
DELEJTD
Előfizethetni hclyfcen H a z a y  

M. és ila Vi!m. könyvnyomdájukban, 
vidéken minden cs. kir. postahi
vatalnál a szerkesztőséghez utasí
tandó bérmentes levelekben.

Megjelenik a Up ITesiiesvá- 
rett minden k ed d en .

K i f i z e t é s i  d í j  akár helyben, 
akár postai szétküldéssel:
E g é s z  é v r e  6 f t .pp .=6  f.30kr.ujp.
F é l  é v re  3 ft. pp. =  3 f. 15 kr.ujpv 

A helybeli előfizetők a lap ház-
hozhordáeáért rendelést tehetnek, _̂_

a lap kiadó hivatalában. ^  tujioiiiáíiy, anyagi érdekek és szépirodalom közlönye. K i a d ó  h i v a t a l : belváros, bé-

Hirdetések minden közhasználat
ban lévő nyelven fölvétetnek! A 
beigtaíáséríi minden három hasábos 
egyes sorért 4 p. vagy 7 uj kraj- 
cárnyi dij számittatik.

Szerkesztői iroda: helpsros 
halpiac 12. szkm, első emelet.

esz u tca  C h r m a n E  KI á r i o n
Jelige : Csak az a nemzet vész el, mely önmagát elhagyja. mŰkeresketiéSébCK•

Kedd, július 1861. 30. szám. Negyedik évi folyam.

K i koronázta m eg Zápolya Ján os m agyar
k irá ly t ?

Mídőn a „Vasárnapi Újság 27. és 28-ik sz. 314 
és 328 lapjain Zápolya János királyválasztását s meg- 
koronáztatását illetőleg Podmanitzki nyitrai püspököt 
mint koronázót olvastuk, Istvánffy szelleme intőleg uta
sított a 9-ik k. 135-ik lapjára, hol ezeket olvastuk: 
„conditio non aqsque publico omnium luctu et lacrymis 
in Aede D. Virginis Matris regis. fűn ere,' in qua alii 
quoque reges Condi solebaní, tandem coronativ peracta 
fűit praesentibus fere omnibns proceribus etiam in, qui 
Ferdinando austriaco Annaeque coniugi eius in occulto 
favelant. Eam autem ex gontificalibus libris deprom- 
tam P a u l u s  V a r d a n u s  quem Voivoda Archiepisco- 
pum Strigoniensem declaraverat ac Stepbanus Brode 
ricus Episcopus Vacensis, Johannesbue Statiíius, quem 
ex praeposito Veteris Audae Episcopum Albae Júliáé 
fecerat, solitis ceremoniis perfecere“ hasztalan keres
tük itt Podmanitzkit s bár hol találta is K. M. az em
lített főpapot ily fontos ügyben működni, a hitelességre 
elsőséget adunk a tanubizonyitmányban Istvánffynak, 
először mert hazai iró , másodszor mert kortárs s bár 
Zápolya 1540 Juh 22-én meghalván, Istvánffy ekkor 
öt éves gyermek volt, kétséget sem szenved, hogy a 
jeles iró élő bizonyságok után indulva, a miket irt, 
nem ingadozó nádszálra, hanem megdönthetien sziklára 
alapította; egyébkiní a 80 éves agg (meghalt Istvánffy 
1615 april havában) tekintélyes állásánál fogva a ma
gyar ügyek akkori viszonyaival leginkább ismeretes lé
vén akérmely más historicus tekintély fölött mindenkor 
megérdemli az eminentiát,

Vertkr Mátyás.

A  vára kozás napjai.

Mint a lapok tudósitnak, sajátszertt jelenetek
ben mutatkozik Becsben a nyugtalanság a válasz
leirat iránti bizonytalanság miatt.

A f. hó 12-én tartott bírod, tanács alsóházi 
ülésében békétleniil várak a követ urak, mikor fogja 
már az elnök a válasz-leiratot felolvasni. Mindenről 
inkább szóltak a miniszter urak,  csak a magyar

ügyekről nem, s talán az emiatti csalódás okozá, 
hogy a kedélyek a fölmerült tárgyakat igen inge
rülten fogadák, s mint a „Síirgöny‘! bécsi levele
zője megjegyzi, maguk a tagok érezték, hogy a par
lamentáris útról ezúttal is messze eltértek.

A pesti hangulat egész ellentétet képez a bé
csivel. K ik  már oly hosszú idő alatt várni tudtak, 
ez egy hét lefolylyását, mert a legújabb hírek sze
rint enny időbe kerülne a válasz leirat megvitatása, 
bizonyára azon nyugodtsággal fogják bevárni, mely 
nemcsak arról fog tanúskodni, hogy a nemzet mitől 
sem fél, mely őt jogos kívánalmaiban meglephetné, 
hanem annak is kétségbevonhatlan jeleit fogja fel
tüntetni, hogy a magyar, habár a bécsi reichsráth 

í  nagy részében esküdt elleneit látja is. ■ a legmele
gebb rokonszenvet érez folyton mind a kisebbségben 
álló német párt, mind a többi nemzetiségek iránt.

A bécsi lapok bizonyára fel fogják e várako
zás napjait használni, hogy a magyar ügyek lehető 
győzelmét ne a jog győzelmének, hanem ármány
kodás müvének ismerje Európa. Máris beszélnek 
arról, hogy a magyarok Bécsben magas rangú höl
gyekkel, kardinálokkal szövetkeznek, csakhogy a 
februári pátenst megdöntsék. Ily, s eh ez hasonló hí
rek elegendők a reichsráth reményei gyengeségét 
teljes mértékben elárulni.

Az angol lapok kisebb-nagyobb mértékben a 
kibékülés útját egyengetik, melyen Ausztria ismét 
erős állammá válhatik. Sőt a „Héráid “ , midőn a 

: magyar alkotmány visszaállítását ajánlja Ausztriá
nak, azon vigaszt teszi hozzá, hogy a magyarok 
úgyis rá fognak unni egykor, mint az irrek  parla
mentjükre, s belátandják, hogy az oly tiszteletlenül 

I visszautasított közhirodalmi jogok előnyei jóval túl
haladják az ö kisszerű előjogukat. Ily  reménytel
jes jóslatokban gyönyörködhetnek ugyan mások, de 

í a magyar nemzet aligha fog értök biztos állásából 
| csak egy lépésnyire is kilépni.

A hason-hangzásu kül-és belföldi híreknek te- 
; hát nem leendünk e hét folytán szűkében, melyek 

mind ugyanannyi kelepcék lesznek kivetve, hogy a 
közvéleményt ingataggá tegyék.

Azon államférfiak, k ik  a nemzet ügyét Bécsben
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Jfépviselék, s kiknek lemondását a bécsi lapok már | 
annyiszor kiirtölék, bizonyára helyt állandanak ezen ; 
elhatározó napokban is s a felirat kívánalmait olya- 
anakiü fogják az illető legfensöbb helyen bemutatni, 
mint amelyek a kor igényeit teljesen méltányosak- j 
nak találják, s az alkotmány sarkalatos jogain ala- f  
puió módosításokat magukból ki nem zárják.

