájé- dés. A kerepesi-uton a menet megállt s Perczel
dáDy jár, s ezen követelés teljesen jogos lévén, a kán nagy mérvben volt észlelhető a földrengés. — Mór meleg szavakban emlékezett meg azon érdekönyvkiadók és nyomdászok figyelembentartására H.-Böszörményben jun. 25-én éjjel a város istál- mekről , melyeket az elhunyt bajnok szerzett
már utasittattak is. — Rómer Flóris jelenti, hogy lója leégett. A most nemrég vásárolt négy szürke magának kardjával s hazája iránti forró szereteSchwabenau Antal, volt ausztriai alkormányzó ur és több szarvasmarha, a tűz hirtelen terjedése tével. A megható beszéd után a menet újra meg42 eredeti levelet ajándékoz az akadémiának, me- miatt, nem volt megmenthető; a kár 12,000 frtra indult s az egész kerepesi utón nem lehetett végét
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lyek az 1585 —1592. közti időszakból Erneszt
herczegtől, Musztafa basától, Szilán basától, Érsekújvár városától stb. származnak s a török-magyar viszonyok tekintetében jelentőséggel birnak.
Ráth Károly elhunyt akadémiai tag özvegye férje
kézirati gyűjteményét az akadémiának ajándékozza. A debreczeni Csokonay-szobor- bizottság
Izsó Miklós ezen szobrának 3 fényképét küldi.
Muoni olasz lovag egy füzetet ajándékoz.

Melléklet a Vasárnapi Újság 27-ik számához
belátni a kisérő kocsiknak. A kerepesi temetőben
Vasvári Kovács szólalt fel a sír felett, intvén a
hon fiait, hogy a hazaszeretetben oly rendithetlenek, elveikben oly szilárdak legyenek, mint kinek
hamvait most adjuk át az enyészetnek, emlékét a
kegyeletnek, nevét a történetnek, lelkét az örök-

hogy a fejedelmek elősegitendik a püspökök
utazását.
— (Schwab udvari tanácsost) Bécsben a napokban elfogták. A mint a „Politik" értesül, nevezett udvari tanácsos többrendbeli hamisításokat
követett el, s ezekkel leginkább szláv helységeket
károsított. Már Belcredi idejében hamis fordítást
eszközölt egy bünperben, melyért Komers miniszter az időben meg is rótta, de azért hivatalban
maradt. Nevezett udvari tanácsos, ki végre is
rajt vesztett a sok csaláson, a karinthiai tartomány
gyűlés tagja volt.
** (Rablás.) Németiád és Barcs közt nagy
postarablás történt. A barcsi vasúttársaság egyik
ügynökének czimzett 20,000 ftnyi összeg lopatott
el s pedig maga a postakocsis által, mert egyik
útba eső erdőben a kocsit és lovat elhagyatva
meglelték.
**(Hirlapbélyeg.) A „Hon"-ban olvassuk akö
vetkező érdekes sorokat: „E napokban az országgyűlésen a hirlapbélyeg tárgyalása alkalmával az
állíttatott, hogy Amerikában csak azon hírlapok
fizetnek hirlapbélyeget, melyeknek 2000 előfizetőjök van. Ezen állítás ellenében kénytelen vagyok
megjegyezni, miként Amerikában hirlapbélyeg
soha sem volt s jelenleg sincs, igy egyátalán semmiféle hírlap sem fizethet hirlapbélyeget; sőt mi
több, ismeretterjesztő, mezőgazdászati, s iparos
folyóiratok, s a nép számára szánt hetilapok még
postabélyeget sem fizetnek, de ingyen szállittatnak; egyátalán posta-bélyeget csak azon lapok
fizetnek, melyek hetenkint egyszernél többször
jelennek meg, vagy l'/ 2 ivnél nagyobb terjedelműek. Amerikáról fel sem lehetne azt tenni, hogy
valakinek ottan eszébe juthatna bélyeggel adóztatni az ismeretterjesztést. Ennyit az igazság érdekében. Egy amerikai polgár."

