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Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Peslen, (egyetem-utcza 4. sz.) megjelent és minden
könyvárusnál kaphatók:

az 1869. évre szóló általánosan kedvelt dús tartalmu

NAPTÁRAK
ugymint:

tEuftrtrter

für Kngnrn wnir
bon Ludwig Hevesy III. Safjrgang. $rei8 50

Határidő-naptár,
mindennemü hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők, orvosok, gazdatisztek,

üzérek és utazók számára. Kemény kötésben 1 ft. 20 kr.

M a g y a r n ö k

István bácsi naptára,
Tagyis családos házigazdáknak és gazdasszonyoknak, népnevelőknek, hely«
aégelőljáróknak, iparosoknak és földmivelőknek való képes-kalendárium.

Szerkeszti Majer István. XIV. évi folyam. Ára 50 kr.

Protestáns képes-naptár.
Szerkeszti Ballagi Mór, tanár. XV. évfolyam. Ára 50 kr.

Honvéd naptár.
A magyar nép számára. Szerkeszti Áldor Imre. II. évfolyam. Ára 60 kr.

Népzászlé-naptár.
A magyar nép számára. — Szerkeszti Áldor Imre. — Elsö évfolyam.

Ára 40 krajczár.

A magyar gazda

tárcza-naptára.
Szerkeszti Kégly Sándor. III. évfolyam. Kemény vászonkötésben 1 ft.

Jó barát.
Nagy képes naptár.

Szépirodalmi és ismeretterjesztő tartalommal, terjedelmes és pontos tiszti
névtárral, számos képpel. A hon minden lakója számára. Szerkeszti Réthi

Lajos. Első évfolyam. Ára 1 ft.
fgX-£^* ^ vásárok jegyzéke e kalendáriumokban egy miniszteri hivatalnok által a minisz-

terium hivatalos adatai szerint lettek a legpontosabban kiigazítva.

házi naptára.
Szerkeszti Beniczky Irma. — Első évfolyam. — Ára 60 kr.

L e g u j a b b

Buda-Pesti képes naptár
a magyar nép számára. — Szerkeszti Tatár Péter.

Kis gazdák naptára.
A magyar nép számára. — Megírta egy kisgazda. — Ára 30 kr.

Jnrisiís Márton
fiivó-gyárnok és nagyszerkovács^

PESTEN,

váczi-ut 14-ik szám.
Ajánlja magát mindennemü fúvó, szállitható kovács-
tűzhely, satuk, kovács-, lakatos-, kőfaragó-, réz-
inuves-szerszám, s minden az e szakba vágó munkák
elkészitésére, ugymint: üllők,siarv vagy láb-forrasz-
tásra és aczclozásra a lehető legolcsóbb árakért; nem
különben uj emeltyűket (Héber) készít és ócskákat ja-
vit. Pontos és szilárd szolgálatért kezességet biztosit,
ennélfogva kéri a nagyérdemű közönséget, hogy számos
megrendeléseivel őt megörvendeztetni sziveskedjék.
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Neue deutsche Zeitung für ürtgarn u. Siebenbürgen.
Vom 4. Janner 1869 an erschcint

im Yerlage von Gustav Heckenast in Pest,
(Universitatsgasse Nr. 4)

jeden Montag Morgens:

Die Neue Zeit
ein politisches Wochenblatt

mit einer illustrirten belletristischen Beilage.
Verantwortlicher Redakteur: F r a H Z

Pránumerations-Bedingnisse:
für Pest-Ofen mit Zusendung ins Haus oder Postversendung:

Vierteljahrig (Január—Marz) 1 ft. 50 kr.
Halbjahrig (Január—Juni) 3 „ — „
Ganzjahrig (Január—Dezember) . . . . 6 „ — „

C ^ " Es wird ersucht die Prünumerations-BetrHge an die gefertigte Zeitungg-
Kxpedition franco eiruusenden.

Gostav Heckenast's Zeitnngs-Expedition
(2—8) (Pest, Universitatsgasse Nr. 4.)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-utcza 4-dik szám alatt).

Tizenhatodik évfolyam.

K a z i n c z y F e r e n c z .

Tizedik éve már, hogy a.nagy nyelvújí-
tónak, ̂ odaírnunk halhatatlan érdemü refor
matorának születése századik évfordulóját
hálás kegyelettel üllte meg a z akadémia s
ve e az egész nemzet. Lehet, hogy a nyomott
pohükai es nemzeti viszonyok s a szabadu-
lási mulhatlan közeledésének érzete nem volt
natástalan az országszerte
tartott ünnepélyek lelke-
sebbé tételére; de tagadhat-
ian, hogy t i s z t4 n irodalmi*. «,
szempontból is nagy fontos-
sága volt a százados Kazin-
czy-ünnepnek s az eszmék,

T^t akuk°r V e r s b e» ésprózában hangzottak 8 a z

ünnepelt irodalmi érdemei
s irányai méltatásában s fr

^ l k ö v e t e n d ö i % Í

(1759-1831.)

! adhatunk keretül,midőn a nagy iró közkézen
í forgó öregkori arczképe helyett egy fiatalabb
; eveiből, 1791-ből fönmaradt arczképét mu-
' tatjuk be olvasóinknak.

Kazinczy Ferencz 72 évet élt; s ebből
60-at, irodalmi tanulmányokkal és munkál-
kodással foglalkozva. Mert mikor más még

r í % o Í
n versenyeztek,

a k n e m l e t tk

minden ^ „ . v u l t í t

sét, sem Kazinczy
munkásságának telje
rolását nem engedvén, mind-
két irányban csak vázlatot

K A Z I N C Z Y F E R E N C Z
(1791.)

egyszerü iskolás gyermek, ki a feladott lecz-
kén tál nem gondol könyvvel, ö már Író-
ságra készült 10, s valóban irt 12 éves korá-
ban. Atyjának szokása volt sokszor beszélni
egyetmást életéből s emlékeiből, s a kis
Ferencz mohón jegyzetté föl a hallottakat.
Alig tanult meg németül, már forditgatott s

már kitelhető gonddal. Isko-
lába járt Patakon, mikor

f első könyvecskéjét, egy uj
Kis Tükröt, az irodalmi kí-
sérleteknek örvendő édes
anyja kinyomatta (1775.
Landerernél, Kassán) s a
következő évben, mikor 17
éves volt a fiatal könyviró,
ugyancsak édes anyja még
a másodikat is: „Az ameri-
kai Podócz és Kazimir ke-
resztyén vallásra való té-
rését."

S ez időtől fogva, iro-
dalmi munkásságának csak
a halál percze vetett végett.
S irodalmi munkássága nem-
csak magában volt nagy,
fáradhatlan és terjedelmes,
hanem főként nevezetes az-
által, mert évtizedeken át
központja volt az összes
magyar irodalomnak, buzdi-
tója, vezére az íróknak, len-
ditője minden irányu mun-
kásságnak.

Mondtuk, hogy Kazinczy
Ferencz összes müveinek elé-
sorolásába nem is kezdhe-
tünk. Magok az egyszerü
czimek, tulhaladnák azon
tért, melyet e vázlatunk
elfoglalhat. Csak jellemezni
akarjuk nehány vonással e
roppant munkásságot s an-
nak hatását.

Kazinczy Ferenczet nem
annyira a géniusz teremtő
ereje, mely egyes remekmü-
veket alkot, mint az tette
nagy íróvá, hogy Ő a nyelv
művésze volt. S épen erre volt
a hazában szükség, inkább
mint egy genialis teremtő

6-ik szám.

Pest, február 7-én 1869.

Elöfizetési föltételek : a Vasárnapi Ujság és I
Csnpán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ftPolitikai Újdonságok eRjütt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.

t. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
Hirdetési dijak, a

•gtatasnil csak 7 krba számittatik. •
minden igtatás után 30 krajczár.

Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy
— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri

Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és llaasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9. - Bélyeg-dij kUlön
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erejü nagy iróra. A nyelvművelés azon rop-
pant mozgalmát, mely a mult század máso-
dik felében kezdődve, csak imént, szemeink
elött fejeztetek be,nem ö kezdette ugyan; ez
a halhatatlan érdem a nyelvtudomány terén
a Révayé s az irodalomén a „magyar nemes
testörség ifjaié'" — kikről maga Kazinczy
igy ir, egyikök, Báróczy életében: „Mária
Terézia a magyar nemes testörséget felállít-
ván, a megyék jelesb ifjaikat ajánlák belé.
Ezek elött, Bécsben, hol a tudományok s mű-
vészetek becsületre jutottak, új példák tüné-
nek fel, s Bessenyey, Báróczy és Barcsay
lőnek a nemzetnek ébresztői, tanitói és hal-
hatatlan diszei. E három ifjainkkal kezdő-
dött nyelvünk és literaturánknak egy uj
szaka. Azok, a kik későbben vétettek fel a
testörzök közé, próbálgaták erejöket, vágy-
tak megosztozni dicsőségükben. Báróczy nak
tanácslásai nélkül, kit Kisfaludy (Sándor)
még a seregnél ért, a nemzet talán nem vette
volna Himfyt, poesisünk e halhatatlan diszét."
Ez igaz, s nemcsak a szerénység mondatja Ka-
zinczy vál, hogy elháritsa magától a kezdemény
dicsőségét. De szintoly igaz az, hogy kevés-
sel azután ö vette kezébe a vezényletet, s lön
az izlés irányadója és az összes irodalmi mun-
kálkodás központja.

A debreczeni irodalmi kör vaskos és Íz-
léstelen ízlése ellenében ö határozott állást
foglalt s melegen és lelke egész hevével
támogatta azokat, kik akár a klassikusok,
akár a francziák nyomdokain haladva,a for-
mák szabatosságát s a nyelv finomságát tüz-
ték ki czéljokul. Benne a régi és uj kor köl-
tőinek s prózairóinak tanulmányozása által
korán kifejlődött a műérzék és izlés. Erezte
a sok ideig irodalmilag nem müvelt nyelv
ellapulásának s a szélesbedö fogalmi körök-
kel nem haladva, aránylagos elszegényülésé-
nek bilincseit, s mohón fordult a külföldi
példányok felé, hogy nyomukon bővítse és
gazdagítsa a nyelvet, simítván egyszersmind
a kifejezéseket s élénkítvén a fordulatokat.
E czélra legsikeresb eszköznek vélte a fordí-
tást, mint már Báróczyék is, s a mit az
idegen irodalmakból átültetett, azokkal ö
nemcsak külsökép akarta gazdagitni az
irodalmat, hanem belterjileg magát a nyel-
vet is. Innen sok, a mi erőltetettnek s idegen-
szerűnek tetszik nyelvében, de a mi mind a
formák és fordulatok gazdagítására és szépí-
tésére czélzott. „Gessner idylljei" az elsö
nevezetes lépés volt Báróczy óta a szép
próza terén s a „Bácsmegyei levelei", melye-
ket egy rég feledésbe ment német re-
gény után egészen szabadon s csaknem ere-
detivé téve dolgozott s „egy költött törté-
net"-nek nevezett, valóságos elragadtatást
szültek az izlés iránt fogékonyságra költött
olvasó világban. Rendre-rendre a külföldi
remekírók müveinek egész halmaza készült el
tolla alatt s rejlett fiókjában. A kiválasztás, me-
lyet követett,tanúbizonysága ízlésének:Sha
kespeare Hamlet-je mellett Weber „Vak lan-
tosát" és Göthe„Stella"-ját forditotta, melyek-
ben már mint kész prózairó jelenik meg, s
mint Toldy megjegyzi: „főleg Stella könnyü,
életszerű, jelleinzetes nyelve, kortársaival
összehasonlítva, valóságos anachronismus."

Maga munkásságával megalapítván hirét
s tekintélyét az irodalmi körökben, eljöttnek
látta az időt, hogy az összeható munkásság
s egymásra való kölcsönös hatás által iro-
dalmi központ teremtéséhez lásson. Ezt egy
bírálati közlöny által vélvén legsikeresebben
elérhetőnek, 1787-ben Bacsányi és Baróti
társaságában meginditotta a „Magyar Mu-
zeum"-ot, melyből 1788-, 1789-, és 1792-ben
összesen nyolcz rész jelent meg. A közönség
sem fogadta részvét nélkül; de a szerkesztők
közt csakhamar meghasonlás támadt. Az ön-
fejű és erőszakos Bacsányi egészen lenyű-

gözte a gyönge és önállás nélkül Bárótit,
s Kazinczyn uralkodni nem birván, ez, hogy
a kellemetlenségek elől kitérjen , visz-
szavonult a társaságból s maga kezdé új
folyóiratot, az „Orfeust." Kazinczy mindket-
tőben számos prózai és költöi darabot adott;
terjesztve az izlést, gyakorolva a józan kriti-
kát s küzdve a nyelv- és irodalombeli meg-
újhodás eszméi mellett a csökönyösség el-
lenében.

A balsors ugy akara, hogy a Martinovics-
féle összeesküvésbe ö is belebonyolódjék. A
forradalmi káté vele is közöltetett. Ha nem
is tevékeny részes, tudója volt a dolognak.
1794 végén ö is elfogatott. A Martinovics
összeesküvésről külön czikket közölvén la-
punk s egyidejüleg Kazinczy érdekes fogsági
naplója közlését is megkezdvén, felesleges
e pontnál tovább mulatnunk. Előbb halálra
ítéltetvén, itélete majd kegyelemből várfog-
ságra lön változtatva s egy ujabb kegyelem,
6 és fél évi fogság után 1801. junius 28-án
adta vissza szabadságát.

| Nyugalom és boldogság után epedve,
j azt magában s egy szeretett körben kereste
| és találta fel, s abban — mi lelkének leíjföbb
| éleménye volt: a munkában, melyet viszont
| két nemes ösztön sarkalt: használni s halha-
tatlan hirt nyerni. Ez utóbbi ösztönét sem
tagadta, nem rejtegette. Kissnek, ki egy

I szép versében irá neki, hogy részéröl halha-
i tatlan hirre nem számit, nem is vágyik, —
már 1802-ben, az alvilágból alig menekülve

| s ki sem heverve még a börtön törődéseit,
ezt felelte: „Nekem pedig, édes barátom, az a
halhatatlanság az egy bálványom, a mely
elöl te futsz. Csak ez legyen enyém, örömest
lemondok az élet minden örömeiről, örö-

J mest tűröm az élet minden visszás eseteit!"
Boldog családi köre, — 1804-ben nőül

vevén gr. Török Sophie-t s isten gyermekek-
Ckel ajándékozván meg, kiken szerető szive hö
szenvedélylyel függött, — nemcsak el nem
vonta öt az irodalomtól, söt elevenebbé, ru-

j gékonyabbá s fáradhatlanabbá tette lelkét
i és munkásságát. A nulla dies sine linea nála
i szó szerint valósult. A telő évek új és új
i munkákat hoztak töle. Forditotta Shakes-
i pearet,Göthet, Wielandot, Moliéret, Sallustot,
Lessinget, Ossiánt, Gessnert, Rochefaucauld-t
stb. stb. Irt és pedig kitünö gonddal s finom

| izléssel, eredetit: lyrai költeményeket, az uj
és a régi formákban, elmés és gyöngéd epi
grammokat, s epistolákat, melyek mindenike
egy darab irodalomtörténet vagy aesthetika.
„Hcliconi virágai," „Egyvelege* fordításai,"
„Heliconi berke," „Tövisei és Virágai,"meg-
annyi becses, izléses, müvészi adalék egy fej-
lődő s gyorsan és őáltü la fejlesztett irodalom-
hoz. 1814-ben összes müveit kezdte kiadni,
„Szép literatura" czim alatt. Valóban, egész
irodalom. A kilencz erős kötet, a mi megjelent,
közel sem meriti ki egész munkásságát a szép-
irodalom terén,eredetiben és műfordításokban.
Ellenkezőleg, csak igen csekély része annak.

