Fürdő-megnyílás.

ir.

a franczia modor szerint alkotott

25-ik szám.

Tizenkettedik évfolyam.

BUDAI MALOM-KÖVEKNEK

Ajószai fíirdó, mely Unghmegye hegylánczolata fejedelmének Vihorlet-nek tövében s ennek déli oldalán fekszik, méltóságos
gróf Waldsteln János uradalmában, s mely
eddig semmi kényelemmel élnem látva, csak
a környékbeli betegek által használtatott
melegített kövek segítségével, s alulirt org ő z m a l o m - b i r t o k o s t ó l
Budán.
vos által igen jónak tapasztaltatott az idült
csúzo* és hasogató testi fájdalmak gyógyítására, nemkülönben a nőknél gyakran előfordulni szokott fehérfojásméhgörcs és sápkór bajoknál most. özvegy Sztáraynő, született Waldstein Mária nagymihályi grófnő 6
nagyméltósága által, ki a haladás zászlóját
mindenütt, hol a szép, jó és hasznosért vagy
a szenvedő emberiség érdekében tenni kell,
1"!
elól lobogtatja, újonnan épült vendéglővel,
vendég- és fürdőszobákkal elláttatván, ezt
wa
a közönség részére Jószán f. 1865. június
Minthogy ezen kövek ;i leggondosabban vannak összeállítva, tartós élességüknél fogva darálásra és 5-én megnyittatlk.
Midőn ezt a közönség köztudomására jutfinomőrlésre épen ugy, mint közönséges őrlésre előnyösen alkalmazhatók, bátorkodom tehát azokat a tisztelt
malombirtokosoknak ezennel a legjobban ajánlani. — Fentjegyzett köveken kivül készítek én tetszés szerinti tatom, részemről is azon ígéretet teszem a
t. közönségnek : hogy aluürt, mint a nagynagyságban is, és minden egy hüvelyknyi több átmérőért 6 ftot számitok.
érdemű grófi család bizalma folytán, ez évi
fürdő idény re fölszólított fürdői orvos megBudán, 1865. május l-jén.
BLU.1I JÁXOS,
kettöztetett szorgalommal s igyekezettel
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gőzmalomtulajdonos.
oda fogok működni, hogy az itt megforduló
betegek minél gondosabb orvosi ápolásban
részesittessenek, s hogy a fürdő ereje és
gyógyhatásáról, nemkülönben a betegek
száma és felgyógyulásáról vezetett naplóm
alapján, a jövő évre egy bővebb ismertetést
juttathassak a tisztelt közönség tudomására.
A fürdő gyógyhatásáról addig is bővebb
tudósítást nyerhetni nálam (Nagy-Mihály,
Zemplénmegye) vagy a jószai fürdő-felügyelőségnél.
1/
Kelt Nagy-Mihály, jun. 3. 1865.

BLÜM JÁNOS

Tiszta árak itt helyben készpénzben.

1 pár 36" átmérőjű
1 „ 42" . „ .'
1 „• 48" .,

80 ft. oszt. ért.
n o ft.
140 ft.

A magyar földhitelintézet
sorsolás alá eső 5

2

%-os záloglevelei

oly értékpapírok, melyeknek összegei földbirtokra első helyen történt betáblázág által biztosítva, s hivatalos
kimutatások szprint két-háromszoros értékű jelzálog által fedezve vannak.
E jelzálog! biztosítékon kivül kezeskedik még a záloglevelek biztosságaért:

az intézet alapítványi tokéje, — a tartalék-alap, — a törlesztési alap,
•

kttlcsOnös jótállása

az intézet valamennyi adósának, kik egyetemlegesen, egy mindnyájaért és mindnyája egyért, egész ingó és ingatlan
vagyonukkal kezeskednek a záloglevelek birtokosainak az intézet kötelezettségeiért.
A záloglevelek, melyek 34 1 /' év alatt, félévenkinti nyilvános sorsolás utján telje9 névértékük szerint visszafizettetnek, 1000, 500 és 100 ítra szólnak, ö'/» ° »-kal kamatoztatnak, s a jelenlegi árfolyam szerint évi 7 °/o-ot jövedelmeznek,
nem SEámitva bele azon tóke-nyereményt, mely a teljéi névszerinti értékben visszaváltás folytán a vásárlási ar és 8
névérték kflzfttti különbözetnél fogva a vevő javára esik.
Minden záloglevél félévi kamatszelvényekkel van ellátva, melyek évenkint kétszer, és pedig május és november
1-só napján, miii(len adólevonás nélktil. váltatnak be, s pedig nemcsak Pesten az intézet pénztáránál, hanem minden
európai börzepiaczon, valamint azon kereskedö-házak által is, melyek a záloglevelek eladásával foglalkoznak.
A záloglevelek legfelsőbb rendelet szerint

árvapénzek, alapítványok,

OCSVÁRY EDE,

orvos és szülész, a magyar királyi természettudományi társulat rendes tagja, és *
görtély (serophula) bizton gyógyítója.
•|j
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Heckenast Gnsztáv könyvkiadó-hivatalában megjelent, s minden hiteles könyvárusnál, P e s t e n : Kilián György könyvkereskedésében, Budán : Nagel és Wlschál*
uraknál kaphatók:

Bibliai történet

Izraelita iskolák számáraLÖW

a egyebek biztosítására is fordíthatók, különösen pedig alkalmasak

7% évi jövedelmet és biztos tőkenyereményt
****•'"'•

KözáHományi meghatalmazás alapján

ügyvédi irodámat
f. h. 24-én megnyitottam Déván, baráttér 506-ik sz. a., mit is a t. ez. közönségnek
szolgálatkészségemet ajánlván, ezennel közhirré teszek. — Déva, 1865. május 81-én.
1159 (1—3)

Lö w T ó l ) i n « .

8-rét. (224 lap.) Borítékba fűzve 60 kr.

HITTAN.

nyújtanak.

$J^"* Az emiitett záloglevelek, a napi-árfolyam szerint, kaphatók PESTEN: tlalvieux C. .1.. Wahrmann és fia
Báron testvérek czimű kereskedő-házaknál; — BÉCSBKN: M. Schnapper, Johann Ribarz, L. Kpstein uraknál: —
vidéken: a Magyar biztositó-társaság föügynökségeinek legnagyobb részénél; bérmentesítve küldött pénzért azonban
posta utján magától az intézettől is megszerezhetők.
1088 (4—0)

Lehniann Róbert,
orsz. hites ügyvéd.

Fogorvosi ajánlat.

Vnlkanit fogsorok és egyes fogak,
amerikai modor szerint, melyek minden
^ddig ismert készítményt sok előnyük
által felülmúlnak, igen czélszerü módon
készíttetnek és tétetnek be

HEKSCH J. «.

fogorvos által,
József-tér 3-ik szám alatt, a fiókbankkal szemben.
!987
(15-50)

LÁNG M.

Az izraelita népiskolák alaóbb osztályai
számára.

irta Ziitz Mór,

megvizsgált rabbi, s hites, nyilvános vallás
tanár az izr. főiskolákban Pesten.
8-rét. (60 lap.) Második magyar kiadáí.
Borítékba fűzve 30 kr.

Pesten, nagy-hiduteza, báró Sina-házban 2-ik sz. a., az „angol
királynő" szálloda mellett,
Az
ajánlja nagyban szintúgy mint kicsinyben legjutányosb áron szép és dúsválasztéku
belföldi, szász, angol és franczia

PORCZELLÁN és WEDGEW00D

Asztali-, thea-, kávé-, c s e m e g e - e d é n y e i t , fényüzési
czikkeit, pipere- vagy mosdóasztali-diszárnit,
vendéglők, kávéházak, gyógyszertárak

és vegyészi szerműhelyek számára

való készületeket,
továbbá az átalánosan

kedvelt bécsi kőedényt.

Mindenféle megrendelések elfogadtatnak, s a legrövidebb idő alatt legjutányosb árért teljesittetnek.
.
C^f" Vidékre való elküldéseknél a gondos elpakolás, valamint a gyors, biztos és
! minél kevesebb költséggel helyreszállitás iránt legjobben lesz intézkedve.
1145(2—8)

LIPÓT,

főrabbi.
Magyarra áttette

biztos tőke-elhelyezések és az agakor biztosítására,
miután föltétlen biztosítékot, s most vásárolva,

irta

HITTAN.

izraelita népiskolák felsőbb
számára.

Második

osztályai

irta Ziliz Mór.
magyar-német
(185 lap.)

kiadás. 8-rét.
(1—8)

Borítékba fűzve 70 krajezár.

SZABÓ ZSIGMOND

(Pest, zftldfa-ntcza 13. sz.)
a legmagasabb árakon bevásárol mindennemű szárított gyógynövényeket. Egyszersmind figyelmezteti a dohánytermelő urakat, miszerint nála a
dohányszáritó zsinegek a legjntányosabb árakon megrendelhetők.
1157(3-3)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Pest, junius 18-án 1865
Előfizetési föltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi UjsaK és Politikai Ijdonsagok eieyíitt : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai Ujdonsagok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.
Hirdetési dijak, a Vssiirnapi l'jsag és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november l-t&l kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba;
fcéromezor- vagy többszöri igt»táenál csak 7 krba számittatik.— Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonaban : Hanscn-tciii és Vogler. — M.-Frankfurtban :
•tt« Mollien és Jarger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — és Pesten : a kertész-gaz Jásznti tijtviitikség is. Józseftér, 14. ez. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Johnson

András.

A szabólegényből lett államférfiu, az dott adni. Az ekkor tizenhat éves Johnson
északamerikai hatalmas államszövetség mos- beleugrott a mélységbe, átkarolta a már
tani első tisztviselője nem csak hatalmi ál- eszméletét vesztett gyermeket, s fölülről
lása, hanem sajátságos egyénisége s élmé- kötelet bocsáttatván le, csakhamar kimenté a
nyei által is nagy mértékben magára vonja veszélyből, maga pedig újra munkájához
a világ figyelmét. Midőn april közepén az fogott.
amerikai köztársaság elnöke Lincoln ÁbraRobertson egyetlen gyermeke megmenhám egy eszeveszett orgyilkos áldozatául töjét meg akarta jutalmazni, de Johnson
esett, a fennálló törvények értelmében az minden ajándékot visszautasított, kijelentalelnök Johnson András ragadta kezébe a vén, hogy csak kötelességét teljesité. Rokormány rudját. Az egész világ szeme ek- bertson és neje hálából megengedték neki,
kor ezen férfiú felé fordult, kit — némely hogy kis fiuk tanóráiban résztvegyen. így
angol lapok pártszinezetü tudósításai nyo- kezdett olvasni tanulni. Nemsokára egyik
mán — a legerősebb rágalmak előztek meg, kit sokszor csak részeges szabólegénynek neveztek s mig
az elhunyt Lincolnt a szelidség és
kiengesztelés emberének tartotta
mindenki, addig Johnsonról azt hiresztelték, hogy ő a boszu és megtorlás eszközéül van kiszemelve.
Lássuk tehát e nevezetes férfiú
élete pályájának fömozzanatait,
hogy azokból jellemére vonhassunk következtetést.
Johnson András szegény szüléktől származott, s atyját korán
elvesztvén, anyjának nem volt
módjafianeveléséről gondoskodni.
Gyermekéveiben gyönge testál kotásunak látszott, s ezért oly mesterséget volt kénytelen tanulni,
mely testalkatának megfelelt. Tiz
éves korában (1818) szülővárosában Raleighben (Észak-Karolina)
egy szabóhoz került. Midőn a mesterséget tanulni kezdte, már elhatározta, hogy ki fogja képezni magát, s föl is használt minden alkalmat a tanulásra. Nem lett belőle
8
zobatudós,hanem gyakorlati férfiú,
ki sok belátással és nagy világismerettel bir. Ennek már szabólegeny korában is bizonyságát adta.
Kobertson nevű mester mühelyében dolgo z o t t ^ s legény társaival
J O H N S O N
A N D R Á S .
egyszer csak jajkiáltásokat hall. A
mester négy éves fiacskája egy mély kútba szabólegény, ki barátja volt Johnsonnak,
esett, s nem tudták kimenteni. Nem lehetett meghalt, s Johnson ennek sírjánál tartá első
lemenni, mert a kut igen mély volt, s ha beszédét, mely rendkívül meghatotta a jevederrel akarják kihúzni akis gyermekéhez lenvoltakat. Egy fiatal lelkész rábeszélte az
bizonyosan ott vész. Mindnyájan jajveszékel- ifjút, hogy egyházi pályára lépjen, s egytek, de tanácsot vagy segélyt senki sem tu- szersmind ajánlotta, hogy ö majd oktatni

fogja. Johnson hajlandónak mutatkozott, de
a viszontagságok más térre sodorták
Az olvasást már megtanulta a fiatal
szabólegény, ugy hogy napi munkája bevégezte után már több órát fordíthatott jó
könyvek olvasására. Hátra volt még, hogy
irni is megtanuljon. Erre már hosszabb
ideig kellett várakoznia. Ezen mesterséget
csak nejétől tanulta meg. Miután Amerikában, hol jó leányiskolák vannak, az asszonyok rendesen műveltebbek, mint a férfiak,
nem is lehetett csodálkozni azon, hogy
Johnson is nejében talált mesterére. De az
irástanitási leczkék itt is csak éjjel
folyhattak, mert a nappali órák
a kenyérkeresetnek voltak szentelve.
Johnson még nem volt harmincz éves, midőn kitartó szorgalma és takarékossága által 8000
dollárnyi vagyont szerzett, melylyel ruhakereskedéshez kezdett.Az
üzlet jól ment, de egy éjjel raktára
leégett, s ismét szegény lett. Barátai segíteni akarták, ő azonban
minden adományt visszautasitott,
s arra munkált, hogy a károsodás
által támadt 2000 dollárnyi adósságot lefizethesse. Két év alatt
elérte czélját.
Az első közhivatal, melyet vi-'
selt, községelőljárói tisztség volt
falujában. 1828-ban választák meg
erre, s később újra megválaszták.
1835-ben Tenesseeben a törvényhozótestület tagja lett. Ezután állásban, tekintélyben és befolyásban
egyre növekedett. 1843-tól 1853-ig
a washingtoni képviselőház tagja
volt. Két évig Tenessee kormányzója, hol a hatalmas rabszolgatartó és elszakadó párttal szemben
sok erélyt és ritka bátorságot ta<(
nusitott. Itt szerzett érdemeiért,
/
különösen szigorú és igazságos
kormányzása miatt választották
meg 1864-ben a köztársaság másodelnökének. S e polczon találta öt Lincoln
szerencsétlen kimúlásának nagy eseménye.
Ezek Johnson eddigi életének főbb pontjai, melyeket több kisebb-nagyobb változattal bővítve, közölnek a külföldi lapok^tfe
iktatunk néhány kisebb eseményt

307

3ü6
melyek megannyi érdekes vonást mutatnak
e feltűnő férfiú jelleméből.
Egy izben mint munkás szolgált a „Niagara" nevű hajón, mely különböző teherrel
járta be a Missisippit. Johnson Ítélete és
emberismerete sokat erősödött, a mint több
országot és egyént tanult ismerni. Itt történt, hogy egyszer a „Niagara" legénysége
közt az élelmi szerek gyér kiosztása miatt
heves összeütközés támadt. Johnson, kit
mindenki szeretett, közbejáróul lépett föl,
beszédet tartott hozzájok, s a nyugalmat
helyreállitotta. A kapitány, Nilson, fölszólította, hogy kérjen, a mit akar, jutalmul
érdemeiért. Johnson arra kérte a kapitányt,
hogy adjon kegyelmet a lázongóknak. A kapitány, előre becsületszavát adván, bár nehezen tette, teljesité a kérést. Társai hálája
képezte az első alapkövet az egyszerű férfi
későbbi népszerűségéhez.
Midőn Johnson Tenessee törvényhozótestületének tagja lett, egyik aristokratikus
ellene az által vélte zavarba hozhatni, hogy
gúnyosan mondta neki: „Kedves Johnson
ur, ön nekem nemrég még nadrágot varrt."
— „Nos — válaszolá Johnson nyugodtan —
tán nem volt elég jól megvarrva?"—Képzelhetni, hogy e szavakat viharos tetszés
követte s Johnson ellene megszégyenülve
távozott.
Johnson egyszer egy népgyülésben beszédet tartott, melylyel hallgatóit elragadta.
Elkeseredett ellenfele tojáshéjjal és burgonyával dob áltatta. Ez azonban öt nem hozta
ki sodrából s folytatta beszédét. Midőn a
burgonya-zápor mind sűrűbb lett s már
sérülések is mutatkoztak a szónok kezein
és arczán, s vére omlott, ö nyugodtan tovább beszélt: „És dobálnátok bár vassal
. vagy ólommal, nem rettennék vissza, mert
megesküdtem, hogy az ügyért, melyet most
védek, életemmel állok jót." Ily bátor szónoknak természetesen győznie kellett.
Jegyezzük meg végre még azt, hogy
Johnson beszédeiből mindenkor büszke amerikai önérzet szól. Johnson büszke azon
népre, mely vállain emelte azon legfőbb tisztségre, mely halandó polgárt érhet. Ha az
amerikai nemzetről szól, nem ritkán hallhatni ajkáról az ily kifejezéseket: „A föld
- kerekségénck első nemzete!" — „Ehhez fogható nincs e földön!" stb. Johnson a legnép
szerübb szónok s jól választott mondatai
mindig megteszik hatásukat. S mióta az
elnöki székben ül, különösen a hazaárulás
bűnét ostorozza lángszavaival. Minden beszédében ismétli, hogy árulók voltak, kik az
amerikai háborút szitották, hogy ez által
egy nagy nemzetet meggyilkoljanak; s mindannyiszor kijelenti, hogy az árulókat kiméletlenül büntetni kell, mert az egyesek iránt
alkalmazott könyör kegyetlenséggé válik az
összes nemzet irányában. De azért Johnson
boszuérzetét mindenkor az igazság szeretete
s a törvény tisztelete mérsékli.
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Falusi képek.
Sokára bár, de visízajöttem,
lm itt van a kedves vidék!
É-. egy cseppet Re változott, nem —
Minden bokor a régi még.
A lombokon madárka csattog,
A lomb alatt patak csa hí.
A szívnek — itt merengve rajtok —
Felkelnek múlt ábrándjai . . .