Ily értelemben készült válasz - leirati tervről 
beszélnek a legújabb hírek, sőt még többet is mon
danak. Nem tartják lehetetlennek, hogy a békeszót 
maga a k i r á l y  viendi Budára (?) mi ha valósul, a 
a bécsi centralisták végkép kiszalasztották kezeik
ből a bennünket rettentgető hatalmat. Minden hír
lapi cselfogás tehát e hír ellensúlyzására van s lesz 
e héten útba indítva.

Mi e sorainkat e pár szóval zárjuk be: itt az 
aratás ideje, ki mint vetett úgy arai; a nemzet bízva ! 
egyenes utoni haladásában, fáradalmai sikerében s 
remélve joga és szenvedése végleges diadalmában, 
az elhatározó napra nyugodtan várakozik.

A  sas. CJo4!har<íM ütközet 1664 .

Nagyfalu (Mogersdorf) térségével íulajdonkép azon 
hely Vasmegyében, hol a nemzetek vegvületéből egygyé 
olvasztott sereg a török félholdat megtörte, melynek - 
haloyány fénye a babérkoszorú után sovárgó Montecu- 
culít mai napig örökíti. :i:) Magyar, Franciaország, a né
met birodalom és Ausztriai fiai egyesült erővel vívták 
a világhírű csatát, mely az ide három óranegyedre fekvő | 
sz. Gothard mezőváros nevére kereszteltetett. ;

Zrínyi várát, uj-zerint, Montecuculi szemeláttára j 
elpusztította a török ; Zrínyi ezért panaszt emelt, ennek j 
eredménye ismeretes; Egerszegh s egyéb szomszéd he
lyek hasonló sorsra jutottak. A török sereg Kanizsára j 
keresztény Murán át. Maria-Schamborg felé húzódott; 1 
gróf Coiigni a francia sereg vezére Olaszországon ke- ; 
resztül ide gyűjtötte seregét , mely huszonhat szakasz 1 
lovasságból s gyalogezredekből állott. — A török fog- i 
lyok állítása szerint szándéka volt a nagy vezérnek tö- j 
rök é • tatár seregével Bába közt pusztítani és Győrt 
elfoglalni; többen át is keltek már a Rábán, de ezeket 
működésűkben hátráltatni Nádasdy magyar vitézeivel

nem volt elégséges; elhatároztatott tehát, hogy a lovas
ság (a boncát és a két vértes ezreden kivül) mintegy 
négyezerötszáz, —  nyolc ágyúval előre menjen, az el
fáradt gyalogság pedig tüzérekkel, és a kevésbé gya
korlott lovassággal kövesse azokat. Terhes volt az át
menet egy mocsáron; mert a rajta levő hidat a pa
rasztok saját biztonságok miatt már azelőtt elrontották. 
Gróf Hohenlohe gyengélkedő állapotában a gyalogsereg
gel akart elindulni, de Montecuculi kérésére a lovas
sághoz csatolta magát, mely két átmeneti pontot ta
lálva, a mocsáron keresztül hatolt.

Jül. 24-én a jobb szárnyat képező csász. sereg, 
mely az előcsapatot, az őrgrófi sereg, mely az utócsa
patot és balszárnyat tette, hegyen völgyön keresztül sz. 
Gothard felé vonult ; az előcsapat a tett egyezkedés da
cára be nem várta az utócsapatot s igy ez nagy meg
feszítés után egyesülhetett csak éjtajban. — A császá
riak Sz. Gothardon túl; — a szövetséges sereg előtte; 
az őrgróf pedig birod. seregével egy odon templom alatt, 
valamivel alantabb egy vonalban telepedett meg; a két 
vértes ezred egy magasabb vidéken volt felállítva ; az 
előőrsi rendeletek elhatározvák. *j.

Az ellenség a folyó kanyarodásánál több ágyút ál
lított föl, hogy az átmenetet védelmezze, a birodalmi 
sereg hanyag őrködése ezt nem gátolá s igy csak ké
sőn vette észre, hogy a török a bal parton elsáncolta 
magát; — azután egész seregével felkerekedett a török 
és a tíz kanyarodásnál áthúzódott; — a jantsárokMo- 
gersdorfuál elsáncolták magokat; —  heves rohammal 
neki ment most a török a hídnak, melyet a vértesek a 
magyarokkal védelmeztek, a jantsárok tüze a sáncokból, 
a kapitányokat vesztett védelmezőket- zavarba hozta, 
hátrálni kezdettek; Hohenlohe, ki ép az ebédnél volt, 
a hírre lovára ugrik, a hátrálókat buzdítja, mire a tö
rök, ki már a hidra kapaszkodott, vissza űzetett.

Gutnich, horvát ezredes, ki vastag húsában meg
sebesítetett, jelentést tőn, hogy a folyón alul több tö
rök átkelt már a vizen; e-ért a fővezér a maltai vité
zekből egy kapitányt száz franciával, hatvan horváttal 
és Battváni embereivel oda küldött, kik a további át
menetet meggátolták.

Augustus 1-én reggel 6 órakor a török Mogers
dorf falunál gyülekezett össze, Hohenlohe tudósitá a 
badeni őrgrófot az ellenség szándékáról; mire Monte
cuculi Sniidt vezérlete alatt elkíildé a nassai és Kiel-

*) Ifammcr-PurgstaU 2-ik kijav. kiad. Pest 1840 54-ik 
k. H l r. 558—561 lap, hasonlóan leírja ezen ütközetet, kut- 
förrásait idézve: Kéninger, Rieaut, Montecuculi, Rintel, Orte- 
lius sst. után. Valóban meglepő, hogy ő gróf Hohenlohe 
vezérről, kit a csatában nem csekély dicsőség illet, értekezé
sében egy árva szót sem em lít, holott Ortelius folytatója, 
kire hivatkozik s ki ugyan akkor élt, és adatait a következő 
1665. évben kinyomatta, II. r. 842 lap az eldöntő csata előtti 
intézményeket említvén, mondja: „Wie solches alles von Ihr 
Excelí. dem íi. Gráfén v. Hohenlohe sehr vvohl verordnet 
war* sat. — de alig hihető az is , mit Hammer-Purgstal 
Spork lovas tábornokról e csatft leírásában einlit: r der Ge
neral dér Eeiterei Joliann v. Spork, des Lesens und Schrei- 
be.ns mcht kuudig.“