(Egressy Galambos Sámuel,) Pestmegyének 1848-ig 16 éven át, s 1861-ben is főügyésze
tüdőszélhüdés folytán pestmegyei pusztaszentkirályi birtokán június 27-én 63 éves korában meghalt. Éiénk ré-zt vett mindig a közügyekben, s
mint jó hazafi és kitűnő jogtudósnak feledhetlen
marad emléke a pestmegyei közönség előtt.
** (Türr István) tábornok elutazott. Azonban
hir szerint nemsokára ismét visszatér, sőt reményünk lehet, hogy végkép közöttünk telepedik Je.
Fiát, a két éves Raoult, az első magyar általános
biztosító társaságnál biztositá.
— (0 Felsége) a zeneművészet érdekében
1862-dik év óta külföldön (Lipcse, Berlin, Róma,
Nápoly, Flórencz, Milánó városokban) s jelenleg 3 év óta Parisban lakó hazánkfiának, ifj. Bertha Sándor zeneszerzőnek a legmagasb jelmondattal ellátott arany érmet (12 ü^.) adományozott.
** (Thaisz Elek) hivatalától felfüggesztett
pestvárosi főkapitány ügyében július l-jén itélt a
pestmegyei törvényszék; egyúttal kijelentette,
hogy csak a jegyzőkönyv hitelesítése után fogja
az Ítéletet kihirdetni. A ,,P. Lloyd" esti lapja
azonban egyelőre sem tartja indiseret dolognak
annyit megjegyezni, hogy Thaisz barátai tökéletesen meg lehetnek elégedve az Ítélettel.
** (Miletics Szvetozár képviselő,) kit a kormány közelebb polgármesteri állásáról elmozdított, következő levelet intézett a prágai „Politik"
szerkesztőségéhez: „Mint Mihály herczeg tanítványa erkölcsi felháborodással utasitok vissza
niinden gyanút, mintha én az ellene szőtt össze** (A most fennálló német színház) lerombolesküvésben részt vettem volna; mint Újvidék tatása 1870-ben ki lévén mondva, Dux Adolf,
polgármestere protestálok a hivatalos korrespon- Brode Lipót s Ybl Miklós kérvényt nyújtottak be
denz-bureau azon sürgönyei ellen, melyek Újvi- egy uj német színház építésére adandó előleges
déket állítják az összeesküvés fészkéül. Karagyor- engedélyért, s hangoztatván a számos német lakos
gyevica .,Zastava"-jával nem állottam semminemű szellemi érdekeit, a szükséges vállalat létesüléséösszeköttetésben s becsületem óvása érdekében nek könnyitése végett egy alkalmas teleknek insajtópert fogok inditani mindazon lapok ellen, gyen átengedését kérik.
tnelyek személyemet a belgrádi eseménynyel ez
** (Pataky József), fényképész egy nagy díszirányban kapcsolatba hozták. — Újvidék, június lapon közzétette a királynak, a minisztereknek, s
26. Miletics." — Mileticstől még a következő az összes képviselőknek arczképeit. Jól sikerült
távirat érkezetta„P. C."-hez: „Újvidék, jun. 29. müve 5 ftjával akár postai megrendelésre, akár
Azon forrás, melyből a felőlem szóló híreket me- könyvárusi utón kaphatók czime alatt. A jövederitik, zavaros. Nekem a belgrádi összeesküvésben lem 10%-ja Pestvárosnak adatik át kimutatás
semmi részem nincs; majd ki fog az sülni. Miletics." mellett a szűkölködő honvédek javára.
** (Belgrádban) Marcailovics századost hétfőn reggel hat órakor lőtték főbe. Egy század
— (Nyilvános köszönet). A jénai Magyar-kör
vadász és gyalog volt jelen. A nép szidta s kiáltozá: „ugy kell a fenevadnak!" — Rá bizonyult, april hó óta következő küldeményekben részesült:
hogy a rendőrség elnyomására ő vállalkozott. I. könyvek. Ráth Mór ur ajándéka: a) Keresztesy
Különben egy orosz katonai iskola növendéke „Krónikája" b) Szilágyitól „Bátori Gábor" c)
volt. — Az összeesküvési pör tárgyalásánál Marits Szabó Károly „Emlékiratok a keresztyénség első
Lázár (egyik főbünös) ellenszenvet keltetc vad századából." II. pénz. Aszódról b. Podmaniczky
viseletével. Izgatott, elszánt ember ez, ki nem Árminné, Melczer Gyula, Frenyó And., Hajnik
sokat gondol fejével. Mindent bevallott, s többi K., Martini Irma, Martini Berta, Melna Geiza,
közt monda: „Midőn a fejedelem elesett, Anka Sárkány Ilma, összesen 7 ft. 50 kr. — A csurgói
asszony hozzám futott s én boszuból lelőttem, s ő gymnasium növendékeitől Serbay István lelkész
a
fejedelmi hullára esett. Akkor a sűrűbe ugortam, ur közreműködésével 8 ft. o. é. — E szives ado* hol elfogtak." Végül igy szólt: „Mint szerb, az mányaikért fogadják a kegyes adakozók legőszin|gazat akarom elmondani, s nem kívánom, hogy tébb köszönetünket! Jéna, jun. 29-én. — Bogsch
Albert, jegyző.
'gazoljanak!"
— (Rómából) irják, hogy a pápa egyetemes
zsinatot hitt egybe 1869. decz. 8-kára. Az ez iránt
kiadott papi bullában ez áll: „Az egyházat megtámadják és kirabolják; a klérust üldözik; a szerzetesrendek eltávolíttatnak az útból; rósz könyvek
terjesztetnek a rósz sajtó által és az ifjúság nevesse hitetlen tanítókra bizatik." A pápa megvárja a
Püspököktől, hogy megjelenjenek és reményli,
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Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szóm.

Katholikas és protestáns I Görög-orosz
naptár
naptár
Július
Június (ó)

D 5 Vilmos apát
Izaiás prof.
Vilibald püsp.
Kilián püsp.
Lukreczia
Amália szűz
Pius pápa
Hold

D 4 Czirilla
Ezajás
Eszter
Gillyén
Anatolia
Ilma
Eleonóra

változásai.

Szerkesztői mondanivaló.
— Sáros-Patak. F. Á. Örzse asszony balladája,
tárgyban, hangban, formában esak Arany Ágnes asszonyának utánzása. A példány mindenesetre kitűnő, de a költőnek még kísérleteiben is maga lábán kell járni. Némi jelek
azonban arra mutatnak, hogy nem kell felhagynunk a reménynyel: öntől még jobbat is kaphatni.
— V. K. B. Zrínyi Miklós. Ez meg a Szondi két
apródjának (Aranytól) utánzata! de annak mesteri szerkezete s költői színezete nélkül. Nem közölhető.
— Sáros-Patak. B. L. A dal és a sziklarózsa nagyon
gyarló semmiségek. Ne hajhászszuk minden áronalegtarthatlanabb képeket és hasonlatokat; egy hang a sziv kellő
közepéről százszor többet ér a legmesterkéltebb allegóriánál.
— N.-Körös. N. J. A levél jobban ízlik nekünk igy,
mint ha valami újdonatúj gyárból került volna ki. Adjuk s
máskor is szívesen veszszük a hasonlót.
— Duna-Földvár. H. L. Szondi dicsősége nincs naphoz kötve. Azonban igyekezni fogunk minélelőbb helyet
szorítani az érdekes közleménynek, valamint további közreműködését is kérjük.
— Nyíregyháza. Dr. E. G. Köszönettel vettük s
adni fogjuk.
— M.-Sziget. Sz. L. Az érdekes czikk közrebocsátásával nem soká fogunk késni. A ,,pók-selyem"-nek utána
nézünk. Mindig szivesen látott vendég.
— Tisza-Füred. M. B. A kívánat iránt intézkedtünk.
A ,.napló" a már említett ok miatt késik. Paris állatait
átszolgáltattuk a „Regélő"-nek.
— Az egri, inegyaszói, nagy-röczei bakonyi,
szakcsi, tudósításokat közelebb közölni fogjuk.