Wl

Ott a halom, ágas diófa
Hullatja raja lombjait,
A barna ifjú évek óta
Szép mátkáját csókolta itt.
Odébb a templom törpe tornya . . .
Hűséget ottan esküdött.
Sok év lezajlott már azóta
S szerelmén csorbát nem ütött.

A ház előtt szép holdas estve,
Mind összejő a lánysereg —
S az ifjakat figyelve, lesve
Édes, vidor titkot cseveg.
Kendert tilol a vén anyóka
Mig ott mulatnak a bobok . . .
Aztán elalszik, sem a nóta
Nem hat fűiébe, sem a csók.
Kinn a mezőn a nyáj kolompol,
Sik völgybe szép pásztortűz ég.
A pásztor messze . . . messze gondol,
Kedvét a gondok elüzék.
Lesz dolga a kis furulyának
Atbughat völgyön hegyeken —
Mit érnél akkor, hogyha bánat
Nem volna benned, szerelem! ?
Mi egyszerű, mi tiszta képek,
Mint a meg nem zavart folyam!
S mig emlékről emlékre lépek
A szárnyas óra fut, rohan.
Boldog falu, soká virágozz,
Ne láss ádáz enyészetet!
Te rejted a szűz boldogságot
Te rejted a költészetet.
Pap Gyula.

A szegény ördögök.
(Elbeszélés.)

Irta TOLNAI LAJOS.
(Wge.)

A kocsis letért a malomhoz vivő útra;
Takliné és János kezükbe fogták a jókora
- élelemmel megrakott fehér kosarat; Marika édes anyja balkarján nyugodott, Károlyka pedig koczogott utánuk vigan, jó
izüket harapva egy darab süteményből.
— Hát te fiam, de szomorú vagy —
kérdé Takliné a gyereket — talán valami
baj van otthon? az az ispán nem csinált e
valamit?
— Nem — szólt János lassan — s földre
suté szemeit.
— Hát az apátok!
— Otthon van.
— A gyerekek?
— Megjöttek, ott voltak a szomszéd malomba, hoztak is kenyeret.
— Micsoda kenyeret, micsoda malomból?
— Onnan abból a malomból a. Itt voltak a molnár fiai, azok elhívtak magukhoz.
— De nincs semmi baj, — a kis gyerekek?
— Azok is megvannak — válaszolt a
fiu, s haladt tovább zavart tekintettel.
— De bolond vagy ám te, édes Jánosom,
hogy még se beszélsz, hiszen olyan szomorú
vagy, lelkem. Végy egy kis diósat is, nézd
az a darab jó lesz; nem azt, azt a nagyobbikat, egyél fiam, majd csak jut a többinek is.
Micsoda áldott egy ember az az uraság!
S a szegény asszony örömkönyes szemekkel tekintett az égre.
Mikor már nem messze voltak a jágerházhoz, János köhögni kezdett, s édes anyja
felé fordult.
— Édes anyám — de én nem is tudom,
hogy megmondjam-e?
— Mit,gyerekem? már hogyne mondanád
— sürgeté az anya a fiút, — mondjad csak.
— Talán nem is szép azt elmondani; —
apám meg az ispanné, — én nem mondom.
A szegény asszony karjai leestek, sovány,
sápadtas arcza még halaványabb lett, ijedten tekintett fiára, s hebegett valamit. Majd
erősebben szorította a kis Marikát magához,
megragadta a kosár egyik fülét, s lihegve
kétségbeesetten húzta magával a tántorgó
szomorú Jánost.
— Te, te — beszélj csak fiam, — szólt
az anya, s reszketve sietett haza felé.
A mint fölértek a dombra, a ház előtt
álldogáló fiuk észrevették őket, s ujjongó
örömmel haladtak eléjük.
János nem mondhatott el semmit; de

azért az anya sejtett mindent, s midőn belépett a szobába, rémületes kifejezéssel tekintett az ispánnéra.
Takli ur lomhán, kusza szemekkel támolygott be, alig mert rátekinteni a kosárra,
még kevésbé népére, s hol ide, hol amoda
rakosgatott egyetmást.
Az ispánné gőgös, bár egy kissé tétovázó
arczczal ült az asztal mellett, azt hiszem
varrt valamit; férje köhögött, hol kisebbeket, hol nagyobbakat, és pedig bizonyos
meghatározott modulaczióval.Tán nem tudta
egészen, hogy miért teszi; de tette folyvást,
még azt is meg akarta magától egy darabig
tagadni, hogy a süteményes kosárra tekintett.
Hanem oda pillantott s keserű szemrehányásokkal tört ki szivében az igazságtalan sors ellen. Vádolta magát, hogy miért
nem küldte ő is inkább feleségét, vagy
elmehettek volna együtt. Ez utóbbi, bár
késői gondolatot, igen helyesnek találta. El
fognak menni holnap. A jágerháznak mégis
az övékének kell lenni; hát aztán egy művelt ispán, egy kitűnő grófi neveltetést nyert
gyámleány, az ő neje, nem birnák-e azt kivívni, a mit az a gyáva ostoba sivórivó
asszony bizonyosan kivisz, ha ők még egyszer közbe nem lépnek. Hanem közbe fognak lépni.
Csak egyétek azt a mindenféle lekotort,
kikotort, lesöpört, kisöpört asztalmaradékot,
— szólt magához hánykolódó elmével az
ispán — megálljatok csak!
Akart valamit mondani, de nem tudta
illendően kifejezni; csak térdeit dörzsölte.
— Igenis, holnap megyünk együtt, megyünk nőmmel!
V *

Az idő délután lassankint elborult, ugy
hogy 4—5 óra tájban majdnem egészen
sötét lett. Takli ur nem maradhatott a szobában, szemeit, melyek különben mindenkor
a lehető erősek voltak — ma ugymondá
sérti a homályosság. Kiment a folyosóra és
sétált folytonosan és pipázott szakadatlanul.
Talán ma történt életében először az, hogy
valami kedveskedéssel szándékozott meglepni azt az aprehendáló bolondos asszonyt.
— Abban állapodott meg tehát, hogy a gyerekekkel estére mégis csak elsétál az uraság kertje felé.
Takliné lefeküdt, szivét éles fájdalom
rohanta meg és titkon keservesen sirt. A
kosár süteménynyel nem igen gondolt senki,
fegfölebb János szólt néha egyik másik
szemtelenebb fiúra, ki már harmadszor is
bele akart markolni erőszakosan is
Az ispánné háttal ült, az asztalnak s egy
darab mákos kalácsot morzsolgatott, mely
nem tudom bizonyosan mikép juthatott birtokába. Különben a kalács a nagyobb formájuakból való volt, s az asszony oly ügyesen falogatta, hogy ha a kis Mancsetli ott
nem áll, előtte farkát csóválva és metszett
füleit a lehetőleg kihegyezve: az egész dolgot nem veszi észre senki.
György ur nem volt a szobában.
Este felé megindult a mester harmad
magával oly nyugodt szívvel, mintha valami
halottat kellett volna neki elénekelni valahol. Pista feltünöleg vidám volt, s nem győzött eleget beszélni a különbféle gyümölcsnemekről.
Ha néha visszatekintenek: lehetetlen
hogy abban a fehér kalapban azonnal föl
ne ismerjék az ispánt.
Haladtak biztosan, — mikor már egészen bealkonyodott, s egy kis csöndes eső
kezdett esni: Takli ur oda állt az árokra,
mint a fölhantolt sirdombokra szokott; kabátja alól kivett egy zsákot, azt egy kicsit
megrázogatta; Pistát előre küldte, Jóskát
pedig kiállította vigyázni.
- v

Az árok túlsó oldalán egy nagy szilfa
alatt állott Györy ur, és nézett figyelmesen. Nála is volt egy tarisznya s nem hiányzott keblében a bátor sziv sem: de eszén
hirtelen valami egyéb futott keresztül.
_ Hm! elmélkedett magában, most
megfoghatnálak, csak egy kis kerülőt kéne
tennem az erdő felé, beszólnom a kertészhez,
s akkor aztán majd meglátnátok, ki lakik a
jágerházban.
Ekkorra már Takliék beugrottak az árkon, Pista fönn volt egy körtefán; az érett
gyümölcs zuhogva potyogott alá, — a zsák
szembetűnően telt, s Jóska éles szemekkel
tekintett minden útra.
Egyszerre két vörös tarka kutya szökött
nyihogva a gyümölcsszedők felé.
— Utána Lapos, Bundás — kiáltott két
kertészlegény.
Az ispán futásnak indult; egyik kutya
hirtelen a sarkában termett s a kis szőke ur
sikoltva hadonászott fehér kalapjával.
Jóska az árokba lapult s mint a kigyó
kimászott az országúira, s onnan aztán a
mint csak lehetett, tovább futott.
Azt mindenki látja, hogy a gyümölcsszedés szerencsétlenül végződött.
Jóska ázottan, lihegve, jajgatva rogyott
anyja agyához.
— Jaj édes anyám, oda vagyunk, a papa
meg a Pista —
— Mi az? — kérdé János ijedten.
— Meg az ispán ur is —
Az ispánné erre fölült ágyában.
— Istenem mi bajuk? — kiáltanak egyszerre Takliné és János —
— Megfogták a kertészlegények,
— Hol?
— Ajtóváryék kertjében, pedig már tele
volt a zsák is. Bizonyosan az ispán ur
árulta el őket.
Györyné, — mint a kinek férje ezen ügyben mindenesetre, csak dicséretet fog érdemelni: nyugodtan fordult befelé.
A szegény mesterné leirhatlan kinok
közt virrasztotta át az éjszakát. Reggelre egészen kikelt arczából, még halaványabb, sorvadtabb lön; kékes szemei mélyen beestek,
ajkai megkékültek, s félholtan, — majd öntudatlanul feküdt az ágyon.
János zokogva virrasztóit egész éjen keresztül mellette, százszor is megbánta, hogy
elbeszélte azt a dolgot, s szegény édes anyját ugy megszomoritotta; vádolta magát,
hogy miért is tudott épen akkor menni be,
mikor apja az ispánnéval ölelkezett.
Oda borult édes anyjára és suttogva beszélt neki valamit sokáig, melyre a szegény
asszony mintha egy kissé megkönnyebbedett volna.
Felöltözött tisztességesen; Máténak, Gyurinak adott egy kis maradék kalácsot, Jóskát oda rendelte édes anyja mellé: s megindult félve, de bizodalommal.
A szegény fiu meglehetősen izzadt, egész
utón mondogatta magában a könyörgö beszédet. Minden óhajtása e rövid kérésben
Öszpontosult: oh ha az a jó isten megsegitene! így ért el az uraság udvarába.
Ott bizonyosan mindenki vigan lehetett,
a kémények füstölögtek erősen; a szolgálók
húzták a vizet; a favágó fejszéjével nagyokat vágott; a kocsis a szerszámokat tisztogatta; a többiek a lovak körül lehettek; a
kuka inas is megelégedetten végezhette foglalatosságait.
Egy darabig
ott ácsorgott
az istálló sar6
ö
kánál.
Az a kocsis, ki édes anyját szállította a
malom felé: azonnal megismerte.
— Hát maga, no mi baj? kiáltott hozzá
nyájasan, jöjjön csak, ne féljen attól a kutyától. Tisza t e ! ördög bújjék a hátad alá

eredj mindjárt arrább — jőjön csak erre az
— Maradj fiam, becsületes ember, elme
ifjú ur.
hetsz; mondd megédes anyádnak: nyugtassa
— Bizony öcsém — kezdett a beszédhez meg magát, majd gondolunk valamit.
a kocsis minden kérdés nélkül — azokat
János már a harmadik kastély előtt jároda csukták a Tálosné kamrájába. Nem tudom hatott, s Ajtóváry ur még egyre a mondotmit csinálnak velük. Hát a maga apja volna tak felett merengett. Sokféle terv jutott
az a mester? az a sovány fehér kalapos em- eszébe, kegyetlen büntető terv; de a szegény
ber, épen a múlt reggel járt itt, még azt hit- mesterné mindannyiszor ott állott előtte .
tük, hogy talán valami zsidó, valami gyapjú barna kopottas ruhájában, sovány arczával
vagy gabonakereskedő Szegről — mert on- könyes szemeivel s esdeklő szavaival. Hát
nan szoktak kijárni hozzánk, hát pedig no csak az ispánt, ezt a nyomorult élhetetlen
ni! fikom adta.
ördögöt s gonosz tehetetlen feleségét bünJános kérdést tett, hogy váljon be lehet- teti meg; — de hát a korcs részeséges mester, kinek gyerekeire annyi gondja sincs,
e jutni az urasághoz ?
— Nem tudom biz én — válaszolt az mint az ebnek kölykeire? Ezt legkeményebben meg kell büntetni. S járt, kelt
ember — aztán minek ?
fólebb-alább és tépelődött.
János a válasz helyett sirva fakadt.
Csöngettek.
Azt hiszem, hogy egy jószivü gyerek tizenöt éves korában ilyen esetben máskép
— Azokat a gazembereket állítsátok be
nem igen tehet.
hozzám.
— Sir, azzal bizony nem sokra megy;
Kevés idő múlva zörgés, lábcsoszogás
hát miért nem jött el édes anyja? azt szereti hallatszott a folyosókon. Jöttek a rabok.
az uraság.
Takli ur lépett be először; izzadt, fekete
— Beteg.
kóczos haja homlokára csapódott, barnaA kocsis nem kérdezte tovább, hanem a piros arcza szederjes szinbe csapott át; vilmint dolgát végezte, kötött egy másik kö- logó szemei, a mennyire lehetett, behúzódtényt, s oda vezette a fiút a folyosóra.
tak; fekete, vöröses végii bajusza szabad
— Arra menjen — bőké meg a kocsis a tetszés szerinti állást vett; hanem erős, széfiút — ott ül épen. S levette kalapját.
les, egyenes termete meglehetősen összeesett
János hasonlókép cselekedett, s az ura- voít.
ság felé tartott.
Minden mozdulatával elárulta, hogy ezt
Köszönt alázatosan, s kezet akart csó- az állapotot felette restelli. Illedelmes kökolni.
szöntés helyett egyet köszörült torkán.
— Micsoda, micsoda — mi baj gyermeHáta mögött állott fia Pista.
kem ? — szólt Ajtóváry ur s egyet igazodott
Ö biztos volt a felől, hogy megverik; a
nagy karos székén.
többivel nem törődött. Élénk kandi tekinteJános reszketett egy kicsit, de csak ha- téből inkább azt lehetne kimagyarázni, hogy
mar összeszedte magát; kiegyenesedett, s rá e jelenet épen nem hat valami zavarólag.
szelid arczczal fordult az őszes, s nem is A gyerek, ha érzi, hogy apja mellette áll,
olyan nagyon komor kinézésü uraság felé.
minden bajt igen hamar elfelejt.
— Könyörgöm alázatosan a nagyságos
A szegény megrémült ispánt alig birta
ur előtt, én Takli János vagyok, — annak az betuszkolni a kuka inas, mig ki nem küldasszonynak a fia, a ki reggel itt volt.
ték ott is állt háta mögött s teljes szivéből
— Annak a Takli mesternek a fia, a ki mulatott.
\
.
gyümölcsöt lopott?
Győry ur lehajtotta szerencsétlen szőke
S Ajtóváry komoran tekintett a fiúra.
fejét, megadta magát a szomorú helyzetnek
János lesütötte arczát, s félig sirva vá- és búsult keservesen, ő érezte, hogy tökélelaszolt:
tes ártatlan. Eszébe jutott, hogy szegény
— Én nem loptam; édes anyám sem.
gyermek korától fogva mennyi szerencsétlen— Micsoda csavargó emberek vagy- ségen ment keresztül, és sirt.
tok ti?
Az uraság haragtól villogó szemekkel
— Könyörgöm alázatosan, én nem va- tekintett rájuk.
gyok csavargó ember, csak egy szegény
— Hogy hívják magát? — rivalt először
gyerek; a professoraim megmondhatják, is az elgondolkozó mesterre.
hogy én nem követtem el soha semmit.
Takli ur egyik kezével a bajszába ka— Micsoda professoraid?
paszkodott és felelt egész elszántsággal.
— A szentpáli tisztelendő urak.
— Takli János.
— Hát mit akarsz itt?
Ajtóváry ur e név hallatára egy kissé
— Könyörögni jöttem édes anyám he- megcsöndesedett, kérdezni akart valamit —
lyett, a ki, ha betegen nem feküdnék: magát de másra tért át.
jött volna esedezní a nagyságos úrhoz. Én tu— Maga az a mester, a ki a jágerházban
dom, hogy nem tudom elmondani, a mi lakik?
akarok,'de édes anyám.
S a fiu zokogva
— Én vagyok, hanem tudom, hogy kirejtette arczát sapkájába.
vernek onnan. Bár csak oda se mentem vol— Hát mit akarsz, beszélj, — kiáltott na soha!
E feleletre lehetetlen volt, hogy Ajtóváry
Ajtóváry ur ingerülten, de nem rósz szívvel
ur egy kissé el ne mosolyodjék.
— hadd hallom. S behívta szobájába.
— Tudja-e, hogy maga — folytatá az
A fiu egész gyermeteg őszinteséggel
tárta föl apja gyöngeségeit, hogy megvéd- uraság — egy haszontalan korcs ember, egy ,
hesse anyját, s vádakkal állott maga test- elvetemedett férj, egy megromlott apa, egy
vérei s a körülmények ellen, csakhogy apja csavargó gonosztevő, ki nem szégyenli még
fiait is belekeverni a tolvajságba?
bűneiből letörölhessen valamit.
A mester kipödörte másik bajuszát ia,
Ajtóváry ur komor tekintete lassankint
elveszte zordságát, mindinkább belemerült tekintetét rongyos sáros csizmája orrára
a fiu beszédébe; egy szegény nyomorult szegezé és hallgatott nyugodtan.
családot látott maga előtt, hol nem is tudta
— Ha jól emlékszem — fordult Ajtóváry
volna hamarjában megmondani, ki tulajdon- ur az ispán felé — maga Györy József ur az
képen a bűnös.
ispán — s némi gúnyos tekintettel várta a
— Szegény ördögök! — mondogatá, s feleletet.
tovább hallgatta a gyereket.
Győry József oda támaszkodott a falhoz
Majd közelebb ment Jánoshoz, vállára fejét a tenyerébe rejté és zokogva válaszolt.
tette kezét, merően a szemébe nézett, s sze— Dehogy vagyok ispán, dehogy vagyok, egy szerencsétlen nyomorult földönlíden szólt:

n t,
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futó az én nevem, ki azért születtem a világra, hogy a boldog uraságok az én sorsomból tudják meg, hogy milyen az igazi
nyomoruság. Mindig az igazságot kerestem
teljes életemben, azért üldöztek mindenhol.
Most is — de minek mondjam, kérjem inkább,
hogy zárjanak el örökre, mert tudom — oh
én szerencsétlen! Minek is indultam ki hajlékomból, minek is akartam a nagyságos
urat megmenteni a kártól, minek is akartam
elmondani a kertésznek, hogy vigyázzon,
mert tolvajok törnek a gyümölcsfákra. Oh
minek avatkoztam én a más dolgába most
is — de mikor mindig a más javát keresem!
Elfogtak, gyalázatosán bebörtönöztek, engemet, ki oly ártatlan vagyok mint a nap. Vagy
kitalált én nálam csak egy szem gyümölcsöt is — de a szegénynek nincs a földön
pátronusa, a szegény hiába keresi az igazságot !
És a szegény ispán jajgatott tovább.