:-*) gteier és Magyarföld szélén a Rába folyamba ömlő 
Laufnitznál, Rába jobb partján emelkedik Sz. Gothard Cist. 
kolostor, balparton fekszik a csatatér, alig kétezer lépésnyi 
széles terület. Egy óra távolnyira Sz. Gothardon felül Rába 
jobb partján van Seming (?) falu; közte, és Sz. Gothard kö
zött középen Ejásfalu (hajdan e volt a mostani Tótfalu-Win- 
dichdorf neve) átellenében ennek Nagyfalu, Mogersdorf, — 
ez volt a csata központja. — A folyó jobb partján állott a 
török, balon a keresztény, amannak fővezéri sátora a vindisck- 
doríi magaslaton, ennek átellenben a hegység töviben. — 
Mogersdorf és Windischdorf között a Rába kanyarodásánál 
volt a török működésének középpontja. — Meyern az emlí
tett falvakat régi néven Cerment és Goritschendorfnak nevezi.
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mansecki csapatokat; jobb szárnyán voltak a császáriak, ! 
balon a franciák, a birodalmi sereg a centrumot fog
lalta el; —  a támadás a keresztények részéről elkez
dődött; a török futást színlelt, de éppen ez volt a csal
étek, mellyel az utánna rohanó keresztényeket elkábi- 
to tta ; mert megfordulván, iszonyú mészárlást idézett elő ; 
a keresztényeket rendetlen futásokban hasztalan igye
keztek a vezérek feltartóztatni, hasztalan vagdalta kardjá
val Yaldek a szaladó tiszteket, Mogersdorf az ellenség | 
kezébe került; Fugger táborszernagy, Pleittner számos 
tisztekkel és közvitézekkel maradtak a csatatéren. A 
török szándéka volt a centrumot áttörni. E zavarban 
nagy "nehezen lóra kapaszkodva, elszánt bátorsággal lel- j 
kesitette a beteges Hohenlohe a meinzi, münsteri, neu- 
burgi, lüneburgi, würtembergi harcosokat, kik nem csak 
kiverték az ellent a faluból, de annak visszafoglalha- 
tásrai minden reményfonalát is elvágták, bátor az uj 
viaskodásban sokat szenvedtek. *)

Ugyan az nap déltájban a török sereg rendkívüli 
mozgalma általános támadási készületet gyanitatott; a 
keresztény hadvezérek tanácsa sok tanakodás után végre i 
a csatarendet kidolgozta, mely félholdformában az ily 
alakzatu vizkanyaroaásnál az osmanokat megsemmisítse. 
A török négy lovas ezreddel a jobb szárnyat (császá
riak) hárommal a balt (franciák) s ugyan annyival a 
középet (centrum, bírod, seregek) készült megtámadni; 
az elszánt keresztény sereg a Kába viz kanyarölatnál 
megvárta az ellent, ki rendetlen futásban kereste üd
vét; a zavar általánossá vált, melyben a menekülni tö
rekvők nagy része a vízbe lelte halálát! — Tizezeren 
felül volt a törökök vesztesége (M. Kováts Ján. „a ma
gyar krónikának röviden lerajzolt sommájá“ — írója 
szerint tizenkétezer) elhultak; Bosnia kormányzója — 
Ismail —  a császár sógora, a jantsárok agája, harminc | 
más agával s basákkal; a csata délután négy óráig tar- , 
tott. Ez volt egyike a legnevezetesebb csatáknak nyílt 
téren, melyet valaha a keresztények a törökkel vívtak. 
A harcmezőn emelt kápolna mai napig fenntartja a vé
res ütközet emlékét.

, Vertler Mátyás.

A „Kol. K iz lri következő cikket ad jul. 14-röl 
marosszéki főkapitány Dósa Dánieltől:

Most midőn a nagy áHamkérdés gordiusi cso
mójának megoldása vagy a hatalom erőszaka általi j 
ketté vágása áll bekövetkezendöben, most midőn a 
szólás még szabad a nélkül, hogy tudnék ha váljon 
holnap az lesz-e, s most, midőn még el van tettleg 
ismerve, hogy a k i felfogása szerint küzd az igaz
ságért az ész fegyverével, az a béke apostola, mert 
csak a kedélyek megnyugtatása s a nemzetek jogér-

:|j  Az alsó-szászországi gyalog sereg vezére volt En- ' 
den. a lovassági Schacken; Fugger svedia; JSIicola bajor; 
Posten Vestphalia; Zobell a francia lovas katonaságot vezé
nyelték. A nassaui gróf is elesett. !

zetének kielégítése nyújthat biztosságot a könynyen 
bekövetkezhető válság ellen; egy szóval, 'most mi
dőn a magyar alkotmányos párt az utolsó csatát 
vívja a béke fegyvereivel isteni és emberi igazság 
szerint öt feltétlenül illető teljes jogai mellett; szó- 
lanunk kell minél gyakrabban, kik nehezebb per- 
,ezekben is bátran mutattunk nemzetünk alaptörvé
nyeire, s országunk európai fontosságára.

Mi nem örvendettünk igen nagyon azon, midőn 
a Deák Ferencz indítványán módosítás tétetett; oly 
elhatározottnak, s oly alkotmányosan kibékitönek 
láttuk a nagy honfi által fogalmazott feliratot, s an
nak általa tett és indokolt védelmét, hogy egy má
sodik Hampdon vagy Mirabeau alakját láttuk a pesti 
parliamenfben újra élni, kívántuk és kívánjuk az ő 
eszméinek diadalát, mert tudjuk a történelemből mi 
lett Francziaország sorsa Mirabeau után a Bastille 
megrohanásával kezdett forradalom által, s mi lett 
Angolhon sorsa Hampdon után Cromvelí dicíatorsága 
alatt. Pedig amott "egy nép, itt egy a többinél- ha
talmasabb vívta a harczct, de nálunk nem egy a 
nemzetiség.

De bárha, a mint mondók, nem .örvendettünk a 
felirat változtatásának, nem reméltük azt, hogy ép
pen az az ujdon született, s éppen ezért életképes
ségére nézve most a legkényesebb próba alatt álló 
Reichsrath alkalmat vegyen abból egy gyermekes de- 
monstratiora, melyből kiríjon az , mely meszsze áll 
maga Ausztria attól, hogy mint állam ne kívánja 
gyakorolni azon souverainitásí a birodalomba szövet
kezet! többi államok felett, mely souverainitás e bi
rodalom különös fejlődésénél s összecsatlakozásánál 
fogva csak is a personalis uniónál fogva és egyes 
egyedül csak az uralkodó felséget illeti.

A Reichsrath ledobá az álarezot, és láttuk fel
villanni titkolt fegyvert, melytől pedig bizony a 
magyar nemzet még soha sem rettegett. De ott az 
ellenséges indulat rohama egy más nagy igazságot 
vetett felszínre; azt, hogy a közvetlenebb Ausztria 
s annak is kiválólag hadi és polgári bureaucratiája 
gyűlöli a magyar alkotmányosságot, de máskint gon
dolkoznak a lengyelek és csehek, s máskint maguk
nak az örökös tartományok szabadelvűbb fiai.

Ha a magyar országgyűlés a  formalitások mel
lőzése által tán egy kis etiquettel botlást követett, 
nagyot használt azzal, hogy kiugratta a nyalat a 
bokorból, kimutatta, hogy az osztrák provinczia hó
dítani akar most is, s hogy e hóditásvágyat többé 
már nemcsak a magyar, de cseh és lengyel egy
aránt visszautasítja.

