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Marhabetegségek m marhavész ellen,

M vászon-készletek,

mint kitűnő óvszer ajánltatik

Tizennegyedik évfolyam.

50-ik szám.
i

ágynemiiek, nappali és éjjeli ingek, nadrágok, korsettek, fésülököpenyek, zsebkendők, harisnyák, szoknyák s a t.

Eész menyasszonyi készletek

bármely áron, ineunyasszonyi ruhák selyemből vagy illusioból, és
bármely ruha készítés.

Gyermek vászonnemü-készleíek,

a cs. kir. szabadalmazott

K0RMSUBUR6I MARHAPOR

úgymint: ingek, vánkosok, kádkendök, ellenzők, piqué-fakarók,
kötött fokotok s a t.

Keresztelő-vánkosok és zubonykák

mely a mngas cs. kir. ausztriai, a porosz királyi és szász királyi kormány által
engedélyezett, a hamburgi, londoni, párisi, müncheni és becsi érmekkel kitüntetett, és ő felsége az angol királyné, valamint ö felsége a porosz király fólovászmesteri hivatalaiban eredménydús alkalmazása által kipróbáltatott.
Lovaknál: jó és aggodalmas mirigyes állapotban, nátha, horony és repkedő'
böglyök és férgek ellen; de különösen, bogy a lovak jó tettessége éa bátorsága fentartassék.

fonott vagy vas bölcsök, egészen felszerelve minden áron.

Finom hímzések, fehérnemQek,

Szarvasmarháknál: a beteges tejelkülönitéskor az emésztés megakadályozása
következtébeni kevés és rósz tejelés esttében, a teheneknél, ugy, hogy e por alkalmazása általa tej minősége feltünőleg javittatik ; továbbá a vértejelés, felpöffedés és nadálybetegaég ellen, ugyszinte a borjuzát alkalmával e por használata a teheneknél
igen hasznos, szintúgy mint gyenge borjuk ez által látszólag erősödnek.
Johoknal: a májnadály éa duga megszüntetésére, úgymint az altest minden
bajai eltávolítására, mik henyeségen alapulnak.
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FOGARASI JÁNOS

NÉMET ÉS MAGYAR SZÜTÁRA
100 egészen uj eredeti felkőszőntés.

5 fon t

Portorico kávé •
Arany-Java-kávé
Laguayra-kávé •

II!

1848/9-ki

csataterek.

5. Buda vára.

patkányok s egereknek,

kávé csak 2ft.80 kr.

• • " * Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
Igtatásnal csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk szamára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. ég Haasenstein és Vogler, Wollzsile Nro. 9. — Bélveg-dii kttlön
minden igtatás után 30 ujkr.
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Pesten, váczi-uteza 19-dik szám alatt, a nagy Kristóf mellett.
Részletes árjegyzékek bérmentve.

Kwizda F. J.-tól Konieabnrgban.
Biztos és gyors megölése
Első Ferenci József ausztriai császár Ő felsége által az ausztriai államok
összes területeire nézve megelőzőleg annak gyakorlati használatát s a magas cs. kir.
ausztriai egészségügyi hatóság által történt megvizsgálása után, egy kizárólagos
szabadalommal láttatott el, a lovat a legnagyobb megerőltetéssel járó munegjr cs. kir. kiz. gzab. patkány- és egér-irtó-szerrel
kában is a késó korig folytonosan vidám és jó erőben fenntartja, és különösen
gyertya-alakban.
a nagyobb megerőltetések előtt és azok után a lovak megerősítésére szolgál.
Egy darab ára 50 kr. a. é.
Továbbá igtn jeles szegédszernek bizonyult be ezen nedv a lovak bénulásánál, csúz, in-daganatok és megránduldeoknál stb , ami felől elismerőleg nyilatkoznak :
Valődilagkapható Pesten: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái,király-uteza
Auersperg herczeg; Schönburg-Glanchau gróf; í'sakó Ágost; Csákó Zénó;
7-ik sz. — Beszterczebanyán: Göllner H. — Brassóban: Gyertyánffy ésfiai—
Sprinzenstein; Khnn grófok; Hnrtinnnn alezredes stb ; Meyer W. íölovászmesCsáktornyán : Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J. — Eszéken: Deszáthy Istter és Langwirthy M., az angol királyné ő felsége főállatorvosa; dr. Knauert, a
ván. — Győrött: LehnerF. — Jassenovában: Dedovits J. — Kassán: NovellyA.
porosz király őfelsége főlóorvoaa; továbbá a cs. kir ausztriai lovasság több osztálya.
— Keszthelyen : Wtinsch F. — Kolozs*ártt:Wolf J. — Lúgoson: Kronetter J.
— N.-Becskereken: Nedelkovits. — Orosházán: Gabovits Demeter. — Pápán:
.Mindig valódilag kaphatók :
Bermüller. — Pozsonyban: Scher* Fülöp — Soborsiuban: Franké A.— SopronPaetnn * Tőrök J. gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik szám, — Thallinayer
ban: Pachhofer L. - Segesvárt: Teutsch J. B.
Tisza-Ujlakon: Roth Ign.
r C ö l 11! • A. és Társa, — llalbauer testvérek, - Glatz, J. — Kindl és Frflh— Újvidéken: Sehrejber F. — Varasdon: Dr. Halter A.
Verőcéén: Bész
wirth és Rakodczay A. uraknál. — B U D Á Ji: az udvari gyógyszertárban.
,7. K. uraknál.
2291 (4-6)
Továbbá:
Abony: Lukács A. Aradon: Probszt J. F., Tones és Freiberger. A.-Maréthon: Edinger M.B.-Gyarmaton: Omaszta T. B.-Ujfalnn: Vass Eug. Beszterczebanyán: Göllner F. BreznyóbanyáB: Göilner S ésfia.Brassón: L. J. és Heszhei- Heckenast Gusztáv könyvkiadónál Pesten, (egyetem-uteza 4-dik szám)
mer A. és Társa, Gyertyanííi J. és fiai. Csáktornyán: Kárász A. Debreczenben:
megjelent és minden könyvárusnál kaphatni:
Bignio J. ésCsanakJ. Déván; Lengyel G. D.-Főldvaron: Nadhara P. Eperjesen:
Zsembery József. Eszéken : Deszátby I. Esztergomban : Bierbrauer C. J. Gyöngy ősön : Koczianovich. Győrött: Lehier F. és Ecker F. Jolsvan • Maleter A
Kolozsvárit: Wolflf J. és Karavaszy A. Kaposvárt: Kohn J. Komaromban: Belloni A., Zieglerés 6a Kassán: Novelli A. Kőszegen: Bründl A. Lúgoson : Kronetter. Mohácson: Kögl D. és Altmann. M.-Óvárott: Anton J. Miskolczon:
Spuller József. Nagy-Becskereken: Nedelkovics és Deutsch testvérek. Nagy-Kanizsán: Fesselhoőer F., Rosenfeld J., Rosenberg J. és Walisch. J. N.-Varadon: Jánky
A. Nyiregy hazán: Reich és Pawlavics. Orosházán: Gabovits D. Pápán:Bermüla legújabb és legjobb kútfők után.
ler J. Pakson: Flórián J. Pécsett: Kisági ésfia.Pozsonyban : Schercz Fül., Hackenberger testv., Wanitschek J. L. és Kovács J. R.-Szombatban: Hamaliár C. és
ötödik javított és bővített kiadás.
Maleter J. Rosnyón: Posch F. J. Székesfehérvárt: Legmann A. L. és KovácsP.
Szegeden: Aigner C. Sziszeken: Diericb. Szolnokon: Horánszky N. SopronMagyar-német és német-magyar rész egy kötetben. Nagy 8-rét (1226 összes
ban: PacbhoverL., Müller B. és Elandorffer. Temesvártt: Maxer és Sailer, Babuslap). Kemény bőrkötésben 5 ft.
nik A. Tiszolezon: Bukowszky A. C. Trencsenben: Weisz S. L. Uj-Aradon:
Orth J. A. és Liskovics A. Varasdon: Halter F., Koterba B. Verőczén: Bész
Magyar-német vagy német-magyar rész külön, fűzve 2 ft.
J. K., Veszprémben : Mayer, Tuszkau, Láng J. Zala-Egerszegen : Kubinszky A.
Zelizen: Steyrer
uraknál.
Ó l 7 J » t t • I I o Sy a t - c z közönség a hamisítványok megvételétől megóvjuk, ezen" » o 8 • nel tudatjuk, hogy csak azon csomagok és üvegek a valódiak, a melyeken a korneuburgi kerületi gyógyszertár pecsétjével látható. 2292 ( 4 - 6)

jóféle s tisztaízlésü

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok egyfltt: Egész évre 10 ft. — Fél évre b ít.
Csopán Vasárnapi Ujsag: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft.

egy ablakra 4 forint 5 0 krajczártól 15 forintig

lovak számára

I

Pest, deczember 15-én 1867.

csipkék, gallérok, és kezelők, fokotok, fátyolok, szövetek, szélek
és betétek s a t.

Épen most jelent meg és Hartleben é« társai könyvkereskedésében Pesten, (váeziutcza 17-ik »z. a.), valamint minden más könyvárusnál is kapható:

Kiért ürítsük a pohárt?
Száz felköszöntés versben és prózában.

Irta az ország kortese.

. 3 ft. 40 kr. Plant-Ceylon- kávé . . 4ft.25 kr.
3 » 80 „ Cuha-kávé egész finom • 4 „ 5 0 „ Ára képes borítékba fűzve
4
G k á é egész
é finom
fi 4 „ 15
Gyöngy-kávé
15 ,, Bérmentesítve, ára előleges megküldése mellett

60 kr.
65 „

továbbá:
Jelen uj kiadás, mindennemű társaséleti mozzanatokra igazi magyar [zaBrasilini rhum, egy pint 1ft.,legfinomabb janiaikai-rhuin,Pecco-virág- mata talpraesett felköszőntéseket tartalmaz. Ezeknek minőségére nézve kezességet
ée Souchong-thea, sardinák, mustár és sajt-féliek a legjutányosb áron nyújt szerzőnek oly rövid idö alatt népszerűvé lett neve, gazdagságának elótüntetésére
nézve pedig ime közöljük tartalom-jegyzékét:
kaphatok Pesten,
hOfep
B a U
I. Felköszöntések egyesekre diszla- IV. Felköszőntések kölőufele alkalJáriliay,
B a U
ég
makra (24 darab)
komák alkalmával (18 darab).
a két szerecsen- éB Laudon-utcza szögletén, 11-dik szám alatt II. Felköszöntések
egyletekre (9 db.). V. Tréfás felköszöntések (9 darab).
B ^ Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett a leg- III. Felköszőntések családi ünnepélye- VI. Rövid pohárkőszöntések (22 dagyorsabban eszközöltetnek.
2288 (7—12)
2282 (5 -6)
ken (18 darab).
rab).
IMT* Bemenet a két szerecseu-uíezába: a váczi-utról a marokkói
100 egészen uj eredeti felköszőntések.
házzitl szeniküzt.
Kiadó-tulajdonos Heckeuast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Budavár ostroma s bevétele egyik leg- bal végzetes volt ez átalános óhajtás! Talán,
Budát tehát ostrom alá fogták.
dicsőbb fegyverténye vala
függetlenségi nem pazarolva annyi erőt és időt Buda
Görgei, az akkor még oly ünnepelt főveharczunlsiiak. Nemcsak azért, mert, a leg- ostromára, az alatt nagyobb eredményeket zér, 30 ezer emberrel állt a vár alatt. Május
fontosabb „várostrom" volt, minden nehéz- lehet vala kivivni s egy szerencsés paciíica- 4-kén felszólitá Hentzi vezérőrnagyot, a vár
ségeivel, veszélyeivel s teljes sikerével, tióval megelőzni az orosz invasiót. . . . Ki parancsnokát, hogy adja meg magát, a leghanem azért is, mert a haza fővárosát kellett tudja? Késő volna most ezek vizsgálatába tisztességesebb föltételek mellett, h á r m óra
o
az ellenség kezéből visszacsikarni.
bocsátkozni — s e helyen egészen meddő alatt, kimélje a vért és a két fővárost, az
Buda egykor százötven évig nyögött a volna is a vita. Épen oly meddő, mint azt ugy is tarthatatlan erőd ostromától.
török kezén. S midőn másfél század múlva feszegetni, ki volt a hibás Buda ostroma
Hentzi egyenes visszautasítással felelt.
visszafoglaltatott és a félhold helyébe újra sürgetésével ?
Ö holtig s utolsó emberig kész teljesíteni
a kereszt tüzetett ki, nemcsak a haza egyik
Ne tagadjuk: a nemzet közohajtásavolt, kötelességét, — monda — s irtóztatóan szavégétől a másikig hangzott a felszabadulás melyben a hadsereg is osztozott, a fővárost vának' állott. Az ellenségtől sem szabad meg4
örömriadása,
__
tagadnunk a
hanem egész ,
~_~~ ~ ~i~^_~ s_j3^^="v^^r^~Z——
hősiséget.
—
Európa
Te_"
" "~~ ~
Görgei a
Deumot tarSvábhegyen
tott a kereszütötte fel főtyénség
ily ;
~-_|E;
hadiszállását,
nagy diadala
.Ji=:
s megkezdette
fölött.
\
a vár lövetéMost csak
sét. A boszú,
öt
hónapig
melyet Hentzi
volt Buda az
állott, borellen kezén,
zasztó
volt.
de szivünk
9-én ugyanis
csak oly fájfelszólította
dalmasan sajGörgeit,hagygott utána. S
ná félbe az osaztán mi mintromot, mert
den
történt
különben löez öt hónap
vetni fogja
alatt? GyáPestet. Fenyeszos és dicsőgetését 10-én
történelmünk
irtóztatóan
egy egész száteljesité. Vetzada szorult,
ágyuit a pesti
mondhatni, e
duna-sorra
szűk keretbe.
irányozva, anFutottunk s a
nak
házait
harag és széegyenként lögyen pírjától
vette halomégő arczczal
ra; majd belfordul ánk
jebb s beljebb
vissza: hogy
küldözte tűz1848/9-ki csataterek: 5. Budavár az ostrom után. — (Egykorú festmény után rajz. Keleti Gusztáv.)
megtorlást
golyóit , mevegyünk. Kápolna, Szolnok, Hatvan, Bicske, visszafoglalni. Pest, kiürítése után sem lehe- lyek nappalonkint mint szürkés-fehér üstöIzsaszeg, Vácz, Nagy-Sarló — mennyi vérrel tett igazában mienk Buda nélkül; Buda-Pest kösök süvöltőitek át a fényvilágos légen, s
s mennyi dicsőséggel lettek beirva a nemzet válhatlan egyet képezett. Aztán, én azt Pest legszebb házai egymásután romboltatévkönyveibe.
hiszem, az orosz invasiót akkor már semmi tak össze vagy rongáltattak meg.
De Buda még az ellenség kezén! A fővá- sem gátolhatta meg: eldöntött dolog volt
A lakosok ijedelme határtalan volt. A
ros még nincs visszafoglalva! Minden kebel- már akkor, s annyi vér nem azért ömölt, város keleti szélei felé húzódtak; de a
ben, minden ajkon csak ez hangzott. Talán hogy becsületes békét kössenek velünk.
gyilkos golyók nyomon követték őket.