Ajtóváry ur kulcsárnéját, azt hiszem kellemesen lepetnék meg, hogy a vén fukar Tálosné helyett e hivatalos minőség a szorgalmatos és jó szivü Taklinéra van bizva.
Az egykori mesterné mindent elkövet
hogy e sok gonddal s igazságszeretettel járó
hivatalnak a lehetőleg megfeleljen.
A mint az uj vizsgálat elrendeltetett s a
foglyok szabad lábra állíttattak: az öregebb
Takli Jánosnak meghagyatott, hogy ö ezentúl ujabb rendelkezésig a hangosi munkások
mellett fogja vinni a pallér hivatalát. Hetenkint egyszer vasárnap délutáni négy óráig
bejöhet a kastélyba családjához s azután ismét a munkások mellé áll. Borrésze egyátalában elfogatik.
Az ifjabb Takli János folytatja iskoláit
a szentpáli tisztelendő atyák iskolájában. Az
öregebb Takli fizetéséből levonatik annyi,
a mennyi ezen ifjú taníttatására szükséges.
Pistának sokkal több kedve volt a mé-
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És Győryék? — Azt hiszem, az isteni
gondviselés ezóta gondoskodott ö róluk is.
Egy ^ismerősömtől haliám, hogy Győry ur
saját többszörös esdeklésére (roncsolt egészségi állapotából indulván ki) a silvanatuahoz
tétetett át ugyancsak az Ajtóvári-féle uradalomban. Egyébiránt ezt bizonyosan nem
tudom.

Lincoln gyilkosának elfogatása.
Hogy mily feneketlen örvénybe sodorhatja a
legszebb természeti adományokkal felruházott
embert a rendetlen élet s a féktelen vad szenvedély, annak egyik legszomorubb példáját az amerikai elnök gyilkosa, Booth, mutatja.
John Wilkes Booth (kinek minapi egyik
számunkban arczképét is közöltük) egy hires angol szinész harmadik, még pedig mint némelyek
állítják, törvénytelen fia volt. Az apa bizonyos
szenvedélyes kihágás miatt volt kénytelen Amerikába menekülni s nevezett fia már itt született.
Még alig volt ez több 26 évesnél, s átalában a fér- _

Lincoln gyilkosának elfogatasd-

Az uraság ily váratlan beszédre zavarba
és indulatba jött, kaczagott és erős léptekkel járt végig a szobában.
A rabok eltávolíttattak és körülményesebb vizsgálat rendeltetett.
VI.
A jágerház megint puszta; kitörött ablakán kényelmesen fütyöl be az őszi szél.
Üres az oly édes gonddal bebutorozott déli
oldal, S üres a szegény Takli-rész is. Se kiesi, se nagy; se öröm, se bánat; se trombita
se ének /
Hát a szegény T'akliék hol vannak? hát
az igazságkereső ispán hol szövi hálóit és
szép deli termetű fényes szemű felesége hol
gyönyörködik ékességében?
- Hát a kóbor madarak járását ki tudná?
Nem; őket most semmi esetre se lehetne
kóbor madaraknak mondanom.
Ha valaki nem restelné meglátogatni

szaros mesterséghez mint a kántorsághoz:
ugyanazért ö jelenleg a szegi árendásnál
inaskodik. Jóska, ki örökké kedvelte a fúrás- faragást: bodnár inas Gyékényen; egy
kicsit mai napig is ravasz ember.
A többiek otthon vannak.
Az uj kulcsárné lakása minden tekintetben a lehető legtisztább. Két szobája van —
erre vágyott volna teljes életében, de Pimpóson csak egy volt s az sem épen valami tágas.
Az első szoba valóban díszesen, bár egyszerűen van berendezve; az udvarra van két
nyílt magas ablaka, melyeken mindig elegendő világosság jő be; van egy harmadik
ablaka is, de ez már csak vakablak, s a szobának kertre hajló részén fekszik. El van
takarva függönynyel — s ha valaki e függönyt föllebbentené, észre fogná venni,
hogy ott mindig van egy tányér finom pecsenye s egy üveg jó bor — a vasárnaponkint hazatérő rósz férj számára.

fias szépség mintaképének tartották. Nem volt
igen magas termetű, de testalkotása igen kellemes benyomást tett. Dicsérték fényes nagy fekete
szemét, szabályos arezvonásait és sötétbarna haját, amellett roppant erejét. Lövésben, vívásban a
lovaglásban igen ügyes volt; mindig jo ízléssel
öltözködött, sőt nyugalmas pillanataiban tartózkodó és tisztességes volt viselete. Azonban szenvedélye nem ismert határt, midőn fel volt izgatva,
8 ez igen gyakran fordult elő. A szeszes italok
túlságos élvezete az iszákosságig fokozódott.
Megnyerő személyes tulajdonainál fogva kedvencze lett a nőknek s e mindig változó viszonyaiban
nem uralkodott szenvedélyein. Eleinte ő is szinész
volt s voltak szerepei, melyekben kitűnt több
amerikai város színpadain. Néhány évvel ezelőtt
torokbaj érte s kénytelen volt a színészetről lemondani. Az Amerikában most divatos petróleumüzletre adta magát, de itt nem tudott boldogulni,
sőt mint mondjak, nagyobb összeg pénzt vesztett.
Politikai tekintetben Booth vakon rajongó
pártember volt. Az észak ellen fellázadt rabszolgatartó déliekhez vonzotta rokonszenve. A rabszolgaságot szép intézménynek tartotta s egy levelében

azt irja, hogy az „oly áldás, melylyel Isten csak nak szidalmazott, a csűrből kijővén, megadta
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választott nemzeteket boldogit." Tudnunk kell, magát, hol azonnal békóba verték. Booth makaLapunk mai száma amerikai tárgyú képeké
hogy ő maga is egy déli államban lakott, hol elő- csul állitá, hogy irgalom nélkül agyonlő mindenkelő dolognak tartották, ha valaki a rabszolgatar- kit, a ki közelébe jő. Ennek folytán a katonák a kel telik meg. Szándékosan történik ez, hogy
tás mellett rajongott. Az ide vetődött szinész is csűr egy hasadékán kiálló szalmát meggyujtották az egymással összefüggő tárgyakat ne legyünk
hódolt e divatos szörnynézetnek, akár meggyőző- s a lángok tovább terjedtek, s megvilágiták a csűr kénytelenek elválasztani.
Mellékelt harmadik képünk a washingtoni u .
désből, akár gyermekes hiúságból, csakhogy őt belsejét. Ott állott Booth a közepén, majd eldobta
is előkelőnek, a jobb osztályok közé tartozónak magától mankóját s négykézláb mászott a lángok n. fehér ház (white house), a köztársasági elnök
tartsák. De azért midőn a köztársaság két része felé, hogy elfojtsa azokat, de már nem birt velők. lakásának rajzát tünteti fel, melyről oly gyakran
között az irtó háború kitört, Booth nem kötött Ismét visszatért a csűr közepére, 8 a mint ott fel- tétetik említés a lapokban.
kardot s nem lépett a harcztéren küzdők sorába. egyenesedve, fegyverrel kezében várta megtámaMidőn a szabaddá vált északamerikai állaAzért-e, mert nem volt elég bátorsága, vagy mert dóit és az elhatározó perczet, véletlen lövés tör- mok 1790-ben közös fővárost akartak alapítani:
már akkor más nagyobb tervek érlelődtek agyá- tént ; Corbett őrmester a csűr egy nyilasán át akkor Virginia és Maryland államok egy alkalban? bajos elhatározni. Annyi bizonyos, hogy ráirányzá fegyverét s főbe lőtte.
mas földtért ajánlottak fel e czélra. E tér a közigen izgatott, nyugtalan életet élt s igen gyakran
Az őrmester később azt állitá, hogy nem társaságnak csaknem közepén fekszik, s erre épífordult meg a lázadó hadsereg tisztjei között s akarta agyonlőni, csak vállán megsebesíteni. Az ez- tették a fővárost, melyet a függetlenségi háború
mindenféle csőcselék kalandorok társaságában.
redes, a lövést hallva, azt hitte, hogy Booth maga fő hőséről, Washingtonnak neveztek el. E város
Ujabb időben sokat tartózkodott a szövetség lőtte magát agyon, s azonnal besietett, a csűrbe, 1800 óta székhelye a szövetségi kormánynk és a
fővárosában, Washingtonban 8 hosszú készülődés hol Boothot még állva találta, kezében karabélyt kongresszusnak (vagy is birodalmi gyűlésnek.)
Washington városnak néhány emelkedettebb^
után itt érlelődött szomorú valósággá ama pokoli tartva.
Az ezredes tüstént átkarolta, majd a be- kiálló pontja van. Ezek egyikére építették a konterve, hogy a köztársaság második alapitóját, a
déliek lázadásának szerencsés legyőzőjét, az imá- nyomuló katonák vették át, az égő pajtából kivit- gresszus házát, az u. n. kapitoliumot; egy másik
dott Lincolnt egy szini előadás alkalmával a leg- ték, a harmatos fűre tették le a haldoklót; vizet a köztársasági elnök lakóháza számára lön kiszehoztak és sebeit kimosták. A golyó nyakát és hát- melve.
vakmerőbb ördögi kiszámítással meggyilkolta.
A kapitoliumban (melynek rajzát a V. U.
E világra szóló esemény részletei ismerete- gerinezét fúrta át. Néhány pillanatra magához
tért s néhány összefüggéstelen szót rebegett. egyik korábbi évfolyamában már szintén bemusek ; nem szükség azokat itt ismételnünk.
A. mint az orgyilkos Booth az elnöki páholy- „Hasztalan minden! Vége van! Vér, vér!" Utol- tattuk) tartja a kongresszus gyűléseit, s ez görög, nagyból a színrészt korinpadra ugthiai stylrott, éles
ben épült,
tőrt villonagyszerű
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testőrök
grófságban
egy magán álló tanyához ért. Itt akart megállapodni, hogy lába sebét ápolja, s néhány társával
a tanya egyik csűrében keresett menedéket. De
már nyomára akadtak üldözői. Baker ezredes,
egy 50 főből álló csapattal már ez első éjjel körülvette a csűrt. Nehéz álmaikból egy erős kéz
kopogása zavarta fel a nyugvó gonosztevőket.
A zörgetésre ezt kérdé belülről Booth: „Kik
Vagytok ? barátok vagy ellenségek ? Mi öten
vagyunk, s fegyverünk is van, hogy megvédjük
magunkat." Az ezredes tudtára adá, hogy a csűr
50 ember által körül van véve, s Booth és társai
legjobban tennék, ka kijönnének s vérontás nélkül
önként megadnák magukat. — Booth válasza itt
ás világos bizonysága volt az ő őrült elvakultságának. Ugy beszélt, mint becsületes, nyilt ellenfél; meg nem tört vakmerőséggel tisztességes
harczra, párbajra hivta fel üldözőit, becsületszav á
* emlegette, 8 eszébe sem jutott, hogy a legalávalóbb gonosztevő, orgyilkos.
A katonák utasítása az volt, hogy a bűnöst
.minden áron elevenen kerítsék kézre. Az ezredes
egyezkedni kezdett vele, s kijelenté neki, hogy
ha bizonyos perczek elmúlása után meg nem adja
magát, rágyujtatja a pajtát. Ez alatt Booth egyik
•társa, Harrold, kit amaz hangosan gyáva ficzkó-

só szavai voltak: „Mondjátok meg anyámnak, hogy
hazámért haltam meg. öljetek meg !"
SZÍVÓS természete sokáig küzdött a halállal.
Csak reggeli szürkületkor, több órai halálharcz
után adta°ki lelkét. Holttestét pokróczba varrták,
egy rósz talyigára tették s egy sovány gebével
vontatták Washington felé. Egy vén néger hajtotta a lovat 8 reszketve és jajgatva kisérte az
iszonyatos fuvart. Később gőzhajóra tették s ugy
vitték be teljes csöndben Washingtonba. Itt
hivatalosan megvizsgálták a holttestet s az egyén
ugyanazonosságát.
A következő éjjel, apr. 27-én ment véghez a
gyilkos szomorú temetése. Egy kis csolnakba ült
két ember, kik esküvel kötelezték magukat, hogy
Booth sirját soha senkinek föl nem fedezik. Ezek
vették magukhoz lepedő -burokba göngyölve a
holttestet s az éj homályában a Potomak folyóra
eveztek. Kevés idő múlva terhök nélkül visszaérkeztek. A holttestet a folyó egy helyén, melyet
nem tud senki, vízbe sülyesztették. Azt akarták,
hogy Booth sirját ne ismerje senki, hogy neve és
emléke, a mennyire lehet, végkép eltöröltessék.
Ez volt szomorú vége azon embernek, kit a
gondatlan nevelés, a rósz társaságok s a féktelen
szenvedélyek a kárhozat örvényébe sodortak.

hét bizonyos napjain
nem Őriznek, sőt inkább
a közönség látogatásának tárva nyitva áll.
Átalában Washington, az Unió egyéb gyorsan emelkedő s terjeszkedő városaihoz mérve,
aránylag kis város maradt, a mit onnan magyarázhatni, hogy köztársaságokban a kormány székhelye nem bir oly vonzerővel, mint a fejedelmi
székvárosok a monarchiákban.

