
38-ig nagy részt vett az európai béke fenntartá-
sában. Rangjához illő, sőt azt felülmúló fényűzése
világhirüvé tette a büszke magyar dynastát, de
megvetette egyszersmind, fájdalom, anyagi rom-
lása alapját is. 1842-ben lemondván nagyköveti
állásáról, a mugán-életbe vonult, honnan — főis-
pánságát kivéve — csak akkor lépett ki megint,
midőn Batthyány e fényes nevet is meg akarván
nyerni kormányának, őt a miniszterségre szólí-
totta. Fájdalom, a kifejlődött körülmények bal-
végzetes fordulatait meggátolni képes nem lehe-
tett. Szeptember első napjaiban letette miniszteri
tárczáját s megint visszalépett a magánéletbe,
melyben mégis maradt haláláig. Késő vénségében,
elaggva, megtörve a család vagyoni romlásának
egyre fenyegetőbb voltától, ment sírjába, magá-
val vive egy fényes múlt nagy emlékeit.

Klauzál Gábor a másik. A megyei élet
egyik alapos, törvényismerő és gyakorlati tapin-
tatu, szabadelvű bajnoka, a pozsonyi sérelmi és
reform-országgyűlések egyik kiváló ellenzéki fér-
fia, egy ideig, Deák távollétében, az ellenzék
vezére, az 1848-ki kormányban az ipar, kereske-
delem és közgazdaság minisztere, 1861-ben és
1865-ben képviselő, mindig s mindenütt Deák
oldala mellett, ennek leghívebb barátja, küzdelmei
osztályosa. A pozsonyi országgyűléseken gyakran
hallatszott egy tiszta és mély hazafi-szívből eredő
s minden szivet és velőt megrázó hang*, a hazafi-
fájdalbm rezgő hangja, a jog-védelem erélyes —
néha szenvedélyes, de soha túlzásokba nem csapó
hangja: Klauzál Gáboré. Mint státusférfiu és poli-
tikus a megyei élet emlőin növekedett ugyan, de
látkörét európai utazás, széles terjedelmű tanul-
mányozás s a külföldi állapotok gondos vizsgálata.
által szélesbitette; mint ember tiszta lelkű, a be-
csületességnek és ejryenességnek példányképe,
méltó párja Deáknak, egyaránt a szív és az ész
embere. A jelenlegi országgyűlés múlt évi elna-
polása alatt érte utói a halai az utóbbi időben
sokat betegeskedőt. S midőn az országgyűlés ismét
egybegyült, őt már nem találta a küzdők soraiban.

Az első magyar minisztérium még életben
levő négy tagja közül először is Kossuth Lajosra
fordul tekintetünk; azon férfiura, kiről Deák a
közösügyek fölötti tárgyalások alkalmával az
1848-diki nagy nemzeti átalakulásról szólván, igy
nyilatkozott: „Ha akkor az országgyűlés ragasz-
kodva ősi aristokratikus intézményeinkhez, sza-
baddá nem teszi a népet és a földet, nem osztozik
a néppel jogokban és terhekben, ha szélesebb
alapra nem fekteti az alkotmányt, a reánk követ-
kezett nehéz évek súlyát el nem bírtuk volna, s
összeroskadtunk volna a szenvedések alatt, a
nélkül, hogy a müveit világ szánalma és részvéte
kisérné végsülyedésünket. Ezen átalakulást össze
fogja kötni a történelem azon férfiúnak nevével,
ki azt 48-ban meginditotta s ernyedetlen erélylyel
keresztülvitte. Daczára a bekövetkezett szeren-
csétlen eseményeknek, müvének ezen része fenn-
maradt, és fenn fog maradni, mig nemzetünk él és
országunk áll, s ahhoz a nemzet emléke és hálája
lesz mindig csatolva." A haza nagy bölcsének
igaza van. A reformok és átalakulás vezérszere-
pét, Széchenyi kezéből Kossuth vette át a negy-
venes évek elején. Először az irodalom s jelesen a
napi sajtó terén lépett föl, roppant hatású „Pesti
Hirlap"-jával. Midőn e térre lépett, már a mar-
tyrság dicsfénye környezé halvány homlokát.
Országgyűlés' írott "»plója s átalában a gondolat-
szabadság ügye miatt súlyos börtönt szenvedett s
midőn szabadságát visszanyeré, elszánt agitátor

volt már. A politikai lapirodalomnak, magasabb
értelemben ő lőn teremtője hazánkban. Vezérczik-
kei a lángeszü iró és szónok egész hatalmával
szólottak a kedélyekhez s szokatlan mérvű lelke-
sedést költöttek. Majd a megyei és országgyűlési
szónoklat terére lépett át, s egyszerre legelső lett
az elsők között. Az ország vezérmegyéjének,
Pestnek, ő lett vezére; ő az egész ellenzéknek,
mely rendre-rendre inkább aző elragadó, — mint
a Deák mérséklő befolyása alatt kezdett állani.
S valóban soha magyar ember, magyar szivekhez
még ugy nem szólott mintő. Az egyszerű ügyvéd
és hirlapiró ellenállhatlan hatalommá növekedett.
S Széchenyi István, hogy egész erejével léphessen
a sorompóba ellene, kénytelennek érzé magát ott
hagyni felsőházi ülését, s az 184" s-ki pozsonyi
országgyűlésre követül választatni mngát. De a
bekövetkezett események csakhamar túlszárnyal-
ták a küzdelem ezen álláspontját. A párisi februári
forradalom, mint vízbe dobott kő, nagv gyűrűkben
mozditotta meg az európai állapotok álló vizét.
Magyarország, mint egy villanyiitésre, egyszerre
fölébredt s talpra ugrott. Kossuth nem többé az
ellenzéknek, az összes nemzetnek vezére lőn. A
minisztériumban a pénzügyi tárczát vállalta el.
De hova-tovább mind inkább túlsúlyt nyert a
mérsékeltebb árnyalatok fölött az ő befolyása. Ő
lett a kormány tulajdonképi lelke, — s mig a többit
az események hal alma kivette sodrából és megbé-
nította, ő akkor volt igazán helyén. Központja s
valódi feje lőn a megindult s roppant mérvre fej-
lődött függetlenségi harcznak. Pesten, Debreczen-
ben. ismét Pesten, Szegeden, Aradig, ő volt a for-
radalomnak lelke, mozgató eleme, ruganyosságát
s óriási tetterejét soha el nem veszítő vezére. A
függetlenségi nyilatkozat kimondása után az ország
kormányzója, valódi erkölcsi diktátorságra emel-
kedett, de soha nem élt a diktatori erőszak fegy-
vereivel. S midőn az ügy, melynek élén álla,
megbukott: szegényül, fénytelenül vette kezébe a
bujdosás vándor-botját s a száműzetés keserű
kenyerét. Lelke azonban nem tört meg, s reményei
nem hagyák végkép el soha. Száműzetése évei a
lankadatlan, tevékenység évei valának, s Angliá-
ban és Amerikában nemzeti törekvéseink és érde-
keink népszerűsítésére egy század év munkája
nem tehetett volna többet, mint áz ő lángajku
szónoklatai, mert csodálatos és páratlan jelenség!
— idegen nyelven-h szintoly ékesen szóló tudott
lenni, mint anyanyelvén. Most Turinban és annak
környékén él, s szive, egy ki nem égett vulkán, a
régi hévvel lángol hazájaért, nemzetéért.

Alatta ez a büszke alak Szemére Bertalan,
az egykori belügyminiszter. Ah, nem olyan büszke
most.Megtört; magasan hordott feje alágörnyedt;
erős lépései egyik széktől a másikig alig tánto-
rognak; egyenes dereka meghajlott; s mindennél
büszkébb szelleme, ragyogó elméje homályba bo-
rult. Egy tébolyda czellájábnn kell bevégeznie
életét, mely annyi dicsőséggel s oly széles küzd-
homokon kezdődőit. Szemere Bertalan először
külföldi Utazása által tűnt föl a nagyobb körű
közönség előtt. Ragyogó irálya alatt az eszmék
és tanulmány dúsgazdagsága, a széles látkörü
világnézlet, egyszerre fényes állást szerzett neki
a tudomány és irodalom mezején. Kitűnő jogi műve
a halálbüntetésről nagy és méltó elismerésben ré-
szesült az akadémia koszorúján kívül. Kisebb
czikkei költői és bölcsészi leiekről tettek tanúsá-
got. De az irodalminál fényesb pálya várt reá a
politikai mezőn. Előbb Borsodmegye, azután a
pozsonyi országgyűlések zöld asztala voltak tanúi

erőteljes, magvas, szabatos és ragyogó ékesszólá"
sának. Neve csakhamar a népszerüebbek közé
tartozott az országban; az ellenzék soraiban a
legjobb erők közé számláltaték. Az 1848-ki kor-
mányban a belügyi tárczát vette át. önálló, elkü-
lönzött állása, egyfelől Batthyány és Deák, más-
felől Kossuth között, egyikhez sem csatlakozva
feltétlenül, paralysálta döntő befolyását. De ha-
tározott elvei s elszánt ragaszkodása a forrada-
lomhoz, a minisztérium lelépése után is nagy sze-
repet biztosítottak számára. A hadseregnél kor-
mánybiztos, Dembinszky és Görgey között majd
közvetitő, majd itélettevő, a legfontosabb megbí-
zásokat nyerte a kormánytól, mely akkor névleg
a honvédelmi bizottmány, tényleg azonban egé-
szen Kossuth kezében volt. April 14-ke után a
kormányzó őt bizta meg a minisztérium alkotásá-
val. S ő, midőn mint miniszterelnök bemutatta
társait, programmjában ki merte mondani, — mi a
függetlenségi nyilatkozatban is nyilt kérdésül
volt fönhagyva: hogy republikánus elveket vall
s azok valósítására törekszik.Következetesen meg
is maradt iránya mellett, egészen a forradalom
legyőzetéseig. Szegeden még hatalmas programm-
ját adta a hozandó törvényeknek. — Világos után
bujdosásba indult. Külföldről részint a magyar
boroknak a világkereskedésbe hozatalára intézett
törekvései, részint hírlapi czikkei által adott ma-
gáról életjelt. Egészsége azonban lankadni kez-
dett, s a lelki hábor jelei mutatkoztak rajta. Hazá-
jába megtörve érkezett, — s most azon homályos
és szomorú helyek egyikén van, melyeken mosta-
nában annyi fényes elme és jellem pályája vég-
ződik.

A még hátra levő két alakról egészen feles-
leges szólanunk. Olvasóink, szellemileg minden
nap érintkeznek velők. Egyik báró Eötvös József,
az 1848-diki és 1867-diki kultuszminiszter, kinek
életrajza vázlatát csak nemrég közöltük testvér-
lapunk olvasóival. A másik, kinek csak nevét kell
említenünk — Deák Ferencz.

Tizennegyedik évfolyam.

^ r

A száműzetésben.
Az 1848-diki miniszterek akkori arczképei

mellett, közülök háromnak számüzetéskori arcz-
képét is beiiiUtatjuk olvasóinknak. A többiekét, e
későbbi korból, jól ismeri a közönség; e háromé
kevésbbé ismeretes, mert a múlt években azok
közrebocsátása elhárithatlan akadályokba ütközött
volna. Most, hála Istennek, túl vagyunk az ilyes
akadályokon; s kedves dolgot vélünk cselekedni
az összeállítással.

Az olvasót méltán meglepheti a különbség,
ugyanazon egyének oly arczképeiben, melyeket
egymástól alig tiz—tizenkét évi időköz választ el.
De ne feledje: hogy ez évek a száműzetés évei
valának. Az. öregséget, mond egy nagy iró, nem
az évek sokasága teszi; s igaza van. Tizenkét év a
száműzetésben, sovárgás és csalódás közt, távol a
megszokott munkakörtől, s mindenek fölött távol
a hazától, mi más: mint ugyanannyi idő^ csendes
otthonban! Egy szép portugál dal mondja:

Rövidebb a perez a percznél
Hogyha kéjben éljük azt;
Ah de hosszabb perez a percznél
Hogyha bánatsúly nyomaszt.

S a mi a perczekről igaz, ne volna-e igaz az évek-
ről, — a száműzetés éveiről . . . . ?

Vasárnapi Politikai Ej donságok
1807. második félévi folyamára.

(Ismeretterjesztő és politikai tartalmú két hetilap. — Az egyik eredeti képekkel dúsan illustrálva, a másik „Országgyűlési
beszé<ltár"-ral bővítve.)

Két lap együtt: ! Egy lap külön:
4 hónapra (jun.—saept.) 3 ft. 40 kr. 4 hónapra (jnn.—szept.) • 2 tt.
V% évre (Július—dec*,) 5 „ — » V» évre (július—decz.) 3 „

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

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

27-ik szám

Pest, julius 7-én 1867.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai UjdonsáRok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre f> ft.
t'snpan Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — F é l évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft.

S V Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatasnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
Igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dy kül5n
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Sokszor érte a történetírókat azon vád,
hogy mig a csattanős eseményeket s azok
tényezőit a legapróbb részletekig megismer-
tették: a lármát nem ütött szerény munká-
sokat, nagyobb horderejű fáradozásuk mel-
lett is feledék. Vádolhatnék az 1848—49-ki
magyar szabadságharcz iróit is, hogy miért
nem emlékeztek meg érdeme szerint a fér-
fiúról, kinek nevét ismertetésünk fölé tettük,
ha nem tudnók, hogy mily nehéz az esemé-
nyek áramlatában a mozgás alkatrészeit
elemezni s a működő erőket egyenkint föl-
ismerni. Ezért kötelessége mindenkinek,
hogy a történetíró nehéz föl-
adata könnyítéséhez adatokkal
járuljon: hadd legyen a törté-
net minden oldalról lehetőleg
megvilágítva. Jelen sorokkal
ezen kötelességnek akarunk ré-
szünkről eleget tenni.

A forradalom, kitörésekor,
úgyszólván csak nyers anyagait
találta egy még szervezendő
honvédelemnek; s a mi legke-
vésbbé volt készen, az a hadvi-
selés legfontosabb eleme: a tü-
zérség volt. Lukács Dénes leg-
főbb érdemét egyszerre megje-
lölhetjük: a magyar honvéd-
tüzérség ^ gyors és czélszerü
szervezésében senkinek sem volt
nagyobb része, mint neki. Vol-
tak ugyan magánál a tüzérség-
nél is már kezdetben a Lukácsé-
val hasonlón s később az övénél
hangosabbá vált nevek s szá-
mosan voltak a táborozások ve-
szélyei közt nagyobb^ hirre
emelkedett, a közelismerés által
jobban méltányolt egyéniségek;
de az ügynek buzgóbb híve,
fáradhatlanabb bajnoka bizo-
nyára senki.

Midőn Mack és Psotta ne-
veit, később másokéit fennen
hirdetek az országban: Lukács-
ról hallgatott az ének s neki soha sem jutott
eszébe, hogy követelné a dicsőségből azon
részt, melyet pedig senki meg nem tagad-
hatott volna tőle, legkevésbbé azok, kiket a
hir leginkább fölmagasztalt; mert azok leg-
jobban tudhaták, hogy a mit ők tettek, azt
Lukács is ép oly jól elvégezé vala; Lukáca
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pedig ezalatt oly dolgokat müveit, melyek
kivitelére vele hasonló képességgel egyikök
sem birt. A honvéd tüzérség igazgatása
jobb, biztosabb kezekbe nem tétethetett s ö,
az igénytelen és jó hazafi, ott szolgált a ha-
zának, hol legszükségesbnek vélték. Tudta,
hogy másoké lesz a dicsőség; önzéstelenül
mégis a hálátlanabb és fáradságosabb térre
lépett s az egész háború folytán az igazga-
tóság nehéz gondjaival küzdött.

Ö vett legnagyobb részt azon tüzérségi
kézikönyv kidolgozásában, mely honvéde-
inknek oly hasznos kalauza volt. Ö volt, ki
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emelte a tökélynek, mely mindenkit méltó
bámulattal töltött el.

Mennyiszer tanusitott a löszerek készí-
tése s kiszolgáltatása körül minden várako-
zást meghaladó gyorsaságot! Mily bizonyos
volt adott szava, ha a töltényekben megszo-
rult tábornokok sürgetésére az aggódó kor-
mány az ö Ígéreteiben keresett vigasztalást!
— Erélyét, ügyességét bámulni kellett, ha
láttuk, mint siet kora hajnaltól késő estig,
gyakran a jövő nap virradatáig, egyik gya-
korlótérről a másikra, majd a löszerkészités-
hez, majd a készletek megtekintése s elszál-

lításához, majd ismét Íróaszta-
lához, mindenütt lehető gyorsan
végezve. A hol megfordult, egy
perez alatt átpillantá az egészet
s tanácsa és útmutatásai, vagy
ha kellett, komoly, de mindig
emberséges feddése mindenütt
kellő nyomot hagyott maga
után.

Nem volt az ezerek között,
kik vele érintkezésben voltak,
egy sem, kit emberséges jó in-
dulata meg ne nyert volna;
még a foglyok közt sem volt,
kiket pedig kellő fegyelem alatt
tartott, ki nagyrabecsülését
megtagadhatta volna tőle.̂  És
mint szerették őt a fiatüzórek,
a 12 — 14 éves gyutacsgyártó
gyerkőezök, kik közül sokan
csak ezredes bácsi-n&k nevezek.
Mennyiszer kereste föl ö is
őket, ha szórakozni akart. Kö-
rükben találta nyugperczeit;
holott itt is folyton foglalko-
zott. Majdnem egyénenkint el-
leste munkaképességüket s en-
nek alapján gyakran el-elcserél-
tette egyik-másikkal ülőhelyét,
hogy ez attól vagy amaz ettől
tanuljon ügyességet, szorgalmat.

Ennyi munka között ő, ki
1848 októberében még csak

törte a magyar nyelvet, — mert bár törzsö-
kös magyar, nagyváradi származású, de kora
gyermekségében katonai növeldébe kerülve,
gyakorlatából csaknem egészen kiesett, —
1849 tavaszára annyira belegyakorolta ma-
gát ismét, hogy folyvást és jól beszélt és
irt magyarul.

a tüzérség szervezését s az egész tüzéri kart
oly szerencsés tapintattal s annyi értelem-
mel vezette, hogy az a legbékésebb időkben
sem fejlődhetett volna jobban, ő volt, ki a
tüzérség fölszerelése és begyakoroltatása
körül lankadatlan munkásságot fejtett ki s
ez által kezdő tüzérségünket oly fokára
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De miért emlegetnek képességeit? Tet-
tei szólnak azokról. A cs. kir. tüzéri felsőbb
iskolákban hosszabb ideig tanárkodott, s Ö
Felségének, még- mint föherczegnek, ö tar-
tott a bécsi tüzéri műtermekben, a tüzéri
ismeretekről előadásokat. A tüzérséghez
tartozó tudományokon kivül jártas volt a
tüzéri műszakok egyes részleteiben, sőt ki-
viteli munkáiban is. E sorok irója maga
látta Lukács De est, az erélye által gyorsan
emelt ágyúöntödében, Pecze Szt.-Mártonban
(Nagy-Várad mellett), midőn az első öntvény
állott esztergályozás alatt, hogy eszterga-
lyozott saját kezeivel, huzamosabban, a „Ne
bántsd a magyart" föliratu első ágyún s
később sok máson is.

Tudnivaló, hogy a lefolyt harezot köve-
tett idők ily férfiút nem hagyhattak Ítélet
nélkül, oly itélet nélkül,amilyenhez ez idők
értettek. Az itélet ama szavai azonban telje-
sen igazak, hogy .,Lukács a magyarok mel-
lett kiváló tevékenységet s az osztrák sereg
ellenében kiválón veszélyes munkásságot
fejtett ki." Az itélet golyó általi halált mon-
dott fejére. A testi halált ugyan elengedek
(Aradon, 1850. febr. 15.), de szive sajgó se-
bér, melyet hazafiui keblén 1849. aug. 13-ika
vert, az éet nem enyhíthette. Lánczai súlyát,
gyengélkedő rabtársai gondos ápolgatásával
könnyité Temesváron, Aradon és Komárom-
ban, s ez utóbbi helyen, tevékeny szelleme
enyhületére, földgömbök készítésével is fog-
lalkozott, melyek iskolai használatra akönyv-
kereskedésekben forgalomba is jöttek.

