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J t l a c a u J a y . 

Macaulay, a nagyhírű angol történetíró, kit, müve egy részének 
Csengery által kiadott jeles fordítása után a magyar olvasóközön
ség is megtanult tisztelni, nincs többé! 1859. december hó 28 án 
esti 8 órakor halt meg kensíngtoni házában, szívbaj következtében, 
melyben már évek óta szenvedett. Csak szigorú étrend és gondos 
életmód tették öt képessé, hogy történelmi munkáit folytathassa, 
miután 1862-ben hosszú nehéz betegségéből föllábadt. Mintegy 
két év óta egészsége, mondhatni, erősbödött. Egyszerre azonban, 
valami két héttel halála előtt, régi nyavalyája uj erővel tört elő, 
melynek akkor esett áldozatul, midőn már veszélyen kívül hitték 
Öt orvosai. 

Macaulay Babington Tamás, 
1857. év óta angolországi báró 
és peer, sohasem volt nős, s igy 
halálával elenyészett czime is. 
— 1800-ban Bothler-Templeben 
a Leicester-grófságban születvén, 
kora gyermekségétül fogva a 
Ieggondosb nevelésben részesült. 
Atyja Zakariás nemcsak dúsgaz
dag volt, de köztiszteletben is 
állt, ki a rabszolgaság eltörlése 
körüli buzgó fáradalmai folytán 
sírhelyet nyert Angolország nagy 
férfiai mellett a Westminsterben. -

Macaulay Tamás tanulmá
nyait Cambridgeben a Trínity-
kollegiumban végezte, s 1822-ben 
ugyanott nyerte el a tudori ran
got is. Azután Londonba ment 
törvényt tanulni, s 1826-ban le
tette a szabályszerű ügyvédi vizs
gálatot. Az ügyvédségi gyakor
latban sohasem kereste becs
vágya betöltését, s azért már 
jogtanuló korában tett irodalmi 
kísérleteket és ebbeli munkássá
gának gyümölcsei, egyes költe
mények (több angol ,,Revue"-ben) 
jelentek meg. Ezeket azonban 
csekély figyelemre méltatták. De 
annál nagyobb méltánylásban 
részesült 1826-ban az „Edinburgh 
Review"-ben megjelent tanulmá
nya Milton felett. E mü vetette 

meg hírneve alapját s első ítészét! M A C A U L A Y . 

munkája volt, melyre aztán időközönkint több ilynemű dolgozata 
következett. De tanulmányai (essay) önálló kiadására Angolország
ban, csak 1843-ban határozta el magát, miután azok Philadelphiá
ban az ö engedelme nélkül, hibás kiadásban jelentek meg. 

Macaulay, természeti hajlamánál és neveltetésénél fogva a 
whig politikai párthoz tartozván, nagy tehetségét pártfelei csakha
mar felhasználni iparkodtak. Mindenekelőtt a csőditélöszéknél sze
reztek neki állomást, majd megválasztatták alig 30 éves korában 
alsóházi tagnak Calue város részéről, később pedig titkári hiva
talba juttaták az indiai ügyek osztályában Grey kormánya alatt, 
kinek reformbilljét buzgalmának és nagy eszének egész súlyával 

támogatta. 1832-ben Leeds ré
széről alsóházi taggá lőn megvá
lasztva, de erről két év múlva 
leköszönvén, mint a törvényhozó 
bizottmány tagja és elnöke Kal
kuttába ment. Az indiai polgári 
perrendtartás lényeges átalaku
lást köszön neki, s ezen Indiában 
tartózkodásának köszönheti a vi
lág két leghíresebb müvét, Clive 
és Hastings fölött. — Rövid időre 
visszatérte után (1839.) Mel
bourne lord miniszterelnöksége 
alatt a hadügyi titkárságot vál
lalta el, mely állomását meg is 
tartotta egész a whigminiszte-
rium bukásáig (1841). Egy év
vel később Edinburghban alsó
házi taggá választék meg; azon
ban választói 1847-ben bizalmat
lanságot szavaztak neki, mint
hogy protestáns érzületöket a 
Maynooth-kollegium pártolása 
által megsértette. E miatt Ma
caulay annyira felháborodott, 
hogy végkép le akart mondani a 
politikáról; de Russell lord rá
bírta, hogy Glasgowban lépjen 
föl ismét jelöltként, hol csak
ugyan meg is választék, s 1846 
—48-ig ismét egy magas kor
mányi hivatalt viselt,mint föszál-
lásmester. Ezen évek alatt parla
menti dolgai mellett elég ideje#» 
maradt történeti tanulmányaih 



is. 1842-beh jelent meg töle „Lays of ancient Romé" (az ös Róma 
törvényei), s 1848-ban „Angolország történelmének" két elaö kö
tete, de feltűntek egyszersmind első kórjelei is azon betegségnek, 
mely öt végre kiragadá az élők sorából. Betegeskedésének az lett 
következménye, bogy történelmi munkájának 3. és 4-ik kötetei, 
melyek a r y 6 v i c k i békekötéssel végződnek, csak 1855-ben láthat
tak napvilágot. Azóta az 5-ik egészen és a 6-ik kötet félig elkészült 
s az előbbi már sajtó alatt van. 

1852-ben azon nagy elégtételben részesült, hogy Edinburgh, 
mely öt egykor oly érzékenyen megsértette, ismét megválasztá 
képviselőjének, a nélkül hogy csak egy lépést is tett volna utána. 
Macaulay elíogadá a megtiszteltetést, azonban két-három beszéden 
kivül, melyek a parlamenti viták színvonalán felül álltak, s gondo
san kidolgozott essay-k valának, egyéb részt nem vett a parla
menti vitákban. A felsőházban, melyet pairré lett kineveztetése 
óta (1857.) csak ritkán látogatott, ha nem csalódunk, egyetlenegy
szer sem hallatta szavát. Az orvosok szigorún megtilták neki a 
beszédet. 

A „Times" ezen megjegyzést teszi nekrológjában : Macaulay 
olyan otthonos volt az angol történetben, mint egy élő ember sem 
lehetett jobban, vagy talán a mint még soha senkisem volt. Az ö 
angol-történelmi ismerete nem volt holt tudomány, hanem politi
kai bölcseséggé volt az megérve, és nem vala képes senkinek a 
tolla őt utolérni annak leírásában, a mit tudott, gondolt és érzett. 
Macaulayt életének 60-ik évében, munkálkodásának közepette ra
gadta el a halál . . . Másutt a „Times" az elhunytat a XIX. század 
legnagyobb angol írójának nevezi. Előadásáról és styljéröl pedig 
igy nyilatkozik : „Annyira ura volt ö az angol nyelvnek, oly tisz
tán gondolkozott, és oly világosan fejezte ki magát, hogy kétség
bevonjuk, vájjon lehetne-e iratai közt csak egyetlenegy kétértel
mű, avagy homályos kifejezést is találni." 

Vajha a magyar irodalom mielőbb bírhatná nagy munkájának 
további köteteit is! 

T i m i i György. 
Ballada. 

Tburi Györgynek ősi kardja 
Megcsendült az oldalán, 
Fuss előle, fuss pogány! 
Thuri Györgynek ősi kardja 
Sok diszt hozott a magyarra, — 
Le-lecsapva a törökre 
Százig hullt a fő körötte. . . 

Mondom, e kard megcsendült az oldalán. 
Fuss előle, bárány vérre szomjazó pogány! 

Thuri Györgynek harczi ménje 
Tüszköl , horkol, vészt dobog , . . 
A ház lángja ugy lobog ! 
A házó hajh! .- a viharnak 
Vköltési messzehatnak, 
Mely dul isten ellenére 
Egy nagy átok ihletére. 

Thuri Györgynek harczi ménje elrohan, 
Bársony szőrű könnyű nyergén terhes boszu van. 

Ember-szívben él a boaan, 
S a szem ugy villog belé. 
Hogyha tárgyát fóllelé; 
Ekkor minden csillogása 
Egy pokoltűz lobbanáaa, — 
Mignem gyilkos sugarára 
Reá száll a holtak árnya. . . 

Holtak árnya Thuri G y ö r g y boszus szeméu, 
S j ó Melek aga veretten messze, messze mén. . . 

A győző sereg nyomába. 
Dusán osztva a halalt. 
Mely csak érdemest talált. 
„Hajh! elég vón már e mára 
Hős vezér! ne üzz továbbra; 
Nézd, mögötted lábra kélnek 
Tarlotti a szablyaélnek, . . 

Nézd. az erdő, hegy megindul s rád szakad, 
VÖlgy, mocsár fölháborodva felzug annyi vér alatt." 

...ViLh. Al lah!" zug a légben 
Hirtelen minden f e l ü l , 

A maroknyi nép körül. 

,H» jh ! előre hű vitézim!' . . 
És a sürü lándsa élin 
— Egy halálért százat adva — 
Megtörik a kard hatalma. 

,Törj előre '! . . Thuri G y ö r g y csak lelkesít, . . 
S tiz-husz b a r k a r d c s a p á s a nem sokat segit! 

„Al lnh! Allah, a vezérre! 
Hogyha elfolyt annyi vér, 
Dus legyen a harczi bér. — 
Ércz-frisakján lenge tolla 
Hulljon egyszer már a porb•< . 
S fője hogyha sas volt eddijj . 
Hajoljon meg most a fö ld ig"! . . 

S lándsa, szablya vórcsapástól már r agyog , 
Do a ló is felfog annyit, mennyin összerogy. — 

,Itt egy más l ó ' ! . . késő, késő! 
Horpad a vért, ing a láb, 
Csak a düh nem hágy alább; 
A z érez sisak lenge tolla 
Nem a porba, fejhalomra 
Elhajol, de meg se nyugszik — 
A magasban felpiroslik. 

Ki feltűzte lándsaélre oly korán, . . 
Csak halványul, saját vére cseppen vissza tán? 

Ej terül a föld szinére, 
— Nappal is csak éjszaka 
Vár reád szegény haza! — 
A félhold oly bus homályt vet 
Mindenütt immár körötted, 
Melyben Ceak baglyok huhognak 
Hulláin a hosszú tornak. 

Hosszú tornak . . . hajh! csak vége volna márl . . . 
Thuri György fejénél hosszan csenghet a pohár!! 

Fejes Istcán. 

Régi római polgárok jellemvonásai. 
I. 

H a tekintjük azon roppant hatalmat, melyet a római biroda
lom a régi világra gyakorolt; azon rendkívüli kiterjedést, melyre 
szert tett : önkénytelen ezen kérdés merül fel lelkünkben : mikép 
jutott a római birodalom e nagy hatalomra és kiterjedésre? Erre 
pedig az az egyszerű felelet, hogy : fiai által. 

Igen, minden államot saját polgárai tehetnek nagygyá vagy 
kicsinynyé. Szilárd erkölcs, tántoríthatlan hazaszeretet : ezek azon 
erények, melyek egy á l l a m polgáraiban megkívántatnak, hogy ez 
utóbbi nagy és dicső legyen. Mig Rótna polgárai az emiitett tulaj
donokkal bírtak, addig hazájuk folyvást gyarapodott; mikor pedig 
kezdtek egyszerű romlatlan erkölcseikből kivetkőzni, s a fényűzés 
s henyélésnek adták át magukat : Roma is mindinkább kezde ve
szíteni híréből és dicsőségéből. 