S a mit e kötetekben és azonkivül ki-
adott, s a mi müveket irt és forditott, azok
mind összevéve is csak kisebb részét teszik
tulajdon képi érdeme s munkálkodásának.
Ez, nézetünk szerint leveleiben van. Köz-
pontja az összes irodalmi életnek, rendes
levelezésben állt annak munkásaival, kora
jeleseivel. Csak egy-egyhez ezek közül, egy
Dessewfiy Józsefhez, egy Szentgyörgyihez,
egy Kis Jánoshoz, Kisfaludy Károlyhoz és
köréhez, stb. kötetekre mennek levelei. Köte-
tekre ismét azon egyesekhez, kiket az irodalmi
térre buzditni, azon vezérelni, tanácsolni,
azon megtartani és szilárdítani kellett. S e
levelek, bár a sziv és az egyéniség minden
lapon és minden sorban ott van bennök, nem
üres fecsegések vagy baráti ömlengések, —
hanem élet, irodalom, eszmék, tanulmány,

».»»» .

kritika, vitatások, vagy leirás és ismeretek
(mint a gyönyörü Erdélyi levelekben) —
majd serkentés, buzdítás — mindenütt s
mindig: a mire épen szükség volt! E levelek
hatását megmérni, megbecsülni lehetetlen.
Csak ha meggondoljuk: mennyi lappangó
talentumot hozott napfényre az ö mindenre
kiterjedő gondja, mennyi eszmét tisztázott,
mennyi munka keletkezését segitette elö, s
ha számba veszszük, mint haladt, fejlődött,
gyarapult irodalmunk azon három évtized
alatt, mig irányadója ő volt: fogjuk sejteni,
érezni, méltányolni hatása ép oly terjedel-
mes mint jótékony voltát. Törekvése nagy
volt: gondolatokat s müérzéket költeni a
nemzetben, tágasbitni szellemi látkörét, — ez
az egyik; alkalmassá tenni a nyelvet a meg-
szélesbedett eszmekör minden árnyalatainak
szintoly szép mint helyes kifejezésére, — ez a
másik a mit ö elérni törekedett, s a mit,
részint maga, részint az általa buzdítottak
és vézérlettek munkássága által el is ért.
„Nekem — ugymond élete késő estveléröl
visszatekintve pályájára, — elég érdemem
volt megtisztitani a műveletlen telket, hogy
az istenfiak szabadon futhassanak rajta." —
O, mint Petőfi oly szépen és igazán mondja
róla: „félszázadig tartá vállán,mint Atlás az
eget, a nemzetiségnek ügyét" — mely akkor
kizárólag az irodalom ügye vala. A nyelv-
újítás, melyet meginditott s hatásával keresz-
tülvitt, a legnagyobb szellemi vívmányok
közé tartozik. S ha müvei mint müvek nem
élnek is örökéletet, egész munkája s hatása
örökéletü maradand.

Tengerparton.
(Skótország, Portobello 1866. junius.)

Tengerparton sétálgatok egymagám,
Honi nótát fütyörészget ajakam
S míg két lábam a homokban andalog,
Messze-messze-messze földre gondolok.

Édes hazám te forogsz az eszemben, —
Rég ideje, hogy hirod' sem vehettem,
Szellő, madár, magas égi csillagok
Ti rátok is mind hiába' hallgatok.

Pedig itt o ködös tájon maholnap
Vége .van az örök kedvnek, mosolynak.
Hej hazulról csak egy árva levélke
Én istenem mi mindennel felérne!

Mi könnyü volt elbúcsúznom, elválnom!
Felhő ha volt, mosolygó volt orczámon,
S bár egy-két szem könyben úszott: indultam
S rózsaszínre jövendőmet rajzoltam.

Mások kedvét panaszimmal rontsam-é?
Hogy nem leltem, a mit vártam, mondjam-é?
Nem panaszlok; — egy bús nóta hanginál
Megpróbálom elfeledni, a mi fáj.

Panaszomat úgy sincs, a ki értené!
Bánatomat úgy sincs, a ki érzené!
Te tudod nap, a ki jársz-kelsz, sugárzol,
Hogy az ember ember marad akárhol.

En is tudom, do bárhol is keresem,
Irt sebemre nem találok soha sem, —
Csak egy délre szálló szárnyas madár szól:
— Te csak te! de mi lesz szegény hazádból!?

Dömötör János.

A skót szombatnap*).
Hetedik nap, az Urnak napja,
Nagy, szent ünnep, istentől adva;
A miről az irás, próféták
S apák hite élő bizonyság.

Hetedik nap. Szép üde, fényes,
Mikor még a fűszál is érez,
S vizek felől a szellő szállván,
Édes hüset hoz lenge szárnyán.

*) A skótoknál semmi egyéb ünnep nincs a vasárnapon
kivül, de azt nemcsak hogy ó testamentomi szigorral ülik
meg, hanem miig a nevet is átvették az ó testamentumból,
hiván azt Sabbath-daynek (szombatnap), az angol Sundey-
töl megkülönböztetve.

S az utczákon nagy, néma csend ül.
Egy járó nincs, egy hang se csendül:
Mintha ottkint alakot nyerne
Mely belül ur: — a lélek csendje.

Egyszerre csak a hallgatásra
Zendül egy mély harang zugása;
S száz csendül és csilingel aztán,
Az Ur házába hivooratván.

S a nép ömlik szép uj ruhába',
Ott van mindenik kis bibliája;
Egymás kezét ott fogva mennek
Mind, az apa s a piczi gyermek.

b fölzeng a zsoltár, szép, magasztos,
A sziv lángja egekig csapdos;
Ez volt, ez a dal, melyet zenge
A vértanu ősöknek serge.

Es az imának szava mint kél,
Erős isten, gyermekeidnél;
Hozzád uram, ki haliád, láttad
Szent esküjét a Covenunt-nnk.
>s> ha megzendülne a magosban
A végitélet küvtjo mostan:
Egész népet az ür, ki itél,
Ott találná oltár tövénél.

Nép, mely tud imádkozni ekkép ,
S átfogni hittel egy nagy eszmét,
Napfényben, vészben mely összetartsa:
El nem veszhet semmi viharba'.

Baráth Ferencz,

A fehér keresztnél.
(Az 1849-diki fegyverletétel idejéből.)

(Vége.}

Másnap megindultunk Arad felé. Ez út
nyomoruságáról elég legyen annyit megje-
gyezni, hogy folytonosan koplaltunk s éhez-
tünk, mert győzőink semmi ennivalóról sem
gondoskodtak számunkra, mig ellenben ők
magok mindennek bőségében úsztak. A szil-
vaérés ideje kezdődött; a hol keresztül vonult
a sereg, honvédeink az útmelletti oláhok
kertjeibe beugráltak, s a mint lehetett, né-
hány félig ért gyümölcsöt szedegettek. E
mütét azonban sok honvédéletbe került,
mert a románok már ekkor jól tudván, hogy
ártalmatlanokká vagyunk téve, a szerencsét-
leneket dorongokkal rohanták meg s halálra
verték agyon egy pár szilva miatt, melylyel
az éhhaláltól akarták éltüket megmenteni.

íly folytonos éhezés s annyi baj között
végre Aradra értünk, hol a tisztek számára
a „Fehér kereszt- vendéglőnek két emelete
lön fogság helyiségéül kijelölve.

A velünk valo bánásmódból következ-
tetve gyanítottuk, hogy jövőnk egyátalában
nem kecsegtető, habár azt mindeddig homály
födte. A mellénk őrül rendelt olasz vadá-
szok biztatását, kik velünk rögtön barátsá-
got kötvén, arra unszoltak bennünket, hogy
szökjünk, nem vettük igénybe. Hova is szök-
tünk volna? s mi legfőbb, honvéd egyenru-
hánál egyéb öltözetünk nem lévén, abban
azonnal felismertek és elfogtak volna ben-
nünket.

Fogságunk eléggé keserves volt; a mos-
toha bánásmódot s az éhséget annál fájdal-
masban kellett viselnünk, minthogy m i a
csatában fegyveres kézzel elfogott császári
tisztek iránt oly lovagiasan s nagylelkűleg
viseltük magunkat, minden kényelemmel s
Jó élelmezéssel ellátván öket, miszerint közü-
lük nem egy akként nyilatkozott, hogy ellen-

^ P 1 ^ b á n m v a lódi túlzás. Fájdalom, ezt
kevésbbé viszonozták ez alkalommal; a

tettek velünk, mindössze annyi volt,
liogy egy kis száraz kenyér maradékba ré-
szesítettek.

Nem hallgathatom el, hogy két tiszttár-
samat kik elkeseredésükben honfi fájdal-
muknak egy kissé hangosabb kifejezést me-
részeltek adni, mint aljas gonosztevőket
megbotoztatták.

Megemlítésre méltó még az is, hogy azon !
osztrák tisztek, kik egykor foglyaink voltak,
s kikkel mi oly jól bántunk volt, most a fog-
ságban találkozván velünk, a tőlünk vett jót,
sőt az ajándékozott életet is gunynyal, lené-
zéssel viszonozták.

Nem is maradt e rémes napokból más
kedves emlék, mit f olemlitni lehetne, mint az
aradi polgárok nemeslelküsége, kik minden
viszonyok között lelkes védői maradtak a
szent ügynek, még bukása után is. — Ott
lézengtek ez áldott emberek a főtéren szün-
telen, a „Fehér kereszt" fogadó emeletén
függvén szemök folytonosan, hóna alatt mind-
egyik egy-egy batyut hordván, a kapu és
épület előtti öröknek jószívűségét lesve,
mikor engedik majd meg, hogy a honvéd-
tisztek által lebocsátott madzagra a maguk-
kal hozott holmit ráakaszthassák. Volt azon
csomókban enni s inni való, volt fehérnemü
is, meg egy levélke, melyre leginkább biz-
tató s vigasztaló szavak voltak íoljegyezve,
és pedig majd mindegyikén e szavak: „nincs
még vezzve minden, áll még Komárom:'

Az én jólelkü házigazdám, egy német-
ajku szitásmester, — kihez hasonló németet
adjon az isteni végzet sokat e hazának; fáj-
dalom, hogy nevét elfeledtem, — szintén meg-
jelent e helyen, s midőn engem az ablakon
bekötött fejjel megpillantott, s látta volna,
hogy nehéz sebem lehet, oly keservesen sirt
a szegény jó ember, majd hogy a szive meg
nem szakadt; elhozta aztán mindenét, a mije
csak volt otthon, s én azt hü bajtársimmal
együtt mohón elköltöttem.

Harmadnap reggel levezettek bennünket
az aradi főtérre, a hol két sorban felállittat-
tunk s Haynau szemlét tartott felettünk.

Ekkor láttam ez embert először s utószor.
Egy pillanat elég volt, hogy meggyőződjünk,
miként nem közönséges emberrel van dol-
gunk; sovány hosszu alakja, részvétlen hideg
arcza, s másfél arasznyi szakállal kitoldott,
alácsüngö bajsza, visszataszító hatást, borza-
dályt költött fel minden jól érző kebelben.
A boszu politikája tapintatosabban nem is
szemelhette volna ki emberét.

MayÍI au tehát szemlét tartván felettünk,
mindegyikünket jól megnézett, mintha csak
keresne köztünk valakit; soknak a nevét is
megkérdező, majd mindnyájunkhoz intézett
egy-egy barátságos biztatást, mi abból állott,
hogy mind jók leszünk akasztófa díszletének.

Ö excellencziájánaki eme biztató szavait
jól hallottuk, de nem hittük el, kivéve a mel-
lettem álló pátert, ki midőn meghallá e biz-
tatást, egész testében remegni kezdett, s mi-
dőn hozzánk ért a gyözelmes rémúr, térdre
esett előtte, s miután németül nem tudott,
magyarul beszélni pedig nagy bünnek tart-
ván, ekként tört ki kétségbeesve latin nyel-
ven: „Illustrissime domine! ego nihil male
feci, inriocens sum, evactus autem eram ad
militiam venire et orare pro rebellibus; dig-
netur mihi clementissime veniain. donare!"
azaz: ,,méltóságos uram, én semmi roszat
sem tettem, ártatlan vagyok, s kényszerülve
valék a hadsereghez jönni, a lázadókért imád-
kozni; méltóztassék nekem a legkegyelmesb-
ben megbocsátni."

E tragikomikus jeleneten mindnyájan
nevettünk, sőt maga Haynau is, kinek arczán
a kedélyesség semmi nyoma sem látszott, el-
mosolyodott . . .

Az egész szemle nem volt más, mint a
honvédtisztek megalázása a leggyöngédte-
lenebb modorban. A lánczra vert oroszlán
orrát szalmaszállal is lehet piszkálni.

E szemle alatt egy őrnagy élőnkbe lépett
s egész ünnepélyességgel tudtunkra adta azt,
mit eddig elhinni sehogy sem voltunk haj-
landók, képtelenségnek tartván, hogy t. i.
mindnyájan, kivétel nélkül azok, a kik ezelött

a császári hadseregben nem szolgáltunk,most
az osztrák hadseregbe fogunk besoroztatni,
mint valóságos közlegények.

Ez volt a végső, de egyszersmind a leg-
érzékenyebb csapás; jól tudták, mivel kell
elevenünkre tapintani, mi fáj nekünk leg-
jobban.

i Még az nap délután 3 órakor levezettek
i a főtérre és ott mindnyájunkat 3 sorba,
! négyszögben felállítottak. A négyszög köze-
'•• pén egy kövér vértes ezredes járkált, ki ma-
gyar lehetett, legalább nyelvre, mert oly

• tisztán beszélte nemzeti nyelvünket, mint mi,
ekép szólván hozzánk:

: ' „Jól tudják önök, hogy hadifoglyok. Egy
i megsemmisült forradalmi sereg tisztei önök,
| kikre a törvény egyszerüen halált mond; de
| ö Felsége a dicsőén uralkodó császár önök-
nek kegyelmesen megbocsát; életét meg-
tartja önöknek s mindnyájukat saját vitéz
hadseregébe soroztatja. Ha jól viselendik
magukat, mire bízvást számit ö Felsége, mi-
után tévedésüket belátni elég alkalmuk volt,
azon esetre nem lesz önök előtt elzárva az
út, hogy az altisztség minden fokozatára al-
kalmaztassanak. Most pedig mindegyikük
tartsa fel jobb keze három ujját és mondja
utánam az esküt."

Ezzel feltartottuk három ujjúnkat, de
ezen kierőszakolt esküt senki sem hangoz-
tatta.

„Felette sajnálnám, ugymond a törzstiszt,
ha szigorubb rendszabályok alkalmazása igé-
nyeltetnék." S ujolag elkezdte az esküt mon-
dani, de ismét nem mondta utána senki.

Az ezredes folytatá: „tudatnom kell önök-
kel uraim, hogy nyilt utasításom van mind-

j azokat, kik az eskü tartalmát utánam mon-
dani vonakodnak, megbotoztatni.'-

A hozzánk magyarul s eléggé érthető
szavakkal szóló ezredes eme komoly figyel-
meztetésére mindnyájunkon hideg borzon-
gás futott végig; a megbotoztatás lealázó
gondolatától, nem tagadom, mindegyikünk
irtózott. Az ezredes figyelmeztetése teljes si-
kert aratott, hangzott az eskü, félt abból
mindegyikünk egy szótagot is elharapni.

Ezekután mindnyájunkat besoroztak;
egyiket erre, másikat arra, mindenkit illető
ezredéhez szállitván.

A fehér keresztnél való beszállásoltatá-
sunk örökre emlékezetes marad előttem.

Dr. Sikor József.

A Martinovics-pör 1795-ben.
Az eszmék természetében fekszik, hogy

mint a vizbe dobott kő a viz-tükört, mind
szélesebb és szélesebb körökben mozdítják
meg a kedélyeket. Az anyagi és erkölcsi
világban a hatányok ugyanazon törvényeket
követik.

A tizennyolczadik század végén, az eney-
clopaedisták s bölcsészek müvei által előké-
szítve, a levegő tele volta forradalmi eszmék
villanyanyagával. De a franczia forradalom
nagyszerü lökésére volt szükség, hogy az
előrekészitett téren a mozgalmak kitörése
siettessék. Francziaországban a dolgok régi
rendé fenekestől felfordult. A rohanó áram-
lat elsodorta a trónt, vérpadra vitte a királyt
és királynét s halomba döntötte az aristo-
kratia hatalmát. A szabadság és egyenlőség
eszméi proklamáltattak s jogosultságukat
vérrel irták föl a történelem táblájára. Az
ó-világ demokratiája, miután majd tizen-
nyolcz századon keresztül sehol sem juthatott
érvényre, a hosszu elnyomatásnak s lefoj-
tásnak megfelelő erejü visszahatással tört
ismét utat magának s erőszakkal foglalta el
a helyet, mely őt a természetjog törvényei
szerint békésen illette volna meg.
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Iserlohni ujonnan fölfedezett csepegőkő-barlang.

Az uj, bár tulajdonkép az emberiséggel
egykoru ősrégi eszmék ellen a hatalom bir-
tokosai egész Európában hatalmasan fegy-
verkeztek. A kitörés szinhelyén, a vulkán
krátere körül nem tehették semmit, de a
távolabbi helyeken ugyancsak készülődtek,
hogy bedugják a kráter nyilását, vagy leg-
alább meggátolják, hogy uj kráterek nyilja-
nak épen az ő lábuk s ülőhelyök alatt is. De
a szabadság eszméi, mondám, a levegőben
voltak, s a megrázkódtatást, közel és távol,
kisebb vagy nagyobb mértékben, az egész
társadalomnak meg kellé éreznie.

Magyaror-
szágb an az áta-
lános okokon
kivül] egy kü-
lönös történeti
tény is előké-
szitette a ke-
délyeket, bár
ép en az egy-
szersmind el-
térő irányt is
adott a szabad-
sági törekvé-
seknek. Értjük
II. József ural-
kodását, mely
épen akkor érte
végét. IL József
demokrata csá-
szár volt, a mi
elég különö-
sen hangzik, a
XVIII. század-
ról szólván. —
Szemben egy
aristokratikus
alkotmánynyal
s szemben egy
nemzetiség tör-
ténelmi jogai-
val, a demokra-
tia nivellirozó
hatalmát akar-
ta zsarnoki kéz-
zel megkísérte-
ni. Nem elsö s
nem is utolsó
jelenség a vi-
lágtörténetben,
hogy a szabad-
ság a zsarnok-
ság eszközeihez
nyul. ö Ma-
gyarországon,

melynek alkot-
mánya a ne-
messég aristo-
kratai előjo-

gain alapult,
mindent egyen-
lővé akart ten-
ni s ezzel maga
ellen lázította
a nemességet,
mely a tulaj-
donképi nem-
zet volt. S a

sal maga semmisítette meg ugy is megbu-
kandó müvét, visszavonván tiz évi egyedural-
kodása alatt kiadott rendeleteit.