Most 51-ik évét élt Nádudvaron, szerény
elvonultságban, igénytelenségébe temetkez-
ve, ő, kinek szintén nem kis osztályrésze
van abban, hogy a magyar szabadságharcz,
ha szerencsétlen is volt, de dicstelen .. . nem.

Kenessey Albert.

Hl I

Csaták emléke.
(Szeged. 1849.)

Az őrtüzeket meggyújtá a föld,
Fenn csillagokkal ragyogott az ég.
Harczokban edzett bajnokok között
Ujoncz-legényke én is ott ülék.
Szóltak csatákról, melyeket vivának, —
Büszkén lobogott szemeik sugara,
Mondván időnként egy' a másikának
— Emlékszel-é még arra a csatára?

Kápolna síkján, hol a fekete
Talajba a pqr nem hiába vet.
Mert csontokon szánt eztán az eke
Es vér növeszti a bársony füvet —
Ott, ott fordult meg a magyar had, ott —
Hadd dőljön a sors életre, halálra —
A nap kétszer szállt, kétszer virradott . . .
— Emlékszel-é még arra a csatára?

Szolnoknál dördültek meg ágyúink.
A Tisza hidja lángba hogy borúit!
Hogy fűzte szél s hogy tépte szét megint
A habokon a füst- s láng-koszorút!
A német ágyuk fogyva kon^aták
baját vésztők harangját; s utoljára
Lábunknál hevertek, mint vert kutyák . . .

Kmlékszel-é még arra a csatára?

Es Izsaszegtől föl Komáromig
Kgy csatatér lett az egész vidék.
Alig megállva, újra futamik
Az űzött ellen; ágyuk kergetek.
..Előre!"' zúg a fegyverek neszével,
Mig a vezér szól: elég is lesz mára.
Egyik karomat Vácz alatt lövék el . . .
— Emlékszel-é még arra a csatára?

Vácznál lövék el a balkaromat,
S Nagy-Sarlóig nem gyógyult be a seb.
Nem szenvedtem ugy a sebláz miatt
Hogy nem küzdhettem, az keservesebb!
Előre! mind előre! Szüntelen
Intett a vezér kardjának sugara.
Nyomon követtük: mi s a győzelem . . .
— Emlékszel-é még arra a csatára?
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De Buda még ellen kezén! — Hogyan?
Az ország szíve maradjon-e rab?
Oda, oda! Az ágyú zordonan
Süvölt . . . a honvéd hangja zordonabb.
A föld, a lég, a Duna reszketett
S meging alapján Mátyás büszke vára.
Sírjunk barátom örömkönyeket . . .
— Emlékszel-é még arra a csatára?

Ekkép beszéltek harczaikról ők.
A tábor tüze végsőt lobogott.
Alusznak már s nem álhatóm velők,
Ugy irigylem a hőst, a boldogot.
S megszáll a fájdalom . . . De nem, de nem!
Még nincs kivíva minden! Nem sokára
Jő nap, hogy én is büszkén kérdhetem :
— Emlékszel-é még arra a csatára?

Szász Károly.

Közlemények „Egy magyar menekült
bnjdosásá"-ból.

ív.
Andrássy levele Konstantinápolyból nem

volt koholmány; megtudtuk, hogy igaz.
Állapotunk mindig kétségesebbé leit. —
„Tőrökké lenni, vagy nem lenni?" ez volt
most a kérdés, mely mindenkit gyötrött, hol
kisebb, hol nagyobb mértékben. A kérdés
fontosságát mindenki érezte, mert hiszen
arról volt szó, hogy eltagadjuk hitünket, nem-
zetiségünket, vagy pedig legyünk a legbizony-
talanabb sorsnak martalékai. Olyan dolog
volt ez, mire nézve senki sem szorult a másik
tanácsára; ezt mindenkinek önmagával kellett
elvégeznie. Annyi igaz, hogy a törökök iránt
táplált ellenszenvünk s balvéleményeink
mindinkább oszoltak. Meggyőződtünk, hogy
nem istentagadó barbár népek ezek, sem
emberevő pogányok vagy haramiák — mint
sokszor gyermekkorunkban ijesztgettek, —
hanem nmneslelkü, józan erkölcsü, vallásos
buzgalmu emberek, kik sokban például szol-
gálhatnak a mivelt európaiaknak. Legna-
gyobb bűnük s szerencsétlenségük oka, hogy
egykor hatalmasok voltak s most tehetetle-
nek. Szokásaik ugyan eltérnek a mieinktől,
de azért nincs ok, tőlük iszonyodni.

Hírneves honfitársaink, kik benn a város-
ban laktak, nem is sokat alkalmatlankodtak
nálunk tanácsaikkal. Egyre vendégeskedtek,
mulattak, kártyáztak, — velünk nem sokat
törődtek. Nem hozom fel a magam nyomo-
ruságát — és nem irigylettem senki módját,
bár fájlaltam, hogy sokan, kik sem születé-
süknél, sem érdemeiknél s rangjaiknál fogva
nem állottak nálamnál feljebb, most gaval-
léroskodtak. Hamar tisztába jöttem magam-
mal s helyzetemet is megszoktam; éltem, a
mint lehetett; ruházkodtam, a mint tudtam;
sem oláh süvegem, sem sárga papucsom miatt
magamat nem szégyenlettem; csak az fájt,
hogy nálamnál még sokkal szegényebb urná-
kat is láttam, a kik, midőn mosatták egyetlen
fehérruhájokat, köpenybe takarózva őrizték
sátraikat, mindaddig, mig a tisztát meghozta
a magyar markotányosnö, a ki azt szána-
lomból mosta ki. Hát betegjeink, kiket a
piszok és féreg ölt meg kemény fekhelyei-
ken . . . ?

De hagyjuk ez elmúlt nyomoruságot,
mely miatt egyeseket talán okozni sem lehet.
Hanem a/ért nézzünk körül a városban lakó
magyarjaink között is, nézzük, hogyan
élnek.

A legcsinosabb épületeket ők lakják s
egy-egy ember fizet havonként 20—30 arany
lakbért. De hát mi szüksége egyes embernek
ily nagy házra? Nem lakhatnának el akár
négyen vagy haton egy szálláson? Nem
bizony, mert ez nem volna illő rangjukhoz,
a mely török fogalom szerint azt kivánja,
hogy egész udvart tartsanak maguk körül
Hát az a sok hátasió minek? Ez is a tekin-
tély fenntartására szükséges. Délczeg pari-

pákon és fényes kísérettel mentek ki embe-
reink az utczára, mert hiszen egy basának
is tiz húsz kiséröje van, pedig rangjában ez
csak ugy áll hozzájok, mint egy viczispán
e"gy miniszterhez. Úgy kivánja itt a szokás
és „Si fueris Romae, romano vivito more!"

A baj csak az volt, hogy ezen fényűzés
lassanként az alsóbb ranguak közé is elhara-
pózott. Eredj csak egy ezredes vagy őrnagy
szobájába — de tanácslom, jó külsőd legyen,
különben szóba sem áll veled. Nézd meg,
mikép van berendezve, csupa hintázó pam-
lag s drága szőnyeg; borostyánkő csibukok,
ezüst nargillák, bakcsa dohány, kávé, czitro-
raos vizzel, mandulatejjel, dulcsászszal s az
ég tudja, még mivel, mind rendelkezésedre
áll. Ha szere etreméltó vagy s tudsz eleget
fecsegni s udvarolni, még házibarát is lehetsz
és a nagyságos asszony kegyébe férkőzhetel.
De itt ember légy a talpadon, mert a nagysá-
gos asszony pogányul kardos egy menyecske.
Hogyis ne? ő 1849-ben beállott honvédnek
s egész a kapitányságig fölvitte s most is
egyenruhájában láthatod imádott férje olda-
lánál.*)

Mig mi igy éltük szomorú és víg napja-
inkat, egyszerre hire futamodik, hogyHaus-
lab osztrák cs. k tábornok megérkezett egy
hosszú vonattal, hajóit a konzulátus előtt
horgonyoztatja, s hogy feltétlen engedélyt
hozott minden visszatérőnek.

Tehát feltétlen visszatérés! Nem szenved
kétséget, hogy a tábornok hajói meg fognak
telni s meg fog szűnni Viddinben az éhség
és a kolera. Oh bár csak négy héttel ez előtt
hozták volna ide a szelek ezen hajókat —
most nem maradnának el ama százak sem,
kiket a föld eltakart örök nyugalomba.

Én első perezre elhatározám magamban,
hogy nem megyek haza.

Mégis szerettem volna tudni, e hir minő
hatást szül a nagy tömegnél. Épen menni
készültem már egy estén a Jeni khán-hsi,
ebbe a viddini börzébe, a hol meg lehetett
tudni mindent.

De im, mintha dobolnának . . . . igen, a
tisztikart hívják össze a táborban. Látom,
gyülekeznek a sátorutczákban; már magam
is csak elmegyek, hadd halljam, mi jó hír
van.

A tábori parancsnok, K. alezredes sátra
előtt vagyunk, egy négyszöget képezve a
felállított zászlóaljakkal. K. elhagyja sátorát
s a négyszög közepén megállapodva, igy
szól:

„Honvédek! Tegnapi hirdetésünkben azt
mondottuk, hogy a török kormány kiad ben-
nünket, ha törökökké nem leszünk; mai
hirdetésünk e hirt megezáfolja, miután az
osztrák kormány Hauslab tábornok urat egy
gözhajóvonattal Viddinbe küldötte oly uta-
sítással, hogy minden alattvalójának feltét-
len engedélyt adjon a haza térhetésre. Hogy
mit tegyetek, az mindenkinek saját belátá-
sától fog függni; —mi ezennel közhírré tet-
tük, a mi tudomásunkra jutott."

Most ismét szétmehettünk, tehát újra ott

*) Mert volt itt ily kalandos nő akármennyi. Hadd
mondjak el itt közbeszólva hamarjában egy-két nevezetes
esetet. Ki ne emlékeznék Sári nagyságára az 55-ik zászló-
aljnál? Én ismertem őt mint markotányosnőt ; csinos,
barna menyecske volt. Ismertem Viddinben, mint hadnagy-
nét. majd mint kapitánynét; később Sumlán egy módo-
sabb őrmester szerezte el nejének ; ugyanott mdg örnagyné
lett. Soká nem láttam azután, miglen hat év múlva Perá-
ban találkoztam vele, oly kíséretben, hogy kalapot emel-
tem előtte; mint később megtudtam, most egy olasz doktor-
nak volt hitvese. — Hát Mari nagysága, valamelyik erdélyi
zászlóaljból! — Erre is sokan fognak még emlékezni. "Ő
először is markotányosné volt, azután tűzmesterné, tüzér-
kapitányné", nemsokára huszárőrnagyné, azután grófne',
azután magyar konzulné, azután görög kereskedőné, azután
angol ezredesné, megint kapitányné lett, végre most egy
török csitfiken (major, tanya) van, nem messze Sumlától a
Balkán alatt, neje egy volt közhonvédnek, ki a krimiai
háború alatt, a helyszínén, jól felépült vagyoni tekintetben
— élvezvén végre sok hány'odás-vetődés után a családi élet
boldog nyugalmát — ha ugyan élvezi.

állottunk, a hol elébb. Ugy vettem észre,
hogy nem minden embernek volt Ínyére e
felszólítás. Ugy beszélek, hogy Bem, Kmety,
Stein és Balog már törökökké lettek.

E kérdésen törtem én is e pereztöl fogva
komolyan szegény fejemet. Fontos egy lépés.
Török! tehát belőlem török legyen! Megval-
lom, kíváncsi voltam, mikép fog ez megtör-
ténni, mikép fogok átváltozni -- semmi fogal-
mam nem volt ekkorig, mikép lesz a magyar-
ból török. Egymagám nem fogok ajánlkozni,
mert valami csúfot tehetnek belőlem, hanem
majd pajtásokat gyűjtök s igy könyebb lesz
a vállalkozás. Vagyunk már akárhányan, a
kik csak arra várnak, hogy kezdje el vala-
melyik. Ilyen vezér még nem akadt közöt-
tünk, de nem sok bizgatás kell már, hogy sere-
gesen neki induljunk. - No, fiuk! leszünk-e,
vagy nem? — Leszünk bizony. — No hát
induljunk. — Induljunk hát no. — De hát
hova is kell mennünk? — Kérdezzük meg
azt a török őrt, majd az megmondja. — Jó
lesz biz a!

— Kardács! törökök akarunk lenni, hova
kell mennünk?

— Pasha janda, ühm!
— A basához, azt mondja.
• - No hát csak menjünk, úgyis tudjuk

ennek a lakását.
Megyünk mendegélünk, végre elérünk a

serailhoz s bejelentjük magunkat Faud basá-
nál, hogy mi törökök akarunk lenni. Egy
tágas terembe vezetnek fel, melynek hom-
lokzata erkély-alakban nézett a Dunára le;
magas ablakokonjött be a világosság; kívül-
ről fa-rostélyzat, belülről bibor függönyök.
A terem bútorzata köröskörül pamlag, mely-
nek e"gyik része magasabb s egy csigamo-
zaikkal volt ellátva. Ide állítottunk mi be
vagy tizennégyen.

Kevés szünet múlva megnyílik egy mel-
lékajtó, melyen egy piros pozsgás, egészsé-
ges ábrázatu, erőteljes férfiú, a basa, és utána
tolmácsa lépett be, ez utóbbi egy iszonyú
vastag, valami bibliaféle könyvet czipelve
hóna alatt. A basa, a nélkül hogy elfogadná
köszöntésünket, fölveti magát a csigaszek-
rény mellé s kulcsolt lábakkal helyet foglal.
Ezután vizsgáló tekintettel körüljártatja
rajtunk szemeit s köszönt, mondván: „Ho$
geldi!" — Hosszú szünet váltja most fel az
ünnepélyes jelenetet, miközben néhányat
közülünk elhagy a türelem s már-már inga-
dozni kezdenek: ne lépjenek-e még jókor
vissza? —• Azonban a basa megszólal; komoly
tekintetét rajtunk pihenteti, de szavai a tol-
mácsot illették, kinek mélyen figyelő arcz-
vonásából gyaníthattuk, hogy épületes beszé-
det vesz át számunkra. Mi egy szót sem
értettünk, de meghatva hallgattuk rezgő
szavait.

A basa egyelőre elvégfzvén, a tolmács
felénk fordul s igy szól:

Uraim, önök ide jöttek, hogy hűséges
esküjöket letegyék a mozlim vallásra. Meg-
győződésből teszik-e ezt, vagy a szerencsét-
lenség készteti e lépésre? kérem, feleljenek.

E szavakra ketten kilépnek közülünk s
azt sem mondva, hogy „befellegzett," szépen
ott hagynak bennünket.

Ez roppant compromissio volt ránk
nézve, képzelhetni; jóvá akartuk azért tenni
társaink meggondolatlan viseletét, egyik
társunk elhatározott hangon következőleg
nyilatkozott:

„Basa effendi kérdésére, hogy vájjon meg-
győződés- vagy kénytelenségböl térünk-e a
mozlim vallásra, nyilatkozatunk ez: Minket a
sors száműzött honunkból, mi csak nemes-
lelkü, vendégszerető szomszédainknak kö-
szönhetjük, hogy törvényes ótalomban s
minden egyéb kedvezményekben részesü-
lünk. Mi a keresztény vallásban neveked-
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tünk, mi e vallásnak hivei és tisztelői vol-
tunk s mi azt soha el nem hagyjuk, ha erre
a körülmények nem kényszeritnek. A mi
pedig a mozlim vallást illeti, meggyőződé-
sünk erre nézve nem lehet, mert mi még
nem ismerjük, csak annyit tudunk, hogy
mindnyájan egy Istent imádunk. Hogy tehát
kereken kimondjuk, vallástok felvételére a
becsület késztet, bennünket, mert ha ti min-
ket elfogadtatok szolgálatba, ezt, ugy hisz-
szük, csak ugy érdemeljük meg, ha minden-
ben egyek leszünk."

A Tolmács ezeket elmondván urának, a
basa ismét igy szólt:

„Ti hát, ugy látom, meggondoltátok, mit
cselekesztek, s én ime a padisah nevében
biztositlak titeket szolgálataitokban."

Ezután felnyitották a szent könyvet, a
Koránt, a tolmács olvasott belőle s mi egy
ujjúnkat tartva fel, utána mondottunk min-
den szót — annyit értettünk belőle, hogy
akár halálos ítéletünk lehetett volna. Csupán
a végszavakra emlékszem e hosszú mondó-
kából, a mik igy hangzottak:

La Allah, il Allah Muhamed resull
Allah!

S ekként törökök voltunk egyelőre.
A basánál nem volt több dolgunk; innen

azonban a nagy kaszárnyába kisértek, hol
egy zászlóalj volt felállítva, mely a mirolajra
(ezredes) várakozott, ki rajtunk a beavatás
egyéb kellékeit volt végrehajtandó.

Nagy kísérettől környezve a miralaj
végre megérkezik s a további ünnepély
ekként folyt. Sorban felállottunk,kevés táv-
közre a velünk szemben álló török zászlóalj
előtt, azután a fészekét ('török süveg) kipak-
kolták s megkezdődött a keresztelés, azaz:
elnevezés.

— Neszl ad iszterszinf (Mi nevet kí-
vánsz?) kérdezte az ezredes.

A ki már tudott török neveket, elmon-
dott egyet; a kinek nem jutott eszébe egy is,
ráhagyta a keresztelő atyára.

— Peki! (Jó) monda ő. Erre levette föve-
gét a keresztelendőnek s azt a mellette álló
őrnagynak adván át, monda: „Szizin ad
Szali olur" (A te neved Szali lészen); ezután
fülig fejére húzta az uj hívőnek a vörös feszt,
mire az őrnagy két kezébe fogván az átvett
föveget, bele köpött, azután a földhöz vágta,
rá tiprott s „szitám, gyaur!'- szavakkal
tovább rúgta. így ment ez sorra.

Elvégezvén ez ünnepélyt, a török zászló-
alj imára borult le. Ima után a banda egy
siralmas nótát kezdett rá, majd ríva fakad-
tunk tőle — és kiállottuk a sarat szeren-
csésen.

Most már felavatott becsületes muzul-
mán lettem; nevemet felírtam a magam
orthographiája szerint, hogy valamikép el ne
felejtsem, de felírattam egy igaz hitü derék
juszbasi kollegám által a török Abécze sze-
rint is, hogy azon esetben, ha maid havi-
dijamat kelletik nyugtatnom, alá tudjam irni
annak rendje s módja szerint, Minden igye-
kezetem ezután oda fog irányulni, hogy jó
török váljék belőlem. Ha Allah megsegít,
három capitulatiót talán még kiszolgál
Szali aga.

— Laczi te! kiáltott felém egy czimbora.
—• Ne szólíts engem pajtás, többé ugy.

Az is nevem volt, az igaz; becsülettel visel-
tem huszonnégy évig szárazon és vizén, hábo-
rúban és békében, hanem most Szali agának
hívnak. Most először is komoly kezdek lenni,
mert ugy illik a muzulmánhoz; azután ha
ezt megtanultam, a gravitást, méltóságot
kell tanulmányoznom, hogy minden szó,
mely kijön ajkamon, kerek, nyomatékos ás
talpraesett legyen. Ha ez is megvan, követ-
kezik, hogy helyesen tudjak gestikulálni
beszéd közben, mert az szép, urias, kényel-

mes szokás és igen rövidili a beszédet;
továbbá meg kell tanulnom a fejnek és test-
nek méltóságos hordását s mikép kell lép-
nem, majd ha Viddin utczáin végig sétálok:
egy lépés — szünet — második lépés — ismét
szünet s igy tovább; most jobbra nézek,
azután fejemet ismét méltóságosan balra
kanyaritom.

