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RAVISSANTE-"•* ̂ """PARIS 
a holcyvilna-nak egyetlen, ártalmatlan bőrszepitő szere, s »»on 
jeles tulaja msáirgal bir, hogy a börszervre puhitolng, relfrUoitoleg hat. 
tnnak inüküdéaére fokozó és éltető b e f o l y á s a i bir. A legdiesobb 
toilette-szer minden hSIgy számira, mely a Pondre de nz-t , eien, a 
bőrt kiszárító, sárgává, ránezossá és hervadttá tevő szert, min
denütt háttérbe szorilja.Minden bőrbetegséget eltávolít s a bor sziliét 
llatalitja e s szépíti . Mint Ingyitó, börfejlesztő szer minden zsír
anyagot és olajfélét felülmúl, mintán a bőrt rendkívül bajlekony-

ny». gyöngéddé é s fehérré teszi. Ara 2 frt 50 kr. és 1 fti 50 kr. 
a legkedveltebb pipere
szappan a bőrszín szépí

tés re és javítására. 
' Egy kartonnal (3 darab) 1 forint 50 krajczár; darabonkint 50 krajcz r. 

Bl'DAPESTEX valódi minőségben : Törők Józse f gyógyszert.; LuelTM illatéi., Kertész Tódornál, 
és Vadász F: özvegye utódanái. — Levélbeli megrendeléseket pontosan teljesít SebvarzHeinrik központi 
fóraktira, Budapest, muzeura-körat. Aradon : Rozsnyay gyógysz., Elias Ármin. B.-Csaba : Badits, Beb-
reczen: Göltl, Dr. Rothschnek. M i s k o l c i : Dr. Csáthy Szabó J. Makó: Nagy. Kolozsvár : Valentini. 
Temesvár: Pap ét Jahner. Kecskemét: Katona. Győr : Lippóczy. Sep.-Szt-György': Otves. Pozsony : 
Pisztory.X.-Kanizsa: Berger P é c s : SipBcz. Torda : Trojanovits. Kassa : Wandraschek. oJOJ 

SAVON RAVISSANTE 

x n y N3ZSHM vasyizsvivA OAIIVAIZS naazsa\*3a ozoaNonnM H3za > 

A tavaszi idényre. 

A . Z ÖSSSKOÍS 

gleUergi ásványvizei: 
friss t ö l t é s b e n kaphatók 

ÉDESKUTY L. 
magyar kir. udvari ásványviz-szállitó 

f ő r a k t á r á b a n . 

Gleichenbergben (vasúti állomás Feldbach) 
az i dény kezde te m á j u s 1-seje. 

Lakásra megrendeléseket a fürdő-igazgatóság ingyen 
eszközöl. 5276 

Az 1878-ki párisi és több hazai iparkiálli-
tásban kitüntetett. 

Háztartásban nélkülözhetlek!! 
Legújabb szerkezetű, Magyarország s Ausztriában 

szabadalmazott 

takarék - tűzhelyek 
eoaksz vagy kó'szénfütésre 50°/o tüzelőszer - megtakarítás
sal. Azon kivül mindennemű egyébb szerkezetű asztal
alaka és közönséges t a l i a r é l t t ü s e l i e l y e l t dús vá
lasztékban 3 írttól egész 600 írtig, továbbá m o s ó -
k a t l a n o k , c s ö v e k és egyéb e szakba vágó tár
gyak és eszközök a legolcsóbb gyári árak mellett kaphatók. 

Brucky József, 
f ü t ö m i i s z e r é s l a k a t o s - á r a g y á r á b a n , 

B u d a p e s t I V . ker . , b á l t é r . 
Vidéki megrendelések utánvétellel. 5261 

A L T É R és KISS 
királyné 0 felsége udvari divatáru-szállítói Budapesten, 

ajánlják a (1 í i s v á l a s z t é k b a n íaktárukon levő , most é iki .zet t 

legújabb gyapjú- és selyem-ruhakelméket, 
továbbá 

kész franczia minta-ruhákat. 
valamint különféle tavaszi felöltőket. 

W Megrendelések kész ruhákra a legrövideb'i idő alatt teljesíttetnek ; 
kelme-minták kivánatra bérmentve uiegküldetnek. "3pG 5250 

MORISON PILULÁI 
a legjobb gyógyszert képezik, s milliókra meni, csodával ha

táros gyógyításokat eredményeztek. 
Jó hatással vannak minden emésztési zavarok, 

étel iránti undor, köszvény és esúz, sárgaság, mái-
baj, vesefájás, aranyér, aranyér-sipoly, hátfájás és 
rendkívüli ngnlások ellen, továbbá daganatok, vízi
be tégés stb. ellen. 

Morison pilulái csupán növényi anyagokból van
nak összeállítva, és hatással bírnak a vérre, midőn 
azt tisztitják s a romlott nedveket ujakkal és 
egészségesekkel pótolják. 

Az Angliában balhatatlanná lett Morisonnak 4 
krajezáros aláírások utján hálából emlékszobrot 
emeltek, a mely a britt kollégium előtt áll, s London 
városának egyik díszét képezi. 

Fő-Ügynökünk Ausztria-Magyarország számára 
Qrosse Gyula ur, Krakkóban, kihez a kereskedők s 
minden ismét-eladók nagyobb megrendelések tétele 
végett utasíttatnak. 
I pár kis doboz 1 frt 60,1 pár nagy % frt 60,1 doboz por 80 kr. 
5097 Az angol egészségi ko l l ég ium. 

Keresztelési, születési és névnapi s ünnepi ajándékokra ajánlható. 

Grróf Waldstein-sorsjegyek 
kiadva 1847-ben a következő két váltóház által: 

Rothschi ld M. A. és fiai Frankfurt, és 
Siiia Simon G., Bécsben, 

hol valamennyi nyeremény ki i< fizettetik. E papir mai napság az Osztrák-Magyar birodalom legrégibb sorsjegyei közé számíttatik, 
s azon kiváló előnynyel bir, hogy 1 8 8 0 - b a n kétszer, 1 8 8 1 - b e n ped ig háromszor fog knzatni. 

Ha tekintetbe veszszűk, hogy a most lejárt 50 forintos 1839-ki Rothschild-sorsjegyek majdnem 4-szeres árukra emelkedtek, 
bizonyára föltehető, miszerint e sorsjegy is, mely szintén már 3 2 éves, nagymérvű emelkedésnek nézhet eléje, annyival inkább, miután 
belőle csak i g e n kevés létezik forgalomban, s a régibb tulajdonosok semmi áron sem válnak meg azoktól. 

Én tehát azon előnyös intézkedést tettem, hogy részjegyeket adok ki 

h 12 for intér t ötöd Waldstein-sorsjegyekre. 
Ily részjegyek tulajdonosai az utolsó húzásig valamennyi nyereményre (a legkisebbeket is beleértve) játszanak, mindenki

nek szabadságára hagyván, a részjegyeket 1885-től kezdve, ha a szám nem lesz kihúzva, á 8 írtjával visszaadni, a mint én különben 
azokat minden időben pontosan a napi árfolyam szerint vissza is váltom. 

Tehát 10 húzáson, melyeken az 1885-dik évig játszanak, nem koczkáztatnak többet, a legkedvezőt lenebb ese tben négy 
egy oly kombinatio, mely eddig nem nyújtatott a t. közönségnek. í r t n á l ; 

I C Lottó gyüjtödék és dohánytőzsdék, valamint állandó 
vidéki kereskedőknek e sorsjegyek bizományi eladásra át
adatnak. 5259 

Kövesdy Mór bankháza 
B U D A P E S T E N , 

Ca. éa kir. 
szabadalm. 

a maga 
nemében 

egyetlen hatású 

patkány- és egér-irtó szer. 
Egy báaog-doboz ára 1 frt. 
6 doboz 5 Trt o. é. Valódi per
zsiai, minden 
rovart irtó por. 
Közvetlen szál

lít mányu , vegyileg 
tiszta llövénykészit-
mény, csupán válo
gatott, jótállás mel
lett biztosai) ható al
katrészekből összeállítva, telje
sen méreg nélküli, mint a polos
kák, hulliák. moly, házi 10-
caök, svábbngnr, hangyák 
sth.-ket felülmulhatlanul irtó 
szer gyanánt elismerve, dobo
zokban, minden doboz egy 
szórósészillékkel ellátva. I frt 

és 55 kr.. 
jávai. 

Speciali
t á s , kitű
nően biztos 
éa gyöke
resen ható 

svábbogár (líeimclien) irtó por. 
1 csomag ara 5 0 kr. 6 csomag 
í frtöökro. é. 

Teljesen méreg 
nélküli, gyors és 

biztos hatású 
orosz-bogárt 

(csótány- bogár)ir-
tó por, dobozok 
ban (külön szóró 
készülékkel ellát

va), ára 1 doboznak 
1 frt és kisebb 55 'ír. 
o. é. 
Teljesen méregmen

tes, biztos éa gyöke
res hatású 

iDoIyokat és hangyákat 
irtó por. 

E por nemcsak megóv a molv-
és hangya-kirágások ellen, ha

nem még biztosan és gyö
keresen ki is irtja e rova
rokat, ha az bútorok, szó. 
nye^ek, téliruhák, gyap-
juttelmék, szücsáruk, ko
csiba stb. hintetik. Dobo

zokban o. é I Irt 55 kr. és 30 
kr.-jávai. 
Cs. és kir. szab. gyökeresen ható 

poioska-irtó szer, 
I útorok számára. Egy nagy 
iivegSO kr. 6 üveg Z frt 55 kr. 
I kis üveg 30 kr, 6 üveg 1 frt 
53 kr. o. é. 

Fölülmulhatlan hatású 

poloska-irtó szesz 
falazat számára Festésnél, me
szelésnél vagy falak mázolásá
nál a festékbe, mészbe vagy 
vakolatba keverésre alkalmas. 

Egy pintes üveg ára 1 frt, 6 
pintes üveg 5 frt. 1 pintes üveg 
légségea egy középnagyságú 

szobára. 
Elpusztithat-
lan mézga-

fujtdtok, me
lyek segélyé
vel a rovar-, 

moly vagy 

oroszbogár-por egyformán szét 
szórható, és a legkisebb hasa
dékokba belövelhetö. Egy da
rab ára 5 0 kr. o. é. 

Számos megrendelést vár: 
K E I S S B . , 5«> 

raagy. kir. szabad, -vegyszerek gyára 
Budapest, kirűly-utrxa 47.1. em 

F i ó k r a k t á r : 5273 
T b a n e r J ó z s e f u r n á i 

Pesten, három korona-uteza 9 

Temesvár? Mór czipő£yára 
B U D A P E S T E N , 

király-utcza 1. f. báré Orczy-'*" l"*-

H ö l g y e k n e k : fc 
Sétaczipo (divatos félralpS) legünoB»JJ 

ban kiállítva frt 'ZZ 
Regatta-ciipo hevederre), 'oK*n°"**ÍE 

larting- v. b«rbol, 1«Í<"T»?;*2 

»'»« í! \Z 
Eberlasting ozúg-topán, 10 emtr. a» 

ga«, legínonubb frjta « >•£ 
Bőr czúg-topán, 20 cmtr. m«t*S TZ. 

dupla talppal «*» ••* 
U r a k n a k : . , 

Házi czipB Unom hírbil „ " I l i . 
Félczipö a nyári lv.dra, leKJobÍLf?%5 

b/irb'l erfi talppal J*.Z^. 
Czúgos topánok ehagrln. vágj_*"!•_. 

bórbíl, lefjobb fajta *»•, 
Borjubor topán (vik-«M> erfo <W 

• alppal. alao miníségO ^.• ' ' . t^t Kaldskid-topán (kesztyttbar) képaeia ^ 
legjobb minísegtl J T \^ i u 

Chaorin v. rikazea b'rerfzip".o«M 
Kárral éa dupla talppal frt •• 

mm- Megrendelések utanvát VJS„» 
IWeg beküldése mellett ;^fB°£r 

« 3 teljesíttetnek. "" 
Kimeri S árjegyzékek ta l?" -

Frankl in-Társulat n v o m d á i a (eirt-etem-utoza 4.1. 

Előfizetési föltételek: S ^ ^ O K S Í O O K « « • { S l T Z»? Csupán a VASÁBNAPI ÜJSiö : / egész évre ... 8 n-t 
\ félévre 4 • Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK : [ ff*" é ™ 

1 félévre 
. 6 trt 
3 « 

16-dik szám. 1879. BUDAPEST, ÁPRIL 20. XXVI. évfolyam. 

A KIRÁLYI PÁR EZÜSTMENYEGZŐJE. 
E NAPOKBAN — ápril 24-én — lesz hu

szonöt éve, hogy Ausztria fiatal s 
deli császárja, a Habsburgok hatal

mas utóda s Magyarországnak is törvényes 
örököse — a nyugoti német fejedelmi há
zak egyik jelentékenyebbikének, a bajor 
királyi háznak még fiatal, a serdülő évek
ből alig kilépett, a feslő rózsa-bimbó üde 
bájával ékes sarját, Erzsébet királykisasz-
szonyt, császári s királyi várlakába — a 

bécsi Burgba — mint nejét hozta haza. 
Nemcsak Bécs, az egész „birodalom", tul 
és innen a Lajthán, örömrivalgássalüdvözlé 
a szép jövevényt, kinek mosolyában egy 
jobb jövő haj nála látszék derülni nem csak 
a királyi férj, hanem népei egére i s ; s Ma
gyarország, a mélyen lesújtott, a csapástól 
megtört s estéből föllélegzeni alig kezdő, 
félve merő Magyarország, mintha megsej
tette volna — azzal a csodálatos ösztönnel, 

melylyel a szerencsétlenek, a segélyt egye
dül valamely csodától várók oly kiváló 
mértékben birnak! — mintha megérezte 
volna : mi lesz neki ez az asszony, öröm-
reménynyel, könyei közül először moso
lyogva, fogadta a fiatal arát, mikor férje 
karján először jelent meg az ősök annyi
szor — s csak legközelebb is — vérázta
tott földén. Körútját városról városra han-
gosabb örömzaj kisérte. Megnyerő tekin-

AZ URALKODÓ PÁR 1854-BEN. 
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tétében, angyali jóságú arczán, szende 
alakján, halk s mégis csengő hangjában, 
volt valami, a mi minden szívhez szólott; 
a mi a kedélyeket légben sej ökben ragadta 
meg; az annyi csalódástól elfásult s a sors 
oly súlyos csapásaitól elkeserített elméket 
még egyszer remélni s bizni tanította. 

A népek sokban hasonlítanak a gyer
mekekhez ; egyben talán leginkább, hogy 
ösztönszerűleg megismerik barátjaikat, s 
ritkán csalódnak a kézben, melytől segélyt, 
támogatást, a balsorsban egy biztató s 
fentartó kézszorítást várhatnak. Magyar
ország kedvező jelnek vette, hogy fiatal 
királynéja onnan jő, a honnan első ki
rálynéja, Szent Istvánnak neje, a bajor 
Gizella jött, a ki azt a palástot tulajdon 
kezeivel hímezte, mely Szent István óta 
valamennyi magyar király vállát érintette 
— de a Ferencz József császárét még 
nem, pedig hogy érintse, ebben vala 
Magyarország javának biztositéka, remé
nye. De az első magyar királynéra való 
emlékeztetésnél sokkal hatalmasabb föl
ébresztője s táplálója volt amaz ösztön
szerű reménynek s bizalomnak a fiatal 
királyné egyénisége. A gyermekkor játszi 
ártatlanságával az ész és szellem fénye 
egyesült tekintetében. Mosolyában a sziv 
jósága, mely minden szenvedéshez rész
véttel fordul s már előre is a szomorúak 
pártjára áll. Szemében a belátás s egy nagy 
elhatározás csilláma, mely a bizonytalan 
jövő ködére egy földerülendő jobblét sugarát 
veti: ime,a mi a magyarnemzetnek meg
súgta : szövetségesed jő, a ki legközelebb 
állva a király szivéhez, jó sugallatokat 
mondand neki, védni fogja előtte ügyedet, 
pártodat fogja s előbb-utóbb kivívja iga
zadat. 

S valósultak is a remények, a melye
ket Magyarország népe e szerencsés frigy
hez kötött vala. 

E frigy kötésétől számitható minde
nekelőtt a királyi családnak gyakoribb 
megjelenése az országban s érintkezése a 
magyar néppel. Mátyás király palotája, 
mióta Buda megszűnt a töröké lenni — 
legtöbbnyire csak névleg volt királyi lak. 
A jelen század első fele óta, 1847-ig, a 
királyi család legnépszerűbb tagjának, Jó
zsef főherczeg nádornak, azután egy évig 
a népszerűsége magaslatára egyszerre fel
szökkent daliás István nádornak volt 
ugyan állandó lakása, de a királyt magát 
csak ritkán látta vendégül vagy épen nem. 
Az országgyűlések 1848-ig Pozsonyban 
tartatván, ha azok megnyitására meg is 
jelentek királyaink, az országnak csak e 
határszéli városáig jöttek, mintha félné
nek az ország szivéig hatolni. Mostani 
királyunk, Ferencz József maga, — mi
után fiatal korában, mint főherczeg, István 
nádor, még akkor királyi helytartó, beig-
tatására Pestvármegye főispáni székébe, 
egy pár napig vendége volt a budai váriak
nak, — mint uralkodó : a fiatal császárné
val jött először huzamosb időre ide. 

Azelőtt, éveken át a Generál-kormány
zók, császári helytartók uralkodtak a ki
rályi várlakban s osztogatták, kard-csörge-
tés között, alkotmányellenes parancsaikat; 
de azóta gyakorabbak lőnek a magas feje
déimi látogatások. S a hol az ember — le
gyen bár király — gyakrabban s hossza
sabban időz : oda emlékek hosszú 3ora fűzi 
rendre-rendre; s pedig az édes és szomorú, 
sokszor magokban tán kicsinyes emlékek 
alkotják — mint egyes kis lánczszemek 

VASÁRNAPI UJSAG. 

összefűzve — a legerősebb köteléket, mely 
a szivet valamely helyhez s lakóihoz le
kötni képes. A sors ugy akarta, hogy egy 
mélyen megrenditő gyászeset legyen, a mi 
a királyi párt először emlékeztesse a budai 
várlakra. Első szülöttjük, az alig két éves 
Zsófia főherczegnő itt halt meg 1857. má
jus 28-án. Mily kevéssé ismerek az emberi 
— s kivált az apai és anyai szivet, a kik 
(s ilyenek sokan voltak hazánkban !) attól 
féltek, hogy e gyászos esemény el fogja 
idegeníteni a királyi párt Budától, s hogy 
a szomorú emlék helyére nem egyhamar 
fognak visszatérni. A föld, a sirbolt, hol 
kedveseink meghaltak, a halottas szoba, 
melyben szemeiket az örök álomra lecsuk
ták, ellenállhatatlan vonzó erőt gyakorol 
minden nemesebb kedélyre s szent helyévé 
lesz a szivnek és emlékezetnek. Ugy lett 
itt is. S attól fogva a királyi párnak két 
otthona, két családi háza volt, a hol egy
aránt jól érezte magát: a bécsi burg s a 
budai várlak. Később örvendetesebb ese
mények erősítették meg s tették föloldha-
tatlanná a kapcsolatot, mely a felséges pár 
szivét ide kö tö t t e . . . . 

Mindenki tudja, s már kétség fölé 
emelt történelmi igazsággá vált, hogy an
nak a nagy ténynek, melylyel Ferencz 
József a magyar nemzet alkotmányát 
1867-ben helyreállította s Szent István 
koronáját fejére tette és a Gizela királyné 
által hímzett palástot felölté — ez embe
rileg és fejedelmileg egyaránt igazán nagy 
ténynek az előkészítésében Erzsébet király
nénak nagy része volt. Hazánknak ugy, 
mint a Habsburgok trónjának szerencsé
jé re— ő volt engesztelő sugallója a király 
szivének, mig az ismét Magyarországhoz 
hajlott; ő tette azt fogékonynyá jogos"iga
zaink iránt, melyek Deák Ferenczben oly 
bölcs mint ékesen szóló, oly államférfiúi 
mint törvénytudó védőre találtak. A nagy 
„commoner", ez igazi,,magyar ügy véd" — 
a szó legnemesb értelmében : aligha nyer
hette volna meg porunkét, még a világese
mények nekünk kedvező közbelépése mellett 
is, — ha ily támogatója nem lett volna. 
Erzsébet, akkor osztrák császárné, később 
koronás magyar királyné, halhatatlan ér
demeket szerzett magának a kiegyezés elő
készítésében és történetünk egyik legszebb 
lapjára elévülhetetlen betűkkel irta be 
nevét. Láttuk őt, a koronázás napján, az 
1867-ik év június 8-kán — pünkösd szom
batnapján , a legszebb napok egyikén, 
melyek Magyarország természeti s polgávi 
egén valaha ragyogtak — mikor felhőtlen 
eget verdestek egy tizenhét évi nehéz álom
ból uj létre ébredő nemzet millióinak öröm
riadalmai — láttuk őt, királyi férje olda
lán, örömtől ragyogó szemekkel állani, 
mig Szent István koronája a király fölkent 
fején nyugovók s aztán imára hajtva tér
deit, boldogan lehajtott fejjel fogadni vál
lán a szent korona érintését. Láttuk arany 
oszlopokon nyugvó kristály-kocsijában, 
királyi haja ékén a házi koronával, vonulni 
át Buda és Pest utczáin, a nép százeze
rének összetódult sürü sorai között, jósá
gos mosolylyal visszonozva a szívből 
fakadó üdvözlések megszünetlen riadozá-
s a i t . . . . míg a király délczeg lovon, daliás 
alakkal, vágtatott fel a megyék földjéből ösz-
szehordott királydombra, a négy szélbe su
hintani kardjával. E nap kitörülhetetlen 
emlék mind azok lelkében, akik tanúi vol
tak ; kitörülhetetlen az érzésért, mely 
akkor minden szivet ̂ eltöltött, a biztosság 
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amaz érzetéért, mely azt monda, hogy al
kotmányunk az irott betűnél erősebb ala
pon : egy vallásos és jellemerős király 
esküvel pecsételt akaratán s egy ritka ne-
mességü asszony áldott befolyásán nyug
szik. Ivét szószólónk van a királynál, két 
angyal áll őrt pártunkon, mellette: igaz
ságunk és királynénk. 

Valóban, a királyi házassági frigy, 
melynek most huszonötödik évfordulóját 
ünnepli a királyi családdal a monarchia 
két állama, jótékonyan hatott Magyaror
szág sorsára is. 

E frigy ajándékozta meg hazánkat is 
oly koronaörökössel, a kinek születése és 
neveltetése a legbiztosabb reménynyel tölt 
el az iránt, hogy atyja uralkodásának 
méltó folytatása lesz az övé. 

A királyi pár először szakított azzal 
a hagyományos családi szokással, mely 
szerint a Habsburgok gyermekeiknek s 
köztök a trónok és koronák örököseinek 
is majdnem kizárólag német nevelést ad
tak. Áthatva a meggyőződéstől, hogy né
pek szivéhez a legbiztosabb kulcs nyelveik, 
s polyglott államban, minő az osztrák
magyar monarchia, nem elég egy ilyen 
kulcscsal birni, — gyermekeiket, s különö
sen a koronaörököst, kis koruk óta megta
nították a népek nyelvére, melyek fölött 
uralkodni lesz egykor hivatva; s hogy 
ezek közt a magyar az elsők egyike volt, 
önként értetik. Maga a király tökéletesen 
beszól magyarul s a királyné különös elő
szeretettel sajátította el nyelvünket, meg
ismerte s megkedvelte irodalmunkat (még 
kiválasztott kedvencz irói is vannak, épen 
ugy mint mindenikünknek) s kiejtésében 
alig érzik meg az idegen; nyelvünkön fel
olvasóul s társalgóul egy derék magyar 
hölgyet tart oldala mellett s ha Magyaror-
országon és magyar környezetben időz, 
előszeretettel beszél magyarul. 

A koronázás után mind többre, többre 
gyűlt a királyi párt hazánkhoz és főváro
sunkhoz kapcsoló emlékek sora. Amaz 
első, szomorú emléket, épen ellenkező ör
vendetes esemény ellensúlyozta. A királyné 
legkisebb gyermeke Mária-Valéria főher
czegnő a budai várlakban született s így 
már világra jöttével magyar királykisasz-
szonynak köszöntött be. Magyar dajkát 
kapott, kitől magyar tejet szopott s első 
gyügyögései magyar szók valának. Zsenge 
elméjének irányzása később egy hazafias 
magyar főpap vezetésére bízatott. Egy 
másik, szintoly örvendetes családi esemény 
újra bebizonyította mily otthonosan érzi 
magát Budavárban a királyi pár. Legidősb 
élő gyermekök Gizela főherczegnő eljegy
zésének — Lipót bajor kir. herczeggel — 
a budai királyi palotát választották szín
helyül. Az év egy részét azóta is állandóul 
itt, s a szomszéd Gödöllőn, melylyel az 
ország a koronázás után kedveskedett a 
koronának, e gyönyörű királyi lakká és 
kertté átalakított bájos helyen töltik. Ki
rály és királyné, mint szenvedélyes lova
sok, vadászok, mig a vadászidény tart, 
évenként huzamosabban időznek itt s a 
magyar királyi udvar régi fényét és szíves
ségét visszavarázsolva — először Mátyás 
király óta — a magyar főúri társaság kö
zéppontjaivá váltak. A rákosi gyep lóver
senyei, melyek a legnagyobb magyar 
kezdeményezése óta folyvást emelkedtek 
jelentőségben, ritkán esnek meg' a király 
és királyné részvétele nélkül. A korona-
herczeg tanulmányaiban nem csak a ina-
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gyár nyelv, de a magyar történelem s a 
magyar jog is főszerepet játszottak; ma
gyar tudósok jelenlétében, Budán, tette 
le azokból a vizsgálatot is. 