íly hatások ellenében a visszahatás el
nem maradhatott, s a megmozdított testek
természete szerint, még az ok megszüntével
sem térhetett vissza pillanatilag a nyuga-
lom. A József-féle kisérlet még nagyobb
becset kölcsönzött az ősi alkotmány-adta
jogoknak , melyek általa kétségbe vonat-
tak vala, s nehogy a kisérlet ujra ismételtes-
sék, rendszabályokra volt szükség. A nemzet
nagy zöme, áthatva az ősi alkotmány-adta

A Martinovics-összeesküvés fája.

tötte a
donképi

tenni
a g 7 T ágf>volt Az

maga ellen köl-
ÍSmét a *ít."egyenlőség bö -

II. Lipótot megkoronázó 179"/'ki ors
ülé iránya ez volt A

^ k bcselmi eszméje nevében izent hadat az alkot-
mányosság és nemzetiség erős érzelmeinek.
Czéljának eszközei miatt kellé megbuknia.
A már-már törésre került bonyodalmat a
császár halála oldotta m e g ; s ő, nemes kedé-
lye sugallatára, költőivé és tragikussá tette
bukását, midőn halálos-ágyán egy tollvonás-

M o s t k ö z b e a f r a n c z i a f o r r a ( k l o m g

a aemokrat eszmék, mint mindenüvé,Magyar-
országba is behatottak. Kivált a miveltebb
elméket, a fogékonyabb kedélyeket s a böl-
csészi szellemeket hatalmasan megragadták,
rapok, irók, tudósok, s némely könnyebb szö-
vetü ugynevezett „szabad-szellemek" voltak
áthatva általa, vagy szegődtek zászlai alá.

A szabadkőművesség meglehetősen el volt
terjedve s több helytt voltak páholyai az or-
szágban.

De a nemzet óriási többsége meg volt
elégedve a törvényes vívmányokkal s nem-
csak nem kivánt többet, de aristokratai haj-
lamainál s szelleménél fogva irtózott a demo-
kratia, terjedésétől. Igy a szabad szellem két
különböző irányt vett az országban. A több-
ség a régi alkotmány fentartásával kielégítve
érezte szabadságvágyait s egész törekvése
oda irányult, megóvni azt a bécsi udvari
politika túlkapásaitól. A kisebb rész egyen-

lőséget s demo-
kratiát akart;
de jóformán

csak elméleti
emberekből ál-
lott s az esz-
mék egyszerü
terjesztésének
terén maradt,
egész cselekvő-
ségét a társa-
dalmi tér szük
korlátai közé
szorítván, fel-
forgatási szán-
dékok nélkül.

De a bécsi
kabinet-politi-
ka ebben is bő-
ségesen elég

veszélyt látott.
A jóságos IL
|Lipót, rövid
uralkodás után
őseihez költö-
zött s az ab-
solut hajlamu
Ferencz foglal-

' ta el helyét. A
kormány élére
Thugut minisz-
ter emelkedett,
ki a franczia
eszmék áram-
lata ellenében
a merev abso
lutismust tar-
totta legjobb
gátnak, s az esz-
közökben sein
volt válogatós.
A titkos rend-
őrség és a bakó
voltak legked-
vesebb eszkö-
zei. Amazzal be-
hálózta az egész
országot, emezt
a háttérben ál-
litotta fel, hogy
várja áldoza-
tait. A titkos
rendörök be-

. csúsztak a hi-
vatal-szobákba
(holakkor igen
tisztes állást

foglaltak el,) a tanácstermekbe, magán há-
zakba, a társaságba, a szabadkömivesi páho-
lyokba is.

A szabad szelleműek már ez utóbbi
helyen sem érezve biztosságban magokat,
egy saját titkos társaság szervezését tartot-
ták szükségesnek, melybe csak biztos embe-
reket vegyenek föl, hogy fölfedeztetéstöl ne
kelljen tartaniok s bizton terjeszthessék, bár
békésen s a tettre időt várva, eszméiket. E
titkos társaság, mely majd fejéről a Martino-
vics-összeesküvés , majd eszméi irányzatáról a
magyar Jakobinusok nevén emlittetik, bár

- (Azok, kiknek nevei alá vannak húzva, szabadon bocsáttattak.)
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részvevői nem fölötte nagy számmal voltak,
mégis némi elterjedést nyert az országban.

Keveset arra, hogy tetthez nyulhasson,
vagy arról csak komolyan gondolkozhassak
is, de eleget arra, hogy fölfedeztessék. Föl-
fedeztetett. S részvevői 1794
gattak.

E részvevőkkel kell mindenekelőtt meg-
ismerkednünk.

Martinovics Ignácz apát volt a demo-
kraták titkos társulatának feje. Pesten, pol-
üári családból született. Gyönge ifju volt
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széles eszmeköre, élénk irálya, őt jeles politi-
kai iróvá képesitették, miről egy pár röpirata
fényes bizonyságot tett. Egyik, a „Magyar-
ország állapotáról" czimü, a magyar demo-
kraták prograinmjául tekinthető. Atalános

végén elfő- \ elvek s az új demokratia tanainak fejtegetése
után a magyar alkotmány és kormányzat
átalakítása iránt, a felső és>alsó ház szerve-
zete, a főpapi birtokok állami kezelése, a
közteherviselés, az igazságszolgáltatás re-
formja, faz atalános hivatalviselési jogosultság,
az ipar és művészetek emelése s hasonlók
iránt találunk benne, korát sokban tulhaladó

meg-Hamar
élettől, annak
korlátoltsága

tanul-

eszméket s fejtegetéseket.
Szentmarjai) Ferencz, b. Orczy László

alkanczellár magán titkára, még csak 25
éves, tüzlelkü s mivelt szellemü ifju volt;

még, midőn papi életre szánva magát, a fe-
renczesek szerzetébe lépett,
bánta lépését s a szerzetesi
szigoru fegyelme s lélekölő
miatt hamar elidegenedett. Vigaszt a
mányban keresett. De nyűgeit tűrhetetlennek j deli külsejü, büszke, délczeg lelkü, s a XVIII.
érzé, kivált midőn tudomására jött a budai század nagy Íróinak tanulmányozása által
zárda (hol lakott) titkos pincze-börtöneinek, erösbült szabad szellemü,
hol a fegyelem ellen vétő társat a barátok , Ezek négyen alapitották a magyar de-
sokszor évekig vagy holtig is elzárva sa- | mokraták titkos társulatát. Szervezete az or-
nyargatták. Ez iszonyu visszaélést, mihelyt j szag négy kerülete szerint ágazott el, s Haj-
tudomására jött, azonnal feljelentette II. | nóczy a pesti, Laczkovics a debreczeni, Szent-
Józsefnek, kitöl aztán, nehogy elöljáróitól marjay a kassai kerület igazgatóságát vál-
üldöztessék, s maga is a rémitő helyre jus- lalta el; a dunántúliéra magokhoz vették gr.
son, engedelmet nyertLembergbe átköltözni, i Zsigray Jakabot, egy nagyurilag növelt,
Itt az érsek által feloldoztatva szerzetesi kö- j fényes társaságokban torgott, de élvezetekbe
telekéitől, a világi papok közé lépett, s elöbb merült, elvtelen fiatal embert. Az egésznek
mint magán nevelő, majd mint nyilvános
tanár müködött. 1790-ben Lipót királynál
udvarolván, ez annyira megkedvelte, hogy
udv. tanácsossá és saját physicai muzeuma
igazgatójává tette. Söt diplomácziai küldeté-
sekre is használta, s nevezetesen X\ I. La-
jos királyhoz Párisba küldötte, hol alkalma
volt a jakobinusok fejeivel megismerkedni;
eljárt gyülekezeteikbe, s beszivta szabadsági
eszméiket. Mire visszatért, II. Lipót már halva
volt s utóda Ferencz király öt, eljárása ju- i
talmául a szászvári apátsággal jutalmazta
meg.

Ez volt azon férfiu, ki a franczia demo-
krata eszméktől áthatva, azok terjesztésére
Magyarországban vállalkozott. Rajta kivül
a titkos társaság szervezői Hajnóczy József,
Laczkovics János és Szentmarjay Ferencz

feje s központja Martinovics apát maradt,
A társaság szerkezetéről, szabályairól,

tényleges czélzatairól keveset tudunk. A tör-
ténelem szándékosan foszfatott meg forrá-
saitól, nehogy máskép Ítélni módjában le-
gyen, mint a törvényszékek itéltek. A kor-
mány és közegei borzasztó veszélyesnek
igyekeztek az „összeesküvést" feltüntetni. A
király élete elleni törekvéssel, a trónt és dy-
nastiát, s az egész államrendet felforgató
szándékkal, a franczia forradalom és rém-
uralom kárhozatos elvei és szándékaival, az
ország vérbe-lángba bontásával s minden
iszonyuságokkal vádolták. De az Ítéletekben
alig tudtak forradalmi vagy erőszakos té-
nyeket felhozni a vádlottak ellen, az iromá-
nyokat pedig, melyekből valami kiderülhe-
tett volna, czélzatosan megsemmisítették,

voltak, kikhez ötödikül gróf Zsigray Jakab j s pedig — ha a dolog valóban oly veszélyes
járult. , lett volna, mint a kormány elhitetni akarta

Hajnóczy, az aszódi evang, lelkész fia, : — bizonyosan nem mulasztotta volna el a
ritka tudományosságu s lángeszü ember, • titkos társulatot s egyes tagjait terhelő ada-
szenvedélyes szeretettel a szabadság, s ra-' tokát napfényre hozni. Az átalánosság, mely-
jongó lelkesültséggel a demokrata eszmék , ben utóbb ítéleteik tartattak s minden kö-
iránt. II. József alatt, gróf Széchenyi Ferencz , rülmény arra mutat, hogy — mint annyi
zágrábi biztos által, kinek elöbb magán tit- j más esetben, — az absolutisinus itt is na-
kára vala, Szerémi alispánná neveztetett ki; j gyobbat csinált a dologból, mint az valóban
I. Ferencz pedig, királyi tanácsosi czimemeg- j volt, s szándékosan feketitette és tüntette föl
hagyásával a m. udv. kamara titkárjává tette. ( veszélyes színben az egészet.
De hivatalai nem tojtak el sem szabad szel- Thugut miniszter czélja ebben elég vilá-
lemét, sem demokrata hajlamait. A franczia gosan kimutatható. Ö az absolutismusra s a
forradalomban, a mint az kitört, saját esz- kabinet-polit kára nézve a magyar alkotmá-
méit ismerte fel s annál nagyobb lelkesedés-; nyos part, az ugy nevezett patrióták törek-
sel ápolta azokat. Hazáját, nemzetét, — ! véseit is veszélyeseknek tartotta, s ha egye-
mint Kazinczy irja róla, hévvel szerette. ; dül töle függ, ellenükben is szivesen nyult

Nem alább való tehetségü s képzettségü • volna erős rendszabályokhoz. De azok a csak
ember volt Laczkovics János, elöbb a ma- imént ismételve királyi esküvel pecsételt
gyár kir. testörségíg tagja, hol társai közt az alkotmány törvényes terén állván, nem köny-

ei világban élt, majd a Gre-, nyen voltak megfoghatók. Másfelöl őrizkedni
. „ . _„_ve, hol a török háboru alatt kellett, hogy a mindinkább fenyegető fran-
vitézségének fényes tanúságait adta. Tisztsé- czia háborukkal szemben, melyeknél a nem-
gétöl, egy több tiszttársával együtt az 1790. zet áldozatkészségét nagy mérvben kellé

irodalmi és eszmei
ven ezred tiszte, hol a, török háboru alatt

országgyüléshez intézett, s a magyar ezredek-, igénybe venni, a magyar nemesség el ne
nek az országban bentartását sürgető kér- kedvetlenittessék s alkotmányviszály a trón
vény miatt megfosztatván, magán életbe vö- és a nemzet között ki ne törjön. Thugut
miit. De Martinovics, kivel már ekkor barát- tehát, e magyar közmondás szerint „lányom-
ságban volt, s ki benne a szabad szellemet és i nak szólok, menyem is értsen róla" — egész

latában a tényleges pártütés vagy fegyveres
fölkelés vádjára elég anyagot, annál kevésbé'
törvényes bizonyitékot, találni nem lehetett.
A mit ők tettek, az eszme terjesztésének egy-
szerü körében maradva, bár titkos társulat
alakjában, az legfölebb rendőri megfenyités-
nek szolgálhatott alapul, semmi esetre nem
felségsértési s fejvesztési pörnek. De a lelki-
ismeretlen miniszter ezzel mitsem gondolt s
a királyi ügyek igazgatójának, a szolgalelkü
s mindenre kész Németh Jánosnak kiadta a
parancsot, mikép kelljen az „összeesküvök"
ellen a felségsértési pört instruálnia,

Németh kész volt alegszörnyetegebb,bár
legalaptalanabb vádakra is. Azon kohol-
mányt hiresztelé s hiresztelteté, hogy az ösz-
szeesküvök borzasztó s veszélyes complottot
készitettek a királyi hatalom, az alkotmány
és a nemesség felforgatására, a vallás és a
polgári társaság kiirtására; hogy a lázadásra
már háromszázezer emberük s temérdek
pénzök van; hogy a pesti Jozsef-napi vásárra
tervezték a lázadás kitörését; éjjel akartak a
József-kaszárnyára törni, ott a franczia hadi-
foglyokat kiszabaditani, segélyükkel a fegy-
vertárakat elfoglalni, a várost négy végén
felgyújtani, a nemeseket leölni, a gazdagokat
kirabolni stb. Mind oly mesék, melyeket
utóbb az ítéletekbe sem tartottak czélszerü-
eknek bele tenni, vagy csak érinteni is.

Az okmányok teljes megsemmisitése $
titokban tartása miatt — mint már emiitök
— alig mondhatunk bizonyost az egész tár-
saságról. Ugy látszik, müködése abban hatá,
rozódott, hogy két politikai kátét készitettek-
egyet — a magasabb felfogásuak és a társa-
ság felsőbb rendű tagjai számára a „refor-
mátusok" — másikat az alsóbb rendnek , „az
ember és a polgár" czimmel. E két káténak,
melyekben eszméik, elveik, politikai ábránd-
jaik s hitvallásuk volt letéve, igyekeztek
aztán titokban és minden feltünö vagy na-

I gyobb mérvű izgatás nélkül híveket szerezni,
i oly egyénekből, kik a forradalmi eszméknek
amugy is barátai voltak. Minden tag, a ki a
társaságba beállott, kötelezte magát, hogy
még két proselytát szerez, s ez lett volna a
társulat terjesztésének módja és eszköze.
Tettleges kitörés vagy lázadás tervezetéig
még nem jutottak. A társaság még csak ala-
kulóban volt, mikor felfedeztetett, s az öt főn
kivül a többi résztvevők, söt a dolog ártat-
lanabb tudói is mind befogattak.

A befogottak névsora, polgári állása &
némi rövid jellemzése nem lesz érdektelen
olvasóink elött, Adjuk azt, Horváth Mihály
után, teljesen megegyezőleg „a Martinovics
összeesküvés fája" név alatt ismeretes rajz-
zal, mely a pörben hozott Ítéletekkel együtt
1795-ben jelent meg. ( V é g e *Ö Y )

Kazinczy Ferencz naplója
budai fogságában*.)

1794. deczember 14. Vasárnap. Szombat és
vasárnap közt hirtelen megfagyott a sár, még
pedig oly keményen, mintha a fagy két hét előtt
állott volna be. — Szombaton még irtóimnál vol-
tam, közel az 1791-ben épülni kezdett házamhoz,
a liget előtt; vasárnap egész nap irtam. Az anyám,
este álmos volt s siettoté a vacsorát, hogy lofek-
hessék. Én is lefekvém József öcsémmel.

Az anyám a betűnél feküdt, én a b, öcsém a
c a l a t t . Midőn az anyám már csaknem elszuny-
nyada, két szobaleánya elijede, hallván^ hogy az

i ablakrostélyát valaki megzörgette. Hallá a csat-
tanást a szomszéd szobában anyám is, s ugy hivén,
ho°y vendég jőve, parancsolá: hivják elő a szaká-
csot, vacsoráljon a vendég s feküdjék, mert ő maga
nyugodni kiván. — Az egyik leány ment a gyer-

veztetni.
ez igéret nem ment teljesedésbe s Laczkovics ! óvja és visszatartóztassa. A gyengébbet suj-
magán ember maradt. Roppant olvasottsága,; totta, hogy az erősebbnek is példát adjon.
a latin és uz tij nyelvekben való jártassága,! Tagadhatatlan, hogy a demokraták társu-

*) Kazinczy Ferencznek 1794—5. évi budai fogságában
vezetett naplóját Milesz Béla tiszafüredi ref. lelkész ur szi-
ves közlése szerint adjuk, ki azt Kaiinczy Gábor bánfalvi
könyvtárából, az ott levö eredeti kéziratból hiven má-
solta le. S~erk-

Kazinczy
azon szoba felé vezette,

loány ' Ivánkay
hol az öcsém feküdt. A szobámba. —

pedi
A nádor

lépe
ezt a kapitány Feketét

loány vitte a gyertyát, a tiszt ment utána. „Herr küldé elfogatásunkra Budáról s ő fogta el Tán-
von Kazinczy, — mondá a tiszt öcsémnek — ich | C3Ícsot, a még akkor gyermek gróf Sztáray Albert

AUÓ Regmeez. udvari tanítóját Nagy-Mihályon, Su-
lyovszky Menyhértet pedig tulajdon há-
zánál Rákóczon. — A példátlan ke-
ménységű hidegben nöm elébb mint
reggoli 3 óra felé értünk Liszkára.