De ez még nem elég. El fogok járni a
kávéházakba, megtanulok, helyesen bókot csi-
nálni, tisztességesen, keresztbevetett lábak-
kal ülni, csibukozni, végre halkkal és szeré-
nyen társalogni s a mi legfőbb, naphosszat
mélán gondolkodni. Majd csak le:Z belőlem
valami.

Isten veled tábori élet! sokat áztam ben-
ned, de meghocsátok, mert én most kaszár-
nyában lakom.

1848/o-diki csataterek.
Hazai művészeink egyik legjelesbikétől, ki

az 1848/9-diki hadjáratban épen a végett járt a
táborral, hogy csataképekhez vegyen vázlatokat,
néhány érdekes tájkép-vázlatot nyertünk azon te-
rekről, hol a honvéd-sereg dicső hadjáratának
legnevezetesb csatái vivattak.

Szándékunk időr..l időre közölni e vázlato-
kat; szövegül ama csaták főbb mozzanatait adván
hozzájok.

A sort ma a kápolnai hid és a tápió-bicskei
hid rajzaival kezdjük meg.

1. A kápolnai hid.
Február közepe táján (1849) négy hadtes-

tünk, az I. II . III. és VII. jutott egymással össze-
köttetésbe, s közelgett az idő, midőn azokkal tá-
madólag is lehetend s kellend föllépni az ellen-
ség fő ereje ellen. A kormány e négy hadtestet,
melyek utóbbika Görgeié volt, Dembinszki főve-
zérsége alá rendelte, sőt oly intézkedés is hozatott
be, hogy a hadtestek egyes hadosztályai is köz-
vetlenül a fővezér rendelkezéseitől függjenek, a
hadtestparancsnokok mellőzésével. Ez intézkedés
mélyen sártette a hadtestparancsnokokat, főleg
Klapkát s legkivált Görgeit, ki bár megnyugvást
s önrnagadást mutatott és az engedelmességet
nyilván meg nem tagadta, de a „lengyel" intéz-
kedéseinek meghiúsítására maga részéről mindent
elkövetett. Való, hogy Dembinszky sem volt azon
ember, ki akár alvezérei, akár a hadsereg bizal-
mát megnyerni s ezáltal a sikert biztositani képes
lett volna. A kormány azonban a támadó hadmű-
veletek gyors megkezdését sürgetvén,Dembinszky,
ki az emiitett négy hadtestnek s igy összesen kö-
zel 50 ezer embernek élén állott, erélyesen hozzá
is kezdett a támadási készületekhez. Hadi tervét
a következő rendelet kibocsátása mutatja:

,,A III. hadtest, Damjanich és Vécsey alatt,
nyomuljon Czibakházára ; a II . hadtest, a szol-
nok-debreczeni vonaltól, Tisza-Fürednél a folya-
mon átkelve, Poroszlónál állapodjék meg; az I.
és VII. hadtest, amaz Klnpka, ez Görgei alatt,
az országúton Eger felé haladjon; s mihelyt e két
hadtes Poroszló irányába érend, a II. is hozzájok
csatlakozzék s mind a három együtt a Tarna-vo-
nalt foglalja el, ott várandók be, mig Damjanich
Czibakházánál a Tiszán átkelvén, Szolnokot meg-
veszi, a ki aztán a vasútvonal mentében előre-
haladva, tegye magát összeköttetésbe a fősereggel
s támogassa ennek az osztrák sereg vagy a fővá-
ros elleni támadásait."

Az ellenség váratlanul gyors előnyomulása
azonban moghiusítOvta Dembinszky azon tervét,
melynélfogva Szolnoknál, Damjanich hadteste ál-
tal kell vala kezdődni a támadásnak. Midőn az
ellenség seregeinek közepe, febr. 25-kén az árok-
szállás-gyöngyösi vonalba lépett, a fölebb vázolt
terv kivitele még alig volt megkezdve.

A császáriak e váratlanul gyors előnyomu-
lása a tervezett támadó harezot védő harezczá
változtatta. S a mi több, erőnk oly kevéssé volt
összpontosítva, hogy az első támadást fölfogni
kénytelen négy hadosztály, alig 17-ezer ember,
majdnem két mérföldnyi hosszú vonalon elnyújtva,
oly gyéren állott, hogy minden lépésre nem jutott
egy ember . . .

„Az ellenség első rohama", — mond a febr.
26-ki délután megkezdődött ütközet egyik főté-
nyezője, Klapka, — „Kápolna mellett történt. Itt
az ellenség, daczára hadoszlopai túlsúlyának, sem
nyerhetett előnyt a mieink ellenállásán; hanem
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több órai harcz után, midőn Poltenberg Máriássy
támogatására az országúitól jobbra előtűnt, hát-
rálni kényszerittetett. Ar ellenség ekkor több
üteget tolatott előre s ezekkel este felé sikerült
Máriássy baljának lövegei.; helyökből elűzni; ez
pillanatnyi rendetlenséget okozott a Máriássyt
arra birta, hogy csapatait Kápolnához közelebb,
máa állásba vonja vissza. A császáriak lovassági
rohamát, mely ekkor következett, az 1. huszárez-
red négy százada, Máriássy személyes vezérlete
alatt véresen visszaverte."

A jobb szárnyon Poltenberg eikeretlenül
küzdött a debrői erdő megtarthatásáért. A balon
Szekulics a kompolti erdőből, melyet elfoglalva
tartott, előre törvén, komolyan fenyegette az
ellenség jobb szárnyát s csak az éj beálltával és
akkor is önkéntesen vonult vissza.

A csata, az
ellenség sokkal
túlnyomó ereje
daczára, az első
nap eldöntetlen
maradt. S már a
napi ütközetnek
vége volt, midőn
Dembinszky és
Görgei, a főhadi-
szállásról Eger-
ből, késő este a
csata színhelyé-
re megérkeztek.
Kétséget nem

szenvedett, hogy
másnap megújult
erővel, és Schlick
hadtestével is nö-
vekedve, uj tá-
madást intézend
az ellenség.

Az ütközet,
27-én kora reg-
gel, jobb szár-
nyunkon Verpe-
létnél kezdődött.
Itt Schlick ké-
pezé az ellenség
jobb szárnyát.
Mig Kápolna el-
len főerejével

maga Windisch-
grátz működött.
Mindkét ponton
s mindkét rész-
ről roppant erő-
feszítéssel s nagy
elkeseredetcség-
gel folyt a harcz,
melynek egyes
részleteit szűk
terünk kerete be
nem fogadhatja.
Mindkét helytt
a falu birtokába
jutni egyfelől,azt
megtartani más-
felől, volt az élet.
kérdés. Koham
rohamot köve-
tett. S bár a
mieink a kisebb
erővel is hallat-
lan merészséggel
küzdöttek, végre
mindkét ponton
engedni voltak
kénytelenek. —
Előbb Verpelét,
azután Kápolna
veszett el. A hi-
don, melyet képünk ábrázol, a legvéresebb jele-
netek egyike fejlődött.

A császáriak győztek, mert ők tartották meg
a csatatért. De veszteségök nagyobb volt amienk-
nél. S nekünk erkölcsi nyereségünk maradt, hogy
az eddig visszavonuló sereg itt verekedett először
nagyobbszerü csatában és törhetlen bátorság ön-
érzetével. Az ütközet eredménye is elmaradt a
császáriakra nézve, mivel nem merték vagy nem
tudták erélyesen üldözni a mieinket.

Dembinszky azonban nem akarta seregét egy
harmadik napi ütközet esélyeinek kitenni; bár
erre a vért és puskaport szagolt seregnek a vezé-
reinek nagy kedvök lett volna. 28-kán hajnalban
Mező-Kövesdre hátrált a sereggel. ^ Utóhada
Kmetty alatt megtámadtatván, e támadás felkölté
az egész sereget. Átalános volt a harczkedv s

i egyes huszárcsapatok megtámadni, visszanyomni
. és űzni is kezdek az ellenség vasasait. S midőn
elfoglalt ágyukkal és foglyokkal tértek vissza, az
egész seregben oly lelkesülés támadt, hogy alig
lehete visszatartóztatni az ellenséges dandárok
megtámadásától. A fővezér azonban, elkedvetle-
nedve, nem hajolt alvezérei kérésére s elmulasztá
fölhasználni az alkalmat, mely annál biztosabban
igért győzedelraet, mert az ellenség sem amieink-
től nem várt, visszavonulásuk után támadást, sem
magának nem volt kedve a támadásra, meglepetve
látván: mily jó rendben állanak, kiket r£n<letlen
fntásban vélt lenni.

2. A tápió-bicskci híd.

A hatvani csata szerencsés kimenetele hatal-
masan fölbuzditá hadseregünk lelkesedését s

Cnnep-cste egy zsidó családban.

emelte erkölcsi erejét. A főhadiszállás még az nap
Egerből Gyöngyösre tétetett át.

Jellachich Tápió-Bicskén és Sülyön át Gö-
döllő felé kezdett visszavonulni, hogy ott Win-
dischgriitz főerejével egyesüljön.

Görgei ezt meggátolandó, Klapka és Dam-
janich hadtesteit Nagy-Kátára s onnan Tápió-
Bicske felé inditotta. Klapka, mihelyt N.-Kátára
érkezett, azon tudósitást vette, hogy Jellachich
az nap (april 4-kén) reggel vonult el Bicskéről, s
ott még csak podgyásza létezik, gyönge hátvéddel.
Elhatározá tehát, azt rögtön megtámadni. A dolog
azonban nem ugy állt, mint hírül vévé. Bicskén,
a mint a Tápió hidján, melyet képünk ábrázol,
átkelt:, két dandárt talált 12 ágyúval.

A meglepett ellenség, hogy ideje legyen
gyalogságát a helység előtt fölállítani, hat szá-

zad báni huszárt vetett a mieink elébe. Ezeket
ugyan huszáraink visszanyomták; de az ezalatt
rendbe hozott gyalogság szuronyszegezve fo-
gadta gyalogságunkat s hátrálni kényszeritette.
A visszavonulás Tápióig meglehetős rendben ment,
de itt zavart futássá s tolongássá változott. A
keskeny hid kevés volt a futóknak; ágyú, társze-
kér, lovasság, gyalogság összetorlódva, iszonyú
zavar keletkezett. Sokan a néhol meglábolható
viznek indulnak; sokan bele vesznek iszapjába.
Maga Klapka sem képes a hidon átmenekülni s
Farmos felé kerülve csak este tért vissza had-
testéhez.

A nap elveszve látszott lenni, és pedig dicste-
lenül. Az ellenség csaknem N.-Kátáig űzte már a
szaladókat. Szerencsére azonban ezalatt Damja-
nich hadteste is megérkezett Katára, ki a történ-

tekről értesül-
vén, Leiningen
és Kiss Pál dan-
dárait azonnal a
Tápió felé indi-
tá. Ekkor érke-
zik oda maga
Görgei is, ki az-
tán Damjanich-
csal együtt in-
tézi a harczot.
Leiningen dan-
dára haladékta-
lanul az ellen-
ségre rohan, azt
megállítja s nem-
sokára meg is
forditja. A 3-dik
és 9-dik zászló-
aljak, melyek a
Bánságban s nem
rég Szolnoknál
is annyi babért
arattak, a hidat
és a töltést szu-

ronyszegezve
tisztitják meg az
ellenségtől. En-
nek láttára Klap-
ka hadteste is
visszanyeri bá-
torságát s rend-
be szedetvén, is-
mét visszakél a
Tápión s Damja-
nich dan darái-
hoz csatlakozik.
És most az üző
és űzött szerepet
cserélnek. Az
ellenség, ennyi
erőtől nyomatva,
Bicskére kény-
telen visszafutni,
de a mieinket is
hátán viszi. Min-
den tartható pon-
ton makacsul uj
megállapodást s
uj ütközetet pró-
bál; de hasztalan,
mert mindenütt
vereséget szen-
ved. S végre is a
nap diadala és di-
csősége a mieink
kezében maradt,
mintegy kezessé,
ként az utóbb kö-
vetkezett fényes

/ • ' - diadaloknak.

A csillagvilágok.
Gyakran látunk kormányokat, melyek a nem-

zetek haladását gátolni akarják, s látunk oly
államférfiakat, kik a haladás szükségképiségét
tagadják. Pedig az egyik vagy másik irányban
előretörekvés soha sem csak puszta, önként elő-
idézett szeszélye az egyeseknek vagy a nagyobb
tömegeknek. Mint az életnek annyi más tüne-
ményeiben, ugy ez előhaladási vágyban is csak
azon rejtélyes erő szerepel, mely az egész ter-
mészetet áthatja, s mely ösztön név alatt minden
lényt öntudatlanul hajt rendeltetése felé. Az em-
ber sem tehet mást, mint a mire erő ösztönzi,
a mely parányi részeként ama mindenható erő-
nek, mely teremtett, — e földön most is uralg,
és itt a legifjabb és legtökéletesebb szervezet-

távcsővel a csillagokat,

ben az emberben lép fel legtisztább alakban
mint ész.

Hogy ezen főerőnek mennyire természete a
haladás, bámulva szemléljük az ég tüneményeinél.
Régenten mint a földön, ugy a csillagos égen is
csak élettelen merevséget látott az ember, mióta
azonban a távcsövek egymás után nyitják fel az
ég titkait, soronként foszlik fel a vak idők homá-
lya a föld gyermekének
káprázó szemei előtt. __-^-=--^

Tudjuk, hogy a fe- ^= ~ --:--_
lettünk ragyogó számta- - -~_:~ ~~
lan csillagok nem egye-
bek, mint napok; napjai
ép ugy körültök ke-
ringő, de fénytelenségük
miatt hozzánk nem lát-
ható bolygóiknak, mint
a mi napunk e földnek
és bolygótársainak, me- __̂  -___j-
lyeknek életet és fényt -= =r̂ __ _"-==•
ad; csakhogy azok több ~^_^= ___--_
száz, sőt ezerszerte na- ~ - - " "~
gyobbak a mi napunk-
nál.

Az ég e ragyogó
gyöngyei átalános ta-
pasztalat szerint mozdu-
latlanoknak látszanak, s
ép ezért álló csillagoknak
is neveztetnek. Azonban,
ha jobban figyelemre
veszszük csak puszta
szemmel is pl. a ,,kis
ökrészt'" — Mizárt (f
Ursa majoris), a nagy
gönczölszekér rudja kö-
zepén látni fogjuk, hogy
mint közeledik, eltűnik,
majd ismét előtűnik és
távozik nagyobb társa
mellől, a minek oka ezen
utóbbi csillag, azaz napja
körüli keringése.

Ha igy vizsgáljuk
ugy találjuk, hogy a legtöbb, mely • a szabad
szemnek csak egyes fénypontként tűnik fel, —
2, 3, 4, 5, sőt néha 6 csillagból áll, a melyeket
több évig feazült figyelemmel Kisérve a csilla-
gászok, különösen e század elején tett vizsgálatok-
ból ma már bi- _ _
zonyos, hogy ^==S=:
nemcsak vélet- _^v:-=s_

lenül vannak - ^ - . . A ^ I J M ^ ^ ^ T — - -
azok egymás ^ ~3=:~-:-=^T-=-=: _— - -
mellett elszór- ~ "=_ __=-'-_ -' ---
va, hanem egy- =~ ~

más körül
rendszeresen

keringenek, és
igy ama napok, ^ I ^ T _
melyeknek ősz- _~2
szefolyt fényét _̂- -__ = _=_ _̂
látjuk mi a C8Ü- EE^—-^-^ ~^=t- =•' -_ -
lagalakokban, ~~~ '- "~ ^-^_- =^
— oly valami _ z_ ~ *
fönséges rend-
szert alkotnak,
melyben 4—5
nap kering egy-
más körül.

Hogy mily
nagyszerű le-
het minden eme
csillag-világo-
kon, képzelhet-
jük abból, hogy
nemcsak több
száz-, sőt ezer-
szerte fölül-
múlják e' csil-
lagok a mi na-
punkat (a mely
pedig maga is
oly nagy a mi
földünkhöz ké-
pest, mint 5 és
fél véka búza
egy szemhez) — hanem mozgásuk is annyival
nagyobb a mi nálunk szokottnál, hogy mig pl. a
mi földünk egy év alatt kerüli meg napját, az
Ikreknél 250 — Szűznél (v Virginia) 520 évbe
kerül egy ily körfogás, s több ily kettős csillagok
20—30,000, sőt némelyik valószínűleg 200,000 év
alatt kerülnek egyet saját napjok körül. Mily
évek, mily tél, tavasz, nyár és ősz lehetnek

ottan, hol 20,000 esztendő a farsang! Pedig,
hogy mily gyorsan futnak e világok, láthatjuk a
hires 61 Cygni-n — a Hattyúban, — mely a mi
Mars bolygónknál 60,000-szer gyorsabban járva,
igy évenként 330,000,000 mérföldet fut, és a fl
Cassiopeae-n, mely, mig a mi földünk 17 mfdet
halad, addig 125 mfdet tesz meg.

De még inkább feltűnő az égi testek moz-

1848/9-ki csataterek: 1. Tápió-bicskei hid.

gása, a mint az a változó és eltűnő csillagoknál
nyilatkozik. — A Perseus csillagzatban van egy
fényes csillag, az Algol. B rejtélyes égi test nem
egy esteli sétálót hozott már zavarba, ki figyelem-
lem szokta szemlélni a csillagos eget; ugyanis e
változó teremtés, — miután 2 és fél napig mint
másodrendű szép fényes csillag ragyogott, aztán

1848/9-ki csataterek: 2. Kápolnai hid.i

E változó csillagokhoz sokban hasonló lát-
ványt nyújtanak az u. n. eltünö csillagok. — Több-
ször vettek már észre a csillagászok egészen uj
csillagokat megjelenni, s hosszabb vagy rövidebb
idő után ismét eltűnni, néha több évekre vagy pe-
dig örökre, az égen. így 1572-benTyehode Brahé,
midőn egy derült augusztusi estén szokott sétá-
ján egy szokatlanul az égre bámuló parasztot ta-

lálna az utczán, kérdé-
sére feleletül, az egy
rendkívül fényes csil-
lagra mutatott, mit a
nagy csillagász otthon
alapos vizsgálat után
csakugyan az ég egy uj
vendégének talált. Alig
terjedt el e hir, ezt azon-
nal valami nagy ese-
mény előjelének jósiák,
a min különben azon
időkben épen nem csu-
dálkozhatunk, midőn a
felvilágosult Angliában
még napjainkban is a
hires Airy György, lon-
doni (illetőleg green-
wichi) csillagász is mu-
tathat fel leveleket, me-
lyekben egy szerelmes
sziv, vagy egy kalmár
lélek jóslatot kér tőle
a csillagokból, hogy nem
vesz-e el az őt érdeklő
hajó az atlanti tengeren?
Azonban mielőtt a várt
nagy esemény bekövet-
kezett volna, e csillag el
kezdett halványulni, s
világos fehér színét sár-
gás, vöröses, és végre
kékesre változtatva, 16
hónapi lét után egé-
szen eltűnt. — De az

ifjabb Hershel számítása szerint 1872-ben ismét
előjön.

Hasonló eset történt Keplerrel, ki 1605-ben
egy ép ily rendkívüli nagy csillag megjelenését, s
12 —13 hó múlva eltűnését szemlélte.

