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Főnyervény 250,000 forint,

Hitel-igérvények
8 ft. 50 krjával és

50 kr. bélyeg
£ db. 18 ft. 50 kr.
10 db. csak 36 ft.huzas július l-jén

Eredeti Mailandi jegyek 6 ttjával,
évenkint 4 húzái, a legközelebbi húzás június 16-án, főnyervény 100,000 ft.

Társasjátékok
20 darab valamennyi ausztriai sorsjegyre, egy badeni 35 ftos

jegy hozzáadásával.
25 részfizetésre. A befizetés nem fog elveszni, minthogy a társasjáték be»é-
geztével a sorsjegyek eladatnak, és az egész eladási öszlet a 20 részvevő között
felosztatik.

S Plarifltnalr mindennemű állam-, ipar- és sorsjátéki
» tUdUdlllaK értékpapírok,arany és ezüstpénzek a napi

árfolyam szerint.
Vidéki megbízások pontosan eszközöltetnek. 2164 (2—4)

KÁROLY JÓZSEF
váltóüzlete Pesten, harminczad-utcza 3. szám alatt.

Aluiittnak van szerencséje a badeni nagyticrcz. állam-
ölCSftll Sors jegye ive l biró részvényeseket következő

május hó 31-én kijött 20 sorozat-számról értesíteni:
86,198, 980.1076.1233,1616, 2244.2350,2556, 2807,

2868,3446,3829,4066,4788,4880,5704,5907,6627,6985.
A nyeremények húzása f. hó 31-én történik. A legközelebbi húzás

pedig f. évi augusztus 31-én fog lenni, a mikorára részvényeimet, darabját
3 ft., 6 darab I I ft., 12 darab 33 ftba o. ért. számitva a tisztelt közönség
figyelmébe ajánlom.

SALER L. VILMOS,
2169(1—2) majnai Frankfurtban.

Nagy politikai napilap.
1867. második félév.

WtTK Előfizetési felhívás ~W

MAGYAR ÚJSÁG
f. évi július — deczemberi folyamára.

* Tizennegyedik évfolyam.

Haszonbért hirdetmény.
Karczagvárosa közbirtokossága tulajdo-

nához tartozó, össsresen 876 catastralis hol-
dat és 491 D ölet tevő, a legjobb minőségű
szántó- és kaszálóföldekből álló pákapusztai
birtokrész, a könnyebben való kiadás te-
kintetéből 8 egyenlő tagra osztva e f. év
sz. Mihály napjától számítandó 6 évre ha-
szonbérbe kiadandó lévén; a haszonbéri
árverés f. ét juniushó 30-ik és ha a birtok
akkor ki nem adathatnék, július 28-ik nap-
jának, mindenkor délutáni 2 órájára oly
megjegyzéssel tűzetik ki, hogy a haszon-
bérletben résztvenni szándékozók, mago-
kat elegendő bánatpénzzel ellátva, a kitű-
zött időben a helyszínén tartandó árverésen
megjelenni szíveskedjenek. 2165 (3 — 3)

A haszonbéri feltételek addig is ugy
Karczagvárosa, mint Kis-Kun-Félegyháza
főbírói hivatalainál megtekinthetők.

Kelt Karczagváros közbirtokosságának
1867. márcz. 81-én tartott közgyűléséből.

A szüléket érdeklő.
Hosszú időt igényhj vett szorgos ta

nulmányozásomnak sikerült a gilisztabe-
tegségnek, mely a gyermekek sorából oly
tömérdek áldozatot ad a sírnak, az általam
feltalált „Giliszta-esokoládémbnn" töké-
letes gyógyszert állitni elő. Használati
módja a szeletek göngyölén olvasható.

Kapható Pesten: Törők József gyógy-
tára és A. Thallmeier és társa kereskedé-
sében, s ezenkívül számos bizonylatokat
tartalmazó könyvecskémben jegyzett t. bi-
zományoshnnál. 2170 (1 — 12)

Ára egy darabnak 20 kr., nálam hely-
ben 6 darab egy forint.

Megrendelhető posta-utánvétellel az
egész birodalomba.

Kröczer Ágost s. k.
i gyógyszerész Tokajban.

Egy több mint 10 év óta úrbéri mérésekkel s építészettel foglalkozó okleveles mér-
nökjutányos feltételek mellett ajánlkozik mérnöki munkavállalatra vagy uradalmi mérnök-
nek Fehérmegyében, ki elegendő biztosítékot képes nyújtani, sőt kész 3—4 hétig dij
nélkül is működni, mig képessége felismertetik. E tárgybani F. J. betűkkel jegyzett
levelek Székesfehérvarra intézendók Széchenyi-utcza 28. SÍ. a. 2158 (3—3)

A „Magyar Újság" a jövő félévtől kezdve megnagyob-
bított alakbaD, öt hasábos ivén fog megjelenni, az eddigi előfizetési
föltételek mellett.

Az anyagi és szellemi támogatás nagy mérve, melylyel kedvezőtlen
évszakban megindult lapunk találkozott, e megnagyobbitást nemcsak lehet-
ségessé de szükségessé is tette.

Az államéletünkben végbemenő nagy átalakulás alatt annak hordere-
jére vonatkozólag, igyekezvén az eszmék tisztázását előmozditani, a lassan-
kint fölszabaduló valódi nemzeti közvélemény hozzánk özönlő nyilatkozvá-
nyai közlését legidőszerűbb, mellőzhetlen szükségnek tartottuk. így lapunk
szorosabb értelemben vett ujsági része, hirtartalma számára kevesebb tér
jutott. Egy okból nem adhatánk helyet a vidékről érkező, gyakran igen
érdekes tudósításoknak sem. De a már f. hó 15-től kezdve valósulandó meg-
nagyobbitás folytán képesítve leendünk jövőre a napi események rova-

| tára nagyobb tért s figyelmet fordítani.
S különösen a megyei s városi önkormányzat alkotmányos szabad

gyakorlata fölött óhajtván őrködni, t. ez. vidéki elvbarátaink közleményei
lapunk egyik állandó rovatát képezendik. — Lapunk irányáról szólnunk
ezúttal már fölöslegesnek tarthatjuk. Szerénytelenség nélkül állíthatjuk,
miszerint az rövid két hó alatt, ugy a haza határain belül, mint azon kivül
is ismeretessé lettt.

Magában azon egy körülményben, hogy nagy hazánkfiának Kossuth
Lajosnak történeti eseményt képező s roppant horderejű nyilatkozványá-
nak közlönyévé választattunk, magatartásunk oly fölavatást nyert, melynél
nagyobban nem részesülhettünk, s mely ennélfogva részünkről minden
további hivatkozást fölöslegessé tesz.

Ezentúl csupán egy körülményre legyen szabad utalnunk. Az elv-
különbség, melyet szemben a hatalommal s a vele szövetkezett hazai ele-
mekkel képviselünk, rendkívül nagy, s nem kevesebb, mint a nemzeti lét
vagy nem lét kérdése körül forogván, melynél természetesebb viszonyok
közt levő országokban nem többé pártok, de ellenségek állnak szemben
egymással: ily helyzetben küzdelmünk csak ugy számithat sikerre, ha a
hatalom alkotta pártok ellenében szellemi működésünk e nemzet nagy zömé-
nek auyagi és erkölcsi támogatására hivatkozna tik.

Az eddig mutatkozott hatás és részvét hinnünk engedi, hogy a kellő
mérvű pártolásban részesittetni fogunk, s miután már eddig is kitűnő szel-
lemi erők csatlakoztak hozzánk, melyeket eddig az absolut rendszer lekötve
tartott, a t. közönség is bizton számithat reá, hogy lapunk tartalma ahhoz
képest fog értékben és érdekességben növekedni, amint a körülmények a
nemzeti közvélemény szabad nyilatkozására kedvezőbbek lesznek.

Böszörményi László, feieiő* szerkesztő.

Előfizetési feltételek:
Postán kttld ve:

Egy hóra 1 ft. 5 0 kr.
Három hóra (július—szeptember) 4 „ 5 0 „
Hat hóra (július—deczember) . . . . . . . . 9 „ — „

fiW" Tiz előfizetett példányra egy tiszteletpéldánynyal kedves-
kedünk. — A pénzes levelek bérmeutes küldése kéretik.

ó cs. kir. apóst. Felségének elismerő okiratával, s elsőrendű éremmel
Pesten, és első államéremmel Bécsben kitüntetett, s legjobbnak elismert

egybefoglalt

KASZÁLÓ-, ARATÓ-GÉPEK,
szerkezetük egyszerű és szilárd, hatásuk mindkét irányban kitűnő, két

lóval vagy két ökörrel hajthatók, és kizárólag szabadalmazott
2140 nyomtató-gépek, (4-10)

melyek mindennemű gabnát félnyi költség megtakarításával tisztán
és tökéletesen, s a legegyszerűbb és alkalmas módon kinyomtatják,

kaphatók:

KACHELMANN KÁROLYNÁL
SELMECZEN,

Koczó Pál urnái Pesten,Tóth Lajos és társa uraknál Debrecienben.
T. E. Mader urnái Pozsonyban. A jó hatásért és tartóságért egy évig
kezeskedik, utasítások, leirások és rajzok bérmentve kiszolgáltatnak.

' Az előfizetések, bármikor érkeznek, mindig a hó elejétől számíttatnak.
Pest, június hó 1867.

Heckenast Gusztáv,
kiadó-tulajdonos.

A Magyar üjság
kiadó-hivatala egyetem-uteza 4. íz.

SZABÓ FERENCZ,
2154 (3-3) g é p é S Z ,

ajánlja magát mindenféle

malmok építésére,
úgymint: via-, i>oz-, ló- és szélerőre egyszersmind

ajánlja újonnan föltalált

buzakoplaló gépelt,
melyek szakértő emberek által a legjobbaknak

ismertettek el; továbbá mindenféle

javitásokat
• czélszerüen végez, s a megrendelők kivánatára

tervekkel is szolgálhat.

Gyár: 5 pacsirta-utcza 3-ik sz. a. PESTEN.
Kiadó-tulajdonos HAckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt.)

25-ik szám.

Pest, június 23-án 1867.
-v^'/f'

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 6 ft. —Fél évre 3 ft. -»@

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

többszöri
dij külön

Kégi óhajtásunkat s egyszersmind köte-
lességünket teljesitjük, midőn társ-lapunk,
a „Politikai Újdonságok" főmunkatársának
s politikai rovatai vezetőjének arczképét s
életrajza főbb vonásait mutatjuk be olva-
sóink előtt. A szoros viszony, melyben a két
testvér-lap és munkásai egymáshoz állanak,
nem engedik áradozóknak lennünk a megér-
demelt dicséretben sem. Egyébiránt Pálffy
Albert neve és munkássága sokkal ismerete-
sebb minden magyar olvasó előtt, ismerete-
sebb kivált e lapok olvasói előtt, mintsem
elég ne volna az, ha egyszerűen csak élete
és működése főbb mozzanatainak
emlékét frisitjük föl egykissé.

Pálffy Albert 1821-ben szü-
letett Gyulán, Békésmegyében
(s nem Nagy-Váradon, mint ed-
digi életrajzaiban hibásan irják,)
mivelt szülőktől. Atyja, Ferencz,
só-hivatali tiszt volt, anyja Ny éky
Juliána. Anyja csak szülőit láto-
gatni ment Gyulára s i t t adott
életet fiának.

Albert Debreczenben kezdte
az elemi iskolákat, majd Nagy- _..r— •-
Bányán és Aradon já r t gymná- ~~r=í
ziumba, a mint atyja, hivatala r :
szerint egyik vagy másik helyre
tétetett át. 1837-ben kis-pap lett
a szatmármegyei semináriumban
s ott bevégezte a bölcsészi tan-
folyamot, sőt már a hittanit
is, egészen az utolsó év végéig,
de midőn Hám János az akkori
szatmári püspök (1848-ban a
király által kinevezett primás)
öt „sub-diaconus'-sá akarta föl-
szentelni, az utolsó perczben ha-
tározá el, mivel már addig is
sokat és soká küzdött, hogy nem
lép be az egyházi rendbe, melyre
nem érzett magában hivatást.

Atyja ekkor már Nagy-Vára-
don hivataloskodott mint só-
pénztárnok; s ő, erős kedvvel
fordulva a jogi pályához, félév alatt az itteni
jogakadémiánál letette a vizsgákat s egy évi
J°g-gyakornokság után 1842. augusztusban
Pestre jött jurátusnak és i tt Lányi szeptem-
vir oldala mellett esküdött föl.

Az ifjú előtt uj világ nyílt meg s vég-
zete, ellenállhatlan erővel kapván meg lei-

P á l f f y A l b e r t .
két, uj pályát jelölt neki. És bár a következő
évben letette az ügyvédi censurát és meg-
kapta diplomáját, annak soha hasznát nem
vette; életében egyetlen port sem vitt, de
nem is járt utána, hogy kapjon, mert kizá-
rólag az irodalommal foglalkozott.

Szelleme, az akkor uralkodott irányok
közt, az uj franczia irodalom tanulxná-
nyozására vonta, s első müvein nagyon meg-
látszik ennek nyoma. De csakhamar alapo-
san megismerkedett a régibb franczia iroda-
lommal is s belőle a belső formák iránti
érzéket mentette. 1843-ban néhány novellája

P Á L F F Y A L B E R T .

jelent meg a lapokban, de még kevés ügyei-
met sikerült gerjesztenie. Petőfivel, ki
1844-ben települt Pestre s egyszerre meteor-
ként tűnt föl, ismeretségbe és csakhamar

; szoros barátságba lépett és mindvégig jelen-
! tékeny befolyást gyakoroltak egymásra.
' Egyaránt szabad én csapongó szellemök

megérté egymást s barátságuk, mely érzé-
seken kivül közös eszmékből is táplálkozott,
napról napra szorosabbra fűződött.

Szegénységben is hasonlók voltak egy-
máshoz. Hazulról semmi segélyt nem kap-
hatva, magok erején tárták fenn életöket.
Pálffy lassabban haladt az irodalmi elisme-
rés lépcsőjén. 1845-ben megjelent uj-fran-
cziás kis regénye, a „Magyar millionaire,"
sem a közönség, sem a kritika részéről nem
nyert valami kedvező fogadtatást. De ez
nem csüggeszté, sőt sarkalta öt; érezte ma-
gában az erőt s érezte, hogy a hova egykor

jutand, azt a pontot mégmegkö-
zelitnie sem sikerült.

Apró s többnyire pikánt ir-
modoru novellái, melyek a „Pesti
Divatlap"-ban és az ,,Életképek"-
ben jelentek meg, egyre nagyobb
figyelmet kezdtek költeni. Társai
és baráti azonban még ekkor is
többet tar tot tak felőle, mint a
nagy közönség, mely a tehetség
finomabb ecsetvonásai i ránt nem
birt elég érzékkel. Néhányan
együtt valami „ifjú Magyaror-
szág"-félét képeztek, mely ta-

- N nult, igyekezett, vitatkozott, elö-
>-\ \ re tört, — de az akkor irodal-

munkban is tekintélyes „tábla-
biró-világ" közepette nem birta
kivivni kellő helyét. A lapok ál-
tal sem méltányoltatván eléggé,
a szerkesztők által némileg
hátra téve, föltették magokban
s ünnepélyesen össze is egyez-
tek, hogy egészen megvonják
közremüködésöket a szépiroda-
lom közlönyeitől, társulatot ala-
kitnak s legsikerültebb müveiket
együtt fogják önálló füzetekben
kiadni. Mindössze tizen voltak,
de mindenikök jeles, néhány hir-
neves iróvá lett később. Ott volt
Petőfi, Jókai, Tompa, Pálffy,
Pákh, Obernyik, Bérczy, Degré,

Kerényi, Lisznyai. Az ifjú irodalomnak akar-
tak képviselői lenni, a régibb irodalom
ellen küzdve, politikai színezettel, a demok-
rat eszmék zászlója alatt. A „tizek" társa-
sága azonban, mielőtt kiadványai első füzete
megjelenhetett volna, különböző okok miatt
feloszlott. De e kis különválás becsesebbekké



itt

tette müveiket a szerkesztők előtt is, s a
közönség is egyre növekedő figyelemmel
kisérte müködésöket.

1846-ban Pálffy uj, két kötetes regényt
irt, a Hóra-világból, „Fekete könyv" czim
alatt, mely ugy leirásai, mintegy pár élesen
körvonalozott jelleme által nagy haladást
tanúsított s elég jól is fogadtaték. Novellái,
melyekben franczia könnyüséget és érdeket
angol valódisággal igyekezett párosítani,
nagy figyelmet kezdettek ébreszteni. 1847-ben
Csengeryék „Pesti Hírlapijában az újdon-
ságokat irta, kitűnő elmésen, könnyedén s ér
dekesen. A „Hírlap" stylje, mely az előbbi
sallangos szónokias irmodor helyébe a vilá-
gos, meggyőző és lapidaris stylust honosí-
totta meg, legjobban talált mind ízléséhez,
mind tehetségéhez, mert Pálffy is azon,
akkoriban kevés irók egyike volt, kik le-
mondva a frázisokkal való hatás-hajhászatról,
egyszerűségben keresték a forma érdemét,
s az eszmével és tárgygyal a kifejezéseket ter-
mészetes összehangzásba igyekeztek hozni.
Novelláiban, melyek közül pl. az „Egy bá-
ró :ié" máig is legszebb novelláink egyike,
mindenütt észrevehető e törekvés, melyet
végre is siker koronázott, mert az egyedül
helyesnek lőn elismerve.

E stylt vitte át 1848-ban, a forradalom
kezdetével megindított ,,Márczius tizenötö-
dike" czimü kis lapjába is, melynek jeligéül
e mondatot választá: „Nem kell táblabiró-
politika". Az eleven hirlap, melyet eleinte,
csak a fővárosban olvastak, s külföldi szo-
kás szerint „fris Márczius!" kiáltásokkal
minden utczasarkon árultak, rendre utat
tört magának a vidéken is, hol először nagy
visszatetszést szült, megégették, azután ol-
vasták kíváncsiságból, azután hallgatni kez-
dettek rá. Az események rohanó árja iga-
zolni látszott politikáját és modorát.

Teljességgel nincs érdekünkben, annyi
év eltelte után, menteni Pálffy lapját, bár
alapos vagy túlságos kifogások, vádak ellen.
Ö maga csak a minap igy nyilatkozott fe-
lőle: „E sorok irója — úgymond magáról,
— már 1848-ban egyik napszámosa volt a
hírlapirodalomnak. Volt, kezében egy lap,
melybe fiatal korának hevét, ábrándjait s
olykor-olykor pajkossá;rait rakta le." A
„Márczius" a kor szülötte volt s mint min-
den, mit a kor magának teremt, egyfelől jo-
gosult a létezésre, másfelöl viszouhatást
gyakorolt a korra. Itt csak azt emeljük ki,
hogy a szerkesztő czikkei folyvást a legjobbak
voltak a lapban, irálya tisztább és sokkal
nemesebb — még merész tulságaiban is
mint egynémely munkatársáé. A kegyeletre,
igaz, ö is keveset adott, s az ország némely
tiszteltebb neveit sem igen kímélte. De ha a
politikai alapos tudományt és mélyebb kom-
binácziókat igen, az elmésséget, elevenséget
és erőt már akkor sem lehetett tollától meg-
tagadni.

1849 elején a kormánynyal együtt a
„Márczius" is Debreczenbe költözött; s itt
is határozottan forradalmi politikát űzvén,
kemény harczokat vívott, a kiegyenlítés felé
hajló „Esti Lapok"-kal. Pestr.- visszaköl-
tözve, júliusban, egy igen heves es szenve-
délyes czikket hozott Szemere ellen s lefog-
laltatott. A szerkesztőt is tisztességes őrizet
alá vették.^

A kormány ismét elhagyván Pestet,
Pálffy is követte, Szegedre s Aradra. Ott
volt a temesvári csata színhelyén is, de be-
tegen, egy kocsiról nézte a szerencsétlen
ütközetet.

Lúgosra érkezve, nyitva állott előtte az
ut a külföld fele. Négyen voltak útitársak: Ö,
Dedinszky József akkor is, most is országos
képviselő, Dobsa Lajos és Degré Alajos.
Visszatértek a Maros felé, hogy végper-

czig tanúi lehessenek a gyorsan lefo'yó drá-
mának.

Aug. 13-án éjjel a négy útitárs közül az
első három az osztrák és orosz tábor között
utat keresett az arad-csanádi puszták felé,
de az egész vidéket tábori tüzek boriták.
Másnap tehát északkeletre tértek és Boros-
Sebesen át eljutottak Biharba, Belényes vi-
dékére, Dobsa Lajos atyjának három kis
faluból álló birtokába. Pálffy is itt maradt
az októberi vérnapokig, s aztán kocsit fo-
gadván, Arad felé utazott, bizonytalan
tervvel.

Aznap estén Aradmegyében Szitye nevű
faluba érkezett, a hol anyja testvére, Nyéky
Alajos ispán volt István főherczeg kis-jenői
urodalmában. Itt határtalan vendégszeretet-
tel az atyafiságos háznál teltek a napok, he-
tek, hónapok, ugy hogy végre négy teljes
esztendeig tartott itteni mulatása, hol az
egy „Szebeni ház" czimü novellán kivül
semmit sem dolgozott.

Eleinte csak rokonai tudták ittlétét, ké-
sőbb a ház barátai előtt sem titkolózott,
végre az egész vidéken köztudomású lett
ittléte, de még Bach hivatalnokai sem akar-
tak a dologról hivatalos tudomást venni.

Pestre jöhetését aradi barátai eszközlöt-
ték ki. Régi iskolatársának, Tarjányi Vil-
mosnak, á ki Aradon államügyész volt,
sikerült számára útlevelet nyerni.

Pestre febr. 2-án jött 1853-ban. Tizenegy
napi szabadonlét után haditörvényszék elé
idéztetett s az első kihallgatás után letar-
tóztattatott. Öt hónapig volt fogva az új-
épületben, hol már 1849-ki dolgokért csak
májjá volt egyedül.

Elitélni nem lehetett, mert egy évvel
azelőtt ki volt már mondva, hogy ujabb
politikai pörök az 1849-ki tettekért ne kez-
dessenek.

Tehát csak internálták Csehországba,
Budweis városába, a hol 2 évig s néhány
hónapig lakott. Itt a polgárság nagy rokon-
szenvet mutatott iránta, a bureaukratia elő-
zékenysége a bámulatig terjedt irányában:
ha valami kivánata volt, a Bezirksvorsteher
rögtön protokollumba vette, aztán iratát a
megyefőnökhöz átküldvén, ez az ügyet még
azon napi postán a prágai helytartósághoz
küldötte. 300 forintot kapott „Sustentation"
czim alatt. P̂ z kevés lévén, a vendéglős, hova
ebédre járt, tanácsolta neki, hogy hat hó-
napig ne fizessen neki; hasonló ajánlatot
tett a szabó is, a kinél ruhát varratott. A
kormány ezen adósságot egyszerű folyamo-
dás után kifizettetni rendelte.

Már előbb, bujdosása, illetőleg rejtőzése
ideje alatt, 1850-ben jelentek meg régibb
novelláinak legjobbjai ,,Egy földönfutó hát-
rahagyott novellái" czim alatt, neve nélkül.
Egyik legkitűnőbb kritikusunk igy nyilat-
kozik rólok: „A magyar irodalom figyelemre
méltóbb termékei közé tartoznak, s épen
nem politikai irányúak. Csató után ö ké-
pezett leginkább ellenzéket a pedáns és
czifra előadás ellen, az egyszerű és köny-
nyed mellett küzdvén. Egyrészt ennek kö-
szönheti journalistikai hatását is. Mind vé-
gig legerősebb oldalai maradtak az élénk,
könnyed előadás, egyszerűség s a kör,
honnan történetét és személyeit meríti. A
legegyszerűbb meséből is legtöbbször meg-
lepő cst.'lekvényt bonyolít s csekélységet
is érdekesen ad elő. A cselekvényt min
dig ott kezdi, a hol kell, s bevégzésekor
minden alkalmatlan jelenést, mi a hatást
gyöngíthetné, gondosan kerül. Meg tudja
találni az illető alakot, s oly nagy szenve-
délyeket soha sem tárgyal, melyek egy no-
vella szűk körében ki nem fejthetök. Jel-
lemzései rövidek, de egy pár oda vetett vo-

nással egész képet rajzol elénk. Néhány szó-
val többet mond, mint más lapokon. Jellé
meit nem leírásokban, hanem a párbeszéd
és cselevény drámaiságában igyekszik kifej-
teni. És itt igen szerencsés. A párbeszédeket
bámulatos könnyedség- s élénkséggel kezeli,
s a mellett nyelve hajlékony, kellemes, né-
hol oly finom, hogy csaknem a franczia re-
gényírókéval vetekedik. Személyeit nem va
lami phantasticus világból, vagy torzított
események légköréből veszi, hanem az élet-
ből. Leginkább a nemesi élet társasköreiben
és a salonokban mozog, s a magyar élet sok
kedves oldalát tünteti föl. A kor, melyből ir,
legtöbbször a jelen, s ha a múltba téved,
legörömestebb a 18 század hajporos ma-
gyarjairól regél."