Nagy nemzeti csapások hozták vilá
gosságra, mily mély és erős az együttérzés 
a királyi pár s a magyar nemzet között; 
mert a sziveket a szerencsétlenség hozza 
közelebb és próbálja meg igazán. A király 
és a királyné, kik minden kisebb bajban, 
szerencsétlenségben is valódi emberi rész
vétet királyi méltósággal s bőkezűséggel 
tudnak tanusitani, mert nincs egy szegény 
egyház és templom, nincs egy tűzvésztől 
elpusztított falu és város, mely jótékony
ságukat ne érezte volna, s nincs szükség
ben levő, vagy gyámolitásra szoruló köz
intézet, irodalmi, művészeti, emberiségi, 
jótékony és közművelődési intézmény, me
lyet fejedelmi bőkezűséggel ne támogattak 
s ajándékoztak volna meg: — mégis a leg
nagyobb csapásokban tüntették ki, meny
nyire egybe forrottak magyar nemzetökkel. 
Mikor Deák Ferencz ravatalát megdöbben
ve állotta körül az ország: a királyné ejtette 
az első könyet s tette az első koszorút a nagy 
magyar hazafi (mert egyéb czime és rangja 
nem volt) koporsójára. S mikor, csak a 
minap, az ország egy nagy és gazdag 
vidékét s második városát, legtisztább ma
gyar városát, Szegedet, oly borzasztó vész 
sújtotta, — a király megjelent a vész he
lyén, s mig megindulástól reszkető ajkak
kal, fájdalmával küzdve, nézett a pusztu
láson végig és sirt — ő mondta ki először a 
biztató és felemelő szót, hogy Szeged pusz
tulása nem végpusztulás, hogy Szeged ki 
fog kelni romjaiból, s szebben mint az 
előtt! A nyomor enyhítésére ő sietett leg
először, ő a legnagyobb összeggel (a leg
első magyar ember!) járulni— a királyné 
pedig, ezer mérföldnyiről, Irlandból, hol 
vadászaton volt, sietett a rémhír hallatára 
haza, mert szive nem engedte, hogy mu
lasson, midőn népét ily csapás érte. 

Sok zálogát birjuk, bírja Magyaror-
ország, a királyi pár igazi rokonszenvének. 
Hogy a király alkotmányossága minden 
kételyen felül'áll, kell-e mondani. A kik 
közállapotainkkal legkevésbbé vannak meg
elégedve, a kik a kiegyezés óta folyvást, 
vagy az utóbbi időkben ellenzékben állnak 
a kormányokkal, éles támadásaik között 
is, egyet soha sem vontak kétségbe: a 
király alkotmányos érzületét. S ép oly hó
dolattal viseltetik a lovagias magyar nem
zet, egészében s egyes tagjaiban, kivétel 
nélkül, a királyné hódolatra késztő jósága, 
bája, rendkívüli egyénisége iránt. 

Egy másik királyné, ki magyar her-
czegasszonynak született s egy távoli nép 
trónján sem feledkezett meg szülőföldéről, 
a belgák királynője is nem rég ünnepelte 
ezüstmennyegzőjét. Királynénk fenséges 
szülői, Miksa bajor berezeg és Ludovika 
herczegnő, szinte nem rég arany-menyeg-
zőjüket. Részvétünk s üdvkivánataink ki
sérték őket, örömünnepeiken. De a mit e 
napokban várunk: az a magunk ünnepe. 
A mi királyunk és királynénk üli boldog 
házasságának huszonötödik évfordulóját s 
népei abban és annak örömében mindnyá
jan részt vesznek. Fájdalom, hogy ez ün
nepélyes nap, s az azzal összekötött ünne
pélyek színhelye kizárólag Bécs lesz; az 
első tervet, hogy azok egy része Budán 
folyjon le s a királyi pár itt, a nemzet szi
vében fogadja hű magyarjai szerencseki-
vánatait — épen a szegedi katasztrófa 

miatt hiúsult meg. A király páratlan gyön
géd érzettel, elutasította magától az ünne
pélyességek e részét s fölkérte — a minisz
terelnökhöz intézett kéziratában — a ma
gyar fővárost, s a hatóságokat, testületeket 
és magánosokat hogy az ünnepély (kivilá
gítás stb.) költségeire szánt összegeket — 
adják a szegediek javára; inkább akarván 
a szenvedők könyét letörülni, mint fölös
leges pompával látni bkonyitva, a mit a 
nélkül is tud, hogy magyarjai szeretik. 

S a nemzet a királyi akaratnak megfe
lelően nem külső pompával, de szivében 
ünnepli meg a huszonöt év előtt kötött 
frigy ünnepét, s azzal a kívánattal fordul 
a népek és fejedelmek sorsát intéző égi 
gondviseléshez, hogy királyunk és király
nénk népeik szeretetétől környezve érjék 
meg arany-menyegzőjüket is, s a frigy, 
melylyel a magyar nemzethez vannak 
kötve, csak szilárduljon, s fényben és erő
ben változatlan gyémántkapocs legyen. 

A királyi pár egybekelése 1854. 
ápri 1 24-én. 

A fejedelmi pár egybekelésének hire nem 
köszönhetett volna be szebben a monarchia szo
morú, szenvedő népeire, mint a hogy bekö
szöntött. 

Egy 1854. ápril 16-án kelt, de nyilvános
ságra csak 25-én jutott császári rendelet kegyel
met ad a fölségsértés vagy közcsendzavarás miatt 
elitélteknek s minden e czimeken indított és 
függő port megszüntet. Politikai vétségért elitélt 
336 várfogoly nyerte vissza szabadságát e ren
deletnél fogva, mely az uralkodó akaratához 
képest az egybekelés napján volt velők közlendő. 
És pedig teljes kegyelmet nyertek 240-en, kiknek 
büntetésük egész hátra levő része elengedtetett 
s kiknek sorában sok ismerős nevet találunk, a 
többi közt a Pákh Mihályét, a „Vasárnapi Újság" 
első szerkesztőjének ősz öreg édes atyjáét. Ki-
lenczvenhat fogolynál felére szállíttatott a rajok 
itelt büntetés-idő. Ezek között több olyakat talá
lunk, kik később országos képviselők lettek s 

• részben most is azok. A többinek hátralevő bün
tetésideje leszállittatott felére, vagy elengedtetett 
belőle néhány év. 

0 felsége örökös tartományaiban akkori idő
ben nagy inség volt. 0 felsége a nyomor enyhí
tésére az egybekelési ünnep alkalmából 200,000 
frtot osztatott ki, mely összegből Bécs „szemér
mes szegényei" ötvenezer írtban részesültek. 

Ugyancsak elrendeltetett, hogy a Galicziá-
ban 1848. november havában kitört lázadás 
miatt bűnvádi kereset senki ellen ne indittassék, 
a lombard-velenczei királyságban pedig az ost
romállapot megszüntettessék. 

A császári ara april 20-án indult meg szü
lőföldéről s 21-én lépett Ausztria földére, szülei 
Miksa József bajor herczeg és Lujza Wilhelmina 
herczegnő, s testvérei Lajos herczeg és Heléna 
herczegnő kíséretében. D. u. 2 órakor érkezett 
Passauba s esti 6 órakor kötött ki a „Ferencz 
József" nevű hajó Linczben, hol nagy meglepe
tés várt az ifjú arára. Fölséges vőlegénye egész 
váratlanul, a megállapított programm ellenére, 
egész idáig jött menyasszonya elé s a hajó-állo
másnál üdvözölte. A nép ujjongó éljenei közt vo
nultak be a városba. Este kivilágítás volt s a 
színházban díszelőadás, melyen a vendégek is 
megjelentek. A császári vőlegény másnap reggel 
4 órakor indult Bécs felé, mig a menyasszony 
és kísérete csak 8 órakor indultak el a Dunán, 
melynek mindkét partján ünnepi díszben pom
páztak a partállomások, helységek, kastélyok. 

A Nussdorfba vezető utczák sürün el voltak 
lepve néppel, a házak feldíszítve szőnyegekkel, 
virágfüzérekkel, az utczák diadalivekkel, lobogók
kal. A kiszálló helyen pompás, oszlopokon 
nyugvó, aranynyal díszített diadalcsarnok állt, 
osztrák és bajor zászlókkal s a part felé fekvő 
tér, melyre a menyaszonynak először kellé lép
nie, drága szőnyeggel takarva s pompás virág
kertté alakítva. 

Pontban 4 órakor érkezett meg a „Ferencz 

József" hajó, melynek födélzetéről Erzsébet her
czegnő kendője lobogtatásával viszonzá a szíves 
üdvözléseket. Midőn a hajó kikötött, az ifjú csá
szár gyorsan a fedélzetre sietett, ott aráját szí
vélyesen megölelé s üdvözlé annak szüleit és 
testvéreit. Zsófia főherczegnő és Ferencz Károly 
főherczeg, a császár szülői szintén fölmentek a 
fedélzetre, megölelvén menyüket és annak szü
leit. A kölcsönös üdvözlések után kocsiba ültek 
valamennyien s megindult a menet Schönbrunn 
felé, hová 5 V» órakor érkezett. 

A császári park gazdag üvegházai, a tavasz 
fiatal tenyészete illatozva fogadták az ifjú arát, 
ki rózsaszín selyem ruhájában, ugyanolyan ka
lapban, fehér fátyollal és fehér mantillal, a leg
szebb virágnak tűnt föl valamennyi közt. A 
nagyszerű nyílt lépcső karzatai, a fülkék, erké
lyek, párkányok, terraszok és falak eleven zöl
den, hitnes, gazdag virágöltönyben pompáztak. 
S ha az ifjú pár útja már eddig is diadalut volt 
Passautól egész Schönbrunnig, itt kezdődött még 
csak igazán a nászmenet nagyszerű pompája. 

April 23-án vonult be a fiatal ara a biro
dalmi székvárosba, melyben már napok óta ezer 
meg ezer kéz foglalkozott a házak földiszitésével 
az egész vonalon, melyen a menet végig vonul. 
Bibor es arany hullámzott alá a paloták szürke 
falán, másokon az osztrák és bajor színek egész 
szőnyeget képeztek, mig ismét mások egész óriási 
virághalmoknak tűntek föl. A háztetőkről zász
lók lengtek, s ö felségeik névbetüit s üdvözlő 
szavakat látott a szem mindenfelé, a merre 
tekintett. 

A Theresianumtól.indult meg a menet 1 óra
kor. Innen a karinthiai kapuig az összes testü
letek és czéhek, számra 9U00, állottak, három 
sorosan, mindegyik a maga zászlajával s a kü
lönféle iparágakat feltüntető jelvényekkel. E sor
fallal szemben álltak a polytechnikum növendé
kei. A hid külső oldalán, a külvárosi községek 
képviselői, a wiedeni oldalon pedig 40 fehérbe 
öltözött leány koszorúkkal. A hid jobb oldalán 
állt Bécs város polgármestere az összes község-
tanácscsal s a tiszthatósági tanácatestülct. 

Luiza bajor herczegnő fenséges leányával 
hat lovas házi kocsiban, 4 órakor érkeztek a 
Therézianumba inkognito, hol a főudvarmester-
től és palotahölgyektől fogadtatva a belső ter
mekbe vonultak. Nem sokára a föudvarmester-
nők, 12 palotahölgy, apródok és hat szolgálattevő 
cs. kir. kamarás elölépdelése mellett a lőkapu 
alatt álló díszhintóhoz mentek s beültek. A fo
lyosóban fölállított drabanttestőrök a hintó két 
oldala felől foglaltak állást s a kamarások s 
apródok, palotahölgyek kijelölt udvari hintóikba 
ültek. 

A diszhintót nyolez drága tejfehér ló voná, 
sörényeik vörös és arany zsinórokkal befonva, 
gazdagon aranyozott vörös szerszámban, fejei
ken fehér tollbokréták, széles arany gyeplőjüket 
a kocsis tartá, ki gazdag paszomántos díszruhá
ban, nehéz aranyrojtokkal ékesített bársony 
kocsibakon ült. Minden pár ló mellett két felől, 
valamint mindenik kocsiajtónál teljes díszben 
két belső szolga lépdelt. A kocsi egészen ara
nyozva, fedele közepén az arany császári koro
nával ékesítve, hátulsó két kereke között az arany 
birodalmi sas, az alma és uralkodó páleza, — 
ülőhelye fekete, aranyhímzésű bársonypárnákkal 
ellátva, oldalfalai fekete bársonynyal kiverve s 
arany arabeszkekkel gazdagon hiiüezve. 

A diszhintóban ült a császári ara és édes
anyja. Amaz kerek rózsaszín atlaazruhát viselt 
fehér díszítéssel, nyaka körül csipke-écharpe, 
fején gyémántdiadém, fehér és piros rózsakoszo
rú val. 

Midőn a fényes menet megindult, a bástyá
kon felállított ágyuk durrogni kezdtek s minden 
külváros harangja megszólalt. 

Az ut a Wieden végétől a karinthi kapuig 
két oldalt messzelátható zászlórudak közt ve
zetett, melyek egymással zöld fűzérrel voltak 
összekötve a kisebb lobogókkal, ezimerekkel dí
szítve. A hid két végén vörös, és fehér a kék és 
fehér, ízléssel díszített emelvény állott. 

Az akkor uj Erzsébet-hid a légritkább nö
vényekkel és virágokkal borított terraszszá volt 
átváltoztatva. A kőfal legnagyobb része eltűnt, 
fris zöld hant födte az oldalkarzatokat és a széles 
kocsiutat, melyen rózsákból, jáczintokból stb. 
gyönyörű virágcsoportok voltak fölállítva. Köz
ben narancs-, rhododendron- és czitromligetkék 
állottak, mig a négy hídfő ízléses facsoporttal 
volt elborítva. 

A hídon mindkét felől négy emelvény állt, 
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tele gyönyörű nőkkel. A város felé eső részen 
állt még az ötödik emelvény. 

A menet lépésben haladt a hidon keresztül, 
mi alatt az ott összegyűltek hódolatteljesen üd
vözölték a bájos arát. 

A karinthi kapu a külváros felé néző hom
lokzatán füzérekkel, lobogókkal, czimerekkel volt 
diszitve. A kapu fölötti párkányon egy mennyezet 
alatt Gasser szoborműve állott, egy szép női 
alak, a város hódolatát jelképezve, mely szár
nyakon vitetve a város kapujánál leereszkedett, 
hogy koszorúját a császári ara lábaihoz tegye. 
A kapu belseje zöld füzérekkel volt elborítva. 

Sürü növényszőnyeg takarta a földet innen 
kezdve mindenütt. A házfalak is elvesztek a 
lombozatban, mely föléjök borult. Egyik ház ve
tekedett a másikkal, kertek, erdők, szőnyeg- és 
kelmegyárak mind kitárták pompájukat, ugy 
hogy az utczasorok hosszú virágkorridoroknak 
tűntek föl, melyeknek káprázatos tarkasága za
varba ejté a szemet, hogy hová tekintsen. Maga 
a lakosság is legszebb ünneplő ruháját ölté 
magára. 

A városkapunál a katonai kormányzó altá
bornagy várta ő fenségeiket s lebocsátott karddal 
lovagolt a diszhintó oldalán a várpalota bejá
rásáig. 

Az ifjú császár és az egész uralkodó család 
a bejáratnál fogadták az arát az örömanyával, 
kik innen, az egész diszes menettől kisértetve, a 
belső termekbe vonultak. 

így ért véget az ünnepélyes bevonulás. 
'Másnapra volt kitűzve az ünnepélyes egy

bekelés. 
Esti félhatkor összegyűlt az udvari férfisze

mélyzet és a palotahögyek teljes díszben, hogy 
elkisérjék a fiatal párt a Sz. Ágoston templomba, 
hol a szertartás végbe volt menendő. A többi 
udvarképes hölgyek, a tábornoki kar már előre 
oda ment. 

Csakhamar a nászmenet is megindult. A 
császár kíséretét gr. Lanskoronski cs. k. főka-
marás, hg. Thurn-Taxis drabant-testőrkapitány, 
gr. Grünne első főhadsegéd képezek. A titkos ta
nácsosok menetében ott volt Radeczky tábornagy 
is. A menyasszony jobbján Zsófia, balján Lujza 
főherczegnö ment, a két örömanya. Jelen voltak 
a császári családból: Ferencz Károly, Ferdinánd 
Miksa, Károly Lajos, Lajos Viktor főherczegek, 
a toszkanai nagyherczeg, Ferdinánd örökös nagy-
herczeg, Károly, Albrecht, Károly Ferdinánd, Jó
zsef, János, Leopold Zsigmond, Ernő, Rainer, 
Henrik, Lajos főherczegek. — Zsófia, Lujza, 
Hildegarde, Erzsébet föherczegasszonyok, to
vábbá a modenai herczegi pár és Maximilián 
estei főherczeg. 

A templomba érve, elfoglalták helyeiket. 
A templom nagyszerű pompával volt diszitve. 
A presbyterium beltere aranynyal hímzett vörös 
damaszt szőnyegzettel volt bevonva egész a bolt
ivekig, maga a főoltár pompás, mindkét felől 
arányosan elrendezett virágcsoportokkal volt 
környezve, a templom oszlopait, falait, kivéve a 
hátulsó részt, mely. bíborral volt borítva, pom
pás vörös szőnyegek takarták, a boltivekről 
nagyszerű csillárok lógtak, melyek a templom 
belsejére mintegy 3000 gyertyából vakitó fényt 
árasztottak. 

A császárnak a templomba léptekor meg
harsantak a trombiták, az eskető lelkész, Bau-
scher bécsi herczeg-érsek, fényes segédlettől kör
nyezve a jegyespárt szentelövel fogadá, mire 
kíséretével együtt a főoltárhoz ment, melynek 
két oldalán a bibornokok, érsekek, püspökök és 
praelatusok, számra 70-nél többen, állottak. A 
jegyespár imazsámolya a főoltár közepe előtt 
állott; valamivel hátrább, aranyménnyezet alatt 
vörösbársony ülések a főherczegek számára, ezek 
mögött a pápai nunczius térdeplözsámolya. — 
A titkos tanácsosok, kamarások, asztalnokok az 
epistola-oldalon, a főudvarmesternök, palota
hölgyek, udvari dámák az evangélium-oldalon 
foglaltak helyet, hátrább a tábornoki és tiszti
kar állott. A különféle fényes küldöttségek az 
emelvényeket foglalták el. Mindez leírhatatlan 
pompájú látványt nyújtott. 

A mátkagyűrűk beszentelése után a jegyes
pár az aranyhímzésű fehérbársonynyal bevont 
imazsámolyon rövid imát mondott el, aztán az 
oltárhoz lépett, a császár jobbra, mátkája, főud
varmesternője által vezetve, balra foglalt helyet. 
Az egyházi beszéd s az esketési kérdések és 
azokra adott feleletek után átvették a gyűrűket s 
kölcsönösen egymás ujjára vonták, aztán egy-
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másnak kezet nyújtva, az eskető pap megáldá a 
szent frigyet. 

E pillanatban eldördültek az első üdvözlő 
sorlövések a József-téren és a bástyákon az 
ágyuk. A főpap az oltár zsámolyán elmondá az 
esketési imát s mindenki térdreborult. Ennek 
végeztével az eskető pap meghinté ő felségeiket 
szentelt vízzel, s ők az evangéliom-oldalon föl
állított trónhoz mentek, itt térdre borultak, mi 
alatt az egyházi és udvari személyzet éneklé a 
Te-Deumot. Ekkor hangzott föl a második üdv
lövés s megzendültek a harangok. Az Ambro-
sius-féle dicsének végeztével két udvari segéd
pap a Benedicamust hangoztatá, a pontifikans az 
orácziót monda el, aztán föltett püspöki süveg
gel, baljában a pastoraléval az oltárról áldást 
osztott. Erre cum mitra etpedo az oltár lépcsőin 
a presbyterium közepéig ment, s az egyházfők 
hozzá csatlakoztak s mindnyájan meghajolva ő 
felségeik előtt, állva maradtak. 

Ekkor állt föl helyeikből az uj házaspár s 
dobszó, trombitaharsogás, üdvlövések és harang-
zugás közt elhagyák a templomot s az egész 
kiséret a várpalotába vonult. 

Itt ő felségeik a belső termekbe vonultak, 
az udvari kiséret megoszlott a titkos tanácsosi, 
a szertartási termekben és a második előterem
ben. Ez alatt a legmagasabb tábornokok, Ra-
deczky, Windischgrátz, Nugent, Jellacsics meg
nyerték az első audiencziát s bemutaták hódola-
tukat az uj párnak, mire aztán az apostoli 
nunczius is, a külhatalmak nagykövetei egyen
ként, aztán a követek együtt bocsáttattak az ural
kodópár elé. 

Ez audiencziák után ő felségeik a tükör
szobába mentek, a követek nejei együttes foga
dása végett, kiket a császárné főudvarmesternöje, 
Eszterházy grófné mutatott be. Erre a fejedelmi 
pár a szertartási terembe ment, hol az egész 
diplomacziai testület, tábornoki és főtiszti kar s 
az egész udvari személyzet összegyűlt, több 
külföldi kitűnőséggel együtt, kik ez alkalommal 
ő felségeiknek bemutattattak. Erre a császár és 
császárné a fölállított mennyezet alatt állva, a je
lenlevő magas vendégekkel és előkelőségekkel 
társalgást kezdtek, s a nők kézcsókra bocsát-
XcltXílK. 

Este a császári pár megszemlélte a fénye
sen kivilágított fővárost. 

így végződött ama szertartás, melynek hu
szonöt éves emléknapját közelebb fogja megülni 
az uralkodó pár s vele együtt népeik milliói. 

A szegedi gólyák. 
Kikeleti langy fuvalmu 
Szellő érkezése ! 
Dél szakáról jön a gólya, 
Egy perczig se' késve ; 
A sereg száll s ismerős táj 
Fölött vágyva néz szét, 
Bár még messze ködbe veszve: 
Lesi régi fészkét. 

Minden uj völgy hajlásánál 
Egy csapat kiválik: 
Itt a hajlék, melyért fáradt, 
Vágyva oly sokáig; 
És leszállva édes álma 
Szép jövőjét festi: 
Fészke ép még, pelyhes népét 
Nagyra itt növeszti. 

Hajh de lenn a rónatájon 
A raj visszadöbben: 
Ismerős sik zöld vetése 
Úszik sürü ködben; 
Sürü ködből, közelebbről, 
Zajgó tenger válik, 
El se látnak habzó árnak 
Mind a két partjáig! 

Hova lett a nádas kis ház, 
Kéménye is hol van ? 
Mely felé ugy dobbant szivök 
Már a kék távolban ! 
Kis ház s kémény vizek mélyén 
Porlik szétomolva 
S mely még áll: a palotára 
Nem fészkel a gólya . . . 
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S ott kóvályog körbe, körbe 
Árva gólyák serge, 
Most hagyá el s kelt im' újra 
Haragos tengerre. 
Visszatérni ? El nem éri 
Másik tenger partját — 
S itt e honban fészke romban, 
Hullámok takarják . . . 

Szász Béla. 

A ki örökké bujdosott. 
Igaz történet. 

Közli: E ö t v ö s K á r o l y . 
(Folytatás.) 

Az irat végig olvasása közben a török né
hányszor a francziákra s ugyanannyiszor Nuk-
hárra tekintett. Az irat olvasása után vissza-
nyujtá azt szó nélkül Nukhárnak s aztán mind
ketten oda mentek a francziákhoz. Nukhár igy 
szólt hozzájuk : 

— íme előttetek áll a derék és hatalmas 
Karaszor bég, a ki titeket Oroszországból meg
szabadít és elvisz Törökországba, a dicső török 
szultánnak birodalmába. Legyetek neki szófoga
dók, mint a gyermekek és engedelmesek, mint a 
szolgák. En titeket nem birhatlak tovább, tehát 
átadtalak benneteket az ő kegyelmébe. 

A francziáknak nem igen tűnt föl e saját
ságos bemutatás, mely nagyon kevéssé különbö
zött azon eljárástól, a melylyel rabszolgáját egyik 
ur átadja a másiknak. De tülmenkóji tartózko
dásuk alatt fülük eléggé hozzászokott a hasonló 
beszédmódhoz s azt hitték, keleten már igy szo
kás. Nem gyanítottak semmi rosszat. 

A török uraság oda fordult a francziák felé: 
— Szolgái vagytok ti a derék és tiszteletre

méltó Mussza Nukhár bejnek, az én szeretett 
vendégemnek ? 

A francziák egymásra és Nukhárra tekin
tettek. Nukhár kemény szemekkel nézett rájuk. 
Henri felelt: 

— Mi kegyelmes ur nem vagyunk szolgái 
a kegyes urnák Mussza Nukhár bejnek. Ö jóaka
rónk volt, minket megszabadított és ide vezetett 
és mi ezért neki fizetni tartozunk, a mint meg
alkudtunk és fizetünk. 