Hogy hová lettek e csillagok, hová tűntek e
a térben e- uj világok, melyeket azóta nem látót

halandó szem,
bajosan mond-
hatni meg. —
Aragó ugyan
azt állítja,hogy
ezen uj csilla-
gok csak hir-
teleni sürüd-
vényei voltak
a világtérben
elszórva levő
világ-anyag-

nak , s Tychó
maga is említi,
hogy ama csil-
lag homályos
térrel volt kör-
nyezve, mintha
e fényes pont-
ba lett volna
belül összeszi-
vódva a világ-
anyag, — azon-
ban mindez ko-
rán8era mond-
hati biztosnak.
Általában e tü-
nemények okát

többfélekép
próbálták ki-
magyarázni,né-
melyek szerint
e roppant égi
testek a sebes
forgás alatt ma-
lomkőformára

meglapulva.mi-
dőn ily keringé-

sökben élőkkel állanak felénk, természetesen sokkal
kisebb fenyőket látjuk, mint mikor lapjokkal van-
nak erre fordulva, s ez volna oka a változók fény-
különbségének. Mások e változást valamely kö-
rültök keringő sötét bolygóknak tulajdonítják,
melyek e napok fényének egy részét elrejtik elő-
lünk; végre a legtekintélyesebb csillagászok azon
sötét foltokból származtatják e távoli napok fény-

hirtelen csak el kezd halványulni, s 3 és fél óra
alatt alig látható 4-ed rendűvé apadva, majd
ugyanennyi idő alatt ismét előbbi nagyságára nő,
8 folytatja harmadfél napi uralmát, mig újra el
nem veszti azt, és igy tovább. Egy másik déli csillag
pedig, a Mira Ceti, — m e l y l l hó alatt a láthatlan-
ból ép oly fényesre nő, mint az Algol, a következő
11 hónap alatt ismét elfogy, hogy újra visszanőjjön.



változását is, a minők a mi napunk fény körén i
látszanak. Legvalószínűbb az, hogy mind a három-
féle ok szerepe), csakhogy az egyik esetben egyik,
a másikban másik.

Az eddig emiitetteken kívül van az égi testek-
nek még egy másnemű, — s ránk nézve még érde-
kesebb mozgása is, mit a csillagok haladásának
nevezünk, oly forma a csillagok eme mozgása, minőt
mi az erdő fáin tapasztalunk, ha köztök egy bizo-
nyos irányban haladunk, t. i. előttünk távolodni,
utánunk közeledni látszanak egymáshoz a fák.
Már e század elején feltűnt, hogy az ég egy bizo-
nyos tája felé, pl- a kaszás (Orion) és Jiastyúk
(Pleiadok) körül a csillagok sűrűbben és igy köze-
lebb vannak egymáshoz, mint a régi csillagászati
térképeken jelölve van; viszont az ezzel ellen-
kező irányban épen ritkulni látszanak. S a csilla-
gok e helyváltoztatása oly jelentékeny, hogy pl.
Humboldt szerint 2000 év alatt az Arctur 2 Ví-szer,
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 2-szer, a 61 Cygni pedig 6-szor any-
nyit haladt az égen, mint a hold átmérője, vagy-
is: hogy minden másodpercz alatt az első 13, a
második pedig 10 mérföldet fut.

E tünemény kifejtésére az ujabbkor legje-
lesebb csillagászai egyesítek erejöket, s az ered-
mény, mely a nehéz munkát koszoruzta, nem ke-
véssé lepte meg magukat a kutatókat is. Szerintök
a mi napunk, — melyet kerülgetve földünk ud-
varol, — szintén útban van az ég egy bizonyos
tájéka felé, a merre t. i. ritkulni látszanak a csilla-
gok, azaz ránk nézve észak-keleti irányban, egy
oly középpont körül forogva, mely Argelander
szerint a Perseusba, Miidler szerint pedig a Bi-
kába— Alcyon — esik. A ránk nézve mozdulatlan
napnak e jelölt irányban haladása pedig oly gyor-
sasággal történik, hogy az egy évben 33,550,000
mérföldet tesz!

Ennyit haladunk tehát mi, holdunk és bolygó
társaink körében a nappal együtt ÍI világtérben
egy év alatt, s ennyivel hagyjuk el egy év végén
azon helyet, melyet az év elején elfoglaltunk az
egyetemben, s melyre talán soha többé vissza nem
jutunk! íme tehát még Galileinak sem volt igaza;
a régiek azt álliták, hogy a föld áll, s a nap fo-
rog, Galilei azt tanitá, hogy a nap áll s a föld
forog, és az utókor gúnyja nehezül az egyházra,
mely őt ezért üldözte; most pedig kitűnik, hogy
egyik sem áll, hanem mindkettő forog vagyis in-
kább kering, mindkettő egyaránt szolgája egy
ismeretlen nagy urnák, csakhogy egyik kisebb,
másik nagyobb szolba.

Hasonló haladásban vannak ama többi napok :
a távol csillagok is, ismeretlen központjok körül,
s e központok ismét valamely más központ körül,
sőt ha a legújabb kor észleléseiben bízhatunk, e mi
egész világszigetünk, t. i. e mi csillagos egünk is
halad egy még távolabb pont felé. Az emberi ész
nem képes végét érni az örök tekervénynek! Nincs
tehát sehol egy pereznyi nyugalom, egy pillanat-
nyi megállapodás sem, s száz meg száz mérfölde-
ket repül e porteke minden perez alatt.

A meredt tekintet tehát, melylyel a komoly
csillagos ég már századok óta őrködni látszik
felettünk, csak a gondatlan szemlélőnek ilyen; de
az, ki szemébe bír nézni ez óriásnak, észreveheti,
hogy az istenkép, mely bölcsőnk felett virasztott,
többé nem az, melyen most csüggedt tekintetünk
mereng. Ez örök anyának arczára is felvéste a
kérlelhetlen idő a kor barázdáit; minta „Ködvilá-
gok"-ni\ láttuk, több helytt eltűnt már erről az élet
rózsapirja, s a beesett arcz kiálló csontjai közt a
vénülés ránczai sötétlenek. Az ég tekintete ép
ugy változik,mint a föld bájos vidékeié: az a meg-
foghatlan szellem, mit életerőnek nevezünl', nem
n a gy egy pereznyi nyugalmat is sehol e világon;
űzi és hajtja őrült rohanásban mindazt, a mi él:
a földön az embert, az égen a csillagokat, mig-
nem mindkettő kimerül, amaz meghal, ez meg-
merevszik, mint a föld mélabús udvarlója a hold,
melyneksorsaérendiDelaunay szerint, 293,000,000
év múlva a mi földünket is, csakhogy szerencsére,
azt már mi nem érjük meg.

Mért ne haladnánk tehát mi is addig, mig
lehet, mért úszni akarni az ösztönár ellen, mely
gyorsabban vagy lassabban bár, ugy is magával
ragadja az emberiséget, mert nem alaptalan állítás
az, hogy a mily természetűek az égitestek, ugyan-
oly törvények vezetik azok szülötteit is.

___ Dapsy L.

Zsidó-ünnep.
A zsidók otthonias családi életének és ősrégi

vallásos szertartásaiknak sok sajátságos és vonzó
oldala van, s a gyermek- és ifjúkor emlékei azok-
nál sem enyésznek el végképen soha, kik atyáik
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hitéhez hűtlenek lettek; mindig örömmel és fáj-
dalommal vegyült különös érzés fogja el őket,
valahányszor a régi, ünnepélyes sabbath-esték és
pessach- (húsvét-) ünnepek emléke leikeikben
föléled. Példa erre a többek között Heine, a
lángeszü német lyrikus, ki őseinek családi életét
s vallásos szertartásait irataiban sok helyen meg-
ragadó szépséggel vázolja.

Azt szokták felhozni a zsidó-ünnepek ellen,
hogy azok igen szigorúak és tökéletes semmit-
nemtevést követelnek. Ez nem épen ugy van. A
zsidó-ünnep nem zárja ki a világi örömeket, ha-
nem csak a kitörő kedvet, tánezot, játékot, a zajos
lakomákat tiltja. Az igaz, hogy ünnepnapokon a
legszegényebb zsidó sem dolgozik. Ha egész héten
át fut, fárad, fekete kenyérrel és rósz kávéval él
is, az ő kedves sabbath-estéjén visszatér földíszi-
tett lakába, hogy huszonnégy óráig ismét „pap és
király" legyen.

A húsvét- (passah vagy pessach) ünnepekre
már hetekkel előbb kezdenek készülni s különö-
sen a nők fáradhatatlan szorgalmat fejtenek ki az
előkészületek alatt. A kilencz napig tartó ünnepre
az élelmiszereket jó előre elkészítik s ekkor az
egyes tehetősebbek, vagy maga a község, szegé-
nyebb hitsorsosaikat is részesitik az élvezetekben
és örömekben.

Minél inkább közéig a húsvét előestéje (sedér-
este), annál nagyobb a zsidók öröme. Végre az
esti imának vége van, és a családatya belép a ki-
világitott szobába, hol fiuk, leányok, unokák és
vendégek vágják és köszöntik. Most a megáldás
szertartása kezdődik, ugyanis az atya minden
jelenlevő fejére fölteszi kezeit és imádkozva meg-
áldja őket. Fehér talár fedi as öreg tagjait, az
úgynevezett halotti ing,, melyben őt egykor a
földbe fogják fektetni. És ha egy fiatal unoka,
ez öltözet által meglepetve, annak értelmét kérdi
anyjától, ezt a feleletet kapja: „Örömeinkben sem
szabad elfelednünk, hogy egykor meg kell hal-
nunk."

Ha a családfő az asztalnál helyet foglalt (ké-
pünk épen e jelenetet mutatja), akkor a legidő-
sebb leány ezüst medenczével és kannával járul
elé és keleti szokás szerint az apa kezeit három-
szor megöntözi. Akkor, miután a többiek is leül-
tek és a székeiken levő imakönyveket kezökbe
vették, jobb kezével a három húsvéti kenyérre
mutat, melyek előtte egy tálban vannak és igy
szól: „Ilyen kenyeret ettek atyáink Egyiptom
földén . . . a ki éhezik, jőjön ide és osztozzék ve-
lünk — a kinek kell, itt jóllakhatik . . . "

A szertartások után vigan hozzálátnak a va-
sorához és azután megint zsoltárokat énekelnek

és szertartásokat végeznek, ugy, hogy ünne-
pöknek néha éjfél vet véget. Ekkor ismét oly vi-
gan oszlanak szét, mintha csak bálból vagy lako-
nából jönnének. Képünk egy, ugy látszik eléggé

tehetős zsidócsalád ünnepét tünteti föl; mintha
látnók, hogy e pillanatban nem száraz hitágaza-
tokról foly a beszéd; ugy tetszik, mintha a szép
házi leányra nézve igen gyöngéd és kényes húrt
érintettek volna meg, talán a vendégül jelenlevő
rabbi ezélzatot mert koczkáztatni a leány mellett
üresen álló széket illetőleg, melyet már a jövő
évben a családnak egy uj tagja fog betölteni.

A sfakióták hegyes tartománya.
Kandia sziget nyugati részén egy hatalmas,

meredek hegyfal vonul északról délnek, melynek
legmagasabb csúcsa a hires Ida-hegygyel kiállja
a versenyt, sőt egy ujabb mérés szerint annál egy
kevéssel magasabb is. Ezen hegyes tartománynak,
melyet most Sfakiának neveznek, hozzáférhetet-
lensége azt mindig a sziget súlypontjává tette.
Egy hadsereg tervszerű előnyomulásáról e hegy-
szakadékokban és e nyaktörő meredek ösvényeken
szó sem lehet. Még azon körülmény is, hogy a
part kikötőkben szegény, nagy előny a jeíen
viszonyok között a sfakiótákra nézve. Az apró
görög parti hajók merészen bujkálnak és eveznek
az ott levő sziklák és zátonyok között s minde-
nütt kapnak kikötőhelyeket, mig a nehézkes török
hajók a veszedelmes partoktól távol maradnak. A
szorosutak, melyek a hegység termékeny magas-
lataira, a sfakióták lakhelyeire vezetnek, több-
nyire egynéhány embertől is könnyen megvédhe-
tők. Nimbrónál kezdődik egy szorosut, mely az
egész hegységre nézve jellemzőnek tartható. Egy
hegyszakadék az, melyet valami hegyi-zuhatag
ásott magának s melynek hossza egy órányi, de
szélessége sehol se haladja tul a 12—15 lábot.
Némely helyeken, ha az ember kinyújtja kezeit, a
szembenfekvő sziklafalakat egyszerre érintheti. A |

vad fügefák, melyek a sziklahasadékokból nőnek
ki, imitt-amott ugy összefonják ágaikat, hogy az
eget sem láthatja tőlök az ember. Más hegyszaka-
dékok a teherhordó állatoktól sem járhatók s
ezek igen biztos rejthelyekül szolgálnak a görögök
nek, a kik a síkságról ide menekülnek.

A legmagasabb tetőkön a hó késő nyárig
megmarad, az égalj mindenütt zordon s épen e
miatt az olajfa nem is tenyészhetik ott. A cserfák
különféle nemei túlnyomók, a platánok és diófák
gyakoriak, bort pedig mindenfelé termelnek, a hol
csak a hely alkalmas arra. Legelterjedtebb ga-
bona-nem az árpa, melyből kenyeret is sütnek, de
Sfakia élelmi szükségletét csakis az év harmad
része alatt képes fedezni s épen ezért gabnabevé-
telre van szorulva. Barom- és méhtenyésztés a fő
keresetág e vidéken s azon kivüí hordódongákat
s gubicsot is nagy mennyiségben szállitnak a sfa-
kióták eladni mindenfelé A ki a hegységben ma-
gát fentartaninem képes, az a síkságon házaló ke-
reskedést folytat különféle áruczikkekkel, melyek
többnyire Smyrnából jőnek. A bor, mely ott igen
bőven és jó minőségben terem, rendesen a he-
gyilakók által fogyasztatik el mind. Egyébaránt
azt beszélik, hogy vannak sfakióták, a kiknek aj-
kai bort sem érintettek. Télben borból, mézből,
borsból és foghagymából valami puncs-féle italt
készitnek, mely már a régi görögök előtt is isme-
retes volt.

A sfakióták alkotmánya patriarchális szer-
kezetű. Minden falu egy capitonának engedelmes-
kedik, a ki a leggazdagabb és legtekintélyesebb
ember, de egyszersmind személyes jó tulajdonsá-
gokkal is kell birnia, ha azt akarja, hogy a
háborúban engedelmeskedjenek neki. A nőknek
magasabb és tiszteletteljesebb állás van nyújtva,
mint a görögöknél más helyeken szokás; a
mezei munkát sem ők teljesítik. A vérboszuhoz
még most is nagyon ragaszkodnak, mint átalán
véve minden déli nép, mindazáltal a fenyegetettek
nagy része megmenekszik eiőle, ha minél előbb a
síkságra futnia sikerül. Megtörhetetlen bátorsá-
guk és vitézségök által a sfakióták mindig meg-
tartottak némi függetlenséget. Maguk igazgatják
és kormányozzák magukat s a törököknek csakis
valami 2400 forintnyi adót fizetnek évenkint. Szá-
mukat 10,000-re becsülik s e számítással egyezik
a sfakióták azon nyilatkozata is, melyet a mostani
háború kezdetével mondottak, hogy t. i. 2600
fegyveresnél többet csatasikra nem állíthatnak.
Vitézségök és rettenthetetlen bátorságuk a mos-
tani krétai lázadásban is kivívta számukra a köz-
elismerés hirkoszoruját. S. L.

Az isteiiimádó.
(Mantis religiosa. Egélyes táltor.)

E kis állat — egész hossza csak 2—23
/4 vo-

nal — bár különös hasznot nem hajt, s kárt még
kevesebbet okoz, mégis mind különös alakja, mind
szokásai által, a nevezetesebb rovarok közé tarto-
zik, ugy hogy a hol tartózkodik, nem csupán a
természetkedvelők, hanem a k znép figyelmét is
magára vonja.

Feje sziv-alaku; nagy, oldalt kiálló fó'szemei
mintha bizonyos okosság kifejezését kölcsönöznék
neki, kivált ha vékony nyakacskáján nagy eleven-
séggel forgatja fejét; homlokán még három pont-
alaku mellékszem is van. Szájának részei rágásra
vannak alkotva. Sertealaku csápjai számos per-
ezekből állanak és középszerű hosszuságuak. A
thor vagy melldarab keskeny, elnyúlt, éles párká-
nyu. Felső szárnyai elnyúltak, állományokra nézve
á zöld sáska szárnyaival összehasonlíthatók, csak-
hogy azoknál még vékonyabbak s nem zárkóznak
szorosan, hanem széleikkel pongyolán egymáson
feküsznek. Az alsó szárnyak ellenben hártyások,
és tökéletesen átlátszók. Mellső lábai úgynevezett
rabló-lábak, a ezombok t. i. összenyomottak, kissé
görbített alsó szélük két sor tövissel befoglalt
barázdával van ellátva, melybe a szintén tövisekkel
ellátott lábszár beilleszthető, úgymint a bicska
pengéje annak nyelébe. E lábak járásra nem hasz-
nálhatók, hanem zsákmányok megragadására és
tartására szolgálnak. A két hátulsó lábpár ellen-
ben hosszabb és járásra való. Czombjai vastagodva
nem lévén, ugrani nem tud. Szine zöld, a felső
szárnyak külső széltín fehér és rózsaszínű csikkal.
A hímek keveset különböznek a nőstényektől, csak
valamivel kisebbek és karcsúbbak.

Hosszas tojásait fűszálakhoz ragasztja, bar-
nás-sárga tajtékba foglalva, egy csomóban, mely-
ben azok több kétrétü sorban íeküsznek. A meg-
száradt tajték összetartja azokat és az egész egy

féltojásdad. mély birázda által két egyenlő részre
osztott, mogyoró nagyságú csomót kénez. A tojá-
sokból tavasz fejlődésével nem pondrók vagy her-
nyók (mint a lepkéknél és bogaraknál,) hanem
az anyaállathoz hasonló alakok bújnak ki, melyek
lényegesen csak apróságuk és a szárnyak tökéletes
hiánya által különböznek. Többszöri vedlés után
először a szárnyak durványait mutatják, mely
életkoruk a lepkék és bogarak vagy tökéletes át-
változásu rovarok bábkorával összehasonlítható,
de ezen korban sem nyugosznak, mint amazok
bábjai, hanem eddigi életmódjukat folytatják, mig
végre bőrük utolsó levetése után, ősz felé, szep-
tember-októberben, a tökéletes állat elő áll, mely
miután tojásait lerakta, a téli fagyok beálltával
életpályáját bevégzi. Minden életkorukban élő
rovarokkal, névszerint legyekkel s hasonló álla-
tokkal, kabóczákkal, hernyókkal élnek, melyeket
maguk fognak.

Ezek szerint a tökéletlen átváltozásu, rágó
evőszerszámokkal ellátott rovarok (rágolyosak,
Gymnognatha) rendjének , egyenszárnyuaknak
(Orthoptera) nevezett hadához tartoznak, hová a
csótánok (svábok), kabóczák, ezökcsék, sáskák,
tücskök, áskák vagy lótetük számittatnak. Es pe-
dig e hadban, rokonaival, mint külön, őróluk el-
nevezett család: Mantodes, táltor családiak, köz-
vetlenül a csótánok után foglalnak helyet.

Az „egélyes táltor" hazája egész Afrika és
déli'Európa. Hazánkban Szeremben gyakori. Azon-
kívül találtam azt a tokaji hegy alatt, a Csallóköz-
ben, és Ausztriában Bécs mellett, a Lipóthegy
alatt 8 ennélfogva az e határok közt eső vidéken
is előforduland, tán itt-ott azokon túl is.
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A gazdaság korébői.
Amerikai létra.

Mellékelt rajzunk egy rendkívül jó szerkezetű
és a mellett igea egyszerű alkotásu létrát mutat
be, mely kettős használhatása mellett megér-
demli, hogy átalánosan elfogadtassék: kerti hasz-
nálatra és szobákban összehajtva, házi létrának
pedig kinyújtva használva; és ebben fekszik fő-
érdeme.

Ezen létra, mint az 1. sz. rajz mutatja, két
részből — két létrából — van összetéve, az egyik
valamivel keskenyebb, a másik szélesebb, annál-
fogva a keskenyebb épen beleillik a szélesebb
szárai közé.