Azon férfiak között, k ik Rómát nagygyá s dicsővé tenni segí
tek, egyike a legkitűnőbbeknek Cato. 

Marcus Portius Cato, Cato Censoriusnak kisunokája, egy volt 
azon ritka férfiak közöl, kik feltünöségüket saját lelki nagyságuk
nak köszönhetik. 

Nem volt ugyan valami fényes észtehetség, nehezen tanult, és 
nehezen lehete is valami dolog felől felvilágosítani és meggyőzni, 
de annál jobban meg is tartotta a mit tanult, és alapos volt abban, 
a mit tudott. E mellett éles eszű s józan itélőtehetséggel biró ember 
volt, mely tulajdonsága csak ritkán hagyá el őt. 

Azonban az ő jelleme volt az, mely őt mindenek felett nagyon 
kiemelte. Elhatározottság, állhatatosság, szenvedélyes buzgóság 
az erény, szabadság és haza iránt, — voltak jellemének alapvoná
sai. Saját természete, — mely ifjúságától fogva valami komoly, 
elhatározott jellemmel birt; a Stoa bölcseinek tanai, melyeken ő 
teljes lélekkel csüggött — azon irányt adák lelkületének, melynél
fogva a szigorú igazságosságot minden egyebek fölé helyezte. Et
től eltekintve azonban annyira fogékony volt barátság és test
vérszeretet iránt, hogy soha senki jobban nem szerété testvérét, 
mint Cato. 

Magánéletében mindenek becsülését kivívta. Már gyermekko
rában kedvencze volt játszótársainak, nem mintha talán azoknak 
hízelgett volna, hanem mivel egyenessége s őszintesége miatt bi
zalmukat töle meg nem tagadhaták. 



Épen ugy becsülték férfikoréban mindazok, akik közt élt, mi
vel rendithetlen becsületesség vezette minden lépését. 

Polgári életében buzgó hazafi volt, egy ilyennek minden eré
nyeivel és hibáival. Tetteiben gyors és elhatározott, szilárd és hajt 
hatlan, szigorú és igazságos — távol minden önhaszouleséstöl, — 
s nemes feláldozásokra képes férfiú volt. Azonban gyakran adá 
jeleit az önfejüségnek, makacsságnak, kevélységnek, gyanakodás-
nak és különösségek iránti előszeretetének. 

A Pompejus és Caesar közt folyt háborúban az elsőnek párt
jén volt, nem mintha azt jobban szerette volna mint Caesart, hanem 
mivel annak ügyét tekintette egyszersmind a haza ügyének. Egyéb
iránt a polgárháború szerencsétlenségei oly nagy szomorúsággal 
töltötték el lelkét, hogy — a mint mondják — azon naptól kezdve, 
melyen Caesar a Rubicon folyamot átlépte, sem állát nem borot
válta, sem haját nem nyiratá, sem semmiféle koszorút nem viselt. 

A pharsaliai ütközet után Cato a Pompejusféle csapatok ma
radványait Afrikába vitte, és azokat Scipionak — ki ott mint Pom
pejus vezére működött — önként átadta. Azonban Pompejus 
pártja Afrikában is szerencsétlen volt. Scipio Tapsusnál meggyő
zetett és Caesar innen Utica féle nyomult előre, hogy ezen város 
elfoglalása által az afrikai háborúnak véget vessen. 

E hir hallatára egész Utica kétségbe volt esve, csak Cato nem. 
Szokott elhatározottságával azon 3 0 0 rómait, kik kereskedelmi 
czélból Afrikában megtelepedtek — a velők levő senatorokkal 
együtt összehivatta, cs hatalmas beszédével a város védelmezésére 
buzdította. Azonban látván, hogy ezeknek véleményei elágazók, 
megraásitá tervét, és csak arra ügyelt, hogy a városban a rendet 
és békét fentarthassa, s az ottlevö rómaiaknak a menekvésben se
gédkezet nyújthasson. Ennélfogva minden kaput bezáratott, kivéve 
azt, mely a tengerre nyilt; a hajókat elosztotta honfiai közt, s azok 
közt, kiknek szükségök volt rá, utipénzt is osztott szét. 

Ezek után Utica lakosait maga elé hivatta, s tanácsié nekik, 
hogy a helyett, miszerint Caesart haszontalan ellenállás által ma
guk ellen felingerelnék, inkább gondoskodjanak saját és övéik 
jólétéről és fentartásáról. Erre ismét a tengerhez ment, hogy jelen
legyen a távozók indulásánál. Átölelte barátait, ismerőseit és áldást 
monda reájok. Egyedül saját fiát s bizonyos Satullius nevü embert 
nem tudott menekülésre birni;ök vele maradánafc néhány legmeg
hittebb barátaival együtt. 

Midőn Cato ezen módon barátai és a város biztonságára ré
széről minden kitelhctöt véghezvitt, végre önmagára forditá utolsó 
gondját. Sokkal kevélyebb levén, semhogy Caesartól kegyelmet 
esdekeljen, és túlbuzgó hazafi ahhoz, hogy hazája elestét túlélje, 
elhatározta, hogy magát kivégezi. E szándokát azonban szorgal
masan igyekezett barátai előtt eltitkolni. Nyugodt elhatározott
sággal ment este fürdőjébe; azután legmeghittebb barátaival s az 
előkelő uticaiakkal együtt asztalhoz ült, hol 6 dőlve étkezett, a 
mint a pharsaliai ütközet óta szokása vala. 

Étkezés után vendégeivel poharazott, miközben különféle 
bölcsészeti tárgyakról beszélgetett. Igy jött a stoicusok azon állí
tására, hogy „csak a becsületes ember szabad," mit ő Demetrius 
peripateticus bölcsész ellenvetései ellen védelmezett. Az élénkség, 
és a melegség, melylyel ezt tette, barátait igen aggasztotta. Min
denki le lön hangolva. Félelmes csend állott be a társalgásba. Alig 
vette ezt Cato észre, azonnal más tárgyakra vitte a társalgást. Be
szélt a jelenlevők helyzetéről, a menekült barátok sorsáról stb. 

Esteli után barátaival — szokása szerint — sétálni ment; 
majd az öröknek osztotta ki a szükséges parancsokat és ugy tért 
vissza lakására Itt azután bucsut vett barátaitól, de érzékenyebb 
8 melegebb bucsut, mint máskor. 

Ez újra aggályt ébresztett az utóbbiakban, kik balsejtelmek 
közt hagyták el egymást. • 

Most Cato hálószobájába vonult; lefeküvén, elővette Plató 
„Phádonját" s olvasni kezdé. 

Még nem olvasá el egészen a könyvet, midőn egyszerre föl-
egyenesedék B kardját kereste, melynek — szokás szerint — feje 
felett kellett volna függenie. Azonban nem volt ott. Mig Cato est
ebédnél ült, fia gyengéd gondoskodásból elvette azt helyéről. 

Cato egyik rabszolgáját szólitá, s kardja felöl kérdezősködött. 
Ez hallgatott, ö pedig folytatá az olvasást. 

Kis idő múlva látszólagos egykedvűséggel parancsolá a szol
gának, hogy kardját előhozza. 

A rabszolga elment, Cato pedig végig olvasá a könyvet. 

Azonban a kardot senki sem hozta. Most még erösebben köve
telte azt, és felindulásában ugy arczul csapott egy rabszolgát, hogy 
ezáltal saját kezét tetemesen megsértette. 

E pillanatban rohantak a szobába fia és barátai. Nyakába bo
rulva, majd lábaihoz omolva, kérés és könyek által igyekeztek öt 
kiengesztelni. 

Azonban még folyvást szenvedélytől lángolva, merőn nézte 
végig azokat és szóla : 

„Minő esztelenséget követtem el, hogy őrültnek tartatok? 
Miért nem igyekeztek engem a felöl meggyőzni, hogy elhatározá
som rosz? Miért akartok lefegyverezni? Miért nem teszed — szóla 
fiához fordulva — békóba atyádat és mért nem adod ki Caesarnak 
igy fegyvertelenül? Pusztán csak kardra van-e szükségem, ha ma
gamat megölni akarom ? Nem foszthatom-e meg magamat máskép 
is az élettől ?" 

E szavak a legkeserűbb könyekit sajtolák ki az ifjú Cato sze
meiből ; fájdalmas fuldoklások közt távozott el a többi barátokkal; 
csak a két philosophus, Demetrius, kiről már volt szó, és Apolloni-
des stoicus maradtak hátra. 

Ennyi erőmegfeszités által kimerülve, nyugodtabb lön Cato; 
legalább sokkal szelídebben és nyájasabb hangon szólitá meg a böl
csészeket. 

„Erővel akartok-e ti — úgymond — egy korombeli embert 
az életnek megtartani? Azért ültök itt. talán, hogy rém vigyázza
tok ? Vagy meg akartok győzni a felől, hogy nem válnék gyaláza
tára egy Catonak, életeért könyörögni? Nos,mért nem szóltok? Én 
még magam felöl semmit sem határoztam — folytatá — de hatal
mamban áll, a mit határozni fogok, azt végre is hajtani. Igen, és 
még tanácskozni akarok veletek. Hanem most hagyjatok magamra, 
és mondjátok meg fiamnak, hogy ne igyekezzék atyját kényszerí
teni arra, mire szóval rá nem bírhatta." 

A bölcsészek nem feleltek semmit, kónyes szemekkel távoztak 
a teremből. 

Nemsokára ezután belépett egy kis gyermek, Catonak kard
ját hozva kezében. 

Cato kihúzta a kardot hüvelyéből, megvizsgálván jó élesnek 
találta s monda : „most tehát a magam ura rogyok." — Erre a kar
dot maga mellé helyezte, a Phadont még egyszer végig olvasá, és 
nemsokára erős álomba merült. 

Éjfél tájban fölébredt Cato és magához hívott két szabadost. 
Kleanthest, a ki orvosa volt, és Butast, kit nyilvános alkalmakkor 
szokott előszólítani. 

Ez utóbbit a kikötőhöz küldé, megtudandó, vájjon elvitorláz
tak-e már mind barátai; az elsővel pedig kezét kötözteté be, mely 
a szolgára tett erős ütés következtében egészen feldagadt. 

E körülmény nagyon mcgörvendezteté barátait, kik ezt a Cato 
élethezi ragaszkodása jeléül tekintek. 

Rövid, hiu öröm! 
Nemsokára Butas visszajött azon tudósítással, hogy már mind 

elutazának, az egy Crassust kivéve, ki elkésett a hajókról; tüstént 
hozzá tette azonban azon hirt is, hogy a tengeren erős szélvész 
dühöng. 

Ez utóbbi hir Catot nagyon nyugtalanította. Sóhajtozott, re
megett azok miatt, kik a tengerre szálltak, és Butast újra vissza-
küldé a kikötőbe, ha vájjon nincs-e ott valaki, kinek szüksége 
volna segélyére. 

Ennyire gondoskodott e nemes férfiú még halála óráján is ba
rátairól ! 

E közben ismét elszunyadt, s nem ébredt fel addig, mig a ma
darak reggeli éneke a kelő napot nem köszönté. Ekkor jött vissza 
Butas azon hírrel,, hogy a kikötőben minden csendeB és zajtalan. 