Izraeliták
naptára

SAKKJÁTÉK.

449-dik sz. £ — Fírlison-tól (Londonban).
Sötét.
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g
Világos.
Világos indul és 3-ik lépésre matot mond.

Nyilt-tér*).
— (Ajánlkozás.) Egy tisztességes házból levő
özvegy asszony, óhajtana mint nevelőnő vao-y pedig mint társalkodómé alkalmazást nyerni, 'beszél
németül, magyarul s francziául, zongorában és
énekben is alapos oktatást képes adni. Bérmentes
[évelek: Pest nagy stáczió-uteza 24. BZ.K. A. Atzerger úrhölgynél — intézendők.

TARTALOM.

Tham. R.

He l d

Ni i p

hossza
f.

kél

nyűg.

hossza

P- ó. P. ó. P- f.
290
302
313
325
337
349
1

23 F 5Agrippa 15
103 36 4 10 7 59
24 János szül. 16 Éva
104 34 4 11 7 58
25 Febronia
17 Szór. bőit 105 31 4 12 7 58
26 Dávid rem.
106 28 4 13 7 57
18 Örzse
27 Pét. f. böjt v. 19
107 25 4 14 7 56
28 Cyrill
108 22 4 15 7 56
20 Eszter
29 Pét. Pál ap. 21S.Dibbre 109 19 4 15 7 56
í l Utolsó negyed 13-án, 1 óra 57 perczkor reggel.

kél

ny

P- ó. P- <5. P5 8 16 4 44!
2 8 64 ó 38
50 9 28 6 35
36 9 ÖV 7 33
25 10 26 8 34
16 10 51 9 35
19 11 lö 10 37

rí

Szerkesztőségi szállás: Magyarutcza 21. ez. II-ik emelet.

— (Sorshúzás.) A hitelsorsjegyek jul. 1-seí
húzásánál a 2734. sorozat 47. száma nyerte a főnyereményt (250,000 frtot); a 3906. sor. 19. sz.
nyert 40,000 frtot; 1596. sor. 97. sz. 20,000 ftot;
2129. sor. 9.SZ.5OOO frtot; 4027. sor. 50. sz. nyert
5000 forintot. Továbbá kihúzattak a következő
sorozatok:760, 3459, 3222, 3429, 2325, 846, 824,
*L E r ° l f ÍT, k ö z I ö "ekért csupán a sajtótörvények
3016, 3470.
rányában válal felelősséget a
Szerk.

H ETI-NAPTAR.
Hónapi- és
hetinap

Nemzeti színház.

Péntek, június 26. „Angolosan." Vigjáték 2 felv. Görner után magyar színre alkalmazta B S. F.
Szombat, június 27. „Zrínyi." Eredeti opera 5 felv.
Szövegét és zenekölteményet irta Adelburg Ágost lovag.
Június 28-tól július 28-ig a sziliházi szünidő miatt a
színház zárva marad.

Esze Tamás (arczkép). - Szenté Pál. — Szerbia állami és társadalmi életéből (képpel). — Spanyol tánezosok
(két képpel). — A ránki fürdő (képpel). — Egy nagy fontosságú társadalmi kérdés. — Az állatok beszéde (vége).
— Egyveleg. — Részvény-láz. — Tárház: Irodalom és
művészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola.
— Ipar gazdaság, kereskedés. — Balesetek, elemi csapások. — Mi újság? — Nemzeti színház. — Szerkesztői
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-utcza21. »z.)
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HIRDETÉSEK.
Pezsgőbor

A nagyérdemű közönség különös előnyére,

tisztelettel jelenti a legnagyobb, n az 1867. éri kiállításon a legmagasb
igy az első

közvetlen Francziaországból behozva,
vámmentesitve, ládákban 6 palaczkj ával
8 feljebb a Champagne leghirnevesb
gyáraiból, u. m.
Mo?t <SrChandon á Epcrnay crémant
rosé
t Vt. 50 kr.
Napóleon grand vin á Ay crő^aot
rosé .
. . . . 2 ft. 50 kr.
A fentebbi ajokbdl '/• palaczkokban
1 ft. 50 kr.
A pénzösszeg beküldése vagy utánvét
mellett alulírottnál megrendelhető.
A pakolás ingyen. 20 palaczk vétel,
nél 5° „ engedtetik. 2289 (34—50)

ezíist éremmel

Fogl E.-

vtonáris-raktáral

in Wien, Ober-Döbling Nr. 28.

P\

BÉCSBŐL,

KANTAJOZSEF

hogy kedvező sikerrel tett fonal bevásárlásai által, továbbá az ágio csökkenése,
s daczára az áruezikkek rendkivüli kelendőségének, mégis azon szerencsés helyzetben van, hogy összes vászonáruit, s kész férfi 8 nói fehérruha-készleteit,

csak rövid ideiff.meddig; a készlet tart

(előbb Böhm és Kánya)

valóságos 30% engedménynyel, * £ I

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

VASÁRNAPI IIJSAG

Titkos

betegségek

bámulatos sebességgel alaposan gyógyittatnak meg,

Tanber orvostndor

egyedül s kizárólag kitüntetett

Alexander Floch,

Előfizetési (elhívás

volt tábori főorvos által,
felső-országuton, 7-dik sz. a. „Szeged
városához"' czimzett kávéház átellenébeni emeletes házban.
%HF Rendel 11 órától délutáni 8
óráig. Jutalék dijjal terhelt levelekre
válasz adatik.
130 (7—12)
üeckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-uteza 4. sz. megjelent és minden könyvárusnál kapható •

OKMÁNYTÁR

Magyarország függetlenségi harczának történetéhez 1848—1849.
PAP

és

KORNEUBURGII MARHAPOR,
lovak,

szarvasmarhák és juhok számára. i-

üditő-nedv (Restitutions-Fluid)
lovak számára,

Kwizda Ferencz Jánostól Korneiibiirjfban.
Kizáról. szab. Ő Felsége I-ső Ferencz József császár és király által.
1 palaczk ára 1 ft. 40 kr.