Deczember 16. Tisztjeink vigyáz-
tak, hogy egymással titkon se szólhas-
sunk s a szekerén mind hármunk külön
üle a maga tisztjével és két katonájával;
de Sulyovszky val-ahol hozzám férhete;
kért, könyörgött, el ne áruljam; emlé-
kezzem, hogy eladó leányai vannak. —
„Hagyjon békét urambátyám, — mon-
dám neki — én ismerem magamat s

magamért felelek; de azt is mondom, hogy uram-
bátyám lesz az, ki magát „s engemet is elront."

Ebédre Szorencs, hol az ox-apácza b.Sennycy
kisasszonynyal, ki Pest felől jött, együtt evénk. —
Éjre Köröm.

Deczember 17. Ebéd: Keresztes. Éjszaka:
Kóly.

Deczember 18. Ebéd: Árokszállás. Éjszaka:
H a t v a n . (Folytatása küvetkezik.)
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tyával megnyitni a pitvar ajtaját e-nél s elsikoltá í éjfél vala, midőn Ujhelyben a kispiacz fogadója- ' szine és a gyönyörü tavacska e vadregénycs kör-
magát, midőn egy uhláner tiszt — a Terebesen nak felső szobáiba beszállittatám. — A hold oly nyezetben ugy is a regék világába varázsolja lei-
fekvő b. Mészáros János generál ezredéből, főhad- szépen világitá, mint ködös időben a nap. künket.
nagy Ehrenstein, a linczi postamester fia — a. j Deczember 15-én estve öt órakor kapitány A barlang e kitünően szép részletének a tor-

keze is kiváló helyet szánt, mert
helyezé azt, mely a barlang alap-

magasra emelkedik s épen annyit
kell aláereszkednünk, hogy a barlang másik felébe
juthassunk. Ennek fénypontja az „Alhambra." A
természet az egész barlangban sehol sem pazarolta
oly bőkezüleg csillogó kőszépségoit, mint e tündéri
helyen. Pompás oszlopok tartják a tetőzetet, a
falak vakitó fehérek, a talajt pedig finom, áttetsző
mészcsepkő-burok fedi. Itt minden csillog, mint
egy kristály-palotában.

Mig az ember a barlang nyilasához visszaér,
jókora utat kell megtennie, mert 400 lépésnyire
hatolt a hegy belsejébe. Az ut visszafelé is új meg
új szemléleti pontokat és igy ujabb meg ujabb
szépségeket és meglepetésokot nyujt.

Minden ilyen barlangban valami kifejezhetet-
len s másutt föl nem található sajátságos költészet
rejlik. Prózai világunkból minden tündéries, minden
regeszerii az ilyen kristály-barlangokba menekül,
s mikor aztán ott fölkeressük, egészen új, álom-
szerű világban képzeljük magunkat. Olyan jól
esik tüdőnknek az az ős lég, mely mostani vilá-
gunk hajnaláról maradt mög tisztán, romlatlanul
e földalatti tündér-csarnokban. Képzolmünk visz-
szarepül földünk azon ősrégi korszakába, melyről
a tudománynak is csak gyönge sejtelme van még,
s mely annyira különbözött a mostanitól. Ki tudja,
éltek-e emberek már- akkor is, avagy az ifju ter-
mészet csak buja tenyészetü növényzettel és csodás
alkatú óriási nagyságu állat-szörnyetegekkel ru-
házta fel és népesítette be mindnyájunk szülőany-
ját, a* földet? Milyen csöndes lehetett akkor az
egész világ! Nem oly élénk, nem oly zajos, nem
oly izgalmas, mint most! Az erdők hangtalan nyu-
galmát legfeljebb egy-egy óriási pálma vagy
páfránfa recscsenése törte meg, mikor a századok
vagy tán ezredévek lodönték, hogy a soha sem
nyugvó természeti erők kőszénné dolgozhassák fel

Utcza.

habé Befehl Sie nach Ofcn zu begleiten. Kleiden
Sie sich; wir müssen alsogleich fórt." (Kazinczy
ur, parancsom van önt Budára kisérni öltözzék,
tüstént monnünk köll.) „Wer?" (Melyik?) —
kérdé öcsém. „Sie, Herr von Kazinczy." (ön,
Kazinczy ur.) „Welcher Kazinczy?" (Melyik Ka-
zinczy?) „Herr Franz Kazinczy." (Kazinczy Fe-
rencz ur.) „Das bin ich nicht." (Nem én vagyok.)

^ tiszt majd lerogyott ijedtébon, mert cassá-
lás vala neki igérve, ha elszalaszt vagy téveszt. —
Harmadnap óta egy gubába burkolt embere a ka-
punk előtti korcsmában iddogált, tudakozván:
otthon vagyok-e? és vasárnap otthon leszek-e ?
tartok-e töltött fegyvereket? s a feleleteket napon-
ként mogküldé Terebosre.

„Und wo ist den Ihr Horr Bruder, er war ja
heute noch zu Hause?" (S hol van hát az ön
bátyja, még ma itthon volt.) Az öcsém mutatta,
hol fokszem s a tiszt jött; egész nyájassággal el-
mondá, a mit az öcsémnek mondott. „Ich komme
aus Befehle Sr. königl. Hoheit des Erzhorzogs
palatínus (Sándor,Leopold) Sie nach Ofen zu be-
gleiten." ( 0 kir. fenségének, Sándor Leopold fő-
herczegnek parancsából jövök, hogy önt Budára
kisérjem.)

„Ich unterwerfe michdonBofohlen Sr. königl.
Hoheit." (Alávetem magamat ő királyi fenségo
parancsainak) mondám egészen nyugodtan. —
„Wann wollon Sie, dass wir uufbrechen?" (Mikor
akarja, hogy induljunk?)

„Ohno aller Vorschub. Es steht Ihnon frei
alles, was Sie zu Ihrer Gemachlichkeit nöthig
haben, mit zu nehmen; nur müsson Sie Ihr Geld
mir übergeben, wolches ich gegen eine Quittung
übernehmen den Befehl habé, sö wie allé Ihre
Schriften.'^ (Haladék nélkül. Szabadságában áll,
mindent,mi kényelmére szükséges,magával vinni;
de pénzét át kell nekem adnia, melyet nyugtat-
vány mellett átvenni parancsom van; valamint
irományait is.)

„Und wie viele Wagen haben Sic fortig, Herr
Oberlieutenant ?" (S hány kocsival van főhadnagy
u r ?) _ kérdem.

Az iscrlohni barlang.
1868. jún. havában Isorlohn környékén a vas-

uti előmunkálatok alkalmával két bányász ogy
roppant nagy sziklatömböt robantott szét. A kő-
tömeg szétrepült s a bámuló munkások előtt egy
eddig ismeretlen csopegőkő-barlang nyilata tárult
fel túlvilági szépségeivel. E nem romélt fölfedezés
nehány hét mulva valóságos bucsujáró-helylyé ^
varázsolta Iserlohnt, rajnai Pororszország e csinos a z t - Vagy olykor-olykor a hullámok moraja, szél-
kis városát. A természet elragadó tündéri bájaiban I vészek zugása és a mennydörgések mély harsogása
gyönyörködni vágyó utazók csak ugy özönlenek rázta fel a földet egyhangu szunnyadásából. Vagy
oda mindenfelől. Az ottani vasut-igazgatóság, mely- végre mikor a romboló elemek egy kissé megpi-
nok pályaterületén a barlang szádat fölfedezték, a ! hentek, a tájak néma csendét legfeljebb egy-egy
legnagyobb készséggel és udvariassággal ád enge- j ősvilági állat a labyrinthodon vagy ichthyosaurns
délyt a látogatóknak a barlang mogtekinthetésére. ! zavarta fel, mikor gyémánt-szilárdságú csillogó

Az ut a barlang nyilatáig a legszebb hegyi
tájképekkel gyönyörködteti a szemlélőt, s egyszers-
mind bő alkalmat nyujt azon hegység külsö ter-
mészetének tanulmányozására, melynek belseje
annyi leirhatatlan szépséget zárt magában. A be-
menetnél, egy karzattal ellátott lépcső vezet föl ogy
keskeny ajtóig, melyen áthaladván, a vezetők naeg-
gyujtják a fáídyákat. A mint a szem lassanként a
gyönge világítással kibékült, azonnal egy terjedel-
mes, magas, góth-izlésben boltozott csarnok tárul
fel előtte, a barlang előcsarnoka. E gyönyörü elő-
torem fölülről lefüggő s alulról fölfelé törekvő
szebbnél szebb kőcsapokkal van pazarul földiszitve
s minden oldalról mellékbarlangocskák és fülkék
veszik körül.

fehér fogaival mammuth-ezombocskákat zúzott és
rágott szét. — Ilyen lehetett földünk akkori képe.

Egy új, oddig érintetlenül állott barlang föl-
fedezése napjainkban valóságos esemény, mert
abból remélhetünk legtöbb felvilágositást az em-
beri nöm őstörténelmére. És ez a remény nemcsak
a tudományos bizonyitékok után búvárkodó szak-
embereket, hanem korunk minden művelt emberét
nagyban érdekli. E tudomány még egészen új, de
máris roppant haladást mutat fel. A rajnavidéki
Eifel-hegység, melyben az iserlohni barlang fek-
szik, ugy látszik, nagyon gazdag ősvilági állatok
csontmaradványaiban, s épen ezért az ujon felfe-
dezett barlanghoz méltán köthettek e részben is
jogos reményeket. Az eddigi ásatások máris meg-

a tulajdonképeni ! feleltek a várakozásnak, de minthogy a barlangTovább haladva, balfelől
„Sie íahren aut Inrem Wagen und auf Ihren I barlang sötét nyilata tátong élőnkbe. Szemeink j n a gy terjedelmü, természetesen a tudományos vizs-

gálodasnak meg igen sok munka es igen sok
remény maradt ezutánra i

„~ ^ - - " ti Clg^un LIUVA d u l Xl l l t í l 1 « î*l»l*ll£^ u^tjw » J " i n u u^^VMlg dUliüU^. KJ /-Cilid 11IV

Pferden bis Ujhely; danngohen wir mit Vorspann- | háboritatlanul gyönyörködhetnek a hófehér szin-
pferden. -Schriften, die Sie nicht mitnohmen kön- ! ben csillogó falakon, a megmerevült vízeséseken,
nen, versiegle^ ich, und os wird Jemand heraus
goschickt sie zu übernehmen" (Ön saját szekerén
és lovain utazik Uj helyig, azután olőfogatu lovakon
megyünk. Az irományokat, melyeket magával
nem vihet, lepecsételem, s kiküldünk majd valakit
azok átvételére.)

Midőn öltözni kezdek, az anyám a pitvarból
a szomszéd szobába lép, ugy orditván, mint az
oroszlán anya, melynek kölykeit elszedték. „Fiam,
Ferencz, az Istenért!" — „Édes asszonyanyám,
mondám — látja, hogy én nyugodt vagyok; ne
rettegjen asszonyanyám, nem telik bolo két hét s
itthon leszek megint." Szavam az anyámat elcsen-
dositette.

A szoba hidegecske volt s a német örült, hogy
megkaphata: cz néki elég volt. — Igy én alkalmat
és időt nyerek szerelmes leveleim csomóját iró-
szekrényemből kivenni s d-nél az ablakon kivetni.
— Titkon megkérem az anyámat, hogy azokat
haza érkezésemig vegye gondja alá.

A tiszt megengedé, hogy némoly barátomtól
elbúcsúzzam, de ezéduláimat elébb meg akara ol-
vasni, mit én nem ellenzettem.

Tizenkét dzsidás uhlánertől kisértetve igy
saját kocsimon, négy szép lovamon Ujhelybe beér-
tem. Töretlen levén az ut, monésom lassan folyt és

forrásokon és zuhatagokon, melyek mindenfelől a
kiálló sziklákból, hegyszakadásokból és repedések-
ből előtörnek.

Miden fordulatnál új meglepetések várnak
ránk. A természet itt óriási oszlop-csoportozatokkal
vagy magánosan fölfelé törekvő gyönyörű karcsu
csepegő kőoszlopokkal vonja magára figyelmünket,
amott meg csillogó gazdagsága, s meglepő diszletei
által ragad él. Még egy fordulat, s az utas az „or-
gona" előtt áll. Itt már a vezető magyarázatára
sincs szükség, mert nem nehány oszlop előtt ál-
lunk, melyeket a képzelem segélyével orgonához
hasonlithatunk, oh nem, itt egy 10 láb magas és
15 láb széles fal egészen be van fedve a kisebb-
nagyobb oszlopok hosszu, fénylő sorával, melyek
imitt-amott mészvirágokból képződött szebbnél
szebb arabeszkekkel vannak földiszitve.

Hanem egyik fénypontért nem szabad elfe-
lednünk a többit, Egy lépcsőn felhaladva ismét

S.L.

E g y v e l e g .
© (Régi bélyegjegyek hasznosítása.) A khi-

naiak, e minden tekintetben különcz, sajátságos
nép, mostanában roppant szenvedélylyel gyűjtik
össze az elhasznált levéljegye ke t,̂  hogy azokkal
napernyőiket, sőt ha szerit ejthetik, szobáikat is
beraggasszák s ezrenként, milliónként vásárolják
össze mindenünnen. A rajnai térítő társaság, mely-
nek a mennyei birodalomban is van képviselője, a
levéljegyek ezrét egy-egy tallérért adja el, s az
ebből begyült pénzt azon gyermekek nevelésére
fordítja, kiket a khinaiak kitettek vagy rabszol-
gákul eladtak.

— (A czigány nyelv.) A bécsi tudományos
akadémia bölcsészet-történelmi osztályának egyik
közelebbi ülésében Müller tanár a czigány nyelv-

yadul összevissza hányt-vetett sziklatömbök közé j ről tartott értekezést, mely eredetére nézve az
jut az utazó. Ezek között egy 10 láb átmérőjü és j indiai népnyelvekhez tartozik. Daczára a számos
6 l á b i él k ő l l k i á id l k ó

gy j j p y
6_ lábnyi mély teknő terül, telve kristálytisataságu idegen elemnek, mely ázsiai, észak-afrikai és curó-
vizzel, az ugynevezett „bassin" (vizmedenezo.) Itt pai vándorlásaikban belevegyült, mégis megtartá
már csakugyan semmi szükség a fényes világi- i eredeti jellogét, s nyelvtana, valamint szókincsei

.-Ni

tasra, vagy képzolmünk megerőltetésére, mert a
vizcsoppok ütemszerü hullása, a tiszta viz azúrkék

által az indiai sanskrit nyelv testvére gyanánt
tünik fel, s igy leánya vagy unokája a brahmanok
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nyelvének. Az eddigi kutatásoknak szótárak, pár-
beszédek vagy európai nyelvekből való forditások
szolgáltak alapul, néha-néha rövid dalok, vagy
példabeszédek. Müller tanár néhány eredeti szö-
vöget mutatott be és pedig 5 mesét, 27 dalt és egy
levelet, melyeket Fialkovszky L. magyar nyelv-
buvár gyüjtött össze.

— (Gözeke Angliában.) A gőzeke Angliában
mind nagyobb elterjedésnek örvend. Nathusius G.
Orlowoból jelenti Stadelmann folyóiratában, hogy
ott a gőzeke jelenleg körülbelül 500 telken nyer
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rendes alkalmazást. Fowler már 1000 gőzgépet
készitett, kizárólag gőzszántási czélokra éslloward,
Garret s mások szintén tekintélyes számot állitot-
tak ki. E szántásmód 6—8 hüvelyknyi mély ba-
rázdák mellett holdankint 5—6 frtba kerül. — A
gőzeko ára jelenleg 1300—1500 ft sterling, tohát
körülbelül 15,000 forint.

** (Amerikai zsebóra-gyár.) A gépek finom-
sága, melyekkel a walthami és massachusetts-i
zsebóra-gyárakban az óramű egyes részei előállit-
tatnak, a mesével határos. A gyár látogatója egyik

asztalon egy rakás zöld port vesz észre, mely ugy
néz ki, mint a tört bors; ha azonban nagyitó-üve-
get használ, ugy találja, hogy minden porszem egy

j tökéletes csavar, melyet egy szintén csak nagyitó
üveggel látható csavarkulcs által lehet az illető
helyekre alkalmazni. E csavarkákból 300,000 nyom
együtt egy fontot. Egyetlen font aczélból, mely-
nek ára legfölebb ' / 2 dollár, 1100 d. értékü csavar
állitható elő. — Nem létezik Európában azon
technikai készítmény, mit e gépészeti csodával
párhuzamba lehetne állitanunk.