Megszabadulása óta a belebbezésböl,
mely azonban eleinte csak annyira terjedt,
hogy hazájában választhat magának állandó
lakást, de Pesten kivül, mikor ö Esztergomot
választá, — folyvást irodalommal foglalko-
zott. Két regénye: a „Fejedelem keresztleá-
nya," Erdély történeteiből, — és az „Atyai
ház" a jelenkori társadalomból, folytonos és
pedig nevezetes emelkedést mutattak a re-
gényírói pályán. Elszórva megjelent kisebb
novellái, melyek közül nem egyet lapunk
hozott régibb s újabb évfolyamaiban, mindig
közkedvességet nyert olvasmányok voltak.

A Kisfal udy-társaság a regény és beszély-
irodalom teréni érdemeit méltánj^olva, so-
rozta tagjai közé, hol ismét egy szép törté-
neti novellával foglalta el székét.

Idejét azonban az utóbbi évek alatt na-
gyobbrészint a politikai napi irodalom vette
igénybe. A „Márczius" forradalmi szerkesz-
tője azóta alapos és nagy terjedelmű politikai
tanulmányokat tett, melyek szélesb látkörü
fölfogásra képesitik, s melyek mellett szabad
szellemét és eleven, világos, kedveltetö irmo-
dorát is teljes mértékben megőrizte. Mun-
kássága és termékenysége e téren valóban
bámulatos. Vezérczikkeit, különböző név-
jegyek alatt a szabadelvű politikai lapok
legtöbbjében föltaláljuk, s mindenütt élve-
zettel és tanúsággal olvassuk. De mi dicsek-
hetünk azzal, hogy testvér-lapunknak a
„Politikai Ujdonságok"-nak már 9 év óta
állandó főmunkatársa s politikai lapvezére,
és vezérczikkei, heti tájékozásai a bel és kül-
földi politikai helyzetről, szellemdússág, vi-
lágosság s tiszta és józan felfogás tekinteté-
ben a legjelesebbek közé tartoznak.

Pálffy Albert rendkívül magas, szikár,
setét arczszinü, élesen jelzett arczvonásu,
apró sas-szemű, s egész alakjában feltűnő és
rendkívül érdekes egyéniség. Társalgása ko-
moly és elmés egyszerre. Modora szívélyes
és természetes; sem hizelegni, sem affectálni
nem tud. A magánéletben a legjellemesebb
és legszeretetreméltóbb emberek közé tar-
tozik. De mind ez nem akar dicséret lenni,
csak egyszerű fotográfia, mely ép oly hű,
mint az, melynek másolatát olvasóink alap
elején találták. —fi—r—

K i s í r t a m k ö n n y e i m . . . .
(Josephstadt, 1850. jul. 10-én.)

Kisírtam könnyeim,
Kiontám vérem.
Elvesztett honomért
A csatatéren.

Látám őt küzdeni
Nappal és éjjel.
Téren és halmokon
Vad ellenével.

Látám szép zászlait
Keverve porba,
Fegyverét, díszeit
összetiporva.
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S megroncsolt tagjain
A pihegönek
Üvöltve száguldtak
Vad hadi mének.

Látám őt élete
Vég-órájában,
Véres kezekkel és
Halott-hal ványan;

S mikor bús ajkai
Halált nyögének:
Diadal-örömét
Ellenségének

Messze fold népei
Gyűltek halomba,
Félvilágra szólt a
Halotti pompa;

Nagyszerű sir fölött
Dühöi-en morga
Halálos ajakkal
Száz ágyú torka;

S nem jött el, fegyverét
Emelni érte,
Napkelet, napnyugot
Lenyügzött népe;

Nem jött el fölfogni
Hanyatló térdét,
Felfogni sebei
Kiomló vérét

Eljött a Nemezis
Megcsalt bolondja,
S a martyr-koszorut
Fejére nyomta!

Bozzai Pál.*)

k ö z i é m e n y e k
„Arvay László bujdosásá"-ból.

Átdolgozta PÁKH ALBERT.

I.
Kincs szándékom feszegetni azon okokat,

melyeknél fogva egy évtizeddel ezelőtt egy
sereg honfitársammal együtt Törökországba
költöztem én is. Meg fogják engedni olva-
sóim, hogy a mi addig történt, hallgatással
mellőzzem, — ezt elbeszélni nem az én dol-
gom, nem is feladatom.

Igen jól tudtam én, hogy „itt élned,bal-
nod kell," hogy .,a nagy világon e kivül,
nincsen számodra hely," — arról is meg
voltam győződve régen, hogy a hazai kunyhó
szerény tűzhelye sokkal melegebb, mint az
idegen paloták pompás kandallói: — de
mentünk, mert ugy parancsolta a hazaszere-
tetnél hatalmasabb két ur: a szükség és a
remény.

És parancsoltak vezéreink, kikhez mi
hűségesen ragaszkodtunk azelőtt a szeren-
cse, most a szerencsétlenség napjaiban. Fe-
dező sereg voltunk.

Magamról megfeledkezve, részvéttel és
csodálkozással néztem gyakran nem egy
társamat. Elhagyta hazáját, elhagyta apját,
anyját, testvérét, nejét, gyemekét vagy más
rokonát a kiknek sorsa az övével talán el-
választhatlan kapcsokkal volt összekötve, a
kik talán életök fentartóját vesztették el
benne. S megindult most a vezéri parancs-
szó után a szomszéd ország lakatlan renge-
tegeinek, oly utakon tévelyegve, hol csak
tolvaj csempészek szokták néha életveszély
között áruikat szállítani. Vállait fegyver és
lőszertáska nyomja; léptei ingadozók a szik-
lás egyenetlenségen, mely Örökké fogva
tartja figyelmét, nehogy helytelen lépést
téve, tagjait megsértse, vagy a szakgatott-
sziklafalakról örökre lebukjék. Rajta levő
terhe között, egy megevö falatja nincs, de

*) E szép költemény azok közül való, melyeket a korán
elhunyt tehetséges ifjú költő, besoroztatása ideje alatt,
mint szegény osztrák közkatona, a hazától távol irt. Saját-
kezüleg összeirt költeményeiből, legtöbbnyire még kiadat
lanok, jókora csomag küldetett be baráti kéz általszerkesz-
tősé^ünkhöz. Fogunk még közölni belőle. Seerk.

" avval biztatják, hogy majd falukra akadnak,
va«y juhász tanyákra érnek s akkor — min-
den lesz!

A nap hosszú fáradalmait az éjszakák
nem enyhítik jótékony nyugvással. Menniük
kell, pihenésre most nincs idő — igy kívánja
a vezéri parancs. De a vezéreket paripáik
hordozzák, utánuk málhások szállítják az
az élelmet, — esznek és isznak, a mikor kí-
vánják. Ha akarnák sem lehetne gondjuk
arra, ha egy gyalog ember kidül az útból
éhség- és fáradságtól leverve; ha egy lova-
kidült huszár nem képes a sebes gyaloglásra,
elmarad, éhen vesz vagy valami jámbor
atyafiak agyonverik; ha egy lovas bágyadt
lovával lezuhan a mélységbe, —nincs gondja
erre senkinek, mert nincs idő a késedelmes-
kedésre.

Mindenki összeszedte uto'.só erejét, mert
tudta, hogy egyedül a kitartás mentheti
meg. Éhét tűrte mindenki, azon reményben,
hogy majd csak elérnek valahová, a hol, ha
máskép nem, erőszakosan is kielégíthetik
vágyaikat, — mert az éhség a legkövetelöbb,
legkegyetlenebb zsarnok.

Míg igy haladtunk, a nap tüzes bucsu-
csókjait hinté a komor bérczekre. A fenyve-
sek vadásza, a bérezi sas is visszatér por-
tyázó utjából, körüllebegi néhányszor szik-
lavárát, azután nyugalomra száll. Nyugszik
minden, azüldözött vad is menhelyét találta,
csak a csermelyek csörögnek s az őszi szél
suttog titkos hangokon. Mi boldog, a ki
nyughatik!

De mi megyünk; megyünk szünet nélkül
a többiek után; nem nehéz őket követni,
vérfoltok jelölik nyomaikat. lm, hogy meg-
tört a sziklarög a paripák patkói alatt, —
de csitt! neszt hallok. Nézd, pajtás, amott
mintha sötétednék valami, — most mintha
emelkednék — jer, nézzük meg, mi lehet ?
— Szegény paripa! erőd elfogyott s leros-
kadtál lovagod terhe alatt s az itt hagyott
veszni, még nyerged s kantárod terhétől
sem volt ideje megoldozni. Hogy segítsek
rajtad, nemes állat? Levinnélek a völgy
forrásához, de nincs erőd inaidra állani; fü-
vet tépnék számodra, de hol vegyem ezt itt,
a hol kihalt a növényélet? Bágyadt szemeid
már sejtetik közel végedet, — jerünk, hagy-
juk megküzdeni az enyészettel. — Nézd,
amott ismét egy kid ült paripa; csinos kis
fejéről, száraz lábszáriról látszik, hogy ne-
mesfajtavolt: szügyét golyó fúrta keresztül,
talán lovagja szánta meg.

De nézd az alakot, mely előttünk épen
fölemelkedik, — fegyverét készen tartja ke-
zében — de im vigyázz! már czélba vett --
véged mindjárt •— siess — kiálts: ki vagylí
—• »Vagy ugy'- ~ feleié amaz — mert azt
hittem, üldözők háborgatnak, s még annyi
erő van karjaimban, hogy az elsőt, a ki el-
lenséges szándékkal közelit felém, földre
terítsem." — Hát hogy maradtál igy ma-
gadra, pajtás? — ,,Én bizony kér nap s két
éjszaka követtem társaimat; nem én, hanem
ők hagytak el engem, mert nem bírtam velők
tovább gyalogolni; fáradt, levert vagyok;
két napja hogy nem vettem egyebet gyom-
romba hideg víznél." — Hogy fogsz hát
magadon segíteni? — „Visszafelé indulok."
— De táti jobb volna, ha csak halkkal is
utadat folytatnád. — „Ném birok, nem
tudok; lelkem testem erőtlennek érzem.'
— De hát mitévő lészsz itt ez elhagyott-
ságban? — „Ledülök és pihenek ez éjen
át, ha tudok; hajnalban, ha egy kis erőhöz
jutottam, elmegyek lest állni, hogyha sze- i
rencsém akadna valamit ledurrantani, — |
lelövöm s megeszem; azután megint tovább j
megyek; ha pedig nem szolgál szerencsém, ,
ugy is vesznem kell, hát1 szolgáljon ez a j
golyó nekem. Isten veletek!1' — Vigasztald I

magad pajtás, hogy mások is osztoznak nyo
moruságodban. Áldjon meg a Teremtő!"

Messze tehát már nem lehetünk tölök,
csak ballagjunk, a hogy birunk; a hold fénye
világítja ösvényünket, az elmaradt hullák
jó kalauzok. — Nézd e szétszórt batyut, ta-
risznyát, amott egy egész nyeregkészletet,
melyet azért hagytak el, mert alkalmasinr
nem birta tovább a szegény állat. — Mily
roppant sziklafal ez itt, minő mélység alat-
tunk! Le ne nézz, mert megtántorodol! csak
eléd figyelj; bizton lépj, hogy meg ne csusz-
szál, mert szörnyű halál tátong alattad. —
Nézd ott lenn a sziklafoszladékot, mely egy
lovat fogott fel, vajon lovagja megment-
hette-e magát?

De kettőztessük lépteinket, mintha tompa
zaj ütné meg füleimet; — aligha el nem ér-
tük őket. Igen, nézd, amott a völgy öltben
fényiének tüzeik, — hallod, mint tombolnak
lovaik? igen, igen, ezek ők lesznek, kiket
oly nehezen tudunk utolérni.

— Jó tanyát, földiek! Tán e vadregényes
táj bájolt el annyira, hogy ily késő éjszaka
sem tudtok még aludni?

— A bizony, földi! Csakhogy nem any-
nyira elbájolt, mint inkább elbágyasztott.

— Hiszem, hogy jól eshetett a parázson
csepegtetett szalonnás kenyér a sok kínszen-
vedés után.

— Jól esett volna ám, jól mondja, de hire
hamva sincs köztünk kenyérnek vagy egyéb
harapnivalónak. Egy kis kukoriczalisztet
hozott egy-kettő közülünk magával; azt is
már rég odaadta lovának, hogy kárba ne
menjen; magunk meg csak tűrjük, a mig
lehet; majd ugy sem marad egyéb hátra,
mint hogy leüssük lovainkat, ha éhen nem
akarunk elpusztulni.

— Áldott egy tájék lehet ez, hogy az
állat sem kaphat benne egy harapást.

— Nincs itt, földi, egy árva fűszál sem,
de még a moha sem terem meg a kősziklá-
kon. Nézze meg bár lovainkat, milyen meg-
termett erős állatok volnának, s most akár
bicskával szúrjam keresztül a vékonyukat. Az
ut is olyan, hogy csak a kecske járná meg s
szegény páráknak már két napja nincs mit
falniok. Vagyunk már vagy húszan, a kik ló
nélkül maradtunk, s ugyancsak keserves lo-
vas embernek, ha ittamagalábáraszorui, —
már vagy öten el is maradoztak, — az Isten
lesz a gondviselőjök. S ki tudja, mikor érünk
még ki a hegyekből, s ki tudja még azt is,
hova jutunk? Pedig ha még holnap sem talá-
lunk kenyeret, takarmányt, no már azután
nem jó lesz a dolog.

— Ugyan hányan lehetnek mindössze-
sen, földi?

— Vagyunk biz itt szép számmal; —
hadd látom csak, — Pista te, mennyinek vél-
néd a lengyeleket?

— Lehetnek vagy négyszázan
No én is ugy gondolom, mi huszárok

meg ismét vagyunk annyian, azután Bem
gyalog testőrei megint vagy százan lehet-
nek hát még a hozzánk csatlakozott tisztek
s közemberek, ezek is lehetnek vagy százan.

— Aztán földi, ugy vannak-e mindnyá-
jan, mint most beszéli, nincs senki, a ki el
volna látva élelemmel?

— Van itt bizony, földi; a lengyelek leg-
kivált jól ellátták magukat mindenfélével,
mert nem is tettek egyebet, hogy a határvé-
gen jártunk, csak kobozni jártak faluról fa-
lura; de saját embereink közt is találkozik,
a kinek, ha egyebe nem is, legalább kenyere
van, evvel táplálkozik maga is, lova is; de
mit használna, ha fele részének volna is
élelme, ha a másik fél szűkölködik! Uram,
vége itt a barátságnak,— a kinek a feje faj,
maga nyomogassa a homlokát.



— De hát nem mondta senki előre, hogy
majd ennivalóra is lesz szükség?

— Nem szólt nekünk senki erről, sőt
inkább avval biztattak, hogy majd találunk
mindent, a mi kell; falukon megyünk keresz-
tül, juhásztanyákat érünk, nem fog üldözni
senki bennünket. Az igaz, hogy ezt nem is
tette senki, de az is igaz, hogy élelem dol-
gában nagyon megcsalatkoztunk. Hiszen az
Istenért! minő darab földet bejártunk már
két nap, két éjszaka, de van-e egy rongyos
viskónak csak hire, van-e
nyoma egy rideg nyáj-
nak, vagy egy árva fű-
szálnak ezeken a sziklá-
kon?— Tudja isten, föl-
di, tán maguk sem tud-
ták vezéreink, hova ve-
zetnek. Vigasztalódunk,
a hogy tudunk. Majd
holnap, ha Isten segit,
csak keresztülmegyünk
a havasok gerinczein, s
ha e havasok egyik ol-
dalán népes faluk te-
rülnek el, majd csak a
másik oldalon is embe-
reket találunk.

A beszélgetés lassan-
ként elhangzott. Itt vol-
tunk azok között, a ki-
ket elérni iparkodtunk.
Élénken lobogott a tá-
bortűz; a száraz fenyő
füstje ropogva száll fel
s fényes sziporkái kia-
ludva hullanak szét az
éj sötétébe. Néma csend
uralkodik a szűk völ-
gyön ; csak néha egy do-
bogás, egy zablacsörre-
nés, vagy egy mély só-
haj adják jeleit az élők-
nek. A hold fellegek kö-
zé vonult s a sötét feny-
vesek komoran mered-
nek fel a csillagos ég
felé. Pihennek az elfárad-
tak, mélyebben a teme-
tőben sem alusznak.

Hajnalhasadtakor a
virradó hangjára rezzent
fel a tábor. Néhány perez

múlva megrezzent a
nyergelő trombita is;
élénk fegy vercsörtetés,
izgás, mozgás minden-
felöl. Merül falu papja,
összefűzve egyik hivé-
vei, mint erőszakolt ka-
lauzok, legelői megin-
dulnak. Ezeket követi a
gyalogság, azután a dsi-
dások, középen Bem s
több főtiszt, továbbá az
önként csatlakozottak

vegyesen, végre a huszá-
rok. Egy óra kellett, mig
az egész tábor mozgásba
jött.

Törik a lehullott szá-
raz ág, csattog ismét
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redeken s lovastul legurult a völgy fenekéig,
— de minő isten csodája! sem ő, sem lova
nagyobb sérülést nem szenvedett s a völgy
mentében visszajutottak, honnan megindul-
tunk s kevés időre rá velünk ismét egyesült.
— Minő dolog az ott hátul? Egy huszár alól
kidőlt a ló. „No hát csak hagyja ott, maga
pedig jőjön szaporán, ha tud; ha pedig nem
tud — jó egészséget!" Elől a lovasok
leszállnak lovaikról, hogy a keskeny szoru-
laton, melyen végig kell menniök, biztosab-

309

Képek a koronázásról: 2. B. Orczy György, az ország zászlajával. ,

a patkó a sziklás tekervény meredekjén:
ember és ló összeszedték végső erejüket s
szaporán követik egymást. Meredek sziklás
hegyoldalban kanyarog a z ösvény, néhol
leroskadt odvas fenyötörzsek, néhol kiálló
szikladarabok nehezítik járásunkat. A győ-
zösebb lovak előre törtetnek, a hol az ut
kitérést enged, a fáradtabbak lassú léptek-
ben el-elmaradoznak egymástól; a gyalogok
egy része hátramarad s a lovasok közé ve-
gyül. Egy huszárkapitány lebukott egy me-

ban mehessenek, miközben a szájról szájra
hangzó „szállj le" szóra mindegyik leszáll
lováról. Ezt fékszáron vezetve az első lovag
megindul, utána több lépésnyire a következő
s igy rendre. Lovaik reszkető inakkal tapo-
gatják az utjokba eső rögöket, fejeiket szag-
lásra eresztik, nyilt orrlyukaikból nagyot
horkantanak, mintha kérdeznék: nem csalsz-e
meg? Egy helytelen lépés, egy biezczenés
lesodorná őket oda, a honnan nincs többé
visszatérés.

Hálistennek, veszély nélkül múlt el az
átjárás a szoroson.

A nap magasan jár, de erejét elveszik
körültünk a havasok. Utunk téresebb lesz
e g v hegytetőn, csak magunk és lovaink bir-
nák, — de lelkileg, testileg le vagyunk verve
az éhség-és fáradságtól.

Fölértünk az égbenyuló havasok tete-
jére. Visszanéztünk az édes haza földjére —
„látsz-e többé, vagy soha sem?" — Isten
veled! isten veled!

Képek a koronázás-
ról.

2. B. Orczy György, az
ország zászlajával.

Mint őseink jelképes ma-
dara a turul, mely elől lo-
bogtatta szárnyát a csatá-
ban, lecsüggesztve, ha sze-
rencsétlenre fordult a harcz,
de büszkén röpködve ismét,
ha kivíva a diadal! — Ma-
gyarország zászlaja is fen-
nen, büszkén lobogott jú-
nius 8-kán, midőn ezt az
annyi évig tartott súlyos
alkotmányharcz diadal-ün-
nepén , a megkoronázott
magyar király előtt, az or-
szág egyik köztiszteletben
megó'szült, független lelkű
és állású polgára: a 79
éves ősz b. Orczy György
lengeté.

A magyar mindenben
tiszteletben tartja s ha le-
het , követi a hagyomá-
nyokat. Az Orczyak már
negyed izben hordozzák ko-
ronázásnál az ország zász-
laját.

Orczy György, kit a je-
len koronázásnál e kitün-
tetés ért, 1788-ban augusz-
tus 2Y-én született, fia Or-
czy Józsefnek, unokája Lő-
rineznek, a költőnek. Egy
éve hiányzik csak, hogy
nyolezvanas legyen, de tö-
mött termetét s még egé-
szen életvidor, magyaros
kifejezésü, nyájas arczát
tekintve, senki sem hinné
ily idősnek. Termetre kö-
zép magasságú, izmos, szé-
les vállu. Arczát hófehér
körszakái a pödrött bajusz
körzi.

A koronázási alkalom-
mal aranynyal gazdagon
zsinórzott s ódon gombok-
kal ékített sötétkék attilát
és ugyanoly színű nadrá-
got viselt; lábain sárga
szattyáncsizmát aranysar-
kantyura. Fején fejedelmi
kalpag ült, piros bársony
csucscsal, vakvarju-toll bo-

krétával és sugárosan
szétágazó, rubinttói és gyé-
mánttól ragyogó forgóval.
Vállain király-vörös bár-
sonymente lógott, vakító
fehérségü hattyu-prémmel,
s művészien alkotott ódon

(antique-) mentekötővel.
Balján diszkard ékeske-
dett, s jobbjában, kengye-

léhez támasztott nyéllel, az ország zászlaját tar-
totta.

S valamint az ősz dalia, annyi deli fiatal
lovag közt is feltűnt s magára vonta a figyelmet,
ugy paripája sem tartozott az utolsók közé a
bandériumok és országzászlósok harczias készü-
letü lovai között. Barnapej volt, aranynyal gaz-
dagon kivert piros zsabrákkal takarva, mig
büszkén hordott nemes fején dús aranycsótárja
villogott a napfénybon.

De ló 8 lovag bármily érdekes tünemény
legyen is, anynyi ragyogás és ősi fény között
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is feltűnő, ki feledné el meg-
nézni, mely felettök lobog, az
ország zászlaját. Nem valamely
régi, harezokban megtépett
zászló volt az; valamint a töb-
biek sem, melyek a magyar ko-
rona mostani vagy egykori or-
szágainak, Erdély, Bulgária,
Kumánia, Ráma, Szerbia stb.-
nek, nevét, czimerét viselték.
Nem történeti nagy becsü em-
lékek e zászlók, csak jelvényei
a korona hatalmának s birodal-
mának. Csak alakjok van a régi
minta szerint készülve, emlé-
keztetve mindenben az ős idők-
re s megtartva azok jellegét;
ha 100 év múlva megnézik a
mostani és pl. az 1790-iki ko-
ronázás képeit, mindenki azt
fogja hinni, hogy ugyanazon
zászlók szerepeltek mindkét al-
kalommal. Mint Magyarország
megujhodott, de régi alkotmá-
nya szellemében s formái sze-
rint, ugy kellé zászlóinak is
ujaknak" s mégis a régieknek
lenni.

Az ország zászlója, mely ez
alkalomra egészen a régi minta
szerint készült, négyszögü fehér
nehéz habos selyem (moire-anti-
que), háromszinre festett rúdra
szegezve apró ezüst szögekkel.
Egyik oldalán az ország czi-
merc leng, fölötte a koronával.

Nézzetek e képre! Ilyen volt,
egészben véve, a koronázási
menet egyik legkiválóbb, leg-
érdekesebb alakja. S mig körü-
lötte annyi fény és pompa bon-
takozott ki, sürrt-forrt a nép-
ség, nyíltak és zárultak a sorok,
s a szem káprázott, alig tudva,
merre tekintsen, min pihenjen
meg, — szemünkbe egy öröm-
köny szökött, magasan látva len-
geni ismét az ország zászla-
ján az ország czimerét, me-
lyet nem régen még a porban
vonszoltak.

S e magasan emelt zászló körül ismét szaba-
don és büszkén csoportozik im az egész ország.
A daliás alakokban a múlt egy képcsoportozata

Léva vara. (Barsmegyében.) — Keleti Gusztáv eredeti rajza.

mindnyájoknak magasabb, — mert az
ország zászlója! • jy

szőlőhegyek és árnyas erdőknek
dőlve, délnyugaton pedig gab-
natermő földek, kövér rétek és
terjedelmes legelőkre tekintve
fekszik Léva magyar mezőváros.