Lakhelye száraz, dombos helyeken termő
magasb fű, melyen, ugorni nem tudván, mászkál.
Hangja nincs. Eöpköd is, de nem messzire s ala-
csonyan. Röpülése az üvegnemü alsó szárnyak
miatt egy fénylő fehéres test lebegéséhez hasonlít.
Kedvencz állása az, midőn két hátsó lábpárával
egy füszár vagy levélhez kapaszkodva, testének
mellső részét felemelvén, mellső lábait, a ezom-
bokhoz zárt lábszárakkal szorosan egymás mellé
feltartja s igy sokáig csendesen ül, épen mintha
imádkozna. Ez szerezte neki a különféle nemzetek
nyelveiben az istenimádó, istendicsér ö, prédikátor
és hasonló elnevezéseket, pedig dehogy imádko-
zik! dehogy imádkozik! hanem martalékára leske-
lődik, melyet, ha közeledik, valamelyik igen mesz-
szire elnyújtható mellső lábának egy hirtelen moz-
dulatával elkap és felemészt. Lehet e kis állatkát
hetekig üvegedényben eltartani s legyekkel, ka-
bóczákkal etetni, a midőn viselete igen mulat-
tató. Ha egy légy üvegébe bocsáttatik, eleinte reá
figyelni sem látszik. A légy szálldos, ugrik, néha
hátára is mászkál: meg nem mozdul. Csak ha a
légy csöndesen viseli magát, egészen a hátára
fordítja néha fejét, nézendő, mit csinál leendő pré-
dája, melyet ő, tettetése daczára, mindjárt ész-
revett. Ez mindaddig tart, mig a légy valami ked-
vező helyzetbe jut hozzá. Ekkor egy ugrás s egy
fogás, s markában van, ha szabad e kifejezéssel
élni. Összehajtott ezombja s lábszára közt tartván
a viczkándozó állatot, azután csendesen rágcsál
azon, mint a mókus a dión. Különösen furcsa, ha
egy kabócza kerül hatalmába. Ez viczkándozik,
zúg, erős, vastag ezombú hátsó lábaival. Nem hasz-
nál semmit, annál szorosabban szorítja össze. La-
komázás után következik a mosakodás. Előbb lábait
nyalja le elejétől végig, azután mellső lábával feje
megé kap és ugy gyűri előre csápjait szájába, me-
lyen azt, folytonos nyalakodás alatt végig húzza.
Ezt elvégezvén, össze teszi ismét kezeit és csende-
sen „imádkozik."

A 60—80 tagú táltornemnek van még e fajon
kívül déli Európában 3 képviselője. A többiek az
egész földkör meleg és forró tartományaira van-
nak szétosztva. A legkisebb csak 7 vonalnyi, a leg-
nagyobb 4'ujjnyi hosazú, tehát még egyszer oly

A két létra a legfelsőbb foknál a) mintegy
5 hüvelyk hosszú bevágás által van összera-
gasztva, mely bevágás csuklóul (charnier) szolgál,
ugy az esetben, midőn az mint csuklós, ugy
akkor is, midőn az mint hosszú létra jön alkalma-
zásba.

A keskenyebb szárú létra felső vége 4 hü-
velyknyire van bevágva (lásd a 3. sz. ábrát), ha a
létra egyenesre kinyujtatik, ezen bevágás a létra
második felső fokán ül, és ez által oly erősen
együtt áll a két létra, mintha egy darabból volna
készítve. Tartósságához megkivántatik, hogy a
bevágás vaslemezzel megpántoltassék.

Ezen egyszerű szerkezetű létrát minden házi
faragó elkészitheti, csak az anyag legyen jó és a
kivitel pontos, s minden részében összevágó.
Megbecsülhetlen szolgálatot tesz e létra, —
kertben, ház körül és a gazdasági udvarokban
egyaránt lehetvén azt használni.

E g y v e l e g .
— (Az aradi gyásznapról.) E szörnyű nap-

ról, melyet lehetetlen elfelejteni, figyelemre méltó
közlés jelent meg a „M. Ú." tárczájában. Azon
négy aradi ferenczi egyike irja, kiket az elitélt
tizenhárom tábornok lelki vigasztalására rendel-
tek a várba. 1849. október 5-én mentek — úgy-
mond — a hannibali és scipiói lélekkel biró vezé-
rekhez, kik őket magyar őszinteséggel fogadták
A levél irója egy szivartartó táskát
Nagy Sándortól, s azt becses ereklye

kapott
gyanánt

őrzi. A közlés legérdekesebb részei igy hangza-
nak: „Október 6-án tehát reggel 3 órakor látók
ismét a dicső férfiakat, kiki a magáét, mint szokás,
elkészíteni sietvén. Szent ájtatosságuk végezte
után ürtéka porkolábtól hozattak reggelit és az-
után maguk kicsinositásához fogván, készültek a

mint a miénk. Dr. Stoy J.

gyalázatos ugyan, de reájuk nézve a történet lap-
jain dicső halálra; leveretve voltak ugyan, nem
tagadhatni, azonban — Törököt kivéve, ki öreg
volt már s papja segélyével jutott el a gyalázatos
térre, — kik annyiszor néztek szembe a halállal,
hősies elszántsággal, mint a haza vértanúi huny-
tak el. Bevégezvén Pöltenberg Ernő és Aulich
tábornokokkal papi kötelességemet,meglátogatám
fél ötre a történet lapjain és tán míg egy magyar
él, mindenik előtt halhatlan emlékű magyar ér-
zelmű, rettenthetlen hőst, a lába-törött Damjani-
chot. — Végre ütött az óra, és reggeli %6-ra a
golyóra ítéltek először vezettettek.ki a vár hátulsó
sánczai közé, hol Sveidel, Lázár, Desewffy és Kiss
Ernő egymás mellé térdelve agyonlövettek. Kiss
Ernő az első lövés után térdelve maradván, csak
ismételt lövés után dőlt le. A most emiitetteken
a véritélet végrehajtatván, éjjel 6 óra után indult
m e g a második borzasztó menet; 9 tábornok ke-
resztvasban, papjaiktól környezve és a katonaság-
tól bekerítve; találkozásukkor egymástól elbú-
csúzván, Görgei árulásáról beszélgettek, és őt
vádolták; csöndes léptekkel közeledett a szomorú

menet a vár déli oldalán túl 9 oszlop által kijelölt
nyílt térre, Damjanich a hóhérral egy paraszt-
szekérre ültettetven; miután a halálos elitéltetés
még egyszer fölolvastatott, elkezdetett a vérfa-
gyasztó működés.—Pöltenberg Ernő volt az első,
kit Török, Láner, Knezits, Nagy-Sándor József,
Leiningen, Aulich, Damjanich és Vécsey követtek.
A kivégeztetés alkalmával Damjanich egy az osz-
trák katonaság sorában könyező kapitányt látva,
_y szólott hozzá: „Ja, Ilerr Hauptmann, sie

weinen, sie habén eine Simpathie gegen uns, sie
sollen lange lében!" S midőn a szekérnél állva én
is könyezék, hozzám igy szólt: „Ne sirjon tiszte-
lendő barátom, hisz a mit a kezében tart (értve
Krisztust) ez is az igazságért szegeztetett a ke-
resztre." Nagy-Sándor József szintén látva kö-
nyezni az őt kisérő papot, s igy szólitá meg:
„Eddig engem vigasztalt tisztelendő ur, most
maga is sir; jobb lesz, ha imádkozunk." Ekkor
még az életben levők egy kört képezve imádkozá-
nak, s gróf Leiningen, jóllehet ágostai hitvallású
volt, hozzánk csatlakozva imádkozott, mondván:
„együtt imádkozzunk, hisz mind keresztények
vagyunk." Mielőtt gr. Leiningen felfüggesztetett,
gy beszédet tartott, visszautasitván azon gyalá-

zatos koholmányt, mintha ő Buda vára elfoglalása
alkalmával az elfogott tiszteket orozva legyilkol-
tatta volna; s tovább folytatva szólt: „fölöttünk
gazságosabb biró van, majd ott igazabban fog-

nak felőlünk itélní," s „éljen a haza!-' kívánattal
meghalt."

— (Ferdinánd Miksa fó'herczeg.) Született
Bécsben jul. 6-án 1832-ben. Első neveltetésére
gróf Bombelles Henrik vőn döntő befolyást. Mi-
ként az 1847-ben korán elhalt Frigyes főherczeg,
ugy ő is gyermekségétől fogva a tengerészeti pá-
lyára volt szánva. Tudományos kiképeztetése
után, mely alatt nagy előszeretet fejlődött ki
benne a művészet és tudományok iránt, első nagy
útját 1850-ben tévé Görögország- és Smyrnába,
melyet a következő évben folytatott Spanyolor-
szágba, Portugál-, Madeira-, Tanger-, Algírba
stb. A főherczeg 1853-ban corvet-kapitánynyá s
1854-ben tengerészeti főparancsnokká nevezte-
tett. Mint ilyen 17 hadihajóból álló hajórajjal
utazást tőn Görögország, Kandia, Beyrut, a Li-
banonba, Palüstina s Egyiptom partjaira, Egyip-
tomban is huzamosb ideig tartózkodott, s külön-
féle tudományos kirándulásaiban ez országban
meglátogatta s megmászta a pyramisokat. Polába
visszatérve, 1856 — 1847-ben a szárazföld nagy
részét beutazta. Ez utak egyikében találkozott
először későbbi nejével, Sarlotta belga herczeg-
nővel, kivel jul. 27-én 1857. Brüsselben házas-
ságra lépett s kinek társaságában 1858—59-ben
beutazta Sicziliát, Dél-Spanyolországot, az atlanti
szigetcsoportokat, Madeirát, Brazíliát stb. Ez út-
ját „Uti vázlatok" czim alatt kéziratkint nyomott
négy kötetes munkában megírta. A Lombard-Ve-
lenczében tett császári utazás végével (1857.) a
főherczeg e királyság élére állíttatott, mint főkor-
mányzó, a mely állásában az olasz háború kitöré-
séig 1859-ki tavaszig maradt. Az olasz hadjárat
után mint főkormányzó Velenczébe volt átteendő;
de ez államhivatalt nem fogadta el, s csak a ten-
gerészeti főparancsnokságot tartotta meg. Egy-
szerre 1863-ban tudomásárajutott, hogy amexikói
tekintélyek gyűlése 214 szavazattal egy ellenében
elhatározta, miszerint a főherczegnek a császári
koronát felajánlja. A főherczeg Triest mellett
fekvő Miramare kastélyában a mexikói küldöttség
előtt késznek nyilatkozott a császárság isméti
megalapítására Mexikóban, mihelyest a mexikóiak
átalános népszavazat által őt császárrá válasz-
tandják. E kivánsága be is tolt, s miután Ferdi-
nánd Miksa 1864-ben a mexikói császári korona
elfogadása végett Napóleon császárral megegye-
zett s örökösödési jogairól Ausztriában lemondott,

april 10-kén 1864-ben vette át Miramare kasté-
lyában a viszontagságteljes uralmat.

Miksa második császárja volt Mexikónak, ki
agyonlovetés által múlt ki. Iturbide, ki Mexikó-
ban monarchiát akart alapítani, 1818. jul. 19-kén
elüzetett, de visszatérvén elfogatott s ugyanazon
módot végeztetett ki, mint most Miksa. Akarat-
lanul visszapillantunk a régmúlt időkbe, a midőn
először léptek európaiak Mexikó földére. Cortez,
egy habsburginak vezére, ki Spanyolország felett
uralkodott, Mexikóban virágzó államot talált,
melyet elpusztított s melynek fejét — Montezuma
császárt kivégeztette. A történet borzasztó játéka
gyanánt tűnik fel, hogy most ugyanazoa habsbur-
ginak egyik ivadéka ugyanazon országban hasonló
módon múlt ki.

K
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Irodalom és művészet.
= (Izsó Miklós,) e jeles szobrászunk jelenleg

Debreczenben van, hol Csokonai-szobrán dolgo-
zik. Több havi munka után már elkészité a gipsz-
mintát, még pedig oly szépen, hogy mindenki a
legnagyobb elégültséggel szól felőle. A „busla-
kodó juhászt," azt a szép szobrot, mely hosszas
pör után most a nemzeti múzeumban van, Izsó
gipszből szintén elkészité, s igy bárki megszerez-
heti, a ki kedveli a szép szobrokat. Tökéletesen
hű másolat az eredeti után, s ára 40 frt.

== (Egyháztörténelmi munka.) Farkas Jó-
zsef pesti ref. theol. tanártól „Egyháztörténelem"
czimü mű jelent meg, mely két terjedelmes kötet-
ben (I. k. 359 lap, II. k. 362 lap) a keresztény
vallás és egyház fejlődését egész 1866-ig lehozza,
s- eleven rajzát adja mindig az általános kor-,
művészeti, társadalmi, tudományos viszonyoknak,
ugy hogy a munka bízvást ajánlható azoknak, a
kik könyvtárt nem szerezhetvén, egy-egy munká-
ban sok dologról szoktak és szeretnek felvilágo-
sítást keresni. — A munkát az is ajánlja, hogy
alig van ilyes dolgozat irodalmunkban, már pedig
az egyházügyi kérdések napjainkban napi érdek-
kel fognak birni. — A terjedelmes, sűrűn nyomott
két kötet ára 4 frt 50 kr.

= (Dr. Sikor József) lapunk munkatársa
,,Beszélgetések arról, hogy miért szegény és bete-
ges a magyar parasztgazda?" czimü munkát adott
be birálat végett a magyar gazdasági egyesület-
hez s a minisztériumhoz. A birálat mindkét hely-
ről a lehető legjobban ütött ki, s a munka rövid
időn meg fog jelenni.

= (Szepessy Imrétől,) a magyar s erdélyor-
szági kegyestanitó rend nevében, diszkiadásu latin
óda jelent meg az apostolok ünnepe alkalmából.

— (A lapunk múlt számában) közlött érdekes
asztrakáni magyar levél irója nem Imkolly, mint
a beküldött másolat után hibásan nyomatott, ha-
nem Turkoly Sámuel. Egyébiránt e levél több
rendbeli másolatban van meg az országban: ere-
detije hol rejtezik, nem tudjuk; régebben ismer-
tetve volt a,,Tudományos Gyügytemény" 1821-ik
évi folyamában.

= (Hirlapirodalmi mozgalmak.) A júliussal
kezdődő félévben a magyar hírlapok száma ismét
több uj közlönynyel szaporodott. Pesten jul. 1-én
indult meg a Pálffy Albert által szerkesztett
,,Esti Lap," mely naponkint a délutáni órákban
jelenik meg; egyik főmunkatársa Urházy György.
— Debreczenben két uj lap indult meg; ezek közül
a „Debreczeni Lapok" heti közlöny, szerkeszti
Sárváry Elek, az eddigi „Hortobágy" szerkesz-
tője, most is kiválólag Debreczen és vidéke érde-
keinek képviselését tűzve czélul; másik az 1849-i
hamvaiból föltámadt „Alföldi Hirlap," mely
Telegdi László szerkesztése alatt hetenként há-
romszor jelenik meg. — Jövő hó elején „Honvéd"
czimmel, gr. Bethlen Olivér szerkesztése mellett
magyar katonai hetilap fog megjelenni Heckenast-
nál. E lap czélja: a katonai tudományt nemzeti
alapra fektetni, és a forradalmi hadjáratokat hiven
előadni. Ara havonkint 50 kr. Tiszta jövedelme a
honvédek segélyezésére lesz szánva. — Több uj
lap megjelenéséről is van szó. Egy-két lap azt a
hirt is közöltei hogy a „Hon" gr. Keglevich Béla
tulajdonába megy át, Jókai Mór visszalép tőle s
szerkesztését Csernátony veszi át. E hirt Jókai a
jul. 4-ki számban határozottan megczáfolja.

= (Uj zenemüvek,) Rózsavölgyi és társánál
megjelent: „Koronázási induló."Zongorára szerzé
Mérty N. Ára 50 kr. — Debreczenben ifj. Csáthy
Károly kiadásában: „Szobránczi induló," zongo-
rára alkalmazott zenemű jelent meg. Szerzé Balázs
Kálmán, a debreczeni népzenekar igazgatója.

= (A nemzeti színházhoz) uj operát adtak
be, melynek neve „A renegát," 3 felvonásban.
Szövegét irta Deák Farkas, zenéjét szerzé báró
Orczy Bódog.

— (A budai népszínházban) múlt vasárnap
került szinre Rákossi Jenő „A sz. korona vará-
zsa" czimü uj színmüve. A közönség jól fogadta,
különösen tetszésben részesült az utolsó jelenet,
mely Imre királyt a zöld ággal tünteti elő, a mint
Endrét tábora közepéből magával foglyul viszi.

** (Rákosi Jenő) előfizetést hirdet „Régi dal
régi gyülölségről" czimü még szinre nem került
színdarabjára. A mintegy 9 ivre terjedő mű, 8-rét
fűzve, csinos kiállításban augusztus elején fog
megjelenni. Előfizetési ára bérmentes szétküldés-
sel együtt 1 ft. o. é. Tiz előfizető után tisztelet-

T Á R H Á Z .
példánynyal szolgál a kiadó. Az előfizetési össze-
geket a szerző neve alatt, lakására (Pesten, főút
5. szám), vagy a „Pesti Napló" szerkesztőségébe
(barátok terén 7. sz.) vagy Eggenberger könyv-
kereskedésébe, Pesten a barátok terén — kéri
küldeni. A könyv pontos szétküldéséről szintén
Eggenberger — mint kiadó — fog gondoskodni.

Egyház és iskola.
= (A pápai helv. hitv. főiskolában) az 1866/7

nyári félévi közvizsgák jul. 22—jul. 27-ig tartat-
nak. Az éretségi vizsgák jul. 28—31-én lesznek.

— (A pesti reform, gymnasiumban) az írásbeli
érettségi vizsga f. hó 16. és 17-én, a szóbeli 18.,
19. és 20-kán fog megtartatni. Ezeket megelőző-
leg az érettségi vizsgálatra lépni kivánó magánta-
nulók f. hó 14. és 15-kén vizsgaitatnak meg. A ref.
gymnasium többi osztályaiban a vizsgák folyó hó
22—27-kéig fognak folyni.

— (A pesti föreáltanodánál) a másod félévi
közvizsgálatok július 8 án és 9-én a hittanból, a
többi tárgyakból pedig július 11-től kezdve 24-ig
tartatnak. A magán vizsgálatok július 30-án fog-
nak megtartatni, melyekre a megvizsgálandók reg-
geli 8 órakor pontosan megjelenni, a katholikus
valláaúak egyházi férfiutói nyert hitani oktatásról,
más vallásuak pedig rendes hittani bizonyitványt
bemutatni tartoznak. Kelt Pesten július 2. 1867.
— Az igazgatóság.

** (A lipótvárosi bazilika) épitésére nézve
legújabban ismét történt valami, miből remélhető,
hogy az épitést annyira-mennyire a befejezés-
hez juttatják. A kultusminiszter közbenjárása
folytán ugyanis legf. helyen megengedtetett, hogy
az építésre ajánlott 40,000 ft állami évi járulékra,
a vallásalapból 270 ezer ft kölcsön vétessék fel, s
az majd 1869-től fogva amaz évi 40 ezer fttal fog
törlesztetni. A magángyüjtések, mint látszik, egé-
szen szünetelnek.

Közintézetek, egyletek.
= (A magyar tud. akadémia) jul. 1-évi ülé-

sében Keleti Károly értekezését olvasták fel Ma-
gyarország mezőgazdasági viszonyairól, utána
Szilágyi Sándorét Bethlen Gábor trónfbglalásá-
ról, ezután pedig Thaly Kálmán mutatott be több
nevezetes okmányt. Az egyik Komáromi János,
Tökölyi titkárjának naplója, melyet Hédervárról
gr. Viczay küldött be a felolvasónak. — Ezután
Thaly számos okmány-másolatot terjesztett elő,
melyeket egy névtelenül maradni akaró hazánkfia
Olaszországból hozott magával s most az akadé-
mia rendelkezésére ajánl fel. Ez okmányok a Fran-
gepán s Zrínyi összeesküvésre, valamint a Rákó-
czi-korra vonatkoznak, s az akadémia nemcsak e
másolatok megszerzését ajánlotta a történelmi bi-
zottság figyelmébe, hanem felhívta arra is, hogy
tenne intézkedést, miszerint az estei levéltárban
Magyarországre vonatkozó okmányok mind lemá-
soltassanak.