LókOröm-kenöcs "••

DÉNES.

kérges, törékeny és kisszerű íireges pataoídalak ellen,
1 szelencze ára I ft. 25 kr.

minden évszakra

legújabb bel- és külföldi

női-divatáru

BETEGSÉGEK

Ajánlat.

, ..

BETEGSÉGEK,
dr. FÜX J.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-uteza 4-ik szám) megjelent és minden könyvkereskedésben kapható:

TÖRVÉNYEK
és

hivatalos rendeletek gyűjteménye, a nemzeti felelős kormány visszaállításától fogva.
(1-3)

Kiegészítő jegyzetekkel.
Szerkeszti

ÖKRÖSS BÁLINT,

Heckenast Gusztáv

könyvkiadó-hivatalában Pesten, egyetem-uteza 4-ik szám megjelent és ott, valamint
minden hiteles könyvkereskedőnél kapható:
Arab regék. Fordította Vörösmarty Mihály. Két kötet, fttzve 4 ft. Diszkötésben 6 ftGaizot Ferencz. Az angol forradalom története I. Károly haláláig, ford. dr. Fésűs
György. 1866. Czimképes k. (492 lap, 8-rét) fűzve
2 ft.
Diszkötésben .
3
Horváth Mihály. Magyarország történelme. Uj dolgozat. Hat kötetben.
"
Tartalom:
I. kötet: A magyar nemzet Európába költözésétől 1301-ig (501 lap, 8-rét).
II. kötet: Az Arpádház kihaltától, a, mohácsi ütközetig. (768 lap, 8-rét).
III. kötet: A mohácsi ütközettől a linci békekötésig (725 lap, 8-rét).
IV. kötet: I. Leopold trónra léptétől a szathmári békekötésig. (544 lap, 8-rét).
V. kötet: Károly trónra léptétől II. József haláláig. (455 lap, 8-rét).
VI. kötet: II. Lipót trónra léptétől, a bécsi congressusig (422 lap, 8-rét).
1. 2. kötet, fűzve ö ft. — 3. 4. kötet, fűzve 5 ft. — 5. 6. kötet, fűzve 5 ft.
Országgyűlési emlékkönyv. 186e~1867rSzerkeszti Farkas Albert. 1867. Hatvan
képpel. (650 lap, 4-rét) borítékba fűzve
5 ft.

hites Ügyvéd és magyar királyi igazságügyi miniszteri titkár.
Hét nagy 8-rétü füzetben 3 ft. 50 kr.
• T Ezen gyűjtemény füzetei külön is kaphatók u. m.:
Első füzet: 1-34. sz. 1867. február 17-től május l-ig . . 50 krajezár. Szilágyi Sándor. Erdélyország története, tekintettel mivelődésére. Két kötet. Czimképes kiadás. (XVI, 464; VIII, 512 lap, 8-rét) fűzve 4 ft. diszkötésben 6 ft.
Második füzei: 35 —70. sz. május 5-től június H-ig .
50
Szvorényi
József. Magyar Irodalmi szemelvények. Kézikönyvül a felgymnasiumi
Harmadik füzet: 71—91. sz. június 14-től július 9-i<y . . 50
V—VIII. osztalyi ifjúságnak a magyar nyelv- és irodalomban oktatására, egy
Negyedik füzet: 92 — 103. ez. augusztus 8-tól szent, lo-ig ' 50
kómetszetü táblával. 1866. (XXXI. 734 lap, nagy 8-rét) . . . . 3 ft. 60 kr-^
Ö t ö d i k f ü z e t : 1 0 4 — 1 2 0 . sz. s z e p t e m b e r 2 6 - i g
. . # \ 5 0
Toldy Ferencz. A magyar költéazet története az ős időktől Kisfaludy SándorigH a t o d i k f ü z e t : 121—-133. sz. o k t ó b e r 17-ig . . ! " . '
50
",
Második javitott kiadás egv kötetben. Czimképpel (XVI. és 476 lap, 8-rét fd«»e
H e t e d i k füzet: 1 3 4 — 1 5 9 . sz.d e c z e m b e r végéig . . . . . 5 0
2ft.,diszkötésben . . ."
. 3

1868. évi julins—deczeinberi folyamára.

(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. Az egyik eredeti képekkel dúsan
illusztrálva; a másik „Országgyűlési Beszédtár"-ral s más rendkivüli
mellékletekkel bővitve.)

4tés84kr.

