
Melléklet a Vasárnapi Újság 27-ik számához Í868. 
belátni a kisérő kocsiknak. A kerepesi temetőben 
Vasvári Kovács szólalt fel a sír felett, intvén a 
hon fiait, hogy a hazaszeretetben oly rendithetle-
nek, elveikben oly szilárdak legyenek, mint kinek 
hamvait most adjuk át az enyészetnek, emlékét a 
kegyeletnek, nevét a történetnek, lelkét az örök-
kévalóságnak. 

** (Egressy Galambos Sámuel,) Pestmegyé-
nek 1848-ig 16 éven át, s 1861-ben is főügyésze 
tüdőszélhüdés folytán pestmegyei pusztaszentki-
rályi birtokán junius 27-én 63 éves korában meg-
halt. Éiénk részt vett mindig a közügyekben, s 
mint jó hazafi és kitűnő jogtudósnak feledhetlen 
marad emléke a pestmegyei közönség előtt. 

** (Türr István) tábornok elutazott. Azonban 
hir szerint nemsokára ismét visszatér, sőt remé-
nyünk lehet, hogy végkép közöttünk telepedik Je. 
Fiát , a két éves Raoult, az első magyar általános 
biztositó társaságnál biztositá. 

— (0 Felsége) a zeneművészet érdekében 
1862-dik év óta külföldön (Lipcse, Berlin, Róma, 
Nápoly, Flórencz, Milánó városokban) s jelen-
leg 3 év óta Párisban lakó hazánkfiának, ifj. Ber-
tha Sándor zeneszerzőnek a legmagasb jelmondat-
tal ellátott arany érmet (12 ^j:) adományozott. 

** (Thaisz Elek) hivatalától felfüggesztett 
pestvárosi főkapitány ügyében julius 1-jé n itélt a 
pestmegyei törvényszék; egyúttal kijelentette, 
hogy csak a jegyzőkönyv hitelesitése után fogja 
az Ítéletet kihirdetni. A ,,P. Lloyd" esti lapja 
azonban egyelőre sem tart ja indiscret dolognak 
annyit megjegyezni, hogy Thaisz barátai tökéle-
tesen meg lehetnek elégedve az Ítélettel. 

** (Miletics Szvetozár képviselő,) kit a kor-
mány közelebb polgármesteri állásáról elmozdí-
tott , következő levelet intézett a prágai „Poli t ik" 
szerkesztőségéhez: „Mint Mihály herczeg tanit-
ványa erkölcsi felháborodással utasitok vissza 
minden gyanút, mintha én az ellene szőtt össze-
esküvésben részt vettem volna; mint Újvidék 
polgármestere protestálok a hivatalos korrespon-
denz-bureau azon sürgönyei ellen, melyek Újvi-
déket állítják az összeesküvés fészkéül. Karagyor-
gyevics „Zastava"-jával nem állottam semminemű 
összeköttetésben s becsületem óvása érdekében 
sajtópert fogok indítani mindazon lapok ellen, 
melyek személyemet a belgrádi eseménynyel ez 
irányban kapcsolatba hozták. — Újvidék, junius 
26. Miletics.1' — Mileticstől még a következő 
távirat é rkeze t t a„P . C."-hez: „Újvidék, jun. 29. 
Azon forrás, melyből a felőlem szóló híreket me-
rítik, zavaros. Nekem a belgrádi összeesküvésben 
semmi részem nincs; majd ki fogaz sülni. Miletics." 

** (Belgrádban) Marcailovics századost hét-
főn reggel hat órakor lőtték főbe. Egy század 
vadász és gyalog volt jelen. A nép szidta s kiál-
tozá: „ugy kell a fenevadnak!" — E á bizonyult, 
hogy a rendőrség elnyomására ő vállalkozott. 
Különben egy orosz katonai iskola növendéke 
volt. — Az összeesküvés! pör tárgyalásánál Marits 
Lázár (egyik főbünös) ellenszenvet kelteti vad 
viseletével. Izgatott, elszánt ember ez, ki nem 
sokat gondol fejével. Mindent bevallott, s többi 
közt mondá: „Midőn a fejedelem elesett, Anka 
asszony hozzám futott s én boszuból lelőttem, s ő 
a fejedelmi hullára esett. Akkor a sűrűbe ugortam, 
a hol elfogtak." Végül igy szólt: „Mint szerb, az 
igazat akarom elmondani, s nem kívánom, hogy 
igazoljanak!" 

— (Rómából) irják, hogy a pápa egyetemes 
zsinatot hitt egybe 1869. decz. 8-kára. Az ez iránt 
kiadott pápi bullában ez áll: „Az egyházat meg-
támadják és kirabolják; a klérust üldözik; a szer-
zetesrendek eltávolíttatnak az útból; rosz könyvek 
terjesztetnek a rosz sajtó által és az ifjúság neve-
lése hitetlen tanitókra bizatik." A pápa megvárja a 
püspököktől, hogy megjelenjenek és reményli, 

hogy a fejedelmek elősegitendik a püspökök 
utazását. 