Nukhár e szavakra fékezhetetlen dühvel oda 
ugrott Henrihez, korbácsát előrántá s azzal 
Henri fején végig vágott. 

— Hitvány ebek, el meritek tagadni, hogy ti 
az én rabszolgáim vagytok ? 

Henri, miként társai is, kantáron tartá lo
vát maga mögött. Nukhár korbácsának suhin-
tására a ló fölkapta fejet, megbokrosodott, na-" 
gyöt ugrott, Henrit a földre rántá s kantárját 
kiszabadítván, elszáguldott. 

A francziák közt általános zavar és megle
petés támadt. Az első pillanatra sem gondolat
nak, sem szónak nem voltak urai. Nukhár oda
ment Henrihez, nagyot rúgott rajta s lábát 
nyakára tette s ezt kiáltá: 

— Kutyák, mind valamennyit megkötözve 
a tengerbe hányatlak. 

A francziák magukhoz tértek s hatan vagy 
heten átadva a kantárt többi társuknak, a kezeik
ben levő fegyverrel oda álltak Nukhár elé. Egyik 
franczia kemény hangon szólt: 

— Nukhár bej, ha társunkat bántalmazod, 
megölünk. Mi nem vagyunk a te szolgáid. 

Nukhár levette lábát Henriről. Henri föl
kelt s bár a szenvedett bántalom s lovának el
veszte miatt mély haragra gerjedt, mindamellett 
belátva helyzetük válságos voltát, csodálatos ön
uralommal szólt Nukhárhoz: 

— Kegyes ur, te nem vagy igazságos s én 
a bántalmat nem érdemlem. Mi Ígértünk neked 
ezer rubelt, ha Oroszországból kiszabadítasz s 
azt megfizetjük, valamint az útlevélért is meg-

flfa 
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fizettük a száz rubelt. És a kegyelmes urnák, 
Karaszor bégnek is megfizetünk, ha minket 
Konstantinápolyba szállít. 

Karaszor bég mindeddig nyugodtan nézte 
és hallgatta a zavart és szóváltást. Csak keze 
feje nyugodott a pisztoly agyán s három mat
róza kiugrott ugyan a csónakból a partra, de 
még azok se jöttek közelebb. 

— Utálatos disznó, nemde nem Bálán rab
szolgái voltatok ti a Volga mellett, nemde bitang 
jószágok voltatok ti, midőn onnan megszöktetek 
s nemde nem megvettelek én benneteket a sztav-
ropóli kormányzótól e levél erejénél fogva ? 

— Micsoda levél erejénél fogva ? 
— íme itt van: nézd! Ezzel a kiterjesztett 

levelet oda tartá Henri szemei elé, hogy az elol
vashassa az irást. Az irás pedig csakugyan ugy 
szólt, hogy Mussza Nukhár bej utazik tizenhárom 
szolgájával, a kik neki váltott emberei és szolgái, 
a kik tehát le vannak neki kötelezve s hozzá van
nak kötve. A levélből világos volt, hogy azt vala
mely nyomorult medvieszjei hivatalnok vagy a 
sztavropóli kormányzónak valamely alárendeltje 
bérért koholta s a kormányzó pöcsétjével, meg
vesztegetve, becstelenül látta el. Henri ujabb meg
lepetéssel látta a titkos cselszövénynek e gyalá
zatos művét. 

— Nem kegyes ur, még ez a levél sem ad 
neked igazat, felelt Nukhárnak. E levelet száz 
rubelért adták és a száz rubelt mi fizettük ki, 
már pedig ha szolgáid lettünk volna, akkor ve
lünk nem fizettetted volna ki, mert a szolga nem 
fizet az ő uráért. Legyen a mi ügyünkben biró a 
kegyelmes ur Karaszor bég. 

— A szolga az enyém és a mi a szolgáé, az 
is az enyém, te légy biró derék és hatalmas bég, 
monda Nukhár bej Karaszorhoz. 

— Én nem leszek biró a ti ügyetekben, 
monda Karaszor, mert vagy szolgáid ezek az 
emberek és akkor ur és szolga között nincs 
szükség külön biróra, vagy pedig tiszteletre
méltó Mussza Nukhár bej, neked nincsen igazsá
god, akkor pedig én nálam sem találhatod azt fel, 
a mi sehol fel nem található. 

Ezt mondván, elfordult az emberektől, mat
rózainak intett s miután a napnak már csak 
fele állt ki a tengerből, matrózai egy közel csör
gedező patakhoz szőnyeget vittek, Karaszor bég 
oda ballagott s hozzá látott esti imájához és 
mosdásához. 

Nukhár bej e nem várt fordulatra még bor
zasztóbb dühnek és haragnak engedett helyet 
szivében. Oda ment lovához, legénye kezéből 
kivette a kantárt, felugrott lovára s ezt monda a 
francziákhoz: 

— Várjatok csak pogány ebek, szökevény 
disznók, majd a gelencsiki kapitánynál vagy 
sztarosztnál találok én igazságot. 

Ezzel indulni akart, Henri azonban eléje 
állt. Nukhár elhatározása megijeszté őt. 

— Kegyes ur, mit akarsz hát velünk, mondd 
meg nekünk világosan. 

— Akarom pénzeteket és lovatokat és mi
után ily hitvány szolgákra nincs szükségem, el 
akarlak adni benneteket Karaszor bégnek. Én 
ezer verstnyi utat hiába nem tettem tiértetek. 

— Kegyes ur, mi odaadjuk neked lovainkat 
és adunk ötszáz rubelt. Ezer rubel volt ugyan 
az alku, de te nem vittél el bennünket szabad 
török földre, pedig ez volt a mi föltételünk és a 
te ajánlatod. Ha bemégy Gelencsikbe és minket 
fogolylyá tészsz : nekünk is adott az isten beszélő 
tehetséget, hogy megmondjuk a sztarosztnak, 
miként csaltad meg Balanov uraságot s miként 
loptál el bennünket tőle. 

Ez az ér? látható benyomást gyakorolt a 
kapzsi és álnok cserkeszre. Alkura vette a dolgot. 

—'• Minden lovatok és ezer rubel. Ezen alul 
meg nem szabadultok. 

Az alku sokáig tartóit. Hol csendesén, hol 
zajosabban folyt a beszélgetés. A francziák fé
lelme mind inkább csökkent, a mint látták, hogy 
a cserkesznek nincs egyéb czélja, mint hogy mi
nél többet csikarjon ki tőlük. E közben kezdett 
terjedni az alkony homálya. A nyugoti ég és a 
tenger mind inkább sötét lilaszint öltött magára. 
Karaszor bég is végezte esti imáját és mosdását 
s ugy látszott, mintha cserkeszekre és fran-
cziákra nem is gondolva akarna menni hajójára. 
Egyik franczia azt monda Henrinek franczia 
nyelven: 

— Ha megalkuszunk is e pogánynyal, ez 
mégis elárulhat bennünket, tehát nekünk mégis 
menekülnünk kell. 

A figyelmeztetés fontosságát mind Henri, 
mind a többiek is belátták. Henri tehát azt monda 
Nukhár bejnek: 

— Kegyes ur, alkunk ha létrejön is, csak 
ugy lesz érvényes, ha Karaszor bég beleegyezik 
s minket elvisz magával. 

Nukhár rögtön leszállt lováról s a béghez 
sietett. Egy percznyi szóváltás után oda kiáltott 
a francziákhoz: 

— Jöjjetek ide! 
A francziák oda mentek lovaikkal s a két 

cserkeszszel együtt. Mind ők, mind Nukhár elő
terjesztették a bég előtt föltételeiket s kérték ta
nácsát és jóváhagyását. Karaszor bég nyugodt, 
csendes hangon azt felelte : 

— Az én hajóm Törökország és nem Orosz
ország, mivel pedig a derék és tiszteletre méltó 
bej titeket idáig vezetett, tehát nektek meg kell 
fizetni az ezer rubelt. A derék és tiszteletre 
méltó Mussza Nukhár bej megkönyörül rajtatok 
s lovaitokat átveszi darabonkint 35 rubelért, 
hatszázötven rubelt pedig lefizettek rögtön. 

A francziák ebben megnyugodtak. Lovaikat 
rögtön átadták Nukhárnak s a meghatározott 
összeget is nyomban kifizették. Mikor pedig 
mindez megtörtént, Nukhár bej elővette a medvi
eszjei levelet s ezt monda a bégnek : 

— Derék és hatalmas Karaszor bég, fogadd 
el ezt tőlem, szegény szolgádtól és vendégedtől 
ajándékképen. Ha orosz hajóval találkozol, ez 
lesz igazságod e hitvány szolgák mellett. 

Karaszor bég övébe nyúlt, elővett onnan 
egy erszényt, az erszényből kiolvasott aranyban 
kétszáz rubelt s mialatt a levelet átvette s az 
aranyat Nukhár bejnek kezébe olvasta, e szava
kat monda: 

— Derék és tiszteletreméltó Mussza Nukhár 
bej, a mit te pénzen vettél az orosztól, illik, hogy 
én azt kétszer annyi pénzen vegyem meg tőled. 
Allah adjon neked segítséget és hosszú életet. 

Nukhár bej mohó örömmel vette el az ara
nyokat s aztán mély tisztelet jeleivel üdvözölvén 
a béget s még csak egy tekintetre se méltatván 
a francziákat, lovára ugrott s két cserkeszével 
együtt Gelencsik felé elvágtatott. A két cserkesz 
nagy zajjal és ostorpattogással inditá útnak a ve
zetéken levő tizenkét lovat. A francziák pedig 
Karaszor bég intésére minden szó, kérdezés és 
alku nélkül, minden feltétel kikötése nélkül he
lyet foglaltak a csónakban s az esti homálynak 
most már sötét leple alatt a két árboczu hajóra 
szállíttattak. 

Mikor a hajóhoz értek, egy matróz lámpá
val világított le a hajó födélzetéröl. Első volt, ki 
a hajóra föllépett, maga Karaszor bég, utána 
Henri és a többi franczia. A bégnek előtte is, 
utána is lámpát vittek a födélzetén, mig hajó
szobájába ért. A francziákat a hajó elörészében 
egy tágas üregben helyezték el, melyben csak 
egy halavány mécs pislogott. Az üreg egyik ol
dala mindenféle lommal volt tele hányva, másik 
oldalán pedig mintegy húsz vagy huszonkét gyé
kény volt a padlatra téve s minden gyékényen 
egy pokrócz. Ez volt a francziák éji tanyája, kik 

azonban nem maguk voltak, mert az üreget meg 
kellett osztaniok nyolcz vagy tiz idegennel, kik
nek egy része csak gyermeknek látszott s Irik 
már mind feküdtek s tán aludtak is. 

A francziák sem nem ettek, sem nem ittak 
ez este. De nem is igen kívánták az ételt, italt, 
sokkal inkább a nyugalmat lovaglásban kifá
radt termetüknek. Pár percznyi beszélgetés után 
mindnyájan mélyen aludtak. 

Béggel már fen volt a nap az égen, mikor 
ugy öltözetesen fölébredtek. A hajóüreg pár lyu
kon kapott valamelyes nappali világosságot. Az 
üreg egyik sarkában volt egy gyékény s pár me-
dencze teli tengervízzel. De idegen útitársaik 
már belemosdottak és belefürödtek a medenczék-
be, ugy, hogy a francziáknak nem volt kedvük 
utánuk megtenni ezt a müveletet. Mosdatlanul 
tölték a napot, csak a port törülték le öltönyük 
ujjával arczukról és nyakuk körül. 

Az idegeneket jobban szemügyre vették 
most. Voltak ezek vagy tizenöten. Volt köztük 
hat fiatal, erőteljes, szép férfi sajátságos kaukázi, 
cserkesz öltönyben. A többi gyermek volt, férfi 
és leányka, kik azonban nyolcz, kilencz évesnél 
nem igen voltak idősbek. Szegényes öltönyü, 
sovány, de szép gyermekek. 

A francziák beszédbe akartak ereszkedni az 
idegenekkeh .Ez azonban nehezen ment. Az ide
genek és pedig ugy a felnőttek, mint a gyerme
kek nagyon szótalanok voltak s egymás közt sem 
társalogtak. Aztán nyelvét sem értették a fran
cziáknak. Sem európai, sem orosz, sem kirgiz, 
sem kalmük nyelven nem beszélt egyik sem. 
Törökül is csak egy férfi és egy leánygyer
mek tudott egy kissé beszélni. Valamennyi 
nyilván valamely ismeretlen kaukázi törzshöz 
tartozott. 

A férfi azt monda, hogy ő két társával együtt 
önkényt szegődött el szolgának Karaszor béghez 
hat esztendőre. Kapott felpénzt hatszáz piasz-
tert, melyet rokonainak hagyott otthon és kap 
évenként még száz piasztert, azonkívül pedig 
fegyvert, szép ruhát és minden ellátást, ha pedig 
Allah kedvez, még úrrá is lesz Sztambulban. A 
leányka azt beszélte, hogy "őt édes apja adta el 
szolgálónak nagy uraságokhoz, sok, nagyon sok 
pénzért, melyet a hatalmas bég mindjárt kifize
tett. A leányka egészen meg volt nyugodva sor
sában, sőt dicsekedett, hogy ő, ha nagyobb lesz, 
két kis testvérjét oda viteti magához. Karaszor 
bég jó uraság, megteszi az ő kértére. 

E beszélgetés alatt a francziákban gonosz 
balsejtelem támadt. Az egész dolog ugy tűnt föl 
előttük, mintha hajós gazdájuk, a derék és ha
talmas Karaszor bég nem lenne más, mint levan-
téi rabszolgakereskedő, a ki a cserkesz férfi és 
leánygyermekekkel s felnőtt leányokkal is ke
reskedést üz, hordván őket a Fekete-tenger keleti 
partjairól a török nagyurak háremeibe. Egyáta-
lán kellemetlen érzet szállta meg őket annak 
meggondolására, Iiogy ők ily hajóra, ily ember 
hatalmába s ily társaságba kerültek. Más részről 
azonban némi megnyugvást találtak abban, hogy 
az orosz hatóságok bizonyosan nem engednék 
meg orosz területen az ily embervásárt. Kérdést 
is intéztek ez iránt az idegenhez. 

— Az orosz urak megengedik az elszegö-
dést — felelt az idegen — csakhogy a sztaroszt
nak kell fizetni minden emberért és gyerekért 
ötven vagy száz piasztert s minden felnőtt 
leányért kétszáz piasztert, de ezt nem ők fizetik, 
hanem Karaszor bég. 

A francziák most már nagy elborzadásukra 
tisztán láttak. Az orosz hatóságok pénzért, ha
szonért, titkon, ; örvény ellenére eltűrik a kau
kázi népek közt folytatott embervásárt. 

(Folyt, kovetk.) 
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Egyveleg. 
A világ legnagyobb fái. Kaliforniában, Stochton 

közelében 325 láb magas sequoia-fát találtak, mely 
a világ legnagyobb fájának volt elismerve. Legújab
ban azonban a Viktória tartomány egyik erdésze 
megmért egy ledőlt eucalyptus fát, melynek hosszát 

Velocipéden egy egész amerikai társaság akarja 
beutazni ezen év őszén Angliát.. Húszan jönnek át 
Liverpoolba s innen naponként mintegy 30 angol 
mérföldet menve Londonba, Portsmouthba s Sout-
hamptonba, majd ismét Londonon át Bathba, 
Gloucesterbe és Shewsburyba mennek s igy közel 
két havi kóborlás után, mely alatt velocipéden 680 

mérföldet tesznek meg, szeptemberben térnek vissza 
az Egyesült-Államokba. 

Kávéházak jótékonyságból. London egyik külváro
sában, Chelseaben, hol a munkás osztály lakik, nyil
vános adakozásokból mintegy 12,000 frt ^költségen 
kávémérést állítottak fel, oly czél ól, hogy a pálinka-
ivást meggátolják. [A megnyitási ünnepély nagy e 

AZ U R A L K O D Ó PÁR M E N Y E G Z Ő J E 1854-BEN. 

ERZSÉBET BAJOR KIRÍLYI HERCZEGNŐ BEVONULÁSA BÉCSBE ÁPRIL 23-ÁN. 

A FEJEDELMI ARA FOGADTATÁSA BÉCSBEN AZ ERZSÉBET-HIDNÁL ÁPRIL 23-ÁN. 

435 lábnak találta; egy, szintén a Viktória tarto
mány dandevongi kerületében levő még élő eucalyp-
tus-fa magassága pedig 150 láb. 

Csöndes vasul. A közlekedés e lázas gyorsasága 
korában létezik olyan vasút is, melyen hetenként 
csak egy vonat közlekedik. E vasút Peruban van 
Délamerikában, s Arequipától a csendes tenger 

mellől a Cordillerákon át Punoba visz, mely hely
ség egy kietlen, hideg fensikon fekszik a Titikaka 
tó mellett. Ez az egyetlen vasút a világon, mely 
ily kevés látogatottságnak örvend. Szembe állítha
tók vele a londoni földalatti vasutak, melyek napon
ként csaknem 800 személyvonatot küldenek szét 
minden irányban. 

előkelő közönség jelenlétében történt s volt minisz
terelnök, Gladstone tartotta az alkalmi beszédet, 
kiemelvén, hogy a kávéházakból jövőben a nép köz
művelődési csarnokainak kell létrejönnie, mert ezál
tal nemcsak a mértékletesség, de a testületi szellem 
is gyökeret ver nálok. 
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AZ URALKODÓ PÁR M E N Y E G Z Ő J E 1854-BEN. 

HÓDOLATOK FOGADÁSA A CS. K. VÁRLAK SZERTARTÁSI TERMÉBEN. 
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1858. Antalft János 1867. Ánvos Lajos 1869. Apáthy Elek 1860. Apáthv 
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József 1878. Arany János 1854, 55, 56, 57. 66, li-2, 77, 78. Aranv László 
1868, 74. Arányi Árpád dr. 1878. A r á m Lajos dr. 1866, 68. Argay János 
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Babinszkv József 1854, 56, 60. Bacs Mihálv 1860. »Bacsánvi János 
1869. Bada Károlv 1858. Bagó István 1855. Bágyai 1874. Bai'kó Lajos 
1857, 60. Bajza Jenő 1859, 60, *63. *Bajza József 1868. Bakay Nándor 
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Balázs Sándor 1858. Balázs Soma 1856. Balcza Andor 1877. Bálint Dezső 
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1854,55. Baió Benjámin 1854. Balogh Ferencz 1861, 66. Balogh József, 
dr . 1855. Balogh József 1873. Balogh Kálmán 1874, 76. Balogh Lajos 
1860, 62, 63. Balogh Zoltán 1859, 62, 64. Balogh Zsigmond 1858. Bánházy 
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1865, 71. Beöthy Zsolt (B—y Zs. és rf) 1867, t'8, 69, 70, 76, Bérczy 
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56. Bemáth Géza 1869. Berzeviczy Edmnnd 1864. 'Berzsenyi Dániel 
1876. Beszédes Ferencz ! 863. Beszédes Kálmán 1868, 70. Beszédes Sándor 
1864. 'Bethlen Miklós 1864. Bethlen Ödön, gr. 1868. BiWiophil 1889. 
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1865. Blázy Lajos 1860. Bocskay Papp Lajos. L. Papp Lajos. Bodnár 
András 1859. Bodnár János 1856, 57, 58, 59. Bodó Lajos 1867, 69. Bodó 
Miklós 1855. Bodon Ábrahám 1866. Boér Antal 1860. Bogár Zs. 1860. 
Boghay Aladár 1863. Bojtor János 1859. Bolgár Anna 1868. Bolgár Emil 
1863, 64, 65, 66, 68, 76. Bolyó Károly, dr. 1859. 62, 63. Bondon Antal 
1857. Bonyhai Benjámin 1 8 5 8 , 5 9 , 6 0 , 6 1 , 6 2 , 6 3 . Bonyhay József 1856, 
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Dobos István 1856. Dobos János 1857, 58, 59, 70, 76, 77. Dobrow L. 1863. 
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Hugó 1878. Domó Pál 1870. Don Jósé (D. J., Szi'nnyei József) 1866, 67'. 
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1869. Dömén Pál 1863. Dűmény József 1878. Dömérv Ferencz 1856. 
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Farkas Albert 1860, 62. Farkas Antal 1877. Farkas Benő 1855, 56. Farkas 
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* Tárgyhalmaz miat t csak most adhatjuk a fennebbi összeállítást, 
mely tnlajdonkép lapunk huszonötödik évfordulati számába volt szánva s 
melyben a -Vasárnapi F j ság ' munkatársainak nevei, közleményeik évszá
maival, vannak föltüntetve. A repertórium annyiban nem teljes s nem is 
lehet az, mert számos czikk egészen névtelenül vagy csak egyes betűkkel 
vágj egyéb jegyekkel lévén jelölve a lapban, ezeket lehetetlen volt szer
zőik neve u tán megjelölni. A névtelen czikkeket egészen mellőzve, a 
betűvel jelöltek közöl is csak azokat vehettük fel , melyeknek szerzői 
állandóan használták ugyanazon betíiket vagy jeleket s így "a szerkesztőség 
előtt is ismeretesek ; a tér szűke is parancsolta, hogy a többiek nagv hal
maza mellőztessék. 

A mi az összeállítás módját illeti : a nevek után vannak az évszámok, 
a melyeknek megfelelő évfolyamokban az illetőktől dolgozatok közöltet-

. A nevek ntán néhol előforduló zirjeletben az illető irék álnevei 
--vei vannak föltüntetve. A nevek, vagy közieménvek előtti 

csillag hátrahagyott (a szerző holta n t in i l közleményeket jelent. 

Földvári 1887. Földváry István 1878. Földváry Károly 1861. Földváry 
László 186-t. Földváry Sándor 1861. Fördös Lajos 1857. Frakuói Vilmos 
1875. Franki E..1 1860. Frecska Lajos 1865. Frecskai János 1876. Friebeisz 
István 1855, 58. Kricdrich Gvörgy 1872. Futaky Pál 1858. Futó János 
1858. Füzesi László 1856; 57. 

Gaal Ernő 1859. Qtul Gyürgj !s57. Gáál Mihály 1854. GacsályiLajos 
1860. Gajus 1878. Gajzágó László 1854. Galambos György 1873. Galgóczi 
Károly 1855. Gánóczy Flóris 1858. Garamszeghy 1866. Garay Sándor 
1861. Gáspár András 1867. Gáspár Imre 1871, 72, 73, 74, 75, 78. Geguss 
Dániel 1871. Gemzsei 1855. Geűcze István, szendröi 1869. Géresi Kálmán 
1874. Gergely Lajos 1864, 66. Gergye János 1861. Gerlai 1861. flindy 
Rudolf 1856. Glos Hugó 1858. Gobóezy Károly 1860. Goda József 1865. 
Gonda Béla 1875. GortvaTölgyi 1869. Gödé D. 1866. G m, ry Frigyes 
1862. Gőnczy Benő ísö-J. (i."nczv Pál 1856. Göudöcs Benedek 1863. 
Göndöcs Lajos 1858, 59. Gregnss Ágost 1863, 65, 67, 71, 74, 77, 78. 
Gregnss Gyula 1864, 69, 70. Greszler Sámuel 1855. Grosch Pál 1865. 
Grossmanii, dr. 1864, 65. Guszmau Dénes 1861. Gusztrinyi Sándor 1859, 
63. Günther Antal, dr. 1872. 'Gvadányi József, gr. 1869, 78. 

(ivene Károly 1864. Györffv Gyula 1854, 55. Győrt! Petii 1860. György 
Aladár 1871, 73," 74, 77, 78. György Endre 1871, 72, 76, 78, 79. György 
Károly 1867. Győri Lajos 1874. Györy Vilmos 1 8 5 5 , 5 6 , 5 7 , 5 8 , 6 1 , 6 8 , 
64, 66, 67, 68, 69, 77, 79. Gvulaffv László 1855. Gyulai Béla 1871, 72. 
Gyulai Károlv 1858. 'Gyulai Lajos, gr. 1875. Gyulai Pál (Gy. P.) 1854, 
58, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 78. Gyurits Antal 1857. Gvui-kú 
János 1865. Gyűrky András 1854. 