Közli

Pesten, a váczi-uteza közepetáján,
Első kötet.
Ssentkirályi-féle újonnan épített 14-dik szám alatti házban, a „korona" czimü
(Kétszázhuszonhét okmánnyal.)
kávéház átellenében—végkép elárusíthatja.
N. 8-rét (424 lap) fűzve 3 ft.
Meghatározott
szabott
árak,
s
a
vásznak
valódiságaért
jótállás
dúsan ellátott
biztosittatik.
Minthogy mi, S ^ ~ minden levélbeli megrendeléseket, "^@ (legyenek azok
Titkos
bármi nyelven irva) a pénzösszeg beküldése, vasúti vagy postai utánvét mellett
(lefizetvén a csomag átvételénél az illető járulék összeget) mindenhová elküldeni
készek vagyunk; teljes jótállás mellett itt következtetjük a tetemesen leszállított gyári árak árjegyzékét:
és súlyos ntóbajat ellen, sok évi tapaszférfi-Ingek a (nyak terjelme Egy vászon a*ztalkészfi!et 6 személytalás s a világhírű Ricord (egykori pámegkivántatik), 1 ft. 50 kr., re (1 abrosz s ahhozillő 6 asztalkendőrisi tanáráDak) módszere után, siker
2, 8, 4,5—6ftiga legfinom.
vel) 5, 6, 8—10 ftig a legfinom dabiztosítása mellett, rendel
maszból.
noi-ingek, simák 1 ft. 80 kr.,
S
u
g á r F. orvostudor.
>° e 2 ft.; finom hurokvarrattal 2 80 rőfös szines ágyneműre való 8, 9,
N
T. ez. Fazekas János pesti orgonaépitő
Lakása Pesten,
ft. 50 kr., hímzéssel 3 ft., 3 ft. 10-12 ftig a legjobb féle.
urat,ki Sopronmegyébe Csornára, Kaczelbe S CB
50 kr., 4 — 5 ftig; legfinomabb 30 röf kéztfonal-vaszon fehérítve, és
váczi-nteza 15 ik szám alatt,
és Jobbaházára, minden hibanélküli oly kivászon- é»t batiz-ingek hímdaplaczérnaból fehéritetlen 7 ft. 50
tűnő jóságu, jeles és tartós szerkezetű ora korona kávéház mellett.
zéssel és csipkével 6—8 ftg.
kr., 9 ft. 50 kr., 11, 13, 15-18 ftig a
gonákat készített, melyek megyénkben
Elftgad naponkint 11 órálegszebbek.
minden hasonló áru és nagyságú orgonákat,
129 (7—12)
tól
l-ig.
különösen öszhangző kellemes szólásukkal, Férfi-gafyák 1 ft., 1ft.50 kr., 2 ft., 2 38 rőíös kreasz vagy rumbargi gazdaMegkereshető levél által is.
ft. 50 kr., 8 ftig; lovagszabásra, franhasonlithatlanul felülmúlnak, bátran, lelkisági vászon 14, 16, 18—20 ftig a legoiia- és magyar mintára, ugyszinte női
ismeretesen — mint jeles, lelkiismeretes haszebb minőségű.
nadrágok.
zai valódi művészt minden egyházi és világi
hatóságoknak szíves figyelmébe ajánljuk.
40—42 rőf kitfinó takácsvaszon, (finom
Titkos
Női pongyola vagy éjl-corsettek, perNem lesz fölösleges fölemlítenünk küágyruhára vagy 12 db. női inghez) 14,
kailból
2
ft.,
2
ft.
50
kr.;
franczia
lönösen az, ezelőtt 27 évvel készített job15, 18,22-24 ftig a legszebbek.
batizból, hímzéssel 3 ft 60 kr., 5—6
baházi orgonáját, mely fölállítása óta még
ftig.
48 rőfós belga takacs-vaszon 22, 25,
ezideig igazítva sem volt, s mégis oly jeles
újonnan keletkezettek
80—35 ftig; ingekre különösen aánltiszta szólamu s hibanélküli, bogy a fentem1 tuczat vászon zsebkendő, a kisebbek
ható.
8 nap alatt
litett orgonákon kívül minden esyéb ujak1 ft. 50 kr., 2 ftig, nagyobbak és finokal bizton kiállja a versenyt.
minőségre nézve
mabbak 2ft.50 kr., 3 ft. 50 kr., 4, 5, 50 — 54 röf hasonlithatlan jó rnmburKelt Csornán, jun. 1-én 1868.
gi- vagy hollandi vasion (kérifö6 — 8 ftig.
48 óra alatt
nat és 7< rőf széles) 20, 25. 30, 35,40
Czeglédi György.
meggyógyíthatnak
1
tuczat
czerna
batizvászon-zseb50—60 ftig.
143(8-10)
Sopronmegye rábaközi dalkör elnöke,
kendó hölgyek számára 5 7, 9—10
csornai kántor-tanitó.
Orosz-vászon
nyári
öltönyökre
férftig a legfinomabbak.
Eitler Mihály.
fiak számára 8 rőf; rőfszámra 80, 40,
26 év óta fenálló rendelési intézetében,
arábaközi dalkör igazgatója, csornai
50—60 krig a legjobb féle. — Hímzett
1 tuczat asztal- vagy törillközo-kenanélkül,
hogy a beteg foglalatosságágarnitúrák, u.m. gallérok és manchetdő ára csak 5, 6, 7, 8-9 ftig a ezérkarnagy.
ban háborgattatnék.
nadamasz.
tek
1,
2—3
ftig
a
legfinomabbp.k.
Rasztvich Mihály.
Rendel: d u. 1—4 óráig.
Tiszteletdíjjal ellátott levelek a legIngek, melyek a testbe* nem jól illenek, visszavétetnek.
,
a rábaközi dalkör jegyzője, rábagyorsabban eszközöltetnek.
tamási
kántor-tanitó.
50 ft. erejéig vásárlóknak, ráadásul egy igen csinos párisi cache9 ^ Lakása
a fentírt
orgona-épitőnek :
Lakása: király-utcza, 33. sz. a. 1-ső
mir teritövei kedveskedünk.
király-uteza 30 szám, Jakabnap után vaemelet.
149(5—12)
eró ház 55. szám.
173 (1)

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

A cs. kir. engedélyezett1

a

KöröíMUgárpor
g

sDje;árrothadása

l
e l l e n lovaknál.

1 palaczk ára 70 kr.

Előfizetési feltételek:

postai szétküldéssel

vagy Buda-Pesten

házhoz hordatva:

A két lapra együtt;
Félévre (július — deczember)
5 ft.
Csupán a Vasárnapi Újságra:
Félévre (július — deczember)
3 ft.
Csnpán a Politikai Újdonságokra:
Félévre (július—deczember)
2 ft. 50 kr.
Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tiszteletpéldánynyal
szolgálunk. U^~ A pénzeslevelek bérmentes küldése kéretik.