610

Képünk a várat az ostrom után, és pedig
egy a múzeum falának aljához is csaa nyugati oldalról ábrázolja. Görgei főhadi
pódott.
Szintannyit szenvedett Buda is a magya szállása ez oldalon volt s azért van a kép
rok ostromától. Szomorú kényszerűsége a innen fölvéve. Egyszerű emléke szabadságsaját hazaföldiiiikön folytatott harcznak: harezunk egyik legnagyobbszerü fegyvertéönmagunk keblét seb/.eni sinieinket rontani nyének, mely bármi nagy áldozattal járt is,
meg. A vár Krisztinaváros felöli oldala egy dicsősége sokkal felülmúlja áldozatait.
roinhalom-sorrá változott; a házak égtek s
— a —r.
füstöltek; a lakók szorongva költöztek pinA ha/a veszélyeiben.
czéikbe; az utczák pusztán álltak s csak az
örkatonaság zaja verte fel cserxljöket.
(Imadül.)
Az ostrom föteendöje a réstörés volt.
Oh szólalj meg magas egeidben
Görgei ehhez eleinte oly lanyhán látott s
Magyarok erős Istene!
átalában oly czélszerütlen intézkedéseket
Elpusztulunk, elveszünk itten,
tett svábhegyi villájából, hogy alvezérei
Nincs ki rajtunk segítene.
már zúgolódni kezdettek s némelyekben
Nincs rokonunk, nincs a ki szánjon:
már ekkor fölébredt az árulás gyanúja. Majd
Egyedül állunk a világon.
átlátván maga is, hogy nehéz lövegek nélkül
Ellenségink kőiülvevének,
semmire sem mehet, ilyenekkel pedig nem
Éhünkre tör több népelem;
látta volt el magát, Komáromból hozatott
Mit őseink vérrel szerzének,
néhány 18 és 24 fontos ágyút s öreg
A szent haza zsákmány leszen.
taraczkot.
Dicsőséged égő oltárit
Ezekkel, a fehérvárinak nevezett kapu
A szolga-nép kioltni vágyik.
felöl nagy erélylyel kezdetett meg a résAzért hozálte keletről el,
(bruche) törés. Május 15-kén intéztetett az
Hogy itt teremtsünk uj hazát
első roham a vár ellen, Nagy Sándor az I sö
És rázzuk föl ifjú erővel
hadtesttel a résen, Aulich a II dikkul a bécsi
Az elzsibbadt Európát.
kapunál, egyszerre kezdek meg, éjfélutáni 2
Ne hagyj, Atyánk! elveszni minket,
órakor a rohamot. A várbeliek azonban a
Törd meg gyilkos elleneinket.
vizi város meggyújtása által a tért megvi
A zsarnokság halálzászl ja
lágitván, iszonyú golyózáporral fogadták a
Rémes sötéten fönnlobog,
mieinket. Más részről Pestre is sürün tiizelZúg, döbörg a vész riadója,
tetett az ellenség. Vitéz honvédeink azonPusztulásunk kimondatott.
baü, megvetve minden veszélyt, mely annyi
Kivüled más oltalmunk nincsen,
Könyörülj, oh hatalmas Isten!
hős társat ragadott el oldaluk mellől, a
golyózápor daczára is hágcsókat kezdésiek
Mi védtük meg vérünknek árán
a falakhoz támogatni. A harcz iszonyúan
A hit s miveltség templomit,
folyt az egész vár körül, mig reggeledni
Keblünket a vad népek árján
kezdvén: a vezérek meggyőződtek, hogy a
Gátul vetvén évszázakig.
És most, kiket vérünkkel fedtünk,
rés még sokkal csekélyebb, mintsem rajta
Szablyát villogtatnak felettünk.
bejutni lehessen. Fáradt seregeinknek tehát
vissza kellé vonulniok.
Ki Szent Lászlót s Hunyadit védted
E sikeretlen ostrom után négy napon át
S új-új babérral halmozád,
a Gellértről és a Svábhegyről folyvást töürgyilkoktól óvd meg e népet,
Rondáétól óvd meg e hazát.
rették a rést, mely már eléggé kitágittatván,
1
Szegd útját a hálát'anságnak;
május 2l-re uj, á alános roham terveztetett.
Veszesd el, kik vesztünkre vágynak.
Az előző két napon álrohamot intéztek
mieink a falakra. De a 21-diki az igazi volt.
Hozd fel megint napját hazánknak,
Honvédeink hösisége minden határt fölülAdd vissza régi hírnevünk!
múlt; legjellemzőbb adat erre, hogy a
Reánk més szent kötelmek várnak,
Miket még be kell töltcnünk:
büszke huszárok sirva s irigyen nézték a
Fel kell oldnunk minden rablánczot
várfalak meredekén feltörtető gyalog honS
szabaddá tennünk a világot.
védet.Medgyes Lajos.
Éjfélutáni két órakor kezdődött az ostrom. Négy óra tájban rettenthetlen honvédeink egy része az ellenség iszonyú tüzeléHajzok a Bach-korszakból.
sének daczára már a fehérvári kapunál tört
résen küzdött; mások az egész vár körül
Széchenyi „líliek''-je után.
hágcsókat alkalmazának a falakhoz. Végre
A döblingi remetét, a mint az elméjére
öt órakor, a kétségbeesett várbeliek megborult
sűrű fátyol foszlani s hatalmas lelke
átalkodott védelme daczára, a falakon loboa
rásúlyobodott
nehéz nyomás alól bontagott a nemzeti zászló. Nagy Sándor tábornok
kozni
kezdett,
hazája
sorsa mindegyre éléna résen maga vezényelte az első hadtestet
rohanásra; az ö zászlai tűzettek ki legelőbb kebben foglalkoztatá. Mintha nehéz álomból
a bástyákra. A rést magát a 47-ik zászlóalj ébredne, ott vette fel élete fonalát, a hol azt
foglalta el; nem messze tőle a 34-dik, amaz- épen elejtette vala: a hazája fölötti kinos
zal csaknem egyidöben.más zászlóaljak más gondnál.
Az idő kereke óriásit fordult azalatt. A
pontokon másztak a falakra. Öt óra után az
ellenség ágyúi fölött az olaszok fehér zászlót forradalom küszöbén hagyta volt szeretve
tűztek ki. De az öraég nagyobb része az erős féltett nemzetét. A forradalom a közben lepalánkok mögé vonult s kétségbeesetten zugott s vihara letarolva hagyta maga után
folytatta az utczai harezot, a palánkok és a határt. A függetlenség dicső harczára s
utczai torlaszok mögé rejtett ágyúiból is édes mámorára a rémuralom minden borzalmai következtek. S midőn a döblingi tébolytüzelvén a mieink re.
Hét óra tájban végre a vár minden pont- dába zárt nagy hazafi agyán engedett a
jain vagy elhullott, vagy fegyverét letette nyomás: arra kellé ébrednie, hogy hazáját
az ellenség. Dicső honvédeink, bár a napi a legr agyobb nyomás alatt lássa.
parancs szerint senkinek sem volt szabad
Egy átkos rendszer uralgott évek óta
megkegyelmezniök, a fegyverét elhányt s már a földön, melyet egy nyolezszáz éve
életeért könyörgő ellenségnek mégis megke- alkotmány biztosított jogilag, de melynek
gyelmeztek. Hentzi, a résnél halálosanmeg- magna-chartáját, minden alkotmányosság
sebesíttetvén, pár óra múlva minden ápolás gúnyjára, az erőszak széttépte vala.
daczára is meghalt.
A Bach-uralom korszaka volt ez.
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E korszak még történeti] •öjára vár. A
„Huszonöt év" — H a „Függetlenségi harez"
története meg van irva. A tizeikét évé még
nincsen. Igaz, hogy emléke kitörülhetlenül
van vésve a jelen nemzedék szivébe : vérrel,
könynyel, nyomor vasvesszejével; de meg
kellene már a történelem hideg lapjaira is.
irva lennie, hogy a következendő öltök elhihessék, a mit az apáról fiúra szálló hagyománynak nem fognak elhinni.
Gróf Széchenyi István a döblingi magányban, melyet az utóbbi években már
elhagyhatott volna, de nem akart elhagyni,
csak egy ajtón — a halálén, — figyelemmel
kisérte e korszak összes fejleményeit. Lelkét függetlenebbnek, szabadabbnak érezte
az önkéntes rabságban, mint ha kilépett
volna onnan egy oly világba,melyet magáénak nem ismerhetett, melyben egészen idegen lett volna, már csak azért is, mert nem
tehete semmit, lelkének pedig a tevékenység volt éltető eleme. A szemlélőnek élesen
bíráló pillantásával tekintett végig a viszonyokon s az összes helyzeten. Es a mit
látott, a mily mélyen elkesertté s összeszo
itá szivét: azon mértékben költé föl szenvedélyes lelkében a gyűlölet érzetét ama
•endszer ellen, mely hazája jóllétén s jogain
iport, és a gúny s megvetés érzelmét azok
illen, kik oly phaetoni önbizalom végzetességével tárták kezökben a gyeplőt, földulni
s összeperzselni egy szép világot.
B ich miniszter, az általa megalkotni
akart egységes uj-Ausztria kormányszéke'
rének e szerencsétlen és végzetes Phaetonja,
akkor márnyolez éveskormány-rendszerének
igazolására jónak, látta egy röpiratot bocsátani ki e czim alatt „Visszapillantás", mely
aránylag kevés példányban, csak bizalmas
,,felsőbb1' olvasó-kör számárajelent meg Bécsben, 1857 októberében. Igazolni az igazolhatlant, sőt dicsekedni azzal, mi nemcsak az
ellenségesnek tartott Magyarországot, hanem
az egész oszt rák birodalmat a romlás szélére
vezette, s magának a dynastiának kiszámithatlan károkat okozott, érdemet követelni a
legnagyobb politikai bűnért, mely talán valaha elkövettetett, im ez volt ama „Visszapillantás" czélja. Lót feleségét egy visszapillantás sóbálványnyá változtatta, pedigö ártatlan
vala szülőfölde romlásában. Bach báró önelégültséggel édeleghetett a visszapillantáson, nyolez évi kormányzatára!
Ha a hazáját pusztító kormányrendszer
kinos fájdalommal s elkeseredettséggel töltötte el Széchenyi nagy szivét, a vétkesnek
ez elbizakodott öndicsöitése szent haragot s
irtózatos bosszankodást költött benne.
Irta a „Blick"-tt.
A ki meg akar győződni, hogy a betű
élesebb fegyver a kardnál s a szó jobban öl
a méregnél, olvassa e könyvet. A logika
ereje, a szónoklat hatalma, a satyra korbácsa, a gúny vipera-nyelve, a sziv, ész, indulat minden fegyvere fel van itt használva,
csúffá és semmivé tételére egy kormányrendszernek, mely a mily gyűlöletes, ép oly oktalan is. Medúza kővé fagylalt tekintetével;
Széchenyi e „pillantása" is hasonló büverejü.
Széchenyit föllázitotta magánál a^ ténynél
jobban a vakmerőség, mely azzal dicsekedni
mert; s föllázadt érzete irtózatos mennyköveket szórt. Mint Apolló, ki nyilaival lövöldözi ellenségeit, Marsyást pedig megnyúzza,
Széchenyi sem tartott méltóságán alólinak
semmi eszközt, melylyel gyűlölete tárgyát
erkölcsileg megölhette.
Mondanunk sem kell, hogy a „Blick"
névtelenül jelent meg. Szintoly kevéssé,
hogy alegtiltottabb könyvek közé tartozott.
Magyarországon mindenki megismerte a
szerzőt. E töredékes, majd fenségesen komoly,
majd durván gunyoros, de mindig találó,

a részletekben néhol nehézkes, de az egészben irtózatos világot gyújtó, szenvedélyes s
humoros modor elárulta mesterét. A „talált"
körökben soha nem sejtek íróját; majd egynek, majd másnak tulajdoniták: leggyakrabban gr. Teleki Lászlónak; s a mi különös, Széchenyi soha sem vallotta be, hogy ö
a szerző, bizalmas barátinak sem. „A szerző
— monda egy izben Falk Miksának — „helyesen tesz, hogy legjobb baráti előtt sem
jelenti ki, hogy ő irta; megőrzi őket ezáltal
azon kellemetlen alternatívától, hagy vallatás esetén hazudjanak, vágy jó barátjukat
elárulják."
Mindamellett a szerző kilétéhez semmi
kétség nem fér. S olvasóink, kikkel e töredékek némi töredékeit szándékozunk a következő lapokon közölni, bizonyosak lehetnek benne, hogy Széchenyit olvassák.
Azt hiszszük, nem lesz érdektelen, most
tiz év múlva, egy szerencsésebb korszak
kezdetén,e sajátságos müvet,egyes részleteiben legalább olvasóink elé vezetnünk. Egy
szomorú, gyászos emlékű korszak beszél e
töredékekben. A Bach-korszak összes emlékei közt alig van egy is, mely oly igazán s
oly elevenen szólana. A legnagyobb és legkeserübb satira irók maró gúnyja egyesül
itt, a legélénkebb humorral; s a mellett igazat beszél. Ha szerecsent mos is, lúggal
mossa; s keresztyéntelen káröröm szállja
meg szivünket, midőn keze alatt a vért serkedezni látjuk.
Összefüggést közleményeinkben az olvasó
ne keressen. A könyv maga is töredékekből
van összeállítva; s mi ezekből aránylag is
csak icren keveset válogathatunk ki, szűk
terünkhöz képest. De mindenik egy tükördarab, mely tisztán mutat s mellékesen
gyújtó sugárt villogtat a szembe.
Széchenyi köyvének czimlapján, jelmondatul egy franczia közmondás áll, melynek
értelme következő: „Semmi a világon annyi
kárt nem okoz, mint az oly hazugság, mely
az iga/sághoz hasonlít."
Az egész Bach-rendszer egy ily hazugság volt, mely az átalános igazság álarczában jelent meg. A szabadságot, egyenlőséget és alkotmányosságot hazudta, pedig a
legm- revebb absolutizmus volt. Az idézett
'jelmondat teljes joggal vonatkozhatott ez
átkos rendszerre. De vonatkozott közelebbről azon miniszteri „Visszapillantásra" is,
mely ellen a „Blick" egyenesen irányozva
volt. A hazugság itt is az igazság köpenyét
öltötte föl. S Széchenyi czélja volt, kíméletlenül lerántani e bitorlott köpenyt. A „Viszszajjillantás'' tényeket hazudott, melyeket
meg kellé czáfolni; érzületeket színlelt, melyeket vissza kellé utasítani. Az állam jóllétének előmozdítását, annak tett nagyszerű
szolgálatokat s nemes szándékokat hazudott
minden lapja; ki kellé mutatni a lólábat,
mely mindenütt kicsüngött a tisztes talár alól.
Az első töredék, melyet közlésre kiválasztottunk, az állam mindenbe való beleelegyedését, az „igen-sok-kormányzás"-t s annak
egyik leggyüloletesb eszközét, a zsandársági
intézményt veszi gúny és megtámadás alá.
Még eleven emlékben él ez irány és intézmény mindnyájunknál, azért könnyen megfogjuk érteni Széchenyit.

í

— Excellentiád, (igy ir Széchenyi a 23.
lapon) — kis, de tartalomdús s igen mulattató röpiratában elöszámlálja mindazon
tarka áldásokat, miket kilencz év rövid folyama alatt, mióta Ausztria kormányrúdja
mellett áll, a derék magyar népre kiárasztani szerencsés volt és méltózta'ott; mely
népet Excellentiád, a 3-dik lapon, úgy ke-

gyeskedik bemutatni a polgáris .lt világnak, soha ennyi rabló és gonosztevő nem éktelemint a mely veleszületett ereje-, romlatlan nitette a fölmagasztalt szép gyöngyöt, mint
érzülete-, az uralkodó ház iránti kegy elete- és ez években, és pedig mindig szaporodó
áldozatkészségénélfogva megérdemli — ugyan arányban, és hogy nem múlik el egy nap
mit? hogy a föld színéről eltöriilni, meg- sem, melyen a kötelet s ismét a kötelet ne
semmisíteni s reá azután előkelőén „vissza- kellene alkalmazni, —
pillantani" méltóztassék! . . . Brávo!
Ha végre látni kénytelenittetünk, hogy
az
oly
fennen dicsért gyöngy nemcsak vérEz persze szépen van mondva s minden
tengerben
úszik, hanem épen az által, a ki
hü magyar sziv reszket a gyönyörtől, midőn
elég
szemtelen
azt most gyöngynek nevezni,
egy oly magas helyzetű úr, mint Excellena
legbárgyubb
módon hét darabra daraboltiád, a magyar népről ily hizelgően ítél, azt
Európa előtt igy jellemzi, s Magyarországot tatott s szétzúzatott, — és ezek tények, me
az uralkodó dynastia egyik legszebb gyön- lyek beszélnek s nem hazudnak, — akkor lehetetlen a halhatatlan Moliére-re nem gongyéül szíveskedik föltüntetni.
De ha az embernek, történetesen, olyas dolnunk, ki Tartuffe-jébeu a kétszinüség és
váratlan jelentések jutnak kezéhez, minőket álszenteskedés oly remek szernélyes-leirásáa kormány közrebocsát s minő például az val ajándékozta meg a világot, mely után
Ostdeutsche Post 1857. 80-ik számában ol- nem nehéz föltalálnunk a személyt, kire &'.
vasható, s-abból azt látja az ember, hogy vonásról vonásra ráillik!
kilencz évi salamoni, soloni és lykurgi bölE tények, melyeket senki sem tagadhat,
csességü kormányzat után, Új-Ausztriában, - egyébiránt maga a kormány publikálja
három hónap alatt 1 felség árulót, 90 fel- azokat, — következő dilemmát állítják föl:
ségsértőt, 68 köz csendzavarót, Ő32 nyilváVagy Magyarorság népe oly gaz és szenos erőszaktevőt, 60 hivatalával visszaélőt, mét-nép s vezetői oly dühönezök, kiknem ér140 gyilkost, 113 emberölöt, 106 gyermek- demelnek egyebet, mint üldöztetést, megtizesikkasztót, 18,093 csalót, 1270 testi sérülést deltetéstés akasztófát; az ország pedig nem
okozót, 534 rablót, 23 rablógyilkost, 1043 gyöngy, hanem rothadt gyümölcs, melyet
orgazdát, 70,194 csavargót, 77,756 tolvajt, szét kell darabolni és a sertések elébe dobni;
stb. stb. stb. összesen 341,990 bűnöst, vét- — igen, bizonyosan ez áll! —
kest s törvényáthágót fogtak be; hogy a
Vagy Ön, kegyencz és kormányzó miniszmindezeket teljesitő zsandárság ezen kívül ter ur, minden ravaszsága s fifikus ügyesmég következő szolgálatokat teljesített : sége és kormányzati képessége daczára oly
27,454 kiséretet, 4147 segédletet, a polgári vak, nyomorult és álnok lény, kir bizony
s fenyitő törvényszékeknél, 477 4 tanu-idé- ideje már valódi arczában mutatni be a vizést, 8346 házmotozást, 424,42y őrjáratot lág előtt és pedig több igazsággal és hűségstb. stb. — mik közt 5 esete fordult elő az gel, mint saját röpiratának úgynevezett téerőszakos ellenszegülés következtében elő- nyei teszik!
idézett halálnak, tehát összesen 476.084
S végre azt kérdjük, ha csakugyan igaz
szolgálatot; — és igy, azsandárságnak min- volna is, hogy Magyarország fölötti jelen
denbe beleelgyedése, a mi kétségkívül ezer gazdálkodás, midőn minden, betüszerinti
meg ezer igaztalansággal és boszantással is értelemben zsinóron megy, oly pompás és
jár, három hónap alatt szemeink előtt kitűnő, — mit azonban határozottan taga818,074 eljárási esetet tüntet föl, mely dunk: — mi jogon megy e gazdálkodás Maszámnak bizonyosan nagyobb fele esik Ma- gyarországban? — Igen; azt kérdjük öntől:
gyarországra, mert hisz az örökös tarto- mi jogon? stb. stb.
mányokban a kormányzat bölcsesége már
századokon át jobbakká és erkölcsösebbekké
képezte a népeket, Magyarország pedig csak
A bányászcletből.
kilencz év óta élvezi e magasbjótékonysága
Divatos phrázis, hogy mi "a bányászt ezer
államnevelést, mind e tényekkel szemben
fáradalom és ezer életveszedelem között tovább
azt kérdezzük — hogy hát ez a birodalom és tovább hajtja a földnek gyomrába, e titokteljes
ama magasztalt gyöngye? Ez azon magaszta- alvilágba, az — a kincsszomj . . .
lásra érdemes nép, a melyre igy formális
Mintha csakis a bányász erezné e szomjat!
vadászatot kell tartani? Mert ha három Mintha csakis ő volna soha ki nem elégithető!
hónap alatt negyedfél százezer bűnös talál- Ott, hol az emberi személyiség tisztelete diadalt
kozott, a kit a zsandároknak hajhászni és ült és hol erőit a társadalomban az egyes szabadon
és egyedül a társaság szükséges alapföltétei által
befogni nemes tisztök s kötelességök vala, korlátozva
kifejtheti. —• ott átaiános e törekvés.
ez arány egy év alatt közel másfél milliót, Az egyénnek szabadságában áll tenni és dolgozni,
kilencz év alatt tizenkét millió „emberi közvetlenül saját, közvt tve mások érdekében felvadat" liferált be az állam „nevelő-házaiba" használni erőit és az őt környező természetéit; —
— a fegyintézetekbe és börtönökbe. Ha hogy nevén nevezzük a gyermeket: mindenki
ugyan az arány mindig egyforma maradt iparkodik, hogy — legyen az anyag, legyen az
volna! De a mi az ilyes számítást alapjától szellem — kincsre tegyen szert. Megdönthetler.
ez, s a ki tagadja: változtassa meg az emberi terfosztja meg: azon váratlan és különös ta- mészetet, melynek első — óriási, mert minden eszpasztalás, hogy a vadászat által nem fogy, közt megragadó ösztöne az életfentartás, és aztán
hanem mindig nevekedő arányban szaporo- az önzés.
Ezt a kettőt jelképezi a bányásznak — Hamdik az üldözendő vad, s a boldogitó kormányzat utóbbi éveiben mindig több és több mer und Schlagel — feszitővas éa kalapácsa. És '
talán itt, a bányászéletben azért oly feltűnő, mert
az üldözések és befogások száma!
Hátha még alapos és biztos statistikai
kimutatásokat készíthetnénk arról: hány
magyart húztak, és pedig miután a forradalmi fölkelés egészen és teljesen el volt
nyomva, tényleg és in effigie akasztófára,
hányat botoztak meg, hányat csuktak be,
hányat űztek btijdosásba, hány ártatlan család vagyonát kobozták el; és most is, tiz év
múlva még, hány él száműzetésben, a ki
még nem tudott meghalni; vagy c^ak csöppenként, mint a jó ráczürmöst készitni szokás, bocsátgatják őket vissza hazájokba!
Ha nem lehet tagadni, hogy soha, a magyarnemzet csaknem ezer éves történelmében