Ez által a mi német atyánkfia! a hideg vért 
elvesziték és kitüntették, hogy nem az uralkodó fel
ségnél, hanem egyik örökös tartománya vezéréinél 
van azon zsibbasztó nyomás, mely, a birodalom ki
békülésének, útját állja, s a z  lesz forrása mindazon 
veszélyeknek, melyek' németekre és magyarokra, len
gyelekre és csehekre háromolni foghatnak, ha győz 
azon politika, mely nem egyéb tartományi önzésnél
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szemben a g g  birodalom európai és bennsö érdekeivel.
Örvendünk a magyar országgyűlés legújabb il

domos elhatározásának, és nyugodott lélekkel várjuk 
a szót az uralkodó ajkiról, mely mindenesetre igen- 1 
igen nagy szó lesz. A magyar nemzet tisztán és | 
világosan állítja fel politikai programraját, nem k í
ván sem kegyelmet sem jogokat az uralkodó felség- i 
töl, csak azt kívánja, a mit ö az uralkodó házzal j 
kötött szerződések szerint bir mint tulajdonát, s mit 
tőle az uralkodás el nem vehet, és a mihez az ural- I 
kodó ház feudális birtokaiban lakó népeknek semmi 
közük sincsen, s a mibe ha azok beleártják magu
kat a nemzeti jog ellen cselekesznek, s nyílt pro- 
vocatiot követnek el egy alkotmányos és oly füg
getlen királyság ellen , a minő alkotmányosak és 
függetlenek az ö tartományaik soha sem vo ltak , s 
alig ha valaha leendőnek.

Látni való tehát, hogy nekünk az osztrák di- 
piomátákba nem lehet semmi bizodalmunk, hogy ők 
szinte már is nyílt ellenségeink; de másfelől világo
san kitűnt e két alkalommal, hogy a nagy alkal
m akkor a birodalmon belül lakó nemzetiségek nem 
fognak mellettük állam, magatartásunkat túl e hatá
rokon a világ közvéleménye igazolja, és az uralkodó 
felség is magát sokkal higgultabbnak mutatta min 
osztrák hívei.

Várjuk a nagy és az uralkodói irgéret szerint 
őszinte .szót. Ezen szó egy pár évtized sorsát fogja 
eldönteni.

Mzlí K. ®.

Magyar levelek a kir. kamarától.

I.

Generosé ac Egregy dóráira, Amid obsermi, 
Salutem el servitior. meor. commen.

Mivelhogy Régitek níégh az Tavaly Ezerhatt száz 
tiiolcz esztendeöhely di canak exactiojarull auagy feös- 
teöknek szamarull Regestomatth be nem atta, se penigh 
az Dicat eppen az az leégitek Warmegiejebeöll be nem 
szollgaltatta. Akaram kegietekett feleőle megli thalal- 
nom, iuítuén eő feöllseghe neueuell, hogy kegietek ne 
lialazna, hanem mind az Regestomotth, s-mind az mi 
mégh. hattra wagión az Diéaban, mindgiarast hozza he 
kegietek eppen, (pűetantiayiiall egietemben, s-igazécha 
el! az megh neuezetíh adóiul walo számadásait az eő 
feöllseghe kinchtarto hazanall, ne légién wtollso kegie
tek. Meliben kegietek eő feöllseghenek keduesi, magá
nak penigh s Warmegicyenek dicheretes es haznos doll- 
gotth chelekezik. Tharcha megh Isten kegietekett io 
egessegben. Cassoviae, die 29. January Anno 1609.

-Gén. ac Eg. Do. Wrar.
Stor et amicus 

Geor .  Ho ff maiin.

Külcim: Generoso ac Egregys dnis N. et N. Vice 
Comiti et Judlium Comitatus Borsod, etc. Dominis, And
ris obseruan.

n .

Generosi ac Egregy domim, Amici obsermi, 
Salutem et seruitior. meor. commeu.

Akaram kegieteknek tuttara aduom, hogy ez idey 
Rauasnak gondviselésére ebben az Nemes Warmegieben 
választottam Daruas Albertth Uramatth. Mintthogy eő 
Feöllseghe, az mi kegielmes Wrunk kyraliunk az Ne
mes Warmegiett ez eleöth levele altall megh thalalta 
es kegimessen paranchoHta. hogy az eskeüttetth az Rauo 
melle idyen ell walaszza, az my az Connumeratio es 

j Rauas dollgatth illethy, annak is módón walo weghez 
I witeleben raindensegittseggell legyen. Annak okaerth 
j enis szeretettel kerem kegieteketth az eö feöllseghe ke- 

gimes parancholattia szerenth, walaszza ell az eskeüt
tetth, es adgia melleje Rauo wramnak, hogy hamareb 

i es ménnél iobbau lehetth iaryanak ell az kapu szamla- 
i lasban es az Rauas dollgaban. ICytth eö Feöllseghe io 
! neuen weszen kegietekteöll, enis meghszollgalom kegie

teknek. Tharcha meg Isten kegieteketth io egessegben. 
Cassoviae die 17. Marty Anno 1609.

Gén. ac Eg. Do. Vrar.
Stor et amicus 

Geor .  H o f f m a n n .

Külcim: Generosis ac Egregys dominis N. et N. 
Vice Comiti, Judicibus ac XJniversitati Nobilium Comit- 
tus Borsodién, etc. Dominis Andris obsermis.

ni.
Generosi ac Egregy Domim. Amici obsermi. 

Salutem et servitior. meor. commen.

Erreölí kelletek kegieteknek Írnom: thalaltlia megh 
engemet az eö Feöllsege Zendrey vduarbiraya, pana- 
szolkoduan azon, hogy az nemes uraim itth ebben az 
nemes varmegieben az eő feöllseghe egerweölgiesy fu- 
totth Jobbágytól magoknak eöreökeös Jobbágyságra ke- 
szerétik, teömleöczeozes es marhayoknak ell vetele alat; 
Neuezett szreiit penigh Berenthey Haspar vram egy 
Petire János neueő, eő Feöllsege futott Jobbagy em
berének ez okon marhayatt el veötte.

Ky mintthogy meltattlan es Országunk teöruenie 
ellenualo dologh. Kegtekett kerem, kegtek ne engedgie 
igy haborgattny az eő Feöllsege futotth Jobbágyitól, 
hiszem az kinek Jószágában laknak, annak praestalnak 
minden szolgalatotth, azon kiueöll nem kivanhattla aztt 
senki, hogy eöreökeös Jobbágyságra hittel keötelezek 
magokatth: Berenthey Vrammall penigh Petire János
nak marhayatt adassa megh kegietek, s-ha az Zendrey 
vduarbiró, auagy efféle szegény Jobbagiok kegteket az 
illien dologrull megh thalailiak, minden oltalommall es
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segetseggel légién kegitek nekik. Kiertt eö feöllsege 
nagy kegmesseggel leszen kegieteknek, en penigh megh 
igiekezem zolgaiiny. Tharcha megh Isten kegieteket io 
egessegben. Cassoviae die 6. Apr. 1609.

Gén. ac Fq. do. Yran.
Stor et Amicus 

Geor.  Hoffmann.

(Cim mist az előbbi levelem)

IV .

Mag: Grosi ac Egry Domini,
Dni Patroni mihi obseruanmi.