(4—6)

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(Pest, egyetem utcza 4-ik szám alatt).

ffeckenast Gusztáv könyvkiadónál Pesten, (egyetem-uteza 4. szám)
megjelent és minden könyvárusnál kapható:

Sertéspor

kitünö óvszer a fntóiiszok ellen.

1 csomag ára 63 krajezár és 1 forint 26 krajezár.
Valódi minőségben kapható :
Pesten: TÖRÖK József gyógyszerész urnái, király-uteza 7. sz. a.; Thallmayer A. és társa; Halbaaer testvér; Glatz J. és Rakodczay A. uraknál.
Budán: az udvari gyógyszertárban. — Ezenkívül léteznek még raktárak
Magyarország legtöbb szab. kir. és mezővárosaiban, melyek időről-időre a legelterjettebb hazai hírlapokban közhírré tétetnek.
124 (5—8)
Vx
' „ # Hogy a t ez. közönséget a hamisítványok megvételétől meg^9 v c*W * óvjuk, ezennel tudatjuk, hogy csak azon csomagok és üvegek
a való diák, melyek a kornenbnrgi kerületi gyógyszertár pecsétjét hordják magákon.

A „Sport" 10. számában, mint a lótenyésztés érdekének központi közlönye
Ausztriában, a következő czikk foglaltatik: Kwizda F. J. urnák Kofneabnrgban !
Ön, köröm-kenöcsével több istállóban kísérletet tétettünk, s eddig annak kitünö hathatóságáról mint patafentartószer minden oldalról a leghizelgöbb elismerő birálatokat
kaptunk, melyet önnel a legszivesben tudatunk. Az itteni tereziánumi lovardában nevezetesen, egy igen sikerült gyógykisérlet tétetett azzal egy csaknem egészen törékeny
patán. A bizonyítvány erről — kezeink közt van, s nem mulasztandjuk el annak teljes
tartalmát a legközelebbi számban a nyilvánosság elé boosájtani.
g ^ * A megrendelési forrásokat illetőleg, lásd.a mai számban megjelent hirdetményben.
163 (1)

A közös viszonyok rendezésére
vonatkozó okmánytár.

(A tizenötös albizottmány javaslata. — Külön vélemény. — 1866. november 17-ki kir.
leirat. — Deczember 20-ki felirat. — A hatvanhetes bizottmány tanácskozmányai.— Elfogadottjavaslat. — 1867. febr. 17-ki k. leirat.)
Nagy 8-rét (VII. és 121 lap). Fűzve 1 forint.

firczkoporsók

sírboltokba és minden közönséges sírba valók,

jóféle s tisztaizlésü

kávé csak 2 ít. 80 kr.
5

Portorico-kávé
Arany-Java-kávé
Laguayra-kávé
P l a n t - C e y l o n - k áé
á v é

font

3ft.40 kr.
. . . . 3 „ 80 „
4
. . . . 4
20 „

C u b a - k á v é e g é s z finom . .
G y ö n g y - k á v é e g é s z finom .

. 4
. 4

40 „
50 „

mind szilárdságra, mind Ízletes kiállításra, és kiváltképen még
arra nézve is, hogy arányszerüleg jutányosabbak a fakoporsóknál; úgymint: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150 egész 300 forintig
kaphatók

Beschoraer A. H. és Társa

k. szab. érczkoporsó gyáruk-raktárában Pesten,
kis hid-nteza, a „Vadászkört" szálloda mellett.

m^JT Megrendelések vidékekről azonnal teljeeittetnek, éspedig
az ideje korán tett távirati megrendeléseknél a koporsó-küldemény még
a megrendelési napon 30 mérföldön túl nem eső gőzhajózási- vagy vasúti állomásokra is megérkezik. ^ _ _ _ _
78(16-84)

továbbá:
Brasiliai-rhuin, egy pint I ft., legfinomabb
jamaikai-rhum, Pecco-virág- és Sou-chong-thea, sardinák, mustár és sajtllcckenast Gusztáv
könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-uteza 4-ik szám) megjelent és minden könyvfélék a legjutányosb áron kaphatók Pesten,
'
árusnál kapható:
Kégly Sándor. Magyar gaf.An fárcza naptára 1868-dik évre. Második évfolyam.
(176 lapnyi szöveggel és 48 levél tiszta lappal.) Vászonkötésben, irónnal
1 ft
a két szerecsen- és Laudon-utcza siögletén,
Paczig
G.
C.
A
korunk
igényei
szerint
mezógazdatiszt.
Egyúttal
czélszerü
s
tanul11-dik szám alatt.
ságos kézikönyv a földbirtokosok, mérnökök, mezőgazdaság-intézők,kezdőgazdák
SW* Vidéki megrendelések a pénzösszeg bes tanonezok, szóval mindazok számára, kiket érdekel a gyakorlati mezeigazdaság.
küldése vagy utánvét mellett a leggyorsabban
esz6 !
Szerző ótftdik kiadása nyomán hazánk viszonyaihoz alkalmazva átdolgozta
közöltetnek.
" 1 8 1 (6-0)
Reischer Endre. (VI, 432 lap, 8-rét) fűzve
• • 2ft.60 kr.
A
c z
\ ..
***
*• - vidéki közönségnek!
Leibttaser,
Johann.
Popaláre
Encyklopfidie
der
praktischen
Landwirthscbaft.
i Lzletünk könnyebb feltalálása tekinteEin belehrendes Taschenbuch für Guterbesitzer, Wirthschaftsbeamte und Landi j téből szolgáljon tájékozásul az itt lew irthe. Mit besonderer Berücksichtigung der Verhaltnisse des österreichischen
:0 nyomott tájrajz, mely a lánczhidtól veKaiserstaates. D r i t t e , nach dem gegenwartigen Standé der Naturwissenschaft
verbesserteund mit Zusatzen béreioherte Auflage. HerausgegebenvonDr.Fernand
'' szi kiindulási pontját!
Sfamin. Mit vielen eingedruckten Abbildungen. 806 S. gr. 8.) Geh. 2fl.50 kr.