Most Cato az ajtót becsukatta, a szolgának pedig távozást pa
rancsolt, hogy háboritlanul nyughassék tovább. 

Alig távozott el Butas, megragadá Cato a kardot és mellébe 
döfé. Azonban feldagadt keze erejét meglankasztotía. s a seb nem 
volt egészen halálos. 

Cato a halállal küzködött; leesett ágyáról és egy közel álló 
asztalt feldöntött. 

Barátai hallván a zörejt, gyorsan a szobába rohantak, és a fáj
dalom miatt majdnem eszméletüket veszték látván öt , atyjokat, 
barátjukat vérében fetrengeni. 

Cato meredten néze reájok, azonban nem szólt semmit; ereje 



végkép kimerült. Kleanthea felemelvén őt a főidről, ágyába fekteté 
és sebét bekötözte. 

Amint azonban ismét magához jött Cato, eltaszitá magától az 
orvost, felszakasztja sebét és — meghal, szomorú áldozata a sza
badság ét honszeretet felőli hamis meggyőződésnek; mindamellett 
nagy ember életében ugy, mint halálában. 

Halálának hire csakhamar elterjedt a városban. Uticának min
den lakosai összesereglettek, sirtak holtteteme felett; jóltevöjök-
nek, szabaditójoknak nevezvén öt, az „egyedül szabad ét meggyőz-
hetlen embert.11 Tudták, hogy Caesarnak félelmes hada közeledik, 
azonban ezt föl sem véve, felékesítek Cató hulláját, pompás halotti 
meneten rendeztek számára, s emlékszobrot állítottak neki a ten 
ger partján. 

Csak ezután gondoskodtak arról, hogy a városnak önkénti át
adása által maguknak szabadulást eszközöljenek. >VÍ(> Mwihiw,) 

.4 gödöllői kastély. 

Pesthez mintegy két órányi távolságra van Gödöllő mezővá
ros, mintegy 2600 magyar lakossal, erdővel és szőlővel borított 
halmoktól környezett völgyben. A mezőváros disze és nevezetes
sége a messze kül
földön is nagy hir-
ben állott gödöllői 
kastély és park, az
előtt Graasalkovich 
herczeg, most báró 
Sina birtoka. 

A kastély nem 
bir azon fénynyel, 
mint hajdanában, 
midőn falai közt 
gyakran fejedelmi 
pompa fejlődött ki. 
Épitteté Mária Te
réziakirálynő idejé
ben gróf (utóbb her
czeg) Grassalkovich 
Antal. Később uno
kája, szintén her
czeg Grassalkovich 
Antal és ennek neje 
született Eszterházy 
Leopoldin a herczeg
nő emelek azt, ne
mes és megtisztult 
ízléssel, azon fokra, 
melyen az uri kasté
lyok között Euró
pában a legszebb 
helyet foglaltáéi.— 
Nemcsak a kastély lett szebb, hanem azt gyönyörű virágos- és mu
latókert is környezé. A kastély egyébiránt egészen sajátos alakú és 
valami festői látmányt — mint a „Magyarország és Erdély ered. 
képekben" czimü becses műben mondatik — épen nem nyújt. — 
Ugyanott az épület igy iratik le : 

A középépület kétemeletü s elég rövid,homlokzata kifelé van; 
ahhoz aztán kétfelöl jóval hoszabb szárnyépületek csatlakoznak, j 
melyek külső sarkához ismét két szárny ragasztatott. A zárdához 
vagy kaszárnyához hasonlító ezen szárnyépületek között egyes vi
rágágyakkal és facsoportokkal borított gyep terül, mely a kastélyt 
minden oldalról környező kerttel és parkkal egyesül. A középépü
let fedeléből két mansarde emelkedik s a szárnyépületek sarkain 
is egy-egy mansarde nyúlik fel. A középépület külső homlokzatát 
többféle építészeti diszitmény ékesíti; a kapu két oldalán négy 
oszloppár van veres márványból, melyeken erkély nyugszik. A 
bejárást kétfelöl kő-rács szegi, melyek elején őrkunyhó, a kő-rács 
középszakasztékán pedig mindkét oldalon elég roszul faragott 
oroszlán van. A középépület belső oldalén szintén van erkély, mely
ről a parkra igen bájos kilátás esik. 

A kastély bal oldalán gazdasági épületek vannak tágas ud
varral, melynek kútját köböl faragott, de most már megcsonkult 
ménló ékesíti. - Kétségkívül a kastély legszebb díszét a virágok 

teszik, melyek a kapu előtt és alatt, a lépcsözeteken és folyosókon 
felállitvák. 

A kastély belsejében főleg a fehérre márványozott s erősen 
aranyozott nagy terem érdemel megemlítést, azután az úgyneve
zett Terézia-szoba, melyben Mária Terézia lakott vala, midőn Gö-
döllön tartózkodott, s mely egészen azon állapotban van, mint 
akkor volt. Az arany roj tok kai és paszományokkal ékesített ágy 
fölött vörösdamaszmenyezet van.Ugyanezen szobában az aranyba 
foglalt cserépfazokak is vannak, melyekkel hajdan a herczegi csa
lád törzsatyja, mint szegény deák, Pécsett a barátokhoz ebédjeért 
járt vala. A kastélyban továbbá szinház, szép kápolna stb. van. A 
kastély mögött, a virágos kertben, más épület van, az u. n. király
hegy, a magyar királyok mellképeivel; ez épület most a jószág
igazgató lakása. 

A herczegi család fénye hamar letűnt, csak három nemzedék 
látta azt. Az utolsó Grassalkovich özvegye többnyire külföldön élt 
s a kastély és kert hajdani fénye tünedezni kezdett. Végre Gödöllőt' 
a mellékrokonok vették át, kik azt azután báró Sina Györgynek 
adták el. De a kastélyra és kertre ez is keveset költött. A kert és 
park s az ehhez csatlakozó vadaskert, mely több mint három óra 
járásnyi vala, sokat vesztettek egykori szépségökböl. A vadaskert 

palánkját 1849-ben 
= ^ C T ^ J ^ ^ = ^ = ; . ^ ^ ^ _ ^ - r _ a különféle hadse

regek katonái ron-
ták le. Most csak a 
kastély közelében 
levő kis része van 
bekerítve s dám
vaddal és szarvassal 
benépesítve. Mos
tani tulajdonosa, b. 
Sina Simon alatt 
sok történt a kas
tély és kert helyre
állítására, csinosbi-
tására. De a régi 
fényt elvitték a régi 
idők. 

V á z l a t o k 
a m a g y a r viselet 

törtenetéből . 
(Fol,tili< ) 

A II. számú 
kép, melynek alak-
jaiSchaffer (Dillich) 
emiitett krónikájá
ból vannak lemá
solva, egy polgári 

és két parasztviseletet állit elö a X V I . század második feléből. 
— A kép balfelén álló alak, mely a néző felé háttal fordulva, 
jobb kezével a távol felé mutat, szintén egy magyar polgár vise
letét ábrázolja. — Ennek ruházatján már inkább észrevehető a 
magyar jelleg, mint az I. számú képben bemutatott polgár visele
tén. Ez ugyanis fején kerek kis magyar kalpagot visel, kis struez-
tollal, — termetét meglehetős bő és hosszú, panyókára vetett, váll-
prémes, csonka ujjú mente födi. Im itt láthatni egy példányt azon 
mentékből, melyek utóbb a XVII . században átalános elterjedést 
nyertek, és melyek a hoszszu sipujjakat mindinkább háttérbe szo
rították, mivel könyökbe elmetszett ujja szabadabb mozdulatokat 
engede a karnak, mint ama kényelnletlen hosszú ujjak. — Alsó 
ruházatára nézve pedig felvilágosítást ad a nevezett kutforrás szer
zője, ki azt állítja, hogy a polgárok és parasztok viselete kevésben 
különböztek egymástól, ez pedig csak is az alsó ruházatra nézve 
érthető, minthogy e rajzokat összehasonlítva, a felső ruházatra 
ez állítás épen nem alkalmazható. Azon esetben tehát, ha ebbeli 
nézetem megáll, e 2 számú kép közepén álló paraszt ruházata 
kellő felvilágosítást adhat a polgári alsóruha alakjáról. 

A másik két alak X V I . századbeli parasztok viseletét állítja 
elő. A középen álló és gályákat gyűjtő paraszt ruházata igen eltérő 
a mai pórviselettől 8 annak valódisága felől kételyt támaszthat a 
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szemlélőben, de e kétely eloszlik, ha tekintetbe vesszük azt, hogy 
régenten súlyos körülmények közt sokkal egyszerűbb lehetett a 
parasztok viselete mint ujabb időkben, midőn anyagi jobblét, ipar 
által emelkedve, a fényűzéshez is ut nyilott meg számukra. — To
vábbá, tekintetbe kell vennünk, hogy ama soknemü változatosság a 
népviseletben szintén az ujabb kor szüleménye, miután bizonyos, 
hogy a változó divatok sem maradtak minden befolyás nélkül a 
népre, habár csak kis mértékben is. Bár el kell ismerni azt, hogy a 
nép őrizte meg keleti viseletünk sajátságait leghívebben. — A kö
zepén álló paraszt egészen egyszerű ujjast, és meglehetős kényei-
mes, czomb-középig érö dolmányt visel, magasan felálló gallérral, 
minden diszitmény nélkül, csupán egy sor gombbal összetartva. 
— Dereka szíjjal van övezve, melyről köszörülő és kés függ alá.— 
Dillich szerint kést a nemesek is viseltek övük mellett, sőt Apor 
szerint az öreg Teleki Mihály még vénségében is öve mellett 
kést viselt és kemé
nyen megdorgálta 
apródját, ki azt 
öve mellett hor
dani szégyennek 
tartotta. — Továb
bá visel ezen pa
raszt szük nadrá
got és topánt. 

A másik alak 
téliesen öltözött 
utazó parasztot ál
lit elő; vá l lán 
hosszú botot tart, 
melyről kis zsák 
alakú bőr átalvető 
függ le hátára. — 
Ennek kalapja ha
sonló a mai pörge 
kalaphoz; ujjasa 
és széles, négysze
gű galléros, felső 
ruhája tökéletesen 
hasonló a mai szű
rökhöz, csakhogy 
az minden diszit
mény nélkül van, 
mig a mostaniak 
sújtások kai, boj
tokkal, virágokkal 
díszít vek. — Gya
nítani lehet, hogy 
a szűr igen régi, 
tán még ázsiai ru
hanem. Többiben 
ezen pórvise let 
mindenben ha
sonló a fent leírt
hoz, csakhogy en
nek hosszú szárú 
bő csizmája van. 

— Dillich szerint 
a parasztok mezei 
munka alkalmával bő vászon nadrágot viseltek, mely nem lehe- i 
tett más, mint a bő szárú gatya. 

A mi ezen öltözetek színeit és szövetét illeti, arról nevezett 
kútfőnk elég felvilágosítást ad; szerinte a parasztok alsó ruhája, 
melyet mentének (?) neveztek, kék, veres vagy zöld karazsiából *) 
készült, mely felett durva szürposztó felső ruhát viseltek. Nadrág
juk violásbarna karazsiából volt, a kalap pedig mindig fekete. — 
Gondolni lehet azonban, hogy akkor is már különböző tájakon a 
pórviselet is különböző lehetett, és nem csupán a most leirt vise
let létezett, de mindamellett adatunk szerzője bizonyára a legel* 
terjedtebb népviseletből vette rajzait, mert valóban a második pa 
rasztviselet mintája sokban megegyez mai átalános viseletével a 
népnek. 