Haan Lajos 1860, 66. Hajdú Lajos 1869, 73. Hajdn László 1859, 60. 
Hajnik Béla 1878. Halasi Gyula 1863, 64. Halász József 1856, 62. Halász 
Dezső 1856. Halász Imre 1866. Halaváts Gyula 1878. Halmágyi Sándor 
1861. Hamari Dániel, dr. 1854. Hainpel József (h. j .) 1876, 79. Hámos 
1854. Hamva.r 1855. Hang I. 1868. Harangozó János 1863. Horgitalyi 
1867. Hargotalyi 1857. Hármas Mátyás 1858. Hars 1856. Hársfai Vincze 
1856. Hársfalusi 1865. Hartmann János 1858. Háry Sándor, ifj. 1874. 
Határi 1856. Hatos Gusztáv 1874. 'Hatvani István 1872. Havasi 1865. 
Havasi Béla 1866. Hazar Gvula 1878. Hegedűs, dr. 1854, 55, 56, 57. 
Hegedűs István 1871. 72. 73. Hegedűs SándorMH. S.) 1868, 73, 74. 
Heilprin Mihály 1868. Hejö 1857. Helfv Ignácz 1854, 60. Hellebranth 
János, id. 1855. Heller 1869. Heller Ágost 1873. Hencz és Bergh 1860, 
61 . Henszlmann Imre 1862, 64, 66, 67, 68. Herepei Gergely 1857. Herepei 
Ottó 1856, 57, *59. Hermán Ottó (H. O. és h. ű.) 1875, 76, 77, 78. Hevessy 
1864. Hevesi Lajos 1872. Hindv Árpád (H. Á.) 1858, 59, 60, 63, 70, 76. 
Hirtling Boldizsár 1861. Hoitsv Béla 1878. Hoitsy Miksa 1861, 73, 77. 
Hoitsy Pál, dr. 1877, 78, 79. Hollós László 1869. Hollóssy Géza 1876. 
Horet'zky Gedeon 1859. Horkai Antal 1855. Hornyik János 1861. Horváth 
Boldizsár 1874. Horváth Elek 1855. Horváth Gyula 1858. Horváth János 
1857. Horváth László 1857. Horváth M. 1860. Horváth Sándor 1855, 57. 
Hory Farkas 1854. 56, 57. 59. Houchard Ferencz 1863. Höko Lajos 1868, 
77. 78. Hradczki Antal 1861. Huba 1858. Hudák Eduárd 1856. Hun Máté 
1860. Hunyady Ferencz 1858. Hasovszkv Kálmán 1866. Huszár György 
1860, 63. 'Huszár Gyula 1864. 

Igazfl 1859. Igazmondó Ádám 1856. Igazságos 1854. Ilyes B. (Zelemir) 
1859. Illvés Bálint 1864. 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78. 
n iés Nándor 1861. Illés Pál, Edvi 1854, 55, 56, 57. 58, 59. Illésv György 
1860, 64. Imre Sándor 1871. Imrén 1866, 67. Imrén János 1867, 1-2. 
Inczédv László 1878, 79. Indali Gvula 1874, 77. Indali Péter, erdélyi 
1854, 56. Inkey Ádám 1865. Ipolyi Arnold 1858, 59, 60. Ipolyvölgyi 1860. 
Irányi Dániel (I. D.) 1865, 66, 67. Irinyi János 1863. Irinyi Sándor 1860. 
í rnák 1860. Ivánka Imre 1858. Izaura 1860. 

Jakab Elek 1866, 67, 70, 71 . Jakab Ödön 1877,- 78, 79. Jámbor András 
1856. Jámbor Pál 1860, 64. Jancsik Ede 1861. Jankai József 1866. Jánki 
György 1875. Jankó Vincze 1861. JánoBi Ferencz 1854. Jánosi Gusztáv 
1859, '60, 61, 62, 63. Jedlicska Károly 1865, 66. Jékey Kálmán 1860. 
Jelenik Elek, csetneki 1876. Jenevai László 1855, 57, 58. Jeszenöy Miklós 
1870. Jeszenszky Danó 1859. Jókai Mór (L. Kakas Márton és .T. M.) 1854, 
55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 74, 75, 77. .Tolván János 1856. Jósika 
Júlia 1854. Jósika Miklós 1855. Józs i Aladár 1871. Júlia 1868, 7-2. 
Június 1875. Június Brntus (Tors Kálmán) 1876, 77, 78. Jurány Gusztáv 
1877, 78. 

Kadarcsv 1856. 57. Kajári Gusztáv 1862. Kákán- 1856. Kakas Márton 
(Jókai Mór) 1856 ,57 ,58 ,59 ,60 , 61, 62, 63. Kaknjay Gyula, dr. 1876. 
Káldor 1838, 59. Kallós Kálmán 1856, 58, 66. Kálmán Ferencz 1861, 62. 
Kálmán Károly 1856, 57. Kalmár Dezső 1864. Kalmár István 1858, 59. 
Kálnav Zoltán 1877. Káinoki B. Albert (Bedö Albert) 1863. Kálnokv Sándor 
1860, Kalocsav Kristóf 1874, 76. Kanva Pál 1861. Kápoli Lajos 1861. 
Kápolnai B. 1864, 65, 66, 68, 69, 70. Kaposy Jenő 1873. Karács Teréz 
1858. Karácson János 1863. Karancsi 1855, 56. Karapályi 1865. Karcsa-
nyéki G. S. 1864. Kardos István 1854. Karlovszkv Lajos" 1863. Kármán 
József 1856. Kármán Pál 1860. Károlv 1863. Kársa Tamás 1860. Kászoni 
Béla 1860. Kátai Gábor 1858, 59, 60, 62. Katona Gynla 1860. Katona 
János 1860. Kavissel János 1857. Kávon Lajos 186Í, 64. Kazár Emil 
1870, 76. 'Kazinczy Ferencz 1860, 63, 68, 69, 70, 73, 74, 76. Kazinczy 
Gábor 1854, 62. Kazinczy Lajos 1875, 76. KecBei Mihály 1856. Kelecsényi 
J. 1861. Kelen József, dr. 1871. Keleti Károly 1875. Kemenszky Kálmán 
1871. Kemény Endre 1869. Kemény Zsigmond, br. 1857. Kempelen 
Győző 1862. Kempf József, dr. 1859, 61 , 67, 68, 71 . Kenessev Albert 
1861, 62, 63, 66, 67, 68, 74, 75, 79. Kenessey Kálmán 1856. Kenvérvízv 
1856. Képes Gynla, dr. 1872. Képes József 1856. Kerekes János 1877. 
Kerekes Sándor 1869. Kerékgyártó Árpád 1855, 56. 'Kerényi Frigyes 
1862, 75. 'Keresztesi József 1867. Keretvényi G. 1858. Kerkapoly 1854. 
Kertész József 1855. Kerti 1857. Keszi Bálint" 1856. Keszthelyi 1875, 76. 
79. Kétlakv J . 1873, 74. Kéve 1862. Kéve József 1857. Kicsiny József 
1857. Kijátsz Ottó 1866. Király Pál 1878. Kiss Áron 1857, 58. Kiss Bálint 
1858. Kiss Elek 1860, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 
76, 78. Kiss Farkas 1867, 68. Kis József 1856, 57. Kiss József 1876. Kiss 
Mihály 1855, 56. Kis Péter 1871. 'Kisfaludy Sándor 1865, 71, 76, 77. 
Kleoblstt Hermáim 1859. Kóbor 1867, 69. Kóbor Tamás 1874. Kocsár 
Mihály 1861, 64. Kocsi Károly 1867. Kocsiss Ádám 1857. KoUár Lajos 
1857, 58, 64. Kolonicz László 1864. Kolompos 1856, 58. Kolosy Lajos 
1878. Komáromi Iván 1868. .Komáromy Kálmán 1863, 64, 65, 66 67. 
Komáromy Lajos 1868, 70, 73, 74, 76.Komlösv Imre 1860. Komlóssv Ida, 
Kövérné 1861. Komóesy József 1863, 65, 66,"67, 70, 73. Komúcsy Lajos 
1867. Kompolthv Tivadar 1874, 78. Kondor Lajos 1857, 58. Kondory 
József 1861. Kontra János 1860. Kónya Pál 1865. Koós Ferencz 1859, 67, 
69. Koppan Tóbiás 1856. Korányi V. 1857. Korenika Miklós 1857. Kormos 
Béla 1859. Koróda Pál 1876. Kóródy B. Sándor 1861. Kosa Dániel 186L 
Kosa Sándor 1862. Kossá Gusztáv 1856. Kovács Ferencz 1854. Kovács 
Gusztáv 1864. Kovács Gyula 1859, 60, 67. Kovács László 1860. Kovács 
Mária 1858. KovácB Mihálv 1860. Kovácsy János 1871. Kovácsv Sándor 
1860. Ködi Lázár 1859. Kökény 1856. 'Kölcsey Ferencz 1859, 71. kőműves 
Károly 1857. Könczöl János 1756, 57, 58, 59, 66. Könyök István 1860. 
Könvves János 1858, 61 . Könwea Tóth Kálmán (Könyven, K. T. K.) 
1867, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Körmendi- Károly 
1865. Körmendy László 1857. Körösi Sándor 1858. Körtvélyesi 1861. 
Köváry László 1856. Kővári Mihály 1859, 61 . Kövér Gábor 1863. 
Kralovanszky László 1857. Kraus Vilmos, dr. 1862. Kriesch J. 1865, 66. 
Krisztinkovich Aladár 1857. 'Kriza János 1876. Krivát-y Károly 1857. 
Kubinyi Ágoston 1855. 58, 59, 60. Kubinyi Lajos 1854, 56, 57, 58, 64. 
Kukacz István 1856. 'Kulcsár István 1869. Kuliffay Ede 1858, 59, 60, 61, 
62, 63, 69. Kun Gyula 1865, 66. Kun Pál 1859, 60, 61, 66. Kun Tamás, 
dr. 1858,59. Kund Vincze 1862. Kunhalmi Gábor 1859. Kunkel Alajos 
1876. Kunsági (Illésy György) 1863, 65, 67, 69. Kuthen 1856. Kuthv Emil 
1861. Kfirthy Lajos 1854. Kvassay Jenő 1871, 72. 73, 74, 75, 76, 79". 

Lábos Pál 1856. Láncz János 1857. Lánczi Károlv 1864. Láng Henrik 
1875, 76. László Elek 1865. László Károly 1859, 60, 61, 62, 66, 68. 
László Mihály 1871, 72, 75. László Zsigmond 1868, 74. Lauka Gusztáv 
1854, 61. Lanrenchik János 1857. Lávay Jenő 1869. Lázár Kálmán, gr. 
1866. Lehoczky Lénárd 1861. Lehoczky Tivadar 1855, 58, 61, 62, 63, 64, 
65, 66. 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75. Léleki Ádám 1857, 58, 59. Lengyel 
József 1860, 61 . Letenyei Lajos 1860. 64. Lévai József 1855. 57, 58, 59, 
60, 70, 76. Léray M. 1861. Levente 1857. Libertinvi József 1862. Linczi 
Károly 1862, 64. Liptay Pál (L. P.) 1868, 69, 70, 71, 73, 76. Liszkai 
Márton 1856. Lieszkovszky 1859. Lisznvai Kálmán 1856, 58. Liszt Ferenez 
ntán 1859, 62, 64. Lója Károly 1867. Losonczy László 1855, 56, 58, 59, 
60, 62, 64, 66, 67, 68. I.ovassy Sándor 1861. Lovászy Sándor 1860. Lózerth 
1861. Lörincz József 1861. Lörincz István, szathmári 1856. Lörinczy 
(Lehr) Zsigmond 1865. Lövei Klára 1865. Lnbv Sándor 1873. Lumniczer 
Vilmos 1858. Lukács Béla (L. B.) 1866, 67, 68, 69, 70, 72. Lukács Móricz 
1861, 69. Lukács Ödön 1868, 69, 71, 79. Lukácsv 1860. Lukácsy Sándor 
1858, 59, 62. Lnppa Péter (L. P.) 1858, 59, 60, 61, 63. Lyachovics 
Iván 1800. 

Maár József Sándor 1858. Madách Imre 1864, 65, *75, 76. Madarassi 
1856. Madarossv László 1856. Magyar Mária 1854. Magyar Soma 1862. 
Magyari 1856, 57. Majer István 1856, 58. Majláth Béla 1862, 64. Major 
Béla 1865. Majthényi Flóra 1878. Makav Imre 1861. 'Mándy Péter 1864 
Mari 1856. Marikovszky Gábor 1858, 62, 64, 71. Márki József, dr. 1858 
Márki Sándor, dr. 18(50, 70, 77. Markos Mihály 1859. Markovics Miklós 
1861. Márkus Albert 1858. Márkra iBtván 1878. Marosi János 1861. 
Márton Ferencz 1861. Márton Sándor 1873. Marton Miklós 1863. Marton-
falvay Elek 1866. Mártonffy Ignácz 1858. Mártonffy Károly 1861, 66. 
MaszákHngó 1858, 59. Mátis Ferenc 1861, 63. Matók Béla 1856, 70. 
Matolay Viktor 1859, 60, 61, 65. Mátray Ernő (Ompolvi és M. E.) 1863, 
66. Máttiassits Ferencz 1861. Mattyasoyszky Kálmán 1861. Manritz 
Rezső 1863, 65. Mayerffy István 1857. Medgyes Lajos 1855,56,57,58, 
59, 60, 61. 65. 67, 69, 71. 75. Mednyánszky Dénes, br. 1864. Medve Imre 
1858. Medve M. 1862. Melczer Kálmán 1866. Menczei Ignácz, dr. 1864, 
66. Mentovich Fererwa 1854. 55. 58. Menyhért János 1855. 57. 61. 

. Merényi László 1862. 67. Merk János 1862. Meskó Pál 
1857. Mészáros Károly 18i>4. Meszééi 1856. Mony ferencz 1860. Mezö-

iczkv 

Péter 1869. Mihál Antal 1854. Miklós Miklós 1S59. Mik,', Imre. gr. 1867. 
Mikolay János 1857, 58. Mikolay László 1856. Milesz Béla 1862, IÍ:; M 
65, 66," 71, 72, 73, Miletz János 1869. Mindszenti 1857, 58, 59.' 78, 
Mindszenti Gedeon 1859, 61 . Mindszenthy Károly 1854. Mintái 1857, 58, 
Miskey Rezső' 1859. Miskolszy Károly 1864. Miskolczy Pál 1854. Mitrovics 
Béla 1866. Mitrovics Gyula 1865, 66. Mócs Zsigmond 1878. Mocsáry 
Sándor 1876. Moenich Károly 1865. Mogyoróssy Imre 1856. Moldován 
Gergely 1873. Molnár Gusztáv 1856. Molnár György 1861. Molnár István 
1854, 56, 61, 64, 66. Molnár István, dr. 1871. Molnár Lajos 187a 
Moravesik Samu 1857. Morócz István 1854. Mosonyi Mihály 1880, 
Munká'-si Mihálv 1879. Muránvi Sáudor 1857. Müller Hugó 1872. Mys-
kovszky Viktor (M. V.) 1865, 57 ,68 , 69. 

Nsiláiivi Imre 1859. Nagy Áron 1874. Nagy Gáspár 1856, 74. Nagy 
Imre 1856. 57, 58, 66. Hagy István 1875. Nagy Iván (N. I. és N—n) 1861) 
61, 61, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72,.73. Nagy József 1858, 60. Nagy Károly 
1856. Nagy Lajos, H. 1860, 64, 65. Nagy László 1864. Nagy Leopold 
branvitskai 1863. Nagv Mihál, psenveczki 1867. Nagy Miklós (N., N—s 
N. M.) 1862, 63, 64, 65, 66, 67. (Szerkesztő 1867. márcz. 17-töl.) Nagy 
Pál 1856. Nagy Sándor 1858. Nagy Tamás 1859, 60. Nagyidav Viktor 
1867, 69. Nagyszopy A. Károly 1856. Navratil Imre, dr. 1872. Nemesik 
János 1859. Nemes Albert 1859, 63, 64, 74. Nemes Benjámin 1857. Nemes 
Ödön 1865. Németh János 1862. Németh Mihálv 1856. Neuszidler János 
1861. Ney Béla 1871. Ney Ferencz 1855, 56, 57, 58. Nogall István 1861. 
Nostradamus 1856, 57, 62. 

Nyilas Saniu 1856, 60, 61, 71. Nyilasy 1857. Nyíregyházi 1856. Nyit-
raparti 1860. 

Oberuvik László 1859. Oláh Dani 1861. Ompolyi 1838. 59, 75, 77. 
Önody Bertalan 1857. Őnody Pál 1861. Orbán Balázs 1868, 69, 70. Orbók 
Ferencz 1858. Orbók Mór 1877. Orczy Béla, br. 1858. Ordódy István 
Károly 1855, 66. Orlai 1861, 63. Ormodi Bertalan 1859. Oroszhegyi Józsa, 
dr. 1863. Orszki 1857, 58. OstS-Asszonyfai 1861. Osváth Albert, dr. 
(O—th, dr.) 1867, 70, 71 , 72. Osváth Lajos 1866, 67. Osváth Pál (O—th 
Pál) 1855, 64, 69. Osváth Rafael 186J. Ozoray Árpád 1860, 72. Ördög 
Dani 1857. * 

Paál János 1861. Paál József 1861. Paczona István 1878. Pájer Antal 
1860,61,62,63,64,65, 66. Pajkos Károly 1855. Pajor István 1862, 63. Pákh 
Albert (P. A.) 1854,56,57,58,59,60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, *67, 68, 74, 75. 
(Szerkesztő 1854. márcz. 5.—1867. febr. 10.) Paksi József 1856. Pálffy 
Albert 1855, 5 8 , 6 5 , 6 6 . 'Palóczy László 1869. Palóczv Tamás 1860, Pap 
Gábor 1860, 61. Pap Gynla 1864, 65, 68. Papp József 1858. Pap Kálmán 
1875, 77, 78. Pap Lajos, makiári 1855, 56. Papp Lajos, bocskai 1861, 62, 
63, 64, 65. Pap Mihály 1858. Papp Miklós K. 1858, 60. Papp Sámuel 
1856. Papp Zsigmond 1858, 60, 61. Pápai Benjámin 1859. Pápav Imre 
1878. Pafragh Ferencz 1860. Pásztói 1867, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 
78. Pásztor Ferencz 1867, 70, 75. Pataki Ferencz 1856, 58, 60, 62, 53, 
65, 66, 67, 68, *71. Pataky József 1854, 55. Patkó András 1856. Patru-
bány Antal. tr. 1864. Patz'ek Vilmos 1858, 62. Pauler Gyula (P. Gy.) 1858, 
59, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 76. Paulinvi István 1857. Péchv 
Imre 1873. 'Péczely József 1868. Pencz Miklós 1854. Perczel Mór 1868. 
Pereczparti Pista bácsi 1856, 57, 59, 62. Pereszlényi János 1862. Péró 
Ede 1873. Pestv Frigyes 1863, 64, 65. Pető József 1858. Petendl Géza 
1855. Péter Púi 1864. Péterffy István 1874. PétertTv József 1861, 66. Peti 
József 1858. Petheö Dénes 1862, 64. Pethö Gyula (P. Gy.) 1878. (L. Pet-
rovits Gynla.) Petlanovics István 1861. Petőfi István 1857, 58. 'Petőfi 
Sándor 1854, 57, 58, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 77, 78. Petőfi 
Zoltán 1870. Petrovits Gynla 1871, 75. (LJ Pethö Gynla.) Petendi Géza 
1855. Petruss János 1860, 61. Pintér István 1857. Plaehy Ferencz 1861. 
Podhradszky András 1866. Pokoruy Gusztáv 1857, 61. Pokomy Mihály 
1856. Pollik József 1861. Pólya Bálint 1858. Polyák Gergely 1857. Pom-
péry János 1854, 61. Porubszky István 1857. Porcsolmi Lajos, zilahi 
1856. Pósa Lajos 1876, 77, 78. Posszert János 1858. Posta Sándor 1875, 
76, 77, 78. Potemkin Ödön 1868. Prém József 1878. Procopp János 1862. 
Purjesz Ignácz 1872, 75. Purjesz P . 1872. Pulszkv Ágost 1867. Pulszkv 
Károly, dr. 1878. Pnlszky Ferencz 1867, 74, 75, 76,'77. 

Rab István (zajzoni) 1862. Ráez István 1863. Rácz Lajos 1856, 58, 
59, Rácz Mihály 1867, 70. Rácz Sámuel 1856. Ráczkevi (Eötvös Lajos) 
1865, 66, 67, 68, 69. Radich Ákos 1856. Radimeczky Mihály 1865. Rad-
váuvi Imre 1859. Raffai Samu 1860. Ragályi László 1864. Raisz Károlv 
1859. Raisz Miksa 1860. Rajka Teréz W. 1865, 66, 67, 71, 72, 75, 76, 
78, 79. Rapav Mihálv 1869. Raposs 1862, 66. Ráth Károly 1858, 62, (SÍ, 
64, 65, 66. Reich László 1863. Remellay Gusztáv (R—y G—v.) 1857, 58, 
60, 62. Reményi Ede 1861. Reményi Károlv 1861, 67, 68. Remenyik Imre 
1856. Répászky Lajos 1856. Repkényi 1862. Réthi Lajos (R—s, R. L.) 
1867, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 77. Retsky András 1858. Révész Imre 
1863 ,64 ,69 ,71 . Revitzky János 1860. Ritter Ágost 1865. Ritter Sándor 
1859. Romanecz Mihály 1*875. Roboz 1864. Rományi Illés 1861. Rómer 
Flóris Ferencz (R. I.) 1800, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 75, 76, 77. 
Rónai (Aubnrg) István 1871, 72, 74. Rónai Kálmán 1878. Rónai Sándor 
1866. Rónaszéki 1865, 66, 67, 68, 77. Róth Ferencz 1870. Rovács Albin 
1862, 63. Rozman Mihály 1854, 55. Rozvány György 1863. Rózsay József, 
dr. 1875. Rózsav S. 1866. Rozsnyay Mátvás 1859, 62. Rökk István 1860. 
Rössler Ákos 1869. Rndnay Manó 1855, 56. Rudolf 1864. Ruehietl Miklós 
1866. Ruszbarszky Endre 1865. Ruszkay Sándor 1861. 

Saáry József 1861. Sáfáry József 1856. Sághfalvi 1862. Sajóvölgyi 
1866. Sal Ferencz 1858, 59. Salamon Ferencz 1856, 67, 75, 79. Salamon 
László 1864. Sallay István 1856, 61, 62, 63. Sámi Lajos (S. L. és S—s.) 
1865, 67, 68, 69. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Sámi Lászlóné 1871, 
72, 73. Sámsonházi 1860. Sándor István, jánosfalvi 1862, Ki. Sándor 
Kálmán 1874. Sántha Károlv 1862, 66. Sárai Károly 1857. Sár}- Lajos 
1861. Sárkány János 1857, 62" Sarkady László 1861. Sarlay Pál 1867, 68, 
69, 70, 71. Sárosy Gyula 1856, 57, 59. Sárréti 1856, 60. Sárváry Béla 
1855, 59. Sárváry Eörv Andor (S. E. A.) 1862, 63, 64, 65. Sárváry Elek 
(D—i) 1870, 71, 77, 78.' Sárvírv Endre 1867, 68. Sáska Róbert 1864. Sasku 
Károly 1856. Schlamatinger András 1860. Schmid Mihály 1874. Schmidt 
Gyula 1863. Schober Béla 1862. Sebess Ferencz 1859. Sebestyén Gábor 
1862.63,64. Sebestyén Károlv 1866. Selli 1866. Séra Tamás 1875. Serli 
Sándor 1859. Siklósy Károly, dr. 1857. Sikor József, dr. 1859, 60, 61, 62, 
63, 65, 66, 67, 68, 69. Simon Sámuel 1856, 60. Simonffy Kálmán 1857, 59. 
Simonyi Zsigmond. (L. Steiner Zsigm.) Simples 1858. Sióberki 1858. 
Sipos Soma 1875. Sohlya Antal 1859. Soltész János, dr. (S. J.) 1857, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 71. Soltész Lajos 1858. Soltész Miksa, dr. 
1863. Solymosi 1862. Sólyom B. 1861. Sombory József 1861. Somody 
István 1862. Somogyi Ignácz 1859, 60. Somogyi József 1869. Somogyi 
Sándor 1856. Soniosi Mihály 1866. Somssich Pál 1860. Soos Miklós 1860, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73. Soproni 1869. Steiner 
isimonii) Zsigmond 1872. Stenger Károlv 1857, 78. Sthymmel Samu 
1857. Stoy Jakab, dr. (St. J.) 1864, 67, '68, 69. Strommer (Thallóozy) 
Lajos 1875. 'Sükei Károly 1871. Sükösd Imre 1856. Sümegi Kálmán 
1876, 77. 