Kurta farsang, hosszu bojt.")
Már akármilyen hosszú legyen a farsang, a

fiatalság ki nem fárad benne, s nem igen akad olyan
leánv vagy legény, a ki megunná; talán azért is
nyert polgárjogot az a közmondás nálunk: kurta
farsang, hosszu böjt.

S minél inkább közeledik a farsang kimultá-
hoz, annál buzgóbb erővel iparkodik a fiatalság
használni, a mit még a végéből jó alkalomkép
megkaparithatnak; s a jókedv egyre-egyre nő,

ii — — — — — — valamint a patak
Minél messzebbre foly, annál inkább dagad."

Farsang három napján a hóbort, a neki lódult
heje-huja tetőpontját éri ol. A három nap egygyé
foly, s csak nagy mise és vecsernye alatt szünetel
a mulatság.

A hegedűből ki nem fogy a nóta, s habár a
harmadik napon félig csukott szemmel, de mégis
jár a barna gyerekek kezo a vonóval; a láb ki nem
fárad, de sőt mint az étclfogytát érző gyomor
mindig mohóbb, ez is utoljára, hogy még több
jusson a végéből, már csak a „frissít" kivánja, s ha
a czigány kezét közbe-közbe meg-megakasztja a
kötekedő álom, már a kontrás egyhangu dünnyö-
gője mellett is eljárja, annyira benne van a tem-
póban.

A bolondságok nagyrésze is az utolsó napokra
marad, s hogy még jobban hóbortoskodhassanak,
elkeresztelik a húshagyó keddi bálát bolondok
báljának, s ha dominókba, csörgősapka alá nem
bujnak, debardeuröknek, harlequineknek nem öl-
töznek is, a bolondok estéje mégis van náluk olyan
bolond, mint a mi rodoutjainkban.

Már korán reggel, első harangozás előtt tud-
hatja minden ember, hogy hushagyó keddre ször-
nyü valami napra virradt. Az utczákon föl s alá
nagy dobpörgéssol, muzsika-szóval járnak a „mas-
karások." Persze milyen maskarások!

Elől két zászlós lovag és szamarag, a mennyi-
ben egyik lovon, másik szamáron ül; ezek nyitják
meg a menetet. Mindkét lovagnak be van mázolva
a képe — lárvák helyett korommal, s az egyik ma-
gyart, a másik — a szamáron kifordított ruhájával
tán németet akar ábrázolni; mert fekete arczára
nagy fehér karikák vannak festve szemei körül
krétával.

Közvetlen a zászlóvivők után jön a szunyókáló
czigánybanda, krétával fehérre mázolt ábrázattal s
egyre harsogtatva tudja isten hányféle elemből
összetákolt „marsch"-félét, a mit már álmukban is
el tudnának tán fujni. A czigányok után kifestett
arczu bajuszos menyecskék, félre kontyú pityókos
öreg asszonyoknak öltözött kópé legények, papiros
csákós huszárok „uniformis" nélkül s megszámlál-
hatatlan orditozó gyerek sereg, futkosva össze-
vissza s döntögetve egymást rakásra.

A maskarás csapat „szedegetni" vagy „kole-
dálni" jár. Utczáról utczára, hosszába veszik az
országutat, s a hol nagy leány lakik, ott meg-
állnak , éktelen lárma s ujjongatások közt táncz-
ra kerekednek a ház előtt, a kísérethez tartozó
bajszos menyecskékkel 8 vén asszonyokkal s egy
apróra szedett csárdás után oda állit a két
fakardos huszár-maskara a ház elé s a kicsődült
házi népnek elmondja miért jöttek.

„Kölnietekért jöttünk, mink egyenes uton,
mint jó bolondokért mind közönségesen. Andrásék-
nál ütjük föl a sátorfánkat; ha jöttök, lesztek; ha
hoztok, esztek."

Arra a gazda bemegy a huszárokkal a házba
s valamit ad nekik az ostéli bolond-bálra; egy pár
tyúkot, kacsát, pulykát vagy sódart; azzal aztán
annyit mondtak: hogy ott leszünk mink is!

A koledált baromfit fölvetik a hátul döczögő
kocsira s mennek egy házzal odább.

*) A mult heti „Farsangi mulatságok" czimü czikkben
némely helyt tévedésből vízkereszt helyett gyertyaszentelő
állott; kérünk gyertyaszentelő helyett mindenütt vizkeresz-
t.et olrasni. — V. J .

T A R H A Z.
Ha a kocsi megtelik, vagy az első harangszóig

ol nem végezték látogatásukat, akkorra félbe kell
hagyniok s a mit összeszedtek, abból telik az ostéli
bolond-bálon az — asztalra való.

A legények kerítenek mellé bort, fizetik a
muzsikust s olyan „maskarást" csinálnak, hogy a
szomszéd faluban is egy fertály esztendeig beszél-
nek róla.'

A szomszédig elfutott hirre pedig mindenütt
sokat adnak.

Sok helyen szokásban volt a kakas-ürés.
Hushagyó kedd délutánján vecsernye előtt

összejöttek a fiatalok a templom mögött s ott be-
harangozásig eltréfálkoztak.

Egy czövekhez lekötöttek egy kakast, a
koledált baromfiakból s egy legénynek bekötötték
szemeit egy zsebkendővel; kezébe egy botot adtak
s ugy vakon elvezették kétszer-háromszor a kakas
körül s azután visszaállították előbbi helyére szem-
ben a kakassal s meginditották.

A logény tapogatódzva óvatosan lépegetett a
kakas felé s mikor már hitte, hogy közel jutott
hozzá, botjával jót ütött a gondolt helyro. Nagy
nevetés lett persze, ha valamelyik egy lépéssel
elöbb ütött, mint kellett volna.

Némelyikkel megtették azt a tréfát, hogy a
kakassal egész ellenkező irányba inditották el; az
ilyennek óvatos lépései, vigyázó s jól oda mért
ütésén a lelküket majd kinevették; mig az aztán
észre nem vette a tréfát.

Ha valamelyik elütötte a kakast, vége volt a
mulatságnak s az „áldozatot" a* bolond-estén külö-
nös ünnepélyességgel tálalták föl.

Másutt a kakas helyott köcsögöt vagy korsót
állitottak ki, s erre már a gyöngébb szivü leányok
is mertek vállalkozni.

A mulatság rendesen addig tartott, mig ve-
csernyére be nem harangoztak; akkor mindannyian
bementek a templomba s szoktatták magukat annyi
bolondság után ájtatossághoz.

Vecsernye után kezdődött aztán még csak, a
mi kezdődött; a sok bolondság a kifogyhatatlan-
ságig, a táncz kivilágos kiviradtig; egyik nótának
vége se volt, már a másikba kezdtek; egyik-másik
már vacsora előtt kidőlhetett volna a tánczból,
hanem az utolsó éjszakán nem szabad elfáradni;
reggel kezdődik a negyvennapos böjt, majd kipi-
henhetik magukat kedvökre.

Esteli előtt még nincsenek maskarák vagy
közönséges néven „macskarák," addig csak a táncz,
mög a társas játékok járják. „Fordulj bolha,"
„Komám asszony, hogy a vászon?" meg a „Csőmbe"
járja egyre-másra, mig egy-egy leány ki-kiszökik
a szobából s utoljára magukra maradnak a legé-
nyek. Ezek aztán egy kicsit neki szilajulnak s
vastag tréfákkal űzik az időt, mig a „vászon cse-
lédek" a hátulsó, az ugynevezett „kis szobában"
föl nem tálalják a vacsorát.

Vacsora alatt nem hiányoznak a fölköszönté-
sek, do csak ugy kurtán, kadencziás jó kívánsá-
gokkal, a mik a mi népünk közt ugy teremnek,
mint füvön a harmat; senki se sejti mikor és kitől

— • Ha a szemem viszketne, ugyan istenem
mit tenne?

— Eivást érezne!
— Ha a talpam viszketne, én istenem mit

tenne?
— Tánczot érezne!
— Húzd rá czigány, erre arra; mindjárt rá-

ugrom a falra.
— „Édes anyám sopánkodik, hogy a fia bolon-

dozik, jujuju!"
Azzal aztán rárántják a barna gyerekek a

boka alávalót s a legények átugrálnak a másik, a
„nagy szobába" s ott aztán: „ne kedvem no! nöm
láttad a többit?"

Vacsora után egy-egy legény elmarad a tán-
ezosok közül, ugy titokba kisompolyodnak a kam-
rába s ott átöltözködnek „macskaráknak."

Már a második nótánál aztán jönnek a dél-
előtti macskarák; a bajuszos menyecskék, a félre
kontyú vén asszonyok, meg a fakardos huszárok,
egyik jobban kikonve-fenve, mint a másik. I t t
aztán kezdődik a határtalan bolondozás.

Kiforditott subás

jön, csakhogy meg van.
Csakugy születnek, mint az eredeti népdalok,

először egy strófa, aztán a másik s kinövik magu-
kat egy-egy „Szűcs Marcsa" nótájává, egy-egy
szivtörténetté. A verses felköszöntőkből mög lesz-
nek névnapi, lakadalmi versek, vőfély-köszöntők.

Az egyik legény fölveszi a poharat:
Dékány Balázs házigazda,
A lelki testi malasztba
Térgyig járjon mint a gazba!

Egyik el se végzi, már a másik előáll a ma-
gáéval, fölköszönti a farsangot:

A farsangot most temetjük,
Gondunk tarisznyába kötjük,
Azt is a nyakába vetjük.

Pohárkoczczanások, éljen kiáltások követik a
köszöntésekot s már mindegyik alig várja az eszem-
iszom végét; egyik legény elkiáltja:

legények begurulnak a-
macskarák eiőtt a szobába s egy-két tánczoló párt
nem ritkán leütnek lábukról; a macskarák utánuk
tánczolva, ugrálva természetes kötelességgel buk-
dácsolnak föl a heverő bundákba, melyekből már
alkalmilag kibújtak „beleik."

A bundákat aztán előveszik; elvetik isten
igazába, azután keresik benne a szétvert „ördögö-
ket," de biz azoknak hült helyük. Hiába no! ördö-
gökkel volt dolguk a mire megfogták, csak a
bőrük maradt markukba.

Ez mind a macskarák teendője s a többieknek
csak a nevetés s mulatás jut az egészből. A macs-
karák aztán bolondoznak egész reggelig; kormos
képükkel hozzá surolódnak a tiszta képüekhoz, s
grimaszokkal ijesztgetik a leányokat. Bajuszos
menyecskék legtöbb csintalanságot müvelnek, a
nagy leány, ha jól nem ügyel magára, bizony a
bajusz alja ugy a képükre csattant egy kormos
csókot, hogy törülhetik a képit, mig lemegy.

Szokásban volt régebben nehol, éjfél felé egy
szalmával kitömött ember alakot halottas énekek-
kel eltemetni, s ez is a macskarák dolga volt. A
halott jelképezte a farsangot s a macskarák csak a
kertben ásták el, hogy a jövő évben közel érjék s
ne kelljen rá soká várakozniok.

Ha ilyen bohóságok aztán eltartottak haj-
nalig, s mikor már szürkülni kezdett az ablak, a
macskarák elkotródtak a mulatók közül; az ott
maradottak tánczczal „böjtölték ki" a hamvazó
szerdai napfölkeltet.

Mikor a mulatságból haza tartottak, egy-egy
nagy leány ablaka alatt nagy rakás hamut lehetett
találni; azok a hunezfut macskarák kitudták, hogy
melyik leány font a mult évben legkevesebb fona-
lat s annak kijutott a rakás hamu.

Másutt még a macskarák visszatértek a mu-
latók közé, hátukon hamus zacskókkal s ebből tré-
fásan meghamvazták mindegyik leánynak s legény-
nek homlokát ugy, hogy némelyikét csak tiszta
ujjal érinthették. A kinok aztán hamvas volt a
homloka, ha leány volt, lusta volt; ha legény volt,
korhely vagy dologtalan volt. A macskarák sok
mindont kitudtak.

Reggel hét órakor aztán minden jó lélek a
templomba tartott s ott egyformán bohamvazta
fejüket a pap keze, hogy szánva, bánva sok bolond-
ságaikat, bűneiket, illö magukba szállással fogad-
ják a böjtöt és a husvéti penitoncziát.

Sokon bizon kovoset fog a hamu, mert jövő
vasárnap már megint kirúg a hámból; néhol
szokás lévén még o vasárnapon a maradékot lebo-
londulni, hogy később ne jöjjön kedvük tánczra;
mert a böjti tánczczal letánczolják az almafa virá-
gát, s szűken terem a gyümölcs.

Varga János.

Melléklet a Vasárnapi ujság 6-ik számához 1869. febr. 7.
Az akadémia palotájának égése.

F. hó 3-án éiiel l l óra után verte föl Pest
" I l f * *'**

lakóit az a hir, hogy ég az akadomia palotája, a
nemzet kincse, büszkesége. Sokan voltak még
ébren különböző közhelyeken, és a ki csak hirét
vette, sietett a veszély helyére. Százanként gyül-
tek az emberek; ott álltak, néztek, szitkozódtak,
remegtek; de segiteni jóhosszasan nem tudott
senki. A Duna bőven hömpölygeté habjait épen a
palota lábánál, és a tűz mégis akadálytalanul ter-
jedett. Nem volt egyetlon fecskendő, tűzoltó eszköz,
nem senki a városi hatóság részéről, hogy rendel-
kezett volna. Egy egész hosszu óráig tartott a
kétségbe esett feszültség; csak akkor érkezett
fecskendő Budáról. Az alatt a roppant értékü
képeket kezdette lehordani a közönség, s egy ré-
szét a közel eső borbélyműhelybe helyezte el!

Reggelre a tüzet sikerült eloltani; csak a leg-
felső padlazat keleti részo esett áldozatul; a máso-
dik emeletre nem szakadott be.

A tűz, hir szerint, az által támadott, hogy az
elkészült vízvezetési csöveket, a fagyástól óva,
mészszcl és trágyával takarták be; azok az anya-
gok gyuladtak volna meg.

Másnap 4-kén egy küldöttség: b. Eötvös Jó-
zsef, Szumrák pestvárosi főmérnök, Thaisz Elek
és Ybl épitész megvizsgálták és ugy találták, hogy
a kár összesen mintegy 50,000 forintra tehető, a
miből alig 2000 esik egy biztositó társaságra; a
többi az akadémiát terheli. Megemlítjük egyuttal,
hogy az Eszterházy-képtár is biztositva van 1 mil-
lió forintig; de abban, szerencsére, nem esett kár.

A következő nap folytán is tömegestől járt
a város népe, megnézni oly nagy veszélyben forgott
közkincsünket; és az egész közönség ingerülten
nyilatkozik a hatóság ellen, mely oly gyámol-
talan veszély esetében; ingerült azok ellen is, a
kiknek gondatlansága miatt e nagy veszedelem
támadott.

Saját szavunkat is oda vegyítjük a közönség
ingerültsége közé és követeljük, hogy nyomozás
tartassák és szigoruan bűnhődjenek mindazok, a
kiknek mulasztásából támadott és elharapódzott e
veszedelem. R.

Irodalom és művészet
** („Magyar Orpheus") czim alatt 1772-től

1844-ig keletkezett magyar zenedarabokat ad ki
Bartalus István, a Kisfaludy-társaság pártolása
mollett. Midőn pártolásba ajánljuk e nagy becsü
gyüjteményt, közöljük itt magának Bartalusnak
előfizetési fölhívását:

„A gyüjtemény műdalokat, népdalokat s zon-
goradarabokat tartalmaz, összesen 112dbot. A nép-
dalok száma több mint 43, melyek közül ma már há-
rom is alig ismeretes; a többieket — mindamellett,
hogy költői störténelmi becsüek —feledés homálya
fedi.Aműdalok mindenike több lap, sőt levél terje-
delmű. Egy részük nem magyar stilus ugyan, de
zenénk fejlésében szerepeltok, s csak ezekkel együt-
tesenadhatok egy teljes történelmi képet. — Többek
közt Haydn-tóí is közlök két magyar szövegü dalt,
melyeket a német irodalom sem ismer. — Minden
darab fölé kijeleltem az évszámokat, szerző no vét és
forrásokat. Előszavamban, mely a nevezett kor-
szakra tájékozásul szolgál, egyszersmind közlöm a
szerzők élotirati vázlatát.

„E szerint miután a terjedelmes gyüjtemény
épen sajtóra vár, tisztelettel felhívom a t. cz. közön-
séget, olvasó s zeneegyletekot, hogy pártolásukkal
lehetségessé tegyék megjelenését.:— Számitva iro-
dalmunk vállalatom iránti rokonszenvére, e köny-
nyebb s rövidebb utat választottam, annak biztos
tudatában, hogy a kiket nemzeti haladásunk min-
den ága érdekel, lehetségessé teszik nemzeti ze-
nénk művelői előtt multunk ismertetését, sőt ama
költői művekkel maguknak is kellemes órákat sze-
reznek.