néha nagyon kirívó, grotesk képekben mutatkozik
a „kincsszomj."
Lássunk egy ily képet.
A hegyoldalon, oly vidéken, milyet a költők
idylljeik színhelyéül szoktak teremteni, él egy család. Életök foly napról napra, a nyarat a télre való
gondoskodásban, és a telet a nyári teendők előkészületeivel töltik. Ez a család nem gazdag,de nem
is szegény; ők legalább még nem ismerik a nélkülözést. Igényeik könnyen kielégíthetők és a
megelégedettság már maga boldogság.
Egyszer egy hegymosásban a családapa fényes érczkőre talált. Megtudta, hogy az arany, a
miért a városban igen sokat szoktak adni bizonyos
emberek. Egy neme a nemesebb önzésnek, — az
hogy családjának valamivel jobb sorsot biztosítson, arra ösztönzi őt, hpgy tovább keresse az érez-
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követ. Bányát nyit, és idejét, melyben eddig szerény gazdasága után látott, sötét üregekben tölti
túrva és kutatva tovább, folyton tovább. Gyermekei hiában várják, hogy atyjok megvigye nekik a
mindennapit; a két izmos kéz, mely azt eddig
megszerezte, naponkint csak köveket hord a kunyhóba, és ezekkel jól nem lakhatni. Sejtelme még
mindig csalfa hozzá, a szerencsét még nem ragadta
üstökén. De a lejtőn legördülő követ nehéz feltartani. Ilyen az ember, ha azt, mit tesz, előbb nem
vette az ész bonczolgató kése alá; — mint amaz
összetöri a mibe ütközik, míg maga is egy megdönthetlen akadályon szerte nem megy.
A mi bányászunk most
,\
napjait éjekk^
" .
és éjeit napokká teszi- Pedig
otthon már
minden felfordult. Elszállt
az
elégültség
és vele a boldogság. Tanyát
vert a nyomor,
és az élettel
való szomorú
küzdelem. És a
nyomor ott, hol
nagyon is kevés az eszköz a
segélyre, hamar elviselhetlen. — A föld,
mely kenyérrel
látta el a kunyhót, már nagyon kevés barázdákra szorittatott, — és
azt is — a rég

sikeres volt, kincsre talált, — talált annyi aranyat,
mennyit legvérmesebb ábrándjaiban sem ismert!
A józan számító ész megállásra intené őt,
hisz biztosítva, és fényesen van biztosítva mind
maga, mind családja jövője. De az a szózat, mely őt
még többel kecsegteti, hatalmasabb amannál; ma! gával ragadja tovább és tovább a föld gyomrába
— áldozatát. A midőn még többet remélt, midőn
vágyai határt nem ismertek, elveszte azt is, a mit
egyszer nyert, el mindenét. Családját, melyet boldog egyszerűségéből, megelégedettségéből előbb
nyomorba eülyesztett, később egy szerencsés véletlen által fény, gazdagság és kényelembe emelt,

elvándorlott
ökrök helyett
a
családanya
erőfogyott kezei kapálják
föl. A tehénből
kecske lett és
teje az egyedüli fényüzési
czikk. Minden,
minden áldozata lett a sejtelemnek, melyet a aziv és
nem az ész sugalt. Mindent eladott a családapa, előbb
hogy jobb sorsot biztosítson
övéinek,
később, hogy viszszaszerezze az
elvesztettet.
Nyomor tanyáján küszöbön a halál. Az
apa és férj —
mindenével a
legvégsőt is
koczkára dobja. Eladja az
utolsó czikkeket, melyek
egy nappal továbbra halaszthatnák a halált. Az öszszeggel lőport
vészen. És bemélyed ismét
bányája sötétébe — ás és fur a kétségbeesettek erejével. ..meg- j
gyújtja a taplót, aztán visszavonul. Egy közeli
üregben várja a dördülést, midőn szétreped a
szikla, — melynek eredményétől függ m a g a és
családja élete . . .
Az elsülő akna dörgése megrazkóűtatta a hegyet, és a bányász lélekzet nélkül ér a helyre.
Előtte egy összeroskadott üreg. Mint féreg mászik
szikláról sziklára, az — ilyenkor féreghez legkevcsbbé hasonló, mert önmaga s természetének
tetőpontján álló ember. Követ kő után vesz fel és
vizsgál és dob el
és ime álmai valósultak;
midőn kétségbeesett: megfeszített munkássága

III. Napóleon a haldokló 1. Napoleon szobra előtt.
most ismét szegénynyé tette, és ez annál fájdalmasabb, annál szomorúbb, minél elütőbbek az ellentétek. — Nem vázolom tovább e szomorú jelenetet
a bányászéletből. Vége ugy is az, mihez az ember
kétségbeesésében, nyomorában, önmagával és társaival meghasonlásában fordulni szokott.
Hatása alatt ily jelenségeknek — és ezek,
fájdalom, gyakran ismétlődnek, midőn az ember
maga és övéi sorsát a vak szerencsére bízza és
örökké a véletlenre les— épen nem különös a kifakadás a kincsszomj ellen, mint mely leggyakrabbau, és nem egy családnak boldogságát dúlja föl!
De hasonló jeleneteket nemcsak a bányász-

életben látunk, — hemzseg ilyektől a társadalom
egész nagy köre, — mert az ember... csak ember.
Természetének nemes és emberi tulajdonságai, ha
tulcsapongnak az ész szabta határokon, nem érett,
Ízletes, hanem férges, s egyszersmind férgesitő
gyümölcsöket fognak teremni.
Lukács Béla.

A haldokló 1.ftapoleonszobra,
a párisi

világkiállításon.

Nagyszerű műveknek, tartozzanak bár az
eszmék vagy a tettek, az elmélet vagy a gyakorlat
körébe, közös
sajátságuk,
hogy midőn első benyomásuk
s azzal a meglepetés és bámulat elmúlik
is, hatásuk fenmarad s emiékök túléli őket.
A párisi
nagy világkiállítás, egészében és sok
egyes részletében a maradandó művek
közé tartozik.
A ki látta 8
magába vette
azonnagyszerü
összes benyomást, melyet a
szemlélőre tett,
soha nem fogja
elfelejteni. A
beszédnek és a
tollnak, a leirásnak és az
utánképzésnek
még igen sokáig bő anyagokat fog nyújtani. Nem szűnünk meg beszélni róla s
nem fogyunk
ki egykönnyen
egyes tárgyaiból, melyeket
leirás- vagy
rajz által megörökíteni érdemes.
Bár legnagyobb részint
az iparnak volt
szentelve s e
tekintetben is
hű tükre volt
a századnak,
mely a hasznost
tulnyomólag
imádja a szép
fölött, mindazáltal a művészet is sok kitűnőt állított a
mesterség és
ipar remekei
mellé. E kor,
mely mindennél, még az élvezetnél is, a
gyakorlatit és
hasznost, a
czélszerüt és a
nyereségeatkere.-i,nem a Perikiesek
eszményi-, nem a renaissance rajongó-, nem a múlt
század eszmei kora. Tudomány a jelszó, nem művészet; s a tudomány sem önmagáért többé, nem
mint czélja önmagának, hanem mint eszköz a jóllétre, a nyereségre, a kényelemre, a haszonra.
Ám legyen ugy! nem versenghetünk a kor
szellemével. Csak, mint a fa, midőn gyümölcsözni
akar, virágzik is, s mint a föld virulatot sző a
gabonatermés közé, az életet se foszszátok meg
ékességétől egészen; hagyjátok meg zamatát: a
művészetet! Am élvezzétek a hasznost, de tudjatok még gyönyörködni a szépben.
Olvasóink előtt ma a párisi világkiállítás

ken. Fejét, talán utolsó
művészi tárgyai egyik
életerejével, mereven
Ieg8zebbikét mutatjuk be;
tartja fölfelé. Háló öltöaz I. Napóleon szobra ez,
nye mellén kétfelé nyitva;
élete utolsó perczeiben;
ez oly színezettel bir,
a művész olasz 8 neve
mintha színpadias hatásVela lovag. A szobor igen
keresésre volna számítva,
nagy hatást tett a kiállís a mű ünnepélyességéhez
táson. De ennek egy kis
képest igen is való-hű;
története van s hadd bede a redőzetoly nemes, a
széljük el először is azt.
kivitel oly rendkívül siA kiállítás tárgyairól
került, hogy e kis hibát
készült lajstromban e
szívesen megbocsáthatszobor, vétségből, _ ugy
juk. Ellenben a világtérvolt t'öljegyezve, mintha
kép, «iely térdén ki van
Napóleont utolsó napjai
terjesztve s mely jelvi
ban ábrázolná, utolsó,
értelemmel akarn a birni,
haldoklásiperczei helyett.
Ízléstelen és színpadias
Annálfogva a benyomásékítménynek mondható
ra senki sem volt elkéegy haldoklónál, ha a
szülve. — Legkevésbbé
világ ura volt is. Szerenmaga a császár, ki csak
csére, tiz néző közül kiannyit tudott az egészről,
lencz észre sem veszi, .
hogy egy, nagybátyját
hogy földtérkép, a mi ott
élete végszakában ábrákiteritve van, a márvázoló szobor van a kiállinyon oly finom körrajzok
táson, 8 valami közönséalig tűnnek föl, a nagy
gest vagy sokszor látotközönség egy odavetett
tat várt.
kendőnek véli.
April l-jén a hivataDe aztán ezenkívül
los megnyitás napján,
nincs is az egész szobron
midőn a tárgyak fölállísemmi, a mi ellen kifotása még igen távol volt a
gást lehetne tenni. A
befejezéstől 8 minden öszhaldokló nagy ember
ezevissza, rendetlenségarcz-kifejezése felülmulben volt még, midőn a
hatlanul van adva. A műmeztelen deszkázatokat s
vész itt azon nehéz, csaktéglákat til-túl szőnyenem megoldhatlan felagekkel boritgatták, hogy
datot tűzte maga elébe,
a sok kopárságot még elhogy a természetet lehető
takarják, — a császár a
hűséggel utánozva a legkiállítás azon osztályában
megrázóbb jelenségben,
is megjelent, hol a szo— a szép törvényeit még
bor volt f ölállitva. Kisése sértse meg, s a mellett
retében volt a császárné,
helyesen fogja föl, nemfényes bár komoly öltöcsak egy haldokló ember,
zékben, Mathild herczeghanem épen a Napóleon
nő, azOrániai herczeg, a
jellemét. Igen;oly embert
Flandriái gróf, Leuchlátunk magunk előtt, ki
tenberg herczeg s az
a legközelebbi perezben
Szessedi kántáló gyerekek. — (Jankó János rajza.)
egész császári kisértt.Igy
már Isten elébe lép, —
mentek át a készülőben
látni
véljük
szinte
a
halálveritéket
homlokán, halg rendezés alatt levő csarnokokon. A magas most, az átalános ijedelem elmultával jut eszökbe, lani szinte a halálhörgést feltörni melléből, minden
társaságon bizonyos nyomott hangulat ural'- őt ismét fölkeresni; csakhamar megtalálják — arczizma ellankadva a halál-küzdelemtől, orra
kodott, daczára a kiállítás sokat igérő sikerének, mozdulatlanul, merengve ott állva a nagybátyja meghegyesedve, ajka megfonnyadva, arczcsontjai
daczára a békének, melyet a londoni konferen- haldoklását ábrázoló márványszobor előtt. A nagy kiátlók.rólok a bőr lecsüngve. . . S mind ehhez a
czia épen biztosított vala, daczára a császárt zajból, a roppant ijedtségből nem hallott semmit,
szem, ama leirhatlan „beminden lépten üdvözlő
_~ ~ ~~~~^£_
felé forduló tekintettel,'1
hangos üdvkiáltáeoknak.
~~^~melyet csak azok ismerMindenki tudta, hogy a
jS-fr
íZz_.
nek, kik az utolsó perczig
császár minden gondola~-~~
~-"~
veszénél levő" haldoklót
tát családjának jövendőláttak, midőn mint monje foglalta el: fia súlyos
dani szokás „pillantása
beteg volt.Tul az óczeá- _
megtörik."
non egy véres dráma köS mily szép, mily tözelgett befejezésével,
kéletesen plastikai e műmely szinté a árnyat vevön minden! Még a rideg
tett a császár gondtelt
természethűség is arra
homlokára. — így halad-szolgál, hogy a művész
tak csarnokról csarnokra.
megmutassa, mint képes
Egyszerre a császár
a szép - és mű-érzék, a vaelfordul a császárnétól,
lót megnemesiteni 8 fölkivel épen beszélgetésmaga8ztositani! E halben volt, — néhány lépést
dokló látása, a tökéletes
tesz hirtelen előre, s
természethűség daczára,
megáll, mintha lába lesemmi iszonyt, borzalmat
gyökerezett volna. Kísénem költ a nézőben; megrete utána akar sietni, —
nyugovás érzetét inkább.
de e pillanatban irtóztató
S a mellett ki tagadhatrobaj hallatszik, s visszaná, hogy e haldokló emhangzik a tágas csarnober épen és csakis Napókokban végig. Mindenki
leon,—ama nagyravágyó
megrémül, senki sem
korz, kinek szűk volt a
tudja a nagy roppanás
világ, ki oly nagyszerű s
okát; a császárné, csakoly véres nyomot hanem magán kívül, halottgyott maga után, mint
halaványan fordul meg;
az újkor egy hóditója
rendőr-ügynökök közesem; kit oly végetlenül
lednek; — valami pokolszerettek, oly rajongva
gép robbanásának vélik
imádtak, s oly végetleNagy-Szálok (Szepesmegyében). — (Keleti Gusztáv eredeti rajza.)
a dolgot, — mikor kisül,
nül o-yülöltek és átkozhogy csak egy gerendaIgen,
tak, mint tán senkit a vifágon
állvány omlott össze, lehúzva a ráboritott nagy sző- észre sem vette elmerülve a remek műtárgy
^ e szoborban három jelleget egyea művész
nyeg súlyától; de nem tett nagyobb kárt, mint hogy szemléletébe.
sitett: a halálét, az eszményiét, és a Napóleonét.
Vessünk most mi is egy tekintetet ez érdekes S bár mint megoszoljanak a műbirálók véleménéhány reá helyzett kisebb jelentőségű tárgyat
összezúzott s jókora port vert föl. Ez alatt aki- szoborműre. Mint képünk mutatja, a nagy császár nyei, a tömeg folytonos áradata e szobor felé a
séret egészen elvesztette volt szeme elől a császárt; fél-ülő, fél-fekvő helyzetben nyugszik egy karszé-
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kiállítás egész tartama alatt, — a művész sikere
mellett bizonyított.
Százezerek és százezerek özönlöttek e szoborhoz, s az soha egy perczig sem volt fris koszorúk nélkül.Számos költemény íratott hozzá s szóratott reá. Korláttal ktllett körülvenni, hogy a
tolongást némileg távol tarthassák tőle.
A C8dszári múzeum számára vétetett meg. S
ott is, kétség kivül, még sok látogatója lesz.
— «—c—

J í a g y - S z á 1 o k.
(Szepesmegyében.)