Szabadi Pál 1855. Szabados János 1860, 62, 77. Szabó Dávid, dr. 
1856, 57, 58, 61 . Szabó Endre 1875, 76. Szabó Gábor 1856, 58. Szabó 
Ignácz 1860, 61, 62, 64, 65. Szabó Imre 1856, Szabó János 1864, 66, 78. 
Szabó József, dr. 1855, 58. Szabó József, nyomdász 1862, 67. Szabó 
József, iparos 1865. Szabó Károly 1854, 68, 69, 74. Szabó Károly, láczai 
1861, 64. 'Szabó László, szentj ibi 1869, 70. Szabó Márton 1855, 59. 
Szabó Mihály 1855, 56. Szabó Pál 1856. Szabó Richárd 1872. Szabó 
Sámuel 1867. Szabó Sándor 1856. Szabolcs 1861. Szakács Mózes 1864. 
Szakácsi Dániel 1858. Szakái Lajos 1856, 62, 67, 68. Szakmar}- Imre 
1854. Szalay Antal 1856. Szalay József 1874, 75, 76, 79. Szalay László 
1856. Szálai Mihály 1858. Szál Antal 1859. Szalóczy Bertalan 1861. Szántay 
Aladár 1864, 65. Szárazvölgyi 1860. Szarka József 1856. Szász Béla 1863, 
64, 66, 67, 68, 69, 70, 73. 74, 75. 76, 77, 79. Szász Domokos 1857, 58, 60, 
7 3 , 7 4 , 7 8 . Szász Gerö 1860, 61,76. Szász Károly (Sz..K. és —á—r—) 
1854, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Szathmáry Béla 1861. Szathmáry György 1874, 
75. Szathmáry Károly 1862, 63, 66. Szathmáry Károly, békési 1860, 61 . 
Szathmáry Károly, Cs. 1866, 67. Szathmáry Károly, P . (P. Sz. K.) 1854, 
•55, .56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 77. Szathmáry 
Lajos 1864. Száva Farkas 1854. Szeberényi Lajos (—br—yi —s.j 1855, 62, 
63, 64, 66. 'Széchenyi István, gr. 186l', 67. 75, 76, 77. 'Székács József 
1856, *76. Székely Ádám 1858. Székely József 1857, 58, 60, 63. Székely 
Miklós 1867. Székely Sándor 1866. Szekér János 1856. Szél Ákos 1862, 
63, 64. Szél Farkas 1861, 62, 63, 66. Szelényi Károly 1861. Szelestey 
László 1867, 68, *75. Személy Kálmán 1873. 'Szemere Bertalan 1869. 
Szemere Miklós 1857, 59, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76. Szend-
rey Júlia 1858, 67, 68. Szénfy Gusztáv 1855, 60. Szentilonai Jenő 1864. 
Szent-Iványi Márton 1859. Szentkereszti 1860. Szentkirályi 1861. Szent
királyi Ödön 1858. Szépfaludy F . (Sz. Ő. F.) 1868, 70, 76. Szepessy Ferencz 
1858. Szepessy József 1864. Szeremlei Samu 1862, 64. Szerényi Bódog 
1867. Szerviczkv Sándor 1860. Szigeti, dr. 1868. 'Szigeti György 1872. 
Szigeti József 1855. 57. Szigligeti Ede 1855, 61, 74, »78. Szíjgyártó 1858. 
Sziklai Soma Kornél 1877. Sziklássy Gyula 1869. Szikszay József 1864. 
Szilády Áron 1870. Szilágyi Ferencz 1857, 65, 66, 68. Szilágyi György 
1877, Szilágyi István 1857, 72, 73, 74, 76. Szilágyi Sándor 1855, 56, 64. 
6 7 , 7 1 , 7 5 , 7 7 . Szilágyi Virgil 1855, 58. Szilvásv 1861. Sz.iui Pál 1860. 
Szinyei Gerzson (Sz. G—n) 1862. Szinnyei József, idősb (Don Jósé, D. J . 
és Sz. J.) 1861, 68, 83, 64. 65, 66 67,"(i8, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. 
77, 78, 79. Szinnyei József, ifj., dr. 1875, 76. SZÍVÓS Géza 1866. SZÍVÓS 
Mihály 1861. Szkalniezky Antal 1860. Szlujka Gusztáv 1878. Szmik Miklós 
1874. Szmolay, dr. (Sz. dr.) 1859, 60, 61,'63, 64, 65, 66, 68. Sznirekovszky 
György 1856, 57, 58. Szobi Pál 1858, 62. 64. Szoboki Ferencz 1S58, 59. 
Szokoly Viktor 1856, 60, 61. Szolga Miklós 1861. Szombatin- Ignácz 1866. 
Szomor Károly 1856. 57. Szontogh Gusztáv 1851. Szontagh Miklós 1863, 
64, 66. Szontagh Pál 1861, 62, 68. Szováthv Lajos 1861,67,69. 8 
Imre 1861. Bxttcs .lózsef 1871. Bzőllosy 1854. Szőllösi Bálás 1860,64. 

d ll.-oo 1855. S/ollosi Sándor 1871. Bztankovios János 1868. 
Sztraka Ernő 1859. Szuhai 1866. Szülik József 1867. Szűcs Dániel 1871, 

Márton 1861. 

16. SZÁM. 1879. XXVI. ÉVFOLYAM, 

Tabódy József 1860. Takács Ádám 1861. Takács Ede 1858, 59, 60. 
Takács Lajos, dr. (T. L.) 1867, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78. Takács 
Pál 1855. Takács Sándor 1869. Tamás 1878. Tamásfi Gynla 1861, 62, 77. 
Táncsics Mihály 1868. Tandor M. 1866, 67. Tar Gábor 1866. Tarjáni 
Dani 1856. Tarjassy Antal 1856. Tamóczy István 1866. Tosnády Károly 
1859, 60. Tatay Sámuel 1857. Tatay Pál 1856. Tauffer Emil 1867. Téesy 
József, dr. 1863. Telekesi 1858. 'Teleky László, gr. 1869. Telepi Gyula 
1863, 64. Teöreök Gyula, árvái 1866. Teréz 1865. Térey Pál 1859. Terhes 
Barna 1865, 66. 'Terhes Sámuel 1863. Terray 1865. Tersánczky József, 
dr. (856, 57. Tessényi József 1856. Thalv Kálmán 1855, 56, 57. 58, 59, 
60, 61, 68, 63, 64, 65, 66, 6 7 , 6 8 , 6 9 . Thollóczy Lajos. (L. Strommer 
Lajos) 1877, 78. Tiboldi István 1856. Tihamér 1856, 59. 'Tisza Domokos 
1856. Tisza Lajos 1856. Toldy Ferencz 1859, 61 . Tolnai Lajos 1862, 63, 
64, 65, 66, 67, 72, 74. Tomászy János 1871. lomory Anasztáz 1835. 
Tompa Mihály 1854, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, »67, 68, 69, 70, 71, 
78. Torkos László 1866. Tormay Béla 1876. Tornyos Zsigmond 1858. 
Tóth Balázs 1854, 55, 56, 58. Tóth Béla (T. B.) 1877. Tóth Ede 1877. 
Tóíh Endre 1856, 57, 58, 59, 60, 61, 67. Tóth Ferencz 1861. Tóth János 
1858. Tóth Józsa 1854. Tóth József 1859. Tóth Kálmán 1854, 55, 56, 57, 
59, 62, 66. Tóth Kálmán, P . 1871. Tóth Károly 1858. Tóth Mihály 1865. 
Tóth-Pápay Soma 1864. Tőkés, dr. 1857, 61, 62, 63, 64. Törek Rosta 
1855. Török Gábor 1856, 59. Török János 1854, 56, 61, 71. Török János, 
(Szatmári) 1871, 72, 73, 74. Török József 1862. Török Károly (T—k K -ly) 
1867, 68, 75. Török Pál 1857, 62. Törck Sándor 1861. Tors Kálmán (—18, 
—s —n, T—s K.) 1863, 64, 65, 69, 70, 71, .72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. 
Traun Károly Henrik 1855. 'Trefort Ervin 1878. Trucka Pál 1856. Tur-
csányi Andor 1867. 'Turkoly Sámuel 1867. Turner, dr. 1860. Turóczy 1859. 
Turul 1857. Typray 1855. 

Ud axdy Géza 1871. Udvordy Vincze 1858. Ugrón Gábor (U. G.) 1870 
71, 72. Djfalussy Lajos 1859. Újfalvi Sándor 1859. Újházi László 1867. 
Ujj János, id. 1858. Újvári Béla 1874, 75. Ujyerbászi 1861. Ulrich József 
1860. Unghvóry Gedeon 1855, 56. Uralfy 1858. Urbán Pál 1802. Urházy 
György 1854. Urhegyi Gyula 1862. Ürményi Lajos 1856. 'Urményi Sán
dor 18*73. 

Vahot Imre 1855. 'Vachott Sándor 1870. Váczi Béla 1869. Vadnai 
Károly 1858. Vadona János 1860. Vágásy Károly 1860. Vagdosy Ádám 
1869."Vagner Károly 1861. Vágvölgyi 1857, 58. Vajda János (V. J., V—a 
j _ s és —jd—) 1854, 58, 59, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Vajda 
Viktor 1869, 73, 74, 75. Vajdovics János 1856. Valér 1860. Vali Ferencz 
1854, 55, 56. Válkai Imre 1857, 58, 62, 63. Vámbéry Ármin 1860, 61, 65, 
66, 67, 69, 71, 72, 76, 78. Vámosi Imre 1856. Vámossy Mihály 1856. 
Vancsó Gyula 1862. Váradi Antal 1875, 76, 77. Várady Gábor 1862. 
Várady Gusztáv 1861. 62, 63, 65, 67, 68. Várady Imre 1861. Varady Lajos 
1859. "Várady Pál 1861. Varasdy Lajos 1861. Varga Ágoston 1858. Varga 
Ferencz 1858. Varga Gyula 1861. Vargha Gyula 1877, 79. Varga iBtván 
1856. Varga János 1865, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Varga József 
1865. Varga Lajos 1858. Varga Vilmos 1864, 65. Varró Sándor 1865, 66, 
69, 70. Varsányi 1856. Vas Borona 1866. Vas Gereben 1856, 57. Vasmegyei 
1856. Vas Imi-e 1861. Vass József 1857, 58, 59, 61, 63. Vaszary Kolos 
1876. Vay Sarolta, gr. 1875. Vazul 1856. Vecsey Sándor 1855, 56, 59, 63. 
Velies Alajos 1860. Venis János 1878. Veress Sándor 1879. Verner Ferencz 
1859. Verovác Mladen 1869. Verseghy Ferencz 1869. Vértesi Arnold 1858, 
60, 76. Vertler Mátyás 1858, 59. Vida Antal 1877. Vida István 1864. Vida 
József 1856, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 76. Vidats István 1860. Vidonyi Józsel 
1878. Vidovich György 1856. Villási Pál 1869. Vincze Dániel 1870, 71, 
73. Virágh Károly 1855, 56. Virághalmi Ferencz 1856, 57, 58, 59, 64. 
Viski K. Bálint 1871. Vitányi 1858. 'Vitkovics Mihály 1878. Vizi J. 1857. 
Vizkeleti Béla 1860, 61. Vladár Gyula, dr. 1858. Vladár Imre, Cs. 1869. 
Vojth Simon 1857, 58. Vothár Gyula, dr. 1858. Vörös István 1861. 'Vö
rösmarty Mihály 1861, 76. Vörösmarthy László 1857. Vulcanu József 
1871, 78. 

Wachtel Károly 1878. Wági Aurél 1878. Wagner János 1878. Wagner 
László 1868. Wagner Mihály 1861. Wámossy István 1879. Weress Ká
roly, ónodi 1861. Wenzel Gusztáv 1855. Wohl Stephanie 1874. Wührl 
J a i ó 1876. 

Xantus János 1868, 74, 78. 
Zajzoni (Rab István) 1861, *62. Zakál 1861. Zalár 1857. Zámoíyi 

József 1857. Zanathy Kálmán 1878. Záray Károly 1873. Závodszky (Szécsy) 
Károly 1870. Závory Elek 1861. Zay Károly, gr., csömöri 1866. Zelemir. 
(L. Hyés B.) Zelenka János 1864, 65. Zerpák Antal 1855. Zeyk János 
1856. Zichermann Ignácz 1864. Zichy Antal 1866, 69, 70, 71. Zichy Géza, 
gr. 1877, 78. Zilahy Imre (Z. I.) 1864, 65, 66, 67. Zilahy Károly (K. K., 
Z—v K—Ív, Z. K.) 1854, 55,. 57, 58, 59, 60, 61. Zimmcrmann Károly 
1859. Zolnay Dániel 1860. Zólyomi 1858, 60. Zombori Emöd 1867. Zom-
l.orv Gedö 1860. Zombory Gusztáv (Z. G.) 1857, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 66, 66, 68, 69. 'Zrinyi Miklós, gr. 1870. 

Zsigray István 1864. Zsindely István 1861. Zsögödi Tamás 1859. 
"Zsutai János 1872. 

Idősb Szinnyei József. 

Emlékezések ő fölségeik menyegzőjére. 
Bécs városában az uralkodó pár menyegzője 

alkalmából ötvenezer idegen fordult meg. Ezek nagy 
része azon küldöttségek tagjai közé tartozott, kik a 
monarchia különböző országaiból szerencsekivána-
taikat jöttek kifejezni. 

Az uralkodó pár az országos küldöttségeket 
azon rendben fogadta, a mint illető országaik a csá
szári czimben elősorolva vannak. Magyarország kül
döttsége volt tehát az első, mely kihallgatást nyert. 

April 26-án d. e. 10 órakor fogadtatott a kül
döttség a titkos tanács-szobában. Az uralkodó saját 
huszárezredének egyenruhájában, a felséges asszony 
gazdag magyar öltözetben jelent meg. Ő felsége ez 
alkalommal magyarul beszélt — a mi a küldöttség 
előtt a legbiztatóbb előjelnek vétetett a szebb jövőre 
nézve. 

Az uralkodó pár egybekelése hétfői napra esett. 
Kedden fényes illumináczió volt s azzal vették kezde
tüket á népünnepek. A „Theátre páré" előadásán ő 
felségeik is megjelentek az egész uralkodó családdal, 
sőt mondhatni az egész udvarral. Ily fényes közön
séget még nem látott együtt színházban Bécs városa. 
Jelen volt Cambridge berezeg is. Kellemes meglepe
tést szült, hogy a ragyogó toillettekben megjelent 
fényes hölgyek között a legegyszerűbb öltözetű volt 
maga az ifjú császárné. Három sor gyöngy ékité 
nyakát, alatta keskeny fekete zsinórral, mely valami 
drága emléknek lehetett tartója. 

Az ünnepélyek alatt 8—10 ft volt egy vendéglói 
szoba s volt vendéglő, mely csupán a szobákból 
2000 ftot vett be naponkint. A hires „Stadt Frank
furt" nevű vendéglőben ápril 26-án este már egy 
falat kenyeret sem lehetett kapni. 

Apr. 29-én nagy népünnep, 30-án fényes polgár
bál, május 1-én Bécs egyik specificus látványossága, 
a práter-kocsizás következett, mely utóbbi be is re
kesztő az ünnepélyek sorát. 

__ VASÁRNAPI ÚJSÁG. 

Liptó-Ujvár történetéből. 
A „Vasárnapi Újság" f. évi 12-ik számában 

Conlegner Károly ur a Thurzó családról közlött 
adatok anachronizmusát némileg kiigazítani igyeke
zett, a mennyiben „Érsek-Ujvár történetéből" köz
lött czikkében azon téves adatot, hogy Thurzó Már
ton Érsek-Ujvár várnagya soha sem volt, s nem is 
lehetett, az illető hely története érdekében kellőleg 
s alaposan kimutatta ; de az a vélelme, hogy Thurzó 
Márton Liptó-Ujvár (mely a liptói regestrum és ok
mányok szerint 1262-ben Castrum Liptó, -1319-ben 
Castrum Liptóvár, 1399-ben, sőt 1438-ban is Cas
trum Naghwar in Cottu Liptov név alatt fordul elő) 
várnagya lehetett, szintén téves, mert kezemnél lévő 
adatok szerint Thurzó Márton, ki Zsigmond király
tól Betlenfalvát adományban kapta, (Aba-) Újvár 
várnagyává lett 1430-ban s az volt 1457. november 
23-áig, a midőn Szepesvárának parancsnokává ne
veztetett , ez utóbbi várat a hussziták ellen meg
védte és azt 1465-ben Mátyás királynak, Lőcse, 
Kézsmárk és Igló városok jótállása mellett, szemé
lyesen átadta. 

Hogy pedig Újvár alatt nem Liptó, sőt a Sáros
megyében Tarkő mellett lévő Újvárt sem lehet érte
nünk, kiderül abból, hogyaThurzók se ez időtájban, 
se a későbbi századokban Liptómegyében nem sze
repeltek és hogy a sárosmegyei Újvár a nevesebb 
várak közé nem tartozott, sőt kérdés, vájjon királyi 
birtok volt-e ? Holott Aba-Ujvár mint erősebb hely 
és királyi birtok, nehogy a hussziták kezébe kerül
jön, nem sokára Thurzó Márton Szepesvárába tör
tént áthelyezése után Mátyás király parancsa folytán 
széthányatott. 

Meg kell jegyeznem, hogy Holics mezőváros a 
régibb időben megerősített hely volt, és régi okleve
lekben Újvár,, sőt megkülönböztetéséül Morva-Uj-
várnak is neveztetett, véleményem szerint tehát, 
Thurzó Márton nem Érsek-, hanem inkább Morva-
Ujvár várnagya.lehetett. 

Ernyedi. 

Irodalom és művészet. 
Abafi (Aigner) Lajos nemzeti könyvtárából egy

szerre veszszükal3—17. füzeteket. E füzetek meg
kezdett müvek folytatásait hozzák. És pedig Kazinczy 
Ferencz költeményeinek 5. 6. füzetét. Az első teljes 
kiadás, bő jegyzetekkel, melyek nagyrészt a versek 
tárgyai s alkalmai megértésére, világositására szol
gálnak ; s itt-ott becsúszott (mit a szövegről is mond
hatni) hibák és a szabatosság elleni vétségek mellett 
is sok irodalomtörténetileg is érdekes anyagot tar
talmaznak. Ugyancsak a nagy nyelv-reformator 
„Pályám Emlékezetéből" a 4. füzet, már csak töredé
kes jegyzeteket tartalmaz, melyeket azonban hálás 
munka volt a feledéstől megmenteni. 

Mikes Kelemen franczia fordításból dolgozott 
elbeszélései, a „Mulatságos napok", e zamatos 
nyelvű s szellemes régi írónk müveinek 4. füzetében 
folytaftatván, az 5. füzet elején be vannak fejezve, s 
a füzet nagyobb része már a Törökországi levelek 
kezdetét adja. 

Kármán József müveiből a 2. füzet e kitűnő mi-
veltségü s irodalmunk kárára oly korán elhalt iró 
kise b dolgozatait közli; többi közt az „Egy fiatal 
házas leveleit", s á „Fej veszteség" czimü, drámai 
modorban tartott nagyobb elbeszélést. A „Kincsásó" 
nincs befejezve, hanem átmegy a következő füzetre. 
— Minden füzet 4—5 iv terjedelmű s ára 30 kr. 

A ..Figyelő", szintén Abafi folyóirata, irodalóm
történeti tartalmával, ismételve volt már, érdemé
hez képest méltatva lapunkban. Óhajtandó volna, 
hogy több kritikával válogassa meg közleményeit, s 
bizonyos szinvonalt és határozottabb irányelveket 
tartson. Most megjelent füzete (VI. kötet 4. áprilisi 
füzet) a szokott kerékvágásban halad ; czikkei közül 
most is a Dr. Jancsó Benedeké válik ki, Erdősi Já
nos nyelvészetéről alapos nyelvészeti fejtegetéseivel; 
Kerékgyártó Elek most sem igen tud valami ujat 
mondani Tompa Mihály költészetéről. Csaplár Bene
dek Révai születéséről és családi viszonyairól hord 
össze nagy részben uj adatokat s tisztáz egyetmást, 
a mi az eddigi életiróknál s közelebb Bánóczinál is 
még homályban maradt. Jakab Elek Kazinczy hatá-
sát^fejtegeti Bölöni Farkas Sándorra, az Északame
rikai utazás hires Írójára. S kell-e mondanunk hogy 
Édes Gergely nélkül ez a füzet sem maradhatott ? 
Mikor mnlik el már tőlünk ez a keserű pohár ? A fü-
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zetet most is irodalomtörténeti repertórium fejezi be 
Szinnyei Józseftől. 

A ..Philologiai Kbzlöny--bó'l, melyet Ponori 
ThewR wk Emil és dr. Heinrich Gusztáv szerkesz
tenek, s mely a olassica philologia mellett ujabban 
a modern, sőt a magyar philologiát is felöleli, iroda
lomtörténeti kérdésekre is kiterjeszkedve, most jutott 
kezünkhöz a I l i . évfolyam 3. (márcziusi) füzete,is
mét több nagyérdekű közleménynyel. A sort dr. Hein
rich tanulmánya nyitja meg a Toldi-mondáról, mely 
Toldi egyéniségének mondai vagy történeti voltát, a 
Toldi-monda anyagát s első földolgozását Uosvainál, 
végre a monda valószinü eredetét fejtegeti; összeköt
tetésbe hozza a X. XI. században keletkezett német 
Kurzbold-mondával. Dr. H. maga sem tulajdonit e 
hozzávetésnek valami döntő súlyt vagy feltétlen igaz-
ságot; de elég érdekességet kölesönöz neki, hogy 
szakemberek behatólag s ha kell, czáfolólag foglal
kozzanak vele. Dr. Ábel Jenő, külföldön tartózkodó 
fiatul tudósunk, Pannóniai verses föliratokról érteke-
kezik; P. Thewrewk eltérő olvasásokat közöl az ő 
kedves Festusához. Markovics Sándor Budenz F . 
nyomán az ugor nyelvek család-fáját s elágazását 
rajzolja. A füzet a hazai s külföldi irodalom számos 
termékét ismerteti s bírálja, szorosan tudom nyos 
alapokon.Könyvészete (összeállitjaHellebrand Árpád) 
a fölsorolt hazai és külföldi művek rövid jellemzését 
s méltatását is adja néhány sorban. A füzetet a m. 
tud. akad. I (nyelvészeti) osztályának s a l'liilol. tár
saságnak üléseiről rövid jelentés zárja be. — A ki
tűzött föladatának kitűnően megfelelő folyóirat — 
évenként tiz nagy füzet — ára egész évre 5 frt. fél
évre 2 frt 50 kr, egyes füzet 60 kr. 

A ..Történelmi Tár- a magyar történelmi társu
lat évnegyedes folyóiratának második április-júniusi 

i füzete megjelent. A vaskos kötet sok becses közle-
! niényt tartalmaz, igy Szabó Károlytól és Szilágyi 

Sándortól Bethlen Gáborra vonatkozólag, továbbá 
Jedlicska Páltól, ki adatokat közöl Szomolány vára 
történetéhez, Majláth Bélától, ki közzé teszi a liptó-
vármegyei levéltári kutatásainak eredményét, Káro
lyi Árpádtól, ki Fráter György levelezéséről közöl 
érdekes adalékokat. A vegyes közléseken kivül még 
Fabritius Károly, Marczali Henrik és Szinnyei 
József járultak a füzet gazdagításához, melynek bolti 
ára 1 frt 30 kr. 

Az ezüstmenyegzó'hez. Azon számos föliratok, 
üdvkivánatok, tisztelgések és alkalmi költemények 
közt — melyek eddig már elkészültek, s lesz még 
valószínűleg több is, — méltán feltűnik Rózsahegyi 
Pál nyugalmazott osztálytanácsosnak a budapesti 
kir. államnyomdában ritka csínnal s ízléssel kiállí
tott nagyobb költeménye II folio lapon, halvány 
zöld szegélyű fehér-bársony papíron. A költemény 
alkaikus óda, melybe, hasonló alakban irt hosszabb 
tündérrege van — mint a király álma — beszőve, a 
havasi bűvös hattyúról, melynek alakjában a tündér 
királylány (Erzsébet) jelen meg. A mi e költeményt, 
szabatos és hibátlan versalakjával különösen feltű
nővé teszi, hogy szerzője mind a két szemére teljesen 
világtalan, a mire az utolsó versszakban czéloz is. 

Miltont egy eltűnt, engem egy ébredő 
Tündérhon unszolt lépni azok közé, 

Kik zengve festik millióknak 
Érzületét 

Uj zeneművek. Rózsavölgyi és társánál megjelent 
zongorára: 1. „Talpra magyar." Petőfi költeménye 
négyhangu férfikarra és zongorára, ifj. Sz. Nagy Ká
rolytól, ára 40 kr. 2. „Von der Silbernen zur Golde-
nen", keringő czithera-betételekkel, őfelségéik ezüst 
lakodalmára szerzé Katzau Lajos, ára 1 frt. 3. „Aus 
der Hinter-Brühl," Sprowacker Lipóttól, ára 50 kr, 
— Tábonzky ét Panch kiadásában Szentirmay Ele
mértől ismét két eredeti dal jelent meg:.„Rozma-
rinszál be illatos" és „Ezrével terem nyáron át a 
meggy" ; énekhangra vannak irva zongorakísérettel; 
de csupán zongorán is el lehet ezeket játszani; áruk 
60 krajezár. 

A nemzeti színház drámai szakának működése 
1878—79-ben. A márczhis utolsó napjával bevég
ződött színházi évről a „Fóv. Lapok" terjedeímesb 
kimutatást közölt. Főbb adatai ezek : 

A dráma a belépti dijak leszállítása (1875. aug.) 
és a népszínmű átengedése (1875. okt.) óta a lefolyt 
évben érte el legmagasabb napi bevételeit. 1878. 
ápr. 1-től ez évi márczius 31-ig összesen 185 drámai 
előadás volt. Műfaj szerint a 185 előadás feloszlott : 
18 tragédiára 32 este ; 21 drámára 60 este ; 39 víg
játékra 89 este, és 19 egyfelvonásos darabra különfé
lekép ö-"wállitva. Ezekből 29 e r e d e t i mű össze
sen 47 estetr-vagyis az összes előadási esték egy ne
gyedrészét töltötte be. Az eredeti darabok szerzői 
következő számmal jelentek meg a műsoron : Szigli
geti 15, Csiky 7, Szigeti József 6, Bérezik, Dóczi, 
Váradi 3—3, Balázs, Bercsényi, Bulyovszky, Katona 
2—2, Jókai, Kisfaludy, Rákosy, Toldy István és Tóth 
Kálmán 1—1 este. A lefolyt év leginkább figyelmet 
érdemlő mozzanatai közé tartozik az a három ünne-

i pélyes előadás, melyeket a nemzeti színház Vörös
marty, Kisfaludy és Szigligeti emlékére rendezett, 

; leróván — kötelessége szerint — háláját nemzeti 
! drámánk e három legkiválóbb alapitója iránt. A drá-
[ mabiráló bizottság 53 benyújtott darab közül négyet 
; fogadott el. 
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Közintézetek, egyletek. 
Külföldi Ítélet a nemzeti múzeumról. Vogue volt 

bécsi franczia nagykövet közelebb a budapesti fran-
czia konzulhoz i r t levelében megemlékezik nemzeti 
muzeumunkró l is , melyet i t t j á r t ában megszemlélt . 
„Az a tudományos elrendezés — úgymond — me
lyet a magyar múzeumban lá t tam, az ál ta lam látot t 
muzeumok elrendezését m ind felülmúlja. I t t a tár
gyak ugy vannak felállítva, hogy egyszersmind a ha
ladást is feltüntetik azok készítésében. Más múzeum
ban megelégesznek azzal, hogy csak egy-egy pél
dányban állítják elő a tárgyakat , ott pedig minden
ből egy egész t anu lmány t t á rnak elénk". 