„A magyar Orpheus nagy nyolezadrét alak-
ban s csinos kiállításban fog megjelenni, egy pél-
dány előfizetési ára terjedelméhez képes csak négy
forint. Bolti ára tetemesen drágább lesz. Gyüjtők-
nek minden tiz példányra egy tisztelotpéldánynyal
szolgálok. „Az előfizetési pénzek dijmentesen kül-
dendők Pestre Rózsavölgyi s társa műkereskedé-
sébe, a szervitatér s Uri-utcza sarkán. Előfizetési
határidő: folyó év ápril 1. — Bartalus István."

** (Pályadíj), melyet a Kisfaludy-társaság
1869-ik évi febr. 5-kén hirdet. Kivántatik tanköl-
temény a költészetről, tekintettel főbb fajaira is.

Jutalma 50 arany. A pályamunkák idegen kézzel,
tisztán és olvashatólag másolva, bekötve, lapozva,
a szerző valódi novét rejtő, lepecsételt, jelmonda-
tos levél kiséretében, f. 1869-dik évi decz. 31-ig a
társaság titkárához küldendők. Megjegyzendő,
hogy a pályadíjért versenyző munkák közül csak
az nyerhet jutalmat, moly nem csupán aránylag
jobb a többinél, hanem a melynek önálló becse is
van.Kelt Pesten, a Kisfaludy-Társaságnak 1869-ik
évi január 27-dik napján tartott ülésébői. Greguss
Ágost titkár.

= (Magyar könyvészet) czim alatt Aigner és
Rautmann könyvkereskedése egy, havonként meg-
jelenő, bibliographiai folyóiratot inditott meg,
melynek januári első száma most jött ki sajtó alól.
Ez ív az ujonnan megjelent magyarországi köny-
vek, a magyar hirlapok, zeneművek, jelesebb ide-
gen kiadványok, sajtó alatt levő munkák soroza-
tát, végül nehány műnek lapokból átvett rövid
ösmertetését foglalja magában. Ara e hézagot töltő
vállalatnak egész évre 1 frt.

+£ (Röpiratok irása) most a fő irodalmi divat.
Az ifjabb irodalom is ugyancsak igyekszik honbol-
dogitási terveivel kiállani a sikra. Asbóth János
jobboldali röpirata után Tóvölgyi Titusztól jelent
meg egy szélsőbali azt pedig csakhamar követte a
Skorpió; e legujabban megjelent röpirat bal- vagy
tán derékbalié.

:££ (Csernátony) a Skorpióval, hirszerint ki-
sebb alaku napi lapot indit meg o hó folytán.

** (Orbán Balázs) nagy érdekeltséget keltett
„Székelyföld" czimü művének második kötete
nyomdai akadályok közbejötto miatt csak márczius
elsö napjaiban fog megjelenni. Szerző ez ideig
türelemre kéri előfizetőit, s egyszersmind kijelenti,
hogy művére előfizetéseket e határidőig Ráth Mór
könyvkereskedése mindig elfogad.

** (Pfeiffer Ferdinánd) tudatja Karlovszky
M. Ida „Egy munkácsi rab története" czimü regé-
nyes korrajzának élőfizetőivel, hogy a két kötetes
munka már megjelent, s nehány nap mulva minden
előfizetőnek kezébe jut. Eddigi elmaradását a
fővárosi nyomdák túlterheltségének kéri tulaj-
donitani.

Közintézetek, egyletek.
** (Magyar tud. akadémia.) A phil. törvény-

es történettudományi osztályoknak febr. 1-én báró
Eötvös József elnöklete alatt tartott ülését Pauler
Tivadar nyitotta meg •Mittermayer Károly fölött
tartott omlékbeszédévei. Mittermayer egyike volt a
jogtudomány legmélyebb gondolkozásu, legtevéke-
nyebb s legszélesebb műveltségű művelőinek szá-
zadunkban. Egy hoszu, munkás élet szorgalmas és
soha nem lankadó működése maradandó nyomokat
hagyott utána mindenfelé. Mittermayer Károly
1787-ben született Münchenben; 1868. aug. 29-én
halt mög. E hosszu élet minden tevékenységét a
jogtudomány fejlesztésére szentelte, és azon a téren
akkora tekintélylyé vált, hogy amerikai és európai
akadémiák versenyezve választották tagjaikká. A
magyar akadémia is már 1846-ban tagnak válasz-
totta, nemcsak mint az átalános tudományosság
elsőrendü koszorúsát, hanem egyszersmind mint
egyikét azon keveseknek, kik a külföldön hazánk
mozgalmait is figyelemmel kisérik. Mert Mitter-
mayer kiterjeszté figyelmét a magyar törvényhozás
működésére is, sőt az 1844-diki büntetőjogi javas-
latról a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott. Ha-
lála mult évi augusztus 29-én következett be. A
gyülés második tárgyát Rómer Flóris felolvasása
képezé az ó-budai ásatások legujabb eredményei-
ről. Mióta a mult évi aprilban ő Felsége a király
megtisztelé látogatásával O-Budán az archaeolo-
giai kutatásokat, a polgárság belátta ez ügy jelen-
tékenységét s élénkebb közreműködéssel nyujt
segédkezet a találmányok megőrizéséhez s bejelen-
téséhez. Azóta számos római sarkophag s egyéb mű-
emlék került elő azon ásatások alkalmával, melye-
ket a különböző gyárak építkezései miatt tesznek.
— A kultuszminiszter levelet intézett az akadé-
miához, melyben jelenti, hogy a jövő törvényhozás
elé a közkönyvtárak ügyében törvényjavaslatot
szándékozik terjeszteni. É czélból megbízta Szász
Károlyt, hogy a pesti közkönyvtárakat megvizs-
gálván és szakférfiakkal értekezvén, az országos
segélyezés iránt hozzá javaslatot terjeszszen be. Kéri
tehát az akadémiát, hogy a kiküldöttet működésé-
ben támogassa. A kultuszminiszter levele kiadatott
az akadémia könyvtári bizottságának.

** (A magyar történelmi társulat) kolozsvári
bizottsága m. hó 14-én tartotta havi rendes ülését.
Ez alkalommal gr. Eszterházy János családi lovál-
tárából több érdekes oklevelet mutatott be, melyek
közül a nevezetesebbek a történelmi társulattal
másolatban közöltetni fognak. Elnök gróf Lázár
Miklós bemutatott egy gr. Teleki Jánosné birtoká-
ban levő szontképet, molyet a rajta levő iratok
szerint a bujdosó Mikes Kelemen küldött ajándékba
Petki Dávidnak, mely kép egykor Mikes anyjáé,
Torma Éváé volt. Ezzel kapcsolatban Szabó Ká-
roly ismertette Mikes Kelemennek egy eddig isme-
retlen, terjedelmes forditott áhitatossági munkáját.
Ezután gr. Lázár Miklós adott ismertetést Petri-
chovics Horváth Boldiszár unitárius főkurator és
kir. hivatalos mult századi naplójáról, melyben
Erdély akkori polgári és egyházi történelmére
igen érdekes följegyzések találhatók. Végre Szabó
Károly tett jelentést a báró Radák-család Ózdon
levő levéltáráról, molyet közelebbről alkalma nyilt
részletesen megismerni. A bizottság nevében e le-
véltár birtokosa b. Radák Adam fel fog kéretni,
hogy azon erdélyi országgyülési eredeti törvény-
czikkekot tartalmazó kötetet, mely egykor Kapí
György tulajdona volt, smelybon az 1652—1666-ig
terjedő törvényezikkek minden eddig ismert gyűj-
teményeinknél teljesebben maradtak fenn, szives-
kedjék az erd. mezeum gyüjteményének kiegészi-
tésére felajánlani.

** (Az akadémiának) jelenleg 298 tagja van;
ezek közül 22 tiszteleti, 39 rendes, 165 levelező
és 72 külföldi. Az elmult évben 6 akadémiai tag
halt meg, köztük Erdélyi János, Tompa Mihály
és dr. Balassa.

** (A m. tud. akadémia) ez évi nagygyülését,
mely alkalommal Greguss Ágost fog Erdélyi Já-
nos fölött emlékbeszédot mondani, valószinüleg
márczius végén tartja meg.

** (A. tiszai vasúttársaság) jan. 30-án tartott
közgyülésén az igazgatóság által a kormánynyal
kötött egyesség helybenhagyatott, s hosszabb vita
után el lett határozva, hogy mindon az 1867.
és 1868. évről eredményezett tiszta bevétel kizá-
rólag a társulat eddigi részvényeseinek javára esik.
A kifizetést illető javaslatok a jövő közgyülés elé
fognak terjesztetni.

= (A tiszai vasúttársaság) jó példával jár a
többi előtt, a midőn közelebbről már intézkedése-
ket tett az iránt, hogy igazgatóságának székhelye
Pestre tétessék át.

— (Köszönetnyilvánítás.) A Romániában levő
ploesti „Deák Ferencz magyar olvasó-egylet" folyó
év január 17-én tartott közgyülése alkalmával,
egyletünk alelnöke, ploesti kovácsmester Máté
János ur a „Vasárnapi Ujság" és „Politikai Újdon-
ságok" megrendelhetése tekintetéből egyletünk
számára egy darab cs. kir. aranyat ajándékozni
szíveskedett, — ebbeli nagylelkűségéért hálás kö-
szönetünket nyilvánítjuk. — Szőcs József, a ploesti
magyar egylet jegyzője.

** (A nemzeti kaszinó) közgyülésében az egy-
let igazgatóivá választattak: Károlyi György gróf,
Szápáry Antal gróf, Wenckheim Béla báro.

** (A lipótmezei tébolydában) a, Róhusból oda-
szállitottakkal együtt jelenleg 132 elmebeteg van.

Egyház és iskola.
** (A szini tanodái igazgatóság) részéröl köz-

hirré tétetik, hogy jelentkezések az 1869 —70-dik
évi tanfolyamára f. évi márczius 15-kétől 20-ig
fogadtatnak el. A fölvételre megkivántatik: 1.
Nőknél 15-, ifjaknál legalább 18 éves életkor.
2. Csinos, szinpadias alak. 3. Hibátlan, tiszta ki-
ejtés és csengő hajlékony hang a drámai, csengő
tiszta hang és szabatos hallás az operai szakhoz.
4. Becsületes magaviselet, és erkölcs. 5. Annyi
iskolai készültség és társadalmi műveltség, meny-
nyit 15—18 éves korban mindenkitől megvárhatni.
A beiratás helye: ujvilag-utcza 16-ik szám, 2-dik
emeleten a szinészeti tanoda irodája; ideje a font-
irt napokon d. e. 10—12 óráig.

** (Maros-Bogáton) négy osztályu elemi isko-
lát állit fel az ottani közbirtokosság, molynek élén
a jótékonyságáról ismeretes gr. Gyulai Lajos áll

Közlekedés.
** (A pesti vizvezetés) folytatására kért 940

ezer forintot a városi közgyülés a jelentés értelmé-
ben megszavazta, s egyuttal elhatározta, hogy
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Ijindley mérnök szólittassék fel, miszerint mielőbb
terjeszszen elő részletes tervrajzot és szorosabban
körülirt szerződési javaslatot.

' (A táviratokat) fobr. l-töl kezdve hordá-
rok hordják szét a városban, kiknek külön
jelvényük, egy nemzeti czimer van sapkájukon, s
kiket más czélra nem szabad használni. A hor-
dárok igazgatósága kéri a közönséget, hogy neta-
lán előforduló rendetlenségek esetében hozzá
(vácziút 2. sz.) forduljon.

** (Gy.-Fehérvárról irják) a „Székely Hir-
lap"-nakjan. 25-kéről: Tegnap este nagy feltünést
okozott 14 köcsög-kalapos idegen, kik az esteli
vonattal érkeztek. Mint később megtudtuk, ezen
urak angolok, s a gyula-fehérvár-marosvásárhelyi
vasut felvételére érkeztek. Mint biztos értesülésből
tudjuk, si vasut továbbépítése M.-Vásárhely felé
már márcziusban kezdetét veszi.

** (A kereskedelmi miniszterium,) tckintvo,
hogy a postára feladott s kézhez nöm adott, vagy
postai kezelés alatt megrongált értékküldemények-
ért a postaintézet ellen emelt kártérítések olykor
késedelmeson intéztetnek el a postaközegek által; a
panaszok megszüntetése czéljából, s hogy a minisz-
terium a tárgyalásokat figyelemmel kisérhesse,
rendeli, hogy a kártéritési esetek egyenként a mi-
niszterium tudomására hozandók, s ennélfogva
figyelmeztetik a közönség, hogy ily felszólamlást
egyenesen a minisztériumhoz is lehet benyujtani.

Mi ujság?
t): (Pest választási mozgalmai) legélénkebbek

voltak a Lipótvárosban Wahrmann és Falk közt.
Falk Miksa visszalépett: ott csendesen foly min-
den. Most már a Terézváros legzajosabb, a hol
még bizonytalan, hogy melyik van többségben:
Gorove vagy Jókai pártja. Mindkettő működik
teljes erejéből és a zsidók nagy szerepet játszanak
mindkét részen. Jelentékeny kérdésül szerepel, hogy
melyik tett többet az izraeliták érdekében a két
jelölt közül. Jelöltjeiket társadalmi uton is igyekez-
nek kitüntetni: Jókait keresztelőbe hivta egy zsidó
választó, Gorovét házszentelőre egy más.

** (Jókai Mór terézvárosi párthivei) febr. 2-án
gyültek össze a lövöldében s képviselőjelöltjüket,
miután ott programmját előadta, 26 fiakker, 1 con-
fortábli s 12 omnibus kísérettel, folytonos éljenzés
közt, hordozták mög Pest utczáin s kisérték haza
lakására.

** (Budán uj épitkezések) vannak tervben a
királyi palota körül, mely szük az egész udvar
befogadására. A fegyvertári épület kétemeletessé
épittetnék, a palotának megfelelő magasságban és
modorban.

— (Nyomdász-bál Pesten.) Nem mulaszthat-
juk el, hogy bár röviden, meg ne emlékezzünk a
pest-budai könyvnyomdászoknak január 31-kén a
polg. lövölde izlésteljescn diszitett termében, az
önképző- és betogsegélyző-egylot javára rendezett
tánczvigalmáról, mely csinos hölgykoszoru jelen-
létében s a fiatalság kedélyes, vidám mulatozása
közepette folyt le. A terem előcsarnokában a be-
lépő szemben találta Gutenberg életnagyságu
arczképét, mely virágok és folyondárokkal volt
diszitve. Legjobban sajnáltatott, hogy az irodalom
és a főnök-testület oly gyéren volt képviselve; de
ott láttuk a vigan mulatók sorában az „Athae-
ncum" részvény-társaság több tagját s köztük t.
Cséry urat, a társaság elnökét és az őnképző-
egylet tiszteletbeli tagját. Éjfélkor jelent meg
magyar és német nyelven egy élczlapocska,
„Maculatura" czim alatt, mely a nyomdász életből
meritett tartalommal, nyomdászok által igen ügye-
sen volt szerkesztve. Szünóra alatt a dalárda éne-
kelt igen sikerültön nehány darabot, ezek közül
különösen a „Kossuth-induló" és a „Donau-Wal-
zer" nagy hatást idéztek elő. Kis vártatva ismét
folyt a táncz vigan, lelkesedtok öregek s ifjak,
parányikát sem látszott senki gondolni a másnapra,
midőn a házbérfizetés napja bekövetkezik, pedig
az ily napok meglehetős hatással vannak a ke-

délyro Posten. A kiszolgálatra nézve csak annyit
jegyzünk meg, hogy lustán, lomhán ment, mintha
ólom kezekkel és lábakkal birtak volna a pinczé-
rek, s a mi jött is : ehetetlen, ihatatlan/s azt mon-
dani sem kell, hogy méreg drága volt. A nagy-
számu társaság csak 5 órakor kezdett oszlani.

** (Azon jelmezbálra,) melyet Festetics gróf
és grófné febr. 6-án bécsi palotájukban rendeznek,
az utóbbi udvari bál alkalmával királyné ő felsége
személyesen igérte meg Festetics grófnénak meg-
jelenését. E miatt a bécsi haute volée coulissái
mögött nagy lárma kerekedett, mert az eddigi udv.
etiquette szerint az uralkodópár csak Schwarzen-
berg, Fürstenborg, Auersperg herczegek és Palla-
vicini Alfonz marquis udvari báljait szokta meg-
látogatni — és soha valamely grófnak bálját. Hogy
királyné ő Felsége épen egy magyar grófnál teszen
először kivételt, ez sehogy som megyén a bécsi
aristokraták fejébe.

** (Szoboszló) izraelita lakosai, mint a „Deb-
reczeni Lapok" irják: tömegesen akarják nevöket
mogmagyarositni.

•* (Két aranymenyegzö) ment végbe Pozsony-
ban febr. 2. és 3-án. Az egyiket egy asztalos, má-
sikat egy mészáros mester ülte, becsületes pozsonyi
polgárok, kiket az isten még sokáig éltessen erő-
ben, egészségben.