— (Schwab udvari tanácsost) Bécsben a na-
pokban elfogták. A mint a „Poli t ik" értesül, ne-
vezett udvari tanácsos többrendbeli hamisításokat 
követett el, s ezekkel leginkább szláv helységeket 
kárositott. Már Belcredi idejében hamis forditást 
eszközölt egy bünperben, melyért Komers minisz-
ter az időben meg is rótta, de azért hivatalban 
maradt. Nevezett udvari tanácsos, ki végre is 
rajt vesztett a sok csaláson, a karinthiai tartomány-
gyűlés tagja volt. 

** (Rablás.) Németiád és Barcs közt nagy 
postarablás történt. A barcsi vasúttársaság egyik 
ügynökének .czimzett 20,000 ftnyi összeg lopatott 
el s pedig maga a postakocsis által, mert egyik 
útba eső erdőben a kocsit és lovat elhagyatva, 
meglelték. 

** (Hirlapbélyeg.) A „Hon"-ban olvassuk akö 
vetkező érdekes sorokat: „ E napokban az ország-
gyűlésen a hirlapbélyeg tárgyalása alkalmával az 
állíttatott, hogy Amerikában csak azon hírlapok 
fizetnek hirlapbélyeget, melyeknek 2000 előfize-
tőjük van. Ezen állítás ellenében kénytelen vagyok 
m egjegyezni , miként Amerikában hirlapbélyeg 
soha sem volt s jelenleg sincs, igy egyátalán sem-
miféle hirlap sem fizethet hirlapbélyeget; sőt mi 
több, ismeretterjesztő, mezőgazdászati, s iparos 
folyóiratok, s a nép számára szánt hetilapok még 
postabélyeget sem fizetnek, de ingyen szállíttat-
nak; egyátalán posta-bélyeget csak azon lapok 
fizetnek, melyek hetenkint egyszernél többször 
jelennek meg, vagy 1 '/2 ivnél nagyobb terjedel-
műek. Amerikáról fel sem lehetne azt tenni, hogy 
valakinek ottan eszébe juthatna bélyeggel adóz-
tatni az ismeretterjesztést. Ennyit az igazság ér-
dekében. Egy amerikai polgár." 

** (A most fennálló német színház) lerombol-
tatása 1870-ben ki lévén mondva, Dux Adolf, 
Brode Lipót s Ybl Miklós kérvényt nyújtottak be 
egy uj német szinház építésére adandó előleges 
engedélyért, s hangoztatván a számos német lakos 
szellemi érdekeit, a szükséges vállalat létesülésé-
nek könnyítése végett egy alkalmas teleknek in-
gyen átengedését kérik. 

** (Pataky József), fényképész egy nagy disz-
lapon közzétette a királynak, a minisztereknek, s 
az összes képviselőknek arczképeit. Jól sikerült 
müve 5 ftjával akár postai megrendelésre, akár 
könyvárusi uton kaphatók czime alatt. A jövede-
lem 10°/0-ja Pestvárosnak adatik át kimutatás 
mellett a szűkölködő honvédek javára. 

— (Nyilvános köszönet). A jénai Magyar-kör 
april hó óta következő küldeményekben részesült: 
I. könyvek. Ráth Mór ur ajándéka: a) Keresztesy 
„Krónikája" b) Szilágyitól „Bátori Gábor" c) 
Szabó Károly „Emlékiratok a keresztyénség első 
századából." II . pénz. Aszódról b. Podmaniczky 
Arminné, Melczer Gyula, Frenyó And., Hajnik 
K., Martini Irma, Martini Berta, Melna Geiza, 
Sárkány Ilma, összesen 7 ft. 50 kr. — A csurgói 
gymnasium növendékeitől Serbay István lelkész 
ur közreműködésével 8 ft. o. é. — E szives ado-
mányaikért fogadják a kegyes adakozók legőszin-
tébb köszönetünket! Jéna, jun. 29-én. — Bogsch 
Albert, jegyző. 

— (Sorshúzás . ) A hitelsorsjegyek jul. l -sei 
húzásánál a 2734. sorozat 47. száma nyerte a fő-
nyereményt (250,000 f r tot) ; a 3906. sor. 19. sz. 
nyert 40 ,000 fr tot; 1596. sor. 97. sz. 20 ,000 f tot ; 
2129. sor. 9.SZ.5000 f r to t ; 4027. sor. 50. sz. nyert 
5000 forintot. Továbbá kihúzattak a következő 
sorozatok: 760, 3459, 3222, 3429, 2325, 846, 824, 
3016, 3470. 

Nemzeti szinház. 
Péntek, juniu3 26. „Angolosan." Vigjáték 2 felv. Gör-

ner után magyar színre alkalmazta B S. F. 
Szombat, junius 27. „Zrínyi." Eredeti opera 5 felv. 