A vadregényes tájakban oly gazdag Tátravidék egyik szép látványt nyuj ó pontját mutatjuk -bpolvasóinknak.
Nagy-Szálok, a Tátra alján fakadó számos
forrásból támadó patak két oldalán fekszik, Kézsmárkhoz valamivel több mint egy mérf'öldnyire.
A legegyenesebb csinált ut Tátra-Füredre Kézsmárkról Húnfalun (melynek határában a monda
szerint a rómaiak Macrínus és Detricus vezérlete
alatt a hunoktól 441-ben megveretének), továbbá
Kakas-Lomniczon, Malompatakán és N.-Szálokou
át viszen; ez utóbbi helységhez a íürdő 1' ., órányira van.
A Tátra felséges látványt nyújt innen. NagySzálok felől tekintve, a hullámos lapályból közvetlenül, minden hegylépcsőzet nélkül fölmeredő
óriási gránitfal hatalmas ormaival és rovátkáival
bámulatos nagyszerűségben és zord vadságban
mutatkozik. Közepén az alul igen széles s fölfelé
mindinkább keskenyedő, csonkított kúp gyanánt
felnyúló nagy-száloki csúcs ötlik fel, háromágú
villához hasonlitó árkával, más kis völgyeleteivel,
s roppant sziklakidudorodásával, melyet Királyorrnak nevednek; balra hozzácsatlakozik a gerlachfalvi csúcs, mely mögé számos kisebb csúcs
rejtezik; jobbra a rémitő ineredekségü középorom
(Mittelgrad) által kettéosztott tarpataki vagy
kahlbachi völgy, hóval borított horpadásával,
melynek keleti oldalán a karcsú kúphoz hasonló
Lomniczi csúcs s hátul a Jégvölgyi csúcs nyúlik
fel. A Lomniczi csúcs oldalához a hunfalvai és
kézsmárki csúcsok támaszkodnak, az utóbbihoz
azután alacsonyabb hegyek csatlakoznak. A gránitfal tövet egész hosszában a fenyüerdő sötétzöld
öve takarja, ez övön túl a henyef'enyű öve következik, ezen fölül pedig a csak némi mohhal és
zuzmókkal bevont gránitsziklák ridegen és kopáran szürkéilenek. A Tá'ra egész hossza 3—3%,
szélessége 1—2 mérföldnyi; hozzácsatlakoznak
keletre a szepesi Magúra, nyugatra pedig a liptói
havasok. — Nagy-Szálok irányában az erdőövből
néhány fehérlő épület tűnik ki, ez Tátrafüred
(Schmeks), s a mezőn azután darabig az erdőn
egyenest felvonuló ut oda viszem.

Bethlehemet, — vízkeresztkor háromkirályt játszanak s adventben — kántálnak.
E tréfás játékok mindegyikének megvan saját vallásos oldala s többé-kevésbbé a misztériumok
közé sorozhatok; abban az egyben azonban mindegyik megegyezik, hogy általok a kis műkedvelők
egy pár krajezárnyi bevételre is számúnak.
Már pár héttel az első .,roráte-' előtt szervezkedik a kis társaság: négy, öt, legfölebb hat
tagból, leányok s fiuk elegy, s advent első vasárnapja estéjén elkezdődnek a ,,kántá!ások," s tartanak karácson böjtjéig minden estén.
Esti hét órakor egy lámpával s a szükséges
énekeket tartalmazó imakönyvvel fölfegyverkezve
indul körútra a kis kántáló csapat, s a czélba vett
első gyertyavilágos ablak előtt körbe állva unisonó köszöntének a háziaknak eképen: „Dicsértessék a Jézus Krisztus, meghallgatják-e az
angyali vigasságot?-'
A belülről jövő igenlő feleletre rákezdik
aztán a nyelvkitörő latin kezdetű adventi éneket:
,.Ábé (Ave) Mária
Grátia pléna
így üdvözlő (gy) angyal
A szép szűz Máriát
Krisztunak választott anyját.
Dominus tékusz (tecum)
Ur van te veled,'" sat. sat.

irgalmatlanul nyakát csavarva az általuk természetesen nem értett latin szavaknak. Ez étiek
minden strófáját elénekelve, kezdik a következőt:
„Csorda pásztorok,
Midőn Bethlenembe'
Csordát őröznek
Éjjel a mezőbe' . . ." sat.

Az ének utolját jó hangosan „Dicsértessék a
Jézus"-sal végezik, mintegy tudtul adva a bennlevőknek, hogy nyílhat az ablak, mert sietniök
kell egy házzal tovább. Az ablak meg is nyilik s
a nyert pár krajezárt, többnyire egy kétgarasost,
a legöregebb teszi zsebre, a ki rendesen szokott
lenni a „gazda". Búcsúzóul többnyire még ez egy
strófát éneklik:
„Adjon isten jó éccakdt,
Kűdje hozzánk szent angyalát,
Bátoricsesa szivünk álmát,
Terjeszsze ránk szent áldását!"

így megy ez aztán tovább házról házra,
utczáról utczára, míg kialszik a kis ablakokból a
világ; akkor aztán egy kapusarokba vasjy valamelyikök lakására vonulnak s megosztozkodnak
a keresményen.
Advent elején meglehetős elevenséggel megy
a kereset, hanem a második héten már nem sok
ablakból hallják a biztató szót; sőt gyakran az is
megesik, hogy megénekeltetik őket, s rádásul még
hnmis tréfákat is csinálnak velők.
Mialatt t. i. ők énekelgetnek, azsilatt benn
valami jó kedvű suhnnezár késziti nekik a két garast a — gyertyalángná'; mikor aztán elhallgatnak, kinyilik az ablak s a nyújtott tenyérbe hull
a tüzes két garas, az meg aztán gyakran ugy eldobja kezéből, hogy aztán félóráig is kereshetik a
bokái"; érő hóban.
Az ilyen kemény tréfát ők azzal szokták megboszulni, hogy búcsúzásul gúnydalokat mondanak
nekik. Ilyt-n alkalommal igy hangzik a travesztált
bucsúének:

Nagy-Szálokot németek lakják, kik II. Géza
alatt költöztek be; számuk 1200, szorgalmas földmivesek s különösen vászonszövéssel is foglalkoznak. Magyar érzelmüek, mint átalán a szepesi
németek. A lakosság legnagyobb része az evangélikus egyházhoz tartozik; van azonban a helységben az evang. templomon kivül róm.kathol.
templom is, ez a helység közepén fekszik s képünkön ez látható; az evang. templom a falu
felső xégén van. — Mulf évben aratás után csaknem az egész helység leégett; igen sok marha,
„Adjon Isten jó éceakát,
Haza toltuk a talicskát,
sőt néhány ember is áldozata lett a lángoknak, a
Nem főttünk benne serami kárt,
termés, melyet csűrökben tartanaks csaknem mind
Csak betörtük az oldalát,. . ."
elpusztult; a lakosok nagy Ínségre jutottak. A
károsultak fölsegélésére országszerte gyűjtés
Sokszor megtoldják a következővel is:
történt, s szép összeg is gyűlt be. A tűzvész alkal„Férjhez ment a reszelő,
mával a kath. templom és iskola, s az evang.
Elvette a meszelő."
iskola is leégett; az evang. templom megmaradt.
vagy:
Nagy- Szálok a XXIV. szepesi városok egyike
„Mosdik ám a kis prücsök,
volt; I I . Gézától kapta kiváltságait. Utóbb, mert
Házasodni készül,
nem tartozott azon városok közé, melyek ZsigFésii'ködik a kis légy,
mond alatt a lengyeleknek adattak zálogul, más
Férjhez menni készül.
tíz helységgel együtt földesúri és megyei hatóság
Elvennélek én kis légy,
alá került; ezek voltak az úgynevezett XI szepesi
Ha kicsi nem volnál;
varosok. Már 1848 előtt megváltotta magát fölHozzád mennék én prücsök,
Ha görbe nem volnál!"
desurától, gr. Csiikytól, 72,000 pfton. NairySzálok két érdemes tudósunk: Hunfalvy Páfés
Az olyan háznak meg, melyben fösvény emJános szülőhelye.
ber lakik s nem akarja meghnllgatni az angyali
vigaszságot — pláne van mit hallgatni; az ilyen
ablak alatt aztán mind a gúnydalok járják; mig
Szegedi káiitáló gyerekek.
aztán valaki a házbeliek közül az utczaajtón rajok
nem riaszt. Kizárólagosan az ily helyeknek van
Minden nagyobb ünnepnél megvannak hazánk- föntartva ez a kis versecske:
""V*n u gyerekeknek saját hagyományos, szokásos
„Egy éneket mondanék,
.teendőik. Húsvétkor öntöznek, locsolódnak, —
Ha meghallgatnátok;
"'ífí'gy-cíüttfrtökön Pilátust vernek,— pünkösdkor
Hogy ez a ház reggelre
I) >dzakoron;is királyt választanak, — karácsoukor
Szakadozna rátok '."

E kántálás többnyire csak a külvárosokba^
divatozik, a kis társaság ritkán barangol be a belvárosba, inkább más, távolabb eső külvárosrészbe
megy s a meglehetős gyarló keresmény daczára
hónapok múlva is visszaemlékszik a kántálásokra
s már hetekkel előre számitja-az első „rorátét",
mikor megint mehet — kántálni.
Képünk azt a jelenetet ábrázolja, mikor az
eldobott tüzes két gara3ost keresik a gyerekek
jót nevetve az ablakon kikandikáló arezon; mert
most az egyszer csak a nagy szőrkeztyü érezte
meg a garas nyomát.
Varga János.

Az elmebetegek élete s irodalma.
(Vége.)

Oly elmebetegek is találkoznak, kik magokat
irodalmi foglalkozásra szentelik. Tapasztalás:
hogy oly egyének, kik egészséges korukban még
csak távolról sem gondoltak az Írással, a tébolydában szorgalmasan írogattak, s a mi több, elég
ügyességgel s szellemmel. Az edinburgi királyi
tébolydában egy havi folyóirat jelen meg ily czitn
alatt: „Morningside" (Reggeli tükör). E lapnak
nyomdászai, kiadója s munkatársai egyről-egyig
tébolyodottak. A folyóirat szellemdús és mulattató. Számos czikket tartalmaz Anglia tébolydáiban levő munkatársaktól; egyszóval ez az elmebetegek közlönye. A közleményekben, melyek
lehetnek versek vagy folyó-beszéd, találhatni tiszta
gondolatmenetet, fenszárnyaló képzelgést s nagyobbára föltűnő gúnyort. Egy pár mutatványt
közlünk. — Először is ideigtatjuk egy képzelt mű
bírálatát, egy tébolyodottói. A munka czime: ,,A
sokszorozó tábla, költemény tizenkét énekben,
irta Don Cay, fordította spanyolból Walker
Lord."
„Korunk ezen irodalmi termékének" — irja
a szemléire — „méltán örvendhet a közönség.
Régen óhajtottuk ezt, s lelkesülten üdvözöljük
megjelenését. E mű átültetéseért a nemes fordítónak mély hálával tartozunk. Ismerőseink közül
senki sincs annyira hivatva ily fontos vállalat létrehozására. Az a tehetség s tudományosság, melyet
ez elvont tárgyban tanúsított, igazán csodálatra
méltó. Annyi erő az érzelemben, mély vizsgálódás,
eszmegazdagság, könnyed kifejezés tűnik föl e
költemény egyes részeiben, hogy azt másutt hiában
keresnők. Ki merjük mondani, — s ez állításunk
igazságaért bátran síkra szállunk,— hogy az an^ol
irodalom összes termékeiben nincs egyetlen is,
mely versenyezhetne, akár a fölfogás nagyszerűségében , akár eszmetömörségben, a következő
szakaszszal, melyet az 5-ik énekben olvasunk:
Ötször
Ötször
Ötször
Ötször

öt huszonöt
hat harmincz
hét harminezöt
nyolez negyven." (stb.)

'r

Az olvasó könnyen észreveheti , hogy e czikk
gúnyora épen abban fekszik, hogy a bíráló összehordta mindazon magasztaló frázisokat, mikkel az
időszaki sajtó kritikusaf gyakran a legsilányabb
müveket is elhalmozzák.
Egy másik munkatárs, ki ugy látszik az öngyilkosságot az őrültek szempontjából s kedélyállapotában tekintette, következő költeményt adja,
melynek czime:
'x
"
Költői vigasz.
Tudom, gondolni is bűn,
De vágyom szörnyükép,
Elérni egy ugrással
Mély tenger fenekét,
Hol czíípa s vizi-kigyó
Osztoznak húsomon,
S delfinnek csemegéül
ízlik "testem nagyon.
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Ott alszom mélyen és j<5l,
Hegyes kószál tövén,
Párnám körül rák és pók,
Csoportja föl- s lemén . . . * s igy tovább.

A következő versszakot egy egészen más hangulatú lyrai költeményből vcszszük ki, melyet szerzője akkor irt, mikor egy mélabús rohamból épen
magához tért:
E sziv, mit megváltál a bútól,
Tiéd eztán egészen ;
Virág mit tépek, dal mit zengek,
Mind, mind Cfak tied lészen.
S ha koszorúmba, melyet fűzök,
Talán tövis is téved:
Illessen a tövis mind engem,
Es a virág tnind téged.