Seratiorum meorum deditissimam commen.

Az kegmetek Hoffman Geörgi Vramnak kwldöt Le
velet én aperialtam (mivel hogi eö keglme ithon nin- 
czen, oda fel hiuattatot Vrunk eő feölsegetiöl es Pala
tínus Vramtul eő Nagatul) meliből megh értettem, hogi 
kegmetek Daruas Albert Vramat patialni in Officio Di- 
catoris Comitt. Borsodiéin a kire immár bízta volt Hoff- i 
mann Vram, nem akaria, kinek kegmetek bizonios okait 
is adgia, Énnekem Hoffman Vramtul uagiom tanúsá
gom arra, hogi ha az Nemes Várínegie ellen tartó lenne 
benne, hogi Daruas Vram Rovoak valaztatot, kegmetek 
maga keözwl valaztot volna bizonios szemelit arra az 
Tiztre. De mivel kegmetek immaris bizonios es beö- 
czwletes feő embert, ugi mint az Nemes Vármegienek 
Vicze Ispaniat, valaztotta légién a rra , azt Hoffmann 
Vrarnis nem bania, seőt igen akaria. Czak hogi az kí
vántatik, hogj eö keglme Vice Ispán Vram be iwieön, 
es itt more antiquitus solito et usq. in praesens tem- 
pus sancte observato, eő keglme Vice Ispán Vram Re- 
versalisat hagivan, az Instructiót eő keglmenek megh 
agiam. Kerem ezokaert kegmeteket mint jo akaró Vrai- 
mat, kegmetek Vice Ispán Vramat eő keglmet ratione 
praedictae causae kwlgie be, hogi eő keglme az Rever- 
salist meghadvan, Instructioual mehessen ky. Mert Pa
latínus Vram eő Nagatol Hoffmann Vramnak megh va- 
gio hagivan (igy), senkinek Reversalis es Instructio nel- 
kwl az Dicatorsagot ne conferalia, Azért eő keglmeis 
Vice Ispán Vram ne ingrauallia. Tarcha megh az Vr 
Isten kegteket egessegben sok eztendeigh. Dat Cassoviae 
die 24. Április 1609.

Mag. Gén. ac Egr. Donum Vrarum

Stor deditissimlis 
L u c a s  Kys.

Cim: Magnificis, Generosis, ac Egregys Dnls Dnis 
N. N. Vice Comiti, et Vniversitati Nobiluim Comittus 
Borsodién, etc. Dominis et Patronis mihi obseruan. 
Z e m p e t e r  (Szent-Péter.).

(Eredetiekből.)

Generosy ac Egregy domini 
et Amici nobis obser.

Servity nri paratissima comen praemissa. Az Ur 
Istenteöl kegteknek sok. iokat s-io egessegeth kywanunk 
megh adattuy. Ez Lewelwnket kegteknek megh adó 
Jámbor szolgánk áltál izentwnk kegteknek neminemw 
oly dolgok feleöl, az eö Felsege kegmes paranchiolattiá- 
bol, kiket minden embernek tudny sem io, s-az Or- 
Orszagnak iwuendeöbely hasznairais néznék. Kegteket 
kerjwk, megh halgatuan ez megh mondot szolgánkat, 
hidgie megh szauat és chelekedgiek mindenben úgy, 
hogy az kegtek chielekedethy szolgallion az kegtek megh 
maradasara. Tarchia megh Isten kegteket is egesseg
ben. Datae ex Curia nra Thornen. die 4. Januar. Anno 
Dni 1609.

Earum. Gener. ac Égre.
Dominum Vrar.

Stor et amicus
Comitaíuum Beregh et Thorna 
Comes, ac Sacrae Regiae Mat- 
tis partium Regni Hungar. Su- 
perior. Generális Capitaneus et 

Confiliarius etc.
F r a n c i s c u s  Magschy,mpr.

Külcim: Generosis ac Egregys Donis Vice Comiti, 
Judicibus, Neenon Universitati dnorum Nobiluim Co
mittus Borsodién. Dnis et Amicis Nobis obseruanmis.

VI.

Generosi ac Egregy domini 
et Amici nobis observan.

Servity nri commen praemissa. Az Ur Istenteöl 
kegteknek sok iokat s-io egesseges hoszu eletet kywa
nunk megh adattny. Mivel az Zoliomy es ahoz tar
tózó Joszágunkbely fogiatkozoth allapatoknak heliere ál
lításaiért semmiképpen egiebb nem lehet benne, hanem 
az eö Felsege kegmes consensusabol egynihani napra 
az Zoliomy hazunkhoz kelletik mennwnk, ahova Isten 
sagetsegeből kedden, ugimint 6 die Januar megh indu
lunk. Noha pedig oda sokkaigh keszny nem akarunk, 
mindazon Ital kegteknek utunkatis s-aztis, hogy ha ez 
ideő alat vapimy oly dolog keövetkeöznek, kibeöl kegtek 
minket kenszeritetnek megh talalny, találhassa Geczy 
András Vramat megh feleöte, tuttara akaruk (igy) adny. 
Tarchia megh Isten kegteket io egessegben. Datae ex 
Curia nra Thornen. die 4. Januar. Anno Dni 1609.

(Aláírás, cim mint az előbbin.)

VII.

Generosi ac Egregy domini 
Amici nobis obsesvan.

Salute et servity nri commen. praemissa. Az Ur

V.
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Istenteöl kegteknek sok' iokat s-io egesseges hoszu ele
tet kywanunk boldogul megh adattny. Ennek eleötte is 
találtuk wala megh kegteket, Kirali Urunk eö Felsége 
es Palatínus Yram eő Naga paranchiolattokbol, az 
Cheghe Casteluuk eppitese feleöl, hogy Országunknak 
iwuendeö szwksegere s az kegtek megh epitetny. Kire 
kegteökteöl mind ez ideigis semmi bizonios ualazunk 
nem letth. Mivel penigh tegnagy náponnis eő Felse- 
genek effeleöl való paranchiolattiat vettwk, kiben serio 
paranchiollia eő Felsege, hogy minden hulladék nelkwl 
hozza kezdetűén, megh epitetnenk. Annakokaert kegte
ket kelletek mégis megh találnunk, hogy miuei immár 
az ideö ielen vagion, es az palank faknak le uagata- 
sarais es ala szallitasara alkolmatos ideö vagion, Kegtek 
adgion bizonios valazt feleöle, hogy igy az kegtek aka- 
rattiat es valaSzat ertuen, tudgiuk magunkat mihez kel
lessek tartanunk, s-eő Felsegenek is paranchiolattiara 
adhassunk illeedeö valazt. Tarchia megh Isten kegteket 
sok eztendeigk io egessegben. Datae ex Curia Nra 
Thornen. die 9. Február Anno. Dni 1609.

(Aláírás, cim mint a többin.)
(Eredetiből).