Mult századbeli magyar hősök.
4. Gróf Hadik András.
Futaki gróf Hadik András, tábornagy, titkos
tanácsos, a hadi tanács elnöke és Bácsvármegye
főispánja, a Csallóközben született 1710. oktob.
16-án. Ifjú korában a tudományokra leyén nagy
kedve, a jezsuita-rendbe akart lépni; azonban
atyjának, ki a hadseregben százados volt, rábeszélései folytán a katonai pályára szánta magát.
1732-ben mint zászlótartó állott be a Dessewffy
huszárezredbe; szolgált Eugen herczeg alatt a
Rajnánál, és 1734-ben Philipsburgnál több kisebb
és mérföldekre kiterjedő elő-őrsi czirkálásoknál
mutatta ki ügyességét.
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A török háborúban a kroczkói ütközetben ő
ftzoritotta legjobban az ellenséget és igen vitézül
viselte magát. A következő harczokban a francziák ellen, a Rajnánál Németalföldön, és a poroszok ellen, fokról fokra gyorsan emelkedett. Már
1744-ben ezredes volt a Beleznay- (akkor 10.
számú) huszárezrednél. Ez évi októberben Wormsnál tünteté ki magát, és még inkább 1748. márcz.
15-én azOp-Zoomihegyeknél mármint tábornok,
midőn az ellenségnek egy nagy őrkiséretét felyerte és szétszórta. 1753-ban egy huszárezredet
kapott, mely 1767-ben újra szerveztetett.
A hétéves háború alatt a második hadjáratban Hadik már mint altábornagy csatázott Holzbergnél és 1757-ben októberben a berlini hires
bevonulást tartotta. Mialatt t. i.II.jFridrik Naumburgnál a francziák és a birodalmi sereg mozdulatait figyelé, és magát a bajor herczegtől elszakitá, a brandenburgi és berlini országút fedezetlenül nyitva maradt. Hadik kapott az alkalmon,
3160 emberével, 1160 lóval és 6 ágyúval Lübken
és Königswüsterhausen-en keresztül egyenesen a
királyi székváros felé tört, hová októb. 16-án a
királyi erdő fasorai árnyában észrevétlenül megérkezvén, a sziléziai kapu előtt állott meg és azonnal a hadi sarczot követelte; s miután ez késett,
minden halogatás nélkül a Slezák-kapura és a
Spree-hidjára rohamot intézett. Minden, a mi a
város védelmére szolgált, semmivé lett. Hadik
235,000 tallér hadisarczot vett föl, s egyszersmind
annak bizonyítékául, hogy a porosz fővárosban
Tolt, Mária Terézia királyasszony részére Berlin
város czimerével bélyegzett két tuczat női keztyűt szerzett, és ekép 24 órai birtoklás után el
hagyá Berlint dicsőséggel, melyet hadosztálya
magatartásával kiérdemlett; ugyanis a porosz
uralkodó család az esemény első hirére Spandauba
indult, és igy Hadikot tetteiben semmi hódolati
illem nem gátolá, mig más részről a város iránt
tanúsított kímélete által annál több dicsőséget
aratott. Azonban Hadiknak különben is sietnie
kellett, mert a Dessaui herczeg csak egy napi járásra állott tőle. A mily eszélylyel megválasziá ő
a megrohanás idejét, ép oly ügyesen rendezé most
visszavonulását, a nélkül, hogy magát akár a berliniek által remélt segély-hadosztálylyal, akár
pedig a Szászországból előre siető királylyal való
találkozhatás veszélyének kitette volna. Már okt.
23 án ismét a császári hadsereghez csatlakozott.
E kitűnő tetteért Hadik a Mária Terézia
rend nagykeresztét kapta s azonfelül, minthogy a
hadi sarczot nem magának szerzé, a királyaszszony, kinek e ritka önzetlenség igen tetszett,
Hadik részére 3000 aranyat utalványozott.
1758. márcz. 5-én lovassági tábornokká neveztetett. Az 1759. évi hadjáratban a birodalmi
hadseregnél vett részt, és a tartalék-osztályt vezénylé. Gubennál nem volt szerencsés. Azonban
miután a tétlen Serbelloni altábornagyot visszahívták és a birodalmi hadsereg vezényletét neki
adták át, Hadik e bizalomnak — a leghíresebb
hadvezérnek Henrik porosz herczegnek ellenében
is — tökéletesen megfelelt, mint erről 1762. oktob. 15-éről a freibergi csata tanúskodik.
A békekötés után 1763-ban Budavár parancsnoka lett; 1764-ben Erdélybe a hadi és polgári kormány vezetésére királyi biztosul, és nem
sokára ezután a karloviczi gyűlésre elnökül küldetett, mely megbízásokat közmegelégedésre teljesítvén, jutalmul Futakra kir. adományt nyert.
1776-ban Bács vármegye főispánjává neveztetett,
és közvetlen erre II. József császár által római sz.
birodalmi grófságra emeltetett ülés- és szavazatjoggal a sváb lovag rendnél. Már 1772-ben
Lengyelország felosztásakor Galliczia hadi és
polgári kormányzója volt, és ezen magas méltóságot mind a fejedelem, mind a nép megelégedésére
viselte.
1774-ben tábornagygyá és a főhaditanács
elnökévé neveztetett, ezen hivatalát is kitartó
buzgósággal viselte. 1778-ban a porosz háború
kitörésekor II. József császár elmenetele után a
fősereg parancsnokságát vette át, és a tescheni
béke után ismét a főhaditanács elnöki székébe ült.
A má«odik török háborúban (1789.) II. József császár reá bízta mint fővezérre a főhadsereget, melynek Belgrádot kellett ostromolnia; azonban az előnyomulás közben Hadik betegágyba
esett, mi reá nézve főleg előhaladt kora miatt igen
nagy ápolást kivánt. Ezt teljesité is a császár, ki
az ősz vezért igen hízelgő dicséretek és egészségéről gondoskodó nyilatkozatok között hivá viszsza a hadseregtől, hogy őt a főhaditanácsnál
ismét előbbi állomására helyezze. Belgrád elestét,
melynek bevételét tervben ő készité elő, — még
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megélte, azonban II. József császár halála, kinek
halálos ágyánál jelen volt, és annak a hadseregtől
elbucsuzása annyira meghatották az öreget, hogy
ismét belebetegedett, és nem sokára, mart. 11-én
1790-ben meg is halt, azon közelismerés által kísérve sírjába, hogy mind a béke, mind a háború
idején egyenlően nagy érdemeket szerzett. O azon
ritka tünemény volt, ki e kettős czélra a sorstól
nem csak elegendő észtehetséget, de a szükséges
hosszú életkort is megkapta.
Hadik huszonegy hadjáratban vett tevékeny
részt, és századosi kora óta naplójába minden hadi
vállalatait bejegyezvén, ebben a hadtanra vonatkozó legfontosabb és legderekabb tanulmányait
hagyta hátra.
5. Gróf Rhédei János.
Kis-rédei gróf Rhédei János tábornok, régi
magyar nemes család ivadéka, Erdélyben született. Katonai pályáját 1733-ban kezdte, s a török
és örökösödési háborúkban annyi érdemet szerzett, hogy 1752. évi májusban az 51. számú ezredben őrnagy, a hétéves háború kitörésekor
pedig a 31. számú Haller-féle gyalogezredben
alezredes lőn. A schweidnitzi ostrom alatt az első
éjjel Rhédei 12 gránátos századával a futóárkok
fedezésére volt rendelve, s azt eszközlé, hogy a
munkások munkájokat 700 ölre terjeszthetek; a
következő reggelen az ostromárkok lövéskészen
állottak. Ennek folytán a főrohamot Rhédeinek
kellett 3 gránátos-századdol a striegaui erőd ellen
megkezdeni s azt lajtorják segélyével meghágatni.
Ez 1757. nov. 11. és 12-ke köí-ti éjjel történt. A
mint Rhédei csapata közelgett, az ellenség jelt
adott, s nagy lőn az osztrák sereg meglepetése,
midőn minden aggály nélküli előnyomulásukban
egyszerre csak golyózápor által fogadtatva, egész
soraik leterittettek, s e közben lábaik alatt a föld
mennydörgő robajjal megnyílva, az elrejtett aknákból kitörő tűzözön a gránátosok százait elevenen temeté el. Az éj vastag sötétsége, a lőpor
fojtó gőze csak növelek az éj borzalmait, és az
elesettek által soraikban okozott rés zavarba
hozta a csapatokat.
Azonban Rhédei el nem veszté lélekjelenlétét, bátorságát, a mindent elkövetett, hogy a megrettenteket fólbátoritsa, a szétszórtakat összegyűjtse, rendbeszedje és egy uj támadásra felvillanyozza ; igy foglalá el a glacis emeltebb részét
és a külső erődöket. Az elősáncznál az ellenség
golyózáporral és szuronynyal fogadá, és kétségbe
esve védte magát; azonban Rédei és gránátosai
vitézsége itt is győzött. A poroszok futásnak
eredtek, a mieink a sánczokat megmásztak, a pallizádokat és egyéb erőditvényeket leronták, és a
külső erődbéli ágyukat az ellenség ellen forditák.
És most már a leapadt csapat a fallal erősített
sokkal mélyebb fősáncz előtt állott, mely a belső
vármüvet a külső erődöktől elválasztá, és melyen
még eddig a lövések semmi rést nem nyitottak.
Azonban a hősiesség előtt semmisem látszik lehetetlennek. Magukkal czepelt létráikat leeregeték
a sánczokba, azonban szerencsétlenségökre azok
rövidek lévén, a helyett, hogy a sánczokat meghághatnák, Rhédei és gránátosai a legnagyobb
rendetlenségben lebuknak a sáncz árkába. Ujabb
előnyomulás lehetetlenné lőn. A derék gránátosoknak meg kellett elégedniök azzal, hogy a belső
erődben levő ellenséget golyóikkal nyugtalanitsák, mig őket az ellenség tüze minden oldalról
fedezetlenül érte.
E kínos helyzetben kellé Rhédeinek és embereinek maradnia mindaddig, mig a másik hátramaradt három csapat Schweidnitzot megvevé, s a
poroszokat feladásra kényszerité.
A boroszlói csatában Rhédei szuronyszegezve
foglalta el az ellenség sánczait, és ép oly vitézül
tünteté ki magát a következő évben Domstadl-nél.
Érdemeiért a Mária Terézia-rend kis keresztjét
kapta, 1758. aprilban ezredes lett, és 1760-ban a
m. kir. testőrséghez tétetett. Itt lőn 1761-ben
tábornok (vezérőrnagy) és ez állomásán halt meg
Bécsben 1768. évi január 10-én.

Réri Balogh Ádám kardja.
A Zala-Bérről származó Béri Balogh családnak kétségkivül leghíresebb tagja Ádám, Rákóczi dandártábornoka vala. Ezen, ugy kitűnő vitézeégéről, s állhatatos magyarságáról, mint szomorú végéről történetileg nevezetessé lett férfiú a
XVII- század második felében, vagy tán utolsó
negyedében született, s birtokos volt Tolna-, Vas-,
Soprony- és Somogy vármegyékben. Tudományos

311
kiképeztetést nyervén, miután iskoláit elvégezte,
ifjú korában a török ellen katonáskodott, majd a
karlóczi (karloviczi) béke megkötése után megyei
hivatalt vállala; igy tudatík, hogy a XVIII-dik
:
század első éveiben Vasvármegyében főbiró volt.
Ez időbe esik házassága is Festetits Juliánával, a
dus Festetits Pál egyik leányával.
Mihelyt I I . Rákóczi Ferencz háborújának
lángjai Balogh sógora Sándor László által az.
1704. év első napjaiban tul a Dunára is át kezdenek harapózni : Béri Balogh Ádám kivoná
pihentetett kardját, s a népszerű férfiú oldala
mellé annyian sereglének rögtön, hogy már 1704.
január havában megalakithatá, sőt harczba vezethété kemenesaljaiakból (Vas), és somogyvármegyeiekből álló lovas ezredét. Ezredes-kapitányságra való kineveztetését Rákóczitól csakhamar
megkapta, s egyike lőn ugy szerénységre mint
vitézségre nézve a kuruczság legelső ezredeseinek.
Dunántúl pedig unokaöcscsén az egy hires Bezerédi Imrén kivül épen senki sem múlja vala őt
felül. Egyremásra aratta a győzelmeket, ugy Károlyi Sándor, mint Bottyán János, vagy Eszterházy Antal vezénylő tábornokok alatt. Ausztrianak, Styriának és Horvátországnak valóságos ostorává lőn.
Nem czélunk itt elősorolni Balogh Ádám
csatáit, folytonos emelkedését, kivivott bajnoki
hirét: csak egy-két diadaláról emlékszünk rövid
szóval. 1705-ben Bottyán alatt a balszárnyat ővezérlé, s miután ezredét Tolna- és Baranya-vármegyebeliekből kiegészité; bevette Pécset, Siklóst; majd több vezértársával együtt Kőszeget
ostromlá meg; betört Bottyánnal Ausztriába, 8.
az év vég napjaiban Bruck falai alatt a bán horvátjait megveré. 1706-ban egyik fŐmegnyerője
volt az egervári fényes győzedelemnek, hol az
ellenfél tábornoka Heíster maga is rabul esett,
minden ágyúival, táborszereivel egyben, 3000 emberének elvesztével. Ez ütközetben Balogh Ádám.
Bezerédivel versenyezve harczolt, 1707-ben egyebek közt Győr alatt ejtett nagy csapást a császáriakon, ugy, hogy egész haditervöket megváltoztatni kényszerülének a váratlanul jött vereségmiatt. Ugyanezen évben kétizben hódított Styriában, a hol várakat is vett be, Bottyánnal s Beze-rédivel. A következő 1708-ban viszont Ausztria
érzé meg pusztító keze súlyát, de megérezék különösen a ráczok, a kik közül 1708. sept. elsején
Tolnában Kölesdnél 5000-et vágatott le. Ezen
nagyszerű diadalát Baloghnak — mely által a
dunántúli kuruczság ügyét megmenté — részletesen leirám e becses lapok 1864-dik évi folyamának 30-dik számában „A kölesdi harczról" czim
alatt. Azért oda utalom vissza az olvasót. — Említettem volt a nevezett czikkben, hogy Béri Balogh Ádámot e győzedelmeért Rákóczi dandártábornokká nevezé ki, s gyönyörű diszkarddal
ajándékozá meg, mely leányági utódjai egyikénél
ma is meg van; egyúttal óhajtásomat fejezem ki:
vajha e becses történeti ereklye rajza, a „V. U."
számára beküldetnék!
Szerény szavam nem hangozék el a pusztá»
ban, mert Szabó István fényképész hazánkfia,,
a tulajdonos Forster Zsigmond ur engedelméből lefényképezé a nevezetes szablyát, melynek
rajzát ime ezennel bemutatjuk.
E kardot hagyomány szerint XlV-dik Lajos
franczia király küldötte 1707-ben az ónodi országgyűlés alkalmára szövetségesének Rákóczi Ferencz
fejedelemnek; s valóban a kard franczia felirata
francziaországi eredetre, s ezüstjének ritka műizléssel készült domborművei párisi udvari ötvöa
vésőjére emlékeztetnek. Annyi mindenesetre áll,
hogy a kardnak tömör ezüst markolata s hüvelyének egyéb ezüst részei izlésteljes virág lombozat- s egyéb ékítményekkel remekül vannak boritva, hogy a penge dúsan aranyzott, s ép oly
díszes mint vívásra alkalmas és erős, — szóval
mesteri mű. A penge hátrészének vastagsága s a
rajta végig húzódó vércsatorna is mutatja, hogy
egyszersmind csatakardnak készült, és mutatják
az élén látható csorbák, miszerint Balogh Ádám,
használá is, későbbi ütközeteiben.
Egyébiránt a kard alakjára nézve görbe, de
nem túlságosan: azaz török-, hanem magyarmódra; külsejének ezüsttel nem borított része
most már meglehetős kopott de annál érdekesebb
— minthogy régi — czápahal-héjjal van be vonva.
Hossza az egésznek mintegy három lábnyi, markolatja hét hüvelyknyi, a két kardkötő-karika
ezüstje 2 és '/* hüvelyknyi, végre a kard alaó
részén levő ezüst 10 hüvelyknyi hosszúságú,
_ átmérője pedig I5 / 8 hüvelyk (Szabó István up
mérései szerint, mert alólirott is figyelelemmel
megvizsgálá ugyan, de pontosan meg nem mérte.)