Ez ha őrültség is, de olyan, miben Hamlet szerint
valódi rendszer van. A humoros költemények,
melyek leggyakrabban fordulnak elé, valamint a
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a fiuknt tanulmányuk bevégezteig. De a rendes
helyi érdeküek, vagy angol és skót földön isme- ! megalakulhatott; küzdött nem a közönség részévi segélyt mindig csak egy évre szavazta meg az
vétlenségével,
hanem
a
kormány
ellenszenvével,
rétes népballadák s dalok utánzásai sokkal neheigazgató bizottság és fentartotta magának a jogot,
mely
még
a
jótékonysági
egyleteket
is
akadázebben fordíthatók s azért fel is hagyunk a kísérlyozni vagy elnyomni törekedett, ha az irodalom- azt minden év elején apasztani vagy növelni vagy
lettel.
végkép megszüntetni, a szerint, a mint az illető
mal s igy a nemzetiséggel voltak kapcsolatban."
Ennyit a tébolyodottak irodalmáról; s most
Az egylet létesítését 1854-ben először Pom- körülményei örökösödés utján vagy másként jobbtérjünk vissza az uj rendszer által elfogadott sze
,jéry János a „Pesti Napló"-ban indítványozta. ra, vagy ujabb csapások következtében roszabbra
lid bánásmód ismertetésére.
Csakhamar 1881 ft 56 kr. gyűlt be, melyhez gr. fordulnak.
Az első s leghatályosb gyógymód a munka; Károlyi István 10,000 ftot ajánlott. A kormány
Csak az fordittatott rendkívüli segélyre, mi
kinyomozandó, hogy melyik foglalkozás neme által ekkor az egylet alakulása betiltatott s az e e rendes évi segélyeken felül maradt, de az igaziránt viseltetik érdekkel, a mi aztán kellemes szó- czélra begyült összegek rendőrileg lefoglaltattak. gató bizottság mirdig gondoskodott arról, hogy
rakozást nyújt kedélyének; nehéz munkával fog- Hihetlennek látszik, de igaz. A magyarnak Bach folyvást maradjon annyi, mennyi legalább a leglalkoztatni nem czélszerü. Az angol vidéki téboly- kormánya alatt saját hazájában önkéntes adomá- főbb esetekre elégséges. A rendkívüli segélyekben
dákban a munkálkodás képezi a gyógyítás főrészét; nyokból sem volt szabad elaggott vagy elnyomo- szintén fokozatokat alapított meg az igazgató
a tébolyodottak négy-öt hatoda rendesen az ipar rodott írói szenvedéseit enyhíteni, s épen akkor, bizottság gyakorlata. Első sorban a betegség jő s
egyik vagy másik ágában dolgozik. Kertészkednek, midőn a nemzeti nagy katastrofa következmé- csak azután következnek a másnemű szerencsétszántanak, vetnek; mások műhelyekben szorgalma- nyei oly súlyosan nehezedtek az irókra, midőn lenségek, s itt az igazgató bizottság az ineég szót
toskodnak; a nők mosnak, vasalnak, háztartással nemzeti újjászületésünk irodalmi bajnokai, részint nem vette a legszorosabb értelemben, hanem enybíbelődnek. Jóllehet a munkaképeseket kénysze- elaggva, részint szellemileg megtörve, nyomorral hiteni igyekezett minden oly bajt, mely később
ritik a foglalkozásra: az eredmény legtöbb eset- küzdve tengették végnapjaikat. De az emberies- inség vagy szerencsétlenség szülő oka lehet.
ben jótékony s gyógyulást eszközlőnek bizonyult ség érzelme s az irodalmi munkásság tisztelete Ilyenkor kamat nélküli kölcsönt nyújtott, úgynebe. Csöndes és dühös őrülteket adott vissza ez erősb az erőszaknál, s túlél minden kormányt. vezett segélykölc8Önöket, melyek részint visszafieljárás a társadalomnak. Példákat idézhetnénk, Mihelyt a Bach-kormány ingadozott és összeom- zettettek, részint visszafizetendők, bár az egylet
hogy oly egyének, kik tíz—húsz év óta el voltak lott, az írói segély egylet eszméje is újra föléledt. nem sürgeti, s a visszafizetést mindenkinek körülzárva s idejöket szenvtelen tétlenségben töltötték,
1861. febr. végén volt az alakitó értekezlet ményei- és becsületére bizza.
s gyógyithatlanoknak nyilváníttat ak, miután ren- gróf Károlyi Istvánnál, s azon évi nov. 21-dikén
Jelenleg 1115 forint ily kamat nélküli köldes munkásságra szorittattak: visszanyerték értel- :rősitékmeg az alapszabályokat. Elnökökké ekkor
csönünk
van még künn, mely nem az alaptőkéből
möket s egészségöket. E tény annyira igazolt, gr. Károlyi Istvánt és b. Eötvöst választák, az
adatott
ki,
melyhez nem nyúlhatni, hanem a kamahogy nem is szükséges egyes eseteket hozni fel. igazgató tanácsba Deákot, Aranyt és több kitűnő
tokból
és
kisebb adománvokból. Az io-azo-ató
Másik szintén igen hasznos gyógymód: a honfit. — Gyulai tovább igy szólt:
bizottság
senkitől
sem kívánt folyamodást, elég
mulatság. A világtól elzárt tébolyodottra nézve
Ezelőtt öt évvel az egylet valódi alaptőkéje •volt, ha a szerencsétlenség bejelentetett, ha a titmár maga a munka is mulatság, s a legtöbb tébolydában ugy is tekintik azt; a betegek addig dol- 11,400 ftot tett, ma már összes vagyona 120,000 kár, mint kiküldött, bővebb felvilágosítást hozgoznak csak, mig kedvök tartja. — De hol a fog- frt.66 kr. Akkor még csak egyetlen egy özvegyet hatott a bizottságnak — a rendes havi vagy rendlalkozás óraszámra van kiszabva, egyéb pihentető részesíthetett az egylet segélyben, most három kívüli ülésekben tüstént határozat hozatott, temulatságot is élveznek, s ha kellő gond van for- elaggott vagy elbetegesedett s munkára képtelen kintet nélkül a vallásra, politikai vagy irodalmi
ditva arra, hogy a mulatság ne legyen izgató, írónak, kilencz özvegynek, tíz árvának nyújthat pártra. Az egylet jótékonysága nemcsak Pestre
igen jótékony hatásúvá válik. Ilyen például a zene. támaszt, s e rendes segélyeken kivül a rendkívüli terjedt ki, hanem az egész két magyar hazára,
A legtöbb tébolydában szegény ő ültekből egész segélykiadásokat is a legnagyobb részt képes fe- mindenüvé, hol ínséget szenvedő magyar író vagy
írói özvegy és árva lakott. A segélyezést a titok
zenekar alakitható s csak karmester s egy-két dezni.
A nemzet nemes szivü fiait és leányait illeti leple takarta, a mint a szabályok rendelik, de
fővezető kell,hogy összhangzólagjátszanak. Hango
siker
érdeme. Az igazgató és ellenőrködő b'zott- szintén a szabályok értelmében, ha kívánták, minverseny < s bál a téli idényre, mezei kirándulások
eágok,
mindjárt a közgyűlés után, felhívásokat, den alapító és évdijas tagnak megmutattatott a
nyáron által szintén üdvös hatást eszközlenek.
Még vallásos vígasztaláéban is részesülhetnek, s aláírási iveket, alapító leveleket küldöttek szét az jegyző vagy számadási könyv, hogy az igazgató
nem egy szegény tébolyodott megtépett érzemé- országban. Egyesek és testületek, férfiak és nők, bizottság eljárásáról magának tudomást szereznyei szelídültek már meg a szentirásban kijelen- a társadalom minden osztályából vetélkedve kül- hessen. Az igazgató bizottság évről évre emelte a
döttek be alapitványaikat, adományaikat, vagy a rendes és rendkívüli segélyek összegét: 1861-ben,
tett szeretet nagyszerű történeteinek hallására.
mint később kiderült, végrendeleteikben emlékez- mikor megalakult még esak 200 forintot fordíthaDe mindemellett sem adhatunk a feltett kér- tek meg egyletünkről. A kiköltözött magyar tott segélyre, 1862-ben már 3078 frt 61 kr. adadésre egészen kielégítő választ. Van még a fest- Mexikóban sem feledkezett meg rólunk. A ma- tott ki segélyezésekre, 1863-ban 4626 frt 26 kr.,
ménynek egy másik sötét oldala, a melyre kiter- gyar katona Lonbardia síkjairól is beküldötte 1864-ben 4869 frt 92 krajezár, 1865-ben 6009 frt
jeszkedni sem időnk, sem kedvünk nincs. Az filléreit. Hogy egy megható példát említsek, egy 93 kr., 1866-ban 5824 frt 92 kr., ide nem számítva
elmebetegség nem tréfa, mely fölött könnyelműen kisvárosi szegény özvegy asszony végrendeletében az úgynevezett segélykölcsönöket.
lehetne ítélni vagy épen nevetni. Gyöngéden keresményének egy jó részét egyletünknek hagyta.
ezélzott erre Cooper:
Az igazgató bizottság a fővárosban hangversenyeket rendeztetett, mi a vidéken is követőkre
„Nem oly csekélység, mint azok hiszik
E g y v e l e g.
talált. Rendeztek továbbá 28,830 ftot jövedelKiknek fejők se fáj; a képzelet
mező sorsjátékot, vettek 48,290 fton 61,000 frt
Vad kínja az, s gyötrelmek szörnyű álma!"
— (Kossuth atyja,) mint a lapunkban közölt
Nagy szerencsétlenség az, gyakran roszabb, min névszerinti értékű magyar hitelintézeti zálogleve- hiteles értesítésekből is kiderült, László volt (s
a halál; oly nyomoruságokkal bővölködik, mirő let, s kiadták a „Részvét könyve" albumot, mely nem István, mint egy tápió-bicskei levél hibásan
az egészséges embernek még csak fogalma sem azonban az 1863-diki ínség miatt nem hozhatott állította.) Udvardi Kossuth László 1839 táján
lehet. — Fájdalom, hogy daczára a tudomány anyagi jövedelmet. De mindamellett az egylet tő- mintegy pár évig Alsó-Dabason lakott családjával
együtt, s itt meg is halt, s az ágostai egyház szerbuvárlatainak, a szelidség alkalmazásának, sok kéje és jövedelme folyvást növekedett.
1861 végén 11,400 forint volt az egylet alap- tartása szerint, a szomszéd Gyón község lelkésze
tébolyodott nem gyógyul ki soha, — kiket csak F
halál szabadithat föl. Ah, ki tudná kellőleg mél- tőkéje, 1862 végén az egylet öszszes vagyona által, az al-dabasi reform, sírkertben el is temettányolni, hogy egészséges testében ép érzeleír 50,030 forint 38 krajezárt tett, 1863 végén 97,248 tetelt. Sírköve máig is e felirattal áll fenn: „Udlakozik!
K.T.Kálmán. forint 34 krt, 1864 végén 102,357 forint 71 krt, vardi Kossuth Lászlónak, a szerető és szeretett
1865 végén 117,627 forint 8 krajezárt, 1867 vé- atyának: kesergő neje, szenvedő fia, hálás leányai
gén 120,860 forint 66 krajezárt, melyből befizetett emelek. Meghalt 1839. június 13-án."
A magyar irók segélyegylcte.
alapítványi tőke: 70,252 forint 50 krajezár köz— (A legrégibb lóverseny) hazánkban alkalA magyar irók segélyegyletének ez idei decz. pénztári vagyon 3758 forint 16 krajezár, be nem masint a volt, mely Sztáray Fülöp- János és Mi9-én tartott közgyűlésén Gyulai Pál ismerteié fizetett alapítványi tőke 44 800 forint, hátralék hály grófok közt, mintegy száz év előtt egy erdő
fezabatosan kidolgozott titkári beszédében a ne- kamat 1075 frt, hátralék évdij 975 frt. = 120,86 ) birtokáért ment végbe. A két gróf t. i. a Zemplén- és Ungmegyékben fekvő apai birtokon oszmes czélu egylet történetét, működési körét és frt 66 kr.
Az alaptőke növekedésével a segélyezések tozkodván, mindenben szépen megegyeztek, csujelenlegi állását. Szép beszédének főbb részei itt
összege is növekedett. Az egylet megalakulását pán egy 900 holnyi Karna nevű szép szálas
következnek.
Mindenekelőtt az egész magyar magyar iro- követő évben csak a legfeltűnőbb szenvedéseket tölgyerdő maradt még elosztatlan. Ketté hasítani
lehetett enyhíteni; az alaptőke növekedésével visz- sajnálták, sorsot húzni nem akartak s végre azon
dalom nevében ünnepélyesen megköszönte a nesza kellett térni a mellőzÖttekre is. E mellett sportszerű módhoz folyamodtak, hogy vesenyez
messzivü alapitóknak a rendes és rendkívüli adakozóknak, hogy ez egyletet megalapították, fenn 1865-ik évben csak temetésre 500 frt utalványoz- zenek az erdő birtokáért. Felnyergeltették tehát
tatott. — Az igazgató bizottság utalványozásai- lovaikat s abban egyeztek meg, hogy az erdőszétartják s folyvást gyarapítják.
ban híven ragaszkodott az alapszabályokhoz, me„Valóban, tisztelt közgyűlés, folytatá — a ke- lyek szerint az egylet pénztárából csak oly élő és len egy pontról indulván, ellenkező irányban vágresztyén emberiességnek s az irodalmi munkásság Ínséget szenvedő magyar irók s elhunyt irók va- tassanak az erdő körül s azé legyen az erdő, ki
tiszteletének emelt oltárt a magyar hazafiság, gyontalan özvegyei és árvái segélyeztetnek, kik az indulási pontra elébb ér vissza. Úgy is törmidőn elhuijyt íróink támasz nélkül bolygó özve- az irodalom valamelyik szakában magókat kitün- tént; gr. Sztáray Mihály sebesebben végezte körgyeinek és árváinak menhelyet nyitott; midőn az tették vagy a kik több évi írói munkásság által az útját, övé lett az erdő s ezt örökösei mai nap is
elaggott, a sors csapásai vagy betegség sújtotta általános magyar irodalmi tevékenység részére bírják.
irók szenvedéseit enyhitni törekszik gyöngéden, a hasznossá váltak. Azonban a bizottság e szabály
— (Növény-selyem.) Egy eaint-galloisi emtitok leple alatt, a mint ez a nemes szív természete. betöltésében, saját belátása és lelkiismerete szerint ber, bizonyos Messner Henrik, Uj-Jerseyben azon
Az élők és elhunytak, a szenvedők és a kiszen- fokozatokat állapított meg, s a nyújtandó segély fölfedezést tette, hogy az úgynevezett zostera
vedettek áldása lebeg e gyülekezeten, s a törté- összegének mennyiségét a körülményekhez és a maritima növényből selymet lehet készíteni. Ez
netíró örömmel fogja feljegyezni, hogy a magyar pénztár állásához mérte. Rendes évi segélypénz- okból már pátenst is vett, s mindenfelől tesznek
nemzet egy politikailag annyira szomorú korszak- ben csak elaggott vagy elbetegesedett, s így a neki ajánlatokat az eljárási titok megszerezhetése
ban, néhány, nagyrészt Ínséges év alatt, aránylag munkára képtelenné vált irókat és támasz nélkül végett. New-York v'rosa többi közt 85,000 frantöbbet tett Íróiért, mint nagy és gazdag nemzetek maradott özvegyeket és árvákat részesített: ez kon akarta megvenni szabadalmát.
sokkal kedvezőbb körülmények között.
utóbbiak közül a leányokat férjhez-menetelökig,
Az írói segélyegylet sokáig küzdött, mig
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Mandl Lajos, Sonnenthal Adolf, Mauksch Móricz, együtt. A malmokat az ár a Tiszáról mind elsöRosenthal Eliah, Rózsay József, Hauser Miksa ! pörte.
— (Horváth Mihály kisebb történelmi mun- életrajzával s két csinos arczképpel.
** (Komáromban) Nagy Mihály superintenkáiból) a 3-dik és 4-dik kötet is megjelent s ezzel
= („A magyar szabadságharcz története dens a templom udvarán oly szerencsétlenül csúa becses gyűjtemény be van fejezve. E két 1848—1849") czimü képes vállalatból a 2-dik szott el, hogy kezét eltörte és fejét bezúzta.
kötetben is rendkívüli érdekű müvekkel találko- fúzet jelent meg Heckenastnál. E fűzet a kö** (Szerencsétlenségek a Dunán.) Az angol
zunk, melyek némelyike csak szerénységből viseli vetkező szakaszokat tartalmazza: A kamarilla királynő irányában f. hó 11-én délelőtt egy uszálya „kisebb történelmi dolgozat" czimét, mert való- működése. Jellasics. Unió Erdélylyel. Hon- hajó elsülyedt. — A komáromi hajóhidat szétban mind terjedelmére, mind fontosságára nézve véd toborzás. A király Innspruckban. Királyi rombolta a jég. — Esztergom és Győr körül hajók
nagyobb mü. Ilyen a 3-dik kötetben: „Az ipar szózat a horvátokhoz. Jellasics Innspiuckban. sülyedtek el.
és kereskedés története Magyarországban, a há- Országgyűlés és az ujonczok megajánlása. A
}\\ njság?
rom utolsó század alatt." E mű folytatása s kiegé- szerb lázadás nyilt kitörése. Képei pedig a követszítése, a 2-dik kötetben található szintén akad. kezők: Jellasics, Wesselényi M. és Nyáry P. arcz— (Gyászhir.) Irodalmunkat ismét érzékeny
koszorút nyert dolgozatnak, mely az ipar és ke- képe. Szerb szerezsán. „Hogy termett a honvéd?" veszteség érte. Bérczy Károly f. hó 11-kén este,
reskedés középkori történetét tárgyalta. — Ily (genrekép) és „Az országgyűlés megnyitása." Ez régi szívbajában hirtelen meghalt. Irodalmi munnagyobb mű a 4-dik kötetben „Martinuzzi kardi- utóbbin az 1848-ki képviselőház számos kitünőbb kássága, széles műveltsége s a társaséletben szernál (Utjessenich Fráter György) élete"; mely tagjának arczképei felismerhetők. — Az egész zett állása oly nevet biztosítottak neki, melyet
maga egy egész könyv s e nagy elméjü, szent munka 10 füzetben jelenik meg, s előfizetési ára minden körben tisztelettel ejtettek ki. Irodalmi
szándékaira kétes eszközöket használó s nagy té- 3 forint.
pályájának főbb emlékei, jeles és lélektani mélyvedéseket is tett államférfi életét s működését alaséggel irt beszélyeí, melyekben leginkább angol
Egyház és iskola.
posan tárgyalja a legkisebb részletekig. — A
minták után indult; továbbá eszmedús aesthetikai
négy kötetből álló nagy gyűjtemény Iláth Mór
—i. (Az öt reformált superintendentia) kép tanulmányai, melyek közt az irodalmi humorról
kiadása, s ára fűzve 13 ft. 60 kr; szép kötésben, viselőket küldött egy közös konventbe, b. Vay irt akad. székfoglalóját emiitjük; a vadász- és
a szerző arczképével, diszes ajándék-kiadás 16 ft. Miklós, mint legidősebb főgondnok fölhívása verseny- (sport-) irodalom legfőbb képviselője
-- („Okmánytár Magyarország függetlenségi folytán. E konvent már megkezdette nagyfon- volt nálunk s szaklapja a „Vadász- és Versenyharczának történetéhez 1848—4,9") czimü nagy- tosságu tanácskozásait, a melyekben annyi nagy- lapok" nagy elismerésnek örvendett. — Nekünk
'érdekü vállalat első kötete jelent meg Heckenast nevű államférfi, kitűnő tudós és jeles szónok vesz azért is mély fájdalommal kell emlékeznünk róla,
Gusztávnál. Kétszáz okmányt tartalmaz e vastag részt. Eddigelé két nevezetes kérdés felől folytak mert a „Politikai Újdonságokénak, első meginés diszesen kiállított kötet. Összegyűjtötte Papp a vitatkozások: egyik, hogy a felsőházban kép- dulásától kezdve két éven át ő volt vezetője, s e
Dénes, a ki egy évvel ezelőtt az „1848-ki nemzet- viseltessék-e a prot. egyház a jogegyenlőség kö- lapokhoz mindig szíves részvéttel viseltetett. —
gyűlés" történetét adta ki. — Az okmánytár első vetelményeként, vagy sürgettessék a kath. egyhá- Mint műfordító is legjelesbjeink egyike volt s
kötetének ára 3 frt.
ziak kizárása is? A vélemények többsége ez utóbbi Puskin „Anyégin"-je, melyet a Kisfaludy-társa— („Protestáns családok imakönyve, ima- nézet felé hajolt. A másik nagy kérdés: a polgári ság adott ki, legjobb műforditmányaink első sodalokkal") czim alatt az ismeretes költő és hitszó- házasság indítványozása. Megállapodásait a kon- rában áll. — Béke poraira!
nok Medgyes Lajostól, Heckenast Gusztáv ad ki vent memorandum-alakban fogja a kormány elé
** (Országgyűlés) A képviselőházban f. hó
közelebbről egy ihlet-teljes buzgólkodási könyvet terjeszteni.
11-én még mindig az államadóssági vita folyt. E
protestáns családok számára. Alkalmunk volt át** (Horváth Mihály) kitűnő történetírónk napon a. felsőház is tartott ülést, a melyben átvette
lapozni a már sajtó alá adott kéziratot s hazafias 5200 forint évenkinti nyugdíjban fog részesülni, Radich képviselőházi jegyzőtől a quóta-törvényt.
és vallásos érzelmekkel tele tartalmából előleges a kultuszminisztérium eszközlése és O Felsége Előkészitésére 15 tagú bizottság neveztetett ki. —
ízelítőül választottuk ki azon lelkes költeményt, engedélyezése folytán. E nyugdij a köztiszteletü A képvise'öház 11-én este zárt tanácskozmányban
melyet mai számunkban közlünk. A könyv újévre püspök hazajövetelétől kezdve van utalványozva. azt határozta, hogy mostantól kezdve az ünnepi
megjelenik.
szünidőig 10 órától 4-ig tartja egy huzamban
üléseit.
— (Ligeti Antal jeles tájfe^tészünk) bevéKözintézctek, egyletek.
gezte azt a két tájképet (Trencsénvára és Ricsó— (Gáspár András honvéd-tábornoknál) kö** (A magyar tud. akadémiában) decz. 9-kén zelebbi névnapja alkalmával a biharmegyei honváralja), melyeket Kubmyi Ferencz megbízása
folytán az akadémia kis termének falára készített. a törv. és történettudományi osztály tartott ülést védegylet küldöttségileg tisztelgett, s még számos
Ezek közül Trencsénvára, Keleti Gusztáv által Kubinyi Ágoston f elnöklete mellett. Molnár Ala- vendég üdvözölte a derék bajnokot. A tisztelgők
fára rajzolva, a ,,Magyarország Képekben" czimü dár lev. tag olvas a székfoglaló értekezését, mely- közt volt Tisza Lajos főispán is.
nek czime: „A tudomány jelen állásán jogosult e
honismertető folyóiratban is megjelent.
** (Thaly Kálmánt) a milánói tud. akadémia
** (Lapirodalomra vonatkozók.) A „Pester a philosophiának, mint külön tudománynak mive- tagjává választotta a Rákóczy-korszak körül tett
Lloyd" szerkesztését még ez év folytán Falk lése?" Áttekint azok okoskodásán, a kik azért történelmi kutatásaiért.
Miksa veszi át. A „Magyar Újság" akkora alak- tartják ezt feleslegesnek, mert a philosophiának
** (Az esküdtszék) f. hó 10-iki ülésén kettős
ban fog megjelenni, mint a „Hon"; ára 20 frtra úgyis minden tudományt át kell járni, s csakis, sajtóügyi kereset került tárgyalásra. Neufeld L.
emelkedik. A „Független Lapok" napilappá lesz. mint más tudományok alkatrésze, jogosult. Szerző lapjában a „Pester Nachrichtenben" valaki, illetékA „Pesti Hetilap" szerkesztését Áldor Imrétől szerint ez nem áll, mert egész serege van azon telenül, fizetésének teljesítésére hívta fel Péter
Csukássi József veszi át; Aldor a „Nép" ezimüt fogalmaknak, melyeket, mivel a valóság, vagyis Vendel zongora.árust, ez pedig a „Neuer Llody"fogja indítani. Szélső baloldali hetilapot indít az okosság általános határozmányait fejezik ki, ban keményen, Neumann szerint becsületsértőleg
Madarász képviselő, továbbá a „Ludas Matyi" minden tudományban használnak, melyeknek he- megrótta azt. Most egymás ellen panaszkodnak.
szerkesztője; az elsőének neve .,Zászló-' lesz, a lyes használatától függ ismereteink helyessége Péter ügyvéde büntetésre méltó cselekvénynek
másodiké „Nép szava." Ugyan beállt a politikai bármely tudományban, s melyeket mégis a böl- nevezi azt, ha valaki adósát hírlapban nyilvánosan
csészeten kivül egy tudomány sem bir saját kö- fizetésre felszólítja, ellenben Neumann ügyvéde
hetilapok divatja!
— (A „Pester Lloyd") előfizetőihez az eddigi rében szabatosan megállapitani. Következőleg tagadja, hogy az büntetésre méltó cselekvény
szerkesztőség nyílt levelet intéz, melyben kije- igenlőleg felel a föltett kérdésre. Molnár után volna. E tárgyalás után az esküdtek a melléktelenti, hogy megválva a társulattól, „Ungarischer Rónay Jáczint folytatta az ősemberről megkezdett rembe vonulván vádlottat 11 szóval 1 ellenében
Lloyd" czimü napilapot indit meg, mely minden értekezését, ez alkalommal a féniek korszakát nem vétkesnek nyilvánították. Aztán megfordult
vizsgálván. Értekezése vitát is támasztott.
irányban független lap lesz.
a koczka s vádló és vádlott helyet és szerepet
** (A „Honvéd" czimü szaklap) érdekében
** (Az „Egyenlöségi kör1') irodalmi és mű- cseréltek. Neumann ügyvéde ,,a törvénykönyvben
Perczel Mór buzdító levelet intéz minden hon- vészeti osztálya Szigligeti elnöklete alatt meg- található legmagasb pénz és börtönbüntetést"
védegylethez; egyszersmind 10 darab gyűjtő ivet alakult. Elhatárzák, hogy két kérvényt készitnek: kívánja Péterre alkalmaztatni miután az hírlapban
mellékeltet, hogy az egyletek oszszák ki tevéke- egyiket az országgyűléshez, a nemz. színház rende- zsarolónak nevezte vádlottat. Az esküdtek ez
nyebb tagjaik közt. Arra is fölszólítja az egylete- zése végett; másikat Pestvároshoz, hogy engedne esetre is a nem vétkest mondták ki.
ket, hogy gyüjtésök eredményéről tudósítsák a át egy telket, itt építendő népszínház számára.
*' (Öngyilkosság) Vámossy József, a közel
a központi bizottmányt. A honvédség anyagi és
** (A történelmi társulat) közelebbi ülésében múltban főhadnagy az olaszországi magyar légióerkölcíi állapotának emelése czéljából tartja szük- b. Nyáry Albert igen érdekes értekezés olvasott ban, pisztolylyal vetett véget életének Debreségesnek, hogy legyen egy tekintélyes szaklapjok. föl az Este-ház modenai levéltárában levő ma- czenben.
** (A „Pesti Napló") kijelenti egy fölkapott gyar okmányokról, melyek I. Mátyás, II. Ulászló
** (Kassáról Írják) hogy f. hó 2-kán 7 — 8
hír ellenében, hogy ezután sem lesz kormánylap- és II. Lajos királyok korából valók. Horváth Mi- órakor a Rozsnyó és Gölnitz közt közlekedő lepá, hanem marad a Deákpárt közlönye.
hály, mint elnök, indítványt tett e modenai codex vélpostát Szomolnok táján rablók megtámadták,
** (Az „Alföldi Hírlap") is szétküldte előfi- lemásoltatására, melynek kivitele végett az esz- a postakocsist halálosan megsebesítették s feltörzetési fölhívását. Hetenkint háromszor jelenik tergomi primás és egri érsek ismert bőkezűségé- vén a vasládát, abból 2800 ftot elraboltak.
meg ezután is, és ára 8 forint. Szerkeszti Te- hez fognak folyamodni.
** (A beregszászi műkedvelő társulat) január
legdi László.
7-én, az ottani gymnasium alaptőkéje gyarapítá** („Egyházi ellenzék") czi m alatt újévkor
sára, jótékony czélu tánczvigalmat rendez, összeBalesetek, elemi csapások.
folyóirat indul meg; szerkeszti s kiadja Toldi
kötve sorsjátékkal, melyre lelkes hölgyeinktől
István.
** (A mdramarosi árvízről) folyvást érkeznek nyeremény-tárgyakat kérnek. E tárgyak uj év
= (A kir. magyar természettudományi társu- szomorú tudósítások. Tiszaujlakon oly roppant első napjáig Békássi Sándor beregszászi ref. lellat közlönye) hetedik (1867-ki) kötetéből az 1-ső eső volt, hogy hétfőn, a vásár napján, a házból kész nrhoz küldendők.
és 2-ik füzet megjelent. Szerkeszté Kátay Gábor. sem lehetett kimenni, általában pedig a viz oly
** (A színházi képezde egyik növendéke,) JeTöbb érdekes természettudományi értekezést tar- magasságot ért el, a minőre tíz év óta nem emlé- ney Kornélia k. a., legfelsőbb helyről azon kedtalmaz.
keznek az emberek. Az ez által okozott tömérdek vezményben részesült, hogy a várszínházát, tanul** (A „Beth—El") czimü magyar zsidók károk között, melyek még számba sincsenek véve, mányai végett, még hosszas ideig díj nélkül látoéletrajz-gyűjteményből most jelent meg 2-dik különösen kiemelik hogy Bökényben Újhelyi Ár- gathatja, sőt uti és egyéb szükséges költségekben
kiadásban a II. kötet 1-ső füzete: Zipser Májer, pádnak egész nyáj juha oda veszett juhászostul is részesül.
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** (Nevezetes végrendelet.) A pest városi törvényszéknél a pár napja megboldogult Laczkovics
Miklós helybeli ház és földbirtokos végrendelete
hirdettetett ki. Az elhunyt 71 éves korában irta e
végrendeletét, melyből a következő részt emeljük
ki. Főörökös a pesti vakok intézete, melynek a
végrendelkező 26,000 ft hagyatékon kivül hagyományozza minden virtuális jogát is. — 200 db.
aranyat jutalmul hagyományoz egy népies pályaműre, mely a vakság legjobb gyógymódjáról irassék magyar, német, franczia vagy latin nyelven,
pályabiróságul a pesti orvosi fakultás kéretik fel.
A koszoruzott pályamű részint ingyen kiosztandó
a községeknek, részint a pesti vakok intézetének
javára adatik el. A szt.- lőrinczkátai templom
tornyának építésére az elhunyt 3000 ftot hagyományozott, mely összeg mindaddig tőkésítendő,
mig az 200,000 ftot meg nem haladja; ez összeg
ezután lesz a torony építésére fordítandó. Miután
a végrendelkező rokonaira 6000—4000— 3000
ftokat hagyományozott, bőkezüleg emlékezik meg
szolgáiról is. Juhász János szolgájának két fia
ugyanis egyenkint 20,000 ft hagyatékban részesül ; ugyané Juhásznak egyik unokaöcscse szintén
10,000 ftot kap. Kocsisának 2000 ftot, a házmesternek 1000 ftot hagyott. A végrendelet végrehajtására a végrendelkező Pest, Pilis, Solt megye
első alispánját kéri föl, ha pedig ez a végrendelkez e l rokonságban volna, akkor a másod alispánt.
•* (Almási Balogh Pál) egy 40,000 kötetből
álló becses könyvtárt hagyott hátra, terjedelmes
képgyüjteménynyel, mely most eladó. Külföldi
könyvkereskedők már lépéseket is tettek megvételére. Nagyon óhajtandó azonban, hogy itthon
maradjon. E könyvtárra nézve bővebb felvilágosítást Almási Tihamér aradi orvos adhat.
*• (Szepsi-sz.-Györgyön) egy Málnási Károly
nevű törpe lakik, ki nem egészen három láb magas. Folyamodott a kormányhoz engedélyért, hogy
magát mutogathassa.
•* (Barsmegye bizottm. közgyűlése) a három
koronázási banderialista diszöltözetét, a budai
népszínháznak ajánlotta fel s ez értékes ajándékot
„tekintve a budai népszínháznak áldásdús s következményeiben a magyar nyelv és nemzetiség terjesztésére s a közmivelődés előmozdítására fontos
működését, tekintve, hogy ez intézet az orsz.
pénztár részéről, fájdalom! mindeddig semmiféle
segélyben részesítve nincs — így szól a jegyzőkönyv — „hazafiui örömmel" küldötte meg.
** (Magyar és erdélyi czimer.) Finály Henrik
a magyar czimerről az „Unió" közelebbi számában érdekes czimertani értekezést irt. „Az erdélyi
részek — úgymond — semmiképen sem lehetnek
egyrangu társország Magyarországgal, ennélfogva
Magyarország és Erdély czimerét egymás mellé
tenni a czimertan minden szabályai ellen van. Az
erdélyi részekben az unió után egyedül jogosult
czimer a magyar czimer; ám ha mégis a történelmi emléket is fenn akarjuk tartani, tegyünk a
magyar czimer közepére egy kis külön czimertablát és erre Erdély czimerét, ez aztán czimertanilag azt fogja jelölni: „A nagy Magyarország
erdélyi részei." Az ily czimer használata a nemzetiségeket sem sértené, mert az erdélyi czimer
nem nemzetiségek, hanem országrészek czimereiből alakult."
— (Halálozás.) Iványi Fekete Lörincz, Ungmegye egykori alispánja 66 éves korában meghalt.
— (Értesítés.*) A rimaszombati egyesült
prot. gymnasium épületének kiépítése czéljából s
a városi kereskedelmi testület által a gömörmegyei kórházban kereskedősegédek számára alapítandó két ágyalap javára a legfelsőbb helyen
engedélyezett egyesült tárgysorsjáték tárgyában
*) A többi lapok t. szerkesztőségei felkéretnek ez
értesítés közlésére. — F. J-
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B. Gy. Egy szenvedőhöz. A. költemény inkább ilegész tisztelettel van szerencsénk jelenteni: mi- lenék— szépirodalmi
lapba; mi úgyis csak később közölszerint a sorshúzás az 1868. febr. 23-kán rende- hetnék.
zendő nyilvános tánczvigalom alkalmával vissza— Jász-Bcrény. T. M. A népdal elég népies volna,
vonhatlanul meg fog tartatni. — Miután pedig a de annál kevesebb benne a költészet.
kibocsátott 60,000 sorsjegyből eddigelé oly cse— Komárom. Dr. S. J . Az ujabb küldeményt is megkély mennyiség adatott el, hogy a nyereményér- kaptuk. A múltkorit közöljük előbb; de ezt sem eresztjük
ték s egyéb költségek levonásával alig marad hosszú pórázra.
— Sárospatak. Dr. S. .T. A küldeményt köszönettel
remény bármi jövedelemhez; őszinte bizalommal
kérjük a tanoda és a humanitás nemeskeblü pár- vettük. S a barátságos Ígéretet is. Keszünkről is minden
tolóit, kegyeskedjenek önzetlen buzgalmuk által viszonszolgálatot I
e sorsjátékot minden erejökből czéljához juttatni.
Fölkérjük egyszersmind azon t. ez. ügybarátokat,
SAKKJÁTÉK.
kik a sorsjegyek elárusitását magukra vállalni
szíveskedtek, hogy az eladott sorsjegyek árát,
420-dik sz. f. — Z a g y v a I m r é t ő l ,
valamint az el nem adottakat Kraetschmár K. A.
(Debreczenben).
úrhoz, mint a vegyes rendező-bizottmány egyik j
elnökéhez 1868. febr. l-ig okvetlen beküldeni I
Sötét.
méltóztassanak, mivel az ezen határnapig be nem
küldött jegyek eladottakul fognak tekintetni. —
Rimaszombat, nov. 27-én 1867. A vegyes rendezőbizottmány megbízásából Fábry János.