*) Karazs ia , Coraei, Corserei, egy neme a gvapotszbvetnek, melyet a dánok hoz
tak Keletindiáhdl 

Magyar férfiviaeletek a X V I . században : 2. Parasztok 

Érdekes adatokat nyújtana a magyar őskori jelmezekre nézve 
a jelenkori magyar népviseletek szorgalmasabb tanulmányozása, a 
mennyiben igen sok eredetiség és keleties sajátság, mely minden 
más népviseletektől lényegesen eltér, maradt még fenn népvisele
tünkben. — Habár ebbe az idegen népekkeli szoros érintkezés ál
tal sok idegenszerű viselet vegyült is, de mellőzve azt, mi idegen 
és felkeresve azt, mi sajátunk, sok lappangó adat lenne feltalál
ható, mely ősi viseleteink felderithetésére segédeszközükül szol
gálna. (F.iruu-k. > Vitkeleti Béla. 

Az Időjárásról. Jelesen Herschell szabályairól. 
Furcsa dolog az az emberi természet! Értem a miveletlen 

emberi természetet. És itt ismét, hogy ujabb félreértésre ne adjak 
alkalmat, meg kell magyaráznom, hogy mivel! embernek nem azt 

tartom, a ki legdí
szesebb, legdiva
tosabb köntösöket 
visel, legfinomabb, 
válogatottabb éte
leket eszik, a tár
saságban legmó-
dosban tud hajlon-
gani, mindenféle 
nyelven beszél — 
némelyiken jobban 
mint édesanyai 
nyelvén, — s min
deniken birja igazi 
gondolatait elrej
teni, meg legtöbb 
tudományról van
nak homályos vagy 
zavart eszméi s 
végre legjobban 
hódol az ugy ne
vezett „korszel
lemének. Mivelt 
ember szerintem 
az, ki élvezeteit 
tudja ugyan s sze
reti szaporítani, de 
nem rabjok s vá
lasztásában nem 
állati ösztön, sem 
majomi utánzás, 
hanem szilárd iz
lés a vezére; a ki 
ismeretekben gaz
dag, de tudománya 
felett az ész. tehet
ségei s cselekede
tei felett a józan 
megfontolás őrkö
dik; és végkoro
nául, kinek vá
gyait , indulat airi 
szenvedélyeit ki

tisztult erkölcsi akarat tartja féken. — Furcsa hát, mondom, a mi
veletlen vagy helyesben fegyelmetlen emberi természetben az a 
vonás, hogy mily mohó vágygyal törekszünk le vagy félrerántani 
a jövendő elől az ezt fedő kárpitot. S még furcsább volna benne, 
ha már szomorú nem kezdene lenni, az a balgatag hiszelékenység, 
melylyel ottan-ottan beteknek hiszszük nem kevésbé balga vá
gyunkat — Annak kell mondanom, mert hiszen az a jövendő, 
ha igazán tudjuk, azért még is megtörténik s ha rosz, miért kese
rítsük vele jelen örömeinket; ha jó pedig, miért tegyük a várás 
által nyugtalanná, türhetlenné a jelent s mire rontsuk meg a meg
lepés ingerét? De mire mondjam én ezt és ilyeket az embereknek, 
mint a pusztában kiáltó szó? Hiszen vannak nekik Mózeseik és 
írástudóik, hallgassák azokat! Próza és költés, bölcselet és guny, 
Socrates és Momus szövetkeztek, hogy hol kenegetve hol vagdalva 
gyógyítsák őket beteges hiedelmükből. És mi sikerrel? Azzal, hogy 



a világ korszakai egymás után elmultak s az ámítás megmaradt. 
A haj.latiban a delphü Pythiák az Endorbeli boszorkányokkal vál
takoztak. A középkorban az astrologusok szózata döntött országos 
kormányok és magán családok ügyeiben. Eljött az uj kor, melyet 
a fejlődő, a haladó világosodás korának szeretünk nevezni s ekkor 
az Albertus Magnusok, a Paracelsusok, a Páter Gassnerek, a Cag-
liostrok, a Lenorraandok állottak elé kecsegtetni a jövendő titka
ira áliitozőkat. És ebben a mi legújabb korunkban, mely az ö gőz
gépeivel és telegráfjaival oly büszkén tekint le megelőzőire, a jós 
mesterség is, mely azelőtt kiváltságos egyének ritka osztályrésze 
vala, a tudományos ismeretekkel együtt közbirtokká vált. Az alva
járók, az asztallal irók, a kopogató szellemek mesterei és kedven-
czei tömegesen rohannak a jövendő kapuira s tárják fel szemfény-
vesztve a titkaira sóvárgó közönségnek. Igen is a jóslat ma már oly 
nyilvános titokká, mindenki által ügyessége mérvében kezelhető 
fogássá vált, mint a bor-, tej-, kávé-, thea-és liszthamisitás. Szóval, 
messze haladtunk. 

Van kivált két csoportja a jövendő kárpitja állítólagos őrei
nek : a politikai jósok és az időjósok. Amazok hírlapokban és röp
iratokban, ezek főkép a naptárakban ütötték fel sátraikat. „Haj-
danában-danában" a hírlapok tartalmát a tények tették; most a 
fitymált tény a telegrammos rovat szük szállásán kivül szemérme
sen lesütött fővel csak ugy mer megjelenni, hogy alkalmat adjon 
a vezérczikk-írónak elmondani, hogy ö azt már hetek előtt megjó 
solta. Az időjóslók pedig — jaj engedelmet kell kérnem a kegyes 
olvasótól minden eddig tett kicsapongásaimért, mert én bizonj' 
csak ezekről akarék beszélni s észrevétlenül elterécselém az időt. 
Sőt ezekről sem mindnyájukról,csak a legterjedelmesb közönségü-
ekröl,j a naptáriakról. Tehát ezeknek jóspalástja rnég az astrolo-
gusokról maradván reájok, az idö hosszában meglehetősen megron-
gyollott : még inkább mint a — no de nem jó mindig hasonlít
gatni , találja ki a kinek tetszik 8 esze van hozzá. Ezt a rongyoso-
dást ujontában minden ősi büszkeség, Csízió és százéves naptár 
daczára maguk is kezdették sejteni a jósló urak. Csekélységem is 
törekvék kimutatni [nekik s az illető közönségnek egy pár likat 
rajtaaV. U.1858. 3.4. 5. számaiban. Hanem biz itt is az történt a mi 
ilyes alkalmakkor gyakran szokott történni: a figyeltetés nem oda 
vágott a hová nézett; az illetők, vagy illetettek pedig, mint az ado-
mabeli mészáros legény nem a vágás, hanem a nézés irányát vet
ték számba : azaz, a palást rongyai nem üzletök gyarlóságátjut
tatták eszökbe, mi a föczél volt, hanem a mellett szilárdul megma
radva csak a palástban keresték a hibát és újról gondoskodtak. Ez 
az uj palást a „Herschell szabálya." 

Azt vélem, menthető, ha én, ki az ócskát annyira figyelembe 
vettem, gondoskodásomat ez utóbbira is kiterjesztem. Aztán meg 
azon olvasók iránt, kiknél az imént idézem czikk némi érdeket 
gerjesztett, tiémileg erkölcsi kötelességem is értesítésemet tovább 
folytatni, hogy azok, a kik a korábbi naptárak időjárási jóslatainak 
ime sallángját: — i,Egy igen régi naptár után," — kellőleg mél
tányolni bírják, hogy, mondom,azok tudják meg, hányadán vannak 
azon uj felírással is : „Herschel szabályai szerint," — mely egy 
idő óta amaz elébbinek helyét foglalja a naptárakban. 

Tapogassuk meg elsőben is kelméjét az uj palástnak: azaz : pu
hatoljuk ki, minő alapelven nyugosznak a kérdéses uj szabályok? 

Szőret-szálát, szövetét vizsgálva, csakhamar a mi régi ismerő
sünkre, — a holdvilágra s változásaira akadunk benne. A kelme, 
mint látnivaló, nem igen uj, hanem annál lengetegebb. 

Vessünk egy futó pillanatot a hold befolyása irodalmára. 
Aratus ezelőtt több rnint kétezer évvel irt egy görög verseze

tet az égi jelenségekről, sazt mondja benne többek közt a holdról: 
„Ha holdujulás harmadnapján a holdvilág szarvai nagyon kihegy-
zettek, az egész hónapban derült idö lesz." (A görögök a hold ja
nisához szabták a hónapjaikat, mint a zsidók máig is.) 

Feltéve, de további vitatásig meg nem engedve e szabály-
helyességét, csak azt kell mondanunk, hogy naptári jövendölések 
alapjául nem szolgálhat. Mert p. o. az 1860 ban leendő 13 holduj-
aág közöl honnan tudhatjuk előre, hogy hánynak és melyiknek 
lesz hegyes szarva? 

Menjünk a görögöktől a rómaiakhoz. — Varró azt mondja : 
„Ha a holdujság lenyugtakor este a felső szarva feketélik, eső 
lesz utolsó negyed táján; ha az alsó szarva feketélik, holdtölte 
előtt esik; ha a közepe feketélik, holdtölte alatt esik." Itt megint 
eléáll az a kiíogás, hogy a csillagászatnak nincs semmi kitelhető 

módja előre megmondani, mikor minő része fog feketéleni a hold
nak. Nem haszonvehetöbb e tekintetben a Theon szabálya is, mely 
szerint : „Ha a hold négy napos korában nem vet árnyékot, rosz 
idö lesz." Világos, bogy a hold árnyékvetö képessége nemcsak 
benne, hanem a légkör inkább vagy kevésbé tiszta állapotában is 
rejlik. Igy hát nem a hold állapotából magyaráznók az időválto
zást, hanem az időjárásból a holdvilág minőségét. 

Ezekkel semmit sem nyervén, forduljunk Theophrastushoz a 
nagy Aristotelesnek nyomdokaiba lépő tanítványához. Ez azt 
mondja egy helyt, hogy „a holdujulás rendszerint rosz időjárás 
szaka;" és megint másutt, hogy „az időváltozások rendszerint a 
sgsygiákba (újhold, holdtölte) és a quadraturákba (első és utolsó 
negyed) esnek." — No, ez már valami, a minek vethetjük a lábun
kat; alap, a mire építhetünk. Minthogy a csillagászat egy perezre 
meg tudja határozni bár hány évvel előre a hold változásai beállá
sát; tehát csak a naptárba nézünk s mindjárt tudjuk, melyik napon 
lesz rosz idő, melyiken változik jóvá, megint roszszá s igy tovább 
váltogatva. Mennyi hálával tartoznánk Theophrastusnak e fontos 
igazság feltalálásáért 1 ha — o jaj, sok ,,ha" van itt. Elsőben is e 
szabályt valószínűleg nem Theophrastus, és minden bizonnyal nem 
saját tapasztalásai s észleletei nyomán találta. Közhit és közszájon 
forgó mondás volt az, ki tudja, hány ezer évtől fogva Theophrastus 
előtt, és az maradt egy pár ezerig utána. Ezeréit és milliók tart
ják s vallják, kik soha a görög philosophus munkáiról sőt nevéről 
sem értesültek. Másodszor — mint Arago jegyzi meg — egy kis 
ellenmondás van az idézett két szabály közt. Mert ha uj holdkor 
rendszerint rosz idö van, s a többi holdváltozásoknál rendszerint 
változik az időjárása; ugy holdtöltekor is rosz idö áll be rendsze
rint és igy az újhold és holdtölte közt serami különbség nem levén, 
mi joggal emeli ki az elsőbbet kwáiólag, mint rosz idő csinálói ? 
Harmadszor az a kérdés, még pedig fő és lényeges kérdés, vájjon 
az egész dolog igaz-e ? 