A felső-magyarországi múzeum-egylet húsvét 
hétfőjén t a r t á közgyűlését, melyen Schuszter Kon
s tan t in kassai püspök választatott meg elnökké. 
A m ú z e u m örvendetes módon gyarapodik, a miben 
nagy részük van a fővárosi művészeknek, kik aján
dékaikkal szaporítják a műtárgyakat . Ez irányban 
elismerést érdemlőleg működik a kassai születésű 
Klimkovics Ferencz, a pesti ál lam-gymnázium rajz
t aná ra . A nemzeti múzeum három képet és egy szob
ro t engedett át a felső-magyarországi múzeumnak 
le té tkép. Az átengedett képek : Orlay „Szt. I s tván" , 
Eaphae l „Madonna della sede" (másolat) és gr. Fekete 
arczképe; a szobor : Mátyás király márvány-mell
szobra Ferenczytől . 

Mi újság? 
A fejedelmi ezüstmenyegző legünnepiebb látvá

nyossága lesz bizonyára az a nagy allegorikus me
net , mely Makar t hires művész terve szerint sora
kozva, vonul végig a Ringen. E menet napja april 
24-ike, de ha kellemetlen lesz az idő, elhalasztják 
későbbre. Magyarországból a törvényhatóságok részé
ről nem mennek küldöttségek Bécsbe. Az országgyű
lés két házán kivül a főváros lesz küldöttség által 
képviselve. Mind az országyülési, mind a fővárosi 
küldöttség hódoló feliratokat fog átnyújtani . A ma
gyar főpapság számos tagja felutazik, s részt vesznek 
a fogadalmi templom fölszentelési ünnepélyén. A föl
szentelt t emplomban fogadják ő felségök az egyházi 
áldást apri l 24-én délben. Az egyházi szertartásokat 
Kutsker bécsi érsek teljesiti. Budapest főváros 
az ezüst lakodalom alkalmából 6000 szegényt fog in
gyen vendégségben részesíteni* A polgármester e 
körülményről azzal értesítette Budapest szegényeit, 
hogy a ki igényt ta r t ily megvendégeltetésre, april 
20-ikáig jelentkezzék azon kerület elöljáróságánál, a 
hol lakik, ott kiadják neki az ebédjegyet és közlik 
vele az étkezés helyét és óráját. A vendégség apr. 
24-én lesz. Az ünnepi küldöttségek elfogadása már 
hétfőn megkezdődik a Burgban". Először a közös mi
nisztereket fogadja ő felsége, aztán a magyar és osz
t r ák minisztereket és a magyar országgyűlés küldött
ségét, ezt a reichsráth küldöttsége követi . Tisza, 
Szapáry és b. Kemény miniszterek már szombaton 
Bécsbe utaznak, mer t közös miniszteri tanácskozá
sokban kell részt venniök. A többi magyar miniszte
rek vasárnap utaznak föl. 

A szász királyi pár és a szász t rónörökös e hó 
23-án érkeznek Bécsbe, az ünnepélyekre. 

A budapest-ferenczvárosi templom fölszentelése 
lesz a fővárosban a kiválóbb ünnepél j ' az uralkodó
pá r ezüst lakadalmának napján. Az Ybl terve szerint 
épült templom egyike a legszebbeknek, s diszéül 
szolgál a fővárosnak, nem is említve saját közvetlen 
környezetét , melyre újjáalakító hatással bír. A roz
zant régi templomot lebontot ták előle, s az igy 
támad t szabad tér díszessé vált az uj t emplom körül 
emelt kőpárkányos terasszok által . Az oda vezető 
utczákat újra kövezték, a soroksári u t pedig aszfaltot 
és pompás kövezetet kapot t . A templom felszentelé
sét maga a bibornok-primás végzi e hó 24-én. 

A királyi párnak lapunk mai számában közlött 
arczképei közül a királyé azon szép részmetszet 
u t á n készült, melyet T h á n Mórnak az egyetemi 
könyvtárban legújabb időből való olajfestménye 
u t á n Doby J e n ő metszet t művészileg; a királyné 
arczképe Raab G. legújabb festménye u tán készült. 

József főherczeg és családja az egész nyarat a 
Margit-szigeten fogja töl teni . A főherczeg intézkedé
sére a sziget alsó részén uszodát is építenek a Duná
ban , melyet a jövő hó közepén nyi tnak meg a közön
ség használatára . 

Emlékérmek. A királyi pá r ezüstmenyegzője 

VASÁRNAPI ÜJSÁG. 
alkalmából Singer D . A. budapesti iparos emlékér
meket készített . A bronzféle érczből készült érem 
egyik oldalán a királyi-pár mellképe oldalrajzban, 
másik oldalán alkalmi fölirás van. Az érmek külön
féle nagyságúak, 20, 40, 60 kr és 1 forint 50 krtól 
kezdve 5 frtig. 

A Körös-völgyet is árvíz pusztítja. A Fehér- és 
Fekete-Körös e hó 11 -én aggasztó áradásnak indult . 
Az előbbi Békésmegyében garázdálkodik, s Bodza
zugnál több ezer holdnyi területet árasztott el. A 
Fekete-Körös Aradmegyében garázdálkodik. Xagy-
Zerind községet e hó 17-én nagy részében elöntötte. 
A házak legtöbbje össze fog omlani. Az egész környék 
egy sik tenger. A Körös folyók mentéről is a kétség
beesés kilátása vegyül annyi sok csapás közé! 

Szegeden a húsvét első napján dühöngöt t szél
vihar nagy károkat okozott az á t tör t töltések betö
mésénél megkezdett munkálatoknál . Ujabb baj az is, 
hogy a Tisza ismét árad, s m á r szárazra j u to t t terü
letekre ismét ráfutott a viz. Az esős időjárás mia t t 
sokat kell szenvedni a hajléktalanoknak. A vész 
idején elmenekültek mind nagyobb számmal térnek 
vissza, ugy hogy már csak néhány ezerre megy a 
távol levők száma, azok is olyanok, kiknek hozzá
tartozói m á r ot t váljak a romok közt az apadást . 
A népkonyhák naponkin t jól teljesitik az élelmezést. 
H a n e m a viz még mindig ot t van, s meg sem lehet 
határozni , mikor kezdődhetnek az épitkezések. Tre-

fort miniszter is meglátogatja közelebb az elpusz
tu l t várost, az iskolai ügyek rendezése végett. Ha
lottakat még egyre-másra találnak a romok köz t ; 
eddig 70—80 az áldozatok száma s még vagy har-
minczat keresnek a rokonok. 

A király kenyere. Egyik fővárosi hir lap elbeszé
lése szer in t : midőn ő felsége Szegeden volt, ebéd 
alkalmával nagykőrösi kenyeret evett, s azt annyi ra 
kitűnőnek, s minden eddig evett kenyérnél annyi ra 
jobbnak találta, hogy azóta Nagy-Kőrösről naponta 
friss kenyér-szállítmány megy Bécsbe a postával, 
még pedig ugy, hogy a kenyér mia t t a posta beosz
tása is megváltozott. Most Nagy-Kőrösről anélkül , 
hogy Budapesten átcsomagolnák, direkte Bécsbe 
lehet küldeni az oda szánt föladványokat. Ennek a 
kenyérnek szállítója csakugyan megérdemli az udvari 
szállító czimet. 

A VI. ker. polgári kör által a szegedi árvízkáro
sultak javára apr. 16-án rendezett hangverseny szé
pen sikerült. Az érdekes műsor darabjai között leg
nagyobb tetszést arat tak a Soldosné által énekelt 
népdalok, Beliczay Gyulának, a hangverseny rende
zőjének szerzeményei, Szász Károlynak „ H á r o m 
szó" czimü, Szegedről szóló, emelkedett hangú al
kalmi költeménye, melyet Felekiné szavalt. Hube r 
K. és taní tványai Haydn B-dur vonós négyesét ad
ták elé, s ez, valamint Ney éneke, Deutsch Vilmos 
zongora- s H e r m á n Mariska hegedűjátéka szintén 
tetszésben részesültek. 

Czigány-zenekarok hangversenye a szegediek 
javára . A főváros közönsége húsvét első napján 
olyan zene-előadást ha l lo t t , mely ritkítja párját. 
Thaisz Elek rendőrfőkapitányé volt az ötlet, hogy a 
fővárosi összes népzenekarok rendezzenek hangver
senyt az árvízkárosultak javára . Össze is áll tak és 
130 főből álló nagy zenekar foglalta el a redout 
emelvényét, olyan zenekar, melyben a klarinéton 
kivül n e m volt semmi más fúvóhangszer, és nem 
állt eléjök kappelmeister , a ki egy botocskával ü tö t te 
volna a taktust , hanem minden darabnál egy-egy 
pr ímás vezette a nagy bandát , hegedült maga is, s 
a vonó járása, meg a fej mozgatása ugy rendben 
ta r to t t a a sokféle elemből alakult nagy zenekart, 
hogy a legnehezebb opera-részletekben (péld. „Tann-
háuserben") sem vétettek egyetlen taktust . Pedig 
kot tába sem nézett senki. Csak a párisi kiállításon 
j á r t Berkes zenekara hiányzott . Ott volt azonban 
vidékről a szegedi zenekar. A született muzsikusokat 
valóban nagy élvezet volt hallgatni , s erre jóeleve 
számított is a közönség, m e r t oly tömegben je lent 
meg, minő hangversenynek még nem jutot t . E m b e r 
ember há t án szorongott négy óra hosszat. Bámula
tos öszhangzattal és erővel játszottak, s a csárdások 
siró és harsogó hangjaira mindenki izgett-mozgott 
és szeretett volna tánczra kerekedni. A hangverseny 
a Bákóczy-indulóval kezdődött, melyet az öreg 
Bunkó Ferencz vezetett s ugyancsak ő primásko-
dott a befejező Hunyadi- indulónál , s já tszot t köz
ben egy Bihari-nótát . Zsákay Lajos, Rácz P á l és fia, 
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Balázs Kálmán, Bunkó Miklós, Kecskeméti Gyula, 
Pat ikárus Miska, Erdélyi Náczi (Szegedről) vezették 
egyes daraboknál a ha ta lmas zenekart , vagy játszot
tak magányos részeket, közbe-közbe pedig Bertók 
czimbalmozott. A közönség minden egyes részt zajo
san megtapsolt . Az átalános óhajtás, hogy szövet
keznének még a népzenekarok máskor is ily hang
versenyekre. 

Hangverseny New-Yorkban a szegediek javára. 
Márczius 30-án ta r to t ták meg New-Yorkban a sze
gediek javára rendezett hangversenyt a zeneakadé
miában. A közreműködők közt volt Gerster Etelka 
asszony, ki nagy diadalokat ara t az ot tani operánál 
és Hauck Minnie k. a. nemzet i sz ínházunknak sok
szor szívesen fogadott vendége. 

A „New-York Hera ld" szerint az óriási néző
téren sohasem volt még nagyobb és fényesebb kö
zönség. Különösen azon körülménynak, hogy Gerster 
Etelka asszony állott élén azoknak, kik az amerikai 
néptől nagyobbmérvü segélyezést kértek, tulajdoní
tandó a hangverseny i rán t t anús í to t t tömeges rész
vét. A közreműködött hires művészek és a zene- és 
énekkarok minden t megtet tek, hogy az előadás a 
legfényesebbek egyike legyen. A magánrészeket Ger
ster Etelka, Bozer F á n n y , Hauck Minnie, Campinilli , 
Galassi és Fol l i énekelték. A hangversenyt Ardit i 
vezette. Az anyagi siker fényes. 

A Oeák-siremlék. A bizottság, mely a Deák 
hamvai fölé emelendő síremlék létesítésével foglal
kozik, legutóbbi tanácskozásában megál lapí tot ta az 
építési szerződés főbb pontjait . Ezek szerint az épí
tésnek a szerződés napjától számítva két év alat t — 
ebben csak a kőműves munka értetik, — a díszítéssel 
együtt pedig a harmadik év végére be kell fejeztet
nie. Az alapépitést a vállalkozó a szerződés aláírásá
tól számítandó 6 hé t alat t be tonnal együtt a föld-
színéig tartozik elvégezni. A bizottság a vállalko
zásra több megbízható építési vállalkozót fog fölhívni 
s az ajánlati ha tár idő május 12-ére tüzetet t ki. 
A holt testnek ideiglenes áthelyezése, építési i roda és 
kőfaragó hely kijelölése végett javaslat tételre Lip-
thay Béla b . elnök és Gerlóczy Károly alpolgármes
ter kérettek föl, kik ez i rán t a közelebbi napokban a 
helyszínén szemlét t a r tanak . 

Petőfi jellemrajzához közelebb a nemzet i szín
ház k i tűnő művésznője, Prielle Kornél ia asszony is 
fog adatokat szolgáltatni . A költő lobbanékony ter
mészetének jellemzésére ugyanis többi közt azt is 
emlegetni szokták, hogy miként kérte meg Prielle 
Kornél iá t Petőfi. Ugyanis egy este bekopogtatot t a 
fiatal színésznőhöz, kezéért esengett és felszólította, 
menjenek azonnal a józsefvárosi lelkészhez és esküd
jenek meg. Prielle Kornélia jól tudván, hogy a lel
késznek majd lesz kellő kifogása, el is m e n t a költő
vel. Persze a lelkész dispenzáczió előmutatása nélkül 
nem eskette össze a pár t , Petőfi pedig később semmi 
további lépést nem tet t . Bendesen igy beszélik el 
Petőfi eme vőlegénységét, de a tör téne tnek fele sem 
igaz. A jeles művésznő, hogy a gyakran fölmerülő 
ferdítéseknek véget vessen, nyilvánosságra fogja 
hozni naplójegyzeteinek azt a részét, mely ez ese
ményre vonatkozik. Ez érdekes közlemény a Petőfi
társaság közlönyében a „Koszorú"-ban fog meg
jelenni . 

Gindely Antal, a jeles tör ténet í ró Prágából , fő
városunkban időz s a budapesti tudományos intéze
tekben Bethlen Gábor korára nézve kutatásokat tesz. 

Aranymenyegzö. Zsoldos Ignácz, nyugalmazot t 
hétszemélyes táblai biró, húsvét másodnapján ünne
pelte Veszprémben aranymenyegzőjét nejével, szüle
te t t Soós Katal in asszonynyal. Zsoldos Ignácz 1802-
ben P á p á n született és először orvos akar t lenni , de 
aztán ügyvédi pályára lépett . Az érdemes férfiú csa
ládi ünnepén sokan jelentek meg, üdvözölve a derék 
házastársat . 

Nagy Lajos király halálozási háza. Nagy-Szom
batban e hó 13-án leplezték le az emléktáblát azon a 
házon, melyben Nagy Lajos király meghal t . Az ün
nepélyt, min t m á r emii tet tük, a pozsonyi Toldy-kör 
rendezte. A tör ténelmi nevezetességű ház a sar-
kantyu-utczában van 282. sz. alat t , benne a király 
szobája csúcsíves terem, melyet azótai bir tokosai 
építkezés tekintetében vál tozat lanul hagytak. A szo
bában jelenleg Wolf Sámuel nevű kereskedő lakik. 
Az ünnepély 10 órakor kezdődött Vutkovics pozsonyi 
t anár emlékbeszédével; ezután a szózat eléneklése 
közben levonták a leplet az emléktábláról . A pozso
nyi Toldy-kör e k i rándulásakor a hatóságok és egye-
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sek egyaránt ki tűntek a szives fogadásban ; az indó
ház, középületek, sőt magánházak is fel voltak 
díszítve. 

A CZár ellen apri l 15-én elkövetett merénylet 
már a harmadik I I . Sándor czár élete ellen. Az első 
merénylet intézője 1866. ápril 16-án Karakaszoff 
Dimit r i volt, a második merénylet a következő év
ben Par i sban tör tén t a kiállítás alat t , mikor Bere-
zovszky lengyel lőtt a czárra, a min t ez Napóleon 
császárral a boulognei erdőben kocsizott. A mostani 
merénylet elkövetőjének személyiségét még megle
hetős homályban hagyják a pétervári tudósítások; 
eddig nevét is különbözőképen mondják, majd Szo-
koleff, majd Szkoloff János , aztán Szolovjeff Sándor. 
Egyik h í r szerint a pénzügyminisztérium vidéki 
tisztviselője, másik h í r szerint taní tó valahol a len
gyel ha tá r felé. A vidékről érkezett Pétervárra, s a 
merényle t előtti napon egy vendéglőben oly nyilat
kozatokat te t t , melyekből azt sejthetni, hogy zavart 
elméjű. Állítják továbbá, hogy idegen s vallatása is 
franczia nyelven történik. A merénylet elkövetése
kor hivatalnoki sipka volt a fején, s a revolvert kö
penye zsebéből vonta elő, a min t a czár közelébe ju
to t t . A czár rendes reggeli sétáját te t te a téli pa
lota környékén, hadsegédei kíséretében, mikor a 
mezőgazdasági múzeum előtt egy szőke, magas 
férfiú, mintegy 30 éves, közeledett felé s hir telen 
rálőt t . A czár az első lövésre hir telen visszalépett, 
mi re a gyilkos még háromszor lőtt, de egyszer sem 
ta lá l t ; a golyók a múzeum falába fúródtak. A czár 
környezetében lévő rendőrök azonnal a tet tesre ro
hantak , lefogták, az összegyűlt nép pedig verni 
kezdte, ugy hogy szájából vér fakadt ki. A czár, ki 
annyi ra fél a merényletektől , mélyen megrendült , s 
az első lövésre hozzáfutó hadsegédnek azt m o n d a : 
„ H á l a istennek, nem vagyok megsebesülve." A me
rénylet roppan t izgatottságot szült a városban. Nagy 
tömeg gyűlt a czári palota elé, éltette az uralkodót ; 
az előkelőségek és követségek pedig siettek a czárt 
üdvözölni. Es te a várost kivilágították. A merénylet 
elkövetője nem válaszol a vallatásokra. Eddig nem 
derült ki, hogy a nihil istákkal lenne összeköttetés
ben, de azért sok elfogatás tör ténik naponkint s a 
legsúlyosabb rendkívüli intézkedésekre tesznek elő
készületeket, hogy a csaknem napról napra ismét
lődő politikai gyilkosságoknak és forradalmi tüne
teknek erőszakosan végét vessék, s a nihilisták 
ti tokteljesen szétágaz ha ta lmát végre megtörhessék. 
Az ostromállapotot több kerületben kihirdetik. 

Adakozás a szegedi árvízkárosultak javára. A 
Vasárnajri Újság szerkesztőségéhez a lefolyt héten 
következő adományok érkeztek: 

Bahóról Molnár I s tván és neje 2 frt. — Sz.-M.-
Zichyfalváról Beisnauer A. 2 frt. — N.-Sz.-Györgyről 
Gárábet Bál int 5 frt. — Felfaluból Szabó József 
ref. lelkész 10 frt. — Bécsből Ocsovszky János 50 
frt. — Cserekertről Platzer Nándor által gr. Zichy 
Ferencz b.-diószegi uradalmi erdészeti személyzete 
6 frt 50 kr. (Ez összeghez j á r u l t a k : Platzer Nándor 
2 frt., Szabó Ferencz 1 frt., Seres Is tván 50 kr., 
Komlósi Gábor 50 kr., Gaal Gábor 50 kr., Horvá th 
Vilmos 50 kr. , Kováts Ferencz 50 kr., Lakatos P á l 
1 f r t ; ossz. 6 frt 50 kr.) — Kisu szállásról Polgár 
József ál tal a munkás kör által t a r to t t bál nyeremé
nyeinek fele része 33 frt 15 kr. 

Mai (VI.) közleményünk összege 108 frt 6 5 kr. 
Ez összeget á tadtuk az árvízkárosultak segélye

zésére kiküldött fővárosi bizottságnak. 

Halálozások. 
Elhunytak a közelebbi napok a l a t t : KÉRT P É T E E , 

Sopronmegye egykori alispánja, a régi táblabíró vi
lág eredeti alakja, 71 éves korában a vöcseji pusztán, 
hová egy évtized óta visszavonult. — SÜMEGHY F E 
RENCZ KÁROLY minori ta , a Szeged felsővárosi rendház 
24 évig volt érdemes főnöke és ugyanazon plébánia 
adminisztrátora 70 éves korában. — ASCHNEB TIVA-
DAB, pozsonyi kanonok 55 éves korában. — POPPEL 
GYULA, Eger városa ügyésze, volt honvédszázados, 
51 éves korában. — MÓEITZ JÁNOS, volt badacsony
tomaji nyugalmazott kath . lelkész 85 éves korában 
B.-Tomajon. — BÜNYAY ANTAL nagykárolyi képzett 
taní tó és kedvelt ember. — SCHVARTZ ADOLF adótár-
nok 52 éves korában Tasuádon. — SCHWEIGER SALA
MON, Schweíger Márton ismert fővárosi derék polgár 
és városi bizottság tevékeny tagjának édes atyja 70 
éves korában. — HOITSY GÉZA, vasusuti mérnök Ko-
lozsvártt. — NAGY MÜCSI MILÁLY, H.-M.-Vásárhelyen 
a ref. egyház gondnoka és főpénztárnoka, 62 éves ko
rában. 

KASZELIK FERENCZNÉ, Budapest egyik leggazda
gabb polgárának neje, szül. Simonyi Erzsébet 69 éves 
korában. — BALOGH ISTVÁNNÉ szül. Papszász Kata
lin, a tisza-igari Papszász-nemzetség utolsó sarja, 50 
éves korában Tisza-Füreden. — Özv. POLLERMAV 
FERENCZNÉ szül. Badány Borbála, a bajai tűzoltók 
főparancsnokának édes anyja. — PFÁNN ELEONÓRA, 
Pfánn Ferencz m. kir. számtanácsos 20 éves leánya 
Budapesten. — Ozv. DDLOVICS ANDRÁSNÉ szül. 
Fürs tenmühl i Fr i t skó Jozefina 82 éves korában Bu
dapesten. 

VILLEMESSANT JEAN HIPPOLIT, a párisi „Figaro" 
szerkesztője meghalt 67 éves korában. Mielőtt hírlap
író let t volna, kereskedő vol t ; 1839-ben kisebb la
poknál kezdte irodalmi működését, s 1853-ban vette 
á t a „Figarót" , mely aztán napilap lett, s jelenleg a 
legelterjedtebb közlönyök egyike, ugy hogy tiszta jö
vedelme évenkint két millió frank. Villemessant 
rendkívüli eleven journalist ikai működése által elő
kelő tekintély volt a párisi irói körökben ép ugy, 
m i n t társadalmi téren, és a Figaro szalonja rendes 
találkozó helye lett az arisztokráczia, politika, tudo
mány és művészet elsőrendű képviselőinek. 

FLIGELY altábornagy, a bécsi katonai földrajzi 
intézet igazgatója, Bécsben meghalt . Fligely a ma
gyar csapatok által 1849-ben elfogatván, halálra 
Ítéltetett . Kossuth közbelépte folytán azonban az 
ítéletet nem hajtották végre. 

Szerkesztői mondanivaló. 
Simplex . A mostaniak sem válnak be. Tartalmilag, 

kivált egyik, elég jó ; de épen az annál gyöngébb for
mailag. A rhythmus iránti érzék teljes hiánya látszik 
benne. Ily rímek, mint madársereg — dalával meg; 
ellenem — elmennem; egek — zengek, nem csak rossz 
rímek, hanem rhythmusellenesek is. 

K ö n n y ű podgyász . Csinos gondolat. Kivitelében 
azonban néhol tul megy a szelídebb humornak engedett 
határokon. A pakktáska nagyon realistikus valami arra, 
hogy himporos lepkeszárnyak s az ideál koldus-meze 
legyenek benne. Maga a „pakk" szó sincs helyén, a re-
frainben ötször. Kisértse meg : átdolgozni. 

Az A r a r á t . Közölhető. 
H e g y i p a t a k . Kérdésünkre a választ tudomásul 

veszszük. Mind nem lehet, de kiválasztunk egyet vagy 
kettőt. A költői nyelv csínja, ereje kissé fogyatékos. 
A szótagszám kedveért oly rövidítések mint : zúgolód
jam helyett zugjak s más erőltetések, meg nem enged
hetők. 

Nem k ö z ö l h e t ő k : Gyermekkorom. K—y Elvirá
hoz (változat). — Jaj be bus . . . . Halálsejtelem. 