Aczélán aranyzott betűkkel mindkétfelől ez néhány órai szórakozásban, a nagyerdő zöld öt helyen mulatnak igy. Mindenütt élénkség, zajos öröm.
bevésve: „Ne me tirt pas sans Raison, ne me lomdjai alatt.
Amott egy őszbecsavarodott, derült arczu
A cselédség, mely évi bérének hátralékát
temette po>nt sans Honneur." (Ne vonj ki ok
czivis
a szekéren köszöntgeti kulacsával mellette
gazdájától
kikapta,
ünnepi
öltözetben
siet
ide,
•.nélkül, de vissza se tégy becsület nélkül.)
szerezvén magának egy jónapot, uj erőt merítve a ülő szomszédját, komáját s komaasszonyát. Külömunkásságra, mielőtt uj gazdájához beállítana. nös, hogy a debreczeni ember, ha kirándul a
Már a délelőtti órákban lehet látni egyes zöldbe., csak addig száll le üléséből, mig lovait
családokat, szekereken s talyigákon kifelé sietve. kifogja 8 megbékózza; aztán visszaül helyére,
Mondanunk is alig szükség, hogy a mulatság fő- szekéren várakozó hozzátartozóihoz, hol a gyétényezője és kelléke, a szekér-derékból nincs kény-ernyő alatt gond nélkül élvezik a tarisznya
kifelejtve. Ott vesztegelnek tarisznyákban a leg- és kulacs tartalmát.
De ki tudná mind egyenkint csak vázlatban
jobb egyetértésben: kalács, pecsenye s közvetlen
szomszédságban e kedves harapnivalókak egy pár is adni ez eleven tarka képeket, melyek itt a szem
előtt elvonulnak?! Ki hűbb képét óhajtja birni a
kulacs és csobán, megannyi bufelejtetö.
A nagy többség azonban csak a délutáni debreczeni népmulatságnak, vegye magának azt a
órákban, isteni tisztelet után indul. Ilyenkor már kis fáradságot, sétáljon kj — vagy a mi kényelcsakúgy hullámzik a nép a péterfiautczán keresz- mesebb, — ha t. i. módjában van, — kocsizzék ki
pünkösd másodnapjának délutáni óráiban a nagytül s élénk látványt nyújt a szemlélőnek.
Kövessük a tömeget s tekintsük meg Debre- erdőre, s az itteni halvány másolatnak eredetijét
szemlélendi.
czen népét ártatlan mulatságaiban.
E pünkösdi népmulatság még arról is neveA fördőház udvarán már szól a zene; de ha
valaki a népet itt keresné, csalódnék: mert itt zetes, hogy itt nem egyszer köttetnek oly tartós
csak azokat találja, kik a népmulatság megszem- szivviszonyok, melyek borforrás után, a lelkiatya
lélésére rándulván ki, pillanatra állomást tartanak, által megerősittetvén, csak ásó-kapa által bontatpár pohár savanyuvizes bor elfogyasztása végett, nak fel.
A mulatságnak az alkony vet véget, amikor
mielőtt az erdő mélyébe hatolnának.
A falakon kivül a természet kék boltozata a napi zaj elnémul, a zene megszűnik s a beállott
alatt keressük a nép különböző osztályait. Mielőtt csendet a lombok közt a fülemile bájoló éneke
(„Hortobágy")
azonban a fürdőház helyiségeit hátunk mögött szegi csak meg.
hagynók, tekintsük meg előbb annak környékét.
Szemünket a közelben néhány gyékény sátor
vonja magára, hol a mézeskalácsosok kinálják
EgyTcleg.
áráczikkeiket, melyek körül vidám képű suhanA kard pengéje.
czok sereglenek, szivük kegyelteinek a delicatesse
** (Az osztrák államadósság) 1864. végével
e neméből vásárlandók. Kis távolban e helytől a tett összesen 2.600,994,469 ftot, 116.713,581 frt
bélés és pereczárusnök, kalács- és pecsenyesütő- évi kamattal. Ebből 1,765.804,291 ft kamatozó,
nők, telt kosaraikat kinálgatják azoknak, kik a 29,383 frt kamat nélküli része a bizonytalan viszszekerezés comfortjában nem részesülhetvén, élés- szafizetésü adósságnak, 606.424,036 frt kamatozó,
ládát s tarisznyát magukkal nem hozhattak. Tá- 228.736,758 frt kamat nélküli összeg pedig a
volabbról hangos kintorna- és dobszó üti meg meghatározott időben visszafizetendő adósságok
füleinket. Tekintsünk el ide is. A nem épen mes- közé tartozik. Az ide nem foglalt földtehermentetermüveket játszó kintorna s az azt kisérő dobszó, sitési adósság 522,220,268 frt, 26,114,013 ft kakioszk-szerű épületből tör elé. Egy cseh földi s mattal. Az 1864. deczember végére lejárt, de ki
kedves életpárja csikarja ki ezen — az andal- nem fizetett kamatok összege tett 26.431,006
gásra épen nem gerjesztő hangokat. Nagyon kö- forintot.
zel kell hatolnunk, hogy valamit láthassunk;
— (Az emberi nem.) Az Abeille medicale szemert e rögtönzött ponyvafedelü épitmény, a deBalog Ádám kardja (a kurucz
rült arczu ifjak és leányok százai által vetetett rint a földön 1288 millió ember lakik. Ebből 369
világból).
körül. Pár könyöktaszitás s nem épen kellemes millió a kaukázi, 528 millió a mongol, 190 millió
Balogh Ádám kölesdi harcza után még két súrlódás után elvégre czélnál vagyunk. A fedél az aethiopi, 1 millió az amerikai és 200 millió a
évnél tovább küzdött Rákóczi mellett súlyos har- alatt malomkerékalaku alkotvány tűnik elénk, malaji fajhoz tartozik. A föld népessége 3604
•czokat, mignem 1710 végén, a szegszárdi szeren- melyek széleire, kocsik, falovak, tevék, oroszlánok, nyelvet beszél és 1000 különböző vallást követ.
csétlen csata után, fakó lova alatta öss^erogyván, griffek stb. alkalmazvák. E mulatság nemét, — Egy esztendő aJatt mintegy 33,333,333 ember hal
elfogatott. Budára vitték, ahol is midőn Rákóczi- melyet a németek ,,Ringelspiel"-nek nezeznek — meg. Ebből egy napra 91,954, egy órára 3730,
tól sem nagy Ígéretekre, sem fenyegetésekre elál- népünk ezelőtt csak a vásári alkalmakkor élvezé; egy perezre 60 haláleset jő. Tehát minden másod
lani nem akarna: a haditörvény halált diktált fe- most azonban már a pünkösdi népmulatságnak is perezben egy ember múlik ki a világból. Ezen fojére. És igy a hires hős pártfeleinek minden tilta- egyik nélkülözhetlen kellékévé vált. Épen most gyatkozást a születések hasonló száma pótolja ki.
takozása daczára, Pesten lefejeztetett, az 1711 év szállanak be az emiitett kocsikba a konyha lei- Az ember élettartamának átlaga 33 évre tehető.
elején, a midőn a szatmári békealkudozások már szabadult szépei — a szakácsnak és a szolgálók. A föld lakosságának egynegyede a 7-dik, fele a
A felnyergeit falovak, oroszlánok s tevéknak szin- 17-dik életév elérése előtt hal meg. 10,000 ember
folyamatban voltak.
Balogh Ádám utódai e gyászeset óta fakó tén nem kell sokáig gazdára várakozni; a fiatal- közöl csak egy éri el a 100 évet, 500 közöl csak
lovat sohasem tartanak, mert a családra szeren- ságból azonnal kitör a lovagiasság szelleme s egy a 80 éves, és 100 közöl csak egy a 65 éves
fölkapaszkodik a csakhamar körben forgó pari- életkort. A fegyverfogható férfiak száma egy
csétlenséget hozónak hiszik.
pákra. Ekkor jelt ad a dob és kintorna, melynek nyolezad részét képezi az összes lakosságnak.
A kölesdi győzelem emlékét pedig: a gyö- egyhangú zenéje mellett mozgásba hozatik a gé- Vallásfelekezetet illetőleg keresztyén van 335
nyörű, XIV Lajos, illetőleg Rákóczi és Balogh- pezet s a körutazás szédülést okozó gyorsasággal millió, zsidó 5 millió, ázsiai vallásokat követő
féle kardot drága ereklyeként őrizik az elbukott veszi kezdetét és tart mintegy 10 perczig, a mi- 600 millió, muhamedanus 100 millió, és pogány
hős vezér unokái, és a kard átalában egész Tolna dőn ujabbak foglalják el az élvnyujtó üléseket. 200 millió. A keresztyén tömegből 170 millió a
vármegyében oly tiszteletben tartatik, hogy a me- Odább a kutnál a magas fához kötél van erősítve római, 76 milló a görög és 80 millió a protestáns
gyének több főispánja — pl. gr. Eszterházy Ká- melyen kötéltánczos mutatja be nyaktörő légi egyházhoz tartozik.
roly — e pompás és emlékezetes fegyverrel olda- útját.
— (Gyapot-termelés Francziaországban.) A
lán örökitteté meg magát — olajfestményü arczképben — a szegszárdi vármegyeház teremé száMost pedig menjünk tovább. Zöld galyból régi közmondás, hogy rendszerint azután fedjük
mára.
készült térés sátor alatt a pincze-korcsma előtt be a kutat, midőn már valaki belehalt, legújabtánezoló
fiatalság vonja magára figyelmünket. Itt ban is az ismeretes gyapotszükségnél, megvalóA kardmarkolat és hüvely ezüstrészeinek faa
nép
szegényebb
osztálya mulat: a napszámosok, sult. Már 20 év előtt figyelmessé valának az angol
íagványai oly szépek és hosszú mesterséges muncsikósés
juhászbojtárok,
Jellemző, hogy az itt gyárosok téve, hogy a bő esztendők után még
ka mellett nemes ízléssel vannak kivésve: hogy e
mulató fiatalság, hölgyek nélkül tánezol, pedig megjöhetnek a szűk esztendők, azaz hogy oly
•diszmü a jelenkor legmesteriebb e nemű készít- csakúgy vásik a lelke azokra a mosolygó fehér- idők állhatnak be. midőn a gyapot tartományok
ményeivel is bátran kiállja a versenyt. Tehát a cselédekre, kik ott körben állva szemlélik a tán- el lesznek zárva a fonó- és szövő- gépek elől; de
történelmi érdek benne a műbecscsel párosul.
ezot! Hiába! ez ily nyilt helyen nálok nem igen ők ezen intő szózat előtt makacsul elzárták füleiThaly Kálmán.
szokás s a társadalmi illemszabályt sértené meg, ket, annyira, hogy a végzetes „már késő" beköki itt valamely leányt tánezra kérne, a nélkül, vetkezett. Oak midőn ezen jóslat bekövetkezett
hogy fölhívásának eredménye lenne, bárha a és az összes gyapotipar ugyszólva az elsűlyedés
Pünkösd második napjaDebreczeiibeii. példabeszéd azt tartja: „Könnyű Katót tánezra torkolatához érkezett, kezdik a legkülönfélébb
erőkodéseket, hogy az összes iparos népek házvinni"! . . .
Alig van az évben nevezetesb- s Debreczen
Egyébiránt, ki az eredeti alakjából ki nem tartásának ezen oly nagy fontosságú anyagáért,
népére ^ nézve nehezebben várt s örvendetesebb forgatott szép magyar tánezban akar gyönyör- melynek főforrása bizonyára sok időre ki lesz
nap, mint pünkösd második napja.
ködni, az csak ide jöjjön s egész szeplőtlenségé- apadva, pótlást szerezzenek. Sőt különböző európai országok azon reményben élnek, hogy idővel
Vidám népünnepély napja ez, mely annál ben föltalálja azt.
a gyapottermelő országok sorában vigklhatnak
elevenebb, zajosabb, mivel évenkint csak egyetlen
Beljebb hatolva, az erdő mélyében az iparos
helyet. így csak közelebb törtn-i. ,IE is, hogy a
egyszer jó elé.
és vagyonosabb polgár-ifjak és leányok serege
société d' agriculture Vaucluseben tetemes menyA népünnepély színhelye a „nagyerdő." A tánezol. Itt már polgáriasultabb nézetek uralganak, nyiségü georgiai és louisiánai gyapotmagot oszfóldmivelő-s az iparos osztály, mely egész éven át molyek legyőzik azon nem indokolható álszemér- tott ki, mely Avignon környékén vettetett el. K
a mindennapi élet prózai gondjaival küzd: e na- met, mely törvénynyé vált, hogy az ifjaknak táncz kisérletektől teljes eredményt várnak.
pon feledi az aprólékos gondokat, bajokat — s közben ne lehessen a leánykák karcsú derekát
családostól siet a nagyerdőre, kárpótlást keresve átölelni. A különböző iparos-osztályok ifjai, négy•
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A „Vasárnapi üjság" jövő félévi
folyama.
Szabad legyen lapjaink tisztelt olvasóit utólagosan figyelmeztetni, hogy a jövő félévre szóló
előfizetési felhívásunkat már jun. 4-i számunkkal
szétküldtük s örömmel veszszük észre, hogy azok
egy része, örvendetes megrendelésekkel megterhelve, már kiadó-hivatalunkhoz vissza is érkezett.
Annál nagyobb örömmel szemléljük ezt, mert
midőn felhívásunkat szétbocsátottuk, némi aggodalommal néztünk ugy-ezen,mint a többi irodalmi
vállalatok jövője elé. A nehéz idők súlyát évek
óta érzi az irodalom is, s néhány hét előtt, midőn
az időjárás mostohasága már-már kétségbe ejté a
földmivelő ország lakosainak legnagyobb részét,
midőn az üzletpangás és a keresetforrások megszűnése ismét átalános panaszokat idézett elő —
azon napokban mi is a reménytelenség küszöbén
állottunk. Istennek hála, az idők azóta jobbra
változtak! A gazdaköszönség könyörgéseit meghallgatá az ég, s a mezők zöldjének fölelevenedésével fölmerültek ismét a jobb remények s
vidámabb, élénkebb lett a hangulat az élet minden osztályaiban. S ha az ég továbbra sem vonja
meg áldását, s a mellett még azon biztató uj kilátások, melyek legújabban e haza politikai láthatárán is m«gnyiltak, szerencsésen megvalósulhatnak: akkor bizton hiszszük, hogy nem sokára
ismét visszatérnek azon jó idők, midőn életkedv,
vidámság, vagyonosság, áldozatkészség és tettekben nyilvánuló közszellem oly kedvezően jellemezték 8 magyar embert.
S akkor bizonyosan a most elhanyagolt irodalomra is rávirradnak ismét a régi szép napok.
Mert az irodalomnak, hogy gyönyörködtessen és
használjon s feladatait hiven teljesíthesse, ápoló
résztvevő kezekre, s mint a mezők virányának,
áldásos esőre van szüksége. S azért kérjük azokat,
kiknek szomjas földjei számára végre megnyíltak
az egek csatornái, hogy az irodalom epedő hantjaitól s azok munkásaitól se fogják el az áldást,
a melynek osziogatása hatalmokban áll.
Az uj félév beálltával ismét egy pár jóravaló
magyar időszaki közlöny torát fogjuk megülni
melyek kimultát őszintén sajnáljuk; s támadnak
ismét uj vállalatok, melyek jövője bizonytalan.
A „Vasárnapi Újság" régi megtörhetlen bizalommal lép ki politikai testvérlapjával együtt a
sorompók közé. Munkatársak hosszú névsorával,
hallatlan meglepetésekkel és nagy Ígéretekkel
előállani nem szokása; de minden erejével azon
van, hogy minden száma olvasóinak érdekét felébreszsze, a lap régi jó hirét fentartsa, s helyét az
irodalomban betöltse, önmagához hiven, becsületesen.
Azon reményt tápláljuk, hogy most is, mint
máskor, minél számosb megrendeléssel fogja megörvendeztetni vállalatunkat az olvasó-közönség.
A szerkesztő.

Irodalom és művészet.
** (A magyar nép dalai és dallamai) czimmel
egy kis füzet jelent meg Heckenastnál, melySzini
Károly által összeállítva, 50 magyar dalt foglal
magában, azoknak hangjegyekre tett dallamával
együtt. E vállalatból ez a második fűzet, s óhajtandó, hogy több is kövesse, mindaddig, mig
régibb, de még most emlékezetben levő népdalainkat összegyűjtve láthatjuk, hogy igy dallamaik a feledékenyeégtől megőriztessenek. Egy
füzet ára 50 kr., s minden könyvkereskedésben
kapható.
** (Uj magyar operetté.) Huber Károly a
nemzeti színház karmestere, egy magyar operettet
szerzett, melynek szövegét Feleki-Munkácsi Flóra
asszony irta.
** (Díszes albumlapokkal) kedveskedett múlt
évi részvényeseinek a magyar képzőművészeti
társulat. A díszes album 1864-ről most jelent
meg, s három szép képet foglal magában, melyek
közül kettő kőrajz, a harmadik pedig rézbe van
karczolva; de hazai művészetünknek mindegyik
becsületére válik. Első helyet érdemel Keleti
Gusztáv gyönyörű tájképe a regényes „Cserna
völgyéből," melyet saját festménye után maga
rajzolt kőre. — A második „Salamon király fogsága." Gróf Majláth János költeménye után festette és kőre rajzolta Veber Plenrik. — Harmadik
a „Malom belseje" Festette Telepy Károly, rézbe
karczolta Marastoni József. — Ez albumot a kép-
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zőművészeti társulat tagjai kapják, s már e képek
maguk elég értékkel jutalmazzák a társulat pártfogóit.
** (A „Füles Bagoly" czimii élczlap) e hó végével megszűnik.
** (Irodalmi pályadijak.) A „Felvidék" szerkesztőségét egy lelkes kassai polgár öt aranynyal
lepte meg, azt irodalmi czélokra rendelkezése alá
bocsátván. A szerkesztőség ehhez még tizenötöt
toldva, 20 darab aranyat tűz ki pályadíjul a „Felvidék" ben ez évi július — deczember végéig megjelenendő legjobb müvekre. És pedig kívántatik:
1. Egy gazdászati értekezés a közgazdászat bármely ágából, de mindenesetre a felvidék viszonyaihoz alkalmazva. Terjedelme 2—3 rendesen
irott ivnél nagyobb nem lehet. Jutalma 5 arany.
— 2. Megvitatása ezen kérdésnek: „Mi módon
biztosithatják kisebb földbirtokosaink anyagilag
gyermekeik jövőjét?" Terjedelme 2 iv. Jutalma
4 arany. — 3. Egy történeti vagy társadalmi
beszély. Terjedelme 3 — 4 iv. Jutalma 8 arany. —
4. Egy költemény. Terjedelme 24—48 sor. Jutalma
3 arany. — A díjak jövő január 4-én fognak
kiadatni.
** (A „Családi Kör") czimü divatlap előfizetési felhívása lapunk mai számához van mellékelve. A lap irányáról, tartalma bőségéről, s mellékletei nagy számáról a programm bővebben
szól. Fölhívjuk rá az olvasók figyelmét.

Egyház és iskola.
** (Magyarország bibornok prímása) újra
egy nagyszerű alapitványnyal növelte jótékony
adományai sorát; ugyanis az esztergomi leánynövelde megalapitására 60,000 ftot tett le a káptalan kezeibe, melyhez a főkáptalan még 7000 ftot
csatolt. A volt seminarium épületének e czélból
kijavítására és berendezésére ő eminentiája 10,000
frtot szánt. Az intézet főpártfogója tisztét gr.
Károlyi Istvánné vállalta el.
** (Hitváltoztatás.) A „Kolozsvári K." a következőket irja : „A közelebbi pünkösd első napján vette fel a legelső uri szent vacsorát az itteni
unitáriusok főegyházában a világ nagyobb részét
beutazott s az irodalom terén is szép hirben álló
b. Orbán Balázs, a ki a hath. hitfelekezetről az
unitárius hitfelekezetre főként azon okból tért át,
mert az enczyklika tanait lelkiismeretével nem
tudta összeegyeztetni, s meggyőződése is őt
unitáriusok hittanához vonzotta, melyet egykoron
elődei is vallottak."

Melléklet a Vasárnapi Újság 25-ki számához 1865
— A rostákban a dicsőség ezúttal is a „vásárhely*
rostának" jutott, melylyel feltalálójuk és készitőjük, Eichinger, az I. r. érmet nyeré meg; mellett©
kitűntek Vidats szóró- és tisztitórostája, és
Clayton Shuttleworth Hornsby-féle rostája, szintén I. r. éremre érdemesítve. I I . r. kitüntetésben
részesültek Havas Sándor és Vidats rostái. I I I .
rendűben hg. Lichtensteiné, Garret szórórostája,
végre Kühne és Ludvig szóró készületei. — Ahajtómüvekkel^ (Göppel) Clayton Shuttleworth I. r.,
Havas Sándor és Picksley II.r., Farkas István és
Rátsch Budáról III. r. érmet kapót. — Majmokkal
Ganz A. nyerte az első érmet, I I . rendűt kapott
Vidats, Clayton Shuttleworth és hg Lichtenstein,
III. rendűt Rock István és Jákob Gusztáv; —
Fülesztővel I. r. érmet nyert Eisele. — A vizemelok és fecskendők közt kiváltak Kernreiter, a pesti
hengermalom és Hoffman által kiállítottak, melyek I. r. érmet nyertek. I I . rendűre méltattattak
Farkas Istváu, Vidats, a hengermalom, gr. Széchenyi Ödön és Hoffmann készitményei. III. rendűre Mendl kézifecskendője, Kachelmann vizeemelő gépe, és,Hoffmann kerti fecskendője. — Ezeken kívül I. r. eremet nyertek: Láczay Szabó
Károly pataki malomkötei, Oetl testvérek, Wertheim és társa, és Wiese Frigyes vasszekrényei,
az Eder testvérek gépszija, Hirsch Ignácz ponyvája^ Thonet hajlított fabútorai, Poszdek harangja
és Richter agyagcsövei. II. r. éremben részesültek Blum J. malomköve, Vidats alagcsőkészitő
gépe és Riedl József borszivattyuja. I I I . r. érmet
kapott Lindler J. L. hordozható gázkészitője.
J (Vtrsenyszántás és lóverseny.) Az ungmegyei gazdasági egyesület e hó 19-én Ungvár tt
versenyszántást és lóversenyt rendez.

Közintézelek, egyletek.