És itt már most megint az emberi természet furcsaságához 
kell folyamodnunk, annak megfoghatása végett, mikép lehetett 
vagy kellett még Theophrastus után 2000 évnek eltelni, mig vala
kinek eszébe jutott, hogy ezen oly lényeges kérdésnek eldöntésére 
némi vizsgálatokat tegyen. Belátás, megfontolás, utánjárás nélkül 
mondta egyik ember a másik után, hitte és várta egyik a másik 
után a holdváltozásaival az idöjáráséil, épen ugy mint egyik ve-
éb csíripol a másik után egyhangon a teremtés hatodik napjától 

fogva. Igen, de az ember mégis csak nem veréb, s az évszázak foly
tán akadni kellett valahára valakiknek, kik a hold igényeit, vagy 
inkább az ö nevében tett követeléseket rostába vessék. Akadtak is 
a XVIII . évszáz második és a XIX. száz első felében természet
vizsgálók, kik habár a végfeleletet nem adták is meg. a kérdés 
megoldásához segítséggel járultak. Vizsgálataik eredményéről, 
melyekből kitetszik, hányadán vagyunk eddigelé a holddal, a kö
vetkezőkben szándékom értesíteni az olvasót, még pedig a legú
jabb összeállítások szerint. (Mlt„it, >,„,„., Brossai. 

T o r o k történet írók e lőadása m a g y a r eseményekrő l ' ) . 

I. 

Székesfehérvár hevétele. 
P e c s e v i török történetíró kéziratából *) forditotta V Á M B É R Y Á R M I N . 

Dsemaziül evvel 19 én (aug. 20-án) a világhódító fölséggel 
ragyogó szultán az emiitett várral szemközt sátrait felütötte, a 

' ) A magyar olvasó közönség, névszer mt a hazai történet barátai, érdekkel olva-
sandják e közleményeket, már csak azért is, mivel a török történeti kutfbk eddig nagy 
részben zárva voi'ak elüt tU.uk. E czikkiket Stambulban lakó hazánkfia Vámbéri- ur szi
ves figyelmének köszönhetjük, kitol azokat a következő sorok kíséretében vettük : 

. . S i n w A i i / . dec. 2. 1859. A Vasárnapi Vjtág sitrkriitöjének. Mintegy másfél eszten
deje, hogy szép irányú és közkedveltségben részesülő lapját valódi gyönyörrel olvasom' 
Látom, hogy annak hasábjai minden közhasznú, de leginkább hazai érdekeket és történe
tet tárgyszó czikkeket szivesen felvesznek. A török történetírókat hazánkban ismertetni 
már régóta a legbensőbb vágjam ; nem lenne-e ön oly szives, annak terjesztésére segéd
kezet nyújtani azáltal is, hogy idószakonkiut egy-egy kis tért engedne fordításaimnak ? 
A keleti irodalom e része nemcsak u hazánkban, de egész Európában ismeretlen, llammer-
Pnrgstall ha-ználta ugyan j ó részét, de hibásan, mit az ..alaposságról" hireslilt szomszé
daink még nem is gyanítanak, mert valamint a török nyelv ismerete a magyar nyelv ta
nulmányozása nélkül tökéletlen, ugy az ozmán történetet magyar ellenszenvvel kellően 
tárgyalni lehetetlen. Hanem, röviden szólva, neklink snmmit sem használt, nem is szabad 
másra szorulnunk a honi történetre fontos török okmányok összegyűjtésében. Előlegesen 
Fejérvár bevételét küldöm, ezt Esztergom és más kisebb rendű török gyózedelmek leí
rása követendi, mindig a lehetó leghivebb fordításban. Vámbéri/ Ármin. 

2 ) P e c s e v i , azni Pécsi, egy Magyarországban s-zult-teti török, mint D e f t e r d á r 
I b r a h i m Efendi ismeretes. Hátrahagyott kéziratában a török birodalomnak Szolimán 

http://tU.uk


többi csillagsokaságu sereg is a vár környékén leszállván, azt négy 
részről bekerítette. Ezen régi és szilárd erősség a közeledést ezer 
módon nehezítő ingovány- és mocsárokkal bekerített térségen 
épült. Közepén egy magas, fellegekig nyúló nagy templom vala, 
déli részén a királyok sírboltjának szolgáló magas kúp létezett, 
melyben az előbbi királyok tiz piszkos hullája találtatott. A vár 
bevétele után e templom a pogányok kezében maradt. A magyar 
királyok hajdanta itt koronáztattak, mit a város neve, Usztolni 
Belgrád is bizonyít. Usztolni horvát nyelven széket jelent azaz : 
trón; a magyarok Ságes Fegervár3)iiak nevezik, mi hasonjelenté-
síinek mondatik. A királyok koronázási és temetési helye levén e 
város, a hitetleneknél nagy tekintetben állon. 

Minekutána a vár bevétele elhatároztatott, Ibrahim basa, az 
anatóliai beglerbég, Budára néhány vitézzel ágyukért küldetett; 
elérkeztéig a sánczok felvetéséhez foglak Egyrészről Mehemed 
basa, a harmadik vezér, a jancsáragával, a másikról Khoszrev basa, 
a negyedik vezér; a harmadik részről Ahmed basa, a rumeliai beg
lerbég, éjjel a várhoz közeievén árkokat vettettek föl, és a harcz 
eszközeit készen tartották. Ezalatt a tusa és vérengzés oly heves 
lőn, milyent emberi szem nem igen látott. Az igazhivők szoronga
tott lélekkel az ágyuk eljövetelét várták, elérkezésök hírére min
denki eléjük sietett, még az nap szétosztatván, kitűzött helyökre 
felállíttattak. Másodnapra forró imádságok után az első ágyút el 
sütötték, a mire a világ egy füstgomolylyal telt meg, és a pokol
beli pogánynak álláspontja izzó vassá változott. 

A lövöldözés igy néhány napig folytattatott, a vigkedélyü 
Khoszrev basa a hitbajnokokat egyre buzdította és vidám szavával 
a legbátrabbakat megnyerte. O alatta csoportosult a vitézek nagyobb 
része, ki nevezett hó 27-én (aug. 28.) több tágas rés megnyitása 
után, anélkül, hogy hittársaikkal tudatták volna, a merész rohamra 
elhatározták magukat. Felhevültén a rés közelébe jutván,egyszerre 
az ellenök szegülő pogánj'ok tulszámát látták, megfordultak és 
sok igazhivü itt a martyrhalál poharát ürítette ki. — A végzet 
(kyszmet) ezen erősség elestét még eddig el nem határozta, a miért 
az igazhivők törekvései sikertelenül maradtak. Az ágyúzás minda
mellett 5 — 6 napig szakadatlanul folyt, az izlam katonák a fal 
tövéig előrenyomulván, ott mindenkép megállapodni iparkodtak. 
Dsemaziül akhir 2-án (sept. 4.) egy vasárnapon újra a harezhoz 
fogtak, és az igazhivő sereg azon éjjel, mintha Kadr gecseszi *) lett 
volna, egy perczig sem pihent. A sors rejtélyes intézkedése a vár 
bevételét nevezett napra határozván,a Mindenható e nemes Korán
vers szerint : „Ha az Isten akaratja megvan, akkor az eszköz sem 
hiányzik," oly sürü ködöt bocsátott le, hogy az ember öt lépésnyire 
maga előtt nem láthatott. Az igazhivők a réshez közeledtek, anél
kül, hogy a hitetlen azt észrevette, vagy csak egy embert is meg
különböztethetett volna. Reggel felé egyszerre az ágyukat megdör-
rentették és földrendi tő vad moraj alatt a hitbajnokok egymást 

uralkodása kezdetétől fogva egészen 1041 -ik (16.11.) évig terjedó eseménydús korszakát, 
mint szemtanú vagy atyja elbeszélése után rajzolja. P . igen jártas az arab és persa, de 
nemkülönben a lm in. szláv és magyar nj elvben is; sok helyen a keresztyén írókat is 
idézi. A nemrég birtokomba került kézirat kétszáz év elótt íratott, bajosan olvasható 
irássnl. ttata/i. ^ A ' 

*) Bizonyosan a másoló által eltorzittatott. 
*) K a d r g e c s e s z i = a sors éjjele, mindig Ramazan hó 20 ára esik. Minden izlám 

ezen éjt átvirasztja, mert bite szerint ekkor szabatnak az égben az egyes muzulmánt 
egy éven át érendő sors végzetek. V . A. 

követvén, a résekbe rohantak. A pogáuyok most a komoly hclyze-
tet megértvén, oly dühvel harczoltak, hogy egymás fólé esve, a 
földet egészen elborították. Az izlam katonákból is régetlen sokan 
multak ki martyrhalállal. A vad tusa itt jó ideig tartott, mialatt a 
Padisah fohászkodó kezeit az égre emelvén, áldott szeméből 
gyöngvértékü könyüket hófehér arczára csöpögtetve, mindaddig 
imádkozott, mig a győzedelem jelvényei nem mutatkoztak. Nem 
csi>da tehát, hogy a forró imák isteni kegyelemre méltattatván, 
az igazhivő sereg az átkozott pogány felett győzedelmeskedve, a 
várba szerencsésen berohant. A vezérek és parancsnokok is együtt 
betörtek, a mire a kard élétől megmenekült pogányság a kapuk
nak futott, hogy a belső várban magát elsánczolhassa. Az izlam 
katonák utánok eredtek, kit a kapuknál, kit az árkoknál elérve, 
puska-, nyíl- és karddal kivégezték. — A boldogult Dselálzdde s) 
azt mondja, hogy a futók rakásokra dűltek, és a pogány hullák 
nagy halmokat képeztek; három napig folyt a holtak eltakarítása, 
és mint nagy csodát beszéli, hogy egy ily rakás alatt egy sebe
sült fiatal ember élve találtatott a harcz utáni ötödik napon —! 

Dsemaziül akhir 13-án (sept. 15.) a benső várban levő pogá
nyok kegyelemért könyörögtek, és a szultán a német, és frank 
csapatoknak megbocsAtni méltóztatott. ,.A helybeli magyaroknak 
kegyelmezni nem lehet!" — monda —„miért ragaszkodtak ők Fer
dinándhoz, minekutána már ezelőtt Jánosnak, a budai királynak 
hűséget esküvén, semminő ellenségtől, vagy más valami bajtól 
nem hántattak." — A magyar pogányok ennek hallalára sok adó 
és váltságdíj ígérete mellett könyörgésüket kettőztették, és kéré
sük kihallgatásban részesült. A királyok sírboltjául szolgáló nagy 
templomot is visszakapták, és mindenki megmaradt háboritla-
nul házában. A szandsák felügyelete Ahmed bégre, hatszázezer 
akcse 6 ) járulékkal bízatott, kinek keze alá 1000 jancsar és 10,000 
zerlikolu rendeltetett. 