SAKKJÁTÉK. 
1011. számú f. Kauders A.-tól (Gráczban). 

Sitit. 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

Az 1006. sz. feladvány megfejtése. 
Gottschall H.-tól. 

Megfej te*. 
TiligM. Útit. 

1. Bf6- f7 HliS—f7 : (a) 
2. H g 4 - f 6 f K t. sz. 
3. H mattot a l . 

a. 
1 Ke6—d«: 
2. Hg4— ff> t. sz. 
3. Bf7—d7 matt. 

He lyesen f e j t e t t ek m e g : Veszprémben Fülöp 
József. GeUén Glesinger Zsigmond. Sárospatakon Gé-
recz Károly. Nagy-Dobronyban Németh Péter. Kolozs
várit Csipkés Árpád. Budapesten K. J . és F. H. Igali 
Swetozár és Grünfeld A, A karczagi polgári kör. A pesti 
sakk-kör. 

% Az ..Ankei- élet- és járadékbiztosító társaság 
Bécsben gr. Zichy Ödön ő excellentiája elnöklete 
alat t e hó 12-én ta r to t ta a 20-ik rendes közgyűlését, 
melynél 378 részvény volt képviselve. 

Bodart N. ur igazgató u r által előadott üzleti 
jelentés constatálja, miszerint a folytonos gyarapodás, 
mely a társaság üzleteredményeinél évek óta tapasz
talható, a lefolyt évben a következő haladást t e t t : 

Benyujtat tatot t az 1878-ik évben 9.941,170 í r t ra 
szóló bevallás, az előző évben benyújtott 8.941,844 
frt ellen. Megköttetett 3504 szerződés 7.679,956 frt 
tőke és 528 frt 75 kr. életjáradékról. A biztosítási 
ál lomány 1878. decz. 31-dikén 85,055, szerződésben 
állott 117.991,513 frt 73 töke és 42,820 frt 51 kr. 
járadékról. 

Az 1877-ki jelentésben a nyeremónynyel bizto
sítottak osztalékára vonatkozó feltevés, miszerint en
nek folytonos emelkedése várható, valósult, a meny
nyiben a biztosítottak ez évi osztaléka, az évi díj 
24"/o-kát teszi s igy az elmúlt évi osztalékot teljes 
4°/o-kaI haladja tul . 

A kölcsönös túlélési csoportok állománya 1878. 
decz. hó 31-ón 48,692 tag által jegyzett 56,164.637 
frt 34 kr. tőkéből, — 21.192,135 frt 89 kr. vagyon
nal — állott, mely összeg jelzálogos értékekben van 
elhelyezve. 

A határozot t díjfizetéssel já ró biztositások dij-
és biztosítási tartalékai 7.300,171 frt 53 krra emel
kedtek hasonlókép a díj bevételek 1.180,086 frt 91 
krról 1.219,324 frt 32 krra, ebből 225,743 frt 79 kr. 
első évi dijak és betétekre esik. 

A halálesetek u tán fizetett összegek az elmúlt 
év ellen teljes 40,000 frttal csekélyebbek. 

A kizárólag állampapírokból és garantirozott 
vasúti elsőbbségi kötvényekből álló értékpapír-állo
mány 407,122 frtról 610,538 frtra emelkedett. A 
váltókészlet 1.012,072 frt 51 krral apadt, a múl t év 
ellen, mig a garantirozott vasúti és állampapírokra, 
valamint ingatlanokra adott kölcsönök 1.019 ezer 
125 frfc 64 krral növekedtek. 

Az összes költségek leszámítása után, ideértve 
a folyó év jutalékai és 50.000 frt bejegyzést az ingat
lanok értékéből, a nyereség és veszteség számla 
165,678 frt 60 kr. nyereménynyel zár. Ebbő l : 
I . 154,000, illetve a nyeremény tartalék és jutalék 
hányad levonása u tán 98,700 frt vagyis részvényen
ként 150 frt osztalék a részvényesek közt osztatik fel, 
s a részvényesek külön tartaléka 23,700 frttal gyara-
pittatik, minek folytán az 200,000 frtra emelkedik. 
I I . 3000 forint a szegedi vizkárosultak javára sza
vaztatott meg. H l . 8178 frt 60 kr. uj számlára vite
te t t elő. 

A mennyiben a tőke tartalékalap immár 
260.287 frt 50 krt tesz, a társaság biztosítéki alapjai 
ideértve a részvénytőkét és a kezelési illeték tartalék 
hátralékot 9.150,151 frt 17 kr t tesznek. 

A vizsgáló bizottság jelentésének felolvasása 
után, a választmánynak a felmentvény megadatik s 
a kilépendő választmányi t agok : Gr . Har t ig Ödön 
és Pontzen Tivadar urak, valamint az eddigi vizs
gáló t agok : Gr. Dubszky Adolf, Flesch Ann in és b . 
Klein H . újra megválasztattak. 

ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEINK 
Negyedévre . 

A Vasárnapi Újság _ _ frt 2.— 
A Vasárnapi Újság a „ Világkrónika"-val együtt t 151 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok _ _ • 3.— 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok a ,, Világ-

krőniká"-val együtt _ « S.5I 
A „ Vasárnapi Ujság"-ból a folyó év elejétől kezdve 

teljes számú példányokkal szolgálhatunk. — A „Háború-
Krónika" 1877—1878-ki folyama 3 frt 40krért kapható. 

1 Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 
kiadó-hivatala (Budapest, egyetem-urcza 4. sz. a. 

HJETI-N'A.PTÁJt. aprií. fuú. 
Nap | Kitholikui *» protestáns | GOrog Orosz Izraelita 

20 V E 1 Fehériasárn E 1 (junaim. 
21 H Anzelm vértana Oda szűz 
22 K Kájas és Sorter Leonidás 
23 S Béla érsek iBéla 

C György vértanu'György 
P Kriszt. g. és sz.lMárk 
S Ervin. Kilit IMarczellin 

Stil Hasiét öt. 27 Böjt J.h. 
9 Eupsichias 28 Ódám 

10 Terencz 
11 Antipás 
12 Vazul 
13 Artemon 
14 Márton 

290koziás 
30 Roscho 

1 Ijir, r. 
2 0ziás 

i 8a».t P. 
I*ld t i lUiuai. í ) Első negyed 29-én 3 éra 32 perczk. d. n. 

Felelős szerkesztő : Nagy Miklós . 
(L. Egyetem-tér 6. sz.) 

T a r t a l o m . 
Szöveg: A királyi pár ezüstmenyegzője. — A királyi pár 

egybekelése 185*. ápril 24-én- — A szegedi gólyák. Költemény. 
Szász Bélától.— A ki örökké bujdosott. Igaz történet. (Folyt.) 
Közli Eötvös Károly. — Egyveleg. — A Vasárnapi Újság 
dolgozó társainak repertóriuma. 1854. márczius 5. — 1879. 
márczius 2. — Emlékezések í felségeik menyegzöjére. — Liptó-
Ujvár történetéből. Ernyéditöl. — Irodalom és művészet. — 
Közintézetek, egyletek. — Mi újság'? — Halálozások. — Szer
kesztői mondanivaló. — Sakk-játék. — Heti naptár. 

Képek: Az uralkodó pár 1854-ben. — I. Ferenc* József 
király. — Erzsébet királyné. — Az uralkodó pár menyegzője 
1854-ben: Erzsébet bajor királyi herczegnő bevonulása Bécsbe 
ápril 23-án. A fejedelmi ara fogadtatása Bécsben az Erzsébet-
hidnál ápril 23-án. Hódolatok fogadása a cs. k. várlak szertar
tási termében. 
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Egy hatszor hasábzott petit aor, vagy annak helye egyiizeri igtataanal 
ISkrajezar; tSbbizSri igtatásnál 10 krajczár. Bélyegdij kölSn minden 

igtatás után 30 kr. 
HIRDETÉSEK. Kiadó-hivatalunk szamára hirdetményeket elfogad Btcsben : Haasen 

slein és Vogler YVallíischsasso Nr. 10, MOSSe R. SeUerstiitte Nr. 2 c 
Oppelik A. Wollzeile Nr. 22. 

Mi az ingyen? 
A legkieehb próba elég, hoey az nlább jegyzett árukról, vala

mint az azokhoz <iij nélkül adotr ingyen-ajándékokról meggyőző-
dé-ir szerezzünk, minden további dicséret fölöslegei, meg ke 1-
gyözödni róla ! 

Minden k i rs iséc postn-for i lul t i iv i i l in . g k ü l d e t i k . 

Mi az i n g y e n ? 
1 zeiiélA-Jtlbom, 2 dbot játszva, 

frt 9.—, liozzá ingyen 1 bőrtok 
varrö-«8zközökhel! 

F.ity praparalt toll. mely.yel 
vizztd lehet írni, mahagóni toll
tartóval 10 kr ; hozzá ingyen 
1 játék kártya, 

Egy szekrényke angol levélpa 
pir a boríték monogrammal 50 
kr., hozzá ingyen legfinomabb 
tolltartó, toll és pecsétviasz! 
Ugyanaz 2. sz , nagyobb 60 kr. 

IOO levélpapír borítékkal 30 
kr., hozzá ingyen 1 üveg tenta 
dobó/«Iun.iiiiuin-toH 50 kr 
hozzá ingyen 12 tolltartó, 1 ténta 
1 törlő sammi! 

1 naay tol lkés 30 kr., ho?za in
gyen 6 db jó irón ! 

1 linóm toll kes, elegáns formá
ban. 60 kr., hoz»á ingyen egy 
jegyzőkönyv éa 1 szivarhamu. 
oé.*ze! 

1 linóm beretva, 90 kr., hozzá 
ingyen 1 ezüstözött szappan-
azelVncze. belül aranyozva! 

i fii.om beretva, frt x.80. hozza 
n-jyen fénÖ szíj csavarra! 

1 linóin fém-kamVi 7%\ ujtox/f r 
45 kr, hozzá ingyen 1 szivar-
tarcza! , . . , . . . , 

1 p.. i- linóm nadrágtartó. 5!> kr , 
hoz/.i ingyen 1 garnitúra legfi
nomabb mell- és kézelő-gomb! 

I u> n j o ruha-kefe 60 kr., 
zá in yen 1 t'ésü ! 

boz-

1 iufii ju hajkefe 65 kr.. hozzá 
inir en 1 porfésü. 

.Tfogkefe, 15 kr, hozzá ing>en 
1 iívpgillatos hajoUj 

1 fim.ni fogkefe, 30 nr, 
tryen finom fogpaszta! 

hozzá 

elefántesoiit fogkefe, 50 kr 
hoz á ingyen 1 mandolaszap-
van, 1 hajolaj ! 

1 elrgaiiNaii öltözött porcte-
lan bábu, igen nagy frt 1. , 
hozzá ingyen 1 doboz konyha 
edény' 

L'g>miaz mint Mode de Pans, 
írt 2. , hozzá ingyen 2 doboz 
játék nagyobb gyermekek sza
mára ! 

1 elegáns legyező M) kr hozzá 
ingyen etry nyakkereszt! 

1 elegaiiM legyező, nagyobb öO 
kr., hozzá ingyen 1 nyakkereszt 
és melltű ! 
elegana legyező virágokkal 

frt 1.—, hozzá ingyen 1 linóm 
melltü és fülbevalók! 

villa, britAni*-
kr, hozzá ingyen 

f pár kés 
ezüstből. 65 
1 leveses kanál! 

1 pár ezüstözött gyertyatartó, 
írt 1 30, hozzá ingjen 2 kávés
kanál ! 
par ezüstözött gyertyatartó, 
xyolcz hüvelyk, f t 2.20, hozzá 
intfven 6 dh kávéskanál. 

1 elegáns eliiiia-ez&st érzet . 
nlaj-. bora-, és ezukor-tar-
tó. frt 5.50. hjzzá ingyen egy 
ieveameritö és 6 evőkanál ! 

Külön.«le tnrnaajalékok. ujak. 
1 játék 75 kr., mind. gyíkhoz. 
ineyen 1 sétahot! 

1 tréfás azitartárrza, csupán 
férfiaknak, 50 kr., hozz < ingyen 
1 fogvájó ékafeknóbol! 

I talmi oralánez 40 kr, 
n«ryen 1 nrelogg! 

hozza 

t par női harisnyakötő 20 kr 
ho/.zá ingyen 80 db hajtű ! 

1 par selyem harisnyakötő 55 
kr. hízza ineyen 1 aranyozott' 
gyürü éa me llú !  

1 bor kezit<mka, legnaify bb, fi j 
2. - . hoz'á ingyen 1 .'énz'srczH ! 

I p a r gep-kézelögoinb 25 kr. 1 

hoxza iniíven 1 tcz. mellgomb ! 
I pár kézelőgomb, elefántcsont 

b ó , m no^rammal, frt 1. ,. 
h >zzá íntryen 1 tuczat tyuk-j 
saeragyÜrö.' 

I középfinom, talmi oi »Ián ez 
8 > kr., hozzá ingyen agy pár 
finom kezelötí >mb. 

I par kézelőgomb bivalyc ont-
ból, 6 kr., hozzá ingyen a mell
es gallérgomb'ik!  

1 pár finom keielogombtetazes 
szerint. 30 krM hozzá ingyen 1 
körömrá-poly! ! 

I par pns'/.paiikfa saíaia teri
tét. , i 0 kr., hozzá ingyen 1 bronz 
asztali gyújtó! ' 

I par bronz gyertyatartó, frt 
'£.—, hozeáingyen 1 szép kettős 
tértatartó! 

I leielin»iiiahb talmi oralánez. 
frt I. —, hozzá ingyen 1 e.é-»z 

ari.it ura mell- és kézelőgomb 
1 duiiblr oralánez, frt 2. , 

hozzá ingyen 1 fém kanócz 
gyoj ószer, 1 hamu-csésze, 1 
szipka! 

1 linóm melltü fül evalókkal 
80 k',, noz á ingyen 1 keresztj 

1 legfinomabb double melltü. 
fülbevalókkal, kövekkel, frt 
IJÜO, hozzá ingyen 1 legyező ! 

1 melltü hamis gyémántok ka', 
frt 3 50, hozzá ingyei 1 zsinór 
elelámcsont-korall! 

1 melltü hamis gyémántokkal. 
aranyminta, frt 5.—, hozzá in-

gyé-
gyen 1 kereszt hamis 
m»nttal! 

I par fülbevaló hamis gyé
mánttal, frt 3 —, hozzá ingyen 
1 pompás medaillon! 

í linóm a tan ózott karpnreez, 
frt 2.50. hozza ingyen 1 melltü, 

1 album, keeskebörköté-ben ele-
gan«, 50 képre, frt 1.50, hozzá 
ingyen 1 virágváza! 

I nagy 4 - i M album, 100 képre, 
kat.inet. Szabad, bór frt 4 50, 
hozzá ingyen 1 penztarcza, 1 
pár kézelőgomb és l látogaió-
jeirytáreza! * I 

I nagy album, 2Ö0 képre -s ka
binetre, kecskebőr. Legfín. di-J 
szitve, frt 6.50, hozzá ingyen 1 
tárcza! 

1 pár fülbevaló 
l gyanxz duplán, frt 3.50, hoz

zá ingyen 1 oralánez, 1 melilü, 
1 pár t'iilbevaló! 

1 linóm aranyoz .tt női pecsét -
n\ omo zj ürü, 50 kr.. ho/zá 
ingven 1 második gviirü! 

1 finoman aranyozott liölgy-
gyürü, hamis briltiantokkal, 
frt 1.50, hozzá ingyen 1 virág-
v»za. 

irotateza lonnr I.8'>, etegans, 
h zzáimyen papir, borítékos 

I l inumati a r a n y o z o t t férfi 
peesetnyomó gyürii frt 1.—, 
hozzá ingyen 1 aranyozott 

| 1 inc» ! 
legjobb, kivitelben összeállított áruk pontosan és 

poBtautánvét mellett 
5274 

írószerek! 
Mindezen, 

figyelmesen a 15 év óta fennálló áruház által 
."•zálht'Htnak. 
fziffl: .In iliis wt'Itbekiinnít' Waiiniiiiiuis. 4J alaoterie-lVaaren, 

K i i r n t i i e r r i i i g N r , 2 . , ' W i e n , 

F. évi május hó 1-én 
helybeli piaezon tizenkét év óta 

fennálló 

zongora-üzletemmel, 
jelenleg niídor-utcza, 7. szám, 

a jeles MriBeregszászy-féle t Éi zoiipraiyár 
helyiségébe, 

kigyó-uteza 7-ik szám, fogok költözni. 
E k ö l t ö z é s köve tkez tében z o n g o r a - k é s z l e t e m e t 

j e l e n t é k e n y e n l e s z á l l í t o t t árak mel le t t el f o g o m 
á r u s í t a n i . Köz te k ü l ö n ö s e n ajánlásra mél tók a l e g -
n j a b b kereszthuros, e l egáns m i n i a t n r s z á r n y é k z o n 
g o r á k , Baumbach által sS te inway rendszere» szerint 
kész i tve , egészen széles vas lappal , 5 szőrös támaszték-
kal , a melyek a legutóbbi p á r i s i v i lágkiá l l í táson is 
k i t ü n t e t v e é s e téren minden oldalról mint a l e g j e 
l e s e b b e k le t tek e l i smerve ; továbbá a v i l á g h í r ű hang
verseny-szárnyékok, S c h i e d m a y e r é s fiaitól, Stuttgart
ban, me lyek B u d a p e s t e n c s a k i s n á l a m kaphatók. 

T e l j e s t i szte let te l 
Heckenast Gusztáv. 

FERENCZ J Ó Z S E F 
"KESERÜVIZ-FORRAS" 

Elismert mint leghntnsosnhb vnlinneiiiíyi keserűvíz között. 

nr> I o n h o W « bfl(?yógynsz«ttanárn, Erlmuoiibeii. 
U i . L c U U C WW. „Nem okoz kel étlen mellékhatás', ha na
gyobb adagban vételik. Sőt még oly esetekben is, hol a bélnyák
hártya izgatott, e víz fájdalom nélküli székletétet okozót'.' 

U T , r t ü r d l l y l TI l y y c a , , ) ( . st , .„. ,,rIQlónősen az által tü 
nik ki, hogy enyhén ke&erű, ntm kellemetlen ízü és hogy még 
hosszabb használatu'án sem zavarja meg az étvágyat és emésztést.' 
ű r fiohhariit I ninc t a , l A l ' e 8 '" HzL R , , k u s *ö*-kór-
\J\ • U c U l l d l U l L d J U S , |,,,7, igazgatója, Builn|ieslen. 
,,Könnyen vétethetik és a többi budai viz-khez aránylag kevesebb 
mennyiségben és rövidebb idö alatt hoz kedvező eredményt létre." 
l í n R Í D C Q á n r l n p a s**- J n , , " s köz korház igaigntója 
U l . rVIba OdlIUUl , Budapesten. „Valamennyi budai ke
serűvíz között ke lemes íze és jeles ha'ása által tűnik ki: gyomor-
és bélhurutí ál. megrögzött székrekedésnél, alhasi vérpangásnál,-
valamint vértolulásoknál, aranyérnél, étvágytalanságnál stb " 

Dr. Bamberger Henrik, \S£Jl 
használatnál sincs semmiféle káros hatása " 

udvari tanaeana 
„Még hosszabb 

5303-B 
f l r I t f lpl /nprf T h a z e l » i e S > 0 « y í n » tanára, kormány
u l a I f l cy i lCI l I III tanácsos Bécsben. „A mérsé e't ada
gok és azok kíméletes hatást által e kóroda egybevágó h vény 
kóresetejréi gyakran fonton okijavalatnak felelnek meg."  

Ezen víz kapható minden gyógyszertár éa fűszeráru-
kereskedésben é s a forrásigazgatósaguál Budapesten. 

Csak 7 forint 50 kr. 
Ezt nallani, látni és M M M ! 

Egy valódi angol-iii'iiai alpacc?.-eíüst. asztali készlet, mely.t 
sok háztartásban lehetne az egé.z-tgrrmtó pakfong kanalakkal 
töltMerélni, s a mely az alábbi 60, elp«>ztithatlan, való an gyakor
lat, tárgyból áll. India-alpacci az esryetlen feni. mely mind g az 
ezüsthöz hasonló fehérségben marad. A készlet a kővetkezőkből áll: 

12 dh nehéz e iöknnal . 
12 rib nehéz kávé-knnnl, 
12 db anztali tilln, fekete nyéllel. 
12 dh asztali kés . .. „ 

1 db tejmerít", nehéz. 
1 dh levenmerito. nehéz, 
1 valódi cliinx <'7.il-.t rzukoi hintó. 
1 mindi chiun-*ziÍKt ezuknirxiptrtö, 
2 db rhiiia -ezii-l ity eriy alarm. 
2 dh ehina-ezflst tiijáspobárka, 
1 dh tea-szii 'ö. rhina-ezüntböl, 
1 pompás sótartó. 
1 ezukorszeleneze, 1 tea-szelenrze, 

Mind a hatvan tárgy esak < frt 50 kr. a china ezüst-áruk vég 
eladásában, Bécs. II Praterstrasse 10. 5207 

9 
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SíS-1' 

Hajfonatokat 
tiszta, valódi emberhaj 
ból 80 cm. hosszuka a kö
vetkező ' ámulatos, olcsó 
érakon: 2 frttó1, 2 frt II 

r„ 3 frt, 4 egésa 5 frtig, 
a legpompnsabbnkat, 

ajánl e^yeiülés kizárólag j 
az I. bud p-sti hajiiiuu-

ka gyár , 

Löiuiilein J7 
Budapest, VII., 

kismezo-uteza 30. sz. 
Vidéki megrendelések 

ponioa és lelkiismercte-
i aen, uránvét mellett, be 

küldőit hajminta szerint 
48:8 

•J?X 
1 . 5 0 . 

SiVOH RAVISSAHTE 
legkedveltebb illatos ^ 

L ^ p pere-szappan a bőr ^ 
V */. szépítésére Ára ^ / 

PILEPSIE 
(nehézkor) levél utján gyog>;'-
tatik dr. O E t i l l i s a G l -
külcnleges orvos által DrerrJa-

ban. (Neustadt). 
Legnagyobb tapasztalás, mi

után eddig több mint 11.000 
eset lett gyógykezelve. & 07 

Nincs többé gyertya! 
Petroleum-takarékcKtsági-gyertya gyertyaalakhan. melylyel 

fél krajez'ír ára petróleummal a leínagyo b helyiséget 10 ora hosz-
szat fényesen kivilágíthatni Egy darab, fémből 30 kr., porc.ellánoő) 
40 krajcár. 

Vi l lanyos gyújtógép kis távird<készülék alakjában, nagyon 
elegánsan kiállítva ébenfából s bronz ekiré.-sel, diszére szolgál a leg
elegánsabb szalonn.k. A telepet egyik ujjunkkal érintve, meggyulad a 
mellette álló lám^a, a így pillanat alact nyerhetünk vi ágosságot Mi
után minden veszély ki van zárva, kezelése s ára rendkívül olcsó, gaz
dagnak, szegénynex egyaránt ajánih,tó ; külüi.öae i czélszerü dubá-iy-
zóküak. betegszobáknak, stb st . t'gy készü é< frt 4 50. 

Világosság a mellényzsebben. 
Az 1878-ki párisi kiállításon kitüntetett találmány, mely minden

kin k lehetővé teszi, a legnagyobb távolság t szibad tere i nappali 
világosságba helyezni. E lámpa lakkozva frt 1 50, bnomibban Lickelból, 
gyujtószer- és rugonymüvel frt 3 eg az frt 4. 

A gyufa t ú l é l t e m a g á t ! 
Vil lanyos öngyújtók, melyekkel a legnagyobb viharban vilá

got gyújthatni. Az egész készülék eey légyhez hasonló nagyságú, s ári 
i0 kr ; finomabban óramüvei, valódi nickel'jö/, mely aoha sem kopik, 
dbja frt 1.5(1. e»ész frt 2 50 

S/.alnii-tüzijáték. szag-és veszélymentes, 1 carton, me'y 12-fé'e 
különböző htásos, más-más szoba-tüzijátékot utasítással együtt tar
talmaz, 95 kr. 

Vi l lanyos nap, egészen uj, villanyos napvilágot nyújt, a legnagy-
S7erübb, a mi > iligitás tekii.telében eddig felmutatható 50 legerősebb 
légszeszláng általa elhomáiyosittatik; nagyon ajánlható estély k a 
tánczvigaloiakra, különösen a füzértáncz alkalmával. 1 db 3 5 , na
gyobbak frt 5 egész fet 8.50 

A házi barát Igen használható eszköz minden háztartás számá-a, 
14, különböző czélnak megfelel, úgymint: kalapács, harapófogó, gyalu, 
stb.; darabonkint 15 kr.; ugy szinten a legújabb csapdtigaszok, min
den palaczkra alka masak Hogy a palac/.kot kiüríthessük, csak a csa
pot ke 1 kinyitni Darabonkint 45 krajezár. 

P'ulfanó bonbonok, a legnagyobb választékban ; tartalmazva b•)-
bócz-sipsákat, tréfás öltözeteket, állatfejeket, stb. a legolcsóbb árakon; 
5 kr jczárlól kezdve 60 krajezárig. 