** (A magyar tudományos akadémia) bölcsészeti, törvénytudományi és történeti osztályainak jun. 12-ikén tartott ülésében Purgstaller József r. tag értekezett „a tünemény és eszme közötti viszonyról." — Utána Henszlmann Imre 1.
tag tett jelentést az Osztropatakon Bánó József
ur birtokán ez évi apr. 22-ikén talált régiségekről. A kérdéses régiségek egy sirban találtattak,
egy csontváz körül, néhány lépésnyi távolban,
ama helytől, hol 1790-ben nevezetes kincsekrebukkantak, melyek a bécsi régiség- s éremtárban
őriztetnek. Az 1790-ben talált arany régiségek
súlya 346 darab arany volt. — A most találtattak következők: karperecz, gyűrű, elefántcsont
fésű ezüst szegekkel, veder ezüst czifrázatokkal,
s egymásban illesztett három üveg csészével,
aranyzott
ezüst lemez több alakkal, bronz olló,
Ipar, gazdaság, kereskedés.
mely a mai juhollóhoz hasonló, de már töredezett,
•# (A gazdasági egyesület kiállításán)
két kés, de szintén töredezett, továbbá eb- s malapunk múlt számában emiitetteken kivül, még a dárcsontok, mely állatok az illetőnek valószinüleg
következők részesültek kitüntetésben : A vetö- kedvencz állatai lehettek. A csontvázat értekező
gépek közt I. rendű érmet kapott Clayton Shutt- fiatal BŐ csontvázának tartja. A koponya kelet
leworth sorvetője, Garret és fiai vetőgépe,továbbá felé feküdt, a láb nyugatra, balról volt a veder.
Kühne és Ludvig sorvetői. — Arató- és kaszáló- A koponya mellett egy Trajánkorbeli érem (obogépp'l Kachelmann hazánkfia Clayton Shuttle- lus) találtatott s ebből értekező a sir korát Traworth mellé emelkedett, s azzal együtt I. r. érmet ján idejére tevén, azt körülbelől 1500 évesnek
kapott, I I . r. nyertek Burges és Key, meg Mac tartja. — A régiségek egy része aranyból van.
Cormick. — A gözcséplö-gépek'k'óztCla.jtoiiShvitt- S különösen említésre méltó, hogy a veder, mely
leworthé Ion az elsőség, kivel csak Éobey 8 ló- gyantás fából való, magas kora daczára egéerejü cséplőgépe állottá meg a versenyt, s tüntet- szen ép.
•
tett ki I. r. éremmel. II. rendet nyertek Garret és
** (A budapesti zenede országos zeneünnepéfiai 8 lóerejü cséplőjükkel, és Marschall ugyan- lye,) melyet a zenede negyedszázados fennállása
ilyen gépével. III. r. kapott Rock István 8 lóerejű alkalmából rendeznek, a Szent-István ünnepét
cséplője, és Ashby 4% lóerejü gépe. — Lócséplö- megelőző hétre van kitűzve, s a rendező bizottgépekkel I. rendű érmet Clayton Shuttleworth, II. r. mány ez alkalomra az ország valamennyi dalegyVidats III. r. Rock nyert. — A gőzgépek közül szin- letét meghívta körlevél által, hogy benne közretén Clayton Shuttleworthéi váltak ki, de mellé so- működjének. Az ünnepély vezetésére Liszt Ferakoztak: Robey, Picksley és Marschall gyártmá- renczet hivták meg, a ki a meghívást el is fogadta.
nyai is, melyek mindannyian I. r. éremben része- A közösen előadandó müvek ez alkalommal a
sültek. I I . rendűvel tüntették ki a karlsruhei következők lesznek: 1. Erkel Ferencz „Kölcsey
gépgyártársulat, Marschall, Beckle és hg. Lich- hymnusza." 2. Liszt Ferencz „Harci-dalai" 3.
tenstein készítményeit. A reschitzai gyár gőzgépe Mosonyi Mihálynak — Balogh Zoltán „Ébresztő"
III. r. érmet nyert. — A szecskavágók közül I. r. czimü költeményére — ez alkalomra szerzett férérmet nyertek Picksley, Clayton Shuttleworth, fikara; és 4. Mendelssohn B. „A művészekhez" irt
Vidats István készitményei. II- rendűt Temlin férfikara.
Károly, Vidats, Ashby, Picksley gőzszecskavágói.
** (A debreczeni szinügyegylet) e hó 5-én
III. rendűt Farkas Istv. hengeres szecskavágói
tartá ez évi köz-és tisztújító gyűlését. Az egylet
Kukoriczamorzsolónak I. r. érem nem adatott, II. összes vagyoni és pénz értéke: 731 frt 44 kr. A
\ nyertek Stróbl és Baris, Vidats, Clayton Shutt- tagok száma^ 85-re megy. A gyűlésben indíteworth készitményei. — Répavágóért I. r. érmet ványba hozták hogy az állandó színház ünnepékapott Picksley, II. r. herczeg Lichtenstein lyes megnyitása alkalmára tűzne ki az egylet
adamsthali gyára és Siegel Bécsből; III. r . Vi- valami alkalomszerű színműre, vagy megnyitóbedats István. — Darálóval I- r. érmet vívott ki szédre pályadijat. Az inditvány elvben el Ion foVidats egy lóerejü, és Picksley gépe, II. r. ugyan- gadva. Az egylet elnökéül újra Csanak József ur
csak Picksley. III.- rendűt Clayton Shuttleworth. választatott meg.

Közlekedés.
J (A kassa-oderbertjivasut), a mint tervezve
van, 46.02 mérföld, mellék'iga Abostól Eperjesre
2.15 mérföld, tehát összesen 48.17 mérföld hosszú
lesz. Akassa-oderbergi vonal Költségei 42.750,000
frtot, az abos-eperjesi szárnyvonal költségei pedig
2.396,000 ftot tesznek.
x* (Uj gőzös). Luczenbacher Pál négy gőzösét egy „Duna' nevű ötödik vontató gőzbajóval
szaporította. E hajó Ruston gyárában készült s
arra lesz rendeltetve, hogy az evezős hajókat vontassa, így a hajóknak lovakkal vontatása, mely
sok állatkínzásra és sok balesetre adott alkalmat,
valahára megszűnik a budai partokon.
f (A távirda-vonal) Szatmáron, Halmin,
Tisza-Újlakon, Huszton és Técsőn át MármarosSzigetre, hir szerint véglegesen meg van állapítva. Még ezelőtt pár héttel is erősen küzdöttek
a mellett, hogy a sodrony Szatmárról a Tiszavölgy mellőzésével Nagy-Bányán át vezettessék
Szigetre.

Balesetek, elemi csapások.
** (Jégeső.) Debreczenben e hó 3-ikán nagy
eső és jégvihar volt. Az eső felhőszakadásnak is
beillett, a mogyorónagyságu sőt elvétve nagyobb
jég pedig sürüen omlott alá s az ablakokat sok
helyen bezúzta, a szőlős-kertekben a már alakulni
kezdett fürtöket nagyon megtizedelte s a dinnyeföldeken is tetemes kárt okozott. Ugyanekkor a
villám két helyen lesújtott a városban, de szerencsétlenséget nem okozott.
•* (Felhőszakadás Erdélyben.)Gyerő-Monostor táján e hó 6-ikán pusztitó felhőszakadás volt.
Mintegy három óra hosszat tartott a borzasztó
idő a hegyek között. A megáradt patakok teljesen elöntötték M.-Sárd, Szt.-Mihálytelke, SzentPál, Magyar-Nádas, Méra gazdag határait, ugy
hogy midőn a romboló ár elvonult, alig lehetett
megkülönböztetni, hol, minő gabona volt? A szénarétek teljesen el vannak iszapolva mindenütt.
A f. hó 7-én megújult fellegszakadás Lónát szinte
tönkre tette. A helységben sok házat, ólakat s
más gazdasági épületeket, sM.-Nádason még kőházakat is rontott szét. A borzasztó idő jéggel
kezdődött, még pedig akkorákkal, hogy Gyerő
Monostoron több mint 30 ember esett sebbe e
miatt. A rohanó s féket vesztett hegyi patakok
40—50 mázsás köveket hoztak le a helységekbe.

31 i njság?
** (Az Eszterházy-képtár) Pestre érkezett
szállítmánya 2000 mázsát nyomott s egy millió
forintig volt biztosítva. A képek száma 700, mig
a rézmetszetek gyűjteménye mintegy 60,000 darabot foglal magában. Addig is, mig berendezését
elkezdenék, száraz helyre rakták el, s a képtárnok
jelenleg a képek sorozatának elkészítésével foglalkozik.
** (Alkönyvtárörré a nemz. múzeumnál) Szombathy Ignácz budai tanárt nevezték ki.
** (A nemzeti múzeum régiségtárát), moly
három hétig zárva volt, múlt hétfőn ismét megnyitották a közönségnek. Az elzárás oka volt,
hogy az ötödik teremben az ékszereket helyezték el azon uj szekrényekbe, melyeket Gerliczy Sztankovánszky bárónő ajándékozott a múzeumnak.
** (Meyerbeer „Afrikai nölí-jéi) a nemzeti
színpadon is nemsokára bemutatják. Az igazgatóság e nagyhírű dalmű partitúráját meghozatta,
8
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nyira, hogy e miatt Wagner Richárd „Lohengrin" czimü dalmüvét, melyre szintén folytak az
előkészületek, most egyelőre félretették.
** (Török zarándok.) A budai török mecsethez, Gűl Baba sírjához, az idén is jön mohamedán
zarándok, dervis hadsi Ibrahim Ebn Abdallah
Jeruzsálemből, ki már útban van Buda felé.
•* (Fogarassy Mihály erdélyi püspököt)
Nagyvárad városa díszpolgárává választotta.
** (Névmagyaritások.) Felsőbb engedély mellett Chrenek János nagylaki oegédjegyző ,,Tornai"-rst, — Janotek János pesti szabó pedig
„Czobor"-ra, változtatta vezetéknevét.
** (Öngyilkosság.) Fejes János pesti ügyvéd,
a napokban magát a városligetben agyonlőtte,
özvegyet és árvákat hagyott maga után.
** (Az erdélyi múzeum számára) Lázár Döme
Bukurestben lakó hazánkfia saját költségén becses
madárgyüjteményt szerzett össze. E gyűjtemény
számára Gyika Károly herczegtől kért egy pelikánt, melyet a herczeg maga lőtt a napokban;
Gyika készséggel át is adta, csak azt kötvén ki,
hogy az ő neve alatt küldessék be Kolozsvárra.
** (Érdekes bűnvádi eset) van most elővizsgálat alatt. Pozsonyból több év előtt egy három éves gyermeket rabolt el egy tolvajnő, valószinüleg, hogy koldulásra s mindenféle részvétet ébresztő cselek vény ékre tanítsa be, s ekkép
vele kenyerét keresse. Végre sok idő múlva a
gyermekét szakadatlanul nyomozó apának, mely
czélra koldusokat és kóborló csőcseléket használt
fel, sikerült azt valahol az Alföldön feltalálni és
törvényes közbenjárásra ismét hazavinni. E tolvajnő most elfogatott, hogy a gyermekorzás és
egyéb bűntettek miatt a törvényszék által feleletre vonassék.
** (Elfogott bankjegyhamisító) A múlt hetekben egy bankjegyhamisítót kisértek he Dombiföldről Győrbe, a megyeházához, a ki bűnös
mesterségét már évek óta űzte. Mint „Gy. K"
irja, már három négy év óta vettek észre forgalomba hozott hamis bankjegyeket azon a vidéken
8 ámbár folytonosan kutattak, figyeltek a titkos
személv után, kitől e veszélyes gyártmányok eredtek, mégis csak most sikerült őt fölfedezni. Feleségével együtt le van tartóztatva. Ötös s tizes
bankjegyeket készített, szabad kézzel gép nélkül,
de a melyek mégis bámulandó hasonlatossággal
birtak. Ügyében most folynak a vizsgálatok.
** (Halálozás.) Kossuth Lajosné, szül. Meszlényi Zsuzsanna Genuában meghalt. Nyugodjanak
békével hamvai.

Június

Görög -orosa

Péntek, június 9. ,.A szövetségesek." Franczia
vigjátékPol-Moreau-tól. E darab igen sikerült előadásnak örvend színházunknál. Különösen Prielle
Kornélia művészete ragyog benne teljes fényében.
Szombat, jun. 10. „Tévedt nő." Opera 4 felv.
Zenéje Verditől. — Artót Desirée negyedik föllépte.
Vasárnap, június 11. „Szentivánéji álom."
Színmű 5 felv. Irta Shakspeare, fordította Arany
János.
Hétfő, június 12. „Egy millió." Vigj. 4 felv.
Kedd, jun. 13. „Tévedt nő." Opera 4 felv.
Zenéjét szerzetté Verdi. — Artőt Desirée, a nagy
hirü énekesnő, ez alkalommal búcsuelőadását tartotta. Művészete, mely különösen e dalműben elragadó volt, sokáig kedves emlékű lesz közönségünk előtt.
Szerda, jun. 14. „Rang és szerelem." Vígjáték 3 felvonásban.
Csütörtök, jun. 15. A mai szent ünnep miatt
a színház zárva volt.

SAKKJÁTÉK.
285-ik sz. f. — Baudisch
(Pesten).
satét.
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Világos.
Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond

280-dik számú feladvány megfejtése.
(Braune-tól )
Világos.
Sötét.
1. Vfl —c4
d5—c4:
2. e3—e4+ . .
Kf5-e6
3. Bg4—g7
tetsz. sz.
4. Hh7—fmat
Helyesen fejtették meg. Veszprémben:Fúlöp József.
— Miakolczon: Czenthe József. — Apáti- Keresztúron:
Szántó J. — Pesten: Cselkó György. — Á pesti sakk-kör.

M§3T Melléklet: Előfizetési felhívás, a
„Magyar Sajtó" 1865. évi július—deczemberi és július—septeniberi folyamára.
0** iWelléklet: Előfizetési felhívás a
„Családi Kör" 18«5. 2-dik félévi folyamára.
TARTALOM.

Izraeliták

naptára
naptar
| -Május (ó) 1 Sivan

18 Vasár A 2 Marczellián A 1 Marczel. fi
19 Héttő Protáz
7
G várfás
8
20 Kedd Silverius pápa
Flóra
Alajos
9
31 Szerda Alajos hitv.
Csőt. Paulina, Kriszt. Ákos, Paulin 10
n
11
23 Pént. Jézus sz. szive Sidonia
12
?A Szomb Kereszt. János Iván
Holdfény változások

7719. Tata. F. B. Az ünnepnapon lecsapott villám, s
annak okát magyarázó népvéUmény mentségére vonatkozó sorokat vettük s itt közöljük ön óhajtása szerint:
„A. (villámmal sújtott) fazekas mühelye — irja ön — lakházának födele alatt volt ét o nem sárral dolgozott, hanem
égetett. A fazekasok kemenczéje, égetéskor, majd oly nagy
füstöt ereszt ki, mint a tégla-kemencze, melylyel hogy léget ritkító hó is röppen el, magában értetik. Hogy az ily
megritkult légben mely a füst által hullámzásba is jő, a
villám lefut és az érintett testet meggyujtja, a természettanban tanittatik. Hogy pedig a fazekasnak háza égett el,
mint főnebb mondám, azért lett, mert az a tüzes kemenozével közvetlen érintkezésben volt?"
Eddie a mentség és magyarázat Valeat, quantum valere pote-t. Legfölebb azt mondhatná valaki, hogy e szerint a fazekasság o'.y veszedelmes mesterség, melyet se
vasárnap, se hétköznap gyakorolni nem lehet, mert hiszen
a villám ilyenkor is jár. No de tiszteljük a vasárnapot!
7720. Szeged. Sz. J . A gyors válaszért köszönet. Bár
a szíves m»ghivást nem szóval, de tettel köszönhetnők meg.
7721. Egedi. Igen figyelemre méltó, érdekes irodalmi
kuriózum a mai világból, de közlése által könnyen felrei magyarázatokra adhatnánk alkalmat. Egyes részletek ránk
nézve igen kényesek. De azért okvetlen meg fog jelenni
valahol — A lapra nézve a jövő félévre.
7722. Ábrándok. Csöndesen áll. Jobbak a balladánál, de a további gyakorlat itt is ép oly szükséges.
7723. Kis-Próna. L. A. Az ujabb közlemény kezünkhez érkezett és z előbbiekhez sorakozott.
7724. AE ártatlanság védője. Nem védhető. A
„netalán történendő hibákat kijavitani" nem ,.kegyeskedhetünk." Ez az iskolatanitó dolga lett volna annak idejében.
7725. Kameniczky János ur Nyitrán (a papnöveldében) jelenti, bogy nála a Vas. Újság 1864-i teljes példán a 5 ftért kapható.

Nemzeti színház.

H E T l - N APTÁIR.
Katholikns és Protestáns
naptár

Szerkesztői mondanivaló.

P-

kél

nyűg.

6. p-

6. p-

C 3 Visarion 24 Böjt. Jer. 15 58 4 a 8
Theodotus
25
(elp. 15 58 4 2 8
15 59 4 2 8
26
Theodor v.
27
15 59 4 a 8
Alexi
15 59 4 -2
28
Timoté
Bertalan
29 Zakariás 15 59 4 2 8
30 Sabhath 15 59 4 2 8
Onophrius
• Ujhold 23-án, 9 óra 13 perczkor délelőtt.
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Johnson András (arczkép). Falusi kopek. Pap Gyula.
- A szegény ördögök (vége). Tolnai Lajos. — Lincoln
gyilkosának elfogatása (képpel) — A fehér ház WashingI tonban (képpel). — Múlt századbeli magyar hősök. —
| Béri Balogh Ádám kardja (rajzzal). Thaly^ Kálmán. —
: Pünkösd második napja Debreczenben. — Egyveleg. —
1
Tarliáz: A „Vasárnapi Ujsá^" jövő félévi folyatna.—
• Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gaz; daság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. — Közleke; dés. —Balesetek, elemi csapások. - Mi újság? - Nem| zeti szinház.— Szerkesztői mondanivaló.
Sakkjáték.—
I Heti naptár.

1 i Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-utcza 1. sz.)

Az első cs. kir. szabad,

314
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HIRDETÉSEK.

PIRNITZER TESTVÉREK

dunagözhajózási-társaság.

A személyszállító gőzösök

MENET

RENDÉ

1865. évi április 19-től kezdve további rendelkezésig.

Lefelé.