Fekvése kies, de utczái sá-
rosak, házai alacsonyak s 5000-
re menő magyar ajkú lakosai
még nem értek el a természet-
től rajok bízott kincs teljes
felismerésére, mert gazdálkodá-
suk nem áll valami magas fo-
kon. Terjedelmes szőlőhegye
terem ugyan jó izű fehér asz-
tali bort, de többet és jobbat
teremne, ha a sok cseresnye-,
meggy- és körtefa el nem nyom-
ná ; iparát kis iparűzők, külö-
nösen csizmadiák, szűrszabók,
kalaposok képviselik; kereske-
dése némi marha, és gabnafor-
galomra és a helyi szükségle-
tek kielégítésére szorítkozik.

Ma a szerényebb mezőváro-
sok egyike, de hajdan nevezetes
hely volt, különösen a török
hódoltság korában, vára erős
bástyául szolgálván hódításra vá-
gyó szomszédaink ellen a bá-
nyavárosoknak, s az egész felső
Magyarországnak.

E vár eredete a régiség ho-
mályába nyúlik fel. Maga a vá-
ros a XII. század közepén kez-
detleges gyarmat s a szomszéd
baracskai templom fiókgyüle-
kezete. A vár építésének idejét
valószínű történet-nyomozások
IV. Béla korára teszik, midőn e
sok veszedelmen átment király
a gyászos tatárjárás lehető is-
métlődése ellen több alkalmas
helyen erősséget rendelt épit-
tetni. Annyi bizonyos, hogy a
szomorú emlékezetű király-vá-
lasztási villongások idején ott
állt már dombján.

Kóbert Károly alatt Léva
a földúlt hazának erős bástyá-
jává lőn, miután pedig Bars
vára végkép elpusztult, birto-

Magyar- kai a későbbi épitésü Léva várhoz csatol-
, tattak, és kormányzata tekintélyes harczfiakra

* | bizatván, megyei fővár minőségére emeltetett.

tűnik föl, mely emlékezetünket költői fuvallattal
jhleti meg. Es a tartományok zászlói vidáman
lengedeznek ismét, mint hadba vitt sereg élén,
mellette, körülte, u'ána, annak a zászlónak, mely

Tetétleni puszta. — (Zombory Gusztáv rajza után.)

Léva vára.
Bars vármegyében, Nyitra és Selmecz közt,

mindeniktől 6 mérföldnyire, északkeleten gazdag

1321-ben maga a félelmes ellenein győzedel-
meskedett if'ju király Léva vára alá jött, s ott
tábort ütvén, hű követőit körébe gyüjté s ki-
rályilag megjutalmazta. — A mag is vendéget



bathmonoítori Becse Imre várivigy fogadta, ki
egyszersmind barsi főispán volt és a bathmonos-
tori Töttös családot alapitá, nagy jószágok urait
a Garam Ipoly, Duna és Tisza vidékein.

Az 1330-ik év sötét vérfoltokat hagyott Léva
vár. falain is. Zách Feliczián, nádor viselt, szigorú
becsületességü főúr Klára nevű leányát a királyné
testvére elcsábítván, az elkeseredett apa karddal
rohant Visegrádon az épen ebédnél ülő királyi
családra, a királyt megsebesítette, a királyné négy
ujját levágta, s épen már a királyi gyermekeket
akarta megtámadni, midőn berohantak az udva-
ronczok és felkonczolták a merénylőt. A merény
iszonyúan toroltatott vissza a főúr gyermekein:
fiát lófarkon addig hurczolták, míg lelkét ki nem
adta, Klára leányát irtózatosan megcsonkítva
hurczolták meg a városokban, idősb leányának
pedig, ki Kopay nevű nemesnél volt férjnél, a
lévai vár előtt fejét vették, férjét tömlöczre vetvén,
8 gyermekét is halálra ítélték, s csak elszök*etés
által lehetett azokat irgalmas embereknek meg-
menteni.

Nagy Lajos király alatt Léva az országos
várak sorában hagyatott ugyan, de a várjószágok
egy része László opoli herczeg és nádor birtokába
jutott, hivatalos fizetés és jövedelem czimen.
1367-ben Deméndi László váradi püspöknek és
családjának osztatott a várból kir. adomány, a
megmaradt részt Garay Miklós nádor 1381-ben a
Bars és Léva közti mezőn tartott nádori közgyű-
lésen rendezte és elidegenithetlenné tette.

Zsigmond király, a törvényekre nem tekintve,
valami Sárai Lászlót tett Léva urává. Ezzel
megszűnt a várnak országos tekintélye, az uj
család pedig Lévai néven 1553-ig virágzott.
Lévai Cseh Péter, az emiitett Sárai László fia
nagy szerepet vitt azon időkben, s egyik leghatal-
masb embere volt korának, s ügyesen tudott a
pártok közt 1440-ben történt haláláig keresztül-
siklani. E családból Gábort említi még a történet-
írás, kit Pest ostrománál 1542-ben ágyúgolyó ölt
meg. Ennek János nevű kiskorú fiával kihalt a
tekintélyes család, s a vár, leányi juson a Balas-
sák kezére jutott.

Balassa Menyhért kényur Csábrággal együtt
Lévát is rabló bérenczekkel rakta meg s onnan
rettegteté a szomszéd vidékeket, mígnem I. Fer-
dinánd gr. Salmot haddal küldé ellene, ki a várat
elfoglalta s véget vetett a belőle kiágazó rabló-
kalandoknak.

Körülbelől 30 év múlva Dobó István kezére
jutott Léva vára, mit a romok e felirata bizonyit:
„Magnificus Dnus Stephanus Dobó de Ruszka
Comes Bars Medio Ladislai de Lekemer Fratris
Sui Fieri Fecit Anno Domini MVLXX1." A V
római szám azonban hibásan áll e feliraton D
helyett.

1605-ben Kolonics birtokába jutott ;i vár egy
Perényi özvegyének kezével. Ez időtájon Bocskay
hadai fölégették s kizsákmányolták a várost, de a
várat, urának hősi védelme megmentette a király
számára. 1663-ban törökök szállottak meg és egy
évig ostromolták, de Sonches tábornok a csajkő-
keszi síkon vitt csata által fölmentette. 1680-ban
Csákyak birták. Ezután az Eszterházy-család
birtokába jutott.

Ma csupán tekintélyes rom, melynek lakható
részét uradalmi tisztek tartják elfoglalva, s a
pereczparti hajdan hircs erősségnek csupán em-
léke nyúlik fel a harczi dicsőség korába.
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A tetétleni puszta.
A nemzeti dicsőség emlékoszlopait megszoktuk

a bérezek tetején, sziklavárak romjai közt keresni.
De állanak azok a térés síkságon is, délibáb emelte
képekben rajzolván elénk a múlt alakjait, és igény-
telen fűzfák közt, hullámzó vetés, buja növényzet
fölött lebegtetve emlékezetünket.

Íme a tetétleni halmon, Nagy-Kőrös város
roppant határában, a magyarok történetének egyik
legdicsőbb mozzanatának, a honfoglalás és alkot-
mányszerzésnek áll emlékoszlopa. Testi szemeink-
nek láthatatlan ez, de lelkünk élénk képben látja
talapzatán Árpádot vezértársaival együtt, és
fölöttük világverő Attila lebegő szellemét.

Testi szemünk még a táj természeti szépsé-
gét is alig veszi észre. Megszoktuk kincseinket
és ritkán eszmélünk reáj k, ha csak olykor
egy-egy idegen tudós el nem vetődik közénk,
hogy hamis adataival felboszantva, vagy hű rajzá-
val föllelkesítve egv-egy kincsre nem figyelmez-
tet. John Paget jeles angol utazó, ki hazánkat
pár évtizede beutazta, elragadtatással beszél az
alföld pusztáiról, s többi közt ezeket mondja:

310

„Az egyedülíség érzete, melyet e beláthatlan
sikság lelkünkre gyakorol, sokkal ünnepélyesbnek
tetszik előttem annál, melyet a végtelen oczeán,
vagy valamely ösvény nélküli rengeteg erdő elő-
idéz, és ezen érzet soha sem nyilvánul erősebben,
mint az alkonyat rövid perezében, mely a nap
lemente után következik. Ha a világító fénygömb
a láthatáron Iehanyatlik, s hátrahagyott útját
vöröses szinek jelzik, midőn a szorgalmas rova-
rok dongása mintegy varázsütésre elnémul és mély
csend tölti be a léget, — ha nz éj hűvös fuvalma
elkezd terjedni a földön, s a nap világosságát
növekedő sötétség követi, — akkor érzi az idegen,
mily egyedül van és mily borzalmas az ily magány,
hol a szem határt nem lát, és a fül élő lény neszét
nem veszi!

,,A világ minden kincseért nem adtam volna,
hogy a magyar alföld pusztáján ért első naple-
mentének varázs hatását háboritlanul élvezhet-
tem. — A buja növényzetü pusztán egészen egye-
dül, távol minden emberi lakhelytől, ért utói
bennünket az esthomály; a kocsi-nyomon, mely
utunkat mutatta, s a csak gyéren található gémes
kutakon kivül, az emberi hatalom legkisebb jel-
vénye sem mutatkozott az egész sikságon.

Láttam a napot a regényes Rajna-vidék
hegyei mögött lenyugodni,midőn aNeckar partjain
időztem, hol Heidelberg sötét tornyai merészen
nyúltak fel a sötét-vörösre festett égbe; — s mialatt
a lagunák hullámai a könnyű gondolák elejét
csókolák, láttam a lenyugvó napot egész pompá-
jában, midőn utolsó arany-sugárait Velencze
büszke palotáira veté; — s láttam, midőn a szent
Péter fényes temploma mögött nyugvóra szállt;
— de soha sem láttam hatalmának és méltóságának
oly nagy érzetében, mint mikor egyedül voltam
Magyarország pusztáján!"

A tetétleni puszta, melyből egy résznek
képét mai számunkban veszik olvasóink, azon
vidékek közé tartozik, melyek Paget-et a fen-
nebbi sorokra lelkesítették. A jeles utazó azonban
csak egyik oldalát élvezhette a képnek: látta a
természet szépségét, de nem érezte a történet
lehet. Mi a kettőnek együtt állunk hatása alatt,
és két életet élünk: a vidám jelenkorét s a borongó
múltét, ama megszentelt földön, melyet oly szé-
pen énekelt meg Arany János koszorús költőnk,
következő költeményében:

A tetéüeni halmon.
Még áll a domb s én állok a felett,
Játszik velem bűbájos képzelet.
Csekély a domb, alig emelkedő,
Ormán csak fü, nem a bérez fenyve nö.
Csak, mintha pajzán szélfiak szeszélye
Egykor magát mulatta volna véle,
Midőn a porba' játszván, mint szokott,
Fövényből a pusztán csibét rakott.
Vagy, mintha ember hányta volna nem rég . . •
Ki gondolná, hogy százados nagy emlék!
Hogy épen e halmon verette sátrát
Honunk szerzője, diadalmas Árpád !
Innen tekintő szét uralkodó
Szemekkel a vitéz honalkotó.
Le a Tiszáig, melyen iúl ama
Berek sötétül, a táj karama,
S le Alpárnak, hol a kevély Zalán
Földönfutóvá les^ holnap talán!
Ma még a zászló mind nyelére függ,
Ma még a harczlovat békózza nyűg;
Békén legelmk a halom körül
Kopogva, mint a láng, mely avarba dúl.
Egy ménes ez, egész a látkörig,
Hol a nap fénye játszva megtörik.
Csúcsos süveggel a tengernyi sátrak
Elszórva mindenütt, — s a dali bátrak
Mint a köpűből méh, ha rajt ereszt,
Körüldonogják a szellös ereszt
Itt ösi dal zeng bujdosó Csabárul,
Bús vígalomban a szív öble fajul;
Ott kanczatejncl, mely borrá megérjed,
Harsány mulatság nyers lármája gerjed,
Mig ösztörüfán egy-egy vizsga kém
Függ, mint árbooz fölött hajóslegény,
Vagy egy vezér, a hadnak pásztora,
Vágtat s nyomán fölkel a föld pora.
Megszólal egy kürt napnyugat felé,
Csatára hivő — ez a Lehelé . . .!
Nem, nem, — csak a szomszéd Abony, vagy Törtei
Kanásza nuilatá magát a kürttel.
Gulyát növel a tábor helye s ók
Alusznak régen, a honkeresök.
De te virulj lábuk nyomán, Tetétlen!
Bársony füvet, sarjut tenyészsz a réten,

Hogy a kaszás ha egymást sarkalá,
Kövér rend dőljön a cfapás »lá.
Terhes kalászok habzó aranya,
Borítsa földed, — s a csinos tanya,
Mely ott fehérlik zöld fasor megett,
Hordjon magán jólléti bélyeget;
Körözze mindég színe-telt majorság,
Hogy lássa hasznát Isten, ember, ország, —
Es álljon a domb, a multak jeln,
Kímélve bánjon a vész is vele.

A torvényszék előtt.
Az atya hallgatást intett leányának, midőn

kettejöket a törvénytermen keresztül a vádlottak
padjára vezették; — a leány pedig szégyen- és
félelem szorongotta szivének hangos sirásban
igyekezett könnyebbülést szerezni.

Aztán leültek a vádlottak padjára, szemben
az itélőszékkel. A férfi körülbelül hatvan éves
volt, egyike azon kedves alakoknak, kik első te-
kintetre bizalmat és rokonszenvet gerjesztenek.
Hogy katona volt, látszott merev magatartásán,
valamint szegényes, folt hátán folt ruhájának tisz-
taságán, mig barna durva kezei arra mutattak,
hogy napszámmal keresi élelmét. Jellemző volt
arczán az önmegadás kifejezése, nyílt tekintetéből
lemondás borongott ki, és mély bánat ült homlo-
kán, megannyi sötét fölleg e tisztes alakon, mely-
nek redőin meglátszott, hogy nem kor, hanem az
aggodalmak teremtették.

Miután az itélőszék elnöke a személyére s
körülményeire vonatkozó szokásos kérdéseket az
öregnek föltette, és ő azokra válaszolt, ugyané
kérdéseket intézte a leányhoz is. A leányt azon-
ban lehetlennek látszott feleletre vonni. A leg-
több tisztességes nőben valami legyőzhetetlen bor-
zalom van az oly törvényszéki tárgyalások iránt, me-
lyekben ő nem csupán néző szerepet játszik. Még
legalsóbb rendűek közül való is dicsekszik, hogy
soha sem anyja, sem nagyanyja biró elébe idézve
nem volt, és a kit e szerencsétlenség ér, ösztönszerü-
leg halogatja legalább a megjelenést, mintha bút,
betegséget, törvény előtt megjelenést halasztani
lehetne. Szándékosan elfelejtik a határidőt; hátha
rólok is megfeledkeznének a poroszlók. Némelyik
elfogult, hallgatag és határozatlan a biró előtt,
mig mások teljes önérzettel lépnek föl, tisztán és
világosan felelnek, de lelke mindeniknek fáj. — Ki
venné aztán rósz néven egyiknek, ha tisztasága érze-
tében nyelve megered, és meggyőzőleg pergeti le az
ártatlanság bizonyító szavait, és kivette volna rósz
néven egy tizennyolez éves leánynak, ha a gonosz-
tevők padján ülve és tolvajsággal vádoltatva, egy
addig mocsoktalan élet bizonyítványával szemé-
ben, egész belsőjében megrendülve, magát össze-
szedni nem volt képes, és szavak helyett csak kö-
nyeket ejt? A törvényszéki elnök, gyöngéd érzésű
férfiú, épen ezért csakhamar fel is hagyott a sür-
getéssel. Megengedte az atyának, hogy a leány-
hoz intézett kérdésekre ő válaszoljon, vagy az
okmányokból önmaga egészítette ki a feleletet.
Azután következett a vád felolvasása.

Ennek tartama alatt mind mélyebben és mé-
lyebben csüggesztette le fejét az öreg, melle
mind erősebben emelkedett. Csak midőn az állam-
ügyész hozzá kérdést intézett, hogy elismeri-e
magát bűnösnek, vagy nem? emelte föl újra fejét.
Látható vala, hogy minden erejét összeszedte,
hegy válaszoljon azon kérdésre, mely életének
végnapjait letörölhetlen folttal mocskolja be, mi-
után hatvan, nyomasztó szegénység és keserves
nélkülözések között töltött éven által becsületét
nevének, mint ltgfőbb javát ez életben, megőrizte.

— Bevallom, hogy vétkes vagyok, — szólt
végre elfojtott, de mégis a terem minden zugában
hallható hangon. — Én vittem, én loptam el azon
két kenyeret, melyekről a vád szól, szomszédom-
tól. A szomszéd sütött, és a kenyeret háza padlá-
sára vitte. Én tudtam azt, és elővettem éjszaka
egy hágcsót, felmentem a ház fedelére, kiszakítot-
tam néhány szalmacsomót a födélből, bekúsztam
a lyukon, és magamhoz vettem két kisebb ke-
nyeret.

_ Es tettenJsapták? kérdé az elnök.
_ Nem, elnök ur; hanem szomszédom szol-

gáját fogta gyanúba, és e szegény embert el akarta
szolgálatából csapni. Ekkor oda mentem hozzá és
megmondtam neki, hogy én, — az, én, — hogy én
loptam el a kenyeret.

— Egyedül vitte véghez a to'vajláet, más
személy segítsége nélkül? — kérdé tovább az
elnök.

Szünet állt be. Az ember összetette kezeit,
mintegy kérve az Istent, hogy segítse őt e kér-

désre felelni, majd néhány pillanatig mintegy
eszmélet nélkül állott, mialatt a teremben a leg-
mélyebb csend uralkodék. Leányának csendes
zokogása téritette újra magához. Oda fordult és
nézett rá, leírhatatlan fájdalommal és szeretettel.
Majd áldólag tette kezeit a leány fejére, közelebb
vonta őt magához és mellét hirtelen megnyomván,
reszkető hangon felkiáltott: „Igen, igen, egészen
egyedül!"

Valami mélyen megható volt e jelenetben.
Az őszhaju öreg ember, ki eddig büszke volt
arra, hogy mindenki tétova nélkül bizik igazsá-
gos voltában és becsületességében, — az ősz ember
vonakodás nélkül vallotta be tettét, a mennyiben
az őt ílleté, várván magára szegyent és büntetést,
mint tettének következményeit. De leánya! azt is
elitéljék, az ő vallomása következtében az embe-
rek szeme előtt megbecstelenitsék, a börtön szi-
gorának tegyék ki, hol nemének söpredékével
lenne kénytelen megismerkedni, s erkölcsileg
talán teljesen megsemmisülne — a szerencsétlen
bűnösökkel való érintkezésben, — már ezt nem
tudná szivén elviselni, inkább egy hazugságot!

Az elnök jól tudta, hogy a felelet ellenkezik
a tényállással, de a hazugság indokát becsülte,
szívesen nem ereszkedett volna mélyebben a kér-
désbe. Azonban a könyvben más van megirva, s
miután abban — talán enyhébb eljárási módokat
keresvén — lapozgatott volna, ily szavakkal for-
dult a leányhoz:

— Ön az atya által elkövetett és bevallott
tolvajlásban részvételről van vádolva. Azt mondja
a vád, hogy a hágcsó alján őrt állott, míg atyja a
kenyeret a padlásról lehozta. Elismeri magát bű-
nösnek vagy nem?

A leány ez idő alatt kissé összeszedte erejét.
Bátortalan tétovával nézett atyjára, ki arczát keze-
ivel eltakarta; aztán gontolatokba látszék mé-
lye dni és felelt de gyorsan, mintha a szavát elfoj-
tani készülő könyeket akarná újra kitörésükben
meggátolni:

— Igen; én őrt állottam, mig atyám a kenyeret
padlásról lehozta, a hágcsót tartottam. Féltem
hogy elcsúszik, és atyám meg találja magát sérteni.
Vétkes vagyok.

— Istenem, Istenem! — sóhajtott az öreg
mintegy megsemmisülve, a mint e vallomást meg-
hallotta. Majd a bírák felé fordulva, kétségbeeset-
ten kiáltott: „Kegyelem! kegyelem szegény gyer-
mekemnek!"

— Előre összebeszélt ön atyjával e tolvajlás
véghezvitelére? — kérdezte az elnök.

— Nem, szót sem váltottunk a fölött egy-
mással. Hallottam, hogy atyám éjféltájban fölkel,
fölöltözik és tova megy. Megmagyarázhatlan
aggódás fogott el, mert atyám még eddig soha
sem távozott el éjszaka hazulról. Sejtettem, hogy
Valami* különösnek kell történni, tehát utána
mentem. A mint kiléptem, láttam a holdvilágnál,
hogy a szomszéd háza felé megy, hágcsót támaszt
a tetőnek és ekkor jutott eszembe, hogy szomszé-
dunk épen ma sütött. Akkor már ugyan éhesek
voltunk. Sejtem, hogy atyám szegény beteg test-
véreim számára kenyeret akar szerezni, és — így
megtörtént, a mit elbeszéltünk.

— Tehát, ugy látszik, hogy a szükség kény-
szeritett rá benneteket? . . .

— Oh! igenis, a szükség, a legvégső szükség
— vágott az öreg az elnök szavába. — Uraim! ha
van önöknek felesége, vannak gyermekeik is, el-
gondolhatják: mi az, hogy az ember az övéit
éhség miatt sírni lássa. — Későn házasodtam és
leányomon kivül még öt ifjabb fiam van. Ezen-
kívül nyolezvan esztendős anyám, kit most tizen-
négy éve a szél megütött. Szükség és drágaság
arra kényszeritett bennünket, hogy egyetlen tehe-
nünket s minden házi-szereinket eladjuk, mig
végre semmink sem maradt. En dolgoztam, a meny-
nyit csak tudtam, nőm, leányom segített, de ne-
künk, kiket a hosszú éveken át szenvedett nélkü-
lözések nagyon megtörtek, nem fizettek olyan jól,
mint másnak, sőt végre a munka is elfogyott.
Ilyen volt helyzetünk néhány nappal a lopás előtt.
Egyszer megfőzte nőm az utolsó főzeléket, mely
már jóllakásunkra nem volt elég, azután éhez-
tünk két napon át. Én kitartottam szó nélkül,
feleségem és leányom is tűrtek hallgatva, de a
fiúk panaszkodtak és kiabáltak: „Atyám! ne
engedd, hogy éhen haljunk!" És anyám, az én
szegény, öreg anyám, kegyesen könyörgött Isten-
hez, boldog és gyors kimúlásért. Feleségem azt
tanácsolta, hogy anyám ágyát, az egyedülit, mely-
iyel meg bírtunk, adjuk el; de hát lehetett-e meg-
fosztanom haldokló ágyától azt, ki számomra ez
életben az első fekhelyet készítette? Azt hiszem,
hogy ezt még Isten "sem bocsátotta volna

bár az ő irgalmassága végtelen.— Véghez vittem
a bűnt; való szent igazságot beszéltem el, épen
ugy, mint ha Isten előtt állanék. Vétkes vagyok,
tudom, büntessenek oly keményen, a mint akar-
ják. Hanem leányomat, szegény szerencsétlen
gyermekemet, ne tegyék örökre nyomorulttá!
Engedjék, hogy én lakoljak meg ő helyette!

Azonban a biró nem mindig lehet kegyel-
mes. A törvény szavai igazságot parancsolnak, s
az igazság igen gyakran külsőség. A tények vilá-
gosan szóltak, s a két embert börtönre Ítélték. Ez
Ítélet anyagibb súlyától jó emberek közbenjárása
és királyikegyelem fölmentette a leányt, de az öreg
nem engedte magát fölmentetní. „Bűnös hadd
lakoljon; ítéletet mondtak rá, hadd állja ki."

Pedig még sem állottá ki. Szenvedések gyön-
gítette erejét végkép megtörte ez esemény, s földi
börtön helyett csakhamar mennyei szabadság lőn
osztályrésze. K—i.

Az orr.
Azon öt érzék közül, melyeket ős időktől

fogva az emberi test szervei közé számítanak, a
szaglás szerve volt mindig a legmostohább bánás-
módnak kitéve. A legmiveltebb népek épen ugy
mint a vadak, a szemmel látásban, füllel hallásban
és az iny csiklándozásában keresik gyönyörüket,
az orral nem sokat gondolnak s bár amazok köl-
tői az illatot eleget emlegetik, a világ minden
kincseért sem adnának helyet költeményeikben
annak, a mi az illatot felfogja. Bizonyítja e kö-
zönyösséget, hogy némely nyelv, p. o. a németek
egy része az ízlés szavával fejezi ki a szaglást
„die Rose schmeckt gut" — (a rózsának jó
íze van), a latinoknál is találunk oly kifejezést,
hogy „Atticos flores sapere" (attikai virágokat
Ízlelni), sőt magyar nyelvünkben is gyakran
uralkodik zavar a szaglás kifejezése körül, s e
czélra csak cselekvő és határozott alakban van
igénk, ha csak a ,,szaglik"-ot nyelvünkre eről-
tetni nem akarjuk. Átment a közöny a tör-
vénykezés terére is, és bár jogászok a ,,de eo,
quod justum est" (az igazságosról) szóló fejezet
alatt értekeztek is az orr jogairól, a törvények
inkább csak büntetés eszközéül tekintették.