= (A Kisfaludy-társaság) múlt szerdán tar-
tott havi ülésében Arany László folytatá a népme-
sék fölötti tanulmányát, s ezúttal a népmeséi fur-
csaságokról értekezett, s előadá azok különböző
válfajait, mindenikre érdekes példákat idézve.
Végül szólt az eddigi gyűjtemények előadási
módjáról, s emlité, hogy mily baj , midőn a
gyűjtők a meséket kivetkőztetik naiv eredetisé-
gükből. Mint legeredetibb népmese-gyűjteményt,
a Krizáét emeli ki, s egyszersmind a Papp Gyula
palóoz meséit is dicsérte. Az értekezést tetszés ki-
sérte s Arany Lászlót a társulat népköltészeti
tárához Gyulai Pál mellé szerkesztőnek nevezték
ki. E népköltészeti gyűjtemény valószinüleg nem-
sokára meg fog jelenni.

= (A történelmi társulat) keddi ülésében gr.
Mikó Imre ékes beszéddel foglalta el elnöki szé-
két, d egyszersmind 1000 frtos alapítványt tett.
A társulat tisztviselői lettek: titkár Thaly Kál-
mán, pénztárnok Pesty Frigyes, jegyző Pauler
Gyula és ügyész dr. Fischer Kálmán. A társulat
közlönyének czime „Századok" s az első füzet
még e hóban megjelenik. A társulat tagjai foly-
vást szaporodnak.

Balesetek, elemi csapások.
** (Tűzvész.) Csikszékből írják: Nagyon szo

moru napra viradtak föl jun. 16-án a csík-szent-
királyiak. Ugyanis délután 4—5 óra tájban a falu
nyugati részében gyermekek gyufával játszása

következtében tűz ütvén ki, 41 gazdának minden-
nemű — legalább 150 — épülete, gazdasági esz-
közeik, élelmi szerök, ruházataik, apróbb házi ál-
lataik, szóval: mi udvarukon volt, mindenökkel
együtt a tűz áldozatává lett. Csak egy-kettőnek
sikerült az épen uralgó szél miatt hirtelen hara-
podzó tűz elöl holmiját megmenti. Néhány perez
alatt az egész lángba borult, s alig egy óra múlva
puszta lett a tér. Csak a pusztán maradt kenyér-
sütő kemenezék adnak tájékozást gazdájoknak régi
lakáról. A szomszéd faluban búcsú lévén, szokás
szerint sokan mentek volt azok közül oda, kik mire
kétségbeesett futással haza érhettek, csak füs-
tölgő üszkeit találták verejtékkel szerzett csekély
ingó vagyonuknak, s csupán avval maradtak, mivel
a búcsúra jártak. Biztositva egy sem volt.

** (Szabadkán) közelebb az a megható eset
történt, hogy egy nászmenetnél a kocsi felfor-
dult s két embert agyonütött. A menyasszony is
meghalt.

Mi újság?
** (A képviselőház) jul. 2-kán este 6 órakor

tartotta utolsó ülését. Miután a vasutügyi határo-
zatot e nap a főrendek is elfogadták, az ország-
gyűlés bizonytalan időre elnapolta magát. Hir sze.-
int októberben fogja újra megkezdeni üléseit.

** (Batthyány Lajos tetemei.) A „P. Napló"
következőéiölszólalást közöl: „Ő Felsége minden
élő honfinak amnestiát adott, az igazságnak ezen
ünnepélyes elismerése kétségen túl kiterjeszkedik
a holtakra is. Azért, a mi eddig többszörös szor-
galmazás daczára megtagadtatott, most már köny-
nyen kivihető leszen; értjük az 1848. évi minisz-
ter-elnöknek, Batthyány Lajos grófnak ünne-
pélyes és a nemzethez illő eltakarítását. Hűlt
tetemeit nehéz körülmények közt, és nem eléggé
dicsérhető lelkes hazafisággal kriptájukba fogad-
ták a magyar nemzetnek századok óta változatlan
hű napszámosai, a pesti sz. ferenezrendiek. Ugy
hiszszük, hogy ez által nemcsak az özvegységre
jutott grófnő fog némi megnyugvást találni, hanem
a nemzetnek is alkalom nyilik egyik elvérzett
felkentje iránti hálaadóját leróhatni."

** (Deák Ferencz) a napokban leutazik Pusz-
ta-Szent-Lászlóra, hol rendesen a nyári hónapo-
kat tölteni szokta. — A Deák-párt tagjai még
hétfőn elbúcsúztak pártvezérüktől. Somssich Pál
tartá a búcsu-szónoklatot. Deák Ferencz megható
szavakkal felelt, szilárd kitartásra inté párthiveit,
s szivökre köté a testvéri szereteten alapuló enge-
dékenységet. A szenvedélyeskedést mindenkor és
mindenütt szigorúan mellőzni kérte. Még a nem-
telen fegyverek támadását sem kell — ugy mond
— visszatorolni, mert minden elágazó erőt egy
nagy fő czélra, a haza boldogitására kell egyesi-
teni. ,,Ha minket sértenek, az fáj ; de tűrjük el, és
ne sértsünk vissza; mert abból elkeseredés és oly
küzdés támadhat, mely miatt a haza, mindnyájunk
édes anyjának kára és fájdalma következnék: in-
kább tűrjünk mi, mint szenvedjen ez," stb.

** (Kinevezések.) A magyar belügyminiszté-
riumhoz Nehrebeczky Sándor Ungmegye, volt főis-
pánja, miniszteri tanácsossá, Berde Mózes, Hosszú
József és Trifunácz Pál országgyűlési képviselők
osztálytanácsosokká, — a földmiv. és keresk. mi-
nisztériumhoz ifj.gr. Zichy József képviselő tiszt,
osztálytanácsossá, — a Felség személye körüli
magyar minisztériumhoz Hengelmüller László és
Mayercsák Sándor, — a vallás és közoktatásügyi-
hez pedig Lövey Sándor tiszt, fogalmazókká ne-
veztettek ki.

** (A honvédalaphoz) ujabban adományoztak:
Joannovics György államtitkár 100, Szaniszló
Ferencz püsp. 1000, Dómján Samu 10 frtot, Kuthy
Emil 1 aranyat, Miké Károly 20 frtot, Sántha
Mihály 5 frt 70 krt. Ács Flórián 10 frtot.

*• (A honvédalap ^ kezelését) a minisztérium
hir szerint valamelyik biztosító-intézetre bizza.

** (Sulotic horvát septemvir) a mint Moszk-
vába a szláv kiállításra tett utazásából hazatért,
hivatalától nyugdíjaztatás nélkül fölmentetett.

»* (A királydomb) & lánczhidtéren, mint most
végleg elhatározták, ott fog maradni, és a városi
hatóság e napokban értesittetett arról, hogy az a
városnak tulajdonául engedtetik át.

** (Nászhirek.) B. Perényi Zsigmond képvi-
selő, a felsőhíz 1849-ki elnökének fia, m. hó 25-én
tartotta esküvőjét b. Perényi Petronellával, Nagy
Szőllősön — Görgei Arthur leányát, Berthát e
napokban jegyzé el Bohus János, Világos bir-
tokosa.
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** (Kossuth Lajos két fiát,) hallomás szerint,

országgyűlési képviselőkké akarják választani.
Kossuth Ferencz Fehérmegye egyik választóke-
rületének jelöltje.

** (Mosonmegye,) mint „M. O."-nak távirják,
10,000 írttal járult a honvédalaphoz.

** (Miksa császárért,) ámbár kivégeztetésé-
nek hire hivatalosan még nincs megerősitve, Ö
Felsége, mint a bécsi hiv. lap jelenti, 7 heti udvari
gyászt rendelt el.

** (A minisztérium) legközelebb a budai zug-
ligetbe vezető lóvonatu vasút, és az ügyvédegylet
alapszabályait erősítette meg.

** (Egy Nagy-Károlyból kapott levélben) pa-
naszolják, hogy a nép legnagyobb terheltetései-
nek egyikén, a katonai beszállásoláson, semmi
kinézés nincs, hogy egyhamar segitve legyen. Az
átutazó katonaság egy-két éjre beszállásolása
még csak tűrhető; de a 2—3 hónapig tartó be-
szállásolások már csakugyan tűrhetetlenek. Ezen,
mint levelezőnk mondja, egyedül nagyobbszerü
katonai laktanyák épitése által lehetne segíteni;
s felhozza irigylendő például többi közt a gyön-
gyösi és jászberényi kaszárnyákat. Ez utóbbi iránt
azonban kénytelenek vagyunk elrontani örömét.
Jász-Berényben, igaz, kezdett épitni a város eze-
lőtt több évvel egy nagyszerű laktanyát; de a
túlságos költséget meg nem birva, a nagy épület
bevégzetlen maradt. Benne hevert vagy százezer
forint haszontalanul a legközelebbi időig, mig
most — hogy veszett fejszének legalább nyele
megkerüljön — a város eladta (tán gőzmalmi vál-
lalkozónak) a félig kész s már romladozni kezdett
falakat. Jász-Berényben tehát nincs kaszárnya.

** (Toldi János,) az egykori hires birkózó,
király-utczai kertjét s vendéglőjét „a honvédhez',
czimezte s azon megtiszteltésben részesült, hogy
kertje a budapesti honvédeknek találkozási helyéül
szolgál. Július 3-án is ott tartották a közgyűlést.

** (A dalárünnep.) Az aradi országos dalár-
ünnepet rendező bizottmány titkára, Jankó József
jelenti, hogy az aug. 11-ki ünnepélyben résztvevő
dalárdák a megjelenő tagok számát, s azok neveit
vele legfölebb jul. 15-kéig — az elszállásolás ér-
dekében s az utazási- és szállásjegyek megkuld-
hetése végett — tudatni sziveskedjenek. Eddig
34 egylet részéről 600 működő tag van bejelentve.
Az utazási árak aug. 4-tól 20-ig bezárólag Aradra
és vissza, felényire vannak leszállitva a duna-
gőzhajózási, az állam, déli, tiszavidéki és magyar
északi vaspályatársaságok vonalain.

** {Debreczenböl) írják, hogy György hanno-
verai kir. herczeg, az exkirály fia, nem rég kísé-
retével ott időzött. Azért utazott le, hogy a ma-
gyar alföldi életet megismerje. Paraszt-szekéren
kiment a hortobágyi pusztára is, hol a pusztai kép
és a csikósok élete nagyon megtetszett neki.

** (Uj gyors-puska.) A Wanzel féle czövek-
puskákkal m. hó 27-én történt az első kisérlet a
pesti helyőrség által. Egy perez alatt 10 lövés té-
tetett, még pedig czélozással; 8 a czélba esett, 2
eltévesztette czélját. Ez uj fegyver 900 lépésig
bir találó képességgel.

** (Római ünnepélyek.) Rómában a legköze-
lebb múlt napok folytában, Péter és Pál aposto-
lok vértanusági évfordulóján az egyház megala-
kulásának 18 százados emlékünnepét ünnepelték.
A világ minden részéből voltak jelen püspökök és
papok, s világiak is nagy számmal. A pápához
intézett föliratot 490 püspök irta alá. Az összesen
jelen levő egyháziaknak száma ezerekre ment.

— (Adakozás.) A „Vasárnapi Újság" szer-
kesztőségéhez beküldetett:

Táncsics Mihály számára Erzsébetvárosról
Domby József 1 ft. 50 kr.

Adakozások Pákh Albert sírem-
lékére.

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

Kolozsvárról X. X. 20 kr. — N.-Kikindáról Wolsin-
ger Izidor 2 ft. — Csalról Findli Józsefi ft. — Lörinczik
János 1 ft. - Szt.-Endréről Murcsics János 50 kr. —
Sopronból Darray Ján. 50 kr. — Kassáról Lavotha Ján. 1
ft. — N.-Zeréndről Balog István egy db. ezüst húszas. —
N.-Váradról Broche Venczel 1 ft. — Szászvárosról Dillen-
berger Gusztáv 1 ft. — Bonyhádról Borbély József 50 kr.
— Borbély Lajos 20 kr. — Ritter István 20 kr. — Ritter
Lina 10 kr. — Tordáról Székely és társa 1 ft. — Kis-Sze-
benből Heörs Jonathán 20 kr. — Tatáról Molnár Károly
50 kr. — Szász-Régenbői Csiki B. György 10 kr. — Nyír-
egyházáról Schmal Károly 1 ft. — Pátyodról Madarassy
Dániel 20 kr. — Szobbról Bakos Pál 10 kr. — Bakos J .
10 kr. — Prokop Ferencz 10 kr. — Prokop Czeczilia 10
kr. — Barkáról Janik Rudolf 20 kr. — P. Tóidról Puskás
Zsigmond 50 kr. — Abaujvárról Kiss Lajos 2 ft. — Szász-
Zalatnáról: (Gotsmann Mózes 50 kr. Gotsmann Károly
József, Gyula, Katalin, Ilona 10—10 kr.) ossz. 1 ft. —
Miskoíczról: (Szűcs Samu 80 kr. Szűcs Samuné 20 kr. Szűcs
Emma, Béla, Luiza, Róza, Gyuri 10—10 kr.) Ossz. 1 ft. —
Miskoíczról Szűcs János 1 ft. — Orosházáról Wittmann
Károly 50 kr. — Olcsva-Apátiról Kosa Dániel 40 kr. —
Szt.-Györgyről Tvordy János 50 kr. — Papináról Fülöp
István 10 kr. — Béláról Szabó János 20 kr. — Aszódról
Sperlágh József 50 kr. — Ságvárról Baczó János 50 kr.
— M.-Keresztesről Danyék István 40 kr. — Gyöngyösről
Vastag István 20 kr. — Poroszlóról Horváth Mihály 20
kr. — Sárbogárdról Nádasdy Sándor 10 kr. - Salzburg-
ból Forray Géza által: (Gerber Károly 1 ft. Egy névtelen
50 kr. Papp György 50 kr. Forray Géza 1 ft. Liszner
Ágostonnő 30 kr. Gerzse János 30 kr. Szabó István 10 kr.)
Ossz. 3 ft. 70 kr. — Pohorelláról Szabó Pál 1 ft. — Göncz-
ről Schwarz Ignácz 30 kr. — Móriczhidáról Zathureczky
József 20 kr. — Baranyavárról Szabó Béla 20 kr. — Sár-
bogárdról Mészöly Bálint 20 kr. — Rékasról Butter Kár.
20 kr. — Sárospatakról Antalfi János 1 ft. — Hartáról
Rozgonyi Károly 10 kr. — Dengelegről Ekker Károly 10
kr. — Miskoíczról Serfőző Józs. 40 kr. — Kórod-Szt.-Már-
tonból Ács Fer. 10 kr. — B.-K.-Váralljáról Kis György 10
kr. — Jászapátiról Antal Józs. 10 kr. — Petőről Stancsics
Pál 50 kr. — Hajdusitzáról Hlavács Ján. 50 kr. — Felső-
Nyárádról: Debreczeni G. lO.kr. — Bereczk Sám. 10 kr.—
HubayS.lOkr.— SzathmáryGy. 10 kr.— GéreczK. 10 kr.
— Zárka Fer. 10kr. — Alső-Nyékről Kalmár Lajos 1 ft. —
Záborszky Ant. 1 ft. — Sárbogárdról Török E. 20 kr. — A
sárbogárdi kaszinó 10 kr. — Postahivatal 30 kr. — Hetesy
Dániel 10 kr. — Modorról Polner János 10 kr. — Bresz-
tyanszky Samu 10 kr. — Hollerung Károly 10 kr. — Fe-
ketepatakról Kolbenbeyer József 40 kr. — Verőczéről
Horváth Mari 1 ft. — Pile -pusztáról Lachot János 50 kr.
— Pestről Köhler János 50 kr. — A.-Bükkről Berzsenyi
Gyula 50 kr. — Baranyai Mihály 20 kr. — Árva-Váralljá-
ról Storch Vendel 1 ft. — Csúzról Szalacsi István 1 ft. —
Debreczenböl Sántha István 50 kr. — Varga Imre 50 kr.
— Iklandi olvasó-egylet 1 ft. — Nyíregyházáról Somogyi
Gyula 1 ft. — N.-Palug'yáról Platthy János 10 kr. —
Bánkról Hunkár Mihály 2 ft. — A jolsvai kaszinó-egylet
tagjai Reményik Ede által 6 ft. 40 kr. — Szjelniezáról Pet-
riskovich Antal 50 kr. — Bazinból Szlatinyi Antal 50
kr. — Komádiról Bujdosó Mihály 10 kr. — Szikszóról
Kossuth Ádám 30 kr. — Gutorról Csiba Károly 20 kr. —
Úszorról Sárkány Ferencz 10 kr. — Felső-Jászóról Kar-
say János 1 ft. — Kecskemétről Buszinyi Frigyes 1 ft.
— Salamon Antal 30 kr. -- Kolozsvárról Joó István 80
kr. —MiskoíczrólTóth Pál 10 kr. — Albáról Gábriel Lajos
20 kr. — Verestmartról N. N. 1 ft. — S.-Vásárhelyről
Illés Ignácz 50 kr. — Tokajból Göntzy Dani 20 kr. — Har-
sányból Baranyay Antal 50 kr. — Pankotáról Szathmáry
Károly 50 kr. — Nagyfaluból Kabay József 50 kr.— Arad-
ról Dániel Gerg. 50 kr. — T.-Eszlár Klumetzky A. 40 kr.

A XF-ik közlés összege 59 ft. 70 kr. és
egy db. ezüst húszas.

Az I—XI V-ik közléssel együtt begyült eddig
összesen 923 ft. 35 kr. és 4 db. ezüst húszas. *)

Szerkesztői mondanivaló.
— Csicsó. Sz. M. Miután az előfizetési levélben nem

volt megírva, hogy a lapot júniuson kezdve kívánja, a ren-
des előfizetési időtől júliustól kezdve jegyezték be a kiadó

hivatalban. Átalában czélszerü, az előfizetések beküldése-
kor határozottan megjelölni az időt, melyre az előfizetés
szól. — A júniusi számokat utólagosan megrendeltük.

— Varannó. H. Ö. A varannói olvasó-egylet 10 ftnyi
adománya annak idejében (1. V. ü . 20 szám, VIII. köz-
lés) föl volt véve a kimutatásba, kz adományokról átalá-
ban a legpontosabb számadás vezettetik. Közlésöknél ugyan
a szigorú vigyázat daczára is csúszhatnak be néha leirási
vagy sajtóhibák; az ilyeket azonban mindig sietünk hely-
reigazitni.

— T. K. Mindkét verset szeretnők adni. A költői te-
hetség félreismerhetlen jeleit találjuk bennök. Mindkettő-
nek, de kivált a leirónak, végén meglepően szép költői
fordulat van. De — mindkettő oly reminiscentiákat tartal-
maz, hangban, egyes részletekben nyelv — fordulatokban
— hogy kérnünk kell önt: nézze át még egyszer, törülje
le róluk ez érezhető idegen színezetet, ön kétségkívül föl
fogja ismerni mire ezélzunk s maga fog a bajon legjobban
segíthetni.

— 8z.-Katolna. B. L. Örülünk a beállott javulásnak;
a lap iránt már előbb ugy intézkedtünk volt; s átalában
óhajtjuk fóntartani az eddigi viszonyt. A kérdezett ozik-
ket közelebbről adni fogjuk, az ábrák most készülnek.
Többeket is várunk, s küldjük addig is szives üdvözle-
tünket.

— Pozsony. Sz. L. Az egyik későn érkezett; a má-
sik épen nem jött kezünkhöz. Ez volt oka, hogy nem kö-
zölhettük.