Levelezések.
Temesvár, júliusban. Tek. szeikeztő ur! A jelen 

soraimnak célja, tek. uraságod pártolását oly ügyben 
kikérni, melyen már sokszor megbotránkoztam. Nem is 
igen merem előhozni, mert sok elleneim vannak, köz
tük e részben tek. szerkeztő ur is. —  Botrány Isten 
szent nevét kis i-vel írva látni. Hogy botránynak ne
vezem, azon tek. uraságod talán nem fog megütközni, 
mert e név szent a világ kerekségén minden nép előtt. 
A lengyel zsidóról egyszer azt olvastam, hogy e nevet

„Adonai" a sor végén soha sem szakasztja el) hanem 
ha egészen ki nem írhatja, átteszi a következő sorba 
egészen; és midőn írja, félbe nem szakasztja, ha bárki 
lép a szobába. Nem rég olvastuk a hírlapokban, meny
nyire ütköztek meg némely Árabsok, midőn Londonból 
a kristály palota látogatására kirándulván, annak küszö
bén az „Allah" szent szót emberi láboktól taposva lát
ták. A magyar tudós társaság által 1846-ik évben 
közre bocsátott „Magyar nyelv rendszere" a 13-ik §. 
alatt azt tanítja, mikép 1) Beszéd és verssor elején, 
2) Pont után, 3) Kettős pont után is, ha valamely ide
gen mondat hozatik föl. 4) Minden szorosan vett tulaj
don neveknél nagy betű használtassák. Úgy hiszem 
szorosabb tulajdon név nem is gondolható mint „Isten", 
mivel azt annak szoros értelmében más lényre ruházni 
nem lehet. A keresztények közös okleveleiből,, a szent 
írásból fölhozhatnék erre vonatkozó elég bizonyítványt; 
de tek. uraságod attól tarthatna, hogy a sekrestyébe 
akarom vezetni, pedig elég világos, hogy itten helyes
írásról van szó. Igaz, imádtak és imádnak jelenleg is 
népek több képzelt vagy kigondolt istent. Ezekre nézve 
nem Isten, hanem Apollo, Minerva, Odin, Gaa saí. a 
szorosan vett tulajdon név, isten pedig gyűjtő név. Mi
ért ne tennők meg, ha hatalmunkban áll, a tulajdon 
nevet a gyűjtő névtől, az egyetlen igaz élő Istent a 
képzett istenektől Írásban is megkülömböztetni, miként 
azt kegyeletből sokan eddig is tették? — Ámbár az 
idézett könyv 367-ik lapján Isten kis i-vel iratik, úgy 
látszik mintha a magyar tudós társaság még sem ellen
zené e szent név nagy betüveli írását, mivel azt ugyan
azon könyv 141-ik lapján maga is nagy betűvel Írja.

Vegye föl: kérem igen szépen, majd egyszer ez 
igénytelen sorokat becses lapjába, legyen tek. szerkeztő 
ur maga is pártolója ezen indítványnak, mely mellett, 
úgy hiszem, nem fogunk magunk maradni.

Örményi.

3E 1E  o l l ó  ÜL ♦  « » .

(Történeti beszély.)

Irta- S a rk  ady 1 s t vá m.

(Folytatás.)

Hosszas betegségének, lázas álmaiban szüntelen az érette 
száműzött Hollóköltő volt előtte mint valami szent álomkép, 
melyet Morpheus kiméz éji látványaink közé; fölcsigázott 
phantasiája gyakran lábaihoz bűvölte, mint midőn szivét meg
lopta, majd bűvös ajkairól hallani vélte: „én rabod vagyok“, 
majd édes költemények zengtek füleiben, melyekben lángsze
relem gerle hangokon nyögdelt; majd ismét változtak a ké
pek, s atyját látta magas bírói székben mint midőn kegyte- 
lenül számüzé Ayodhia Hollóköltőjét — ártatlanul, oly cse- 
lckvcnyére, melyet tenni belső érzelmei parancsoltak.

Oly sötét, oly komor volt e kép ! . . .
Sokszor úgy ietszék neki, mintha az ifjú mellette volna,

érezné boldog lehelletct, szerető gonddal ápolná, lesve min
den moccanását, szomjazva forró libegősét.

Megfosztbatatlan delej, titkos büverő láncolá őt a Hol- 
lóköltőhez, az édes bilincseket nem tudta, nem akarta össze
tépni, mert csak e bilincsek adtak neki boldogságot . . .

Most midőn egészsége helyreállott, a bűvös álmák be
tegségével együtt eltűntek! — többé nem látta az ifjút, nem 
hallotta a vigasztaló zengeményeket.

Az. fájt neki, hogy egészséges lön !
Idégenkedését most még inkább éreztető Satyavratával 

mint valaha. Kerülte társaságát, futotta az embereket, nyu
galmat az elvonultságban talált, hol szerelmi ábrándokban élt.

Valami titkos sugallat, valami édes boldogitó sejtelem 
megszilárditá hirében, hogy’ a iánglelkü Hollóköltö által még 
mindig szeretve van, szeretve úgy mint szeretni jobban és 
nemesebben nem lehet: némán és hallgatagon . . . messze, 
íiágyon messze, hova a hontalanság r számüzé, de szeretve, 
imádva a távol bujdoklásban is . . . És ez eszme rugékony- 
ságot kölcsönzött idegeinek, hatványozd szerelmét; örült és 
sirt a mint érzeményei túlsúlyra emelkedtek, vagy remeg
nie kellett a száműzött életéért ! . . .
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Midőn zajos események a múlt eltörlesztésével és a lé
tező viszonyok fölforgatásával fenyegetőznek, égpen akkor 
visszahatást idézve elő ; a szerelem legnagyobb buzgalmat 
fejt ki, hogy napfényre hozza a hűség kincseit, s a fitymált 
könyek, az elhullatott arcrózsák, mintegy gyupontban egye
sülnek a küzdelemre, s egymást kölcsönösen termékenyítve, 
általánosságra emelik magukat, érvényesitendők az elhaló re
ményeket, kárhoztatva az önzést, buzdítva a nemes érzel
meket.

A valódi szerelem megveri a mesterkélt méltóság ra
gyogását, mely a fényt a boldogsággal, a szenvelgést mély 
érzelemmel cseréli föl, hanem az eggyéolvadás utáni forró 
vágyában erősödik,

Satyavrata érzó, hogy nincs úgy szeretve mint óhaj
taná, de valamint a csillagász, hogy a bolygókat ragyogó 
pályájokon kövesse, nem várakozik rá, mig az anyag, tér és 
mozgás lénzegét kitanulta. Satyavrata is azon hiszemben volt, 
hogy előleges megismeret nélkül, a bírás által nyerendi meg 
Cosaliának szivét . . .

Végre a menyegző napja elérkezett.
Radsáhk, braminok, papok fejedelmek, országnagyok 

roppant számmal gyűltek össze az ünnepélyre.
Még nehány perc s Satyavrata országába ragadja bájos 

aráját, midőn váratlanul Pidrubadi papja megjelenik, követve 
tudósok, bölcsészek, mágusok és a nép véneitől, útjában nagy 
hangon hirdetve, hogy ő megmenti Ayodhiát az éhségtől.