Pedig épen e körülmény bizonyítja fontossá-
gát. Őseink a legnagyobb meggyalázást követték
el azon magyarokon, kik a Lech melletti csatából
gyáván megfutottak, orraik levágása által, tudták
hogy az emberi arcz csonka, dísztelen orr nélkül,
mindig az forog az ember eszében, ha ily arezot
lát, hogy kellene hozzá valami. Horatius nyelve
honestamentum facieinek, az arcz tisztességének
nevezi, s hogy nemcsak tisztesség, hanem szüksé-
ges is, kitűnik abból, hogy a természetes illatától
megfosztott, és a legpompásabb csinált virág tá-
vol sem tesz oly kellemes hatást az emberre, mint
a legegyszerűbb természetes ibolya.

Néhol megadják ugyan az orrnak a magáét,
sőt többet is a magáénál, p. o. a Sandwieh-szige-
ten, hol orraik egymáshoz dörzsölésével üdvözlik
egymást az emberek, sőt a déli szigetek némelyi-
kén nagy tisztesség jele a kifurott és csüngőkkel
tele aggatott orr, de nálunk e dicsőség ismeretlen,
s az arról csak néhány közmondásunk emlékezik,
p. o. leeresztette az orrát, — mindent az orrára
vesz, — orra után indul, — mindenbe beleüti az
orrát, — nem köti a más orrára — fent hordja az
orrát, — nem lát tovább az orra hegyénél, —
feldúzta az orrát, — tormát reszelt az orra alá,
— nem harapják el az orrodat, stb. — mig nyu-
gati szomszédaink burnótban és illatszerekben
egész kultuszt teremtettek részére.

Horatius „emunctae naris homo"-nak nevezi
az elmés embert, minek első jelentése az, hogy
ravasz orrú ember; a könnyedebb irányú történet-
írások és hagyomány pedig sok „nagy" férfiúnak
emiitik nagy orrát. Ezek szerint Habsburgi Ru-
dolfnak, I. Ferdinándnak, Miksának, Nagy Fri-
driknek nagy orra volt; Attila arczképein min-
denütt nagy orrot látunk, Hunyadi Mátyás sasorra
pedig példabeszéddé vált, mig Gibbon és Savojai
Jenő kis orrokról i-meretesek.

A sasorr iránt átalában rokonszenvvel vannak
a műveltebb népek; sőt Livater azt állítja, hogy
az nemes lelkületet jelöl. A szépség meghatározá-
sánál pulig a görög orr szerepel, mint az erre
megkivántató hét tulajdon egyike. Hanem az ily
rokonszenvek i>ölcéészete igen ruganyos, az arcz
szépészeti meghatározásai igen tág téren mozog-
nak, s valamint merész dolog volna azt állitni,
hogy pisze nő szép nem lehet, ép ugy Lavatert is
aligha olykor meg nem hazudtolná az élet.

„Noscitur e labiis, noscitur e nasu . . ." az
ajkakról és s az orról ismerni meg, mondja a régi

latin, s kiismerné állítani,hogy azon magas tulaj-
donok közt, melyek az embernek szép feleséget,
jó állomást szereznek, olykor az orr is nem szere-
pel? Hisz megírta egy német költő diplomata,
hogy a ki jó diplomata akar lenni, onfintoritás
nélkül el kell tűrni tudnia, hogy i t bogár egyik
orralyukán be, a másikon kimehossen.

Némelyek azt állítják, hogy rendes körülmé-
nyek közt az orr hossza egy a kisujjéval, ezt azon-
ban a boneztan mesterei tagadják. Igazabb ennél,
mert mindennapi tapasztalás, hogy szigorú egye-
nes orr alig van, rendesen jobbra vagy balra haj-
lik. — A tulajdonképí szaglási szerv a test e ki-
álló részében egy finom hártya, melyet membrana
pituitaria Schneideri-nek hivnak.E hártya egészen
kibéleli az orr üregét, s kívülről a külső bőrben,
belől pedig a torokban a határa. Felületén sok
apró szemölcs, bolyhó és redő van, s mirigyecs-
kék ezekkel összeköttetésben. Szerfölött idegdús,
de idegei elágazódásának rendszere ma még is-
meretlen. E hártya és e müszerecskék veszik fel a
szagot, de hogy mily módon? azt megfejteni még
eddig nem sikerült; sőt ma még azt sem tudjuk,
hogy mik tulajdonképen a szaganyagok?

Az orrnak spiczli-szerep jutott az emberi
szervezet háztartásában. Az élet egyik legfonto-
sabb fenntartójának: a tüdőnek kéme, a végből
kiállitva, hogy jelt adjon belégzésre nem való lég-
nemekjelenlétéről. Kötelességét megvesztegethet-
len hűséggel teljesiti, s az általa növényi vagy
állati lényekre vonatkozólag előidézett rokon vagy
ellenszenv a legtöbb esetben csalhatatlan. Azőbe-
sugdosása nyomán kerülik a gyengébb állatok az
erős büzü ragadozókat, ő szeretteti meg velünk
az egyszerű gyöngyvirágot, sőt Boerhawe rette-
netes materialistnusa még a szerelem előidézésé-
ben is fontos szerepet ad neki.

Azonban a szagok hatása nagyon különböző.
Valamint láttani és hallási csalódások vannak, a
az ízlés is a hány ember, annyiféle, ugy a szagok
a hány orr, annyifélekép hatnak az idegzetre. Né-
mely illat ezer emberre nézve igen kellemetlen, s
ezeregyedik kellemesnek találhatja, sőt a hatás-
nak amaz ezernél is fokozatai vannak. Itt széles
tere van az idiosinkrasiának, vagyis „akülbehatá-
sok előidézte visszahatásban való eltérésnek a
mások visszhatásáról", hajlamától. Ilyindiosinkra-
siában vannak némely szag iránt gyönge idegzetü,
érdekes állapotban levő, vagy méhbeteg nők. De
megesik rajtunk férfiakon is, hogy ha esetleg
nyári délben fordultunk meg halpiaczon, az or-
runkat megostromló erős szag örökre megutál-
tatja a halat velünk, sőt elmondjuk a nélkül is az
asztalra tett halról, hogy nagyon hal-szagu, —
mintha a potykától azt lehetne kívánni, hogy
ámbraillatu legyen. Kelet-India finom szaglásu
lakói nem szeretik a hus szagát, s növényi eledel-
lel élnek, ellenben az eszkimónak a bűzös halzsir
delicatesse.

Egyébiránt mint más dolgokra, ugy a sza-
gokra nézve is sok függ a megszokástól. A bonez-
nok, éjét napot töltvén ama szomorú helyen, hova
az ember csak mint orvos, vagy mint hulla mehet
be, ugy megszokja a hullaszagot, hogy utoljára
nem is érzi. Pedig, hogy általában nem érzéket-
len a szagok iránt, bizonyitja Haller példája, ki
az öreg emberek és a sajt szagát ki nem állhatta.
I. Napóleon, kinek idegzete számtalan csatában
ugyancsak megerősödhetett, egy illatszerrel túlter-
helt színésznő mellett elájult.

A finom női orr kedvencze, az illatszerek oly
régóta használtatnak, hogy már azó testamentom-
ban gyakran fordul elő egy vagy más nemök. A
legrégibb időkben gy»»tíl és szurokféléket hasz-
náltak illatszerül, és pedig alkalmazták füstképen
„per fumum", honnan könnyű aztán a mai parfüm
szót leszármaztatni. A rómaiaknál minden vala-
mirevaló lovag nartheieumot (illatszertárt) hor-
dott magával, még a csatamezőn is, épen mint a
mai hadnagyocskák hajkenőcsöt, kártyát és du-
góhúzót. A szappan is illatszerekből származott-
Római nők illatszereket összevegyitettek zsírral
és hamuval, e vegyitéket saponak nevezték, s
eleinte nem használták egyébre, mint a haj fénye-
sitésére; később azonban észrevették, hogy ez az
uj divatu pomádé a szennyet is leviszi, s mosni
kezdtek vele. A pomádé nevezet is latin eredetű;
a pomumból ered, mely almát jelen. Az almát fű-
szerrel behintve szabad légre tették, aztán olajjal
vagy zsírral összetörve, kenőcsül használták. A ró-
mai szinházakban majd rnegfuladt a közönség a nagy
szag miatt. Az is római volt, valami Frangepani
nevü, ki az első illatport előállította. Ez nagy em-
ber volt az illatszerek készitésében. s az u. n.
Frangepani szagos vizet máig ig a z g recipéje

;' szerint készitik.
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A legtöbb illatszer alkatrészei rózsa, czit-
rom, narancs, ámbra, czibeth, áloe, myrrha, vio-
lagyökér, mézga, benzoe, terpentin, kámfor és
pézsma. Ezek s egyéb többnyire ártatlan szerekből
ügyes emberek mindig uj meg uj szereket gyár-
tanak, s a reclam utján magokat gazdagokká,
gyártmányaikat pedig híresekké teszik, ugy hogy
a hires eau de cologne készítését valami Farina
nevű olasz találván fel, ma már számos különböző
Farina család vetekszik egymással a feltalálás di-
csőségeért.

Nem tagadhatni, hogy az illatszerek nem
szükségesség tulajdonkép az emberi test szerve-
zetére nézve, de mivel hatásuk kellemes, és mivel
az annyira elhanyagolt orrnak végre is egyetlen
fényűzését képezik, mig szemnek, szájnak, fülnek
s a tapintásnak ezer élv kínálkozik, — i ézzük el
tulságait, és hagyjuk meg, mérsékelt használat
mellett, nőink pipereasztalán.

Kirándulás az Olt vidékére.
Bukarest, június elején.

Az Olt vidékét számtalanszor hallottam uta-
zók által magasztaltatni. Ürömmel ragadtam te-
hát meg a legelső alkalmat: e magasztalt vidéket
megláthatni. Május közepén kaptam a meghívást
egy ott lakó hazánkfiától, hogy hozzá mennék és
adnám a vallás áldását megkötendő házassági
szövetségére.

A falu, melyben hazánkfia, herczeg Milos
szerb fejedelem uradalmában gazdatiszt, épen az
Olt mellett fekszik Szlatinától egy óra távolságra,
de Bukaresttől húsz mérföldre. Első nap nyolez
mérföldet utaztunk oláh szekeresünkkel, ki maga
is magyarországi lugosi román férfiú, s németül is
jól beszél. Útitársaim voltak: nőm, kit kereszté-
lésre és esketésre rendesen magammal kell vin-
nem, hogy legyen egy magyar nő, ki a magyar
gyermeket keresztvíz alá tartsa, lakadalmaknál
pedig a nászasszony szerepét vigye. Magam is
rendesen nemcsak keresztelő pap, hanem kereszt-
apa is vagyok, mert a komákban itt nincsen válo-
gatás. Második útitársunk volt egy bukaresti görög
kereskedő, ki csak Pitestig jött velünk; de addig
igen kellemessé tette utunkat, mert sok érdekes
apró jelenetet mesélt el a mostani kandiai há-
borúból, melyeket a görög lapokból olvasgatott.
Harmadik pedig egy derék magyar nő, ki Kiisz-
tendzséröl utazott Pitestre, szülei látogatására.
Férje szintén magyar. Küsztendzsén fényképész
s mint látszik, jó üzletet csinál.

Ezek társaságában haladtunk kitűzött ezé-
lunk felé, roppant hőségben. Első állomásunk
Pazsera falu volt, hol bár oláhosan, igen jól ren-
dezett vendéglő van, de azért mi elővettük a ta-
risznyát, mert isten őrizzen meg mindenkit az
oláhországi görög fogadósok kosztjától. Irtóztató
rósz minden ételük, és mégis méregdrága. Úti-
társainkat is megvendégeltük. Ez ősi magyar szo-
kás. Hogy egyebet innen ne említsek, egy oka —
erdélyi kupa — ó bor ára közel két ezüst húszas
ebben a vendéglőben.

Innen Tit mezővároskába siettünk, hol bámu-
lat fogott el, midőn a cselédséget, a házinőt és
számos apró gyermekeit, a legtisztább magyarság-
gal hallottam egymással beszélni. Neki bátorodva,
a vendéglőst is magyarul szólítottam meg, de ő
románul tudatta, hogy nem birja nyelvünket, bár
nagyra becsül minket, mit abból is megítélhetek,
hogy neje, gyermekei, mind magyarul beszélnek
s tiszta magyar cselédeket tart. Nincs mit tagadni,
aromán közép osztály nagyra becsüli a magyar
nőket, látva, hogy azok kitűnő takaros gazdasszo-
nyok, hű nők és ritka jó anyák.

Éjszakára Geestre hajtattunk; szállásunk s il-
letőleg ágyunk meglehetős volt, mert a küsztend-
zsei nő ágyneműt is hozott magával, mely nélkül
sanyarú éjszakánk lett volna a kőkemény szalma-
zsákokon, milyenek az oláh vendéglőkben szoktak
lenni.

Második nap tiz órára Viszpestre értünk. Itt
a vendéglős német ember, de neje és három gye-
reke tiszta magyar. A nő kézdivásárhelyi székely
asszony, gyerekei Kimpulungon születtek és mind
jól beszélnek magyarul, bárha magyar földön so-
hasem voltak. Ilyen a valódi székelyasszony, né-
met és román férj mellett, idegen földön is ma-
gyarul tanitja meg legelőbb gyermekeit.

Délután három órakor Pitestre értünk. Geest-
től Pitestig gyönyörű szőlőhegy vonul keletről
nyugatra, aljában gyümölcsös kertek között uta-
zunk, mig balról a szép rónaságon bolgár és szerb
kertészek termesztik Oláhország számára a kerti
vet" nv'ny eket, melyekhői =ok S7<íp pénzt visznek
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át hazájokba. — A románok fóldmiveléssel foglal-
koznak s a kertészetet egészen idegenekre bizz.k.
A szerbek és bolgárok kitűnő mesterek a vizve-
zetésben, nekik a legnagyobb szárazságban is
szép veteményök terem, mert csatornázás által,
néhány perez alatt víz alá merítik a szomjas ker-
tet. Pitesten Nagy József magyar lelkész tiszt-
társamnál voltunk szállva; mi ketten egyházaink
s lelkészeink elhagyatott árvaságáról beszélget-
tünk, tervezgettünk, a magyar kultusminiszte-
riumba vetvén reményünk horgonyát, mert külön-
ben veszve éreznők magunkat s a pásztorokkal
magát a nyájat is. A két papné, kik eddig egy-
mást sohasem látták, mert két magyar papné
Oláhországban eddig még sohasem volt, csakha-
mar összebarátkozott s konyhában sürgölődve, jó
izü vacsorával lepték meg okoskodó férjeikket.

Korán reggel már szekérbe ültünk, most már
csak ketten, miután útitársaink itt maradtak. Az-
nap nyolez izmos mérföldet kellett haladnunk,
töretlen rósz utón, minthogy a postautat most
készitik. E máskor kies vidék, a nagy szárazság
miatt egészen ki volt sülve. Egész nap egy ma-
gyar lélekkel sem találkoztunk, de a román föl-
dészek és görög vendéglősek mindenütt szívesen
láttak. Az oláh pór a legszívesebben ad vizet po-
mánába, azaz emlékül a holtak lelkeért.

Este felé kemény vihar kapott a sik mezőn,
de nekünk nem ártott, azonban visszajövet lát-
tam, hogy falukon sok helyen kifedte a házakat
s itt Bukarestben a nagy színházat. Az ilyen vi-
har-okozta kárt könnyen feledi az ember, kivált
ha, mint most, utána a várva várt eső 24 óráig
szakad.

Hét órakor Szlatinán s este Piátrán termet-
tünk, hol szivesen vártak. Szombat a nyugalom
napja volt, három napi szekerezés után nagyon is
kívánatos nyugnap. Ez nap estére krajovai ven-
dégeink is megérkeztek, kik fölötte sok érdekest
beszéltek I. Károly ottani fogadtatásáról, népsze-
rűségéről stb.

Vasárnap délelőtt lelkészi kötelességemet
végeztem magyar és német nyelven, minthogy
német vendégek is voltak. A menyasszony szintén
német, ki azonban már is beszél magyarul s egy
év alatt a legjobb magyar menyecske válik belőle
derék magyar férje mellett. Az ifjú pár szülei kö-
zül csak a vőlegény anyja volt jelen, apja Enyeden
lakik; a menyasszonynak nincsenek szülei, apja-
anyja egy nap halt el tavaly a kolerában; de vol-
tak számosan rokonok és hű barátok mindkét
részről. Az egyházi ünnepélyt lakoma követte, s
miután a magyar ember czigány nélkül nem tud
jól mulatni, a szlatinai czigány-zenekar épen
apropos rukkolt ki. A pohárköszöntések oláh, né-
met és magyar nyelven egymást váltogatták,
mint a szebeni Landtagon a tudós dictiók.

Mig mi igy mulattunk, az egész nagy falu
népe ünnepiesen öltözve feljött az udvarba, a két
román lelkész üdvözölte a nép nevében az uj há-
zaspárt, hálával ismervén el, hogy derék gazda-
tiszt hazánkfia, t. Barabás Károly ur, a múlt évi
szárazság miatt beállott szűk időben valódi édes-
apja volt az egész falunak, annyira, hogy ők a
szükséget nem is érezték. Mindnyájan szivből
örvendettünk ez őszinte hálanyilatkozatnak, me-
lyet az összegyűlt nép is hatalmas ása este, azaz
„ugy van" nyilatkozattal követett. Megnyilt aztán
a pincze ajtaja, a nép örege, apraja tisztességesen
kikapta osztalékát, s ezalatt a falu zenészei is
előkerülvén, az ifjúság roppant nagy kört alakit-
ván, rúgta a horát és kirudzát az udvaron.

Jó ideig örömmel néztük e megelégedett
tánezoló sereget, ki-kimentünk közibök és vizs-
gálgattuk a szemérmes leányok ezüstpártáit és
ezüst nyaklánczaikat, melyeket török és osztrák
húszasokból csinálnak. Ha nálunk nincs forgalom-
ban ezüst húszas, bezzeg van itt az oláh pór
leányok fején és nyakán hihetetlen sok. Ezeket az
ezüstpénzeket ők gyermekségük óta gyűjtögetik
s rendes női hozományul férjeikhez viszik. Festői
öltözetük, az ezüstpillés ing és rokolya azért is
igen érdekes, mert azokat önmaguk varrják. A
rózsa, vörös, sárga tulipán és más virágnak az
oláh pórleány öltözetéről, fejéről sohasem szabad
hiányozni.

Sokáig néztük, mondom, tánezukat s beszél-
gettünk velők, de végre nekik is eszökbe jutott
megkérni minket, hogy mutassuk meg nekik,
milyen az a magyar csárdás, mert ők eddig soha
sem látták.. . . Most kezdődött aztán a mulatság.
Az udvar poros talajára pár nagy szőnyeget teri-
tettek, a szlatinai zenészek ráhúzták a kerepesi
csárdást, s én a menyasszonynyal, a vőlegény a
nászasszonynyal neki eredtünk a magyar tancz-
nak. Volt mintegy 5 - 600 nézőnk, kik S7iveseri

elnéztek volna akár reggelig. Naplemente után
átadtuk nekik a táneztermet éjfélig, midőn a leg-
szebb rendben hazaoszoltak.

így él a magyar gazdatiszt az Olt mellett,
egyes egyedül magyar, több mint kétszáz családot
számláló oláh faluban, szeretve és tisztelve annak
minden tagjától, mert a népnek valódi édesatyja.
És a román írástudó farizeusok némelyike tele
torokkal orditja a lapokban, hogy a világon a
magyar a legnagyobb barbár 8 a legdühösb ellen-
sége a románnak. Menjetek ki falukra, hol magyar
gazdatisztek vannak, kérdezzétek meg a romlatlan
szivü népet és ők megmondják nektek, hogy
milyen szive van a román nép iránt a magyarnak
és milyen volt a görög haszonbérlőknek.

Koos Ferencz-

E g y v e l e g '
— (Crouy-Chanel hg.) A „Magyar Ujság"-

nak irják Parisból: Közönségesen tudva van,
hogy egy Crouy-Chanel Ágost nevű 74 éves öreg
ur magát Árpád ivadékának állítja. Mennyire
alaptalan ezen követelése, az nemcsak a „Budapesti
Szemlé"-ben (1862. évfolyam) volt bebizonyítva
Botka Tivadar által, hanem az ő (Crouy-Chanel)
tulajdon irományaiból is, melyeket Sarrut ur
kiadott, világosan kitetszik. De azért akadtak
ugy a magyarok mint az idegenek között, a kik
a merészen vitatott követelést, ki önérdekből, ki
jóhiszemben valódinak elfogadták. Ily könnyen-
hivő vala többi között egy Berthomé nevű fran-
czia ember, a Comptoir des Chemins de fer pénz-
tárnoka. Ez a szerencsétlen, kivel az< ál-királyi
trónkövetelő elhitette, hogy ő mint Árpád iva-
déka az Estei herczegi háznak is törvényes utóda,
Crouy-Chanel urnák a herczeg ellen Olaszország-
ban kezdett pere folytatására eleinte csekély,
később mind nagyobb és nagyobb összegeket
előlegezett. Az első kölcsön talán saját, noha igen
vékony, vagyonkájából tele ki, de a többiek már
a társulat pénztárából vétettek el. Közvetítőül
bizonyos Dubray de la Mahérie nyomdász szere-
pelt, de ki csakhamar a maga érdekére használta
fel a boldogtalan pénztárnok készségét. így lett,
hogy a társulat pénztára egy milliónál nagyobb
sommában megkárosittatott, melyből Crouy-Cha-
nel 177,000 frankot kapott.

Néhány évi ügyes, azaz hamis számadások-
kal támogatott fogások után, a hiány napfényre
került, s a pénztárnok és nyomdász, az első öt
évi fogságra, az utóbbi hét évig tartó kényszeri-
tett munkára ítéltetett. — A harmadik bűntárs,
Crouy-Chanel távol lévén, makacsságból marasz-
taltatott el.

= (Rablógyilkosság Bécsben.) Bécset köze-
lebb egy rablógyilkosság nagy izgalomba hozta.
A máriahilfi kerületben a Haydn-utcza egyik
házában pünkösd-hétfőn fényes nappal Kolb Eliz
nevű leány meggyilkoltatott, s az illető lakásból,
hol a leány ez időtájban egyedül volt, tetemes
pénzösszeg, néhány ezer forint és egyéb értéknemü
raboltatott el. A gyilkosság roppant sensatiót
keltett, a nyomozások a legnagyobb erélylyel
folytak, a gyilkos fölfedezője részére 500 ft. dijt
tűztek ki — de mindez hasztalan volt, a tettesnek
nem tudtak nyomára akadni. Végre múlt hétfőn
elfogták. A főtettes Troli nevű, 26 éves, Csehor-
szágból való, kath. vallása, czipész-legény, kivel
a borzalmas tény végrehajtására az ugyanazon
házban, a hol a gyilkosság történt, szolgáló Pe-
tersilka Katharina nevű szintén Csehországból
való, 20 éves szakácsné szövetkezett. A leány, a
mint elfogták, bevallotta bűnét. A gyilkosságot a
következőképen követték el: Kolb Eliz varróasz-
talánál dolgozott, a midőn Petersilka szakácsné
hozzá belépett és vele beszélgetni kezdett. Nem
sokára a szobába jött Troli, azon ürügy alatt,
hogy kedvesét ki akarja hivni. Troli erre hátulról
megragadta Kolb Elizt, s Petersilka borotvával
elmetszé a szerencsétlen áldozat nyakát. A vér
mindkettőjüket befecskendezés Kolb Eliz néhány
pillanat múlva meghalt, a gyilkosságot azonban
csak este felé vették észre, midőn a többi lakók
hozzá jöttek. A két gyilkos ez estén a legvigabban
mulatott s a rablott pénzből 100 ftot költött el.
A gyilkosság után is Troli folytonosan jó kedvű
maradt, a leány azonban szótlan, mélabús volt s
alig evett. A borotvát, melylyel a gyilkosságot
elkövették, a ház csatornájában találták meg; a
véres ruhákat, melyeket a borzasztó tett alatt a
gyilkosok viseltek, a padláson s ez vezetett ki-
nyomoz tatásukra. Most mindkettő a bécsi orsz.
törvényszék börtönében van fogva.
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Irodalom és művészet.
= (A „Magyarország Képekben") 6-ik, júniusi

füzete Kenessey Albert „A magyar Duna és mel-
léke" ez. czikksorozatának utolsó, Péterváradtól
Ó-Orsováig terjedő szakaszát hozza; továbbá
Kossuth, Görgei mostani s Mészáros Lázár 1848.
és 1858-ki arczképét, életirataikkal együtt; a
szádelői regényes tornai völgy leírását 10 képpel,
s még öt tájkép és leírás után, képeket és rajzokat
az alföldi, székely és czigány népéletből. E füzet-
tel, mely 37 képet tartalmaz, be van fejezve e
folyóirat első kötete. Az 50 ivre terjedő s 188 ha-
zai tárgyú képet tartalmazó kötet ára 4 frt. A
második kötetre, vagyis a július—deczemberi
második félévi folyamra előfizetéseket szintén 4
frttal fogad el Heckenast Gusztáv kiadó-hivatala.