**(A belügyminiszterium) rendeletet tett közzé
a szikviz (soda) gyártására nézve. Megszabja,
hogy minő edényekben, milyen eljárással készítes-
sék a szikviz, hogy egészségtelen ne legyen.

** (Felsö-Idecsfalván) közelebbről 37 ház
lett a lángok martaléka minden melléképületével
együtt.

** (Névváltoztatások.) Schönvizner János Ré-
ti-ve, Brauer Antal Bajor-ra, Ritter Lajos Rónai-ra,
Singer Károly Mmm-ra, Bóba János Bogyányi-r&,
Studnicska Miklós Kutassi-ra, változtatták ne-
veiket.

** (Halálozás.) Almási Gedeon Miklós volt
honvédőrnagy, sárosmegyei telekkönyvi vezető,
jan. 30-án, életének 63. évében Eperjesen elhunyt.

±t (Drágfi Sándor) volt váczkerületi képvi-
selő jobban van. Azért tartjuk szükségesnek meg-
emliteni, mert egy távirati tudósitás utáu minap
halálát jelentettük.

Nemzeti szinház.
Péntek, jan. 29. „A szép molnárnö." Vigj. 1 felv. Irta

Mellesville és Duverier. Ford. Somolki; — és elöször: „A
miniszterelnök bálja." Vigj. 1 felv. Irta N. N.

Szombat, jan. 80. „Hunyadi László." Eredeti opera 4
felv. Irta Egressi Béni. Zenéjét Erkel Ferencz.

Vasárnap, jan. 31. „A miniszterelnök bálja." Vigj. 1 folv.
Irta N. N. — és „Egyetlen leány." Vigj. 1 felv. Irta gróf
Fredro S. Ford. Radnótfáy.

Hétfő, febr. 1. „Az égben." Vigjáték 2 felv. Irta Balázs
Sándor; — és tánczegyveleg.

Kedd, febr. 2. „A boldogság elsö napja." Vig opera 3
felv. Zenéjét szerz. Auber.

Szerda, febr. 3. „Makranczos hölgy." Vigj. 5 felv. Irta
Shakespeare. Ford. Lévay.

Csütörtök, febr. 4. „A fehér nő'.'1 Vig opera 3 felv. Ze-
néjét szerz. Boildieu.

Erkel „Hunyadi László-jának jan. 30-ki clő-
dása, a dalmű első előadásának 25 éves jubileuma,

valódi diadalnap volt az érdemekben mogőszült
zoneköltőre nézve. Midőn a karigazgatói széken
hol 31 éve működik) megjelent, zajos tapssal

üdvözölte a nagyszámu közönség, s e taps a mes-
teri nyitány s az egyes fölvonások végével egyre
viharosabban megujult. A 2-dik felvonás után kö-
vetkezett a nyilvános kitüntetés.

Ott állt az egész operaszomélyzet két oldalt s a
középen Erkel. Böhm operai rendező rövid beszéd-
lel üdvözölte, elmondva, hogy művében — mely-

lyel úttörő lett — a nemzet akkori törekvéseinek
zenében adott kifejezést, oly megragadólag, hogy
a honvédek is e hangokkal indultak a csatába, s
kívánva, hogy az ősz zeneköltő még sokáig disze
ehessen a nemzeti színháznak. A közönség tapsvi-
íiarban tört ki, mialatt Pauliné asszony — a dal-
műi személyzet nevében — babérkoszorut nyujta

át neki. Egyszersmind értékes ajáodékokkal is
meglepték e napon: egy pompás zongorával és
ezüst serleggel. Az elismerés megható jelenete volt
ez, olyan, a minőt a „Hunyadi" szerzője érdemelt.

Szerkesztői mondanivaló.
-- Háromszék. L. J. A Bemre vonatkozó figyelmezte-

tést köszönjük. A dicső lengyel hős jelszava: „Den Feind
mit dem Schwerdte schlagen, mit dem Herzen gewinnen"
(az ellenséget megverni karddal, megnyerni szivvel) valóban
ö hozzá méltó s öt épen jellemző szó. Mi Petőfinek on által
emlitett szép költeményét illeti, annak közlését más alka^
lomra tartottuk fönn; mi is azt hiszszük, hogy sokak előtt
ismeretlen még olvasóink közül. A „Honvéd-album"-ban
megjelent közleményekre vonatkozó helyreigazításokat át-
küldtük az album szerkesztöjének. Figyelmeért ismételve
vegye köszönetünket.

— Kövágó-Örs. M. P. A czikk közölhetése csak a
rajz szerencsés elkészülésétől függ.

— IV. N. A „Télben" van egy rettenetes sor, melyet
lehetetlen ki nem adnunk: „S a hol zenegtek szende fülmi-
lék" —! A más kettőben több dicséretest találtunk s kivált
a „Szerelmem" czimü kevés simitással jöhetne is. De hadd
várjunk jobbakat.

— Kis-l jszallas. H. L. Az ujabb közlemény is érde-
kes s közlése egyedül tárgyhalmaz miatt késik, miután
érdekéből semmit sem veszt. Közlésében kivánata szerint
fogunk intézkedni. Az előbbi közlemény megkezdődik, mi-
helyt a mostani rokontárgyuak be lesznek fejezve.

— Rakamaz. T. I. A „P. ü."-ból megrendeltük a pél-
dányt. Sajnáljuk, hogy a másikra nézve már nem segithe-
tünk a bajon.

— Debreczen. F. G. A bizományokban részünkről a
legnagyobb örömmel j ártunk el. Az irói segély-egylet szá-
mára szerkesztőségünkben álló kis perselybe bele tettük a
küldött 5 frtot, s az ügy nevében köszönjük a szives ado-
mányt. — A kérdezett dologról rövid időn remélünk jelen-
tést tehetni.

— Laczháza. A holland novellát most olvassuk s
mondhatjuk, érdekkel. „A rút zsidó leány" czimü beszéíyt
átadtuk R-nek, a ki fel fogja használni. A többi szintén
beválik. Lapunk oly hasznos munkatárs iránt nem akarna
hálátlan lenni, de érdekes közlendőkben épen most oly gaz-
dagok vagyunk, hogy a sorrend megállapitása valóban
nehezünkre esik.

SAKKJÁTÉK.
480-dik sz. £ — Szirmay Jánostól f

Sötét.

a b c d e f g h
Világos.

Világos indul s a 3-dik lépésre mattot mond.

A 475-dik számu feladvány megfejtése.
(Müller I.-tól, Lipcsében.)

Világos. Sötét.
1. Bb8—b6 d4—e3:
2. Bb6—c6f Kc5—d4
3. Bc6—c4 matt.

Világos. a) Sötét.
1 Kc5—b6:
2. Fe3—d4:f Kb6—ab
3. Fe4—b7 matt.

Helyesen fejtették meg : Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: gr. Festetics Bannó. — Karczagon : Kacsó
Lajos.— Miskolczon: Czenthe József. — Csákváron: Kling
Ivan.— Jászkiséren: Galambos István. — Petécsén: Rády
Gryörgy. — A pesti sakk-kör.

Rövid értesítés. Miskolcz. Cz. J. Az egyik feladvány-
ban Vh3—d3 elsö lépésre szintén czélhoz vezet.

Hónapi-és

hetinap

7
8
9

lü
l l

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.

12 Péut.
13 [ Szóm.

Hold

Katholikus és

H

protestáns
naptar

Január
C Komuald apát
Mátkái János
Húshagyó Kedd
Hamvazó szer. \
Dezsér, Eufr. #
Jézus 5 sz. sebe
Agáb, Barna

V ötvötiöd.
Salamon
Apollónia
Skolastika
Árpád
F.ulália sz.
Barnika

ETI-N A P T Á
Görög-orosz

naptár

Február (ó)
26 E Xenophón
27 .lán. Chrisost.
L'8 Svriai Efrem
29 Ipoly
30 Nagy Vazul
31 Czirus János

1 Február

Izraeliták
naptára

Sebat R.
2(5 Jónás
27 Jonatán
28 Jóram
29 Ant. hal.
30 Roschod.

1 Adar R.
2 Tcczav

változásai. # üjhold 11-én 3 óra 10 perczkor délután, nálunk

R.

N i

hossza

f.
318
319
320
321
322
323
321
meg

P-
4fi
4fi
47
48
48
49
50

i p

kél

6.
7
7
7
7
7
7
7

nem

P-
90
19
18
17
15
14
12

nyüg-

ó.

a
.r»
5
5
5
5
5

áthatí

P
8

10
\9.
14
15
17

II
hossza

f.

273
285
297
309
321
333
314

V-
9

25
37
30
23
11
58

0 I d
kél

ó.

4
5
6
fi
7
7
8

P-
28
19

9,
41
14
43

9

nyüg.

ó.

1

3
4
fi
fi
7

) napfogyatkozással.

P-

15
8
fi
fi
fi
5

TARTALOM.
1 Kazinczy Ferencz (arczkép). — Tengerparton. — A
skót szombatnap. — A fehér keresztnél (vége.) — A Mar-
tinovics-pör 1795-ben (képpel.) —Kazinczy Ferencz naplója
(ábrával.) — Az iserlohni barlang (képpel.) — Egyveleg. —
Tárház : Kurta farsang, hosszu böjt. — Az akadémia pa-
lotájának égése. — Irodalom és művészet. — Közintézetek,
egyletek. — Egyház és iskola. — Közlekedés. — Mi ujság V
Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakk-já-
ték. — Heti-naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz.)
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HIRDETÉSEK.

Tévedések
kikerülése tekintetéből a t. cz. vidéki közönség érdekében, s hogy hivatla-
noknak bátran ellenállhassunk, kik a legnagyobb, egyedül s kizárólag a

kiállitásakon ezüstérmekkel kitüntetett

. pesti és bécsi
cs. kir. udvari szállítók

vászonruha-gyáráuak-árjegyzékét
utánnyomatni, s igy a nyilvánosság elé bocsátani — nöm átalják, — szeren-
csénknek, sőt czélszerünek tartjuk ujolag leszállított árjegyzékünket azon
megjegyzéssel közhirré tenni,—hogy csakis levélbeli megrendelések minden-
nemü vászonárukra, továbbá kész férü-, női- s gyermek fehérruha-

neinüekre főraktárainkhoz

(a vászonáruk valódisága teljes jótállása)
a pénzösszeg beküldése, vasuti vagy postai utánvét mellett lesznek

intézendők:
Pestre:

F O G L E.
kir. advari szállitó

Pesten, a váczi-utcza
kezdetén

Mocsonyi-féle házban,
.„Maria Valéria föher-

ezegnöhez."

Bécsbe:

F O G L E.
k. k. Hoflieferant

in Wien,
Kerntnerstrasse Nr. 23,
Ecke der Himmelphortgasse

zum
„Erzherzog Kar l . "

(a nyak terjelme megkivántatik), 2, 3, 4, 5,
6, 8—10 frtig a legjobbak.

Rambargi
és

belga vá-
szonból

\ ! í í i ilMVAlí s i m á k 1 frt 80 kr, 2 frt finom hurokvarrás-
l l U I " l I l g V Í l ^ Sal 2 frt 50 kr, valamint sveiezi formára, s
legujabb szabásuak, himzéssel 3 frt, 3 frt 50 kr, 4, 5 frt; leg-
finomabb vászon és batiz-ingek himzéssel és csipkével (Fanta-
sie parisienne) 6, 8—10 frtig.

Női éji-ingek, hosszu ujjal 3 frt 50 kr, hímzettek 5—6

FÁffi-ÍTílf VU k 1 f r t ' * f r t 5 0 k r ' 2 f r t ) 2 f r t 5 0

F Cl 11'gulj ítli} ftig; lovag szabásra, franczia és
gyar formára.

Angol shirding-ingek fehérek és színesek, (szebbek mint a vászonból készitettek) 2 frt, 2
frt 50 kr, 3 frt, 3 frt 50 krig.

Női-nadrágok, vászon, perkál vagy parkotból 2, 2 frt 50 kr., 3 frtig, himzet-betéttel.
Női-pongyola vagy éji corsettek, perkail vagy legfinomabb parketból 2 frt, 2 frt 50 kr;

vászon vagy franczia batizból, himzéssel 3 frt 50 kr., 5—6 ftig.
Női-alsószoknyák, perkál vagy legfinomabb szoknya parkéiból 4 frt, betételekkel 5—6 frt

és 8 frt (legujabb divat.)
Nói-harisnyákvagy férfi kapezák, 1 tuczat 5, 6, 8—10 frtig a legfinomabbak.
\i*Á-*%& 4- X I í - « * 1 T ^ 1 i ^ i i i j 1 ^ i / ^ r\ í* i Í-\ t f* , • t • 1 1 . 1Férfi téli mellények, vagy béllelt alsó nadrágok 2 frt, 3—4 frtig a legjobbak.
Fényüzési férfi-ingek, müvészetileg vart mellel (nyak terjelme megkivántatik), 6, 7,

8—10 ftig.

FlanelHerfi-ingek minden szinben, 4 frt 50 kr, 5—6 frtig (a nyak terjelme megkivántatik).
Nyakgallérok, legujabb minta, 1 tuczat ára 2, 3—4 frtig (a nyak terjelme megkivántatik).
1 tuczat rumburgi vászon zsebkendő 1 frt 50 kr, 2 frtig a kisebbek; 2 frt 50 kr, 3 frt 50

kr, 4, 5, 6, 8—10 frtig a nagyobbak és finomabbak.

1 tuczat ezérna batizvászon-zsebkendő hölgyek számára 4, 7, 9 — 12 frtig a legfinomabbak
. tuczat asztal- vagy törülköző-kendő, ára most csak 6, 7, 8—10 frtig ezérnadamaszból.

Egy vászon asztalkészület 6 személyre (1 abrosz s ahhoz illő 6 asztalkendővel) 5, 6, 8,
10—12 frtig a legfinomabb damaszból, 12 személyre, kétannyi.

Egy asztalkészület 12 személyre (azaz: egy nagy abrosz, ahhoz illő 12 asztalkendővel 10,
12, 16, 20—30 frtig a legfinomabb damasz.

80 röf szines ágyneműre való 8, 9, 12—16 frtig a legjobb.

50 rőf kézifonal-vászon fehérítve, és duplaczérnából fehéritetlen 8 frt~50 kr, 9 frt 50 kr,
l l , 13, 15—18 frtig a legszebb^

1 vég y« széles 30 röfög rumburgi_gazdasági vászon^U, 16, 18, 22—25 frtig.

1?IÍ7ÖU' (Damenmieder) (a derék'terjelme megkivántatik); párisi főraktár Magyar-
•T UMJH.., o r s z á g és Ausztriára nézve 3, 4, 6, 8—1Q frtjg a legújabbak varrás nélkül.

38 rőfös kreasz vagy gazdasági vászon, 14,16, 18—20 frtig a legszebb minőségü.
40—42 röf kitünő takácsvászon, (finom ágyruhára 12 db. női-inghez) 14, 15, 18 22—24

frtig a legjobb.
48 rőfös belga takácsvászon 22, 25, 30—35 frtig ingekre különösen ajánlható.

50—54 rőf hasonlithatlan jó rumburgi vagy hollandi vászon 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60,
80—100 frtig. 387 (2—6)

Levélbei! megrendeléseket !
Ingek, melyek a
testhez nem jól ál-
lanak, visszavé-

tetnek.

a pénzösszeg beküldése vasuti vagy pos-
tai utánvét s teljes jótállás mellett min-
denhová elküldeni készek vagyunk. A

leveleket kérjük ekkép czimezni:

FOGL E.,
kir. advari szállítónak Pesten, váczi-

utcza 4. sz. alatt.

50 forint erejéig
vásárlóknak, rá-
adásul egy párisi
cachemir teritövei

kedveskedünk.

Meghívás
az „Ország41 biztositó-intézet

alakuló közgyülésére.
A magyar kir. magas miniszterium által engedélyezett

„Ország" czimü biztositó-intézet
megalakulhatására szükséges részvénytöke aláirva levén, a t. cz.
részvényesek folyó hó 14-én délelőtti 9 % órakor az intézet
helyiségein (Erzsébet-tér 2-ik szám alatt I-ső em.) megtartandó

alakuló közgyülésen
résztvenni ezennel tisztelettel meghivatnak.

Tárgyai lesznek:
a) az intézet alakulása;
b) az alapszabályok végleges megállapitása;
c) az intézet kormányzati tagjainak megválasztatása.

Pest, 1869. február hó 3-án.