— (Figyelmeztetjük) & közönséget Brauswetter
órás lapunk hirdetési rovatában levő jelentésére.

A VASÁRNAPI UJSAG
és

Politikai Újdonságokra

1868. január 1-töl fogva előfizethetni, postán
küldve:
A két lapra együtt:
Félévre (január-június) . • . . 5 ft. — kr.
Csupán a Vasárnapi Újságra:
Félévre (január—június) . • • • 3 ft. — kr.

Csupán a Politikai Újdonságokra:
Félévre (január—június) .

.

.

.

t ft. 50 kr.

a

b

c

d
e
f
g
h
Világos.
Világos indul, 8 3-ik lépésre matot mond.

A 414-dik számú feladvány megfejtése.

(Kling J.-től.)
Világos.
Sötét.
Világos.
Sötét.
1. Kh7-g8
Fel-~c3
Fc3—el
2. Vh2—f2
h3~h2A) 2
(Fest, egy etem-utcza 4-ik szám alatt.)
3. Vf2—cö
tetsz. sz.
3. Vf2-h2:
Fc3-b4
4. Vc5—c4 v. cS+mat.
4. Vh2~h7fmat.
C)
A)
1
Fel—b4
2
Fc8 b4B)
Péntek, decz. 6 „A völgy lilioma." Szintnü 5 felv. Irta 5. Bc2—cl:
2. Bc2—b2
tetsz. BZ.
Fb4
Barriére; ford. Teleki.
3. Vh2—c2fmat.
4. Vf2-fl+mat.
Szombat, decz. 7. „Dózsa György." Eredeti opera 5
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
felv. Zenéjét szerz. Erkel F.
Vasárnap, decz. 8. „Az üldözött honvéd." Szinmü 5 - Harasztiban: Gr. Festetics Benno. — Pesten: Rakovszky
Aladár. - Oelsén: Glesinger Zsigmond. — Tisza-Újlakon:
felv. Irta Szigligeti.
lletfö, decz. 9. „A jó falusiak." Vigjáték 5 felv Irta Lövi Jónás. — A pesti sakk-kör.
A 412. és 413-dik feladványt még helyesen fejtették
Sardou; ford. Szerdahelyi.
Kedd, decz. 10. ,',Hunyadi László." Eredeti opera 4 Székes-Fehérvárott: Kiss Vilmos; F.-Nyárádon: Bárdy
Pál és Gérecz Károly.
felv. Zenéjét szerz. Erkel F.
Szerda, decz. 11. „Macbeth" Szomorujáték ő felvonás.
Irta Shakespeare; ford. Szász Károly.
A 415-dik számú feladvány megfejtése.
Csütörtök, decz. 12. „A fekete dominó." Vig opera 3
felv. Zenéjét szerz. Auber.
(Czenthe Józseftől, Miskolezban.)