Nagy sensatiót okozott az idegen nyilatkozata, ujjong
tak nyomában, s sokan üdvözültnek képzclék magukat, hogy 
palástjának szélét csókolhatták ; lehet mondani, hogy karjai
kon vezették a király elébe.

Komoly méltósággal lépett az idegen a terembe, min
denkinek szeme felé fordult, azzal a néma kérdő tekintettel, 
melyben kiváncsiság, remény és öröm vagyon kifejezve.

A király nem tudta az eseménynek sem értelmét, sem 
jelentőségét, hirtelen trónjára ült, s intett a jövevénynek, 
hogy beszéljen.

Roppant csend állt be, melyet a jövevény szakasztott 
meg, következő beszédével:

— Háladatlan hazában születtem! — mondá komoly 
ünnepélyességgel! — hol nyomor és nélkülözés volt — min
dennapi kenyerem! Vágyaim föllengők voltak mint maga a 
lélek, mely magával ragadta izzó képzeletemet; kicsinylém 
sorsomat, boldogság után sovárgék. Ékkor támadt szivemen 
egy seb, mely szakadatlanul vérzik azóta! A zon eszme, mely 
folyton emészti bensőnket, rendszerint egyenetlenséget támaszt 
az ész és képzelőtehetség, az értelem és akarat között, me
lyeknek egymássali küzdelme végre elsodort, —• s elhagyóm 
a hont . . . Messze, nagyon messze jártam, az idegenek föl
karoltak, uevemet a hir és dicsőség szárnyaira vevék; — ak
kor fölébredt bennem a honvágy. Oh, mert a hon nem ta
gadja 'meg'saját szülöttjét, de az emberek kegyeletlenek: el- 
taszitják maguktól azokat, kik magas lelkierejük által a nem
zetiség érdekeinek előmozdításában félistenekké emelődnek, 
nem óhajtva, nem kivánva semmit, csak igazságos elismerést!
. . . Visszajöttem tehát hazámba . . .  Itt bemerészeltem nézni 
a napba, hogy az öröm és világosság kútfejének uj dicsé- 
nyeket zenghessek. Lelkem szomjazott, s én föltaláltam az 
üdv forrását, A fönség elragadta lángzó lelkemet, egy vé
letlen pillanat, — s én azon percben, mely minden óhajtá
somat megadni Játszók: — mindent, mindent elvesztettem ! 
Számüzetém! Milyen a hazátlanak sorsa? azt nem beszélem 
el nektek, mert talán megsern értenétek. Szomorú napjaim
ban a tudományokat szomjazám, betanultam a jóslat, bűbájo- 
lás, delejezés és a magia titkait . . .  És most hála az iste
neknek, hogy szerenesés lehetek tudományom, s az égtől 
nyert hatalmam által megmenteni Ayodhiát, az én szeretett !

VI.
hazámat az — éhségtől, miként megmentéin — oh király! 
— leányodat, Cosaliát a — haláltól.

E pillanatban a mellókterem függönye föltárult, s Cosa- 
lia ohant be, szerelmi elragadtatással kiáltozva:

Hollóköltő, életem megmentője, mindenem!
— Ez ember őrjöng — szólalt meg ijedelmes hangoú 

Satyavrata.
— Azt hiszed? — válaszoló hirtelen a Hollóköítő és 

ifjúi gyorsaságggal megragadta kezét, miáltal Satyavrata 
ugyanazon lélekrázó rángást érzé egész valóján, melyet ak
kor érzett, midőn a pagodában a szentély fügönyeit meg
fogta. Ezáltal annyira megrémült, hogy a Hollóköltőben fel
sőbb lényt sejtve, vallásos áhítattal térdre hullt, mondván.-

— Igen is Ayodhia nemes királya és ti bölcs jelenle
vők! ez ember adá nekem a„gyógyfüvet, melylyel Cosaliát 
a halál torkából kiragadtam. Övé a dicsőség, mert ő a rét- 
tenthetlen hatalmú Pidrubadi papja.

Éljen Ayodhia Hollóköltője! — kiálták szent félelem
mel a jelenvoltak.

Igen is az vagyok, testvéretek! — mondá és levetvén 
álszakállát s parókáját, ifjúságának teljes virágzásában ál
lott ott.

Mi által bizonyítod be szavaid igazságát? — kérdező 
Kana-Ka várná.

— Igen, ö az! mondá leírhatatlan érzeménnyel Co- 
salia. —

— Feleljen ö — ismétlé az atya.
— Csudatételeim által — válaszold méltóságos kenett- 

séggel az ifjú.
(V égé köv.)

Heti szemle;
— A „Falusi Gazdádban olvassuk, hogy Nyieregybá- 

zán julius 3-én délután 15 percig tartó sürü jégeső volt, 
mely a 35,000 holdra terjedő városi határ felét elpusztította.

— A „Pécsi Lapok” szerint Vaiszló város jegyzőjét, 
Kmetty Istvánt f. hó 3-án virradóra egy szakasz lovas kato
naság elfogta, s a pécsi katonai fogházba kisérte. Oka elfo- 
gatásának még nem tudatik.

— A tanulmányi bizottmány biztos hallomás szerint a 
a m. kir. helytartótanácsnál kineveztetett. Van két elnök, 5 
bel- és 3 kültag. Elnöke b. Sennyei lemondása folytán je
lenleg nincs. Alelnök: Danielik János ő mlga.

— Deák Ferenc nagy érdemű hazánkfia választóinak 
arcképe kiadhatásába oly feltét alatt egyezett bele, hogy az 
e vállalatból befolyó minden jövedelem a pestvárosi árvahá
zat illesse. Megjegyzendő ezúttal, hogy Deák Ferenc 1842 
óta nem hagyta magát arcképeztetni.

— F. hó 7-én délután 1—4 óra közt borzasztó jégve
rés volt Veszprém és Fehérmegye határain, mely iszonyú 
pusztítást vitt végbe.

— A „P. L.“-nak Írják Bécsből, hogy az udv. kancel
lária javaslata több Ívből álló okmány, lépésről lépésre a fel
iratot közli, tisztán és határozottan megállapítván mindazt, 
mit a kivánalmak közöl meglehet adni, s mindazt, mit a bi
rodalom eszélyeztetése nélkül nem lehet. Sem a 47-ki, sem 
a 48-ki állásponthoz szigorúan nem ragaszkodván, oly alapot 
igyekszi alkotni, melyen a fejedelem és nemzet közti kibé
külés lehetséges.

=  Toldy Ferenc f. hó 13-án délután igtattatott be 
nagy ünnepéllyel az egyetemben a magyar nyelv és iroda
lom nyivános rendes tanári székébe.

— A „Pécsi Lapok*-' a szabadságos katonák behívásáról
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tesznek említést. E behivottak közt olyanokat is látni, kik
ről korukra nézve föl lehet tenni, hogy a 10 évi kapitulatió- 
nak már rég megfeleltek.

— Áz adóbehajtás f. hó 20-án, mint a -Korunk“-bán 
olvassuk, Erdélyben is meg fog kezdődni.