— Berlin. B. L. Közleményeket az ottani magyarok
életéről, sat. szívesen fogadunk. Versek helyett szivesebben
fogadnók a mellékelt jegyzék tartalmának megismertetését.

— Tr.-Teplitz. A történeti czikket alkalmilag adni
fogjuk.

— Sári-major. Mihelyt az utalványozott összeg be-
fizettetik: a kívánat szerint fog intézkedni — a kiadó-
hivatal.

SAKKÜÁTÉK.
397-dik sz. f. - Gold S a m u t ó l ,

(Osztopán).
Sötét.

*) Múlt számunkban a XIV. közlés összege nyomda-
hibából volt 52 ft. 25 krra téve 46 ft. 5 kr. helyett; a
XII. közlésben (V. ü . 24-ik sz.) szintén hibásan volt 22
ft. 80 krra téve az összeg 8 3 ft. 80 kr. helyett, s ennél-
fogva a főösszeg is hibásan volt közölve, melyet ezek sze-
rint most kiigazítottunk.

HETI-NAPTAR.
Hónapi- és

hetinap
Katholikns és protestáns

naptár

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda

11! Csőt.
12; Péntek
131 Szóm.

Július
F 4 Vilibald pk.
Kilián püsp.
Lukreczia
.Amália szűz
Pius pápa
Henrik császár
Margit szűz

F 3 Eszter
Gillyén
Anatolia
Ilma
Eleonóra
Nábor
Jenő

Görög-orosz
naptár

Június (ó)
25 A 3 Febron.
26 Dávid r.
27 Pét. b. vége
28 Cyrill
20 Pét. Pál ap.
30 12 Apostol

1 Július

Izraeliták
naptára

H o l d

192 25
205 4
217 26
229 36
241 36

Hold Változásai. © Holdtölte kedden, 16-án, 9 óra 12 perczkor este.

b c d. e f g
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 392-dik számú feladvány megfejtése.
(Gold Samutól.)

Világos.
1. Hf5—d6
2. H e 4 - c6f
3. d2—d4f
4. Vh4 -e7fmat.

Világos. A) Sötét.
1 Vb4-b7f
2. Hd6-b7: Fa6-b7: a)
3. d2—d3
4. Vh4—f6fmat.

S ö t e t -

Vd6-c6:
K t e t s z - s z -

. sz»

Világos. a ) §ötét.

2 Fa6—bö
3. Vh4-f6f Keö-e4
4. Hb7 —cöfmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben:Fülöp József.
— Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — T.-Polgáron: Li-
szauer József. — Töröli-Kanizsán: Baczó Frigyes. —
Sárospatakon: Váczi István. — Vizesréthen: Terray Pál.
— Pesten: Rakovszky Aladár. — A pesti sakk-kör.

TARTALOM.
Lukács Dénes (ar«zkép.) — Csaták emléke. — Közle-

mények „Egy magyar menekült bujdosásából." — 1848/9-
diki csataterek (két képpel). — A csillagvilágok. — Zsidó
ünnep (képpel). — A sfakióták hegyes tartománya. — Az
istenimádó (képpel). — A gazdaság köréből (képpel). --
Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művészet. —Egyház
és iskola. — Közintézetek, egyletek. — Balesetek, elemi
csapások. — Mi újság? — Adakozás. — AdakozásokPáhk
Albert síremlékére. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakk-
játék. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós.
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H IR D E TE S E
Minden gyouiorbaj és váltólázban szenvedőknek

DR. PEARCE EDW.
szabadalmazott

GYOMORSZESZE
(Magen- Essenz)

egy kitűnő gyorsan és biztosan ható segédszert nyújt minden
Syoiuorbaj ellen, úgymint: elromlott gyomor, étvágyhiány, gyo-
mor-émelygés, rögzötí gyomorgyengcség és rósz emésztés, sa-
vanyképzés, gyomorégés, felfúvódás, mindennemű gyomorgör-
csiik, fejfájás (ha t. i. ez a gyomorból származik), minden szeszes
italok által okozott bajok, végre váltóláz, kolera s más járvá-

nyos betegségek ellen stb.

Pesten: Török Józse f gyógyszerész urnái,
király-utcza 7~ik szám alatt, kihez mindazon vidéki urak, kik raktárt kivan-

nak átvállalni, szíveskedjenek fordulni.
C~?" Azonkívül még léteznek raktárak következő uraknál:

Bécsben: Weiss József
Tuchlauben 27.
Moll A. „

Aradon: Szarka János.
Baánban: Márky
Bárti'an: Aichmann.
Brassóban : Fuhrmann és

Honigsberger.
Debreceenben: Borsos F.
Egerben: Ertingerlgnácz.
Eszéken: Deszátby István.
Esztergámban: Beszédes

János.
Fehértemplomban: Fii-

der Mihály.
Gyöngyösön : Kocziano-

vich J.
Győrött: Némethy Pál.

,, Lehner Ferencz.
Göllnitzben: Brujmann K.

Ede.

Jolsvan: Maiéter Béla.
Kolozsvárit: Hincz D.

„ Wolff János.
Komáromban: Térfy N.
Lúgoson: Kronetter F.
Magyar-Óvártt: Sziklay

Antal.
Makón: Nagy Adolf.
Miskolczon: Balogh Istv.
MHrovitzban: Czeiszber-

ger József.
Munkácson: Gottier Lip.
Nagy-Kanizsán: Fessel-

hofer József.
JVagy-Mihalyban: Czibur

Bertalan.
Nagy-Varadon : Molnár

József.
Pozsonyban: Pisztory B.

Sohneeberger D.

Rimaszombaton: Hamal-
járK.

Rosnyón: Posch J. J.
S.-A.-Ujhelyen: Reiehard

testvérek.
Szegeden: Aigner Károly.

Meák Gyula.
Bzinyér-Várallyán: Ger-

ber Ödön.
Sz.-Fehérvárott;! Légman

Alajos.
Szombathelyen: Pilieh J.
Temepvártt: Pecher J. E.
Tokajban: KrötzerÁgost.
Újvidéken: GrossingerK.
Ungváron: Bene L.
Varasdon: Lellis Ede.
Verseczben:Blum József.
Veszprémben: Wurda M.
Zágrábban: Mittelbach Zs.
Zirczen: Vekerle János.Pécsett: Nendtwich Vilm

Ára egy üvegcsének, használati utasítással együtt, 1 forint
Postán küldve a pakolásért 10 krral több.

Ismét eladóknak illendő engedek adatik.
U^*" Számos, hires orvosok és más hiteles egyénektől nyert bizonyítványok

ugy, mint a többi raktárak lajstroma találhatók azon használati utasításokban,
melyek minden fentemiitett raktárakban ingyen adatnak ki. 2085 (8-4)

FISCHER GUSZTÁV
színháztér, kereskedelmi banképület Pesten,

ajánlja a legjutányosb szabott árak mellett egy bőven ellátott raktárt
a legújabb divatu

NŐI-OLTONY-DISZITMENYEKET MINDEN ÉVSZAKRA
mindennemű szalagok, gombok, kötő- és varró angol czérnák,
kötő, himzö, fénylő és berlini pamutok, varró és tráma selymek, ispahan,

harras, nemkülönben fehér és szines organtin, mousseline,
mouls, battist-clair, perkail, tiillanglais, gyapot és czérna-csipkéket,

továbbá gazdag raktárát
ffiggönytartóknak, tükőrbojtoknak, csöngetyühuzóknak,

csillárzüinórok, függönyén, léoni arany és ezüst-csipkék, bojtok,
továbbá mindennemű botor-, kocsi- és katonai paszomány-árukat,

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

Megrendeléseket — a pénz előleges felküldése vagy utánvétel mellett
gyorsan és pontosan teljesítünk. 2064 (14-20)

2 1 7 1 Porczellán- (s~3)

ASZTALTERITEKEK
magyar nemzeti szinnel s em-

lékpénzekkel.
1 asztalteriték 6 személyre 12 ft., 12

személyre 24 ft.
1 kávé vagy thea-teriték 6 személyre

4 ft. 50 kr., 12 személyre 6 ft.
1 ovál kenyérkosár 1 ft., 1 kétsza-

kos kenyérkosár 2 ft.
1 csemegetányér 15 kr.

Poy J.-nél Bécsben,
Stadt, Naglergasse Nro 9, herczeg Esz-

terházy-féle házban.

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

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

Napóleon grand vin ; Moet & Chandon
á Epernay: Crímaut rosé 2l/% ft. A
fentebbi fajokból V» palaczkokban
l'/tft. 2097(12-24)

A pénzösszeg bérmentes beküldése vagy
postai utánvét mellett szétküldetnek

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

Az atdlauosan jónak elismert valódi • egészen frisen érkezett

SCHNEEBERÖI NOVEMY-ALLOP
mell- 8 tüdőbetegek számára,

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás,
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható:
PESTEN: Tőrök József gyógyszerész urnái a király-utezában, — dr. Wagner D.

gyógyszerésznél a váczi-uton, — Thalmayer A. és társa, — Oszetszky
F.,— Schirk J., — és Gerhardt A. uraknál.

B U D Á N : Schwarzmeyer J. gyógyszerész urnái.
Aradon: Probst F. J.
Aszódon: Sperlagh J. gy.
Baján: Klenautz J.
Brassóban : Gyertyáníy Fa-

bick és Jekelius gysz.
Batlonyán: Bignio K.
Belgrádon Nicolacovics test.
Beszterczén : Dietrieh és

Fleischer.
Bonyhádon: Kramolin J.gy.
Brassóban : Fabick Ed.
Csáktornyán: Kárász A.
Csúton: Borsay F. gysz.
Debreczenben: GöltlN. gy.
Deésen: Krémer S.
Dettán: Braunmüller J. gy.
Devecserben: Hoffmann B.
Eszéken: Kawilowicz gysz.
Eperjesen: Zsembery Ign.
Érsekújvár: Conlegner Ign.
Egerben: Wessely gysz.
Eszéken : Thürner fiai és

Dessáthy gyógysz.
Győrött: Brunner F.
Gyulán: Lukács gysz.
Haczfeld: Hagelschmidt V.
Hátszegen: Mátesy B. gysz.
Ipolyságon: Mikulási T.
Jánoshazán: Kuna gysz.
Jolsvnn : Maleter gysz.
Kaposvárit: Schröder J.gy.
Kőszegen : Strehle gysz.
Károlyvártt: Benich J.
Kis-Mártonban: Kodolányi

gysz. és Spatay A.
Kassán: Eschwig E.
Késmárk: Genersich C. és A.
Kecskeméten: Papp M.
Karánsebesen-.Weber A. gy.
Károlyfehérvártt: Fischer

Ed. gyógysz.
Kolozsvártt: Megay M. C.

Körmöczön: Draskóczy gy.
Károlyfehérvár: Fischer E.
Kabinban: Stojánovics.
Ktm-Sz.-Miklós: Stoits A.
Lúgoson: Arnold J.
Médiáson: Breiner K.
Mosonban: Pranter J. gysz.
Miskolczon: Spuller J.
Mitrovicz: Krestonoshics A.
Mohács: Pyrker Gyula gy.
Marosvasárhely: Jeneygy.
Munkácson: Gröttier L.
Mohácson: Kőgel D.
Nagybányán: Horacsek J.
Nezsiderben: Fuchs J.
Nyitran: dr. Láng E.
Nyíregyházán :Hönsch Ede

gyógysz.
Nagy-Becskereken: Nedel-

kovics és Haidegger.
Nagy-Kanizsán : Welisch

és Lovack gyógysz.
Nagy-Károly: Sehöberl C.
Nagy-Kikin: Komka A. J.
Nagyváradon: JankyA.
Nagyszombatban: Pantot-

schek R. gyógysz.
Orosházán : Vangyel M.
Pancsován: Graff gysz.
Pécsett: Kunz Nándor.
Posegán: Balogh gyógysz.
Putnokon: Szepessy gysz.
Pozsonyban: Schneeberger

és Dussil gysz.
Rosnyón: Posch J. gysz.
Rimaszombat : Hamaliár

gyógysz.
Rninán: Milutmovitz S.
Békáson: Boromi K. gysz.
Szászvaros: SándorR. gy
Szabadkán: HofbauerI.gy.

S.-Sz.-Győrgyőn: ötvös P
gyógysz.

Sopron : Voga és Rupp-
recht.

S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J.
Sasvár: Mücke A. gy.
Segesvár: Misselbacher J .
Serajcvoban: GyulekaN.G.
Sziszeken: Kubányi F.
Szombathelyen : Mitter-

mayer gyógysz.
Székesfehérvár : Say R.

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

Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár.
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:

Legjobbféle

tyúkszem-tapasz,
Schmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya

ára 23 kr.

gygy
Szarvason: Réthy V.
Szentesen: EissdorferG.gy.

és Prohaszka Gyula.
Temesvár : Kraul és Roth

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

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

és Özv. Benesch P.
Újvidéken: Schreiber F.
Varannón: Elizárgysz.
Veszprém: Fremmel.
Váczon: Tragor A.
Varazsdon: Halter gysz.
Verseczen: Herzog gysz.
Zimony: Ivánovics és fia.
Zalatnán: Mégay Gyula.
Zombor: Stein fia Márk.
Ksámbokrét: Neumann M.
Zentán: Wuits testvéreknél.

1992 (6—6)

Alig. land-n.forstw. Zeitung
Der praktische

KALENDER f ü r d e n ö s t e r r

grösste österr. Iandwirthsch. Zeitschrift,
wöchentlich 1'/«Bogén stark,reich illustrirt,

ganzjahrig fl. 6, halbjahrig fl. 3
V billigste Iandwirthsch. Zeitung,
•\alle 14 Tagé 1 Bogén und mehr, reich illu-
'strirt, ganzj. nur einen Gulden öst. Wahr.
) Kalendárium, Auskunfts- und GeschSftska-
| lender ect. ect.,unterhalt. u belehrende Auf-

Erscheiatini Aug.
Sammtlich herausgegeben von derk.k. Landwirthschafts Gesellschaft in Wien u. redigirt

von Hugó II. Hitschmann.
PÜT Gelder franco an die Cassa der k. k. Landwirthschafts-Gesellschft Wien,

I., Herrengasse 13. " ^ ( 2
Inserate (für die alig. land- und forstw. Zeitung nur fachlichen Inhaltes) werden

angenommen bei der Administration: Wien, I., Rauhensteingasse 7., ferner bei
Ilaasenstein <fc Vogler in Hamburg, Berlin, Leipzig, Frankfurt a. M., Basel und Paris,
B. Mosse in Berlin und Sachse & C° in Leipzig. 2175 (2—3)

Dr. Belir iűeg-extracíusa,
az idegek erősítésére s a test edzésére ára

70 kr.

Dorsch-májolaj, vawdi gyógySzeri
Lobry és Parton-tól Utrechtben, a skrofulák
s bórkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg

ára 1 ft.

Stíriai Stub-havasi-novény-
nedv

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

HELUNGKIANG
arábiai s ázsiai

állat-, gyógy- és táp-pora,
— -~~~- amagas kir. porosz kormány által engedményezve

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

Mustra- és védmárkkal törvényesen biztosítva.
Egy kis csomag ára 40 kr., nagy csomagé 80 kr.

Block-féle megpróbált folyadéka lovak számára.
Kitűnő mosó-szer, mely nemcsak az egészséges, hanem a beteg lovaknál is, az ivhúr,
köszvény, körömgyuladás, az inak kiszáradása, ficzamodások, az iga a nyereg által oko-
zott sérülések eseteiben a legmeglepőbb sikerrel használtatik.

Egy üveg ára 1 ft. 40 kr.
Főraktár: BITTIVER GYULA gyógyszerésznél Gloggnitzban.
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Tizennegyedik évfolyam.

A k é t l a p
együtt:

Félévre 5 forint.
ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS

Félévre 3 forint.

1867. második félévi folyamára.
(Ismeretterjesztő és politikai tartalmú kát hetilap. — Az egyik eredeti képekkel dúsan illustrálva, a másik „Országgyűlési

Kiadja b e s z é d t á r s a i bövitve.) Szerkeszti

Heckenast Gusztáv. ^agy Miklós.
A jelen mozgalmas és várakozásteljes időben, midőn minden

nap uj mozzanatokat hoz alkotmányos fejlődésünk folyamában suj
érdekes jelenetekkel gazdagítja a napi történetet, az időszaki iratok
kétszeres fontosságot nyernek, s a szokottnál bővebb anyaggal
rendelkezhetvén, rendkivüli érdekkel bírnak. E folyton növekedő
érdeknek tulajdonítjuk, hogy a Vasárnapi Ujság és Politikai
Újdonságok, mint a közélet minden uevezetesb mozzanatát fel-
ölelő s arról tájékozást nyújtó iker-vállalat, a közelebbi időben
folyvást szaporodni látta olvasó-körét.

A uj félévvel ismét fölhívjuk előfizetésre a t. olvasókö-
zönséget, s ajánljuk ez ikervállalatot, mely ugy tartalma, mint
képei által közkedvességet vivott ki magának, politikai részével
pedig nélkülözhetlen tájékoztatójává vált a naponkint hírlapot
nem olvasó közönségnek.

• g p A két lap öszhangzó tarta lmánál fogva ma-
® ^ gában egyesit minden hasznos tudnivalót, »

olcsó áráná l fogva minden osztálybeli, olvasni szerető
ember által könnyen megrendelhető.

A Tasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva:

Félévre (július—deczember) 5 forint.
Csupán a Tasárnapi Újság:

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

Félévre július —deczember) 3 forint.
A három forintos előfizetéseknél viglágosan kiírandó, vájjon
csupán a Vasárnapi Újság vagy csupán a Politikai Újdonságok
kivántatnak-e?
Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynyal
szolgálunk. — A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. — A
múlt félévi czimszelvényekből egy-egy darab szíves beküldését
kérjük.

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

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

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

egybefoglalt

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

lóval vagy két ökörrel hajthatók, és kizárólag szabadalmazott
2140 nyomtató-gépek, (6-10)

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

kaphatók:

KACHELMANN KÁROLYNÁL
SELMECZEN,

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

Utazók, vadászok
és

lovaglók számára.
Uübörflndők és táskák minden

kívánt alakban és nagyságban urak és
hölgyek számára, lovagló és vadász-
eszközök, ostorok, és sokféle bőr-
áruk, legnagyobb választékban kap-
hatók. Hímzések és női kézmunkák
kikészítése, javítások és egyéb megren-
delések jól, olcsón és gyorsan teljesit-
tetnek. 2152 (3—3)

OTTOFI LIPÓT raktárában,
Pest, kishíd-uteza 3. sz. a.

a nöi utazó táskához.

Titkos 2166 (4 -12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nél-
kül, hojry a beteg hivatásában vagy
életmódjában gátoltatnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyít

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. sz. Medetz-
házban, 1-ső emelet, délelőtt 7 - 9-ig,

délután 1 —4 óráig
SfW Díjazott levelekre azonnal

válaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megkűldetnek.

SZEGEDEN
nj könyv-, mü-,hangjegy.,hó-, rajzszer- cs antiqnar-kereskedésl

Van szerencsém a t. ez. helybeli és vidéki közönséggel tudatni, hogy helyben a
már fenálló kölcsönkönyvtáramon kivül egy

könyv-, mű-, hangjegy-, iró- és rajzszer-,
valamint

antiquar-könyvkere8kedé8t
is nyitottam.

Kölcsönkönyvtáram fenállása óta, teljes meggyőződésből állíthatom, egy j<$
szervezett könyvtár kiérdemlett hírének örvend és most könyvkereskedésemmel, mely
az oskola-utczában Frumm-féle házban létezik, összeköttetvén, azt ezentúl is, ugy mint
eddig, az irodalom legújabb és legjobb termékeivel bővíteni és a t. ez. olvasóközönség
minden igényeinek tökéletesen megfelelni el nem mulasztandom.

Könyvkereskedésein számára hetenkint 2 - 8-szor érkeznek küldemények, me-
lyek az általános, de főkép a magyar és német irodalom legújabb termékeit tartalmaz-
zák; és valamint a tudományos irodalom minden ágaira, ugy az iskolai könyvekre is a
legnagyobb gond lesz fordítva.