A Vasain. Újság és Polit. Újdonságok
kiadó-hivatala.

Nemzeti színház.

Budai népszínház.
A budai népszínházban egymást érik az újdonságok,
de nem sok köszönet van bennök. Egynéhány nap alatt
3 _ 4 u j darab is került színre, de egyik gyengébb a másiknál. A „Banya sziklája," nem igen érdemelte meg azt a
fényes kiállítást, melyet Molnár reá pazarolt. A „Várius
kincse," hasonlókép gyenge férezmü s a mesének a czimmel
semmi köze. Kétszer adták egymásután igen gyér közönség
előtt, ügy látszik, hogy Aesop szerzőjét cserbe hagyta ez
alkalommal múzsája. Utolsó vígjátéka semmi hatást sem
tett. Az operetté-előadások egy kissé gyengék, a hiányos
zenekar s fókép a jó énekesnők hiánya következtében.

Szerkesztői mondanivaló.
— Nagy-Várad. B. A. A költemény tehetségre s
ízlésre mutat, melyet azonban még jobban ki kellene fejI teni. Reméljük, hogy idővel jobbakat fogunk öntől kapni.

TI-NA

Görög-orosz

PTÁ
Izraeliták
naptára

M e l l é k l e t : Előfizetési fölhívás a
„Honvéd" f első katonai hetilap e« „Igazmondó" 1868-diki folyamára.
TARTALOM.

R.

naptár
Deczi-mb.(ó) Kislev. R «

Világos.
Sötét.
Világos.
Sötét.
1
dö—d4
1. Vc7—b7
Fa6—c4:f
Ke3—d3
2. Hf 2—d3+
tetsz. szer. 2. Hf2—g4t
3. Hgl—eö+mat.
3. Vb7—h7v.blfmat.
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Hatvanban: Sipöcz Ferencz.
Kolozsvárit: Bartha Já— Oelsén: Glesinger Zsigmond. — Tisza-Ujlakon:
noSLövi Jónás. — F.-Nyárádon: Bárdy Pál és Gérecz Károly.
— Pesten: Rakovszky Aladár. — A pesti sakk-kör
liövid értesités. Székes-Fehérvár: K. W. Bayer Konrád ujabb feladványai nem kis mértékben fölülmúlják a
régieket, s igy nincs okunk 11 évvel visszamennünk, ha jó
feladványokat akarunk közölni.

hossza
t.

263
F 3 Ireneus pk. F 3 Valérián 3 A 26 Sophon 18 Dán
264
Etelka szűz
4 Borbála
19 Angel.
Etel
5 Szabbasz
20 Eső imái 265
Lázár
Lázár, Flór.
21Ün.Gar.l 266
Gracz. Kánt. f Kegyes
6 Miklós
267
7 Ambrus
Nemtő
22 Dávid
Nemesius
268
23
Theofil, Amon t Ámon, Jenke 8 Patapius
9 B. Assz. fog. 24 S. Mik. 269
Tamás ap.
t Tamás
Hold változásai. (J Utolsó negyed szerdán, 18-án, 4 ó ra 50

íaP
kél

Ho l d
nyűg.

hossza

P- ó. P> ó. P- f.
8 7 42 4 8 138
4 7 43 4 8 152
5 7 44 4 9 166
6 7 44 4 9 179
7 7 44 4 10 192
8 7 45 4 10 205
9 7 46 4 10 218
pe rczkoi• reggel.

kél

P- ó.
5 9
23 10
IV 11

P12
üb
3/

nyűg.
ó. P10 45
11 21
11 53

47 regg- este
0 4 0 0 ou
1 54 1 IV
2 58 1 47

ÖV
43
28

lg4.»/9-ki csataterek (képpel). — A haza veszélyeiben.
Kajzok a Bach-korszakból. — A bányászéletből. — A
haldokló I. Napóleon szobra, a párisi világkiállításon (képpel.) — Nagy-Szálok (képpel.) — Szegedi kántáló gyerekek (képpel). — Az elmebetegek élete s irodalma (vége.)
— A magyar irók segélyegylete. — Egyveleg. — Tárház :
Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. — Közintézetek, egyletek. — Balesetek és elemi csapások — Mi újság ?
— Nemzeti színház. — Budai népszínház. — Szerkesztői
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.
Felelős szerkesztő Nagy Miklós.

619

618

HIRDETÉSEK.

Gyermek-vászomiemück és keresztelő készletek.

Lechner József

Legújabb

órásnál Pesten, váczi-ntcza 5. sz.
a „Nádor" szálloda melleit.

nagy választékban

2316 (10-12)

Ingek. Fokotok. Fdöltök. Hosszú vánkosok. Keresztelő készletek: 14,18, 24, 36 ftig és folebb, bármely színben.
T Ü R S C H F.-nél Pesten, váczi-uteza 19-ik szám, a „nagy Kristóf' mellett.

10 évi

írásbeli jótállás,

felülmulhattanul jó és legjutányosabb órákért, melyek ugyanazon árakon máshelyről,
ajánlatoknál legalább is 25 százalékkal értékesebbek, minthogy azok nemcsak tökéletesen lehuzvák, hanem a zsebórák minden
helyzetben és rázkodtatásban arányosan s
megbízhatóan járnak — csakis egyedül

2

puska iiiíives-munka,

saját készítménye, dús választékban, a legfinomabb damast-csövekkel, szilárd munka, szép
metszés és jó kipróbált, 70, 75, 80, 90, 100—120 írtért.

Továbbá jól készített lötticlii Lefaucheux-fegyvereket 50, 60, 70 forintért.

A legjobb szerkezetű Lefancheux-revolvereket 12, 20, 22, 30—50 írtért.
T ö l t é n y e k e t , ugyszinte minden megkivántató szereket a legjutányosabb árakon ajánlja

fegyver-kereskedése Pesten, váczi-utczában a „levélhez."
HMF~A fegyverek löképessége biztosittatik. ~^f

T Vidéki megbízások utánvét mellett különös gonddal teljesittetnek.

Fontos hirdetmény dohányzók számára.

Pipák, szivarpipák és szivarszipkák, különféle csinos formában agyagképlési
likacsos-faszénből (plastisch-poröser Holzkohlen), iizon tulajdonsággal bírnak, hogy
a dohányzásnál a dohány rósz izü alkatrészeit: amoniak stb., de leginkább az egészségre nézve oly káros nikoti -mérget tökélletesen fölszivják. K gyártmányok továbbá
azon rendkiviili kellemességet nyújtják, miszerint felemésztvén magában a likacsos-faszén
minden nedvességet, a pipázás kezdeténél az oly kellemetlen s felundoritó rósz izt soha
támadni nem engedi, s igy minden pipa tisztán kisziható.
Glocke Lajos gyára Hessen-Ca'íselben bérmentes megkereső-levelekre árjegyzékekkel s mustralapokkal egész készséggel szolgál.
§M£~* Eladási helyiség l'rs<rn: Horváth Ferencinél a vaczl-ntczaban és
Spáth A. mérleg-utcza 6.*sz.
2247 (6 - 6)
mú-, festő- s rajzod-eszközök kereskedésében
A londoni 1862. világkiállításon jutalomdijazott

Legnagyobb

butor-raktár az országban!

(Zeichen-Vorlagen)

Hernies Vilmostól Berlinben,

A pest-budai

BUT

kézműzeti

részvény-társulat
igazgatósága.

tisztelettel tudatja, a nagyérdemű közönge'ggel, hogy

termeiket

nádor-nteza 9.sz. a. 1. emeletben,
gazdagon ellátva mindennemű

bútorokkal s butorzati
darabokkal,
nagybani s részletekben! eladásra
megnyitották, s ajánlják a t. ez. közönség szivea figyelmébe.

2857(1-8)

Az igazgatóság.

ajánltatnak

2347 (2-4)

Zenemüveket,

4—48 darabbal, melyek közt pompás
müvek harangjátékkal, dob- és harangjátékkal, égihangzatokkal, mandurákkal, expressióval stb.

Játszó-szelenczéket

2—12 darabbal, továbbá necessairek,
szivartartók, schwtiezi házikók,
fényképészeti albumok. íróeszközök, szivaretoik, dohány- és gynfaszelenezék, tnnciolóbabok, dolgozóasztalkák mindegek zeneművel és
székeket — melyekre ha ráülnek zenélnek, — tisztelettel ajánl. Heller J .
II. Bern-ben (Levelek bérmentve kéretnek.)
E kellemes hangú s minden kedélyt
felderítő műveknek, egy talonból vagy
betegágyról sem volna szabad hiányoznia. — Kijavitások elfogadtatnak.
Magától játszó villanyos-zongorák 10,000 frank.
2836 (8—3)

karácsonyi é» újévi ajándékul.
2349

Ára fuzetenkiut 6 és 10 ezüst garas.

Jnhászatbirtokosaínak.

Az alulirt jószágigazgatóság ezennel
tisztelettel tudatja, minthogy Se (inch
ten nr a múltévben meghalálozván, a
kosjuhászat egyike a leggyako-lottabb
juhtenyésztő által (Negretti fajban)
ezután is folytuttatni fog.
Az ezidei eladás deezember 1-én veszi kezdetét. — Eladásra egyelőre 1OO
darab egy, és 80 darab kétéves állat van kitűzve; biztosítván az illető
vevőket, hogy a juhok minden ragályos betegségtol mentek.
A hajtónak kárpótlás biztosittatik.
A jószágigazgatóság.

Ulrichs C.

Schachten, Grebenstein mellet.
Hessen tartományban.
2342(3 — 4)

(2-3)

Külső és titkos

betegségek és gyengeségeket,
katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerű módszerrel bámulatos gyorsan és alaposan gyógyít Weisz
.1. gyak. orvos és szülész, az itteni cs.
kir. garnisonfftkérházban kiszolgált
osztályorvos, minden alkalmatossággal
ugy a titoktarfás, mint a gyógyczéíokhoz jól beosztott rendelő-intézetében
Pest, kis mező-uteza 33. sz. 1. emelet,
bemenet a lépcsőn, naponkint reggeli
7 órától 10-ig és délután 1 — 4 óráig.
Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várszoba.
Dijjal ellátott levelekre leggyorsabban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik.
2384(6-12)

Biztos szer fogfájás ellen.
Dr. PAYCHA-féle

Alveolar-fogcseppek,

egy nagy üveg ára 1 forint, egy kisebbé
50 krajezár.

Vipera-zsinórok.

Biztos szer torokfájás- s lényegesen torokgyik ellen.
Ily zsinórok a nyakra illesztetvék, a fájdalmaktól megóvja, s gyökeresen kigyógyitja.
_ Egy zsinór ára 1 ft. 58 kr. — Kriegcr A.
gyakorló tyúkszem-műtő, jónak elisert

tyukszemtapasza.
A tyúkszemek gyökeres meggyógyitásaért
jótállás biztosittatik. Egy nagy dobosz ára
ára 70 kr., egy kisebbé 35 kr.

Főraktár Magyarországra nézve:
Pesten, TÖRÖK József gyógyszerésznél a király-utezában.
2290 (4—6)

Genfi órák urak szám ara.
forint.
Ezüst henger-órák 4 rubinra . . . . 10—12
»
»
arany-foglalvánnyal
rugóra
1$
»
» 8 rubinra
15
»
» kettős-födéllel . . . . 15
»
v kristály-üveggel . . 15
»
» 15 rubinra
16
»
» finomabbak ezüst-köpennyel
20
»
» kettős-födéllel.... 18
„
»
» finomabbak 24
v
angol horgony-órák kristályüveggel
19
i!
horgony tábori órák kettdsfödéllel
.• • 24
• v valódi horgony-remontoirórak (kengyelénél fölhúzandó)
28
v
ugyanazok kettős-födéllel. . 85
»
remontoir-órák kristály-üveg. 30
»
horgony tábori rnmontoir-ór. 38
Arany horgony-órák 15 rubinra (3
számú arany)
40-—441
»
horgony-órák finomabbak
arany-köpennyel
50
»
horgony-órák kettős födéll. 55
»
ugyanazok arany-köpennyel
65, 70, 80, 90, 100— 120
»
horgony-órák kristály-üveg
és arany-köpennyel . . . 60»
rémontoir-órákarany-köp. 100 —
v
ugyanazok kettős-födéllel 130 —

Inga-órák.
Naponkinti felhúzásra
9, 10, 11
Hetenkinti felhúzásra
16, 20, 22
Ugvanazok óra- és féldránkinti
ütéssel
30, 33, 35
Ugyanazok negyed- s óraismétlőre
48, 50, 55
Havi regulatorok
28, 80, 32
Inga-órák pakolásáért 1 ft. 50 kr. számittatik.
iPF~ Kijavitások a legjobban eszközöltetnek.
$/tF~ Vidéki megrendelések a pénzöszszeg előleges beküldése vagy utánvét mellett gyorsan és pontosan teljesittetnek.
$gtF" Órák melyek nem tetszenének,
kicseréltetnek. IPF~ Órák, arany s ezüst
a legmagasb árig cserébe elfogadtatnak.
!PF"* Órássegédek, ai óramüvészetbeni
kiképzésre elvállalhatnak. Végül megjegyzendő : hogy az órák, arany- s ezüst láoczok
bunzirozva vannak.
2360 ( 1 - 6)
Ezüst óralánczok 8, 4, 5, 6 ft., hosszuk
7, 8, 9,10 ft.
3-mas számú aranylánczok 20, 25, 30,
35, 40Jt., hosszuk 40, 45, 50, 60 ft.
P I F * A. kijavításokért 5 évi jótállás
biztosittatik.

B

Eau de Lavande ambrée double, HouParázslevelek, csomagját 15 krjával.
Ugyanaz legfinomabb faj 18 kr.
bigaut-tól 2ft.50 kr.
Párolgóleveíek, csomagját 35 krjával. Lavender Water from Rímmel 1 ft. 50
Füstölőszalagok Plesse és Lubintól, kakr., 3 ft.
tulyáját 60 kr.
Esprit de Lavande au bouquet from AtFüstölő papírok Rimmeltől, 1 ft.
kinson 8 ft. 50 kr.
Virágfüst, üvegcséjét 35 krtól 1 ft. 40 kr.
Parfumes Vaporasiteur (Violette, Rose,
Eau de vie de Lavande 40 krtól 1 ftig.
héliotrope etc.) Ö ft.
Eau de Lavande ambrée double, PinaudAngol
füstölő eczet, üvegcséjét 1 ft.
tól 2 ft. 25 kr., 3 ft.
20 krral.
Eau de Lavande ambrée double FivérFranczia füstölő eczet, illatozó stb. 2 ft.
től, 70 kr., 1 ft. 20 kr., 2, 3 ft.
ö
Továbbá nagy választék füstöl 8 párolható lámpákban. 1, 2, 3,
4, 5 forintjával kaphatók.

ti
§3

5

S
a s

4, m

Vé ríessy Sándor,

angol-franczia illatszerkereskedésében a Venushoz,
K ristóftér 1-ső szám, Pest.

2358 (1—4)

Legfinomabb Pt>cco-, COSISÍO-. Souchang- és virág-thea,
Riim és Arak.

c

9

B

B35

•5
ti-

S
(8-4)

az idő a melyben alkalnitiiik van

2343

•

karácsonyi és újévi ajándékokkal kedveskedni
mely czélra figyelembe ajánlja:

KÁNT

Genfi érák hölgyek szamára.
Ezüst henger-órák arany-foglalv. 1 3 - 1 8
Arany-órák hölgyeknek 4 és 8 rub. 27—30
» ugyanazok zománczczal 34-86
» hölgyeknek arany-köp.. 36-40
» ugyanazok zománcz és
gyémánttal
42—48
» hölgyeknek kristály-üveg. 42—45
» kettős-födéllel 8 rubinra . 45—48
»
zománcz és gyémánttal. 58 — 65
Arany horgony-órák hölgyeknek 45—48
»
ugyanazok kristáíy-üv. . . 56—60
54—56
»
ugyanazok kettős-födéllel
»
ugyanazok zománcz és gyémánttal
70-80
»
remontoir-órák . . . 70, 80, 90, 100
»
ugyanazok kettős -föd. 100,110 -130
Ébresztők 5 ft,, órával 7 forint.

9

Szobafüstölö s egyéb illatszerek.

2

BRAUSWETTER JÁXOSML,
ki 12 évig a frank-, svei- M ü n c h e n b e n
czi óragyárakban, min- kitüntetéssel
den óramüvészetnek tit- megvizsgáltatott
kait és gépezeteit tulajóra-müvész.
dona tette.

Kartooni és újévi ajándékok.

fi
6JD

Szegeden

Lefaucheux-vadászfegyvereket

(3-4)

Részletes árjegyzék bérmentve.