Baahofer és Jármay-nál,

.m

328

A negyvennyolezas-párt néplapja.

Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik a

Forty orvos-féle áíalános

SEB-TAPASZ,

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

niHS£

bőrkés, barnaság,
hárt yápgy ik(Croup,
angina) mindennemű megsértések,harapás,szúrás, vágás
vagy égés által támadható s e b e k ,
megforrózások, darázS" vagy méhszurások, konok-fekélyek, zúzátok (eontusiók) — meglepő
gyors fájdalomcsillapítással— rögzött
daganatok, gumók,
tályogok, pokolvar
(carbunculus, pustu'a maligna), megkeményedések genyedések, vérkelések, minden mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg,
vadhús, tagszivacs, ceontszú, kificzamitás és megrándulások, helyi csúz, továbbá a
szülés folytánilábfelfakadá8ok és sebek, fájós fekélyezett vagy már genyes női mell. —Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen, életveszélyessebészi
műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használataálta!menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méhfulánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik,
hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül, könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyéneknek
számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a
legfényesebben elismertetett — rendkivüli, s legkülönneműbb esetekben megpróbált hatásánál és feltünó sikerdús eredményeinél fogva, melyek használata által
még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hirét kétségbevonhatlanul igazolja.
A. csomagok ára 50 kr. és 1 frt, használati utasítással együtt.
Központi küldeményező raktír: Pesten TÖRftK JÓ£§EF gyógyszerész
urnái, király-utcza 7. sz a. Scholtz János városi gysztárés Jezovits M. gysz. urnái.
Kolosvárott: BINDKIt K.. gyógyszerésznél
Zágrábban: HEGEDŰS GY., a „fekete sashoz" czimzett városi gyógyszert.
Továbbá kapható Pesten: Pfeifer J.-ná), az uri-utczában a „két matrózhoz",
és Mészáros B.-nál, a Kristóf-téren 5. sz. a. — Budán: az udvari gyógyszertárban,
és a Krisztina-városb'in Wlaschek E. gysz. — Aradon; S?arka J. — B.-Csabán:
Biener B. — Brailan: Dr. Hepitesnél. C. C. — Bnkurestben: Gschlacht G. —
Czernowitzban: Sehnirch J. - Debreczenben : dr. Rőthschnek V. E. — DanaFöldvaron. Nádhera P. — Egerben: Plank Gy. — Eperjesen: Isépy Gy. —
Erseknjvárott: Conlegner J. — Giurgevóban: Fabini E. L. —Gyöngyösön:
Kocianovich J. — Győrött: Lehner F. — Giurgevóban: Fabini E. L. — Jassyban: Jassinszky A. — Hátszegen: Mátéfy B — Kassán: Koregtkó A. — Késmarkon: Genersich C. A.— Komaromban: Grötschel Zs. — Körmöczön: Nemtsek J. — Léván: Boleman Ede. — Makón: Weil M. -- Mohácson: Kreitl G. —
Mlskolczon: Dr. Csáthi Szabó J. — >Iitrowitzon- Kerstonoschitz E.fiainál.—
Nagyváradon: Husella M. — Nagy-Kanizsán : Wajdits J. — Nagybecskereken: Kleszky J. — N.-Karolyon: Jelinek J. — Nagyszombaton:Pántotsek R.
Nyíregyházán: KovácsS.— Nyitran: Dr. LángE.-nél.— Pakson:MalatinszkyS.
— Pécsett: Sipőcz J. — Pozsonyban: Pi> ztóry B — Rimaszombatban: Hamaliár
K.— Rozsnyón: Hirsch J. N. — Selmeezen: Vitkovics János. — Szabadkán:
Szentiványi Jóó J. — Szathniaron. Juracskó Dániel. — Sz-Fehérvárott: Braun
J.-nél. — Sz.-Györgyön: Mersits J. — Szombathelyen: Pillich F. — Temesvárott: Pecher J. E. és Jaromiss M. — Tetsón: Karácsonyi A. — Unghvart:
Münster Gy. és társánál. — Verschetzen: GuistM. -- Veszprémben: Ferenczy K.
A t. ez. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók
lennének, felszólittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez czimezve: Budára a Krisztinavárosban, János-utcza 40 sz. a. beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
C ^ Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések bármelyik raktár által az
árnak készpénzbeni beküldése, vagy postai utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesittetnek.
87 (6—6)

Előfizetési felhívás

NÉP ZÁSZLÓJA
legolcsóbb, legszabadelvübb képes politikai hetilapra.

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

Madarász József,
lapvezér.

SZOBA-ÜRSZÉKEK,

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

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,

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

bádogos-mester.
Raktár: rozsatér s. %%, «., a városháza mögött.

Áldor Imre,

felelős szerkesztő.

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

3. Ára félévre (július —deczember) 2 ft., évnegyedre július—
szeptember) 1 ft. — Újonnan belépő előfizetők a Nép Zászlója
(april—június) folyamát is megrendelhetik, ára 1 ft.

SIC 10 példány után egy tiszteletpéldány jár. Ki 25-öt gyújt ezenfölűl
egy „lionvédnaptar"-t 1869-re, ki 50-et gjujt KOSSUTH falra függeszthet*
nagyszerű arvzképét kapja.
A mozgalmas idők s a mindenki által érzett szükség fölmentenek attól, hogy a
nagy horderejű üdvös vállalaton bővebben ajánljuk ügy barátaink figyelmébe és pártfogásába, s igy csak arra kérjük: szíveskedjenek gyüjtésök eredményét f. é. június végéig beküldeni, hogy a nyo nandó példányok számát illetőleg legalább hozzávetőleg
tájékozhassuk magunkat.
Az előfizetési pénzek bérmentes levelekben a Nép Zászlója kiadó-hivatalába
(Pest, egyetem ntcca 4-dik szám) czimzendők. — Pest, júniusban 1868.
(2-8)

Viz által légzárolt

Tizenötödik évfolyam..