— (A Csengery Antal szerkesztette „Budapesti
Szemlé"-bb'l) megjelent az 1867-diki folyam har-
madik és negyedik füzete. Tartalmuk e következő.
I. „A bölcsészet Magyarországon." Hatodik köz-
lemény. Erdélyi Jánostól. A becses monographia
ez ujabb közleménye a XVII-dik század philoso-
phusait tárgyalja. II . Az átalános tankötelezett-
ség törvényhozási szempontból. Laveley után,
Barsi Józseftől. III . „A képviseleti állam az ujabb
politikai elméletek szerint." Kautz Gyulától. VI.
„Az angol adórendszer." Weninger Vinczétől. E
második közlemény az angol vámügyet ismerteti
Vocke nagy munkája után. V. „Albert herczeg,
az angol királynő férje." Szász Károlytól. IV.
„Irodalmi szemle:" I. Forgách Ferencz históriája.
Garádytól. II. Kubinyi Lajos _ „Viszonyaink és
teendőink" czimü munkájának bírálata. VII. „Ma-
gyar tudományos akadémia." (1867. januártól
februárig.)

= (Arany János költeményeiből) albumszerü
diszkiadás is fog megjelenni, melyhez Than Mór
és Lotz Károly készitenek illustratiókat.

= (A kiegyenlítés okmány táros történetének,)
melyet Lauffer Vilmos ad ki, most jelent rneg
Il-ik füzete, mely az 1865-ki trónbeazédtől Deák
Ferencznek a közösügyi javaslat érdekében f. évi
márcz. 28-án mondott beszédéig terjed s melylyel
a munka be van fejezve. A két füzet ára 2 ft.

= (A biblia magyar fordítása.) Kámory Sá-
muel pozsonyi tanár előfizetőinek és általában a
t. közönségnek tudtára adja, hogy a „Szentirás"^
magyar forditása, és pedig mind az ó, mind az uj
testamentumé, immár kész, utolsó betüiglen. For-
ditva van közvetlen az eredeti nyelvekből, neve-
zetesen: az ó-testamentom a héber és aram nyelv-
ből, s az uj a görögből. Ez volna az első magyar
bibliafordítás, mely közvetlen az eredetiből for-
ditva, mint egész, megjelenik. A kézirat ezer
kétszáz ivet tesz.

= (Miskolczról) Fraenkel B. könyvárus, mint
Tompa Mihály „Halotti emlékbe*zédeinek" ki-
adója, fölkéri az ivtartókat, hogy juttassák hozzá
mielőbb az előfizetési dijakat, mert a becses munka
még e hó végén kikerül sajtó alól.

= (Szelestey^ László) fölkéri gyűjtőit, hogy
az „Egy rab áimai" czimü költemény-füzérre szóló
iveket hozzá mielőbb beküldeni szíveskedjenek,
hogy magát a nyomatandó példányok iránt tájé-
kozhassa.

— (Az ,.Erdészeti és gazdászati lapok,") e
folyvást jelesül szerkesztett szakfolyóirat 6-ik
füzete a napokban hagyta el a sajtót, a következő
tartalommal: A növények táplálkozása. — Erdő-
irtás. — Tagosítás és parasztgazdaság. — Gaz-
dasági növénytermelés, kapcsolatban erdei fate-
nyésztéssel. — A tyuk-ól és a tejkamara. — A
vörös fenyőről. — A marhatrágyának okszerű
alkalmazási módjáról. — A keszthelyi időjárás
átnézete 1867-ik évi január és február hónapok-
ban. — Cselfák a betüző-szá ellen. — A kalarábi
mint gazdasági vetemény. — Egyesületi közle-
mények. — Vegyesek.

= („Takarmány- és hus-ár szabás") czim
alatt Gondol Dániel akadémiai lev. tag gazdasági
és nemzetgazdasági értekezést irt. A Pesten,
Kocsi Sándor nyomdájában megjelent füzet ára
1 forint.

== (JJj hírlapok) Nagyváradon megjelent, a
provisorium alatt megszűnt „Bihar" uj folyama-
mának első száma. Sólyom Fekete Ferencz szer-
keszti. — Debreczenben Sárváry lapján kivül a
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szinügyegylet ad ki „Alföldi hirlap" ez. hetenként
szór megjelenő politikai lapot, Telegdi Kovács
László szerkesztésemellett. — Ungvárott Mészá-
ros Károly alakit ,,Ungvári Hirlap" czimüt, mely
hetenkint kétszer fog megjeleni.

= (Uj zenemüvek.) Rózsavölgyi és társánál
megjelentek: Az „Árvalányhaj" 4-dik füzete.
„Több is veszett Mohácsnál. Pusztán születtem.
A bimbóból lesz a piros rózsa. Vörös bársony sü-
vegem. Sötét az éj. Jöszte kincsem.," Népdalok.
Zongorakisérettel ellátta Mérty N. Ára 80 kr. —
„Koronázási magyar." Zongorára szerzé Bartay
Ede. Ára 60 kr. — „Pensée dans la lointain."
Zongorára irta Poor G. — „La ballerina." Zon-
gorára irta Köhler L.

= (Fáy mellszobrát) Izsótól, a pesti takarék-
pénztár 1000 frton megvette.

= (A budai szinkörben) július első napjától
fogva lesznek magyar szini előadások.

= (Eakosy Jenő,) az Imre és Endre királyok
közti harczról „A sz. korona varázsa" czimü 3
f'elvonásos szinmüvet irt. E művel fogja Molnár
György a budai színkört megnyitni.

••= (Kassáról) irják, hogy Abaujmegye köz-
gyülésileg elhatározta, Deák Ferencz életnagy-
ságu arczképót a megyeház nagyterme számára
lefestetni; s ennek kivitelével Klimkovics Ferencz
festészt, mint e megye szülöttjét bizta meg.

Kftzintézetek, egyletek.
= (A magyar tud. akadémia) jun. 17-ki ülé-

sébén csak egy felolvasás volt, Haberern Jonat-
hán székfoglalója, ki azon befolyást ismerteté,
melyet Aristoteles az ujabbkori bölcsészeire gya-
korolt. Ezután a titkár jelenté, hogy a barsme-
gyei gazdasági egyesület által bírálatra beküldött
pályaműről, mely a megye lakosságát a nyelv
szempontjából ismerteti, az akadémia birálói ked-
vezőleg nyilatkoztak s azt a dijra minden tekin-
tetben méltónak tartják. Ezek voltak az ülés ösz-
szes tárgyai.

= (A magyar történelmi társulat) jul. 2-án
d. u. 5 órakor tartja az akadémia palotájában
szervező választmányi ülését, mire a tagok figyel-
meztetnek.

= (A képviselőház) június 18-iki ülésében a
korona át és visszatételével megbízott küldöttség
tőn jelentést. — Tisza Kálmán határozati javas-
latot nyuitott be a honvédalapra vonatkozólag. —
Miletics a szerb nemzetiség kérdésében tőn inter-
pellatiót, melyre a belügyminiszter azt felelte,
hogy annak idejében e tárgyban törvényjavaslat
fog a ház elé terjesztetni, de a tárgyhoz illő
bővebb megfontolásra időt kivan a minisztérium,
mely felelettel Miletics meg nem elégedvén, fenn-
tartotta magának, hogy a legközelebbi ülésben
törvényjavaslatot nyújtson be. — Az igazságügy-
miniszter előterjeszti a koronázásra és a koroná-
zási dijakra vonatkozó törvényjavaslatokat, s kéri
a házat, hogy az igazságügyi miniszteri munkála-
tok előleges átnézésére 15 tagú bizottságot küld-
jön ki. — Végül elnök jelenté, hogy 0 Felsége
parancsára a képviselők kost koronázási emlékül
egy-egy arany és ezüst koronázási érem fog kiosz-
tatni.

= (Afőrendek)jun. 19-ki ülésében a koroná-
zási jegyzőkönyvet szerkesztő bizottságba válasz-
tottak 5 tagot. — A korona átszállító küldöttség
benyújtotta jelentését, valamint az a bizottság is,
mely ő Felségeik nagyszerű adományának megkö-
szönésére volt kiküldve. — Szóba jött a felsőház
reformja, melyre nézve a kormány részéről a bel-
ügyminiszter törvényjavaslatot igért előterjesz-
teni.

= (0 Felsége) Kovács Sebestyén Endre pesti,
és dr. Gressing József brassói orvosnak az orvosi
pályán szerett érdemeikért, előbbinek a III. oszt.
vas korona rendet, másodiknak pedig és Felma-
yer Antal szegedi kereskedőnek, a kereskedés
terén szerett érdemeiért, a Ferencz József rend
lovagkeresztjét adományozta.

= (Azigazságüg minisztériumhoz) Tóth Lőr.
és Szabó Sámuel országgyűlési képviselők magyar
igazságügyiminiszteri tanácsosokká továbbá. Ocs-
vay Ferencz, Conrád Móricz és Stefanidesz Hen-

rik országgyűlési képviselők ugyanazon minisz-
tériumhoz osztály-tanácsosokká kineveztettek.

= (A fö'ldmivelésiigyi minisztérium) a távi-
rászati tanfolyamra jelentkezés idejét jul. 5-ig
meghoszabbitotta.

** (Gr. Andrássy Gyula) közelebb Parisba
utazik; azt beszélik, hogy a királyi párt fogja ki-
sérni Beust báróval.

** (A király és királyné) hallomás szerint
közvetlenül párisi utjok után Budára fognakjőni,
innét Gödöllőre menendők, hová sz. István ünnepe
után a királyi gyermekek is fognának érkezni, s
ugyanott késő őszig időzni. A király és királyné
Gödöllőről kiindulva, körutat teendnek az or-
szágban.

** (Gróf Péchy Manó,Jerdélyi biztos, Pestről
Kolozsvárra utazott, s mint a „Pr." értesül —
fontos kormányi elhatározásokat vitt magával. A
magyar minisztériumnak benyújtott emlékiratá-
nak tartalmát a kormány magáévá tette s legkö-
zelebb Erdélyben is vissza fognak állíttatni az
alkotmányos törvényhatóságok; az illető főispánok
8 főkirálybirák kinevezése hír szerint már enapok-
ban ki fog hirdettetni.

** (Klapka és Perczel,) mint irják, előbb ki-
hallgatásban részesülnek 0 Felségénél s azután
Pestre jönnek.

** (ŐFelsége) megengedni méltóztatott, hogy
a kik az ujonezozás alkalmával maguk helyett
helyettest állítottak, de ennek alkalmatlansága
miatt később besoroztattak, f. évi június végéig
uj helyettest állíthatnak.

** (B. Perényi Zsigmond) képviselő az O
Felségeik által kezdeményezett honvéd-alaphoz
100 ftot adományozott.

** (A baloldali kör) is magán aláirást nyitott
jun. 10-én a honvédalap javára, s bár a párt tagjai
csak közép számmal voltak együtt, negyed óra
alatt 4000 frtot irtak alá.

*• (A szeged-csongrád honvédegylet) segélye-
zésére Szegedváros kogyülése, az 1861-iki hatá-
rozat alapján évi 400 frtot szavazott meg.

— {Nagy-Körösről) a következő sorokat vet-
tük: „A nagy-körösi, úgynevezett homokoldali ol-
vasókör közönséges földmives tagjainak 17-18 éves
nevendék fiai, megtudván hogy Ő cs. k. Felsé-
geik által a volt honvédek árvái, özvegyei, s munka
és kereset képtelenné vált rokkantjainak felségé-
lésére tett alapítványhoz több képviselő már
tetemes összeggel járult, szegénységökhez képest
összesen 3 uj forintot tettek le kezeimnél, hogy
ezen bár csekély, de jó indulattal adományozott
összeget az emiitett alapítvány szaporítására az
illető helyre felküldjem. Az adakozók névszerint
a következkő: Kovács Ferencz, Szabó József, Ka-
tona László, Nemesik Sándor, Szecsei Lajos, Ke-
nyeres László, Labancz Sándor, Szűcs József,
Nagy Sándor, Szivos Ferencz, Varga Sándor.
— Nagy-Kőrös jun. 17. Gubody Sándor főpol-
gármester."

** (A vallás- és közoktatásügyi m. k. minisz-
ter) fehérmegyebeli Velencze községben lakó, volt
néptanitó Németh János 107 éves világtalan
aggastyánnak, tekintetbe véve a tanitó pályán
számos évek során szerzett érdemeit, hajlott ko-
rát és vagyontalanságát, azonnal 50 forintot,
ezentúl pedig 1867. évi jul. 1-től kezdve évnegye-
denként 30 frtot engedélyezett rendkivüli segély-
képen kivételesen a tanulmányi alapból.

•* (A koronázási ajándékok) átadásakor sze-
repelt zászlókat a fővárosi gőzmalmok igazgató-
ságai a budai népszínháznak ajándékozták. Ugyan-
ez történt a lánczhidon kitűzött zászlók egy
részével is.

** (Széchenyi Béla gr.) a koronázáskor viselt
Zrinyi-féle diszöltönyét a nemzeti színháznak
ajándékozta.

** (Ajándékok.) A király a koronázásban
résztvett tekintélyesebb tényezők közt 36 burnót-
szelenczét, 13 brillant gyűrűt, 5 érmet és számta-
lan más ajándékot, u. m. keresztet és érdemjelet,
osztott ki.

** (A Petőfi-szobor) pénzalapjáról Reményi
Ede, mint a szoborügyi bizottság elnöke, kimuta-
tást tesz közzé. E szerint a szoboralap összesen
9319 ft. 86 krt tesz, kamataival együtt közel 12
ezer forintot.
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** (Liszt Ferencz) jövő őszszel ismét Pestre
jön s hosszabb ideig fog itt mulatni.

** (A középdunai gőzhajótársaság,) melynek
czime ezentúl „első magyar gőzhajózási társulat"
lesz, közelebb „Bezdán" nevű uj hajót vásárolt,
mely múlt héten tette első útját az alsó Dunán.

**(Csongrádmegye Csány községében) a köze-
lebbi búcsú alkalmával Szarka csendbiztos egy
legényt, kit a czigányok azzal vádoltak, hogy
nem akar fizetni, pofozni kezdett. Egy másik
legény jó kedvvel átölelte a csendbiztost, szelíden
kérvén, hogy ne bántsa pajtását, hisz fizetnek ők,
mikor lehet." A csendbiztos neki förmedt e legény-
nek s meg akarta kötöztetni, de a legény elugrott.
Utána a biztos öt legénynyel, s a temető árkában
elérvén, éles csákanyát ugy vágta homlokába,
hogy alig tudta kivenni. — Erre a nép fellázadt,
ostrom alá vette a jegyzői lakot, hova Szarka mene-
kült, s betört oda. de nem találta meg az elbuj-
tat, kit aztán még lóháton is kerestek a mezőn. —
A csendbiztos álruhában elmenekült, dekét legé-
nyét vérben fagyva hagyta a felbőszült nép.

** (A mohácsi ref. temetőben) e napokban egv
Szoyka Norbert nevű nyugalmazott királyi igaz-
gató agyonlőtte magát. Haláláról egy levél által
tudósította a lelkészt, a kérte, hogy holttestét
vagy zsákba varrják, vagy gyalulatlan koporsó-
ban temessék el; Roztmyóról való, nős ember, de
gyermektelen. Azonban tisztességesen temették
el. Mi ok indította e kétségbeesett lépésre az
öreg uri embert, senki sem tudja.

** (A szegedi adópénztár) vizsgálata végett
kiküldött városi bizottság több évre kiható nagy
terjedelmű hamisításoknak jött nyomára. Meg-
csalták a várost, meg az egyes adófizetőket, oly
vakmerőén, hogy értelmes emberek könyvébe is
vezettek be kevesebbet, mint a mennyit fizetett.

** (Sebeshelyen.) Erdélyben közelebb 10 ház
és 11 melléképület égett le. A tűz vigyázatlan-
ságból támadt.

** (A zágrábi távirdai felügyelő) a horvát-
szlavón távirda-hivataloknak Magyarországba
való bekeblezése ügyében Bécsbe hivattatott.

** (A jövő évi államköltségvetésben) a m. kir.
egyetem is szerepelni fog két millió forinttal, me-
lyet vegyészeti intézetre, az épületek bővítésére
s a könyvtár tetemes gyarapítására szántak; hogy
ez az ország pénzéből s nem az intézet jövelméből
történik: onnan van, mert e jövedelmek ugyancsak
leszállottak azon tetemes kiadások következtében,
melyekből elég jutott külföldi intézeteknek, de a
tulajdonos intézet részére alig valami.

** (Mexikóban) hír szerint igen gazdag
aranytelepekre bukkantak.

** (A franczia törvényhozó-test) jun. 18-ki
ülésében Dupin báró kívánta, hogy az egész gyűlés
nyilatkoztassa ki abbeli óhajtását, hogy a mexikói
császár élete megmentessék. Az elnök nyilvání-
totta, hogy az egész gyülekezet osztozik ezen ki
vánságban.

** (Queretaro elestéröl) egy newyorki lap a kö-
vetkezőket írja: Queretaro, melynek a republiká-
nusok által tőrtént bevétele a mexikói császárság-
nak véget vetett, hasonnevű, termékekben gazdag,
de népességben szegény tartománynak főhelye, a
fővárostól mintegy 110 mértföldnyi távolságra
fekszik, és körülbelül ugyanannyira San Luis
de Pootosi-tól, Juarez jelenlegi székhelyétől. Ugy
látszik, hogy a fogoly császár ide és nem a fővárosba
hurczoltatott. Miksa febr. 19-én mintegy 10 ezer
emberrel vonult be e megerősített városba. Vele
jött Marquez és Miramon; a városban találta már
Mejia és Castillo tábornokokat. Ily erős helyőrség
élén, az Escobedo parancsnoksága alatt álló repub-
likánusok ellen igen sokáig tarthatta volna magát,
ha lassankint élelemhiány nem áll be, és nyavalyák
nem pusztítanak a védők soraiban. Miksa ismé-
telve ajánlatot tett, kedvező feltételek mellett
kapitulálni, Escobedo azonban feltétlen megadást
kivánt. Miután ily módon az ostromlottak eléggé
megpuhultak, Escobedo általános rohamot paran-
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csolt; a támadás máj. 15. virradat előtt történt,
a császáriakat, kik futásnak eredtek, a kártácstüz
nagy zavarba hozta; a republikánusok sarkukban
voltak és egy részen benyomultak a város belse-
jébe. Miksa császár ekkor lemondott a további el-
lenállasról és megadta magát.

** (Nyugalmazott katonák.) Linczben ez idő
szerint fi altábornagy, 10 vezérőr nagy, 24ezredes,
13 alezredes, 41 őrnagy, 72 gyalog százados, 12
lovas százados, 13 főhadnagy, és 7 hadnagy, ösz-
szesen 198-an élvezik nyugdijukat; egyébkint
453-mal még mindig kevesebben, mint Gráczban,
hol 751 nyugalmazott katona lakik.

** (Régi pénzek,) Halicsból irják, hogy Poz-
ilolba, GalHcziában, e napokban régi ezüst pén-
zekkel telt cserép edényt szántottak fel a tatár
sirdombok mellett; e pénzek a XVI-ik századból,
névszerint Zsigmond és Báthory István királyok
korából valók.

** (A szultán) e hó 21-dikén utazik Parisba
sok pompás ajándékkal. Ezek közt van egy érté-
kes , keleti ízlésű kávéskészlet is , drágakövek-
kel kirakva. A szultán anyja küldi Eugénia csá-
szárnőnek.

** (A porosz király) f. hó 12-kén a párisi
kiállítás magyar osztályát meglátogatta, hogy a
kiállított tokaji bort megkóstolja. Térey biztos két
üveget nyittatott fel. A király mindkét üvegből
jóízűen ivott, s a magyar biztosokhoz fordulva,
az első poharat e szavakkal ürité ki: „Magyaror-
szág Királyának egészségére!"

Adakozások Pákh Albert sirem-
lékére.

XIII. közlés. A „Vasárnapi Újság" szerkesz-
tőségéhez beküldettek:

N.-Váradról Márki Sándor 50 kr. — Zsihlaváról
Kralyik Samu 40 kr. - Karloviczról Jankovits György 10
kr. — Kétbelyröl Bittó Zoltán 1 ft. EsztergombólAdámi
Kálmán 20 kr. — Jász-Fényszaruból Ficzek Lipót 1 ft.
Besenyőből Saary Károly 20 kr. — Mezőtúrról Redl Jenő
40 kr. — Szarvas István 40 kr. — Uj-Hartyánból Radi-
meczky Mihály 20 kr. — N.-Szöllősröl Kovács Mihály 60 kr.
— Idrányi Dániel 60 kr. — Ajnácskőról Simonfi Péter 26
kr. — Szilágyi János 25 kr. ~ Munkácsról Braidsvér Ala-
jos 2 ft. — lladlisízról Veszprémy István 10 kr. — Erdélyi
Gábor 10 kr. — N.-Váradról Illésy István 30 kr. — Szé-
csi-Szigethről Hruszka Nándor 30 kr. — Felsó-Iregről özv.
Szőke Józsefné 50 kr. Nemes-Magasiról Guoth Lajos
20 kr. — Berzsenyi Sándor 20 kr. — Debreczenböl Csa-
nak József által: Csanak József 2 ft. 10 kr.,I)almay Károly
10 kr.. Milkoviclx Gyula 10 kr., Sesztina Lajos 10 "kr. Sze-
pessy Gusztáv 1 ft. 10 kr., Komlóssy Imre 1 ft. Kmety Pál
1 ft!, Kacskovics István 1 ft., Vecsey Imre 1 ft., SimonfFy
Sámuel 1 ft., Berghoíur István l ft., Vincze Viktor 1 ft.
Oláhh K, 1 ft., August Winter 1 ft.. Csillag Sámuel 10 kr.,
Ármos Bálint 1 ft., Összesen 13 ft. 60 kr , — Debreczenböl
az akadémiai olvasó-egylet tagjai 2 ft. Poroszlóról Tokaji
György 40 kr. — Dárdáról Smerl Sándor 1 ft. — Budáról
S. W. úrhölgy 10 ft. — M -Béremből Kemény Pál 20 kr.
— Remetéről Natolya Mihály 20 kr. — N.- Bajomból Sol-
tész Lajos 10 kr., — Komáromból Szopori Nagy Antal 1 ft.,
— Egri'stóről Kosa Katalin 50 kr. — Szécsényból Bulcsn
Pál 30 kr. — Sinszögi Ferencz 30 kr. — N.-Bajosról Hart
Lajos 20 kr. — P.-Csurgóról Fűzi Mihály 30 kr.

A XIII-\k közlés összege 39 ft. 70 kr.
Az I—XlI-ík közléssel együtt begyült eddig

összesen 815 ft. 60 kr. és 2 db. ezüst húszas

Nemzeti szinház.
Péntek, jun. 14. „Az erdő szépe." Szinmű 5 felv. Irta

Feuillet; ford. Feleki.
Szombat, jun. 15. „Bánk bán." Eredeti opera 3 felv.

Zenéjét szerz. Erkel F.
Vasárnap, jun. 16. „Dobó Katicza." Vígjáték 3 felv.

Irta Tóth Kálmán.
Hétjb\ jun. 17. „Szökő év" Vigjáték 3 felv. Angolból

ford. Csepregbi.
Kedd. jun. 18. „Alvajáró." Opera 3 felv. Zenéjét szerz.

Bellini
Szerda, jun. 19. „Kalmár és tengerész.'1 Eredeti dráma

4 felv. Irta Czakó Zsigmond.
Csütörtök, jun. 20. Az ünnep miatt a szinbáz zárva volt.

Szerkesztői mondanivaló.
I — Pozsony. M. S. Ön azt várta tőlünk, hogy a koro-
I názás után azonnal közöljük, hú képekben is, annak min-
' den főbb mozzanatát. Ez pedig a mi eljárásunk szerint

,> i o

lehetetlen volt; nem akartunk ugy tenni, mint a fővárosban
árult és hirdetett némely képekkel történt, mik pár nappal
a megtörtént koronázás után jelentek meg — mert előre
elkészültek, csupa képzelet után! Mi, hü és szemléletes
rajzokat akartunk — s fogunk is még adni, kitűnő hazai
művészeink vázlatai ^itán. Hogy képeinkre átalában gond
van fordítva, eléggé bizonyítja azon körülmény, miszerint
legjobb hazai művészeink közül nem egytől, mint pl. Ke-
leti Gusztávtól és Székely Bertalantól a jelen félévben csak
is lapunk közölt rajzokat.