Ekkor történt, hogy több magyar pogány, azon szín alatt, 
hogy bort szállítanak a várba, kocsikra rakott hordókban fegyvert 
és hajdúkat csempészvén, azokat házaikban elrejtették. E csel az 
igazhivőknek jókor tudomásukra esett; rögtön a házak- és templo
mokat meglepvén, a gonosz tervet megsemmisítették. A bűnösök 
halál lal lakoltak és vagyonuk elkoboztatott. Az eladott házak 
pénzén a város kapuja melletti nagy torony építtetett, egy tem
plom pedig mecsetté átváltoztattatott. A kapunak, a fellegekig érő 
két nagy tornya volt; egyike puskapor-tárnak, a másik ezanra 
(imára felhivás) használtatott. lÓlO-ben (1632.) Temiscsi Hasszán 
szerdársága alatt puskapor fellohbonása által összedűlt az első, és 
romhalmazatával nagy hegyet képezett, mely kövekből később öt 
nagy torony jött létre. E szegény szolga (t. i. Pecsevi) 1042-ben 
(1664.), pesti utazásom alkalmával, ott kereszt ül menvén, csak egy 
torony falnit találtam, melynek alsó része tömlöczczé válfozfatta-
tott. — De folytassuk az események fonalát. — A Padisah e fényes 
győzelem ufán Budára és innét nevezett hó 21-én (sept. 23.) a Du
nán át a pesti térségre (Rákos mezeje) szállni méltóztatott. — Red-
6 e b h ó negyedikén (okt. 6.) Nagyváradra, 10-én Belgrádra, és innét 
gyors utakon Stambulba érkezett. 

*) D s e l á t z á d e jeles történetire. Szolimán államtitkára, ki ót hadjárataiban na
gyobbrészt követte, és a kérdéses ostromnál is jelen volt. V. A. 

fi) Tízenkétezer arany. 

T Á R H Á Z . 
K a L n s Marion levele. 

C X X . Levél. Különös indítvány. 
Vol t egyszer valahol egy szinházigazgató, a ki abban gazdálkodott, 

hogy nem kell a belépti jegyeket délelőtt kiadni, mert hát ha az, a ki dél
előtt zártszéket váltott, este nem jöhet el a színházba, akkor aztán odavesz 
a Jeő7-

Egressy Gábort nem akarják szerződtetni. Ez már tény. Addig nem 
akartam hozzá szólni, a mig a többi lapok nem nyilatkoznak, nehogy azt 
mondják, hogy én indítom a rummltt; most már valamennyien mind kibe
szélték magukat. Egyhaigulag minden lap azt mondta, ki Bzelidebb, ki he
vesebb hangon, hogy Egressy Gábor bizony nélkülözhetetlen a drámára 
nézve, hogy kór nem tenni ezt meg amazt, beszéltek igazgatóságról, komi
térül, meg nem tudom én, még mirül. Hanem hát ez mind nem ér semmit. 
Pontius Pilátus mossa a kezeit. Komolyabb eszközökről kell gondoskod
nánk; ha azt akarjuk, hogy Egressy a pesti nemzeti színpadon legyen. Kinek 

áll érdekében az Igazgatóságon kivül legközelebb, hojjy Egre-syvcl a dráma 
fölemelkedjék? A drémiaróknak éa drámai színészeknek. En tehát teszek 
indítványt a drómairnknak éa színészeknek. Huszonnégy színészi jutalom
játék van egy esztendőben, ugyanannyira megy az uj eredeti darabok három 
e'ső előadása; szerződtessék maguk az irók és színészek e negyvennyolez 
előadásra Egressyt. Az igazgatósig talán elfogadja az ajánlatot, hogy a fol-
lépti dijak felét és illetőleg kétharmadát azon előadásoknál viselje; ha el 

'• nem fogadná, ezt is megbírhatják az illetők, kikre nézve az ilyen szerződés 
anyagilag is kifizetné magát. Egressy is bizonyára nem hogy szégyennek, de 

; büszkeségének tarthatná, ha ekként n drámaíró és játszó testület nmga szer-
! ződtetné a nemzeti színpadra, s az ellen, ugy hiszem, a méltóságos kornité 
sem tehetne ellenvetést. — Én megteltem az indítványt s eredményétől föl
tételezem annak tanúbizonyságát, hogy hat csakugyan komolyan akarunk-e 
valamit, vagy csak beszélünk, mert a beszéd semmibe sem kerül. 

Kakas Starton. 



I r o d a l o m és m á v é s i e t . 

— (Minden magyar ember figyelmét felhívó nagybecsű történelmi munka.) 
örömmel teszszük közé a következő jelentést és felhívást, mely elég világo
san fejtegeti a tárgy fontossági t : 

„Előfizetési utón jelenik meg Heckenast Gusztáv kiadó-hivatalában : 
Dr . Horváth Mihály „ d U n g y m r o r ü M Ú g t ö r t éne t e . " Második kiadás, átdolgozta 
dr. Hatvani Mihály, négy kötetben ; megjelent az első kötet : A magyarok 
Európába költözésétől az Árpád-nemzetség kihaltáig. — Horváth Mihály 
négy kötetes magyar történetének első kiadását oly kedvezéssel fogadta 
vol t az olvasóközönség, hogy annak kétezer példánya pár év alatt, s már 
mintegy 8 — 9 év előtt végkép elkelt. E körülmény alulirtat arra bátoritá, 
hogy a munka tulajdoni jogát magához váltván, egy ujabb kiadását esz
közölje. 

„ M i d ő n ezt alulirt a t. cz . olvasóközönségnek tudtára adja, szerencsés
nek tartja magát egyszersmind azt ia nyilváníthatni, hogy a munka egészben 
újonnan átdolgozva, oly javításokat s bővítéseket nyert, melyek ezen uj kia
dás becsét erősen növelik. Ezt is ugyanazon szellem lengi ugyan át, melyet 
az olvasóközönség az első kiadásban pártolása által helyeslett; de tartalmára 
s előadására nézve a munka nevezetes változáson ment keresztül. Nem is 
említve, hogy a második kiadás terjedelmére nézve körülbelül kétszer ak
kora mint az első ; az olvasó első pillanatra meggyőződhetik, hogy e máso
dik kiadásban egy oly lelkiismeretes gonddal készült munkát nyert, mely a 
történetnyomozással a művészi alakot is párosította. Felhasználva találandja 
benne, az előadás tömött rövidsége mellett, nemcsak a régi leghitelesebb 
kútfőket, hanem azokat is, melyeket a honi történetek körül kifejtett buzga
lom az utolsó tiz év alatt hozott napvilágra. Sőt, mi a munkát a nagy közön
ségre 8 a történetnyomozóra nézve egyaránt érdekessé teheti, szerző maga 
is számos uj , eddig ismeretlen adalékokkal járul benne honi történeteink 
ismerettömegéhez. Mi eddigelé a bécsi császári titkos levéltárban, a Sopron
megyei s városi, a Kassa s Eperjes városi, a szepesi káptalani, a jászai s le
leszi conventi, a kis-martoni, monyorókeréki s más uradalmi levéltárak 
porában tönténetünkre nézve fontos, emlékezetes rejlett, a történet folya
mába beleszőve találandja az olvasó. — Mindezek mellett még csak arra 
bátorkodik a kiadó figyelmeztetni az olvasóközönséget, hogy az előadás a 
munka tudományossága mellett is lehetőleg népszerű modorban készült; és 
hogy hazai történetünket egészen 1848-ik évig adja elő. 

„Ezeket , Horváth Mihály történetének ujabb átdolgozása iránt kellett 
elmondanunk- A munka időszerinti megjelenését illetőleg még néhány szót 
akarunk ide csatolni. 

„ A magyar nemzet öntudata mindinkább fejlődik. Ez öntudat saját 
nemzeti történelmünk soha ki nem apadó forrásából fakad és nyer táplálé
kot. — Mindaz, mi nagyszerű és dicső a hazai történelem lapjain fel van j e 
gyezve, mélyen hat a jelen ivadék keblébe. 

„ A szellemi mozgalomtól, a kifejlődés vágyától áthatott jelen korunk
ban minden honfi szent kötelessége, egész lélekkel mélyen tanulmányozni 
azon történelmet, mely elhunyt apáink, dicső őseink, szeretett magyar ha
zánk tettdus múltját magában foglalja. 

„ E czélra az összes magyar nép, a nagy olvasóközönség igényeinek j o b 
ban megfelelő könyvet nem nyújthatunk Horváth Mihály munkájánál, mely 
már eddig is általános elismerésben részesült, és a mely különösen a jelen uj 
átdolgozott kiadásban mindazon előnyöket egyesíti , melyek fennebb bőveb
ben fólfejtettek; minélfogva erősen hiszszük, hogy ezen jeles történelmi munka 
az összes hon rendkívüli részvétével találkozandik. — Heckenast Gusztáv. 

„Előfizetési föltételek. 1) Horváth Mihály „Magyarország története" 
megjelenik négy vastag kötetben, egy-egy kötet 30—40 8-adrétű ivre ter-
jedend. 2 ) Az első kötet már ki van nyomatva és a t. előfizetőknek azonnal 
megküldetik. 3) A második kötet három hónap múlva fog megjelenni; a még 
hátralevő két kötet pedig, melyek kidolgozásával a szerző ur jelenleg fog
lalkozik, a lehető legrövidebb idő alatt fog kibocsáttatni. 4 ) A z első és má
sodik kötetnek együtt előfizetési ára & ft. aust. értékben. 5) T iz előfizetett 
példányra egy ingyenpéldány adatik, 6) A z előfizetési őszietek az alulirt 
kiadó-hivatalhoz bérmentesen intézendók. 7) Azon t. előfizetőknek, kik a 
pénzilletéket egyenesen az alulirt kiadó hivatalhoz intézik, a példányok bér
mentesen küldetnek meg. — Pest, január 30-án 1860. — Heckenast Gusztáv 
könyvkiadó hivatala, baráttér, himző-utcza 1. szám." 

A vállalkozó kiadó fentebbi felhívásához nincs egyéb hozzáadni va
lónk, mint hogy szerencsét kívánjunk neki ez uj vállalathoz , melylyel a tu
lajdonához tartozó számos jeles magyar munka számát ismét nagy mérték
ben szaporító; s örömünket fejezzük ki a felett, hogy Horváth Mihály régebben 
is méltán kedvelt müve uj és bővített kiadásban kerül ismét a magyar kö
zönség kezébe, mely e pillanatban múltjának emlékeit oly megható kegye
lettel ápolja s átalában a história iránt sokkal nagyobb érdekkel viseltetik, 
mint valaha. 