A DUNÁN.
I

FORSTIHGER DL ALIÉRT

ezennel köszönetét nyilvánítja a nagyérdemű közönségnek azon szíves látogatásérti
melylyel a kigyó-utezában csaknem 20 évig létezett konyha-edény, sárgarézlakatosára- és szerszám-kereskedését szerencséltette, egyszersmind ezenne
tisztelettel jelenti, hogy a

dorottya-utezai Wurm-advarba

átköltözött. Tetemesen megnagyobbítva, magában foglalja ezeu üzlet a

HÁZGAZDASÁGI ÉS KONYHA-ESZKÖZÖK
MB& első raktárát, *£39

Fölfelé.

Lincr.rö 1 Bécsbe naponkint 8 órakor reggel- Bécsböl Linczre: naponkint a Duna-csatornából 6 órakor reggel, Nussdorfról
Bécsből (Duna - csatorna) Pozsonyba:
7 órakor reggel.
(a helyi-gőzössel) naponkint 5 órakor
délután.
Pozsonyból Bécsbe (a helyi-gózössel):
Bécsből Pestre: naponkint 6'/: órakor naponkint 6 órakor reggel.
reggel.
EsztergonibólVáez Pestre: naponkintö'/j Pestről Bécsbe : naponkint 6 órakor este.
órakor reggel a helyi-gózössel és 4 óra Pestről Vácz és Esztergomba: naponkint
felé délután a bécsi hajóifal.
4 órakor délután a helyi - gőzössel és 6
Váczról Pestre: naponkint7'/s órakor regórakor este a bécsi hajóval.
gel és 1 órakor délután a helyi-gőzössel
Pestről
Vaczra: naponkint 10 órakor délés 5 óra felé este a bécsi gőzössel.
előtt és 3'/ 2 órakor délután a helyi-gőzösBogdánybólSz. -Endre és Pestre: naponsel és 6 órakor este a bécsi hajóval.
kint 6 órakor reggel.
Pestről Soroksár, Ráczkeve Tassra: Pestről Sz.-Endre ésBogdányba: naponnaponkint 3'/j órakor délután.
kint 4Vi órakor délután.
Pestről Mohácsra: naponkint 6 órakor
Tassról Ráczkeve, Soroksár és Pestre:
reggel.
naponkint 5 órakor reggel.
Pestről Zimonyba : hétfőn, szerdán és
Mohácsról Pestre: naponkint 8 órakor
szombaton 6 órakor reggel.
Pestről Orsova, Giurgevo, Galacz- és
este.
Konstautinapolyba: szerdán 6 órakor Zimonyból Pestre: hétfőn, szerdán és
reggel.
szombaton 2 órakor reggel.
Zimonyból Orsova, Giurgevo, Galacz és
Konstaiitinapolyba: csütörtökön reg- Bazlaschról Pestre: pénteken délfelé.
gel, a pesti személyszállitó-gózös megér- Orsováról Pestre: pénteken reggel.
kezte után. (Orsovánál hajó változtatással.)
Baziaschról Orsova, Giurgevo, Galacz és Galaczról Orsova, Zimony és Pestre:
hétfőn reggel (hajóváltoztatással OrsoKonstantinápolyba-. csütörtökön délvánál).
előtt, a pesti vasúti vonat megérkezte után.
Konstantinápolyból
Galacz, Orsova, Zi(Orsovánál hajóváltoztatással.)
mony és Pestre: csütörtökön 3 órakor
Orsováról Giurgevo, Galacz és Kondl
délután.
(Orsovánál hajóváltoztatással.)
stantinápolyba: pénteken délben

_ mohács-pécsi vasúti vonatok a személyszállitó-gözösök meneteivel Mohácsról és vissza közvetlen összeköttetésben állanak.

Gyorshajózási összeköttetés

Bécs. Pest, Baziasch, Giurgevo (Bakarest), Braila,
Galacz (Jassy), Konstantinápoly és Odessa között

I. Galaczról: pénteken 10órakor délelőtt.
I Bécsből: vasárnap 67» órakor reggel.
Konstantinápolyból csütörtökön 3 óra' Pestről: hétfőn 7 órakor reggel.
kor délután.
Baziaschról: kedden 8'A órakor reggel.
Érkezés: Giurgevoba: szerdán délben.
Czernawodáról: pénteken este.
Ceernawodára: szerdán este.
Giurgevoról: szombaton 7óraker regg.
\\
Koustantinápolyba: pénteken
Érkezés: Baziaschra: hétfőn délután.
„
Pestre: szerdán reggel.
reggel.
Galaczra: csütörtökön reggel.
II. Baziaschról szombaton8'/sorakor regg II. Galaczról: kedden 10 órakor délelőtt.
Konstantinápolyból: hétfőn 3 órakor
Érkezés: Giurgevoba: vasárnap délben.
délután.
Czernawodára: vasárnap este.
Czernawodáról:
kedden este.
,'
Konstantinápolyba : kedden
Giurgevoról: szerdán 7 órakor reggel.
reggel.
Érkezés: Baziaschra: pénteken délután.
„
Galaczra: hétfőn reggel.

melyben a gazdasszonyok a házi gazdaságnál és konyhában szükséges minden
eszközöket készletben találnak, e felöl az általam összeállított több száz rajzzal
ellátott árjegyzéket, mihelyest a sajtó alól kikerül, kedves gazdasszonyainknak
örömmel rendelkezésükre bocsátom, mely nevezetesen kiházasitási alkalomkor kedvesen fogadtathatik.
Ugyanitt van főraktára a jelesnek ismert Lotz-féle cs.k. szab. mángorló-,
mosó- és kifacsaró gépeknek, kézi szállító-eszközöknek, kőtegpréseknek
stb. Raktára a Weisz János és fia bécsi cs. kir. szabad, szerszámgyárának;
továbbá a berndorfi cs. k. orsz. *zab. érczaru-gyárból réz- és lakatosa rukés alpacca-ezüst evöszerek, asztali és étszerek, talczák, gyertyatartók,
girandolok, thea- és kávékészületeknek stb.
Ezen alpacca-ezüst, melynek átalában csak fehér érez (Alpacca) az
alapja, több évi használat és az ezüstréteg lekopása után sem lesz soha sárga vagy
vörös, miért is legelőnyösebbnek ismertetett el.
Ü V Cserébe ócska öntött- és pléhzománczozott edények. vörös- és
sárga-réz stb elfogadtatik.
1175 (1—4)

Az árulás nagyban és kicsiben.

Sorsjegyek részletfizetés mellett.
1
1
1
1
1
1

TISZÁN.

Szegedről Zimonyba: szerdán reggel.
Zimonyból Szegedre : vasárnap délben.
V Naményból Tokajba, minden csütör- Tokajból V.-Naményba: minden hétfőn
d.u., a pesti vasutvonat megérkezte után.
tökön, napfelkeltével.

A SZÁVÁN.
Sziszekről Zimonyba: hétfőn és csütör- Zimonyból Sziszekre: vasárnap és csütökön délelőtt.
törtökön reggel.

A szerb-bosznya-part hosszában:
Brcskáról Schabáczra: kedden délután. Belgrádról Schabácz ésBrcskára: hétfőn
reggel.
Schabáczról Belgrádra: szerdán reggel.
Beígrádról Orsovára (Baziasch érinté- Orsováról Belgrádra (Baziasch érintésével) : pénteken reggel.
sével) : csütörtökön reggel.

1 1864- iki 50 ftos, 1 budai, 1 Genois, 1 Waldstein, 1 Keglevich-sorsjegyre, havonkint 7 ft., évnegyedenkint 8 ft. 50 kr.
1 1860-iki 100 ftos, 1 Salm, 1 Genois, 1 Waldstein, 1 Keglevich-sorsjegyre, havonkint 10 ft., évnegyedenkint 13 ft
1 Credit, 1 1864-iki 50 ftos, lClary, 1 Waldstein, 1 Rudolf-sorsjegyre,havonk. 12 ft.
évnegyedenkint 15 ft.
1 1854-iki 250 ftos, 1 1864-iki 60 ftos, 1 Pálffy, 1 Ciary, 1 Rudolf-sorsjegyre, havonkint 18 ft., évnegyedenkint 22 ft.
Az első részlet lefizetése már minden nyereményt biztosit

MORGENSTERN A. és TÁRSA

váltó-irodája Pesten, nagy-hiduteza 9-ik szám alatt.

Levéibeli megrendelések gyorsan eszközöltetnek. A sorsjegyek bevásárlását
illetőleg, valamint a részletfizetések s sorsjegytársulatok alakitására vonatkozó programmok kívánatra ingyért szolgáltatnak ki.
1071 (4—4)

Hitelintézeti sorsjegyek,

melyeknek húzása folyó évi j ú l i u s l - j é n
250,000, 40,000, 20,000, 10,000, 5,000

Az első cs. k. sz. dunagözhajózasi-társaság

föügyvivősége Magyarországon.

történik,

stb. forint főnyereményekkel, kaphatók készpénzfizetés mellett alulírottak pénzváltó-irodájában a bécsi napi árfolyam szerint havonkinti 6 ft. 50 kr, vagy évnegyedenkinti 8 forint részletfizetéssel, — továbbá:

1
1
1
1
1
1
1

ft. személyszállító-gőzösök megérkezése Pestre:

Oriováról és a Dunafejedelemségekből:
Bécsből: naponkint 7 ora fel
fe
vasárnap 3 óra felé délután.
Mohácsról: naponkint 3 ora felé délután.
Zimonyból: vasárnap, kedden, csütörtökön Galaczról (gyorshajóval) : szerdán reggel.
3 óra felé délután.
Pest, április 14-cn 1865.
,
1125 ( 7 - 0 )

évnegyedenkint 30 ft.
14 ft
ft.
8 ft.
6 ft.
6 ft.
3 ft.

Csoportokban, 5 darabjával.

Az Odessába való utazás Galaczon át a császári orosz gőzösökkel,
vagy Küstendjén át az osztrák Lloyd gőzöseivel történhetik.

A

Egyenkint.

1860-iki 500 ftos sorsjegyre, havonkint 24 ft. — kr.,
1854-iki 250 ftos
„
„
12 ft. - kr.,
Credit
„
„
6 ft. 50 kr.,
1860-iki 100 ftos
„
„
5 ft. — kr.,
1864-iki 100 ftos
„
„
4 ft. 50 kr.,
1861-ki 50 ftos
„
„
2 ft. 25 kr.,

•ÜT ÍGÉRVÉNYEK. ~wá

budai sorsjegyre (húzás június 15-én)
J «•*"5 ° £*'
gőzhajózási sorsjegyre (húzás június 28-án)
4 ít. 50 kr.
hitelintézeti sorsjegyre (húzás július 1-én)
3 ft. 50 kr.
1854-iki 250 ftos sorsjegyre (húzás július 1-én)
5 ft. 50 kr.
Salm-sorsj egyre (húzás július 15-én)
2 ft. 50 kr.
Waldstein-sorsjegyre (húzás július Í5-én)
2 ft. kr.
Clary-sorsjegyre (húzás július 30-án) • • • ' • , " , • • • • • 2 ft. 50 kr.
Minden egyes Ígérvény után 50 kr. bélyegdíj.
5 darab Credit-ígérvény csak 19 ft. — 10 darab Credit-Ígérvény csak 36 ft.
^
Mindennemű sorsjegyre akkép előlegeztetik, hogy az a teljes
napi börzei árfolyam szerint nzettetik ki, a visszafizetés havonkinti részletekben történhet.

MORGENSTERN A. és TÁRSA.

Pénzváltó-iroda Pesten, nagy-hiduteza 9-ik sz- a.

I P F Levéibeli megrendelések gyorsan teljesittetnek, s egy, az 1865-ik évre
érvényes sorshuzási tervezet ingyért szolgáltatik ki.
1 0 7 1 V* V

pénzváltó- és bkoinány-iizlete Pesten, Dorottya-utcza l(Mk szám alatt,
1.

foglalkozik:
Mindennemű állam- és iparpapirok, sorsjegyek, fóldtehermentesitési és elsőbbségi
kötvények, záloglevelek, arany- s ezüstpénznemek, bankjegyek és devisek bevásárlásával s eladásával.
Magyar bank- és iparpapirok bevásárlásával s eladásával.
Mindennemű értékpapirokrai kölcsönadással s az előlegezett összeg vagy egyszerre,
vagy részletenkint fizethető vissza.
Utalványok s hitellevelek kibocsátásával, Európa bármely váltópiaczára, tetszés
szerinti látra.
Lejárt szelvények és kötelezvények beváltásával s kihúzott sorsjegyek leszámitolásával.
Kisorsolható mindennemű értékpapirok megvizsgálásával.
Működési körünkbe vágó minden megbízások elvállalásával s azok elintézésével,
a pesti, bécsi s kül börzék számára,

Különösen előnyösek az általunk rendezett

társasjátékok 10 részesre,

melynél a részvevők mindegyike vagy 20 hó alatt havonkinti, vagy 20 hó alatt % éven2.
kinti részletben egyenlő öszletet fizet. Az első részlet lefizetése alkalmával a részvevők
8.
mindegyikének részletfizetési levelek kézbesittetnek, melyen az illető 10 sorsjegy főijegyezve van, s a tagtársak mindegyike tizedrészre mind ti 10 sorsjegyre játszik, kz
4.
utolsó részlet lefizetése alkalmával a részvevők mindegyikénél'!: egy eredeti sorsjegy szolgáltatik ki. Ezen társasjátékok azon előnynyel kínálkoznak, hogy hosszabb idő alatt
5.
10 különnemü sorsjegyre játszik, s végül az utolsó csekély rénzlet-összeg lefizetése álul
egy eredeti sorsjegy birtokába jut. A jelenre nézve ajánljuk következő társasági biztosítóleveleinket :
6.
7.
A. 10 hitelintézeti sorsjegyre 7 ft. 60 krjával 20 havi részletfizetéssel.
20 havi
„
B. 10 1864-iki 100 ftos sorsj. 5 „ 25
20 havi
C. 10 1864-iki 50 ftos sorsj. 2 „ 65
20 havi
„
D. 10 1860-iki 100 ftos sorsj. 5 „ 75
Ajánljuk továbbá értékpapiraink bevásárlását
E. 10 hitelintézeti sorsjegyre 9 „ 75
20 egy negyedévi részletfizetéssel,
20 egy negyedévi
F. 10 1864 iki 100 ftos sorsj. 7 „ 25
20 egy negyedévi
G. 10 1864-iki 50 ftos sorsj. 3 „ 65
20 egy negyedévi
H. 10 1860-iki 100 ftos sorsj. 8 „ —
mint azok legkönnyebb beszerezhetési módját. — Az összegek, valamint a fizetési határ20 havonkinti
I. 50 Rudolf-sorsjegyre
3 „ 60
idők egészen a vevők tetszése szerint osztatnak fel, kisorsolható értékpapíroknál, az első
részlet befizetésével a netaláni nyeremény már a Tevőnek azonnal s egyedüli birtoK. Minden ausztriai sorsjegy 4 „ —
25 egy negyedévi
kába esik.
Az I. alatti társaságban 10 személy 50 különféle Rudolf-sorsjegyre játszik, azaz:
Kamatozó papírok azonban azon előnyt nyújtják, hogy a szelvények a vevő birto- annak 10-ed részére, s az utolsó részlet lefizetése alkalmával a részvevők mindegyike
kába mennek át, s így a beszedendő kamatok csaknem azon összeg-többletet, melyekkel 5 darab eredeti Rudolf-sorsjegyet vesz át.
az értékpapirok a napi árfolyam szerint magasbban vásároltattak meg, egyensúlyozzák.
A K. alatti társaságban 20 személy minden ausztriai sorsjegyre játszik, ehhez járul
Hogy a t. ez. közönségnek bárminemű sorsjegyek beszerezhetése megkönnyittet- egy bádeni sorsjegy, 61» éven át; az utolsó részlet lefizetésekor a sorsjegyek árfolyam
hessék, s hogy mindenkinek alkalom nyujtathassék, csekély havi részlet-fizetéssel saját szerint eladatnak, s az abból bejött öszlet egyaránt felosztatik.
választása szerint egyidejűleg legalább is 5 darab különnemü sorsjegynek birtokába
Ezen társaságok bármelyikébe egyesek is heléphetnek, anélkül, hogy egyik részjuthatni, alább következő összeállításokat rendeztünk :
vevő a másikkal törődnék.
Ezen összeállításoknál s egyátalában részlet-fizetésekrei eladásoknál, a sorsjegyek
4'/» ft. havonkint: 1 Windischgratz-,Waldstein-,Como-,Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
a napi árfolyam szerint számittatnak 6% hozzáadással éven kint és '/<% provisio.
•
„
„
1 Salm-, Genois-, Windischgratz-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
Még arra is bátrak vagyunk a t. ez. közönséget figyelmeztetni, hogy kívánatra
„
1 1864-ki 50 ftos, Pálffy-,Genois-,Windischgratz-,Keglevich-sorsj. különnemü sorsjegyeket állitunk össze, s azokat tetszés szerinti határidőre történendő
7
1 4% trieszti 50 ftos, Como-, Pálffy-,Waldstein-, Rudolf-sorsjegy. részletfizetésekre áruba bocsátjuk, melyet különösen alakuló magány sorsjegy-társula8
1 1839. 50 ftos, Salm-, Pálfify-,Windischgratz-, Keglevich-sorsjegy. toknak ajánlunk.
8%
I V * Más pénzváltó-házak által — részletfizetési üzleteket illetőleg —
Eszterházy-,
Clary-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
0
hirdetett kombinátiók, általunk is eszközöltetnek, s az erre vonatkozó kérde1 4% gőzhajózási, budai,Waldstein-, Windischgríítz-, Rudolf-sorsj. zésködésre gyors kivitel biztosittatik.
9
10
1 1864-ki lOOftos,Pálffy-,Waldstein-,Windischgratz-,Keglevich-sj.
4°/o trieszti 100 ftos, Salm-, Genois-, Waldstein-, Rudolf-sorsjegy.
M'/i
1 hiíel, 1864-iki 50 ftos, Salm-,Waldstein-, Keglevich-sorsjegy.
12
mindennemű sorsjegyekre és minden sorshúzásra, nálunk legjutányosb áron kaphatók.
1 1860-iki 100 ftos, 1864-ki 100 ftos, Salm-, Genois-, Rudolf-sorsj. Az 1864-ik évi deczember l-jén történt 1864-iki sorsjegyek kisorsolásánál a 808-ik
14
16
hitel, 1860-ki 100 ftos, 1864-iki 50 ftos, Salm-, Rudolf-sorsjegy, sorozat huzatott ki 1—50 számmal, s ígérvényekre általunk adatott ki — 2000, 1000,
18
1 4% 1854-i 250 ftos, 1864-i 50 ftos, Clari-,Waldstein-,Keglevich-s. 400 stb. nyereménynyel.
(C3?~ Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek és azok postaí1 hitel, 1860-iki 100 ftos, 1864-iki 100 ftos, 1839-iki 50 ftos sorsj. n t á n v é ^ e U e t t i s eszközöltetnek.
22
1 1839-iki egész, Salm-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
<Kf" Bizományosoknak, részletfizetési leveleink s ígérvényeink eladásánál a lehe
24
5% 1860-iki 500 ftos, 1864-iki 50 ftos, Genois-, Clary-, Rudolf-sj. I legnagyobb kedvezmény biztosittatik.
967 (16-62)
30

a legméltányosb föltételek alatt.

részletfizetések mellett,

ÍGÉRVÉNYEK

Részletes sorshuzási tfrvek, Talamiiit részletfizetési programmok ingyért szolgáltatnak ki.