28-ik szám.

Heckenast Gusztáv.

Hcckenast Gusztáv

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

A két rész egybe kötve fél bőrbe 4 frt.

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

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

Földváry

Sándor.

(1809-1868.)

A mily jól esik nemzetünk nagy fiainak
még életökben meghozni az elismerés önkéntes adóját, ép oly leverő és fájdalmas,
midőn gyászravatal mellett kell eleget tennünk a hála és kegyelet kötelességének;
midőn a helyett, hogy diadalérzettel mutathatnánk népünk egyik büszkeségére, országunk egyik vitéz bajnokára, — szomorúan
kell felhívnunk a hazafiakat, hogy végbúcsut
mondjanak az enyészet örök éjjelébe távozónak !
Még nincs egy éve, midőn szabadságharezunk egyik kiváló hősét,
Foldváry Károlyt olvasóinknak
bemutattuk, s egyszersmind
ikertestvéréről
Sándorról is
megemlékeztünk. — Még akkor
mindkettőt épen, vidáman s az
uj politikai élet gazdag reményeivel láthattuk magunk kö-1"
zött: és ma már csak a hős Károly él; dicső testvére Sándor
nincs többé!—Folyó
évi június
29-én délután 2 órakor jobblétre
szenderült, hosszas betegség által megrongálva, bár még csak
59-ik évében. 1809-ben novem.__-ber 26-kán született testvérével
.~
Károlylyal egy órában, Csikvészekben, Gyergyó-Szt.-Miklóson,
^
a harczias székely nemzet ölében.
Atyjok, Pá), őrnagy volt a
császári hadseregben s anyjok,
Kampfenbergi Klunovics Kata^n> e gy horvát tábornok leánya,
így már a születés által volt
előrendelve mintegy, hogy a
gyermekek is s köztük az iker
testvérpár Sándor és Károly is
a katonai pályára léptek. Katonai intézetekben nyerték képeztetésükets 1827-ben mindketten
hadapródok (cadet) lettek az
osztrák hadseregben.
Sándor, kinek jó indulatot sugárzó, férfias, becsületes, értelmes arczát e szomorú
alkalommal mutatjuk be olvasóinknak —
katonai pályáján általános becsülését és szeretetét nyerte ki ugy felsőbbjeinek, mint
r
angtársainak és alárendeltjeinek. Mindig
szerény és igénytelen ember volt. — A rendes
hadseregben csak főhadnagyságig emelke-

dett; és később is, midőn nagyobbakra hivatott egyénisége előtt a tettek borostyánkoszoruzta mezeje föltárult, sokkal inkább
szerette, ha a Károly bravourjairól beszéltek
körülte — melyeket ö is mindig lelkesülten
adott elő — mintha az ö maga érdemeit
emlegették.
A 40-es években kilépett a rendes szolgálatból ; de a mint a magyar szabadságharcz
kezdetét vette, habár több gyermek atyja
volt, megértve az intő pillanatot s hivatását
követve, teljesité nagy kötelességét és ahon-

FÖLDVÁRY

SÁNDOR.

védek soraiba állt be. Egyenesen századossá
nevezte a magyar kormány a 10-dik zászlóaljhoz. Még az 1848-ik év szeptember havában őrnagygyá lett, s mint ilyen alakitá,
tanitá s gyakorlá be Szegeden azon vitéz
nemzetöri csapatot, mely függetlenségi harczunk történetében oly szép nevet szerzett
magának.

Perczel tábornok dicsteljes bánáti táborozásában, ennek vezérlete és parancsnoksága alatt tekintélyes részt vett saját képezte
szegedi hőseivel; különösen a római sánczok
bevételénél óriási bátorságával s zavartalan
lélek-jelenlétével hervadhatlan babérokat
szerzett a magyar név katonai dicsőségének;
nem különben Koszpodina mellett is döntő
befolyást gyakorolt az ütközet megnyerésére. Huszonhárom kisebb és nagyobb ütközetben volt jelen s mint ezredes végezte be
dicső pályáját.
Jelen volt a világosi fegyverletételnél s mint fogoly az
aradi várba záratott, hol a katonai törvényszék 15 évi börtönre ítélte. — Később amnestiában részesült s Miskolcz vidékére vonulva, mezeigazdálkodás
közt és a hazai ipar fejlesztésében töltötte élete hátralevő
idejét.
Átalában kedélyes szeretetreméltó ember volt, s bár a politikával tüzetesen nem foglalkozott, rendithetlen meggyőződése volt a jobb kor iránt, mely
után buzgó imádság epedez százezrek ajkán.
Két év óta beteges, kezdett
lenni, de a múlt évben uj életerőt
nyerve, önérzettel járt-kelt a főváros köreiben s a leggyöngédebb szeretettel hordozá a száműzetésből visszatért
Károlyt
egyik s másik ismerőséhez. „Nem
megmondtam, hogy még látni
fogjuk egymást; ime nézzétek,
ez az én hős testvérem!"
Betegsége az utóbbi időkben
ismét erőt vett rajta s testvére
által, gyógyítás végett, a fővárosba hozatván, itt a múlt hó
29-én csöndesen kimúlt.
Perczel Mór, a vitéz ezredes hős tábornoka, ki legjobban ismerheté derék katonáját, meleg szavakban hivta fel honvéd bajtársait, hogy tömegesen jelenjenek meg a
mindnyájunk méltó gyászával borított ravatal körül; s a fővárosban jelen volt bajtársak kivétel nélkül meg is jelentek, hogy
megtegyék a végtisztességet, s vigasztalják