— (Fölhívás Cantu Caesar Világtörténelme ügyében.) Cantu Caesar 
„Világtörténelme" Turinban már nyolczadik kiadást ért, s a legmivéltebb 
európai nemzetek, francziák, spanyolok és németek, sőt maguk az angolok e 
terjedelmes műnek saját nyelvökre áttételét irodalmukra nézve korszűk-
ségnek ismerték. E nagyszerű műnek közrebocsátásával a Szent-lstván-Tár-
sulat a magyar irodalmat gazdagítani kívánván, annak magyar nyelveni kia
dását pár év előtt valósággal meg is indította, s eddigelé két évi, 172 ivre 
terjedő folyamat már is közkézen forog. A harmadik évi folyamat, neveze
tesen m 36—40 ivnyi V l - i k kóayvjorő május hó elején, a 90 ivet kiegészitő 
többi rész pedig folyó év végével fog megjelenni. Miért is teljes tisztelettel 

fbikéretnek valamint az eddigi t. cz.előfizetők, kik az első két évi folyamato 
bírják, előfizetéseik megújítására, ugy szintén az e müvet újból megszerez 
szándékozók az előfizetők közé leendő beiratásra vagy a Szent-István-Tár-
sulat ügynöki hivatalánál (Pest, Lápot-utcza, 8. sz.) , vagy a társulat vidéki 
tiszteleti tagjainál. Ha a társulatnak e nagy fontosságú vállalata a tisztelt 
közönség részéről növekedő részvét- s lelkes pártolással találkozandik : miu
tán az I. kötet már elfogyott, egy második kiadás iránt azonnal intézkedés 
fog tétetni, hogy az ujabb aláírók is az összes műnek birtokába juthassanak. 
Előfizetési dij a harmadik évi, szintén 90 ivre terjedendő folyamatra 3 ft. 15 
kr. a. ért.; az első és második évi folyamat megrendelhető ugyanezen előfi
zetési áron, vagyis összesen 6 ft. s 30 krért auszt. érték. 

— Figyelmeztetés. A Szent-István Társulat ügynöksége részéről érte
síttetik a t. cz. közönség, hogy az „Egyetemes magyar Encyclopoedia" első 
kötetéből példányokkal még mindig szolgálhat; a tagul belépni szándékozók 
tehát azt még mindig megkaphatják, ha az 1859-ki tagdijt is (3 ft. 15 kr. a. 
é.) lefizetik. A példányok elfogyása esetére a társulat második kiadásról fog 
gondoskodni, hogy az uj belépőknek mindig teljes példányokkal szolgálhas
son. Ugyanez értetik a „Szentek Eleté"-ről is. A z 1859-ki, még be nem fize
tett tagdíjaknak mielőbbi beszolgáltatása kéretik. 

+ (Egyházi munka.) Székesfehérvárról következő czimü munka kül
detett be szerkesztőségünkhöz : „ A z Ur Józub szenvedése és halála. Törté
netekkel felvilágosított szentbeszédek, melyeket német kútfők után készitett 
és az 1858-iki nagyböjt folytán a fehérvári székestemplomban elmondott Hu
szár Károly, püspöki titoknok és szentszéki j e g y z ő . " A 96 lapra terjedő mű 
ára 40 uj kr., postán küldve 50 uj kr. 

+ („Szabadkai Kazinczy-emlény.") Ily czim alatt jelent meg a Sza
badkán tartott Kazinczy-ünnep leírása. A 25 lapnyi fűzetet szerkesztette 
Mukits Ernő, kiadták többen, a összes jövedelme a szegény-alap" javára 
van szentelve. Egy-egy példány ára diszkötésben és Kazinczy arczképével 
1 ft, fűzve 30 uj krajezár. 

+ (Becses régiségek.) Szikszay Pál balaton-fő-kajári lelkész, mint a 
„P ro t . Egyh . L . " írja, a protestáns vallást érdeklő becses régiségeknek ju
tott nyomába, melyek magyar, latin, német és tót nyelven vannak szer
kesztve. E régiségek közt vannak : Bocskay authenticus szerződése; a bécsi 
békekötés eredetiben; Lipót császár pecsétjével és sajátkezű aláírásával ellá
tott két eredeti rendelete; a reformátusoknak, különösen pedig az ágostai ak
nák több könyörgőlevelei, melyek a felküldött követek írásaiba vannak 
foglalva. 

+ (Tóth Ferencz „Rajzok az életből") czim alatt tiz novellát ad ki egy 
kötetben, aláírás utján. Á z előfizetési ár 1 ft. ujp., mely a könyv átvétele 
után bérmentve Nagybányára, Maár József Sándorhoz lesz beküldendő. 
Ugyancsak őhozzá utasi tandók febr. végéig az aláirási ivek is. A munka 
megjelenik mártiua 30-án. Nyolczra egy ingyen példány jár. 

— (Hartleben Olvasótárának füzelei) gyorsan követik egymást. Mult 
héten jelent meg az 5 és 6 fűzet, hozván Dumas „Kaukázusi utazásának 3-ik 
részét, forditva Székely Józseftől. 

— Nyilatkozat. „Mindenféle és semmi" czimű könyvembe minden rend
beli sajtóhibák csúsztak be : betűk, szavak, itt-ott mondatok, sőt az első 
beszélykében egész hasábok vannak összetévesztve. Kérem a t. olvasókat, ne 
kárhoztatnának azért se engem, se kiadómat, hanem szíveskednének az egé
szet ama körülménynek tulajdonítani, hogy müvem javítását a nagy távolság 
miatt, idegen kezekre kellé bíznom, melyek ugyan mostohán bántak e sze
gény magzatommal. Egyébiránt rendelkeztem, hogy a még szét nem kül
dött példányokban a fontosabb hibák utólagosan kijelöltessenek. — Kelt 
Mantovában, febr. 2-án 1860. — Helfy Ignácz. 

+ (Bukaresztben magyar lapot) szándékoznak közelebb megindítani. 
4- (Uj magyar zenemüvek.) A z egyik -.„Kazinczy-emiéhe," ajánlva her

czeg Rohan Arthurné szül. Waldstein Gabrielának; a másik : „Czimbora-
esárdás," ajánlva a szerző barátainak. Mindkettőt Petényi Ottó szerzetté, s 
Prágában, Vei t Róbert bizományában jelentek meg. 

— Szénfy Gusztáv ily czimü zeneirodalmi müvet dolgozott k i : „ E l m é 
leti s gyakorlati magyar zenekönyv." — A z elmélet részei : 1. Keleti zene 
s zenészét. 2. Magyar zene rendszere s fejleszthetési módja. Függelékek : a) 
A magyar lantos zenéről, b) A magyarországi egyházi zenéről. 3. Költészeti 
s zenészeti magyar mértéktan. 4. General-Bass elemei. 5. Utasítás éneklés-
danolásbani tanításra elemi két folyam. 6. Zene s zenészét történelmének váz
lata. Mindezen részek illustratiója s magyarázatára ezer s néhány száz példa 
szolgál. — A gyakorlat részei : 1. A magyar zene rendszerének alapjául szol
gáló magyar nemzeti dalok gyűjteménye, mintegy 300 darab, énekhangra, 
zongorakísérettel ellátva; azonban énekhang nélkül csupán zongorán ia 
játszhatók. E dalok közt foglaltatnak e mű írója által megfejtett Tinódi Se
bestyén hátrahagyott műveiből 15 dal; továbbá a 16-ik század közepe tájá
ból szintén iró által megfejtett úgynevezett „szózatok" Tanjai-, Sztáray-, 
Tinódi- s más névtelenektől. E szózatok négyhangu vegyes karra alkalmaz
tat vák, azonban zongorán is játszhatók egy énekhanggal, vagy anélkül is. 
2. Szabálytalan magyar dalok. 3. Népdalok színvonalán felül álló magyar 
nemzeti dalok. 

— (Fehérváry kisasszony), a mult évben nemzeti színházunk tagja, 
most Olaszországban énekel s az ottani színházi közönségnek, mint egy pár 
lap irja, nagyon tetszik. A kisasszony az olaszok között Fevari név alatt lé
pett fel. — Bulyovszkyné asszony tavaszszal a bécsi udvari színházban fog 
fellépni. 
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F a r s a n g i hirek. 

— (Tánczvigalom Ipolyságon.) Hont, febr. 13. A P . U . mult havi 
számai egyikében azon értesitést olvastam, hogy az ipolysági kaszinó 
febr. 8-án az ismert nemzeti kozczélra tánczvigalmat rendezend. Mint egyik 
szemtanú, a vigalom részleteit a következőkben adhatom elő. A haza szivé
ben keletkezett eszme, nemzeti szellemi életünk egyik fővédpaizsa javára, 
áldozhatni, bennünket is (elvillanyozott, mert febr. 8-án, a zordon idő da
czára, oly szép számú közönség gyűlt egybe, minőnek az ipolysági kaszinó 
10 év lefolyása óta aligha volt tanuja; ez azonban könnyen megfejthető, ha 
tudatom szerkesztő úrral, hogy a nemes czéltól áthatva, többen voltak olya
nok, kik részint 10 év óta vigalomban részt nem vettek, részint pedig már 
egészen lemondva e zajos örömökrál, csakis egyedül azért jelentek meg, 
hogy nemzetiségüknek áldozva, egyúttal meggyőződhessenek, mily lelkesen 
vigad és áldoz hazájának a magyar közönség. A vigalmat, a nemzeti czélhoz 
illőleg, egészen magyar szellem környezé. A terem igen csinosan s kizárólag 
nemzeti zászlókkal és magyar czimerekkel volt diszitve; az öltözék pedig 
ugy a nők, valamint férfiak részéről, majdnem kizárólag a kor szelleméhez 
képest magyar volt. A tánczdaraboknál csárdás, kör-magyar és franczia 
négyes válták egymást, melyeket a közönség, hihetőleg a magasztos czéltól 
is ösztönözve, oly lelkesedetten lejtett, hogy a vigalom csak reggeli 5 órakor 
végződött. A jelenvolt társaságot a nemzeti czél annyira egybeolvasztá, hogy 
ott semmi különválást sem lehetett tapasztalni. 

A női öltözetek dicséretére kell megemlitenem, hogy azokat, majd 
semmi kivétellel, egészen a jelen viszonyokhoz mért, feltűnő egyszerűség je l -
lemzé. Vo l t ugyan néhány urnő, kik az egyszerűség e kedélyes egészéből, 
drága, fényes és ragyogó öltözeteikkel különváltak, — de ezek, ugylátszik, 
vagy nem ismerik gr. Károlyi Ede urnák e tárgyban közzétett levelét, vagy, 
ha ismerik is. nem tartják még korszerűnek az abban ajánlott egyszerűséget 
követni. Mielőtt soraimat zárnám, nem mellőzhetem felemlíteni a vigalom 
rendezése körül tanúsított hazafiúi fáradozásaikat a derék S. L . rendező és 
H . A . pénztárnok uraknak, kik minden tevékenységüket odairányozták, 
hogy a kitűzött czélnak e vigalom jövedelméből minél nagyobb összeget 
küldhessenck. A z eredmény következő : A vigalom tiszta jövedelme a költ
ségek levonáea után 113 ft. 71 kr., a szüoóra alatt pedig bejött 195 ft. éa 
1 arany; igy a honti kaszinó azon kellemetes helyzetbe jutott, a magyar 

Akadémia iránt, hazafiúi tartozását, 308 ft. 71 kr. és 1 aranynyal leróhatni 
mely összeg a mai postával rendeltetése helyére át is küldetett. — Köszönet 
a rendezőknek! 