— Kecskemét. Szabadi Sándor szabómester urnák
László Károly hazánkfia sajnálattal adja tudtul, New-
Yorkban, május 15-kén kelt levelében, hogy Szabadi Pál
sorsáról tudakozódott az Amerikában tartózkodó magya-
roknál, de ezt senki sem ösmeri. Perczel Miklós azonban
megígérte, hogy a San Franciscóban tartózkodó Molitor-
nál még tesz e tárgyban kérdést

— Torda. E. J. Megpróbáljuk, ha lehetne valamit
tenni a megbízásban. Az emiitett versgyűjteményekre
nézve azonban most rósz idők járnak.

- Gyór. Dr. S. Erre a szánara már későn jött; de
nem fogunk megfeledkezni róla.

— Mikosd. I. A Az érdekes rajzokat rövid idő alatt
visszaszolgáltatjuk. Efféléket jövőre is szívesen fogad-
nánk.

— Arad. Ő. F. A küldemény a közlendók közt van;
csak még nem kerülhetett rá a sor.

— Veszprém. P D. A múlt évi deczember folytán
küldött kézirat nem jutott kezünkhöz.

— P—y A—8. A „Politikai Újdonságok" mellékle-
téül megjelent „Országgyűlési Beszédtárt" szívesen meg-
küldjük, de kérjük a teljes czimet, mert a czimszalagot
annyi ezer közül nehéz lenne előkeresni.

Sötét.

H I R D E T É S E K.

SAKKJÁTÉK.
395-dik sz. f. — A nagyszombati remetétől.

a b c d e f g h
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 389-dik számú feladvány megfejtése.
(Zagyva Imrétől, Debreczenben.)

Világos. Sötét.
1. Hc7—dö f4-e3:
2. Ha2-cl Fb2—cl:
3. Hd5-f4: Ke5-f4:
4. Fcö-d6fmat.

Helyesen fejtelték meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Pesten: Kakovszky Aladár. — Harasztiban: Gr. Feste-
tics Benno. — Mátra-Verebélyen: Kohn Dávid. — Vizes-
réthen: Terray Pál. — Török-Kanizsán: Baczó Frigyes. —
A pécsi sakk-kör. — A pesti sakk-kör.

A 390-dik számú feladvány megfejtése.
(Nuszbeck Sándurtól.)

Világos. Sötét.
1. Fh8—al c4-c3
2. Fal-b2 c3-b2:
3. c2—c4fmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Miskolcton: Czenthe József.— Pesten: Rakovszky Ala-
dár. — Sárospatakon: Váczi István. - Harasztiban: Gr.
Festetics Benno. — Mátra-Verebélyen: Kohn Dávid. —
Vizesréthen: Terray Pál. — A pécsi sakk-kör. — Török-
Kanizsán: Baczó Frigyes. — A pesti sakk-kör.

Rövid értesítés. A 389-ik sz. feladvány Hc7—b5
első húzásra szintén megfejthető, s többnyire ezen meg-
fejtés küldetett is be.
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TARTALOM.
Pálffy Albert (arczkép). — Kisírtam könnyeim . . . .

— Közlemények „Árvay László bujdosásá"-b<51. — Képek
a koronázásról (képpel). — Léva vára (képpel). — A te-
tétleni puszta (képpel). — A törvényszék előtt. — Az orr.
_ Kirándulás az Olt vidékére. — Egyveleg. — Tárház •
Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Mi
újság? — Adakozások Pákh Albert síremlékére. — Nem-
zeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. —
Hetinaptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.

Heckenast Gnsztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-utcza 4. sz.) megjelent és minden könyvárusnál kapható:

Koronázási emlékkonyv.jKORONÁZAS-RÖNYV.
I Ferenci. József osztrák császárnak

Pesten, június 8-án

Magyarország királyává koronáztatása emlékére.
Fametszvényekkel, negyedrétben, ára 20 kr.

Irta

Negyedrét, borítékba fűzve 50 krajezár.

D i e Krönuiig. | B u d a' ) C S t l e ^ a l ) b l é r i ö * eg
der un^arischen Könige und üüni^inen im Allge-
meineii. die &ron-Iii*ignieii. und die ürfiriung

Ihrer Majestáten

Franz Josef und Elisabeth.
Negyedrét, fametszvényekkel, ára 20 kr.

Neuester Plán \on Pest unű Ofen.
; Von Fi* . F r i W Í S J Í , stadt. Icgenieur.

ÍNagy ívrétbon, borítékban 2 ft. Vászonra húzva könyvalakban 4 ft. Vászon
rudakkal 4 ft.

KÁNYAJÚZSEF
(előbb Böhm e;. Kánya)

Pesten, J ózsef-tér í0~ik sz. a.,
vjanlja

minden évszakra
dúsan ellátott

legújabb bel- és külföldi

női-divatáru
2031 (4-6)

Pezsgőborok!!
közvetlen Francziaorsiágból vámmen-
tes ládákban 10 palaczkjával s feljebb.
Louis Roederer a Reims : carte blanche;

Jacquesson et fils a, Chalons: Créme
de Bouzy 2 ft.

Napóleon grand vin ; Moet & Chandon
aEpernay; Crémaut rosé 2\i ft. A
fentebbi fajokbóí Vj palaczkokban
l'/i ft 2097 (10—24)

A pénzösszeg bérmentes beküldése vagy
postai utánvét mellett szétkülrietnek

Floch Sándor áitai
Bécsben, Ober-Döbling Mr. 28.

A szüléket érdeklő.
Hosszú időt igénybe vett szorgos ta

nulmányozásomnak sikerült a gilisztabe-
tegségnek, mely a gyermekek sorából oly
tömérdek áldozatot ad a sírnak, az általam
feltalált „Giliszta-csokoládémban" töké-
letes gyógyszert állitni elő. Használati
módja a szeletek göngyölén olvasható.

Kapható Pesten: Török József gyógy-
tára és A. Thallmeier és társa kereskedé-
sében, s ezenkivül számos bizonylatodat
tartalmazó könyvecskémben jegyzett t. bi-
zományosimnál. 2170 (2-12)

Ára egy darabnak 20 kr., nálam hely-
ben 6 darab egy forint.

Megrendelhető posta-utánvétellel az
egész birodalomba.

Kröczer Ágost s. k.
gyógyszerész Tokajban.

Gyógyszerész-gyakornoknak
kerestetik egy 5-6 osztályt végzett fiatal
ember igen kedvező föltételek mellett.

2172 (2—2)
Maiéter Albert,

gyógyszerész Jolsván.

Márvány-gránit- s másnemű kövekből készült

SÍREMLÉKEK,
emtekszobrok feszületek, keresztelöoiedeuczék, asztaltáblák, épfilctiuunkák s egyéb inárványmü-
késaitmények, közvetített megrendelhetésének czéljából az ország különbőz > vidékein s a dunafejedelena-
ségekben ügynökségeket állítván fel: van szerencsém az illető ügynök urak névsorát azon értesítés mellett
itt közzé tenni, hogy az érdeklett megrendelések az általam ép e végből kiadott s minden ügynökségnél meg-
tekinthető rajzkünyvnek nagy választékú mintarajzai után és az ezekhez mellékelt nyomatott árszabályzat
szerint minden alább megnevezett helyen elfogadtatnak s pontosan teljesittetnek.

Az illető ügynök urak névsora következők:

Abonyban: Székány István.
Abrudbanyán: Remetey Ignácz.
Alsó-Jász-Szentgyörgyön: Galovics J.
\lsó-Kut»in: Freud Ábrahám
Apathinban: Weidinger Zsigmond.

i Aradon: Andrényi Károly.
[Uj-Aradon: Orth A. J.
Almáson: Beck Mór.

I ilátaszéken: Koller Istv. J.
; Besztercze-Bányán: Palkovics Lajos
! Békésen: Konsitzky János.
V-Becskerekeu: Scháffer Péter.

: Belgrádon: Bukovaüa és Mejovics.
lttzdanban: Srhwell E. T.

| Bisztriczeu : Kelp Frigyes.
; Bogdánban: Blaschuti és fiai.
I Bonyhádon: Straieher Benő.
I Beodran: Karácsonyi Miklós.
^Brassón . Zürner Ferencz,
, Broodon: Dimovits D. N.
JBrailán: Sréten Illics.
1 Bukarestben: Stuhr Károly.
K.-€sabán: Singer ü. A.
Rí. Csanádon: Telbisz János.
<'zegléden: Gombos Pál.
Csongrádon : Marsics Ignácz.
Dalyán: Weiss testvérek.
Dettán: Frey A. fia.
Deésen: Krémer Samu.
Devecser: Steuer József.

I Dobsinail: Gömöry Gusztáv.
Dömölköll: Turcsányi Andor.
Dunalo'ldvároii: Nathera Pál.
Kleken: Szál Antal.
Egerben: Polereczky Gyula.
Kperjcsen : Pölt Ferencz.
Erzsébetvárosban: Szenkovits Z.
Eszéken: Flambach Alajos.
Fehérgyarmaton: Balika Sándor.
Fehértemplomon: Scbescherko Ant.
Felsö-Bányán i Husovszky Gyula.
Félegyházán: Molnár Alajos.
Fogarason: Novak János.
(íalaczon: Metaxa A.
(iiurgevoban: Wnldner Wilmos.

I Göllniczen: Szentistványi F. J.
B.-Gyarmaton: Gazdick Lajos.
Gyöngyösön: Kozmáry János.
Gyulán: Dobay János.
Halason: Hirschler Dávid.
Hátszegen: Lengyel és fia.

! Hódságon: Rausch Antal.
l Hold-M.-Vásarhelyen: SzokolovitsIllés.
| Hogy észen: Rausz özvegye és fiai.

Jassibait: Bnumgartner Frigyes.
Jászberényben: Holczer testvérek.
Iglóli: Schwarz A. V.
Ipolysághon: Mikulásy Gyula.
Ka»sán: Jermi Károly.
Karan-.ebes: Engels Mátyás,
Kaposvárott: Laipzig.
Károlyvárott: Fröhlich Albert.
Károlyi'ehérvárott: Materny Emil.
Kalocsán: Loidl József.
Krajováu: Vidacs István.
Késmárkon: Szopko C. N
Kezdi -Váhárhelytt: Csiszár Mihály.
N.-Kikiuila: Kiszlinger Mátyás.
Kis-Körősőn: Teichner Illés.
Kolosvárott: Tauffer Ferencz.

JB.-KoMilóson: Csernik Gusztáv.
Kulan: Bosnyák J. utóda.
Kun-Szent-Miklóson: Leschitz Mátyás.
Kun-Ssent-Mártonban: Nitsch Márton.

'Körmöez Bányán: Jánosy János özv.
ÍLippáll: Winternitz és Büchler.
ILéván: Missik J.
iLoinpalánkan: Rojesko J.
Losonczon: Geduly Albert.
Lovrinban: Krausz Péter.
Lőcsén: Sclimidt K. Lajos.

1 Lúgoson: Schisler Antal
!Makón: Böhm Albert.
i Maros-Vásarhelytt: Fogarasy Döme.
jMenyesen: Guggenberger F. J.
(Miskolczon: Bedé László
Mohácson: Witt Károly.
Moóron: Haan Károly.
Munkácson: Tóth Károly.
Nagy-Károlyban : Nasch és Weisz.
Nagy-Körösön; Szikszay L.
Nagy-Kun-Szent-Miklóson: Kari Nánd.
Nagy-Kanizsán: Schwarz Adolf.
Nagy-Kállóban: Mandel Salamon.
Nagy-Bányán: Haracsek N. János.
Nagy-JKnyeden: Jakabfy Albert.
Nagy-Szombaton: Balázsovits János.
Nagy-Schenken: Pototzky Gergely.
Nagy-Váradon : Sdravits János.
Nyir-Báthorban: Lagányi Ede.
Nyíregyházán: Kralovánszky László.
Nyitrán: Fülberger R. A. _
Oraviczán: Becker József.
Orsován: Böhme Károly.
Orosházai.: Vángyel Mihály.
Őszödön: Fábián Mihály.
Pakson: Weisz Fülöp.
Palánkán: Rosenstock halamon.

Pápán: Bermüller Józ ef.
Pécsett: Obetko Zsigmond.
Péterváradon : Láng Mátyás.
Petriniában: Schmidt M. f. tía.
Perjáinohon: Biiumel testvérek.
Radnjevarzon: Büchele J
Kimaszonibatban: Dapsy József.
Rozsnyón: Pékár Sándor.

jliusztsukon: Woititz Zsigmond.
S.-A.-Ujhelyí: Szentgyörgyi József.
Sárospatakon: Eosenblüh J.
Segesvárott: Misselbacber fiai.
Selineczen: Dimák J. E.
Szabadkan: Demerátz Albert.
SzatHiárott: Jaracsko Dániel.
Szamos-Ujvaron: Harugay István.
Szarvason : Jánosy János.
Szász-Régenben: Wachner Traagot.
Szegeden' Reinifz Vilmos.
Szegszardon: Fejős J. M.
Szrtttesen : Dobray János.
Ssent-Tamásun: Manojlovits J.
Szebenben: Dinger Nándor J.

ISzékelyhidon: Szabó István.
j Szilágy-Somlyón: Breszler János.
Szigctvárott: Kohárits Ferencz.
M.-Szigeten : Tyrn;iuer György.
TischolcZOIl: Küchta Dániel.
Tulcsáll: Bauer János.
Tordán: Osztián testvérek.
Topolyán: Ettinger T>.
Tokajban: Kröczer Ágoston.
Temesvárott: Weisz Bálint.
Turmnojíurellóban: Aumüller Ferencz.
Turnseverinban: Dinelli és társa.
'Fittéiben-' Kresztics Mihály.
Uj-Verbácz«n: Szmiha A.
Újvidéken: Menráth Lörinez.
Sz.-lidvarhelyt: Dobray Nándor.
Ungváron: Landau Dávid.
Uj-Becséii: Kugler József Ede.
Vág-Ujhelyt: Zobel és Sterner.
Varasdou: Koterba Vincze.
Vcrscheczen: Schlemmer József.
Veszprémben: Guthard Tódor fiai.
Viddinben: Joannovits J.
Vingán: Augustinov Antal.
Vukovart: Birra György.
Zágráb: Kroseael M. C.
Xentan : Győrffy Iván
Kilahon: Orbán Károly.
Zimonyban: Vasilievics Vazul.
Zsombolyán : Schnur Fngyes.

I

Ili

GERENDÁT ANTAL,
első orsz. szab. márványgyartulajdonos.
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özponti szállítási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a gfidlltz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasít

ványaimmal szóról szóra azonosok és saját nevem a l * > r á s á v a l vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal kónnren
összetéveszthetők,- minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megyétek-tői: hoicy az általain készített
Seidlitasporok minden egyes akatalái, valamint az adagok papírjai hivatalosan letétein„nyezett vedmarkkal vannak eliatva.

Ára eiíy bepecsételt eredeti katulyának 1 ft. 25 kr. — Használati iiíasHás minden nyelven.
E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által mimien eddig ismurt hári-szttrek között

tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy CfSszári birodalom mind-n részeiből karült s kezeinknél
levő hálairatok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok rftsczöH szorulásoknál. emeszteNhiány é* tcyomorhévnél;
továbbá: görcsök, vese- és ideges bajokban, szivdobogasnal, idegesség okozta főfájásnál, vertoduiasnal, rsúzos fogfájda-
lomnál, végül hysteriara, búkórra és huzamos hányasra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyítványt tartalmaz oly betegek részéről,
kik, miután nálok minden, gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerű házi-szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egészségűknek helyreállitására oly soká eredmém telenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismeró-
iratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanítók, kereskedők, iparosok, művészek, mezei
gazdák, tanárok és hivatalnokok, sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oiy egyének is képviselvék, kiknek
ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiki ek egészségök csupán csak a Seidlits-
poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

V főraktár létezik: ~&§
ÓZSEF gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik szám alatt.

I H L J Ó Z S E F ur kereskedésében, gránátos-utezában.
Ezen ezégek alatt szintén megrendelhető :

a uorvéglai Bergen városból való valódi Dorsch-ífsájiialzsirolaj Is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommiil és kimeritő használati utasítással. Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
előtt vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsir-faj a

h h l k k l d b b b ű j é é k i l l l é á l b i k l lá
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
vonatott, hanem a bepecsételt (iveitekben levó folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a
természet által nynjtatott. — E vall ii Dorsch-majhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
« mell- és tndftbajokban, scrophnlnn és rachitis, kftszvény és csuz. idfllt bőrkiütés, szemgyniadáR, ideg- és több más
bajokban alkaimaztatik %Iá"fcI I A gyógyszerész B é c s b e n ,

1597(40 60) llRXJK^MJi /».., ..zum Storch", Tuchlauben.

Titkos 2166 (2 -12)

betegségeket
I még makacs és Üdült bajokat is ugy
J koródában, mint m ĝán gyakorlat foly-
j tán több ezer betegen legjobbnak
3 bi/onyult mód szerint, sokszor a liél-
jkíil honty a beteg hivatásában vagy
i életmódjában gatoltatnék, gyöke-
i résen, biztosan és gyorsan gyógyit

Med- dr. Helfer Vilmos
iPest, király-uteza 27. sz. Medetz-
1 bázban, 1-ső emelet, délelőtt 7 - 9-ig,

délután 1—4 óráig
JUT* Díjazott levelekre azovnal

| valaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
i «zerek is megküldetnek

Haszonbéri hirdetmény.
Barsvármegyében Nagy-Málason Rein-

precht örökösöket illető tagositott s össze-
•sen 3 darabból álló birtok, mely 334% hol-
dat 1100 ölivel számitva te*z, — és csupa
használható szántóföldből áll, - 1867. no-
vember 1-től, egyik része pedig már Szent-
Mihály napjától kezdve 6 évre haszonbérbe
bocsa tátik, — a vállalkozni kívánók a biz-
tosítékul leteendő félévi haszonbérrel el-
látva Érsekújvárban Nedeczky Flór primási
uradalmi főügyésznél mindenkor szerződhet-
nek, és általa írásbeli ajánlatok és kérdezós-
ködések is elfogadtatnak. 2167(3—3)

jHáz-telek és ház
J Pesten, a Terézvárosban el-
I adandó. E tárgybani bővebb
'j tudósítást ad a Vasárnapi
\Újság kiadó-hivatala, egye-
"tem-utcza 4. sz. a.

Előfizetési felhívás

REGELO
1867-diki második félévi szakaszára.

Különös kedvezmény azok számára,
kik a „Regélővel" együtt divatlapot is szándékoznak

járatni!
Miután alulírnál 1867-iki január elejétől kezdve K. Benyiczky Irma asszony szer-

kesztése mellett

czim alatt egy igen életrevalón rendezett divatlap jelenik meg,
8 a „Regélőnek" sok olvasónője előtt kívánatos lesz szépirodalmi lappal
együtt divatlapot is járathatni, elhatároztuk magunkat, azok részére, kik a
„Regélőre a Divatvilággal együtt" fizetnek elő, olcsóbb előfizetési árt

léptetni életbe.

Eiöüzetési feltételek:
A ,.Regélő" minden hóban kétszer, 15-kén és 30-kán. jelenik meg. Mindenik

szám legnagyobb alakú 8-rétben. 64 két hasábos lapból, s ezenkívül borítékból álland.

Előfizetési ára postán küldve vagy Buda-Pesten
híízhoz honiatva:

. . . . 6 ft.
3 „

A Regélőre a } Januártól deczemberig (egész évre) 12 ft.
Divatvilággal \ Júliustól deczemberig (félévre) . . . . . . 6 „

eg>ütt J Júliustól szeptemberig (negyedévre) 3 „

A ^ 1 Januártól deczemberig (egész évre) 8 ft.
Divatvi lágra > Júliustól deczemberig (félévre) 4 „

külön ) Júliustól szeptemberig (negyedévre) 2 „
U ^ ~ A Regél*h6z minden évben adandó ket ki«ebb vagy egy nagy mfl-

mellékletet a ..Divatvilág" fttszes elófizetö! is, a szállítási k«lt«eg lefizetése
mellett, ingyen kapjak meg. A szétküldés évenkint november hóban történik.

S^F" Gyűjtőknek minden egyszerre előfizetett tiz példány után egy tisztelet-
példánynyal s az illető műmelléklet'tél szolgálunk.

ÜHF* Az előfizetési pénzeket bérmenteseli kérjük az alulirt kiadó-hivatalhoz
intézni.

M ^ ^ B ^ A „Regélő ' 180Ö. es 1866-ik évi folyamaiból teljes számú példányok
f j y ^ F leven, újonnan belépó előfizetők a két évfolyamot, és pedig az 1865-ikit

» ftért. az 1866 ikit 6 ttért a mümellékletekkel együtt megkaphatják.
Pe»f., júniusban 1867.

A Regélő és Divatvilág kiadó-hivatala.
(1 — 8) • (Pesten egyetem-utcza 4-ik szám.)

Januártol deczemberig (egéez évre)
Júliustól deczemberig (félévre)

Előfizetési hirdetés

FALUSI GAZDA
1867. évi 7-ik évfolyamának II. felére.

Folyó évi július kezdetével „Falusi Gazdánk" hetedik évfolyamának
második felébe lép.

A lefolyt évek, ugy hiszszük, szükségtelenné teszik a hosszas és rész-
letes programm szerkesztését, s mi inkább a már ismert irány, mint, a még
betöltendő jövő által iparkodunk t. gazdaközönségünk figyelmét kiérdemelni.

Törekvésünk, tendentiánk mint eddig, ugy jövőre is mindenkor gazdásza-
tunk és ezzel kapcsolatban jobblétünk felvirágoztatására irányoztatik, szem-
előtt tartva gazdatársaink igényeinek, a lehetőleg megfelelni, respective
azokat kielégiteni.

Hogy ezen törekvésünket kitelhetőleg megközelíthessük, több helyről
érkezett megkeresések folytán tudatjuk t. olvasóközönségünkkel, miszerint
lapunk eddigi megjelenését háromszori megjelenésre változtattuk át, a
régi igen csekélyre szabóit ár mellett. Nem tekintve az által reánk há-
ramló kiadások öregbedését, tisztán gazdásratunk előhaladását tartva s/e-
meink előtt, azon reményben, miszerint kivivandjuk a t. gazdaközönség mél-
tánylását s tömeges pártfogását.

Egyik legmelegebb óhajtásunk volna az, vajha mielőbb azon anyagi
helyzetbe juthgtnánk, hogy lapunkat hetilappá alakithatnánk vissza! Ennek
valósitása pedig a mélyen tisztelt gazdaközönségünk eliemerő figyelmétől a
pártfogásától függ.

Most, midőn hazai közügyeink végre valahára rendezettebb állapotba
jutottak; midőn a lefolyt sanyaruságok után ujr;i hajnaiodni kezd, mind so-
cialis, mind anyagi érdekeink terén: azon megnyugtató remény által buz-
dittatunk, miszerint közmivelődf'sünk előmozdítására szánt törekvésünk
tisztelt olvasóközönségünknek meleg pártfogásával t»lálkozand.

Midőn tehát Falusi Gazdánkat mint gazdászatunk közlönyét a mélyen
tisztelt gazdák pártfogásába ajánlanánk, maradunk hő tisztelettel

Pest, június 1. 1867.

Heckenast Gusztáv. Jesho Gusztáv,
kiadó tulajdonos szerkesztő

Július l-től lapunk havonkint háromszor jelenik meg, és pedig a
hónak minden 10, 20 és 30-ik napján-

Eiöfizetési dij a régi; és pedig:
Karesz évre 4 forint
F é l é v r e . . . • • • 2 „
Negyedévre 1 „

j ^ £ " Teljes számú példányokkal, január 1-től kezdve szolgálhatunk.

A „Falusi Gazda" kiadó-hivatala
(2 — 3) (Pest, egyetem-utcza 4. sz. a.)

Oí I

Minden gyoniorbaj és váltólázbari szenvedőknek
DR. PEARCE EDW.

szabadalmazott

fiYOMORSZESZE
(Magén-

egy kitűnő gyorsan és biztosan ható segédszert nyújt minden
gyomorbaj ellen, úgymint, elromlott gyomor, étvágyhiány, gyo-
mor-émelygés, rögzött gyontorgyengeség és rósz emésztés, sa-
vanyképzés, gyomorégés, felfúvódás, mindennemű gyomorgör-
csök fejfájás (ha t. i. ez a gyomorból származik), minden szeszes
italok által okozott b»jok, végre váltóláz, kolera s más járvá-

nyos betegségek ellen stb.

Pőnyervéiiy 250,000 forint.

Hi tel-i gérvény ek
h ú z á s j n l i u s 1-jéi

Eredeti Mailandi jegyek 6 ftjával,

3 ft. 50 krjával és
50 kr. bélyeg

e d b - 18 ft. 50 kr.
10 db. csak 36 ft.