Az ideiglenes választmány.392 (1—2)

KOHN PHILIPPE
(Patek, Philippe és társa genfi órások tanítványának jóhirü

ÓRA-RAKTÁRA
PESTEN,

Dorottya-utcza 2. sz. a., a „magyar király"-hoz czimzett
szállodával szemközt,

ajánlja legkitünőbb, j ó és olcsó órákkal gazdagon ellátott raktá-
rát. 2 évi jótál lás mellett az alább következö árjegyzék szerint.
Minden tőlem vásárolt óra, legyen az függő, fekvő, vagy bármely

állapotban levő, — általam a legpontosabban s a legszorgalmasban van kipróbálva.
Egy általam kiadott könyvecske, melyben leirva van, miszerint miként lehet egy
zsebórát hosszu ideig rendes állapotban fentartani—kiegyenlítési tabellával együtt,
melyszerint az Órák, a napórák szerint igazithatók, — tisztelt vevőimnek ingyen
adatik.
Ezüst henger-órák 4 rubinra 10—11 forint

„ „ arany-foglalvánnyal, rugóra. 12—18 „
„ „ hölgyek számara . . 14—16 „
„ ' „ 8 rubinra 14—15 „
„ „ kettős födéllel 15—16 „
„ „ kristály-üveggel . . 15—16 „
„ horgony-órák 15 rubinra 16—18 „
„ „ kettős födéllel 18,20, 22 „
„ angol horgony-órák kristály-üveggel . . . . . . . 19, 22, 26 „
„ horgony tábori órák kettős födéllel 22, 24 „
„ valódi remontoir órák (kengyelénél felhúzandó) 28—80 ,,
„ ugyanazok kettős födéllel 85—S8 „

Arany henger-órák (3 sz.) 8 rubinra 80—32 „
„ „ arany-köpennyel 34—36 „
„ órák hölgyek számára 4—8 rubinra 25—28 „
„ „ hölgyeknek, zománcz és gyémánttal 40—45 „
„ „ „ kristály-üveggel 42—45 „
„ ugyanazok kettős födéllel 8 rubinra 40—45
„ „ zománcz és gyémánttal 55—57
„ horgony-órák 15 rubinra 36-^40
„ ugyanazok, finom arany-köpennyel . 45—50
„ horgony-órák kettős födéllel 65 — 58
„ ugyanazok arany köpennyel 65, 70, 80, 90, 96
„ ,, kristály-üveg s arany köpennyel 60—75
„ horgony-órák hölgyeknek 36—40
» ugyanazok kristály-üveggel * " 52
„ horgony-órák hölgyeknek kettős födéllel
„ remontoir-órák
„ ugyanazok kettős födéllel

Inga-órák, hetenkinti felhúzásra
óra és félóránksnti ütőre
óra és negyedóránkinti ütőre . . . .

. . . 50—55
. 70, 80, 90, 100

110, 120, 130, 150, 160
16, 20, 22, 24

• • • 3 9 - 4 2
• • 48, 50,55

Havi regulatorok • • • • • 30—32 „
Montre-Proletaire (munkás-órák) a kengyelnél balra felhuzva, lapos üveggel 14 ft.
Ébresztők órával 6 forint.
Ezüst lánczok 4 ft. 60 kr., 5, 6, 6 ft. 50 kr. 7 ftig.
Legfinomabbak franczia modoru 8, 8 ft. 50 kr., 9, 10, 15 ftig.
Hosszu nyaklánczok 7, 8 ft. 60 kr. 9, 10, 15 ftig.

P É ~ Vidéki megbízások az illeték beküldése vagy utánvétel mellett, leg-
pontosabban teljesittetnek Órák cserében is elfogadtatnak. Inga-órák csomago-
lásáért 1 ft. 60 kr. számittatik. 314 (12-12)

i P F * Javítások, önalkotta eszközök és gépek segitségével 6 évi, Genf,
Brüssel és Pari* legjobbhirü óragyáraiban szerzett tapasztalatok alapján kétévi
jótállás mellett, a legjobban végeztetnek és olcsón számittatnak. Órák, melyek nem
tetszenének, kicseréltetnek. — Említendő, hogy Pesten való tartózkodásom
rövid ideje alatt is már jóhirnek örvendek, mit a folyton újuló megbízások bizo-
nyítanak. Mint eddig, ugy ezután is oda fogok törekedni, hogy javitásokat legjobban
végezhessek és csak jól szabályzóit órákat adjak el; azért szives pártfogásért esd
tisztelettel Kohn Philippe, óragyáros, Dorottya-utcza 2. sz.
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Ló-istálló teljes felszereléseit és egyes ló-istálló f

LOTZ A. és TÁRSAI-nál
Pesten, váczi-töltés 403. sz.

886 (2-12)

T i t k o s

betegségeket
és

nemi gyengeségei
katonai és polgári kórházakban siker-
rel használt egyszerü módszerrel bámu-
latos gyorsan és alaposan (az ujonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyítja
Weiss J . gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. garnison fökórházban
kiszolgált osztályorvos, minden alkal-
matossággal ugy a titoktar ás, mint a
gyógyczélokhoz jól beosztott rendelő-
intézetében Pest, kis mező-uteza 33.
sz. 1. emelet, (a ,,Teréziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet a
lépcsőn, naponkint reggel 1 órától 10-ig
és délután 1 — 4 óráig.

Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.

Dijjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik. 317 (20—24)

Dr. GROSSMANN,
szem- és fülorvos

PESTEM,
J<5zsef-tér U-ikszám alatt, Grosz féle

házban.
Rendel hétköznapokon dél-

előtti 11 — 12 és délután 2 - 4 óráig. —
Szegények számára ingyen minden va-
sárnap délelőtti órákban. 208 (12—12)

Mint már Hombold Sándor az ő Kos-
mos-ában a üélamerikában honos

koka-növénynek
példátlan erösitő hathatóságára figyelmez-
tetve levénk, épen ugy számtalan orvosi
tekintélyek, annak éltető befolyását a mag-
vesztés, önfertőztetés stb. által gyengitett
nemi idegszervekre üdvösnek bizonyították
be. Különös bevezető tanulmányozást fejt-
vén ki e tárgyban dr. és prof. Lampson
Uj-Yorkban. kinek okszerű gyógyításai
által sikerülvén (III.) koka-pillnlaíban a
gyengeség! állapotok bármily nemeiben
szenvedő emberiségnek egy pótolhatlan
gyógyszert ajánlhatni. Tanulmányozásai
folyamában ugy találván : hogy a másuttla-
kóknál a tndövészben szenvedőkre nézve,
a koka-pillnlakkali gyógyitás megala-
pítása tökélletesen hiányos; minekfolytán
annak használatát még mellbetegeknek is
— ha mindgyárt előrebaladoit stádiumban
volna is az (I.) koka-plllniákat — támo-
gatva más különleges mentőszerekkel —
nem eléggé ajánlhatja. 296 (5—7)

StT" Bövebb felvilágositást nyujt bro-
sürje, mely ingyért és bérmentve küldetik
meg a ,szereesen"-hez czimzett gyógyszer
tár által (Mohren Apotheke) IWainz-ban.

SUT" Kapható továbbá Bécsben: az
,.angyalhoz" czimzett gyógyszertárban (am
Hof) és Pesten: Török Jozsef gyógysze-
résznél király-utcza 7. szám alatt.

292 Biztos szer (5 — 9)

fogfájás ellen. ;
Dr. Paycha-féle

alveolár-fogcseppek,
1 nagy üvegcse ára
1 kisebbé . . .

. . 1 ft. — kr.

. . - „ 50 ,.

Vipera-zsinórok,
biztos szer torokfájdalmak, lényegesen

torokgylk ellen.

Egy ily zsinór a nyakra helyeztetvén, a
fájdalmak ellen ovólag hat, s a gyökeres

gyógyulás okvetlen bekövetkezik.
1 zsinór ára I ft. 58 kr.

Krieger A., gyakorlati tyukszem-műtő
jónak elismert

tyukszeiiiiapasza.
a tyúkszemek gyökeres meggyógyitá* biz •

tositása mellett.
1 nagy skatulya ára . . JO kr.
1 kisebbé 35 „ I

Főraktár Magyarországra nézve

Pesten: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész,
nél király-utcza 7. sz. a.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalá-
ban megjelent és ott, valamint minden hi-

teles könyvkereskedésben kapható:

Jókai Hlór.
Egy magyar nábob.

Regény 3 kötetben.
Harmadik kiadás.

(8-rét 255, 255, 253 lap) fűzve 2 ft. 40 kr

Horváth Mihály.

Amagyarok története
rövid előadásban.

Negyedik javított kiadás.
1868 (586 lap, 8-rét) velinpapiron, angol

vászonba kötve 4 ft. 50 kr.

Börbajok
valamint

titkos betegségek
és sulyos ntóbajai ellen, sok évi tapasz-
talás s a világhirü Ilicord (egykori pá-
risi tanárának) módszere után, siker

biztositása mellett, rendel:
!§Ugár F. orvostudor stb.

Lakása Pesten,

váczi-utcza 15-ik szám alatt,
a korona káréház mellett.

JSlfogad naponlcint ll Órá-
340 (8—12)

Megkereshető levél által is.
tól l-ig-

Gazdasági és kerti vetőmagvak,
az első magyar

kertészgazdászati ügynökség magtárában
Pesten. József-tér 14-dik szám

a legjobb csiraképességben:
Magyarhoni luczerna 100 font 34—35 frtig.
Franczia Iuczerna 100 » 44- 48 »
Steier veres-virága 100 » 28,30—32 »
Sargaviraga here loo » 20 frt.
Belföldi perje-fúmag 100 » 16 »
Olasz fiiniag 100 » 22 »
Angol fűmag 100 » 23-24 frtig
Franczia fűmag 100 » 24^25 »
Burgundi répa, a legjobb 100 » 2fl frt.
Czukorrépa ioo » 20—22 frtig.
A legjobb Braimsehweigi téli káposzta-magvak fontja 2 ft. 80 kr.. 3 ft.

Mindennemü gazdasági, konyha-kerti és virág-magvak, diszfák, cserjék,
szőlö-tövek, eperla- és akáczfa-csemeték, valamint selyemhernyó-tojások a
legjutányosb árért kapbatók.

Az 18(iS-ki árjegyzéket felszólitásra mindenkinek d i j m e n t e s e n átküldjük,
A n. érdomü közönség bec»es megbizásáért esedezik az I-ső magyar kertész-

gazdáiiati főügynöke _
sö* (i_4) Varga Lajos.

Kir. szab.

mángorlókat
ruha-facsaró-gépeket,

ajánl

Lotz A. és Társai
385

Pesten, váczi-töltés 403. sz.
Képes árjegyzékkel ingyen szolgáltatik. 2 _ l 2

Uj-pesti takarék-pénztár.
Az uj-pesti takarék-pénztár üzletét 1869. január 5. megkezdi.'

Az intézet alapszabályszerü hatásköréhez következő üzletek tartoznak:
1. Az intézet 25 krtól fogva betételeket 5 százalékos kamatoztatás mellett elfogad.
2. Előleget ad:
a) magyar és osztrák állam- és iparpapirokra, valamint sorsjegyekre is, melyek a

pesti tőzsdén jegyeztetnek;
b) arany, ezüst és drága kövekre.
3. Leszámítol:
a) idegen és saját váltókat, melyek három váltó képes egyén aláirásával vannak el-

látva kiknek legalább egyike állandólag Üj-Pesten lakik.
4. Kölcsönöz:
a) fekvöségekre általában és különösen uj-pesti házakra és telkekre, valamint városi

házakra és birtokokra.
b) községeknek oly közhasznu, az illetékes politikai hatóság által helyben hagyott

czélokra tett adósságok törlesztésére, mely a község összes tagjainak hozzájárultával.
eszközlendő.

Alapszabályszerü kellékekkel biró kötelezvények az intézet által engedmény utján
is átvállaltatnak.

5. A takarék-pénztár magának egy a kölcsönösségen alapuló hitelegyletnek alapítá-
sát fentartotta, és annak bizonyos meghatározandó összegig előleget adni fog.

Kelt Pesten, 1868. deczember havában.

375 (6—6) Az igazgató választmány.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztav. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Pest, február 14-én 1869

Elöfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok egyfltt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság 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 számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppdik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9. Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajczár.

Lapunkban a Martinovics-pörről közlött
történeti czikkhez illustrátióul adjuk e két
arczképet. Azt hiszszük, érdekes lesz olvasó-
ink elött ama véres dráma áldozatai közül
két legfőbbnek arczvonásaival is megismer-
kedniük.

Martinovics apát arczképe, a magyar
jakobinusok vezéregyéniségének, az 1795.
május 20-ki vérnap legfőbb áldozatának le-
vágott s vértől csepegő fejét ábrázolja, egy-
koru rajz után. Az eredeti metszeten a kép
alatt a következö aláirás áll:

„Ignaz Joseph Martinovics, gewester Je. k.
Ráth und infulirter Ábtzu Sza f-
vár, wurde den 20-ten May.
1795. zu Of en, au/der General-
Wiesen ah das Haupt der
Staatsverbrecher Enthauptet."
(Martinovics Ignácz József, volt
cs. k. tanácsos és szászvári infu-
lás apát, 1795. május 20-dikán,
Budán a tábor-téren, mint a
felségsértök feje lefejeztetett.)

Az Ítéletben, mely ellene a
kir. táblán hozatott s a hétsze-
mélyes táblán megerősittetett,
következőleg van ellene a vádak
tényálladéka megállapitva:

„Mind a vádlott saját vallo-
másából, mind egyéb, a pörbe
fölvett s előterjesztett okmá-
nyokból kiviláglik, hogy a vád-
lott, elkészitvén a lázadás tá-
masztására czélzó iratait, 1794-
diki május havában, a királyi
méltóság s az ország törvényes
alkotmányának felforgatására,
két titkos társulatot alkotott;
azok szabályait s a jeleket, me-
lyekről a társak kölcsönösen
egymásra ismernének, megha-
tározta; maga iránt hittel köte-
lezett igazgatókat nevezett, kik
által veszélyes szándékait tény-
leg terjesztette; nekik két kátét,
melyek egyike „A reformáto-
rok," másika „A polgár és ember"czimét viseli,
adott által. Azonkivül pedig, hogy az ugyan-
azon időben alkotott, egymással ugyan ellen
kezö,de a demokrat elvű forradalom biztosabb
létesítésére czélzó, s belsö mozgalmakat tá-
masztani törekvő két társulatnak az ország-
lakosok életére s javaira nézve veszélyes és

Martinovics és Szentmarjay.
az egész ország elpusztítására irányzó terve
nyilván elárulja polgártársai ellen kegyet-
lenkedni törekvő szándokait: egyszersmind
a gonosz ezélzatok alapjává tett két istente-
len káté által a felséges uralkodó házra szórt
alaptalan rágalmak és sérelmes gyalázások
mellett, a jelenleg szerencsésen országló
fejedelmet, kitöl különféle kegyelmekkel s
jótéteményekkel halmoztatott, királyi trón-
járól megbuktatni, a kormányzás törvényes
hatalmától megfosztani, az ország rendéinek
tekintélyét s magát az alkotmányt felfor-
gatni vakmerő merénylettel ügyekezett, s az

M A R T I N O V I C S .

országlakosokat nem kevésbbé a királyi fel-
ség, mint az ország rendéi ellen felkelésre
izgatta. Az előrebocsátott, s a keresetbe igta-
tott más sulyosbitó körülményekből kivilág-
lik tehát, hogy a vádlott, megvetvén az isteni
s emberi törvények szentségét, a királyi fel-
ség élete s méltósága és az ország közjava

ellen összeesküdött; söt magát ezen undok
összeesküvés fejévé s kolomposává tette."

Azokhoz, miket másik czikkünkben Mar-
tinovicsról elmondottunk, az ugyanott emli-
tett „Majestaets-Process in Ungarn" czimü
egykoru német röpirat következő jellemzését
adhatjuk:

„Martinovics apát nagy lelkitehetségü
férfiu, a tudós nyelveken, görögön, latinon
kivül, minden mivelt nemzet nyelvét kitünő
készséggel irá s beszélé, olaszul, francziául,
angolul, németül; sikerrel mivelte a tudo-
mányok legtöbb ágát s minden tehetséggel

birt arra, hogy nagy államférfi
lehessen. József és Lipót csá-
szárokkal bizodalmasan társal-
gott. Az utóbbi 3000 frt fizetést
rendelt számára a császári pénz-
tárból. Mindvégig megmaradt
azon állitása mellett, hogy öt
maga Lipót császár bizta meg
ezen társaság szervezésére Ma-
gyarországon, hogy a kedélye-
ket a czélszerü reformokra elő-
készitse, a szabadabb elvek
előtt az utat egyengesse, hogy
a dúsgazdag és dölyfös papság
az illö határok közé szorittas-
sék, a parasztság és polgárság
terhei, melyeket egyedül visel,
enyhittessenek, a politikai köz-
igazgatás és igazságszolgálta-
tás javíttassanak, a förendüek
aristokratiája korlátoltassék és
pedig mindez: országgyülés s
ennek nyilvános tanácskozásai
törvényszerü utján. S e részben
Lipót császár sajátkezű leveleire
és fogalmazványaira utalt, me-
lyek — mint mondá — papirjai
közt vannak, s melyeket azok-
nak kellé megtalálni, kik elfo-
gatásakor Bécsben irományait
lefoglalták. Társaságának czélja
nem más volt, s annak ered-
ménye egyéb nem is leendett,

mint a jövöj országgyűlésre a kedélyeket és
elveket elökésziteni."

„Midőn a halálos itéletet kihirdették
előtte, igy szólt: „Ismerem a hazai törvénye-
ket és alkotmányt; tudom, hogy felségsértő
nem vagyok, szándékomért halált nem is ér-
demeltem. De ha azok, kik most Ferencz
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