Bokrétas legyező, egészei uj ; egy pompás h ikrétát ábrázol, a 
legszebb, legfinomabb virágokkal, melyek az éiöktöl a ig különböztet
hetők meg: belőle ki ánat szerint legyezőt is alakíthatni ; a farsangra 
a legkényelmesebb és leggyakorlatbb, a mit c-ak képzelhetni Már ol
csósága és újdonságánál fogva minden hölgynek a legjobban ajánlható. 
1 db finomabb fajta frt 1 60 egész frt 2 50, legfinomabbak fri 3 egész 
forint 5. 

Továbbá mindennemű varázs-készülékek és tréfás tárgyak a 
legnagyobb és leggazdagabb választékban folyton raktáron vannak, s 
tomboiák és tréfás sorsjátékokra a legjobiian ajánlhatók Összeáliitá<ok 
5 ', 100- egész 500 dbig, osztályozva, csak frt 2.50, 5 50 egész frt 50 a 
legfinomabbak. 

E g y e d ü l a köve tkező h e l y e n : 5117 
! L e g : i i j a l > t > t a l á l m á n y o k g y ű r i r a k t á r a , 

Mtiaaz'ni-Lokál.: Wien, Praterstrasze 10. 
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-itonro | 
A tavaszi idényre. 

A L T É R és KISS 
királyné 0 felsége udvari divatáru-szállítói Budapesten, 

a útilják a d ú s v á l a s z t é k b a n raktárukon levő, most érkezett 

legújabb gyapjú- és selyem-ruhakelméket, 
továbbá 

kész franczia minta-ruhákat, 
valamint különféle tavaszi felöltőket. 

0ay— Megrendelések kész ruhákra a leprövideb' 
kelme-miaták kívánatra bérmentve megküldetnek. 

idö alat t teljesíttetnek 
5250 

•I" 
fi 
fi s 
t 
i 

ü s ^ . t t l s T - m a -

és *mW**» 
A°a rcndeUetes* 

Kívánatra küldjük 
I N G Y E N és B É R M E N T V E 

nyári újdonságaink a lbumát , va lamint a L a R e v m e 
d e l a M o d e pompás ilhiFztrált d ivat lap külön kiadását , a mely 

ap tek inté lye sz e legancziát i l l e tő l eg e lv i ta that lan . u e g e i \ uiiLiiatian. 
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Keresztelés., születési és névnapi s ünnepi ajándékokra ajánlható. 

Grróf Waldstein-sorsjegyek 
kiadva 18i7-ben a következő két váltóház á l t a l : ** 

Rothschi ld M. A. és fiai .Frankfurt, és 
ö m a Simon G., Bécsben, 

\Vot&sr,z7:T^^y^so\l ̂ .^IV^JÍTS^^^^T, legrégibb 8or8j"Kyei közé Bzá,"ittatik-
bizonyára f m ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ Z S ^ ^ t ' ^ l ' ^ K o t b s c h i W - s o ^ e k majdnem 4-8Zeres árukra emelkedtek, 
belőle csak i f n kevés létezik ^ ^ ^ ^ 2 ^ ^ Z ^ ^ t ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ " ^ " 

En tehát azon előnyös intézkedést tettem, hogy részjegyeket adok ki 

h 12 forintért ötöd Waldstein-sorsjegyekre. 

Kövesdy Mór bankháza WIT- Lot tó g y ü j t ö d é k és dohánytőzsdék, valamint á l l a n d ó 
vidéki kereskedőknek e sorsjegyek b izományi eladásra át
adatnak. 5259 

B U D A P E S T E N , 

A FrankUn-Tirsulat 
magyar irodalmi intézet kiadd 

I tóban Budapesten (IV. egyetem 
uteta 4. •'.) megjelent ét minden 

hínyvdrutnál kapható •• 

A VÉRES PÉSZ. 
Regény. 

Irt* 
William Cobb. 

Fordította 
C s u k á i í x l J 6 / . H . « r . 

Ara fUmve 1 forint. 

CONSÜELO.I 
Francziaul irt» 

G o o r j j e S a n d . 

Fordított* 

ZOMORFALVI. 
Három kötetben. 

Ara fűire S forint. 

Zsilinszky Mihály. 

MAGYAR HÖLGYEI 
Történelmi élit ú jellearij.it. 

F Ü Í V P 1 frt 

Nyújtsunk kezet a szerencsének! ^••-

400,000 márka P 
fónyeriményt nyújt kedvező esetben a legujalib nagy pénzsors
játék, mely a magas kotmánytól engedélyezve e's biztosítva van. 

Az uj terve et előnyös berendezése olyszertt, hogy kevés hó 
lefolyása alatt 7 kisorjo ás által 44 ,000 nyeremény jíi bizto» el 
dönté.-re, melyek között fönveremények esetleg 400,000 márká
val vannak, külön!ege«eu azonban 

Az 1878-ki párisi és több hazai iparkiálli-
tásbuit kitüntetett. 

k m. 250 000 1 nyerem. á m. 12.000 
. ,. 150.000 24 10,000 

., 100.000 6 8000 
. „ 60,000 54 51100 

50,000 ? l .. 3000 
. ,. 40,000 2 1 !, 2000 

30.000 531 ,. 1000 
25.000 6 i 3 5 0 0 
20,000 950 ,. 3 0 0 

, „ 15,000 24,750 13H 
stb. stb 

1 nyeremény 

1 ,] 
1 

i :: : 
9 •> 

A nyeremenyhuzások tervszerűen hivatalból varnak megál-
l l ip i tV;i . 

Ezen, az állam által biztosított nagy pénzsornjiték első legkö
zelebbi nyereményhuzására 

1 egész eredeti sorsjegy csak márka 6 vagy frt 3£ o. b . j . 
1 fél » , » » 3 » » l f » 
1 negyed > » > » ÍJ . » 90 kr. 

Minden megbízás azonnal az összeg bekOldése. póata-
nlalvnny vagy utánvét mellett a legnagyobb gonddal teljesítte
tik, mindenki s-ját kezéhez kapván tőlünk az á lam czimerével 
ellátolt eredeti sorsjegyet. 

A megrendeltekhez a megkívántató hivatalos tervezetek in-
gysri mellékelteinek, valamint minden húzás után megküldjük 
félsz ilitás nélkül érdikelteinknek a hivatalos lajstromot is. 

A nyeremények kifizetése mindig pontosan állami kezeaaég 
•oelett történik, 8 vagy közvetlen küldetik meg, vagy az érdekel
tek kívánsága szerint Ausztria nagyobb helyein létező összekötte-
'éseink álul teljesíttetik. 

Gyüjtödénk mindig kegyeltetett a szerencse által s ugyanott 
a sok je lentékeny nyeremény közSlt a legelső főnyereuié-
"y'k in leltek gyakran megnyerve, melyek az illetőknek köz
vetlenül ki is fizettettek. 

Miire láthatólag az ilyen legszilárdabb alapon nyugvó 
ftllalnt egész bizton mindenfelé igen élénk részvételre számit-

a miért is kérünk minién megbízást minél-elöbb és pedig 
mindenesetre f. évi május hó 15-ike előtt hozzánk juttatni. 

Háztartásban nélkülözhettél.!!! 
L e g ú j a b b szerkezetű, Magyarország s Ausztriában 

szabadalmazott 

takarék - tűzhelyek 
eoaksz v a g y kőszén fűtésre 5 0 % tüze lő szer -megtakar í tá s -
Hl. Azon kivül mindennemű e g y é b b szerkezetű asztal
a laka és közönséges t a k a r é l c t ű z l i e l y e l c dús vá
lasztékban 3 írttól e e é s z 600 frtig, továbbá m o s ó -
k a t l a n o k , c s ö v e i t és e g y é b e szakba vágó tár
g y a k és eszközök a lego lcsóbb gyári árak mel let t kaphatók. 

Brucky József, 
f ű t ö m ű s z e r é s l a k a t o s - á r u g y á r á b a n , 

Budapest I V . ker., hal tér . 
V i d é k i megrende lések utánvéte l le l . 5261 

5280 

A legszebb síremlékek 
az elismert legolcsóbb árak mellett , s z ü r k e m a n t h a u -
s e n i g r á n i t b ó l , f e k e t e g r á n i t b ó l tH,,,;,it), s ö t é t z ö l d 
g r á n i t b ó l (Porphyr), v ö r ö s é s f e k e t e m a g y a r m á r 
v á n y b ó l ; t o v á b b á v á z á k , a l a k o k , k o s z o r ú k é s n r n á k 
máf^^uY é» é r o z b ó l , s i r r á e s o z a t o k é s k e r í t é s e k . 

Aik i számítások é s rajzok kívánatra megküldetnek. 

Az entreprise des pompes fnnebres 

sireniléljyura Bwlapest, kerepesi m 48. szám. 

Az n j -kor legjobb gyógyszere ! § 3 1 ! ! 

Kanfmann & Simon 
Vétele ( 

B a n k - a n d W e o h s e l - G e s o h a f t 
i n H a m b u r g . 5284 

eladása m ndennemü államkötvények, vasúti részvé
nyek és kölcsöasorsjegyeknek 

u . i . Ezennel köszönetet monlunk az eddig tanú-1 
s ' tott bizalomért, s midőn az uj sorsolás alkalmával! 
°»ndenkit részvételre felhívunk, továbbra is azon fo-
Sttnk iparkodni, hogy pontos és szilárd kiszolgálási 
* t a l nagyra becsült érdekelteinKnek teljes megelége-1 
d«sét kinyerhessek. A . F . 

Orvosi vélemény. 
Tisz te l t u r a m ! 

Maláta -kész i tménye inek kedvező s ikeréről r 
többször m e g g y ő z ő d v e , kérem önt, saját használatomra, ] 
15 palaczkkal a legfr issebb malátakivonat -egészség i I 
sörből, postafordultával , u tánvét mellett , küldeni . 

Te l jes t iszte lette l 
K o l o m c a , 1878. nov. 22. 

S n g e r J a k a b , g y a k . orvos. 

Hoflf János-féle cs. k. udv. malá ta 
készitniény - gyár fiókjának, Buda

pest zsibárus-uteza 7-ik sz. 
Hofl János maláta-czukorkái minden egye

beknek eléje teendők. 
Több évi személyes meggyőződésem folytán e 

c u k o r k á k , eltekintve jeles gyógyhatásúktól, hurutos 
bajokban, a légző- és emésztö-szervek betegségeiben, 
legkönnyebben emészthetők is, miután a többiektől 
eltérve, sohasem okoznak bélgörcsőket, s élvezésük 
közben a szájban kellemes utóízt hagynak maguk 
után. — B u d a p es t, 1879. febr. 24. 

Dr. Pe i e s i e s , nyűg. v. orvos. 

Hoff János fiókja: 
Budapesten, zsibárus-uteza, 7. szám 

a főposta átel lenében. 
mr~ A i Í , v i t : -TpQ 

laláta-kivonala egésxségi sör egy pal.60 kr., 11 pal. 
6 frt, 28 palaczk 15 frt, 58 pal 30 frt, — V» kilo ma-
láta-esokoládé i. 2 frt 40 kr. v. kilo i frt 30 kr.. »/• 
kilo 70 kr. II . V» kilo 1 frt 60 kr., V« kilo 90 kr. V. kilo 
50 kr., III . Vi kilo 1 frt, V. ki lo 60 kr., V. ki lo 35 kr 
— fflaláta-CZUkorkák 1 zacskó 60 kr. 30 és 15 kr. — 
Gyermektáp-malátaliszt 1 frt. — Sűrített maláta-kivonat 
1 üvegcse 1 frt v a g y 60 kr. is . — Egy kész maláta-
irdi 50 és 80 kr. Baláta-szappan 80, 60, 40 és 20 kr. 

Nagyobb megrendelésnél megfelelő engedmény. — 
A csomagolás legolcsóbban számíttatik. 

Í S 5 

1=3, 2 ' 

51" R. hó'ségü jód-forrás. 
Külön leges hatással b n j a s e n y v , g ö r v é l y , 
c súz , k ö s z v é n y , h n g y h ó l y a g - , b ő r - és 

női be tegségek ellen. 5266 
Fürdöor.os dr. K e r n H e n r i k . 

Tíiiinii io(Mie. 
Ólommentes, ártalmatlan haj festő szer 
haj, szakáll ésszemö.dsk számára, melyek a legenyszerfibb módon, 
egyetlenegyszeri ha. ználat mellett, egész megbízhatóan éa biz-

t"»anunyanazon hibátlan, fényes 
aznke, barna éa fekete természeten szint vissza nyerik, mely-
IveI a megöazüles elölt bírtak, » melyet sem szxppannali mosás, 
a-m gozfttrdo lniznáUia nem Hír olenyéeztetni. Ára 2 frt 50 kr 

Dr. Landaner illatos hajbalzsama. 
Ibizto itott, teljesen ine;bizhaio szer, hogy, z- vagy 3-szori hasz-
liiálat mellett a haj kihullása tökéletesen megszüntetletvén, ai.nak 
Inovese ismét elrtmozduias-ék. E balzsam, az ö-z hajnak eredeti. 
Itermeizetessziné visszaadja, a leitfiniimabb illattal bir, a a bórt 

vagy frhérnemiillegkevéuhhé sem s-ennyezi be. Ara 1 frt 

.á j fo l to t , p ö r s e n é s t . b ő r - a t k á t , a r e z v ö r ö s s é g e t , s t b . 
e, d r . T o b i a s £ a n m i r a c n l e n s e a n t h é p h é l i g u e 

hörön és bör alatt gyülekező f-siék-anyagok fölszivódáf* ál aj 
gyökeresen eltáv litji, s » legdurvább, le^é.-desebb bór: egy éij -n 

át győngé'l puhává »n fehérrá változ'atj<. Ára 1 frl 50 kr 

Ered. keleti; rózsatej Rnss Károly, gyógyszerészíő 
a b >rnek rögtön, nem pedu hosszabb hisznáiii utiui o | r . . . „ 
ged, vakítóan fehér. Oatal fria.eaégü színezetet ad, amint az 
semmifele mas szer által nem érhető el; a ránezokat, s mindeu 
sár^a vagy barna foltni rögtön eltávolítja s egyformán alkalmaz-

ható bá-mely testrészen. Ara 1 frt. 
Valamennyi i teu tölsorolt 

különlegesség 
meg vanvizseálva, a zok a czég kezessége mellett határozottan ár
talmatlanok és hatóságilag bejegyzett védjegygyei vannak ellátva. 
— Valódi minőségben szállítja 
Russ Károly utódja, Bécsben I., Wallfischgasse 3, 
RAKTÁRAK : Török Jnzaef gyógyszerésznél Bndape.ten, 

Ármin i:ii.i-n.il Aradon. 
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NEUHAUSER ALBERT 
s» i 

(fjtouaeio\>) 

a keresztény művészet számára Innsbruckban. 

SZÁM. 1879. XXVI. ÉVFOLYAM. 

•ektograph, 

Alólirtnakvan sze
rencséje a már négy 
év óta Innsbruckban 
fennálló m o z a i k -
m ű h e l y é t , mely 
egész Németország
ban ez irányban az 
egyedüli, a t. ez. pap
ság, műértő magán
zók, és építkezésre 
vállalóknak kegyes 

figyelmébe ajánlani, 
— a művészet ezen 
ágát, illetőleg csakis 
a múlt kornak ép oly 
tiszteletre méltó mint 
mintaszerű emlékei
re utalván. 

A mozaik-müvek
nek majdnem elpusz-
tithatlan tartósságu
kat bizonyítják a köz
be még teljes épség
ben levő, régi a keresz
tény világ előtti idők
ből reánk jutott ma
radványai; Krisztus 
urunk születése után 
a IV. egész XII. szá

zadokban készült 
nagy mennyiségű és 
óriási térségben ki
terjedő mozaik-mű
vek, még jslenleg is 
a legrégibb basilikák 

ékszerét képezik, 
szintúgy a sokszínű 
és arany üvegpalo
táknak ékes és figurá
lis beleplezései. 

Róma, Eavenna, 
Sienna, Orvieto, Fló-
rencz, Velenczében 
és sok más Olasz
országban levő fő
templomok és egyhá
zak bizonyítékul szol
gálnak, hogy a mo
zaik-müvek a művé
szetnek valamennyi ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
díszeszközei között a legnemesebb, legünnepélyesebb és mo
numentális hatással birnak. A művészetnek ezen ága nemcsak 
feljogosítva, de hivatva van, nálunk is, hol mind ez ideig igénybe 
nem vétetett, alkalmazásba jutni. 

J L. 

Templomok hom
lokzatai, kapuzat s 
csúcsokra, muzeu

mok és paloták éke-
sitésére, a mozaik a 
legkitűnőbb mérvben 
ajánlható; egy mo
zaikkép, egy párkány 
(a doriai gerendázat 
középső része) oly 
ékszer, és oly nemes 
hatású hogy azzal 
semmiféle más bár

mely nagyértékü 
anyag vagy mükész-
let nem mérközhetik, 
és ott, hol ilynemű 
ékességek világosság 
hiányából elenyész • 
nek, vagy hatásuk 
gyengittetik, ott főleg 
oltárfülkéken (Absy-
eles), az oltár előtti 
téren (Presbyterium) 
és oltár - asztalokon 
(mensae) a mozaik, 
azt mondhatni tün
dérkép, mintegy saját 
belső erejéből világ
lik. Alig létezik em
lék, oszlop, vagy épí
tészeti részlet mint 
péld. csúcsok, ívek, 
oszlopok, melyekre 

— mint legpompásabb 
ékszer, alkalmazható 
ne volna, és fülkék
nek valódiabb művé
szeti ellátása, például 
ablakokon, nem lel
hető, mint opactikus 
üveg-mozaik, az át
látszók testvére. A 
mozaiknak ily sokol
dalú alkalmazható
ságának felsorolása 
itt elégséges lesz; 
mindenegyes esetben 
kellő és kimerítő ér- 
tesitéssel szolgál min

denkor a legnagyobb készséggel 5263 

N e u h a u s e r A l b e r t , 
a keresztény művészetre szolgáló mozaik-műhely tulajdonosa. 

Magyarország részére: Storno Ferencz épitész Sopronban. 

Felülmúlhatatlan, cs. 
k. kizárólagosan szab! 
töl ibszörösitő-késii i . 
l ék . A hektograph 

kiválóan czélszerü ügyvédek, 
j egyzők, h i v a t a l o k , ka tona i 
és i s k o l a i ka tó ságok , M t -
t o s i t ó - t á r s a s á g o k , vasú t i és 
jó szág-keze lőségeknek , ze
nészek , m é r n ö k ö k , községi 
e lö l j á róságok , üzletembe
r e k s tb . efféléknek. Sok
szorosan meg let t próbálva, 
a legkiválóbb európai lapok 
által dicséröleg ajánlva, s fö
löttébb gyakorlatinak elis
merve. A többszörösitési eljá
rás igen egyszerű ; nem kell 
hozzá se m á s o l ó saj té , se 
e l ő k é s z í t e t t (praparált) pa
pír, s nem is szükséges az 

I utóbbit megnedvesíteni. — 
V a l a m e l y [ e r e d e t i iromány
ról, rajz vagy hangjegy stb. 
efféléről igen egyszerű és 
meglepő módon 10—15 perez 
alatt 50—80 világos, tiszta 
p é l d á n y , egyszerre több kii. 
lönböző sz ínű tintában, fe
k e t e - k é k b e n is, tübbszörö-
sithetö. 

Á i r g c ! ^ készülék az eu-
U V u 0 • rópai államokban 
s zabadékozva van, s annak 
minden szekrénykéje egy oda
forrasztott dombornyomatu 
sárgaréz-i agjegyen a m. k. és 
cs k. kizárólagos szabada
lommal van ellátva. Utánzott, 
a csalódásig hasonlító, érték
telen készülékeknek föl nem 
jogositott egyének általi ela
dására a közönség óvólag 
figyelmeztetik. — Ismét-ela-
dók és szilárd képviselők ke
restetnek, írásbeli tudakozó
dásokra azonnal válasz adatik. 
Másolatokat minták gyanánt 
ingyen küldök. 

L E W I T U S J Ó Z S E F , 
B é c s , X. B a b e n b e r -

g e r s t r a s s e O . 

A Franklin-Társulat 
magyar irodalmi intézet kiadá
sában Budapesten (TV. egyetem-
utcza 4. $t.) megjelent ét minden 

könyvárusnál kapható: 

A réti Jó ti 
REGÉNY. 

I r ta 
J Ó K A - I M O H . 

Negyedik kiadás. 
Három csinos angol vá
szonkötetbe kötve 6 frt 40. 

R E G É N Y . 
I r ta 

J Ó K A I M Ó R . 
Negyedik kiadás. 

Három csinos angol vá-
Bzonkötetbe kötve 6 frt 40. 

KÁRPÁTHY ZOLTÁN. 
R E G É N Y . 

Irta 
J Ó K A I M O R . 

Negyedik kiadás. 
Három csinos angol vá
szonkötetbe kötve 6 frt 40. 

MÖSSMER JÓZSEF 
r u m h r g i vászon rak tá ra , a „menyasszonyhoz." 

Budapesten, koronaherczeg- (ori-) és zsibárns-uteza sarkán 12-ik szám, 
a füposta-éjnüet átellenében, 5246 

ajánlja tavaszi évadra dúsan felszerelt v á s z o n - é s k é s z f e h é r n e m ű -
r a k t á r á t h í i z i s z ü k s é f j r l e t r e , nemkülönben t e l j e s m e n y 

a s s z o n y i k é s z l e t e i t legolcsóbb szabott arakon. 

I
Árjegyzékek és minta-küldemények kívánatra bérmentesen megküldetnek. 

| y Megrendelések legjobban és legpontosabban eszközöltetnek. 

Szliácsi vasas-fürdő 
vasúti, posta- és távsürgönyi állandó állomás. 

M e g n y i t á s a m á j u s 1 5 - d i k é n . 
Szliács szénsavas hideg és meleg forrásai javalvák vé r szegénység és sápkor 

ba j a iban , nő i be t egségek , gerinczagy- és idegbajoknál, hüdéseknél stb. Kényelmes 
l e s z á l l í t o t t á r u lakások, j é vendég lők , P a t i k a r n s z e n e k a r a B u d a p e s t r ő l , savó 
és á l l a n d ó g y ó g y t á r . Utazás Pestről Hatvan s Losonczon át a szliácsi állomásig a 
gyorsvonattal 6 ó r a a l a t t , h a t h é t i g é r v é n y e s 3 3 % olcsóbb m e n e t - és t é r t i - j e g y -
gye l . Fr is töltésű szliácsi viz É d e s k n t y n á l és más ásványvizkereskedésben Buda
pesten, magyar és német fürdöleirások T e t t e i könyvkereskedésében. Május 15-töl jun. 
9-ig és szept. 1-töl az évad végéig a szobák még o lcsóbbak . Lakás-megrendeléseket 
az egész fürdőhelyre átvehet c sak i s a sz l i ács i f ü r d ő i g a z g a t ó s á g vagy május 15-ig 
(muzeum-uteza 5.) 3-tól 6-ig alulírott és kellő tájékozó felvilágosítást adhat, csakis 

I > r . H a s e n f e l d M..? 
5257 egyetemi m. tanár, r e n d e l ő fürdőorvos és Szliács igazgatója. 

Franklin-Társulat nyomdája (egyetem-uteza 4.). 

Előfizetési föltételek: VASÁBNAPI ÜJSÁG és 
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt / egész évre ... 12 frt 

\ félévre 6 • Csupán a VASÁBNAPI ÚJSÁG: / egéBz évre ... 8 frt 
l félévre 4 • Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK : / e g é " C éT™ ~ 6 W 

l félévre _ 3 • 

17-dik szám. 1879. BUDAPEST, ÁPRIL 27. XXVX évfolyam. 
AZ URALKODÓ CSALÁD. 

AHABSBURGOK fejedelmi családja mindig 
nevezetes volt a keresztény és társa-

- dalmi erények egyik legszebbikéről, 
a családiasságról. Uralkodó családoknál 
ritka erény; a Habsburgoknál azonban 
hagyományos. Eendesen számos gyerme
kekkel megáldva, sarjadékaikban firól fira 
szállítják át az apák, s leányról leányra 
az anyák házias ós családias érzelmeit és 
hajlamait. Még élénk emlékezetben van 

közöttünk is József föherczegnek, hazánk 
félszázados nádorának csaknem polgáii-
lag házias családi élete, gyermekei neve
lése s a közrenddel való fesztelen érintke
zései, melyekben hasonnevű fia, a mai 
József főherczeg — mint egyebekben is — 
oly méltó utódja dicsőült apjának. Mária 
Therézia királynőről mint feleségről és 
anyáról is a legmelegebben emlékezik a 
történelem s életének legfontosabb mozza
nata is fiával, a kis Józseffél karján, tün
teti fel a szépségben ragyogó királynét, ki 

maga szoptatta gyermekeit s ugy nevelte 
őket, mint királyi családok gyermekei rit
kán neveltetnek. 

Mostani királyunk és királynőnk is 
teljes mértékben örökölte a Habsburgok 
e hagyományát, a családiasságot. Európa 
mai uralkodói közt csak az egy angol ki
rálynőt lehet az osztrák-magyar uralkodó 
pár mellé tenni e tekintetben. Királyunk 
és királynénk is saját szemeik előtt nevel
tették gyermekeiket, s a polgári örömök 
legnagyobbikától, a fejlődő gyermekekben 
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