évenkint 4 húzás.

Társasjátékok

Pesten: T ö r ö k J ó z s e f gyógyszerész urnái,
klrály-u>eza 7-ik szám alat\ kihez mindazon vidéki nrak, kik raktárt kivan

nak átviulalni, szíveskedjenek fordulri
Azonkivüí még léteznek raktárak következő ujaknál:

120 darab valamennyi ausztriai sorsjegyre, egy badeni 35 ftos
| jegy hozzáadásával.
fi 25 részfizetésre A befizetés neia fog elveszni, minthogy a társasjáték bevé-

^eztével a sorsjegyek e'.adatnak, és az egész eladási öszlet a 20 részvevő között
felosztatik.

K í>!flllatnal r m i n d e n n e m i l á'lam-, ipar- és sorsjátéki
C5 Ciaaa iUttA értékpapírok, arany és ezüstpénzek a napi

árfolyam szerint.
Vidéki megbízások pontosan eszközöltetnek. 2164 (4—4)

KÁROLY JÓZSEF
váltóüzlete Pesten, harminexad-uteza 3. szám alatt.

Bécsben: Weiís József
Tuchlauben 27.
Moll A. „ „

Iradon: Szarka János.
itroHkóban • Fuhrmann és

Honigsberger.
Oebreczeiiben: BOJSOSF.
Rgerben: Ertiisgerlgnácz.
Eszéken: üeszáthy István.
}>zterjKambatr: Beszedi s

János.
Kehértrinplomhaii: Fil-

der Mihály.
líyöngyöM'm : Kooziano-

vich J.
íiydrött: Némethy Pál.

GyArfttt: Lehner Ferencz
Kolozsvártt: Hincz D.

„ Wolff János
Komarombsn: Térfy N.
litiKO*fMi: Kronetter F.
M skolczon: Balogh Istv.
Mitrovitzban. Caeiszber-

ger József.
Nagy-Kanizsán: Fessél-

hofur József.
Nanj'-Varadon : Molnár

József,
Pozsonyban: Pisztory B.

Pécsett:
mos.

y
Schneeberger D.
Nendtwich Vil-

HiinaNZOtnbaton : Hamal-
jár K.

Rosnyón. Posch J. J.
S.-A.-Ujlielypn: Reichard

testvérek.
Szegtdt'U: Aigner Károly.

, Meák Gyula
Sz.- Febérvárott; Légman.

Alaios.
Szombathelyen: PilichJ.
TelHK»var(t: Pecher_ J. E.
Tokajhas<: Krötzer Ágost.
Ujvidékí'll: Grossir.ger K
U B LBene L.

i:Biu™ József.
Veszprémben: WurdaM

Ára egy üvegesének, használati utasítással együtt, 1 forint.
Postán küldve a pakolásért 10 krra! több.

Ismét eladóknak illendő engödék adatik.
Számos, híres orvosok és m«s hitelet egyénektől nyert bizonyítványok

UKT, mint a többi raktárak lajstroma találhatók azon használati utasításokban.
•Helyek minden fentemlitett raktárakban inssyen adatnak ki. 2087 (2—4)

FISCHER GUSZTÁV
színháztér, kercskeűelnii banképület Pesten.

I ajánlja a legjutányosb szabott árak meüeít egy bőven ellátott raktárt
sí legújabb divatu

NÓ'1-ŐiTÖNY-ÖISZÍTIÉiYEKIT IÍMDEN ÉfSZAKRA
Imindennemű szalagok, gombok, köt.ö- és varró angol ezérnák,
jkötö, bimzö, fénySő és beriini pamutok, varró és trama nelymek, ispaltsn,

harras, ui'inkűSOnben íeher és szinett orftanfin, ttions*eline,
mouls, battistchiir, perkail, tüllanglais, gyapot és ezérna-csipkéket,

továbbá gazdag raktárát
függönytartóknak, ftikörbojíoknak, csöngetyühuzóknak,

|csillárzsinórok, függönyén, léoni arany és ezüst-csipkék, bojtok,
tovatiba mindennemű Isitor-, koesi- és katonai paszomány-arukat,

valamint minden ezen ágat illető tárgyakat nagyban és kicsinyben
Szintúgy található itt, egy bő raktsr mindennemű bélés és halcsont.

T" Magrendeléseket - a p»na elöleges felküldése vagy utánvétel mellett
gyorsan és pontosan teijesitünk. 2064 (12 20)

FIGYELEMREMÉLTÓ!
Legolcsóbb forrása valódi ékszereknek

(* 3 árral olcsóbb mint minden ékszerárusnál),
melyek a legújabb találmány szériát ezüstből készülve és 3-as számú aranynyal bo-
ritva (nem aranyozva); Ízlésre s tartósságra nézve az igazi nehéz aranyékszert
meghaladják.

A magas agio daczára a legolcsóbb árakon kaphatók következő czikkek u.m.:
Mellgombok párja . . . . . . 1 ft. 50 kr., 1 ft. 70 kr s 2 ft. — krig o. e.
Ingtsombok , 8 „ —- ,, 3 „ 80 „ „ 3 „ 60 „
Ka.pereczek - „ •- „ 7 ,. - „ „ 12 „ 50 „
Mindennemű ftyüt-ök — „ — „ 1 „ 60 „ ,, 3 „ 5(1 „
Függönyök s mttUükgarniíuraként - „ — „ 9 „ — „ „ 17 „ - ,

Függök s melltúk kíil<n mindig a garnitúra fele áráért adatnak
MelKük fen>képi-k számára 7 ft. — krtól 10 ft. — krig
Medaillonok 2 „ 50 ., 10 „ — .,
Minden nagyságban k» resztek 1 „ 80 '., 3 „ — „
tíyermekfüggök 1 „ 50 , 8 „ 50 „

Egyedüli raktár SÁRKÁNY J. S.-nél Pesten,
< a Deák Fcreucz-utcza és vácei-uteza sarkán.
g ^ " Minden darab a cs. kir. érezvizsgáló hiva'a! bélyegével ellátva. Meg-

redelsek utánvétel mellett pontosan eszközolt tnek. " 2156 (4—6)

SZEGEDEN
uj könyv-, mü-, hangjegy-, iró-, rajzszer- és anliqaar-kereskedés!

Van szerencsém a t. ez. helybeli és vidéki közönséggel tudatni, hogy helyben s
már fenálló kb'lcsönkönyvtáramou kivül egy

könyv-, mú-, hangjegy-, Író- és rajzszer-,

Eredeti kindá*.

KOSSUTH LAJOS
n y i l t l e v e l e

DEÁK FERENCZHEZ,
megrendelhető az alulirtnál magyar vagy német kiadásban

50 db. 2 foi int, 1OO db. 4 forint.

Heckenast Gusztáv könyvnyomdája
(*~*) Pesten, egyetem-uteza 4 szám.

valamint

aettqiiar-köiiyvkereskedést
is nyitottam.

KölcBönkftnyvtaram fenáliása óta, teljes meggyőződésből állíthatom, egy jó
i szervezett könyvtár kiérdemlett hírének örvend és most könyvkereskedésemmel, mely
, az oskola-utczában Frumm-lele házban létezik, összeköttetvén, azt ezentúl is ugy mint
1 eddig, az irodalom legújabb és legjobb termékeivel bővit^ni és a t. ez. olvasóközönség
I minden igényeinek tökéletesen megfelelni el nem mulasztandom.

Könyvkereskedésem számára hetenkint 2 - 3 szór érkeznek küldemények, me-
| ljek sz általános, de főkép a magyar és német irodalom legújabb termékeit tartalmaz-
' zák; és valamint a tudományos irodalom minden ágaira, ugy az iskolai könyvekre is a
I legnagyobb gond lesz (ordítva.

Hanpjí'Kykereskedésfün a leggazdagabb választékban készletbea fog tartani
' mindennemű theoreíikus müveket, tankönyv eket és iskolákat, »em kevásbhé klasx-
i szikus és modern zenemüveket minden hangszerre és minden izlés-irányban
i Személyes vagy levél ;;eli megrendelések üzletemben netín készletben nem levő
1 könyvek vagy zenemüvekre, let;gyors»bbau és minden porto-felszamitás nélkül
' fognak végrehajtatni, s megérkeztük után a t. a. megrendelőnek a kivánt utón átszol-
gáltatnak.

írószerekből, a kül- és belföld legnevezetesebb gyáraival levő Összeköttetésem-
nél fogva mindig a legjobbat, legnagyobb válaftztékbun készletben tartok és kap-

í hatók nálam mindemi-mü papirosok, Iróiio"-, rez»«||, pecsétviasz, t«>nta stb.,
valamint miidennemü nyomtatványok,ugymi»t: vasút-, líftiliajó-. orsz.iítos- f.s po»ita-
fuvarlevelik, kötelezvények, ügyvédi é< általános ineghataimnzások, számiak,
utalványok és váltók a lehető leirjatányosb arakon.

Különösen ajánlom gazdagon felszerelt raktáramul, minden nagyságú vonalzóit
flíleti-jegyzdkönyvekben a legjntanyosaiib gyári arakon. Ebbeíi megrendelések
is leggyorsabban'és mindig Kívánat szerint fognak véghezvitetni.

Végre bátor vagyok tetemes

antiquar-köny v -készletemet,
mely már most is az irodaiom minden ágaiból — magyar-, német-, franczia-, angol-,
olasz-, latin- és görög-müveket tartalmaz, a t. ez. közönség figyelmébe ajánlani. A mű-
vek egyenkint ugy, mint egész szabványokban rendkivül jutányos árakon adatnak el.

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

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

A k é t l a p
együtt:

Félévre 5 forint.
ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS E g y l a p

külön:
Félévre 3 forint, i

Vasárnapi Ijsiíit Toli! ikni I j donságok
1867. második félévi folyamára.

(Ismeretterjesztő és politikai tartalmú két hetilap. — Az egyik eredeti képekkel dúsan illusrrálva, a másik ..Ország-gyűlési
be«zé<Ítár"-ral bövitve.)

Bátran elmondhatjuk, hogy tizennyolcz év óta nem ért még hazánk j ban és kivitelben, minden igénynek megfeleljenek s helyes fogalmat nyujt-
oly nagy időket, mint jelenben. Azon nagy nemzeti és alkotmányos átala- \ sanak a koronázás minden főbb mozzanatáról.
kulás, mely az 1848-ki alapokon, de a viszonyok elutasithatlan követel-1 Ezek mellett azonban nem fogjuk szemeink elől téveszteni azon egyéb
menyeihez képest, épen most van folyamatban, s már legközelebbről meg! érdekeket sem, melyeknek lapjaink annyi éven át hű őrei és ápolói valának.
leend pecsételve, bevégezve egy szenvedésekkel teljes korszakot és meg- j E szempontból a „Vasárnnpi Újság" közleményei továbbra is fel fog-
nyitója lesz egy jobb időnek. _ i nak ölelni mindent, mit az emberi ismeret körében, ugy a hazai mint a kül-

E korszak nem lehet más, mint az 1848-kinak folytatása. A mi még j földi életre, viszonyokra természeti nevezetességekre, történeti mozzana-
akkor bevégzetlenül s kifejtetlenül maradt, a mit nehéz és sújtoló sorsfor- j tokra nézve érdekest, fontost, tudni méltót találandanak; kellő arányban
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dulatok félbeszakítottak, most kellend befejezni, midőn a koronázás nagy-
szerű ténye által a magyar törvényhozás mindkét alkatrésze: országyülés

gondoskodva a mellett a nemesen mulattató olvasmányról. A sajtó felszaba-
dulásával ÍBmét szélesedett köre is ; sokat, mi eddig tilalomfával volt őrizve,

és koronás király együtt leend s együtt működhetik a haza és nemzet ja- különösen hazánk utóbbi húsz évi történeteiből s állapotaiból,'most "már
vára. A közöröm a tizennyolcz éven át hazánkra sulyosodott akadályok szabadon tárgyalhatunk, s e szabadságo-al élni is kívánunk
elhárítása fölött, méltán tölt el minden hazafi-kebelt; de e közöröm izgal- j A F o l ; t i k a i Újdonságok" ezután is hű tükre leend az eseményeknek
mas napjai utnn a komoly m u n k a nehéz — aru sikerben gazdag — korsza-1 °- J - - '
kának kell következni. A negyvennyolezadiki elvek részletes kivitelének s
alkalmazásának nagy munkája a jelen nemzedékre v á r ; napjainkra j u t o t t a
föladat, hogy azok szellemében megujittassék a szent koronának nyolczszá-
zados birodalma.

E z é r t kiváltképen fontosak s örökre emlékezetesek lesznek a legköze-
lebbi napok és hetek. M a g a a k o r o n á z á s rendkívül i hordere jű ténye, egy-
a r á n t bir az újdonság érdekével s a m a r a d a n d ó s á g becsével. Azon fényes és
nagyszerű ünnepélyességek, melyeknek hazánk iker-fővárosa ez alkalommal
tanuja, s melyeknek szemlélésére nemcsak a haza minden részéből, hanem a
külföld távolából is ezerenkint seregeinek a kíváncsiak és érdeklődők cso-
port ja i : mind a tol lnak, mind a rajzoló ónjának bőséges anyagot nyúj tanak
a leírásra, ábrázolásra és i smertetésre. U g y intézkedtünk, hogy olvasóink
lapunkban mint egy hű tükörben lá thassák mindazt, a mi fény és nagysze-
rűség, látványosság és magasabb érdek, kevés órák és napok szűk kereté-
ben ekkor összecsoportosul; s hogy mind leírásaink, mind képeink,melyeket
ki tűnő hazai művészeinktől nyerünk, ugy hűségben mint művészi felfogás-

HeckenaM Gusztáv, kiadó.

s azokból összevonva az egész politikai helyzetnek. A törvényhozás, kiegé-
szitett állapotában, kétségkívül a legnagyobb horderejű s minden honpol-
gárt mélyen érdeklő alkotások előestéjén áll; az újonnan megindult megyei
s törvényhatósági élet folyvást bő és érdekes anyagot szolgáltat a politikai
és társadalmi közleményeknek. Lapunk mind ezeket éber és folytonos figye-
lemmel kiséri, azok eredményét hiven és gyorsan terjeszti olvasóink elébe,
az országgyűlések hű rajzán s a belpolitikai események átnézetén kivül,
kellő gondot forditva a külföld nevezetesebb mozzanataira is.

Munkatársaink régi köre, az eddigi erők megtartása mellett, folytono-
san gyarapodik; állandó főmunkatársaink: a Vasárnapi Újságnál Szász
Károly ismert írónk; a Politikai Újdonságoknál pedig PáJffy Albert, e lap
politikai részének már kilencz év óta vezetője.

Atalában főtörekvésünk leend, hogy lapjaink folyvást hű képviselői
legyenek a nemzeti és hazafias közszellemnek, s ez által akai-juk tovább ia
kiérdemelni a közönség részvétét.

Pest, 1867. június elején.

Nagy Miklós, szerkesztő.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy
F é l é v r e ( j ú l i u s — d e c z e m b e r ) . . . .

ida-Pesten házhoz hordva:

5 forint.
Csupán a Vasárnapi Újság:

Félévre (július—deczember) 3 forint.
Csiifián a Politikai Újdonságok:

Félévre július —deczember) 3 forint.

A három forintos előfizetéseknél vigláosan kiírandó, vájjon
csupán a Vasárnapi Újság vagy csupán a Politikai Újdonságok
kiv untatnak e?
Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynyal
szolgálunk. — A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. — A
múlt félévi czimszelvényekből egy-egy darab szives beküldését
kérjük.

A „Vasárnapi Újság" és „Politikai Újdonságok," mint legelterjed-
tebb lapok Buda-Pesten s a vidéken, a t. ez. közönség, kereskedelmi
testületek, vállalkozók, gyárosok s iparüzők hirdetményeinek fölvé-
telére s közlésére is ajánltatnak. Az igtatási-dijak a legolcsóbban
fognak számittatní, — többszöri hirdetésnél az illetők különös ked-
vezményben részesittetnek. A fordítások németből magyarra ingyen
eszközöltetnek.

A Vasárnnpi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(Pesten, egyetem-uteza 4-dik szám.)

ö cs. kir. apóst. Felségének elismerő okiratával, s elsőrendű éremmel
Pesten, és első államéremmel Bécsben kitüntetett, s legjobbnak elismert

' ~ l legybefoglalt

KASZÍLÚ-, ARATÓ-GÉPEK,
kk iszerkezetük egyszerű és szilárd, hatásuk mindkét irányban kitűnő, két

lóval vagy két ökörrel hajthatók, és kizárólag szabadalmazott
(5-10)2140 nyomtató-gépek,

melyek mindennemű gabnát félnyi költség megtakarításával tisztán
és tökéletesen, s a legegyszerűbb és alkalmas módon kinyomtatják,

kaphatók:

KACHELMANN KÁROLYNÁL
SELMECZEN,

Koczó Pál urnái Pesten, Tóth Lajos és társa uraknál Debreczenben.
T. E. ítlader urnái Pozsonyban. A jó hatásért és tartóságért egy évig
kezeskedik, utasítások, leírások éa rajzok bérmentve kiszolgáltatnak.

Viz által légzárolt

SZ0BA-Ü8SZÉKEK,
melyek által a bűz tökéletesen elzáratik, darabja 5 ft., lakkozott 8 ft., csinos szer-
kezetű s finoman lakkozva 15 ft.

Készületet, melyek minden árnyékszékhez alkalmazhatók, s mely által a lég-
vonal és bűz tökéletesen eltávolittatik , darabja 8 ft. Mindkét tárgyat illetőleg egy
kir. szabadalommal ruháztattam fel.

Egészen teljes és díszes Augles-ek víztartóval, porczellán-csészével erős hor-
gany-érezból szilárd gépezettel, faraunkálnttal 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 füst a konyhából s lak-
helyiségekből nyomtalanul eltűnik, egy darab ára 10 ft.

A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 foirnt számittatik.
Továbbá folytonosan készen kaphatók fürdő- és ü l ő k á d a k a legerősebb

horganyéul ^ ^ 4 0

2185 (5—6) bádogos-mester
R a k t á r : rozsater Z. sz. a., a városháza mögött.

a legnagyobb

vászonruha-raktárbaii
váczi-uteza,

..TfPSILáNTIHOZ" PESTEN,
kaphatók a legolcsóbb árakon és legnagyobb választékban minden-

nemű fehérneműek férfiak, hölgyek és gyermekek számára,
ugymint:

tOUOO darabnál több férfi-Ingek rnmburiifi vagy hollandi vászonból darabja 2 ft
75 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft ftO kr. 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ít, 8 ft
10 ft, 12 ft.

31)000 darabnál több wzines férfi-Ingek 1000 különböző mintánan, régibb mintája 1 ft.
80 kr, 2 ft, legújabb minták és iegdivatosabban varrva 2 ft 50 kr, 3 ft.

Fehér pamot madapolan férfi-ingek 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, 8 ft, 8 ft 50 kr., 4 ft.
Férfi-galyak vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 25 kr.

2 ft 50 kr, 8 ft, 3 ft 50 kr.
Nói ingek rnniburg! vászonból, simák 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 3 ft, 8 ft 50 kr. 4 ft, 5 ft.
Xöi ingek rumburgi es hollandi vászonból hímezve 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 50 kr,

8 ft. 9 ft, 10 ft, sveiezi és franczia mellmustrával 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr.
6 ft, 7 ft.

Fia-tngek vászonból 4 éves 1 u 80 kr, 2 ft 10 kr, 6 éves 1 ft S5 kr, 2 ft 40 kr, 8 éves
2 ft, 2 ft 45 kr, 10 éves 2 ft 10 kr, 2 ft 65 kr, 12 éves 2 ft 40 kr, 2 ft 90 kr, 3 ft
50 kr, 14 éves 2 ft. 65 kr, 3 ft 15 kr, 4 ft 20 kr, 16 éves 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr.

Síines fio-ingek 4 éves 1 ft. 10 kr., 1 ft 25 kr, 6 éves 1 ft 25 kr., 1 ft 40kr, 8 éves lft.
35 kr., 1 ft 55 kr, 10 é-es 1 ft. 60 kr., 1 ft 75 kr. 12 éves 1 ít. 65 kr., 2 ft 10 kr.,
14 éves 1 ft. 75 kr., 2 ft 10 kr. 16 éves 1 ft. 75 kr, 2 ft 20 kr.

Mindennemű téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli csikkek
férfiak és hölgyek síátnára nagy választásban.

Főraktár a legjobb amerikai krinollnnak fehér vagy hamuszin, darabja 2 ft 50 krtól
S ftig, ,-örös 5 fttól 8 ftig.

Szines alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 7 ft 50 kr. .
És sok egyéb kész fehérnemű czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmen-

tesen elküldetik.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rnmtturgi, hol landi, ir landi, kreasz- és

hérvasznakban a legolcsóbb gyári árakon.
Váwzonzsebkendök tuczatja 8 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft,
7 ít 50 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, egész 20 ftig.

Töríilkőzök tuczatja 5 ft 60 >r. 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 - 16 ftig.
Színes agyi kanavasz vége 9 ft. 10 ft, 11 ft, 12 ft, 18—16 ftig.

Valóságos vászon-asztalnemű.
-isztalkendék fuezatja 5 fr 30 kr, 6 ft 20 kr. 6 ft 60 kr, 7 ft 50 kr, 8 ff, 9 ft.
\broszok miüden nagyságban hat személytől 24-ig. Asztali készletek 6, 12, 18 és

24 személyre. Legjobb minőségű kötő-ezérna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
Menyasszonyi készletek bevásárlásánál ajánljuk dúsan felszerelt készf^hérnamü vá-

szon és asztainemüekbeni nagy raktárunkat, melyek minden áron már összeállivta
vannak, vagy kívánság szerint összeállítunk.

Mindennemű megrendelések mustra szerin gyorsan és legjobban elkészíttetnek.
Nagy választás ngyterltök, pique és tric.ot-pagilanokból, kávés-kend&kbftl és

minden e nembe vágó czikkekből.
Raktárunkban vett czikkeknél nagy előnM)! szolgál ai, hogy minden megvett, az

nrjegygyel ellátott czikk 14 nap alajt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
elégitési esetben az ár vissza is adatik.

Szállítások minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
gyorsan és legjobban eszközöltetnek,ugyszinte mindennemű megrendelések mustra sze-
rint leghamarabb elkészíttetnek.

(6-6) KoHarite József éa flai.

Előfizetési fölhívás

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY
ezirnü heti szaklapra, kapcsolatban

a magy. kir. curiai ité leiekkel és hivatalos rendeletekkel.
Szaktndósok közreműködésével : :

kiadja • . szerkeszti

Heckenast Gusztáv. Ökröss Bálint.

ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK:
A „ J o g t u d o m á n y i K ö z l ö n y " a curiai ítéletekkel és hiva-

talos rendeletekkel együtt hetenkint egyszer, minden vasárnap,más-
fél és két legnagyobb negyvdrét ivén jelenik meg.

Elő f i ze tés i ár helyben házhoz hordva, vagy vidékre postadíj-
mentesen: félévre ö ft., negyedévre O ft. o. é.

Üĝ gT* Az első félév teljes számaival még szolgálhatunk.
A t. gyűjtőket minden tiz előlizető után egy tiszteletpéldány

illeti.
H£gT Az előlizetési pénzt és reclamatiókat az alulirt kiadó-

hivatalhoz, a kéziratokat pedig bérmentve a szerkesztőhöz kérjük
intéztetni.

A „Jogtudományi Közlöny" kiadó-hivatala
(1—3) (Pest, egyetem utcza 4 sz.a.)

Honismertető folyóirat évenkint 100 iv, 300 képpel.
Előfizetési felhívás

MAGYARORSZÁG KEPÉKBEN
czimü

képes folyóirat Il-ik félévi folyamára.
Szerkeszti Kiadja

Nagy Miklós. Heckenast Gusztáv.
E folyóiratból minden hónapban egy 8 íves füzet jelenik meg, számos képpel

ellátva, ugy hogy az egész évi folyam legalább

3OO hazai tárgyú képet fos: tartalmazni.
•Előfizetési ára bérmentes postai szétküldéssel vagy Budapesten házhoz

hordva:
Félévre 4 ft. | Évnegyedre 2 ft.

Gyűjtőknek tiz előfizetési példány után tiszteletpéldánynyal szolgálunk.
£MF~ Az első félévi folyom, mely Ifibb mint másfél száz képpel ellátott

diszes kötetet képez, megrendelhető 4 ftérf.

Magyarország Képekben kiadó-hivatala
(2 — 3) (Pest, egyetena-uteza 4-ik szám.)

TORANA
Azon pi l lanatban! meg-

gyógyitása a fejköszvény,
főfájás és zsábának (Neiiral-
gie) által, Grimnnlt és társa
gyógyszerészektől Parisban.