■—- A cs. kir. rendőröknek feloszlatásáról terjedt biregy 
kissé kora, mert a „Wanderer“ szerint a rendőrminiszterium 
a magyar főkancellária kivánata folytán e kérdést egyelőre 
függőben taríandja.

— A zágrábi országgyűlésben julius 13-án az unió kér
dés szavazat alá került, s a szigorúan vett nemzeti párt győ
zött. A középponti választmány javaslata 120 szavazat
tal 3 ellen elfogadtatott. Slavonia és Syrmia követei, vala
mint a mágnások a szavazásban nem vettek részt. A szava
zás előtt azon indítvány is elfogadtatott, hogy ha az ország- 
gyűlés az unió kérdés végérvényes megoldása előtt feloszlat
nék, mind e napon hozott határozatok semmiseknek tekin
tetnek.

— F. hó 2-án Miglicröl (Morvaországban Brünn mellett) a 
postamester egy majd 18,000 ftnyi pénzösszeggel megszökött; 
útját Magyarország felé vette és városunkban állapodott meg.
E szegény ördög a miglici posta éltes tulajdonosnője által 
férjül vétetvén magát, oly kevéssé tiszteié e frigyet, hogy az 
ottani vendéglő szobacicusával szövetkezve, a szökés tervét 
kifőzték. Szerzett tehát magának egy Bauner János müta- 
kács névre kiállított munkakönyvét, s várta a jó szerencsét, 
mig a miglici postahivatalból egy szép értékű levél tartalmá
val tovább állhat. Ez, mint fönebb emlitök, megtörtént; itt 
lakott Szegeden szép csendesen s földet akart vásáriam. Ezen 
hibás expeditio az öreg postamesternőnek sehogy sem tet
szett, azonnal följelenté a kétoldalú hiányt, s a brünni rend- 
örigazgatóság megtette intézkedéseit. A megugrott madár 
párja (a szobacicus) után vágyódván, irt neki Szegedről, 
hogy őt Yácra várja; e levél elfegatott, s egy rendőrbiztos 
egy szolgával polgárruhában azonnal Yácra indult. Néhány 
nap múlva Vácon ismét egy levelet fogtak fel, melyben uta- 
sitá kedvesét, hogy Szegedre jöjjön s a „fekete sas“ ven
déglőben szálljon meg, s ott kérdezősködjék utána. A rend
őrbiztos tehát sziüte Szegedre rándult s nevezett vendéglőben 
leste a megugrottat. Múlt szombaton már minden reményt 
vesztve, vissza akart rándulni, midőn öt egy, az ügy folya
mát ismerő — Keméndy, ügyes biztosunkra figyelmeztette. 
A német rendőrbiztos tehát az alkotmányos biztoshoz folya
modott, kinek még az nap sikerült kipuhatolni, hogy a jó 
madár a pincér lakásán, a Zsótér-házban tartózkodik. Ott j 
meglepetve, biztosunknak csakhamar bevallá kilétét, az ello
pott pénzből száz darab százas bankjegyet még előadhatott, 
a hiányzó 7000 ftot ellopták tőle, midőn Pestről Cegléd felé 
utazott ; természetes, hogy a lopott jószágot ő nem is keres
hette. Egyik leveléből kitűnt, hogy mérget is tart magánál, 
mit nála meg is találtak. Még szombaton éjjel szállították el 
Brünnbe illő kísérettel, nem annyira, hogy nejének, mint- ;

hogy az igazságnak átszolgáltassák. Ezúttal is derekasan 
megfelelt az alkotmányos biztosi névnek derék Keméndynk, 
ba mindjárt saját ellenén segitett is e tette által, a mi külön- 

! ben a magyar embernek sajátsága. Hisszük, hogy ez érté
kes fogásért az illő jutalom sem fog elmaradni.

(Sz. H.)
— Garibaldi a gcnuai központi bizottmányhoz levelet 

irt, melyben felszólítja, hogy a garibaldi-diszkard-egyletet fel
oszlassa, s minden intézmény felett őrködjék, mely nevében 
történik.

— Portugálba elismerte az olasz királyságot azon föl
tétel alatt, hogy egy netalán az olasz ügyek rendezésére 
összeülendő európai congressusban ő is résztvehessen.

— Nápolyban egy domokosrendi kolostorban hír sze
rint igen fontos okiratokat födöztek fel, melyek vallás-politi
kai, Rómával összeköttetésben álló összeesküvésre vonat
koznak.

— Turini hírek szerint a most látszó üstökösnek Ca- 
vour nevet indítványoztak adni, mely indítvány átalános visz- 
hangra talál,

— Az uj török szultánnak az osztrák császár nevében, 
gr. Pállffy hazánkfia fog szerencsét kívánni.

N.-B e csk  e r e k , juh 20-án. Tegnapelőtt meglátogat
ván városunkat Ignatovics Jakab országgyűlési képviselő, 
legott 250 szövétnekkel éji zenét adtunk neki, s Vecsey ügy
véd idvezletére lejött, közénk és büszkének s hatalmasnak 
vallotta magát, hogy mögötte 3000 ember ad súlyt föllépté
nek és nyilatkozatainak.

Később a Casinoban lakoma lévén, vigan lettünk volna, 
ha kissé őszinte demokrata lelkünket az osztály-fesz nem za
varja, mely fájdalom itt még a tulságig uralg összeolvadás 
helyett külön külön asztalokhoz és sarkokban csoportosul.

— — a y ------ or.

T em esvári újdonságok*
zz A honvédsegélyzö egylet Temesvárott 21-én d. u. 

tartá alakuló gyűlését, mikor is a torontáli egylet elnökeRá- 
kóczy Zsigmond ezredes, fő és aljegyzője, Berecz Imre és 
Beliczay Sándor, mint bizottmányi tagja Niessner Ján. urak 
jelentek még, minket a tett mezején idvezlendők. Testvéri 
gyengédségük jegyzőkönyvileg örökitteték. Elnöknekjaz eszme 
itteni első apostola B. Lo-Presti Árpád kiáltatott ki közlelke
sedéssel, másik elnöknek Mesko Gyula tanácsnok, pénztár
noknak Simon Imre urak hasonlag. Jegyző lett Otevényi.

A tárgyalások jelentékenyebb pontjait jövő héten, most 
csak jelentjük, hogy a megyegyülés napján d. u. lesz a jövő 
gyűlés, hol az alapszabályok fognak elővéteini.

Felelős kiadó Bazay Vilmos.

Ház eladás.
Temesvár józsefkülvárosának temploma ellenében a31 -ik 

szám alatti ház, mely 8 lakást, 3 boltot, kertet és más alkal

matosságokat magában foglal, szabad kéz alatt elfogadható 
feltételek mellett eladható.

A közelebbi feltételek házban a tulajdonosnál tudako- 
zólandók.

Nyomatott Hazay M. és fia Vilmos betűivel Temesvárott.

K iT Azon t. c. előfizetők, kik a lapot megtartották, tisztelettel fölkéretnek a dijak hovahamarábbi beküldésére, 
nehogy a szétküldésben fennakadás történjék, A k ia dó .