Hangjegykereskedésem a leggazdagabb választékban készletben fog tartani
mindennemű theoretikus müveket, tankönyveket és iskolákat, nem kevésbbé klasz-
szikus és modern zenemüveket minden hangszerre és minden izlés-irányban.

Személyes vagy levélbeli megrendelések üzletemben netán készletben nem levő köny-
vek vagy zenemüvekre, leggyorsabban és minden porto-felszámitás nélkül fognak
végrehajtatni, s megérkeztök után a t. ez. megrendelőnek a kívánt utón átszolgáltatnak.

írószerekből, a kül- és belföld legnevezetesebb gyáraival levő összeköttetésem-
nél fogva mindig a legjobbat, legnagyobb választékban készletben tartok és kap-
hatók nálam mindennemű papirosok, ironok, réztoll, pecsét-viasz, tenta stb.,
valamint mindennemű nyomtatványok,úgymint: vasút-, gőzhajó-, országos- és posta-
fuvarlevelek, kötelezvények, ügyvédi és általános meghatalmazások, számlák,
utalványok és valíók a lehető legjutanyosb árakon.

Különösen ajánlom gazdagon felszerelt raktáramat minden nagyságú vonalzót!
üzleti-jegyzökönyvekben a legjutanyosabb gyári árakon. Ebbéli megrendelések
is leggyorsabban és mindig kívánat szerint fognak véghezvitetni.

Végre bátor vagyok tetemes

antiquar-könyv-készl etemet,
mely már most is az irodalom minden ágaiból — magyar-, német-, frannzia-, angol-,
olasz-, latin- és görög-műveket tartalmaz, a t. ez. közönség figyelmébe ajánlani. A mű-
vek egyenkint ugy, mint egész szakványokban rendkívül jutányos árakon adatnak el.

De szinte veszek is egyes müveket, valamint egész könyvtárakatkészpénzflze-
tés mellett, vagy cserében antiquar-, vagy bárminemű uj könyvekért.

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

2H2 (6-6)
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«-, legnagyobb vászon gyári raktára
Magyarország és Ausztriában,

es, K&rtnerstrasse Bir. 27, im EckgewAlbc der Himmelpfortgasse

„zum Erzherzog Karlu

(áruba bocsájtja s szétküldi mindenhová levélbeli megrendelésekre, a pénzösszeg
I bekül dése, nözhajó, vasnti vagy postai utánvét mellett, a most divó magaszta-
I lások nélkülözésével, dicséretesen ismert vásznait, fehérnemfiit, asztalteriték és

vászonkendö-gyártmányait
leszállított áron és pedig 35% engedménynyel.

I Azon , ismert minőségnél fogva, mely az első arany és ezüstérmekkel lön megju-
talnr »zva, és tisztelt vevőim jelentékeny száma, mely Magyarországon máris 4800-ra
r u g, emellett vászonáruiiu nagymértékben leszállított ára, reményleni engedi,hogy
anaj »yérdemü magyar közönség számos megrendeléseivel találkozni szerencsém leend.

vé g 80 rőf ös mángolatlan czérnavá-
si ionnak ára most csak 7ft. őOkr., 9.50,
e gesz 11 ftig a legjobb.

| l v é g 3 0 rőfös fehérített rumburgi vá-
szon most csak 10, 12, 14 és 16 ftig
a legfinomabb.

[ l v é g 31 rőfös % és */*-es rumburgi
dupla czérnavászon most csak 13, 15,
17, egész 20 ftig a legfinomabb.

! 1 vég 40-42 rőfös 9/s és 5A-es rumburgi
sokel-vászon ára most csak 15, 18, 20,
22, egéaz 25 ftig kitűnően jó és érem-
mel ellátott.

I 1 vég 48 rőfös valódi belga vászon ára
most csak 22, 25, 27, 30 egész 35 ftig.

i A hires 50 — 54 rőfös rumburgi vász
nak */* széles most csak 30, 83, $6, 40,
45. 60—60 ftért, kitüntetve a nagy
aranyéremmel.

- pfi
B S

t S
s /
B •«

Hőlgycorsettek finom perkálból 2, 2 ft.
50 kr, 3 ft., 3 ft. 50 kr., batiszt-per-
kálból gazdag hímzéssel 4—5 ft.

Hftlity perkál-alsószoknyák fodorral
4, 5, 6—7 ft.

V/t vászon férfi-gatyak 1 ft. 25 kr.,
1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., lovagló-
gatyak a legfinomabbak (német, ma-
gyar, franczia minta szerint) 3 ft.

30 rőfös szines ágynemű 8, 9, 10—12 ft.
a legjobb
12 db. vászonzsebkendő, kisebbnemü

1 ft 50—2 ft., nagyobb 2 ft. 50 kr ,
3, 4, 5 ft., úgyszintén szines és fehér
czérna-batisztkendők 3 ft. 50 kr., 5,
7 - 9 ftig a legfinomabb.

12 db. törülköző vagy asztalkendő 5, 6,
7 ft. 50—9 frtig, a legszebb vászon-da-
maszból.

férfl-ingek (a nyak köre
megjelölendő 2, 3, 4—5
ftig a legfinomabb.

hölgy-ingek, sima 2 ft.,
horgolva és ránczozott
mellel 3 ft., 3 ft. 50 kr.,
finomabbak és hímezve
8 ft. 50 kr., legfinomabb
gazdag hímzéssel és va-
lödi csipkebevarrással 4,
5, 6 - 8 ft.

Színes shirting-ingr k, legújabb fran-
czia minta, darabja 2 ft. 50 krtól 3
ftig a legdíszesebbek.

vászon-damaszt asztalteriték 6 sze-
mélyre (mely áll 1 asztalterítő és
6 hoz?á illő asztalkendőből) 5, 6,
8—10 ftig.

1 vászon-damaszt asztalteriték 12 sze-
mélyre (mely áll 1 nagy damaszt asz-
talterítőből és 12 horzá illő asztalken-
dőből 12, 14, 16 és 20 ftig.

Orosz vászon (szürke), melynek ára
ezelőtt 60, 70 kr., sőt 1 ft. volt,
mostan csak, a meddig készletem
tart, 30, 35—50 kr. röfönkint: nyári
öltönyökre férfiak és tornászok szá-
mára.

Ingek, melyek nem jól illenek testhez, visszavétetnek.
Vevők, kik 35 ftért vásárolnak,6 asztalkendőt, kik 70 forintért, 1 legfi-

W nomabb damasz-teritékfit 6 személyre ingyen kapnak.
Vidéki levélbeli megrendelések a pénz beküldése vagy postautánvét mellett

leggyorsabban eszközöltetnek.
A levelek ekép í AndiéLeinco- undWaschefabrik W i e n , Karntner-

czímzendók: \ strasse Nr. 27, int Eekscewölbe der Hininielpfort-
2147(5-6) " " " • "gasse, „zum ERZIIERZOG KARL."

ZUHANYOK.
A legczélszeriibb a mi mostanáig e szakban feltaláltatott, az én ál-

talam uionnan készített kézi zuhany, mely egyszerű és olcsósága miatt
a többieket fölülmúlja 2176(4-6)

n p | ft- 50 kr. beküldésével azonnal postán elkuldetik.
SSF"" Minden e tárgyhoz tartozandó munkákról rajzok és árjegy-

zékekkel kívánatra azonnal szolgálhatok.

Veiner Mor.

Előfizetési fölhívás

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY
czimü heti szaklapra, kapcsolatban

araagy, kir.curiai iíéleíeKkel és hivatalos rendeletekkel.
Szaktudósok közreműködésével:

kiadja szerkeszti
Hcckenast Gusztáv. ÍJkröss Bálint.

ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK:
A „Jogtudományi Közlöny" a curiai ítéletekkel és hiva-

talos rendeletekkel együtt hetenkint egyszer, minden vasárnap, más
fél és két legnagyobb negyedrét íven jelenik meg.

Előfizetési ár helyben házhoz hordva, vagy vidékre postadíj-
mentesen: félévre & ft., negyedévre 3 ft. o. é.

HígT Az első lélév teljes számaival még szolgálhatunk.
A t. gyűjtőket minden tiz előfizető után egy tiszteletpéldány

illeti.
fiűS* Az előfizetési pénzt és reclamatiókat az alulirt kiadó-

hivatalhoz, a kéziratokat pedig bérmentve a szerkesztőhöz kérjük
intéztetni.

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

A legolcsóbb ruhanemüek a világon.
Nagyszerű árleszállítása

M O D E R N L A J O S első s legnagyobb vászon-rnhanemfiek-gyári-
raktaranak Bécsben, Taclilaaben 11-dik szám alatt.

Urak, hölgyek és gyermekek számára kiárusítást csekély áron.
A. valódiságaért, jó munka és szabáséit jótállás biztosittatik, mindamellett, hogy az
árak ily csekélyre szállíttattak le, mely bizonyára mindenkit csodálkozásra fog
ragadni s a legcsekélyebb próbavásárlás ismételt megrendeléseket fog maga után
vonni. Megrendelések minden irányban s minden kívánalomnaktnegfelelöleg fognak
eszközöltetni. Ingek, melyek a testhez jól nem állanak vagy nem tetszenének —

azonnal visszaküldhetők.
Árjegyzéke a ruhanemüeknek minden nagyságban.

1 Szabott árak, még az ismét! eladókra nézve Is, s a kereskedőknek vnlto-j
zatlannl:

Pest, nádor-utezn 13 sz.

POLLÁK MÓRICZ papirkereskedéséből
egyetem-uteza 4-ik szám alatt, an „Albam"-hoz, Heckenast G-féle házban Pesten.

Kész férfi-ingek, leírj obit kézimunka.
Fehérfonal vászon ingek 2 ft. 50 kr. helyett csak
Finomíéiiek redőzött mellel 4 „ 50 „ „ „
Finom irlandi vagy rumburgi vászon ingek 6 ,, — „ „ „
Finom hollandi vászon ingek . . . . 6 „ 50 „ ,, „

Finom rumburgi kézifonat vászon . . . 7 „ 50 „ ,, „
Legfinomabb rumburgi vászon, legszebb

kézimunka . . 10 ,, — „ „ „
Legfinomabb belga batiztvászonból . . 12 „ — ., „ „

1 ft. 80 kr.
2 „ 30 „
2 „ 80 „

3 „ 50 „

Fehér és szines shirting-ingek.
Férfi-ingek fehér startingből 3 ft. — kr. helyett csak
Legfinomabb franczia shirtingböl . . . 4 „ 25 „ „ „
Legújabb rajzolatú szines ingek . . . 2 „ 50 „ ,, ,,
Csinos szines shirting-ingek 4 ,, 50 „ „ „
Valódi franczia szines batizt-ingek . • 6 ,, 50 „ „ „
Legújabb fehér bálingek 6 „ 50 ,, „ „

1 ft. 80 kr.
2 „ 80 ..

80
50
50
50

Kész női-ingek, legszebb kézimunka és kézikimzés.
KJ ' w

Vászon női-ingek 3 ft. — kr. helyett csak
TTV - . 1 1 : : 1 JA.Xt* mollol B

50
50

, 50

80

ft. 50 kr
- „ 8 0

1
' 80

100 levé!p«P l r névvel
iftn „ « finomabb
100- ., legfinomabb
100 szines levélpapír névvel
IQJI „ « finomabb
JAQ ., >i legfinomabb
100 levélpapír monogrammal minden színben
100 » " '. angol papir
100 db. levélpapír pyászfoglalványnyal . névvel . . .

Ugyanaz gyászmonogrammal
100 db tnaSasnyomnsn latogatasijegy 1, 2, vagy 3-soros
100 „' kőnyomata latogataMjegy 1, 2, vagy 3-soros, koronával vagy

100 „ konv'ómlrtn látogatasijegy w. t .g pristolpapiron, 1, 2, vagy
3-soros, koronával vagy címerrel . . .

1000 „ pec^tölómark, tetszesszer.nu betűkkel vagy címerrel min-

• Vidékfmegrendelések - hogyha azok kell* utMÍtás..l el vannak látvk, postai
utánvét mellett gyorsan s pontosan . szközöltetnek. 1989 (17 - 25)

1 „ 50

4
6
5
6

12
15

20 „ —

1 ft. 90 kr.
2 „ 80 „
2 „ 80 „

80 „
50 „
50 „
50 „

Finom schwelezi ingek redőzött mellel
Finom vászonból, hurokvarrattal
Divatingek finom vászonból hímzéssel
Legújabbak szív s raveurben hímezve
Eugenie, legújabb móá, himezve
Maria-Antoinette váll-ingek . . .
Viktória, himezve valódi valenczia csipkével 16 „ —
Női lábravalók legfinomabb shirtingből A —
Női vászon lábravalók, himezve . .
Női éjjeli corsettek angol shirtingből
Corsettek a legfinomabb batiztperkálból
Corsettek, díszes és gazdag hímzéssel
Corsettek francz. betéttel, legfin. batiztból
Corsettek legfinomabbak, valódi valenczia

csipkével
Női éjjeli-ingek hosszú ujjal . . . .

JNői haj fonó-köpenykék finom batiztból .

TásznakTzsehkendftk, asztalkészületek.
Legfinomabb 50 rőfős irlandi vagy rumburgi vászon . 50 ft. helyett csak
Legfinomabb 50 rőfds batiztvászon * • •' " »
Jóféle vászon-zsebkendók V» tuczat . . • • J J-. 1 *• 60, ^ K 8 0 ^ ^
Legfinomabb ' ^ k e n d ő k svászonbat.ztból /.tuczat . . » t » fl._60
Csinos férfi-gallerok '/t tuczat . • • >

3
3
3

7
2
2
2
3
5
7

80
80
50
50
50

10 .. —
3 ft."50, 4 ft. 50, 5 - 6 ft. 50 krig.
6 ft., 5 ft- 50-6 ft. 50 krig.

24 ft.

Vászon férfi láhravalók.
1 ft. 50, 1 ft- 8 0 k r - ' unom rumburgi 2 ft., 2 ft. 20 kr.

ési czim:

Tizennegyedik évfolyam.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre f> ít.
Csupán Vasárnapi Újság: Egé8z évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csapán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 8 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és- Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy ano^k helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatéanal csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. — Bélyeg-dij küHSn
minden igtat&s után 30 ujkr.

lligész Európát izgalomba hozta s min-
den szívben föllazította az emberi érzést
azon hír, hogy Miksa mexikói császár,
Queretaronak árulás következtében történt
föladásával a köztársaságiak kezébe kerül-
vén, június 19-kén kivégeztetett.

A szerencsétlen uralkodó az ujabbkori
történet egyik legtragikusabb alakja. Kiváló
tehetségek, nemes szív és szellem birtokában,
trón lépcsején születve, egy tengerentúli
nagy állam trónjára emelkedve, vésztő-
helyen, golyó által végzé be életét, miután
magas becsvágyát a balsors által megcsalva,
reményeit kijátszva s még csa-
ládi boldogságát is földúlva .
kellé látnia!

Miksa (Ferdinánd) ausztriai
föherczeg Bécsben született,
1832. július 6-kán. Legidősb
testvéröcscse volt a most ural-
kodó ausztriai császár- és ma-
gyar királynak. Gyermekkorá-
ban kitűnt már szelidsége, haj-
lékony kedélye, jó szive s nyilt
esze és gyors fölfogása által.
Mint a valószínű trónörökös
testvérének, magas hivatás és
szép pályatér volt neki szánva
eleitől fogva. Hagyományosan
a katonai pályára kellvén lép-
nie, már gyermekkorától a ten-
gerészeire volt szánva s egész
nevelése erre irányoztatott. A
mellett a mütfészet s irodalmi
tanulmányok iránt is már korán
kiváló előszeretetet tanúsított.

1850-ben bevégezvén tanul-
mányait, több évig nagyobb
utazásokon járt. Bejárta Görög-
országot, Kis-Ázsia egy részét,
majd nyugaton Portugallt, Spa-
nyolországot, Madeirát, Algiert
stb. Utazásaiból visszatérve,
1853-ban korvette-kapitánynyá,
1854-ben pedig az akkor na-
gyobb mérvű szerve'zésnek in-
dult osztrák tengerészet főparancsnokává
neveztetett ki. Ezen minőségében, 17 hadi-
hajóból álló hajórajjal utat tőn a Földközi-
tengeren, Palestináig, hol partra szállván,
meglátogatta a szent sírt is; s onnan Egyip-
tomba, hol több időt töltött tudományos
czélu kirándulásokkal.

Miksa, mexikói császár.
Visszatérve keletről, 185%-ben az euró-

pai kontinens nagy részét utazta be. Ez útja
közben ismerte meg Sarolta belga herczegnöt,
kivel 1857. július 25-én Brüsszelben egybe
is kelt; magához lánczolván nemcsak élet-
sorsát, de szivét is azon nemeskeblü királyi
hölgynek, ki férje balsorsán megtört lélekkel
s földúlt kedélylyel meg tudott örülni! —
A következő években fiatal neje társaságá-
ban ismét nagyobb utazást tett, ezúttal
Szicziliába, déli Spanyolországba, azÁtlanti-
tenger szigeteire és Braziliába; ez utazását
maga irta le négy kötetes nagy munkájában.

MIKSA, MEXIKÓI CSÁSZÁR.

Már 1857-btn-kineveztetett a lombard-
velenczei királyság kormányzójává s e tisz-

| tet az 1859-diki háború kitöréséig viselte;
és bár a milánói udvartartás fénye és költ-
ségei s nagymérvű jótékonysága és pazar
bőkezűsége magánvagyona legnagyobb ré- |
szét fölemésztette is: de annyira megnyerte

egyszersmind a nép rokonszenvét, mely
pedig a német uralmat gyűlölte, hogy ha
egyátalán lehetséges lett volna az olaszokat
Ausztriával kibékiteni, ez egyedül csak
általa történhetett volna meg.

Lombardia elveszvén a háború által, a
föherczeget Velencze kormányzóságára je-
lölték ki. De ő ezt nem fogadta el. Nem értett
egyet az akkori kormányrendszerrel s külö-
nösen Magyarországot illetőleg is határozott
ellensége volt a Schmerling-féle kormány-
zatnak. Alkotmányosabb érzelmű volt, hogy-
sem az akkori absolut irányzatot, bár az'"-

alkotmányosság álarczában, iie-
lyeselte vagy épen támogatta
Volna. S szivesebben elvonult
az Adriai-tenger partján épült
tündérszép kastélyába, a pazar-
fényű de most oly gyászos Mi-
ramaréba, mintsem kormányzói
tisztébe újra visszalépjen.

Eközben a tengeren túl uj,
dicsőséges kezdetű, de gyász-
végzetü pálya készült számára.

Mexikó, az észak-amerikai
Egyesült-államok szomszédjá-
ban, századok óta folytonos za-
varok és változások színhelye,
a jelen század harmadik tizede
óta köztársaság, de pártok által
szaggatva, — melyekről Juarez
életrajzában*) is szólottunk, —
az utóbbi időben franczia be-
avatkozás által is nyugtalanítva
s egy részben franczia haderőtől
megszállva, más részében a
köztársaságiak birtokában még,
_ im ez volt azon színpad,
melyre a végzet Miksát szóli-

^totta egy rémletes megoldású
'tragédia lejátszására.

A világot nem kevéssé lep-
hette meg, hogy III. Napóleon
császár, ki még imént hatalmas
ellenségéül mutatta magát az
osztrák háznak, egy osztrák fö-

herczegnek szánta az általa Mexikóban- föl-
állítandó uj császári trónt. 1863, júniusá-
ban hire jött, hogy a mexikói., e l ő k e l t
gyűlése 214 szavazattal 1 ellen, MA-sa
föherczeget határozta a mexikói császári

•) Lásd a „Vas. Újság" ez évi 20-dik sziímát

"Kiado-tulaj.lor.os Heckenast Gnsztav. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt.)

28-ik szám.

Pest, julius 14-én 1867.