E növényi anyagnak, mely Braziliából származik, kedvező eredményei oly bizto-
sak, hogy az a t. ez. közönségnek egész bizalommal ajánlható. —„A. Gnmault undComp."
pecsétje mindenkor figyelembe veendő, ki mint e szernek főimportálója a legjutányosb
árért (katulyákban 12 por) képes szállítani. Ára 1 ft. 50 kr. A főraktár egész Magyar-
országra nézve Török József gyógyszerész urnái Pesten, király-uteza 7 sz. a.

legolcsóbb rnhanemüek a világon.
M O D E R N L A J O S első # legnagyobb vászon-rnhanemflek-gyári-

raktáranak Bécsben, Tnchlanben 11-dik szám alatt.
Urak, hölgyek és gyermekek szántárakiárusítási csekély áron.
X valódiságáért, jó munka és szabásért jótállás biztosittatik, mindamellett, hogy az
árak ily csekélyre szállíttattak le, me'y bizonyára mindenkit csodálkozásra fog
ragadni s a legcsekélyebb próbavásárlás isméteit megrendeléseket fog maga után
vonni. Megrendelések minden irányban s minden kívánalomnakmegfelelőleg fognak
eszközöltetni. Ingek, melyek a testhez jói nem állanak vagy nem tetszenének —

, áronnal visszaküldhetők.
I W Árjegyzéke a ruhanemüeknek minden nagyságban. "3H
Szabott árak, m é s az ismét! e ladókra nézve is, 8 a kereskedőknek válto-

zat lannl:
Kész férfi-ingek, legjobh kézimunka.

Fehérfonal vászon ingek 2 ft. 50 kr. helyett csak 1 ft. 80 kr.
Finomféliek redózött mellel 4 „ 50 „ '„ „ 2 „ 30 „
Finom irlandi vagy rumburgi vászon ingek 6 „ — „ „ „ 2 „ 80 „
Finom hollandi vászon-ingek . . . 6 „ 50 „ ,, „ 3 „ — „
Finom rumburgi kézifonat vászon . . . 7 „ 50 „ ,, „ 3 „ 50 „
Legfinomabb rumburgi vászon, legszebb

kézimunka 10 „ — „ „ „ 4 „ 50 „
Legfinomabb belga batiztvászonból . . 12 „ — „ „ „ 5 „ 50 „

Fehér és színes shirting-ingek.
Férfi-ingek fehér shivtingből 3 ft. — kr helyett csak 1 ft. 80 kr.
Legfinomabb franczia shirtingből . . . 4 „ 25 „ „
Legújabb rajzolatú színes ingek . . . 2 „ 50 „ ,,
Csinos színes shirting-ingek 4 „ 50 „ „
Valódi franczia szines batizt-ingek . . 6 ,, 50 „ „
Legújabb fehér bálingek 6 „ 50 ., „

80
80
50
50
50

Rész nöi-ingek, legszebh kézimunka és kéziliimzés.
Vászon női-ingek 3 ft. —
Finom schwelczi ingek redőzött mellel . 5 „ —
Finom vászonból, hurokvarrattal . . . 5 „ —
Divatingek finom vászonból hímzéssel . 6 „ 50
Legújabbak szív s raveurben hímezve . 6
Eugenie. legújabb mód, himezve . . . 7
Mária Antoinette váll-ingek 6
Viktória, hímezve valódi valenczia csipkével 16
Női lábravalók legfinomabb shirtingből
Női vászon lábravalók, himezve . . .
Női éjjeli corsettek angol shirtingből • •
Corsettek a legfinomabb batiztperkálból
Corsettek, diszes és gazdag hímzéssel
Corsettek francz. betéttel, legfin. batiztból
Corsettek legfinomabbak, valódi valenczia

csipkével • 2 0

Női éjjeli-ingek hosszú ujjal • • • • *
Női hajfonó-köpenykék finomjjatiítbdl

kr. helyett csak

4
6
5
6

12
15

50

60

80

3 ft. .50, 4?ft. 50','ö-
5 ft., 5 ft. 50—6 ft.

,, 50 „
, 50 „

1 ft. 90 kr.
2 „ 80 „
2 „ 80 „
3 „ 80 „
" i 50 „
3
4
7
2

!, 80 ],
2 „ 80 ,
3 „ 50 ,
5 „ 50 „
7 „ 50 „

10 „ - „
-6 ft. 50 krig.
50 krig.

Vásznak, zsebkendők, asztalkésziiletck.
Legfinomabb 50 röfög irlandi vagy rumburgi vászon . 50 ft. helyett csak 24 ft.
Legfinomabb 60 rőfós batijtvászon 8 0 „ , „ 45 „
Jóféle vászon-zsebkendők V. tuczat . . . . 1 ft., 1 ft. 50, 1 ft. 80 k r . - 2 ftig.
Leefinomabb zsebkendők, s vászonbatiztból Vi tuczat . . . 2 ft.. 2 ft. 60 k n g .
Csinos férfi-gallérok »/, tuczat • . . . . . . l ft. 50 kr., 1 ft. 80 k r . - 2 ftig.

Vászon férfi lábravalók.
1 ft. 50, 1 ft. 80 kr., finom rumburgi 2 ft., 2J^_20 k r -

Vidéki megrendelések postai utánvét mellett. Ingek megrendelésénél a nyaktérj
kívántatik.

Megrendelési czim: An das Central-Depot der ersten Leinwasche-
Niederlage des LOUIS MODERN, Wien, Stadt
Tuchlauben Nr. 11. 2054 (9 -12)
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Ax atalanosan jónak ellsmrrt valudl • egysen Irisen érkezett

SGHNEEBSR6I NÚVEHY-ALLOP
mell- * tüdőbetegek számára.

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongáe, elnyálkáeodás,
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható :
PESTEN: Török Jórsef gyógyszerész urnái a király-utozáhan, — dr. Wagner D.

gyógyszerésznél a vaczi-uton, Thalmayer A. és társa. — Oszetszky
f\f Srliirk J., — és Gerhardt A. uraknál.

B U D Á N : Sehwarzmpyer J. gyógyszerész urnái.
Aradun: Probst F. J •
Aszódon: Sperlagh J gy.
Baján: Klen-utz J.
Brassóban : Gyertyánfy Fa-

bick és Jekelius gysz.
Battonyan: Bignio K.
Belgrádon Nicolacovics test.

é Dietrich és
Fle^scher.

Bonyhádon: Kramolin.T gy.

Körmörzön : Draskóciv gy
KarolyfVhérvar: FischerE
Kabinban : StojAnovics.
Kiin-Sz.-Miklóít: Stoits A.
Lnicoson:
Médiáson

Arnold J.
lireiner K.

Mowoiiban: Pranter J gysz
IMiskolrzon: Spuller J.
MHrovicz: Kre-tonoshics A
Mohács: Pyrker Gyula gy.
Marosvásárhely: Jeneygy.
Munkácson: Gröttier L
Mohácson: Kögel D

Bratíxóban : Fabick Ed.
Csáktornyán: Kárász A
Csaton: Borsay F gysz.
Debreczenben: ttöltí N. gy. | N»ir>banyán: Horacsuk
Deesen : Krémer S. j Nezsiderben: Fuchs J.
Dettan : Braunmüller J. gy,: IMyitran: flr. Láng E.
Deverterbt-n: Hoffmann B. j Nyiregyházán : Hönscb Ede
Eszeken : Kawilowicz gysz
Eperjesen: Z^embery Ign
Érsekújvár: Conlcgner Ign.
Egerben: Wessely gysz.
Eszéken : Thiiruer fiai és

Des*athy gyógysz.
Gyórött: Brunner F.
Gyalan : Lukács gysz.
Harzl'eld : Hagelsehmidt V.
Hátszegen: Mátesy B. gysz.
IpolysáKon: Mikulási T.

J.

gyógysz.
| Najty-Becskereken: Nedel-

kovics és Haidegger.
Nagy-Kanizsan : Welisch

és Lovack gyógysz.
Nagy-K»roly: Schöb.rl C.

Jáno*hnzán : Kuna gysz.
Jolsvan : Maleter gysz.
Kaposvárit: SchröiierJ.
Kőszegen : Strehle gysz.
Károlyvartt: Benieh J

N»gy-Kikin: Komka A. J
Nagyváradon: Janky A.
Nagyszombatban: Pantot-

schek R. gyógysz.
Orosházán : Vanaryel M
Pancsovái!

Balogh gyógysz.
Patnokon: Szepessy gysz.

SchneebergerKis-Mártunban: Korlolányij
gysz. és Spatay A. e s D u s s l 1 S>'sz-

Kassán: Eschwig E j Rosnyon : Posch J. gysz.
HamaliárKésmárk : Genersieh C és A. > Rimaszombat

Kecskeméten: Pspp M. gyógysz.
KaranscbeseirWeberA. gy. Ruinan: M;lutinovitz S.
Károlyt, hérvartt: Fischeri Békáson : Boromi K. gysz

Ed. gyógysz. i Szászváros: Sándor R. gy
Kolozsvárit: Megay M. C.|Szabadkan: HotbauerI.gy.

Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár.

S.-Sz.-Gyftrgyon: ötvös P
gyógysz.

Sopron : Voga és Rupp-
recht.

S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J
Sasvár: Miieké A gy.
Settesvár: Misselbacher J
Serajevoban: Gyuleka N.tt.
Sziszeken: Kubányi F.
Szombathelyen : Mitter-

mayer gyógysz.
Székesfehérvár : Say R

gyógysz.
Siklóson: Nyers S. gysz
Szathmáron: Juracsko D.
Szent-Miklóson: Haluschka

P. gy>gysz.
Szarvason: Réthy V.
Szentcsen: EissdorferG.gy.

és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Rotb

gyógysz.
Tokajban: Krötzer A. gy
Tordan: Welits és Wolf.
Tatán: Niertit F. gysz.
Török-Szent-Miklös: Pil-

losz M.
Trencsénben: Simon A. gy.
Unghvartt: Telendy gysz.

és özv. Beneseh P.
Újvidéken: Sehreiber F.
Varaimon: Elizár gysz.
Veszprém: Freramel.
Vaczon : Tragor A.
Varazsdon: Halter gysz.
Verseczen: Herzog gysz.

Politikai napilap.
i, második félév.

Zimony: Ivánovics és fia.
Xalatnnn: Mégay Gyula.
/„onibor: Stein fia Márk.
Zsámbokrét: Neumann M.
Zentán: Wuits testvéreknél
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Ugyanezen bizományos uraknál kapható:
Legjobbféle

Schmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya
ára 23 kr.

Dr. Beíir ideg-extraclusa,
az idegek erősítésére s a lest edzésére ára

70 kr.

, valódi gyrigyszeri

Lobry és Parton-tói Utrechtben, a skrofulák
s bórkíitegek sat. gyógyítására. Egy üveg

ára 1 ft.

Stíriai Stnb-havasi-növéiiy-
nedv

mell- s tüdőbetegek számára.
Egy üveg ára 87 kr.

HELUNGKIANG
arábiaí s ázsiai

állat-, gyógy- és táp-pora.
a magas kir. porosz kormány által engedményezve

s ő felsége a porosz király udvari istállóiban, valamint a legtöbb gazdasági igazgatósá-
goknál a legjobb sike<rel használva egyszersmind a legjobbnak elismert óvszer marha-
vész és marhabetegségek ellen.

Mustra- és védmarkknl törvényesen biztosítva.
Egy kis csomag ára 4o kr., nagy csomagé 80 kr.

Block-fole megpróbált folyadéka lovak ra.
Kitűnő mosó szer, mely nemc-ak az egészséges, hanem a beteg lovaknál is, az ivhúr,
köszvény, körómgyuladás, az inak kis áradásH, ficzamodások, az iga s nyereg által oko-
zott sérülések eseteiben a lefjmegl'pőbb sikerrel basználtatik.

Egy üvefj ára 1 ft. 40 kr.
Főraktár: BITT\EIt Í ÍYUIJA gyógyszerésznél G-loggnitzb n.

Figyelmeztetés
minden korbcliek.de leginkább az öregkorban élőkhöz*

Alulírottnak az orvostt'reni ho^zabb búvárkodás utíín sikerülvén olyan biztosan
ható gyógvsuett feUalálni, meiy a tiiilAgala, tüdóhurut. niellhörgég, mellékes, s
rafcarsoH-fl*'*11"1 ^ e ' nem köhösfu-íése esetében, — különös-n azonban az öregek-
nél, kik lerfínkáhb tavaszszal és dízsz.4 szoktak kitéve lenni a tüdAgnta — tfid&szélhfi-
désnek (Scbleimschlag),sikerrel használható, - ahecfikarai hajlamot is eltávolítja.

B*torkoil»m a n. é. kb/.ónság«t erre figyelmeztetni, hogy emiitett gyógyszert
könnyebb használat végett (püiiIn) labdacs alakban készítem, melyből 100 darab
üvegben saját pecsétemmel lepecsételve, s használati utasítással ellátva, egyedül nálam
Nag.i-Míhályban (Zemplénmegye u p o ta N.-Mihály) kapható, — sót utófizetés mellett
is megrendelhető Ára egy üvegcsének, vagy lo.i daiabnak: 8 ft. osztr. ért.

írásbeli megszállásra eg\éb bajokban is orvosi tanácsommal sjtivesen szolgálok.
N.-Mibály, april 13-an i8t>7. -

Ocsvary Ede,
N.-Mihályi zemplénmegyei görögegyesült Clerus orvosa,

2U8 (4-4) a magy. kir. term tud. társulat rendes tagja.

Előfizetési felhívás

MAGYAR ÚJSÁG
f. évi július deczemberi folyamára.

Az anyagi és szellemi támogatás nagy mérve, melylyel kedvezőtlen
évszakban s rendkívül nehéz viszonyok közt megindult lapunk találkozott,
megerősite azon hitünkben, hogy kitűzött irányunk a romlatlan nemzeti
érzület legvalóbb óhajtásával tnlálkozik, s e szerint annak egy napi köz-
löny általi képviseltetése mellőzhetlen szükséget képez.

Azóta a körülmények sulyosodtak; de a miben csak ujabb okot látunk
arra, hogy igyekezetünket az nkadályok niivekedéséhöz képest fokozzuk, 8
mindent elkövessünk, a mi tehetségünkben áll, hogy a végolsülyedés szélén
álló nemzeti közszellemet azon pontra emelni segitsük, melyen az, a fenye-
getett nemzeti lét veszélyének öntudatára ébredve, teljes erejét annak meg-
mentésére fordíthassa.

E részbeni működésünket illetőleg, álláspontunk és a fönnebb eralitett
súlyos viszonyok mellett még a kezdet nehézségeivel is küzdöttünk, s noha
a t. ez. közönség méltánylatának számos jeleivel találkoztunk eddig is,
mindazáltal föltéve, hogy még számos igényeknek nem felelhettünk meg,
igyekezni fogunk, különösen lapunk szerkezetében oly javításokat létesíteni,
melyek több oldalróli kívánalmakat kielégítsenek.

Az államéletünkben végbemenő nagy átalakulás alatt, annak hordere-
jére vonatkozólag, igyekezvén az eszmék tisztázását előmozdítani, a lassan-
kint fölszabaduló valódi nemzeti közvélemény hozzánk özönlő nyilatkozvá-
nyai közlését legidőszerűbb, mellőzhetlen szükségnek tartottuk. így lapunk
szorosabb értelemben vett ujsági része, hirtartalma szátnára kevesebb tér
jutott. Ez okból nem adhatánk helyet a vidékről érkező, gyakran igen
érdekes tudósításoknak sem.

Jövőre azonban, lapunk ive is nagyobbodván, a napi események s
közgazdászat rovatára nagyobb tért s figyelmet forditnndunk.

S különösen a megyei s városi önkormányzat alkotmányos szabad
gyakorlata fölött óhajtván őrködni, t. ez. vidéki elvbarátaink közleményei
lapunk egyik állandó rovatát képezendik.

Lapunk irányáról szólnunk ezúttal már fölöslegesnek tarthatjuk.
Szerényteknség nélkül allithatjuk, miszerint az rövid két hó alatt, ugy a
haza határain belül, mint azon kivül is ismeretessé lett.

Magában azon egy körülményben, hogy nagy hazánkfiának Kossuth
Lajosnak történeti eseményt képező s roppant horderejű nyilatkozvánvá-
nak közlönyévé választattunk, magatartásunk oly fölavatást nyert, melynél
nagyobban nem részesülhettünk, s mely ennélfogva részünkről minden
további hivatkozást fölöslegessé tesz.

Ezentúl csupán egy körülményre legyen szabad utalnunk. Az elvi
különbség, melyet szemben a hatalommal s a vele szövetkezett hazai ele-
mekkel képviselünk,szokatlan nagy volta mellett rendkívüli erőfeszítést igé-
nyelvén, ily helyzetben küzdelmünk csak ugy számithat sikerre, ha a ha-
talom alkotta pártok ellenéhen szellemi működésünk a nemzet nagy zömének
anvagfi és erkölcsi támogatására hivatkozhatik.

Az eddig mutatkozott hatás és részvét hinnünk engedi, hogy a kellő
mérvű pártolásban részesittetni fogunk, 8 miután már eddig is kitűnő szel-
lemi erők csatlakoztak hozzánk, melyek eddig kellő közlöny hiányában nem
működhettek, a t. közönség is bizjoa számithat reá, hogy lapunk tartalma
ahhoz képest fog értékben és érdekességben növekedni, amint a körülmé-
nyek a nemzeti közvélemény szabad nyilatkozására kedvezőbbek lesznek.

B ö s z ö r m é n y i Lász ló, tvi,ió, szerkesztő.

Előfizetési feltételek:
Postán küldve :

E g y h ó r a 1 ft. 5 O k r .
H á r o m h ó r a ( j ú l i u s — s z e p t e m b e r ) 4 „ 5 0 „
H a t h ó r a ( j ú l i u s — d e c z e m b e r ) . . . . . . . . 9 „ — „

S^" Tiz előfizetett példányra egy tisiteletpéldánynyal kedves-
kedünk. — A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

SW" Az előfizetések, bármikor érkeznek, mindig a hó elejétől számittatnak.
Pest, június hó 1867.

Heckenast Gusztáv, A_ Magyar Újság
kiadó-tulajdonos. kis dó-hivatala egyetem-uteza 4. sz.

lönyvárusi jelentés
Alólirott, tisztelettel jelentem a t. ez. közönségnek, miszerint a sárospa-

taki reformált főiskola könyvraktárában található könyvek kezelését a főisko-
lai igazgatóságtól sj-erzódésileg magamra vállaltam. Bizalommal kérem a t ez.
megrendelőket, hogy megrendelő leveleiket ezután hozzám, mint a főiskola egye-
düli bizományosához, szíveskedjenek intézni. Az albizományosok ezentúl velem,
nem pedig a főiskolai könyvtárnok úrral fogják számadásaikat kiegyenlíteni.

Sárospatak, május Vén 1867. B p E H j j jg

2125 (3—12) sárospataki könyvárus.

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

Tizennegyedik évfolyam.20-ik szám.

Pest, június 30-án 1867.

Előfizetési faltételek: a Vasárnapi Újság és Politika! Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre b ft.
Csnpán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 8 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft.

StF" Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasabzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy több»»8ri
Igtatisnil csak 7 krba szamittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Opp.lik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dy külön
minden igtatás után 30 ujkr.

Azon hazánkfiai közt, kiknek 18 évi
száműzetés után, alkotmányunk visszaállí-
tása folytán, a fejedelmi szó ismét megnyi-
totta a hazai határ sorompóit, a legneveze-
tesb egyéniségek egyike kétségkivül Klapka
György, kinek jelenlegi arczképét mutatjuk
be olvasóinknak.

Klapka György 1820. april 7-én született
Temesvárott, hol atyja polgármester volt.
Gymnáziumi tanulmányait Szegeden vé-
gezte, honnan a karánsebesi katona-iskolába
lépett s 1838-ban mint kadét a tüzérségbe,
hol csakhamar kitüntette magát tehetségei,
szorgalma s elevensége által.
Minden erejét hadi tanulmá-
nyokra forditván, 1842-ben
hadnagyi rangot nyert s a ma-
gyar királyi nemes testörségbe
vétetett föl. Öt évi szolgálat
után, mint főhadnagy tétetett
át a 12-dik határőr-ezredbe.
Akkoriban a legjelesebb tehet-
ségnek is kevés alkalma volt a
kitünhetésre, s ő a szolgálat
egyhangúságába belefáradván,
még azon évben (1847.) kilé-
pett a katonai szolgálatból.
Épen hosszabb külföldi útra
vala indulandó, midőn a már-
cziusi események bekövetkez-
tek, minisztérium és abban
külön magyar honvédelmi mi-
nisztérium alakult; s, Klapka
letevén szándékáról Pestre
sietett, szolgálatát most már
hazájának fölajánlani.

Első küldetése inkább poli-
tikai, mint hadi volt. Gál Sán-
dorral és Hajnikkal együtt
vitte Batthyány kiáltványát a
székelyekhez, mely ez ös ma-
gyar népnél mindenütt nagy
lelkesedéssel fogadtatott. Nem-
sokára azonban tisztán katonai
megbízatást is nyert. S ettöl-
fogva öt folyvást a katonai pá-
lyán találjuk, mint hű küzdőt a forradalmi
harcz végéig, ki legutoljára tette le fegyve-
rét, melyet a törvény és alkotmány védel-
mében rántott volt ki.

Már 1848 júniusában mint százados lé-
pett a 6-dik honvédzászlóaljba; résztvett a
déli táborozásban s jelesen Szent-Tamás

K l a p k a G y ö r g y .
ostromában. Szeptemberben őrnagygyá lett
s a komáromi vár erődítésein dolgozott;
októberben pedig a pozsonyi sánczolások
vezetésével bízatott meg. Novemberben mint
táborkari főnök tétetett át Kiss Ernő had-
testéhez.

A moóri csata éjjelén érkezett Pestre,
hogy a Schlick ellen induló Mészárosnál
vegye át a táborkari főnökséget. A további
hadműveletekre nézve az ő terve lön elfo-
gadva, s a siker meg is mutatta helyességét.
Mészáros azonban megveretvén Kassánál,
odahagyta a vezérséget, s az ideiglenesen

KLAPKA GYÖRGY.

Vetternek átadott miniszteri tárcza átvéte-
lére Debreczenbe sietett, hadtestét Klapkára
bízván, ki mint akkor már ezredes, átvette
a vezérletet s megfordította Schlick szeren-
cséjét. Az általa vívott tarczali, keresztúri
és tokaji csaták voltak a fiatal honvédség-
nek tulajdonkép első győzelmei a rendes és

fegyelmezett császári hadseregek fölött.
Sikerült meggátolni Schlick átkelését a
Tiszán, s időt nyerni Görgeinek, felső-
magyarországi hadjárata szerencsés befeje-
zésére, kivel febr. 10-én egyesült Kassán.

Dembinszky neveztetvén ki fővezérré,
Klapka önálló működése is megszűnt, de jó
hírneve már meg volt alapítva. Dembinszky
alatt résztvett a kápolnai csatában, hol 3000
emberével a jobb szárnyat képezte, s Verpe-
létet kell vala tartania. Görgei azonban,
kinek ide kellett volna jőnie 10,000 emberé-
vel, nem jelenvén meg, Klapka három órai

makacs csata után kénytelen
volt visszavonulni.

A diadalmas tavaszi hadjá-
ratban Klapka mint az I-ső
hadtest vezére vett tevékeny
részt. A tápió-bicskei csatában
egy darabig maga volt Jella-
csics ellen; visszanyomatván, a
Illik hadtest megérkeztével
újra kezdte a csatát s meg is
nyerte. Izsaszegnél a fővezér
Görgei-, Damjanics- és Aulich- ,
csal egyenlően osztozott a nap
dicsőségében. Nagy-Sarlónál is
a falu bevétele az ö része s ér-
deme volt.

Görgei ezalatt hadügymi-
niszterré lön kinevezve, de a
hadseregnél akarván maradni,
Klapkát küldötte helyetteséül
Debreczenbe. Nagy tevékeny-
séget fejtett ki a rendetlenség-
ben talált ügyek rendezése és
a hadjárat terveinek készítése
körül egyaránt. Május végén,
Buda bevétele után, Görgei
személyesen akarván átvenni
tárczáját, Klapka a komáromi
vár s azzal a dunántúli hadjá-
rat vezetésének átvételére kül-
detett. A hadjárat részleteibe
bocsátkozni terünk szűk volta
tiltja. Csak azt emiitjük, hogy

midőn július li-kén a Duna jobb partjára
szándékolt átkelés Görgeinek nem sikerül-
vén, a bal parton kényszerült visszavonulni,
Klapka tábornok mint komáromi várpa-
rancsnok maradt vissza. A vár ereje 18,000
emberből, 14 lóból, 48 tábori és 35^-vir^.
ágyúból állott. A vár biztosításában, lindsá--*