Szövegét és zenekölteményet irta Adelburg Ágost lovag. 
Junius 28-tól julius 28-ig a színházi sziinidő miatt a 

színház zárva marad. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Sáros-Patak. F. Á. Örzse asszony balladája, 

tárgyban, hangban, formában csak Arany Ágnes asszonyá-
nak utánzása. A példány mindenesetre kitűnő, de a költő-
nek még kísérleteiben is maga lábán kell járni. Némi jelek 
azonban arra mutatnak, hogy nem kell felhagynunk a re-
ménynyel: öntől még jobbat is kaphatni. 

— V. K. B. Zrínyi Miklós. Ez meg a Szondi két 
apródjának (Aranytól) utánzata! de annak mesteri szerke-
zete s költői színezete nélkül. Nem közölhető. 

— Sáros-Patak. B. L. A dal és a sziklarózsa nagyon 
gyarló semmiségek. Ne hajhászszuk minden áron a legtárt-
hatlanabb képeket és hasonlatokat; egy hang a sziv kellő 
közepéről százszor többet ér a legmesterkéltebb allegó-
riánál. 

— IV.-Körős. N. J. A levél jobban ízlik nekünk igy, 
mint ha valami újdonatúj gyárból került volna ki. Adjuk s 
máskor is szívesen veszszük a hasonlót. 

— Duna-Földvár. H. L. Szondi dicsősége nincs nap-
hoz kötve. Azonban igyekezni fogunk minélelóbb helyet 
szorítani az érdekes közleménynek, valamint további köz-
reműködését is kérjük. 

— Nyíregyháza. Dr. E. G. Köszönettel vettük s 
adni fogjuk. 

— M.-Sziget. Sz. L. Az érdekes czikk közrebocsátá-
sával nem soká fogunk késni. A „pók-selyem"-nek utána 
nézünk. Mindig szívesen látott vendég. 

— Tisza-Füred. M. B. A kívánat iránt intézkedtünk. 
A napló" a már említett ok miatt késik. Páris állatait 
átszolgáltattuk a „Regélő"-nek. 

— Az egri, m e g y a s z ó i . nagy-röczei bakonyi, 
szakcsi, tudósításokat közelebb közölni fogjuk. 

Szerkesztőségi szál lás: Jlagyar-
utcza 21. tz. H-ik emelet. 

SAKKJÁTÉK. 
449-dik sz. f. — F i r l i s o n - t ó l (Londonban). 

Sötét. 

a b c d e f g h 
Vi lágos . 

Világos indul és 3-ik lépésre matot mond. 

Nyilt-tér*). 
— (Ajánlkozás.) Egy tisztességes házból levő 

özvegy asszony, óhajtana mint nevelőnő vagy pe-
dig mint társalkodónő alkalmazást nyerni, beszél 
németül, magyarul s francziául, zongorában és 
énekben is alapos oktatást képes adni. Bérmentes 
levelek: Pest nagy stáczió-utcza 24. sz .K. A. Atz-
berger úrhölgynél — intézendők. 

*) E rovatban közlőitekért csupán a sajtótörvények 
irányában válal felelősséget a S z erk. 

T A R T A L O M . 
Esze Tamás (arczkép). — Szente Pál. — Szerbia ál-

lami és társadalmi életéből (képpel). — Spanyol tánezosok 
(két képpel). — A ránki fürdő (képpel). — Egy nagy fon-
tosságú társadalmi kérdés. — Az állatok beszéde (vége). 
— Egyveleg. — Részvény-láz. — Tárház: Irodalom és 
művészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. 
— Ipar gazdaság, kereskedés. — Balesetek, elemi csapá-
sok. — Mi újság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői 
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár. 

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-utcza21. iz.) 

H E T I - N A P T A R . 
Hónapi- és 

hetinap 
Katholikus és protestáns 

naptár 
Görög-orosz 

naptár 
Izraeliták 

naptára 
N a p 

hossza | kél |nyug. 
H o l d 

hossza | kél { nyug. 

5 Vasár. 
6 Hétfő 
7 Kedd 
8 Szerda 
9 Csöt. 

10 Péntek 
11 Szom. 

Jul ius 
D 5 Vilmos apát D 4 Czirilla 
Izaiás próf. Ezajás 
Vilibald püsp. Eszter 
Kilián püsp. Gillyén 
Lukreczia Anatolia 
Amália szűz Ilma 
Pius pápa Eleonora 

Hold változásai. { 

Junius (ó) 
2 3 F 5 Agrippa 
2 4 János szűl . 
25 Febronia 
26 Dávid rem. 
27 Pét. f. böjt v. 
28 Cyrill 
2 9 Pét. Pál ap. 
; Utolsó negyed ' 

Tham. R. 
15 
16 Éva 
17 Szor. böjt 
18 Örzse 
19 
20 Eszter 
21 S.Dibbre 
3-án,1 óra 57 
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107 25 
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7 56| 
7 56! 
7 561 
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290 5 
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325 36 
337 25 
349 16 
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