Már 5000 példányban jelenik meg:

A magyar földhitelintézet
sorsolás alá eső 5','Í %-os záloglevelei

oly értékpapirok, melyeknek összegei földbirtokra első helyen történt betáblázás által biztosítva, s hivatalos
kimutatások szerint két-háromszoros értékű jelzálog által fedezve vannak.
E jelzálog! biztosítékon kivül kezeskedik még a záloglevelek biztosságaért:

az intézet alapítványi tökéje, - a tartalék-alap, - a törlesztési alap,
kök*önös jótállása

az intézet valamennyi adósának, kik egyetemlegesen, egy mindnyájaért és mindnyája egyért, egész ingó és ingatlan
vagyonukkal kezeskednek a záloglevelek birtokosainak az intézet kötelezettségeiért.
A záloglevelek, melyek 34'/« év alatt, félévenkinti nyilvános sorsolás utján teljes névértékök szerint visszafizettetnek, 1000, 500 és 100 ftra szólnak, Ő'/J %-kal kamatoztatnak, s a jelenlegi árfolyam szerint évi 7 °/o-ot jövedelmeznek,
nem számítva bele azon teke-nyereményt, mely a teljes névszerinti értékben visszaváltás folytán a vásárlási ar és a
névérték közötti különbözetnél fogva a vevő javára esik.
Minden záloglevél félévi kamatszelvényekkel van ellátva, melyek évenkint kétszer, és pedig május és november
1-ső napján, minden adólevonás nélkül, váltatnak be, s pedig nemcsak Pesten az intézet pénztáránál, hanem minden
európai börzepiaczon, valamint azon kereskedő-házak által is, melyek a záloglevelek eladásával foglalkoznak.
A záloglevelek legfelsőbb rendelet szerint

árvapénzek, alapítványok,

A NÉP KERTÉSZE
félévre 1 ft. és

Der Volksgartner

félévre 1 ft. 50 kr.
Ennél többet fölösleg mondani egy szaklap ajánlatára.
„
Az előfizetési pénzek bármely lapra történendő előfizetéssel együtt beküldhetők
1178(1—3)

LUKÁCSY

SÁNDOR

szerkesztőnek Pesteo.

Egy fiatal férjes nö,
ki magyarul, németül, francziául alaposan
ért, ír és beszél és tanítani képes, mint
nevelónő alkalmazást keres valamely főúri
család- vagy nagykereskedő-háznál; oly
helyen, hol férje is mint gazdatiszt, vagy
egyéb - müveit emberhez illő állásban —
alkalmazást nyerhet
Értekezhetni vele Hajdú-Vámos-Pércsre,
H. E. betűkkel poste restante czimzett levél által.
H74 (1—3)

s egyebek biztosítására is fordithatók, különösen pedig alkalmasak

biztos töke-elhelyezések és az aggkor biztosítására,
miután föltétlen biztositékot, s most vásárolva,

7 % évi jövedelmet és biztos tőkenyereményt
nyújtanak.
* T - Az emiitett záloglevelek, a napi-árfolyam szerint, kaphatók PESTEN: Malv eux C. J.. Wa irmaim e fia
Báron testvérek czimü kereskedő-házaknál; - BECSBEN: M. Schnapper, Johann Ribarz, L. hp»*««» " a k n a l 5
vidéken: a Magyar
legnagyobb részénél; bérmentesítve küldött pénzért azonban
gyar biztosító-társaság főügynökségeinek
főügynökségei
ll uu öö dd
posta utján
t j á n magától
m a g á t ó l az intézettől
i t é t ő l is
i megszerezhetők.
htők
(50)
(5—0)

tudor,

szem- és fül-orvos,
tizennyolez évi orvosi gyakorlatának,
tapasztalatai és a legkitűnőbb európai
tanárok utasitásai szerint gyógyít. Rendelési órai a József-téri H-ik számú
G r o s s z - házban, minden hétköznapon
délelőtt J1 órától 12-ig, és délutáni
2 órától 4-ig. — Szegények számára
ingyen minden vasárnap a délelőtti
órákban. 1133 (4 - 6)

26-ik szám.
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Xözponti szállítási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.

Tizenkettedik évfolyam.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában megjelent s mú.den hiteles könyvárusnál, P e s t e n : Kilián György könyvkereskedésében, Budán : Nagel és Wischán
uraknál kaphatók:

Bibliai történet

Izraelita iskolák számára.
Irta

LÖW

LIPÓT.

fiöw

T ó b i á s .

főrabbi.
Magyarra áttette

0VÁS. Alt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitvánvaimmal szóról szóra azonosak és saját nevem aláírásával vannak haraisitva, s így külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen 8-rét. (224 lap.) Boritékba fűzve 6 0 k r .
összetéveszthetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől : llORy az általam készített
Seidlitzporok minden egyesskntulai, valamint az adattok papírjai hivatalosan letétemenyezett véduiarkkal vannak ellátva.

Ára egy bepréseli eredeti ka(u!yáí)»K i ft. 25 Kr.

llnsziiálatt utasítás IIIÍÍH!«» nyelvei!.
E porok, rendkívüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert házi-szerek között
tagadhatatlanul az alsó helyet foglalják el; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél Az izraelita népiskolák a l s ó b b osztályai
számára.
levő hálairatok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok rőtfzfltt szorulásoknál, emészthetetlenségnél és gyomorhévnél;
továbbá : görcsök, vese- és ideges bajokban, szivdobogasnál, idegesség okozta főfájásnál, vértódulásnál, rsúzos fon fajd a
Irta
lomnál, végül liysteriára, biikórra és huzamos hányásra hajlamnál stb.. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
jryócvhatást eredményezték. — Az ez ért-lembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmaz oly betegek részéről, megvizsgált rabbi, s hites, nyilvános vallás
tik, miután nálok minden, gyakran allopatkikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kitnerittetrtt, ez egyszerű házi-szerhez
tanár az izr. főiskolákban Pesten.
folyamodtak, és ebben rongált egészségüknek helyreállítására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerő8-rét.
160 lap.) Második magyar kiadás.
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 oly egyének is képviselvék, kiknek
Boritékba fűzve 30 kr.
ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitzporoknak rendes használata által állíttatott helyre.

Ziltz Mór,

A főraktár létezik :

í T Ö R Ö K J Ó Z S E F gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik szám alatt.
I S T E I N B A C H J Ó Z S E F ur kereskedésében, gránátos-utezában.
Ezen ezégek alatt szintén megrendelhető:

a norvégiai Bergen városból való valódiDorsrh öiájhnlzslrolíij Is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., e«y kisebbnek 1 ft. a. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmarkommal és kimerítő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
előtt vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosb májhalzsir-faj a
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
vonatott, hanem a bepecsételt üvegekben levő folyadék egészen épen é* azon állapotban van, miként az közvetlenül a I
természet által nynjtatott.
E valódi Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer!
a mell- és tudó-bajokban, gcrophulus és rachitis. köszvéuy és csnz. Idült bőrkiütés. *zeingynladás, ideg- és több más
bajokban alkalmaztatik.
11OI
i
A
gyógyszerész B é c s b e n ,
792 (86 — 50)
ilM.vFflL.i4l4 ím»^
„zum Storch",Tuchlauben.

HITTAN.

Az izraelita népiskolák f e l s ő b b
számára.

irta Ziliz

osztályai

Mór.

Második magyar-német kiadás. 8-rét.
(185 lap.)
(2-8)

Boritékba fűzve 70 krajezár.

Közállományi meghatalmazás alapján

ügyvédi irodámat
f. h. 24-én megnyitottam Déván, baráttér 506-ik sz. a., mit is a t. cir. közönségnek
szolgálatkészségemet ajánlván, ezennel közhirré teszek. — Déva, 1865. május 31-én.

Lehmann Róbert,

HARSHALL FIAI TÁRSUK 6AIHSB0R0U6HSAN ttégi pénzekéi
m
1159 (2—3)

orsz. hites ügyvéd.

(Angolhon),

Heksch Sándor F.,

Biedermann és Overhoff,

2 sasutczal2. sz. a. magyarhoni íőugynökség, főügynökség a cs. k. tanományokra nézve,

Horváth Ferencz,

váczi-uteza 5 dik szám alatti házban,

ajánlják dúsan felszerelt raktárukat kitűnő és é r m e t nyert

GŐZMOZUONY-CSÉPLŐGÉPEK, LISZT- ÉS FÜRÉSZMALMOK,
s egyéb gazdasági gépekben a legjutányosb árakon.

Képes árjegyzékek

ingyen é s bérinentesen.

1062(9-12)

és mindennemű régiséget, drágakövet,.
*y«ngyöt, Hzineskövet, aranyat, ezüstöt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb
áron
1016(10-0)

Réifl8í»gek én termésietiek
irodája,

Dorottya-utcza 11-ik ez. a. Pesten,
a Lloydnak átellenében,

hol egy nagy választékú raktár mindennemű
régiségek régi pénzek, gombok, övek
és mentekötókböl a legolcsóbb áron, úgyszintén egy nagy raktár ásványok, lepkék, bogarak, madárbörök, tojások,
üvegszeinek is találhatók.

JÓZSEF

Pesten, felduna-sor 52., 53. sz.,

királyi kizárólagos szabadalmazott

gépkoczkatalaj-gyárának

főraktára
létezik

(előbb Böhm és Kánya)

Pesten, József-tér 10-ik sz. &.f
ajánl>a

minden évszakra
dúsan ellátott.'

SIEBURGER GYÖRGY

legújabb bel- és külföldi

ígtekinthetók, valamint rajzok és árjegyzékek kívánatra kiszolgáltatnak. Ezen főraktárban koez.kaa hol mlntatáblák megtek
talajok ég az oly igen kedvelt amerikai padozatok iingy mennyiségben és bőséges választékban kaphutók, melyeknek szilárd
és tökélews száraz fából kcszitvtt kitünö minőségéért a gvár tulajdonosai
1094 (8-12)

793(80-0)

papirkárpit-táníhan, a lánczhidnak átellcnébcn Pesten,

két

evi jóíálSást

nyújtanak. — A főraktár a megbízásoknak legpontosabbra szabott gyári-árak szerint felel meg, a koczkatalajok lerakását
átvállidja. s pedig mind Pesten, mind a vidéken az árjegyzékben közelebbről érintett feltételek1 alatt.

női-divatáru

ra-ls. tá,rát.
M i n d e n n e m fi

takarópapiros
kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik »z.

Kiadó-tulajdonos Hcckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 186ö (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Pest, junius 25-én

1865.

>B^- Előfizetési föltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi Ujsag és Politikai Cjdousagok együtt : Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft.
(snpan Vasárnapi Vjság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai DjdOBSágok : Egész évre 6ft.Fél érre 8
ft.

•
•
•

Hirdetési dijak, a VnwArnitpi r.j«ag és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. november 1-től kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit tor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnél 10 krb»;
fcAromsior- vagy többszöri iktatásnál csak 7 krba sz&mittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg ée Altonaban : Ifaasfnftteiii éa Vogler. — 1M.-Frankfurtban:
Ottó Hollicn ég Jneter kSnyvkereikertése; Bccshcn : Oppelik Alajos. — é» Pesten : a kertész-gaz Jászát! ügynökség is. Józseftér, 14. ez. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

A pesti Lloyd-társulat.
A férfiú, kinek arczképét jelen számunkkal olvasóinknak bemutatjuk, főtitkári s
felelős szerkesztői minőségénél fogva, szoros
kapcsolatban áll a pesti Lloyd-társulattal,
mely hazánk kereskedelmi ipar s gazdászati
terén elvitázhatlan érdemeket szerzett. Mindkettőt rövid vázlatban együtt akarjuk feltüntetni e minden hazai mozzanatot figyelemmel kisérö lapok hasábjain.
Weiszkircher Károly 1821. decz 11-én
Segesvárott Erdélyben jómódú szász családból született. Gymnáziumi tanulmányait
szülőföldén, a jogtudományokat 1841-töl
43-ig a kolozsvári ref. kollégiumban hallgatá, melynek befejezte után, az akkori szabály
szerint, Maros-Vásárhelytt mint
kir. táblai irnok folytatta jogi
pályáját, honnét 1846-ban Se
gesvárott tiszt, tanácsirnokká
eskettetett fel. Ez években az
unió eszméje már nagyban foglalkodtatá Erdély értelmiségének legnagyobb részét s W. K.
volt egyik kitünöbbje a szász
nemzet ama szükkeblüségtöl
ment ifjainak, kik szívvel lélekkel csüggvén emez eszmén,
azt öveik körében buzgalommal
igyekeztek terjeszteni.
W. K. 1846. april végén
Pestre jött, hol egy, amaz időkben nagy befolyású férfiú pártfogása folytán a ^magyar kereskedelmi társulatnál" nyert
alkalmazást, mely uj pályája
előbbi jogi pályájától elütő levén, itt feszitett szorgalommal
iparkodott magának kereskedelmi, nemzetgazdászati s nyelvismereteket szerezni. — A „magyar kereskedelmi társulat"
1852-ben feloszlatván, — a kevés idővel az előtt Kern Jakab
inditványa s fáradozásai nyomán keletkezett „pesti Lloyd"társulatnál vállalt , az előbbihez mérve
szerényebb bár, de a társulat életrevalóságánál fogva s z é p jövőt Ígérő állomást.
-- Ez idő óta tevékeny résztvett mind
a Lloyd-társulat szervezésében, mind az ez
által alapított „gabonacsarnok" létrehozásában, mely utóbbinak szükségességéről s

jelen üdvös hatásáról senki sem kétkedik, a
ki tudja, hogy az előtt a nagy forgalom daczára fővárosi gabona-kereskedésünkben
semmi szabályzó rend, s kellő biztosítékot s
tájékozást nyújtó intézkedés nem létezett,
s az üzlet-kötések kávéházak-szerte s utczasarkokon történtek.
„A Lloyd-társulat" tehát gabonacsarnokában öszpontositotta s szabályozta a gabonaüzletet s ez által a kereskedés rendezésére
nemcsak a fővárosban, hanem az egész országban hathatós befolyást gyakorolt.
Az alapszabályok értelmében a „Lloyd-

is volt csatolva. E nem csekély szakavatottságot, tapintatot s munkaerőt igénylő állomásra a társulat Weiszkirchert választotta
meg. Ez időben még a társulatnak vagyona
nem volt, s a hirlapbiztositékot ugy kellé
a tagoktól kölcsönképen megszerezni, mi
egy hírlap vállalat kétséges voltánál fogva
nagy részben a főtitkár ernyedetlen fáradozásainak sikerült.
A lap (Pester Lloyd) megalakulása után
a társulat, a politikai rovatnak a felelős
szerkesztő szabályzóit befolyása melletti vezetésére derék német publicistánkat, dr.
Weiss Jánost *) nyerte meg, mig
W. K.-nak a kereskedelmi s
közgazdászati rész jutott, mig
évek folytán a társaság összes
szellemi, ugy mint anyagi ügyeinek vezetése, a Lloyd-társulat
által évenkint kiadatni szokott
,;
kereskedelmi és iparczimtár
szerkesztése stb. idejét annyira
igénybe vévé, hogy most a lap
hasábjain ritkábban találkozunk
tollával és csaknem kizárólagosan a lap feletti felügyelet és
felelősséget kezeli.
W. K. mint magán ember
egyike azon embereknek, kikhez örömest csatlakozunk, s
családi körét is a magyar vendégszeretet, nyájasság s magyaros szellem lengi át.
A „Lloyd" társulatról, mely
anyagi viszonyaink, iparunk, gazdászatunk s bel- és külföldi kereskedésünk előmozdítására oly
jelentékeny tényezővé fejlődött,
meg kell még jegyeznünk, mikép ez nem feledkezett meg arról, hogy kiválóan hazai társulat, s már jelentékeny összegekkel járult hazai ezélok előmozdítására, a mennyiben létezése
óta több mint 40,000 ftot szenWEISZKIRCHER
KÁROLY.
telt különféle czélokra, mint ezt
társulat" hatáskörének egyik fontosabb té- évkönyvei kimutatják. Tetemes áldozatába
nyezője, egy az ország kereskedelmi-, iparüz- kerül a gabnacsarnok fenntartása s az újonleti s közgazdászati viszonyainak fejlesztése nan alakított áru- és érték-börze anyagi
s emelésére irányzott lap kiadása lévén, e
*) Fenntartjuk magunknak e férfiút ig, a „Pester
feladat megoldásához 1853-ban kezdett, a Lloyd" tulajdonképeni szerkesztőjét, kinek czikkeivel namidőn is csődöt hirdetett főtitkári állo- ponkint találkozik az olvasóközönség, bemutatni, s ez
a „Pester Lloyd" hírlapról ia bővebben BZÓmásra, melyhez a lap felelős szerkesztősége alkalommal
lani.
.
Szerk.