2257

a váczi- és Deák Ferencz-utcza sarkán

S.

gazdagon felszerelt legújabb tárgyakból válogatott diszmü-raktárát.

Nagy választékban több szép czikkek zenemüvei ellátva ugymind: fénykép-albumok, ezivar-állyányok, berendezett varró-ládáeskák, irómappák. keztyütartók
stb., melyek felnyitás alkalmával meglepetésül a legszebb zenedarabokat játszák — valamint
több nagyobbszerü a párisi kiállítás alkalmával vásárolt különös szép Ízléssel kiállitott
porczellán virágvázák, látosatójegy-tányérok, ékszer- és illattartók és igen
nagyválasztékban báli legyezőket 1ft.50 kr., 2, 4 és 6 fttól kezdve 40 ftig.

* s - Különösen felemlítendő még * ^ «

az uj találmány szerint 3-mas aranynyal bevont (nem aranyozott) ezüst ékszerek u. m.
melltük, függök, karpereczek, medaillonok, gyürük és inggombok rendkívüli olcsó árakon.

Megrendelések a vidékről utánvét mellett pontosan eszközöltetnek.
jóféle s tisztaízlésü

kávé csak 2 ft. 80 kr.
Portori co kávé .
Arany-Java-kávé
Laguayra-kávé .

5

font

4_
ft.25 kr.
. 3ft.40 kr. PPlant-Ceylon
l y
kávé
ávé .
Cuba-kávé egész finom . 4 „ 5 0 »
3 80
Gyöngy-kávé egészfinom4 „ Í 5 ,,
4
továbbá:

Brasiliai rhum, egy pintl ft.,legfinomabb jamaikai-rhum, Pecco-virágés Souchong-theaj sardinák, mustár és sajt-féliek a legjutányosb áron
Pesten

'

Banhofer é s Jármay-nál,

a két szerecsen- és Laudon-utcza szögletén, 11-dik szám alatt
„_
Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett a leggyorsabban eszközöltetnek.
2*283 (8-12)

SW Bemenet a két szerecsen-utczába: a váczi-utról a marokkói
házzal szemközt.

Titkos

2346 (3 -12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat folytán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a néíköl, hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gátoltatnék, gyökeresen, biítosan és gyorsan gyógyít

Med. dr. Helfer Vilmos

Pest, király-uteza 27. sz. Medetzházban, 1-ső emelet, délelőtt 7—9-ig,
délután 1—4 óráig.
f j ^ - Díjazott levelekre azonnal
válasnoltatik, 8 kívánatra a gyógyHEerek is megkflldetnek.

(•._•

Tizennegyedik évfolyam.

51-ik szám

)

ZSEBKENDŐKET

vászonból, tucz. 5.50 krtól 15 ftig.
batisztból „ 6.75 „ 30
„
színes darabja 1.15 „ 2.51 krig.
Ajánl
2261(7-8)

Kertész és Eiscrt Pesten

TÍJRSCH F.

Pesten, váczi-utcza a „nagy Kristóf"
meliett.

Dorottya-utcza 2. sz., a „magyar király" czimü szállodával szemközt,
ajánlják a közeledő

karácsoni és újévi idény

Régi pénzeket

és mindennemű régiséget, drágakövet,
lovagló és nyeregszerszámokat ló takarókkal együtt, arany, ezüst és drágakövekkel kirakva, továbbá gyöngyöt,
szlneskövet, aranyat, ezüstöt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb áron.

Régiségek és természetiek
irodája,
Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épületben, 14. ez. a.,

tnsm

tekintetébúi dús tartalma diszmúáru-raktáruktt.
A külíoldön személyesen eszköílött vásárlásaink lehetségessé tevék ez idei karácson!'
kiálütáHainkat oly gazdagon felszerelhetni, hogy gyakorlati olcsó, ugy mint finom, a legkövetelóbb Ízlésnek megfelelő tárgyakban egyiránt remélünk minden igényeknek megfelelhetni.
Dús választékban találhatók nálunk meglepő kisr bbnemfl újdonságok a pipere-, dolgozó*
és iroasital számára; nagyobb, a bntorzat kiegészítő részeit képezó tárgyat, bál- és
pipererzikkek, ékszerek, dobányzoszerek, s a háztartás szakmájába vágó czélszerfl
ajándékok. Hasonló figyelemmel viseltetünk kitünö fegyvereit, vadász-, lovagló- és
utazó rzikkek megszerzése iránt, s különösen ajánljuk

Pest, deczember 22-én 1867.

legujabb és sokféle gyermekjátékainkat.

A legolesóbbra szabott ár minden egyen darabon szemlélhető.
Kimerítő czikkebrozatokkal, melyek minden kornak megfelelő ajándékokat tartalmúnak, szívesen szolgálunk.
írásbeli megrendeléseket, az ünnepek előtti nagy elfoglaltság miatt, idejekorán kérünk megtenni.
2366 (2—5)

f y

M P Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
gtatásnal csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Uppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollz«ile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 njkr.

hol egy nagy választékú raktár mindennemű
régiségek, rég! pénzek, gombok, övek
és mentekotokból a legolcsóbb áron, ugyizintén egy nagy raktár ásványok, lepkék, bogarak, nadarbörök, tojások,
t szemüvegek is találhatók. 2826 (2 - 4 )

G róf B e r c s é n y i

Biztos és gyors megölése

patkányok s egereknek,

(iiiggenbergcr Gyula

egy ca. kir. kiz. izab. patkány- és egér-irtó-szerrel
gy erty a-alakb an.

Egy darab ára 50 kr. a. é.

Valddilag kapható Pesten: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái,király-uteza
7-ik sz. — Beazterczebányán: Göllner H. — Brassóban: Gyertyánffy ésfiai—
Csáktornyán : Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J. — Eszéken: Deszáthy István — Győrött: LehnerF. — Jassenovában: Dedo/its J. — Kassán: NovellyA.
— Keszttíflyea : Wünsch F. — Kolozsvárit: Wolí J. — Logoson: Kronetter J
— N.-Becskereken: Nedelkoviis. — Orosházán: Gabovits Demeter. — Pápán:
Bermüller. — Poisjnybna: Scherz Fülöp.— Soborslnban: Franké A. —Sopronban: Pachhofer L. — Segesvárt: Teutsch J. B. ~ Tisza-Ujlakon: Roth Ign.
— Újvidéken: Schreiber F. — Varasdon: Dr. Halter A. -- Verócién: Bész
J. K. uraknál.
2291(5-6)

DISZMÜÁRUS
(Pesten, Doroííya-uícza 5. sz. a.)

a karácsoni ünnepek alkalmából
ajánlja

gazdagon ellátott és a diszműipar terén eddigelé
felmerült ízléses áruk raktárát, nevezetesen: fa,
érez és börncmüek, utazó, vadász, kényelmi és
pipereszerek; sétabotok, albumok, iró és női
munka asztalbeli eszközök stb.
Csak most érkezvén haza Parisból, reméllem,
hogy a franczia fővárosban személyesen tett választásaim a n. é. közönség tetszésével találkozni fognak.
W
Levélben megbízások gyorsan és pontosan teljesitteínek.
2359 (1—4)

ín

i2
', *mS*
1
'< ^ * >sS *-« (^
B
<S

:

OJ

\ & "

s
'O o

: ^ *

•
»«u

•:

"O

•;

B

^

•

t-

s

T3 M

^

!

'

J=
:
•-S ':

S§

ISi

ll

a©

•'8

•

k

Credit-sorsjegyek

Olajfestéknyomatn nagy és kis

Főnyeremény
Évenkint 4 húzás.
*OO,OOOft.LegkiLegközelebbi húzás
t sebb nyerem. 165ft.
január 2 kán.
E kedvelt sorsjegyek, általam készpénzfizetés mellett adatnak el napi árfolyam szerint
részletfizetésekre, egy 10 frankos majlandi sorsjegy ingyen hozzáadásával, u. m.
35 havonkintt részletfizetésre 5 ft. — kr. 18 havonkinti részletfizetésre 8 ft. 50 kr

KÉPES KALENDÁRIOM,

Mailandi eredeti sorsjegyek 6fljával,£ £ & ; íoftfo

m a g y a r é s n é m e t n y e l v e n s z e r k e s z t v e , melyből a múlt évben 15,000
példány kelt el.
Ara egy n a g y képes kalendáriumnak
- 5 0 kr..
,,
,, olajfestéknyomatu kis képes kalendáriumnak
. . . . 2 5 ,,

28

vagy 12 „
„
12 „ 50 „
Credit-sorsjegyre 3 forint 50 krajczár és bélyeglij 50
S darab IS ft. 50 kr., 10 darab csak 36 ft.

frank, első húzás folyó

(V

i deczember 16-án.

!#•" Társasjátékok: "WR

évnegyedenkint 4 ft.jáva! 2 0 darab minden ausztriai sorsjegyre, egy 35 forintos badeni sorsjegy hozzáadásával, 25 réazletbefizetéssul, magjegyzeadő:
hogy a befizetett pénz nem vész el
fgtT" Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljeeittetnek

KÁROLY JÓZSEF,

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpán Vasárnapi Újság: Egész évre 6ft.— Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 6ft.—Fél évre 3 ft.

5

pénzváltó-irodája Pesten, harniinczad-utcza, 3-dik szám alatt.

az istis-ik évre,

E naptárak béltartalma, az irodalom leghirnevesb KorypbHusai által van szerkesztve. Tartalmaz sok szép illu§tracziókat a koronázási ünnepélyről. Ó Felsége
a királyné, Benst és Miksa császár arctképeivel s a mexikói katastropha leirásával, ezenkívül jeleneteket a honvédéletb3l,s a m ^ y a r honvéd tábornokok arcéképeit; továbbá a kir. magyar minisztériumok, azok osztályai, kihallgatás) napok
s órák teljes útmutatóját. Pompís kiállításban, kapható f. évi nov. 1-tól kezdve minden
könyvárusnál, s alulirt kiadó-tulajdonos

2327(5-8)

ZSÍROS ISTVÁN,

kir. szab. kártyagyárosnál Pesten, 2 szerecaen-utez* 1-ső sz. alatt,
gpar Ajánlja továbbá Whist és magyar dupla kártyák legujabb kiadványait,
Ó Fehégelk s a miniszterek jól talált arczképeivel.

Kiairf-fnlaidonoa Heekenast Guszia*. - Nyomatott sajiH nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Miklós.

Lapunk jelen évfolyamát II. Rákóczi Perencz tése előtt odahagyá a kormányi és katonai körö- is volt, a legválogatottabb hazai és külföldi könyarczképével kezdettük meg: csatoljuk ehhez most ket. A magyarnak onnét üdvöt többé nem remény- vekkel; ott voltak az akkori leghíresebb hadtudoa magyar szabadságnak szintoly kitűnő hősét, lett; a keserűség poharát csordultig teltnek érzé, mányi, politikai, diplomatikai, államismei, országRákóczi leghivebb hive,' legbensőbb barátja — — s szilaj lelkében merész terveket kezde forralni. lászati, történeti és természettudományi munkák,
Ungvárral, az ifjú II. Rákóczi Ferencz kedves valamint a latin klasszikusok. Bercsényi lángfelSzékesi gróf Bercsényi Miklósét. A kuruez hadak
hires fővezére előkelő, erdélyi eredetű nemzetség- lakóvára, Munkács szomszédos; a két nagy ma- fogásu szellemét ily olvasmányokkal szerette terből származott. Nagyapja, Imre szakadt ki a Szé- gyar gyakran találkozott. Ekkor fejlett ki sírig- mékenyíteni, Volt a várban külön vegyészeti műkelyföldről, s mint Nógrádvár kapitánya báróvá, tartó, benső barátságuk. És Bercsényi felkölté a terme is; továbbá fegyver- és régiségtárai, s a
ennek fia pedig, I. Miklós, bányavidéki tábornok, nemesszivü ifjú fejedelem tűzlelkében ama szent vár alatt disz- és vadaskertjei stb. Ezt csak közeszméket, — a melyeknek mindaketten apostolai, benvetőleg emiitjük itt; ki mind erről, mind Bergróffá lőn.
csényiről — a magyar történelem e kétségkívül
Ez I. Miklósnak fia vala I I . Miklós, kinek s fájdalom, hogy martyrjai is lőnek.
egyik legérdekesebb alakjáról — bővebben akar
Felső-Magyarország
jobb
érzelmű
nemesséarczképét itt veszik olvasóink. Született 1664-ben.
olvasni: ajánljuk figyelmébe a „Rákóczi- Tár" II-ik
Gondos nevelését a nagyszombati egyetemen, majd gének — a kik Rákóczitól, Bercsényitől remélek
kötetét,
mely az ő Károlyihoz irt levelezését tarBécsben fejezé be; azután hg. Eszterházy Pál a haza ügye jobbra fordulását — gyülhelye volt
talmazza, s melyhez Bercsényi jellemzéséről, isekkor
Munkács
és
Ungvár.
Ez
utóbbi
akkor
élé
nádor udvarába adatott atyja által, hol ifjúsága
mertetéséről terjedelmes bevezetést
néhány évét tölté.
irtunk.
Hadi pályáját korán megkezdé,
1701-ben az Európát lángba
atyja és a nádor oldalánál, kivel a
boritni készülő spanyol örökösödési
budai ostromokban részt vett. A
háború kitörvén: Bercsényi eljöttlángeszü ifjú csakhamar kitünteté
nek hivé az alkalmat, nemzete mind
rendkívüli tehetségeit és apjától,
nyomasztóbbá lett sorsán enyhíöregapjától öröklött vitézségét, —
teni. Tanácsára Rákóczi alkudozáugy hogy Bádeni Lajos és Savoyai
sokat kezdett XlV-ik Lajos franczia
Eugen akkori nagyhírű fővezérek
királylyal, a régi bujdosó magyarokalatt a rendes hadseregben szolgálnak is, és Tökölyinek egykori pártván, a török elleni győzelmes hadfogójával. Azonban, mint tudjuk,
járatokban, 1692-ben már mint maLongueval a bécsi udvarnak fölfedó
gyar királyi huszárezredessel, s Szea titkot, — és Rákóczi april 18-án
gedvára főkapitányával találkozunk
éjjel elfogatott. Rabságra vettettek
vele, a magasabb hadvezéri tulajdona Vayak, Szirmay és Okolicsányi is.
ságokat nagy mestereitől jelesül elCsak a fő ügyrészes: Bercsényi metanult fiatal férfival, ki már ekkor
^
nekült szerencsésen. Ő ugyanis 1701.
egyszersmind aranysarkantyús vitéz,
aprilban brunóczi kastélyában időzcs. k. tanácsos és kamarás is volt.
vén, hirül vette Rákóczinak s tárAtyjától dús vagyon szállott reá:
sainak elfogatását, s megtudván,
a brunóczi és temetvényi uradalmak
hogy Uhlefeld vasasnémetjei az ő
Nyitravármegyében; ezekhez őszerzé
elfogására közelednek, hirtelenül
mint szegedi kapitány Hód-MezőLengyelországba illant.
Vásárhelyt és Makót, első nejével
Itt I I . Ágcst király — ki mint
pedig — ki a Homonnai gróf Dru1696-ban Magyarországonatörök elgeth-ek egyik végivadéka vala — a
leni hadak fővezére, bizonyosan jól
roppant terjedelmű ungvári uradalismeré a grófot — szívesen látta őt,
mat kapta, mire I. Leopoldtól az
terjedelmes jószágot adományozott
ungvármegyei örökös főispánságot
neki, sőt Du Héron franczia követ
is elnyeré. így lőn egyikévé az orunszolásaira nem vala idegen, XIV.
szág leggazdagabb, legtekintélyeLajossal szövetségben, Leopold elsebb főurainak.
len fegyvert fogni, s e végből fölhívta
Első neje — kitől Lászlófiaés
Bercsényit terveinek előterjesztéZsuzsa leánya maradtak — csakhasére. De a királynak Leopold zsoldmar elhala, és Bercsényi másodszor
jában álló első minisztere Beichling,
gr. Csáky Krisztinát, gr. Drasskovich
ellene volt a franczia szövetségGRÓF B E R C S É N Y I MIKLÓS.
országbiró, s előbb Erdődy bán öznek, s Bercsényit a császár követe
vegyét, ez igen művelt, de rang- és
Strattmann kezébe akarta keriteni. Midőn a
pompakedvelő nagyúri hölgyet vette nőül. Udva- fénynapjait; pezsgett benne az élet. Valódi nagy- gróf, Beichling megbízásából Teetakowba utazott
rát vele hol brunóczi kastélyában, hol temetvényi úri lak volt, pazarfénynyel bútorozva; még az volna diplomatiai értekezésre: a petrikowi erdővárában, de leginkább Ungvárit tartotta. Ide vo- ajtókat is selyem függönyök, a padlatot óriási ben hintaját Strattmann lovas csapata rohan á
nult ugyanis félre, midőn törhetetlen magyar lelke, keleti szőnyegek fedték. A nagy ebédlő-palota fa- meg; azonban a vitéz magyar keresztülvágta manemzetének soknemü zaklattatását, a sok törvény- lait 36 régi magyar király és vezér képei disziték; a gát a bérhad sorain, s a sűrűbe és azon keresztül
szegést, a bécsi udvar kényét, az országnak az többi termekben is szép olajfestmények és rézmet- egy szomszéd faluba menekült, melynek papja
idegen katonaság általi nyomorgattatását stb. szetek, melyeknek száma a várban 6—700-ra álöltönyt adott neki. így jutott ismét Varsóba, a.
többé nem tűrhetve, még a karlóczi béke megkö- ment. Bercsényi saját szobájában szép könyvtár