Vizbeíulfak e létrehozása. 

Erre nézve két uj és nevezetes példa áll előttünk, melyek közöl az egyil 
Győrött történt. Egy ottani hajós ugyanis, midőn ittasan hajójára vissza
tért, az egyensúlyt elvesztvén, a Dunába bukott és végkép elmerült. Többen 
az arramenők közöl tanúi voltak a szerencsétlenségnek és segélyért kiáltot
tak, dc az elmerültet csak hosszú keresés után huzhaták ki a viz alól. Rögtön 
orvoshoz vitték,de legkisebb életjel sem mutatkozott rajta. A z orvos, mialatt 
a felélesztéshez szükséges előkészületeket végezné, levetkőzteté a szeren
csétlent s négy embert rendelt mellé, hogy száraz flanellal dörzsöljék a meg
merevült testet. E négy embert minden félórában más négy férfi váltotta föl, 
kik a dörzsölést szakadatlanul folytatták. Egyszersmind meleg fövenynyel 
töltött zacskókat rakatott testére s minden szükségest megtett, a mivel őt 
életre hozhatni vélte De nemsokára felhagyott minden reménynyel, a midőn 
a tüdőbe fuvást is sikeretlennek tapasztalta; azonban egyszer csak ugy vette 
észre, mintha a jobb szempillája gyengén megmozdult volna. Végre nyolcs 
órai bajlódás után a szerencsétlenen igen halk lélekzést vett észre. Félórával 
később a beteg vízzel vegyitett meleg pálinkát nyelt le ; azonban csak két 
nap múlva tért eszméletre. Csak ekkor vitték lakására, hol nemsokára erős 
lázba esett, mi teljes helyreállását akadályozta, ugy hogy csak négy hónap 
múlva hagyhatta el a betegágyat, 

Sokkal érdekesebb és tanulságosabb ennél az az eset, melyet dr. Csurgay 
aradi orvos ad elő az „Orvosi Hetilapban", mit kivonstilag mi is jónak lát
tunk lapunkba átvenni. A különféle okból származó tetszhalottak közt, irja 
a nevezett orvos ur, legnagyobb a vizbefult tetszhalottak száma, azért óhaj
tandó volna, hogy a hatóságok Hamburg szép példájára nálunk is, hol annyi 
nevezetes folyók léteznek, miután a vizbefultak száma országunkban éven
kint igen nagy, a főhelyeken mentőintézetekről gondoskodnának, melyeknek 
létemellett e szerencsétlenek nagyobb része nem esnék áldozatni. Ha például 
Budapesten ily intézet lett volna, — de ma sincs! — azon 304, Dunából ki
fogott egyénből, kiket dr. Schlesinger 1826 —1841-ig följegyzett s kimuta
tott, egy rész fölélesztethetett volna. Ezeket előre bocsátva, dr. Csurgay igy 



adja elő az esetet: Mult évi június 5-én esti 9 órakor, midőn egy betegemtói 
hazafelé indulnék, haliám, hogy ezelőtt egy órával egy vizbe ugrottat fog
tak ki a román tutajosok. Erre az elbeszélőt kértem, vezetne engem oda, ki 
azt feleié : „hisz már régen történt, tán már be is vitték a városba." Minda
mellett odavezettetém magamat. A marosparti ölfák mellett, közel U j -
Aradhoz , feküdt hátán a szerencsétlen. Legelőször is hasra fordíttattam 
őt vizirányos fekvésben, kissé fölemelt fővel, azalatt tüzet rakattam, s 
a világosság mellett kivehettük, hogy az egyén nő, arcza kékes, puffadt. 
Tapintásra teste hideg, hasa puffadt, érverése semmi. Rögtön megoldat
tam ruháit, s elkezdtem testét melegiteni, s mig kísérőm, kit j ó boreczet-
ért visszaküldtem, megérkezett, addig fejéhez térdelvén, száját, orrát az isza
pos tajtéktól ujjammal kitisztítottam, s megérkezvén mintegy negyedóra 
alatt az eczet, azzal halántékát és tarkóját dörzsöltem, majd orra alá tartot
tam; másrészről a kisérő nő segített a leány hátát, végtagjait, mellét, hasát 
dörzsölni. Én a dörzsölést néhány perczig folytatván, ismét szájába nyúltam, 
s mig hideg szájában kotorásztam, torkán ujjamat párszor jó l letoltam, ez 
által izgatást okozni akarván. A tetszholt melegedett a tüz- és dörzsöléstől, 
sok ruhája sürü párájában úszott, ugy, hogy a pára ködöt képezve, elhomá-
lyositá a világosságot, s a tüzet szemem elől eltakarta. Egy óra letűnt, B az 
érverés még sem volt érezhető; de mi csak folytattuk a munkát. Egyszercsak 
észrevettem, hogy tajték jő ki a leány száján. Jött-e már előbb is, s jött-e 
viz is vele, nem észlelhettem, miután szája a fóld felé volt fordítva. Elég az, 
hogy miután még egyszer tajték jött ki, és én szájába nyúltam, légzést vet
tem észre, tapintásra pedig vékony czérnaszál-érverést. E biztató siker ujabb 
próbára hivott fel. Ismét szájába és torkába nyúltam. Ez meglévén, a dör
zsölést egész testén száraz kendőmmel, flanel nem levén, magam vettem át, 
s egész szenvedélylyel a háton felülről lefelé a talpig, majd a mellen, hason, 
felvégtagokon. Ké t óra múlva az érverést erősödni tapasztaltam, s bár a 
leány nem szólt, de sóhajtott; azért eljöttnek láttam az időt, hogy szekérre 
tétessem, hova is elébb ugy igazíttatva a szalmát, hogy a fő magasabban 
legyen helyezve, vigyázva töltetettem, egy embert mellé rendeltem, s meg
lepetésemre, midőn a szekér néhány lépést haladt, ütérverése javult. T ö b b 
ször megnéztem útközben, s az érverés mindig szabadabb lett. Mig a kór
házba értünk, eltelt j ó félóra. Itt kórházi ágyba tétetett, 12 óra tájban; 
később eret vágtak rajta, de vére nem jött , miért ? nem tudom, mert nem 
voltam jelen. Másnap reggelre az élesztés második kelléke, a nyugalom után 
tetszholtunk annyira magához tért, hogy nagy örömömre velem beszélgetett, 
s noha gyenge hangon, elmonrlá, hogy ő hat hónap óta terhes, szeretője ön
kéntesnek állt, s azért szánta el magát. — A nőtől, ki engem a tetszhalotthoz 
vezetett, haliám, hogy ő látta a leányt, kit rég ismer,ugyanazon nap délután 
hét óra tájban a Maros parton, s neki ugy látszott, mintha ittas lett volna. 
A z elbeszélésből kitűnt továbbá, hogy az ifjú nő elszomorodás s életelszánt
ságból iun. 5-én, esti 7 óra tájban, a hid karfájáról a Marosba ugrott. — A 
Maros akkor nem nagy levén, a karfától a viz fólszinéig levő tér, melyet 
ugrania kellett, teste magasságát bele nem számítva, lehetett hat öl. Ezer 
lépésnyire levitte a viz, s igy, mig kifogták, majd félóráig lehetett a víz 
alatt. A Maros partján tovább mint egy óráig hevert ápolás nélkül, s mi 
több, háton, mi épen rosz fekvés, mert nem ürittetbetvén ki természetes 
súlya áhal is a száj, torok, bárzsing és gége tartalma, a légzés és vele a vér
keringés még inkább akadályoztatik s a fuladás könnyebben állhat be; midőn 
ellenben, ha hasra fordittatik a vizbefult, már a hassajtó erőmüvi nyomatosa 
kifelé készteti menni a belek tartalmát, a torok- és szájból könnyebben foly
hat ki a nedv, a légutak ürülnek, a légzés szabadabb lesz, a vérkeringés és 
vérkészités gyorsul, s visszeres pangások, kékség nem oly könnyen állnak 
be, s ha pangás nincs, nem lesz fuladás sem. — Továbbá, hogy több mint 
két óra kívántatott arra, mig a tetszholtban az élet világos jelei mutatkoztak, 
s ekkor 11 óránál több levén, s majd 12 óra, midőn a kórházba vitetett, 
tehát 4—5 óra folyt le a vizbeugrás és az élet világos je 'ei visszajötte közt. 

A m a g y a r A k a d é m i a pa lo tá ja . 
— A m. Akadémia mult heti ülésében következő adakozások jelentettek 

b e : a zirczi apátság adott a házra 1000ftot,a veszprémi káptalan a házra 500 
ftot, a kassai káptalan a házra 10, a tőkéhez 10 ftot, Roskoványi Ágoston 
nyitrai püspök a házra 100, a tőkéhez 100 ftot, Podmaniczky Annin b . a 
házra 400, a tőkéhez 500 ftot, Forgách Gyula gr. a házra 500 ftot, Viczai 
Héder gr. a házra 525 ftot, Festetich Ágoston gr. a házra 1000, a tőkéhez 
1575 ftot, Révay Simon gr. a házra 400, a tőkéhez 600 ftot, Dégenfeld Imre 
gr . a házra 1000, a tőkéhez 100 ftot, Khun Henrik gr. a házra 250, a tőké
hez 250 ftot, Pejacsevics Péter gr. a házra 500, a tőkéhez 500 ftot, Élez Ká
roly gr. a házra 500, a tőkéhez 500 ftot, Balassa Antal gr. a házra 500, a 
tőkéhez 1000 ftot, Czebrián László gr. a házra 500, a tőkéhez 500 ftot, Szö-
gyényi László a házra 400, a tőkéhez 1000 ftot, Debreczen városa a házra 
5000, a tőkéhez 10,000 ftot, Székesfehérvár városa a házra 3150 ftot, a ko-
lozsv ári kaszinó a házra 1000 ftot, a kecskeméti vadásztársaság a házra 115 
ftot, TJrbanovazky Jusztin 35 ftot, Barber és fiai gőzmalom tulajdonosok 
Budán a házra, 200, a tőkéhez 500 ftot, Nagy-Kőrös városa a házra 1000, a 
tőkéhez 2000 ftot, özv. Szűcs LajoBné a házra 200, a tőkéhez 600 ftot, Scherz 
Rezső a házra 525 ftot, Lederer testvérek a tőkéhez 105 ftot, kilencz pozso
nyi kanonok a házra 90 ftot, a szegedi takarékpénztár a házra 400 ftot, gr. 
Eszterházy Lajosné a házra 1, a tőkéhez 1 darab bankrészvényt, Vászolyai 
Scherz János a házra 25, a tőkéhez 25 ftot, Caergheő Flóris tarnóczi plébá
nosnál összegyűlt a házra 44 ft, Bartal György udv. tanácsos adott a házra 
200, a tőkéhez 200 ftot, Blankenstein György gr. a házra 50, a tőkéhez 50 
f tot , Ürmösi Boldizsár Ágost a házra 10 ftot, a velenczei gőzmalom hivatal

nokai s munkásai a házra 50 ftot, gyönki iparosok a házra 31 ft. 70 krt, 
Tóth Lőrincznél gyűlt a házra 56 ft, Eggenberger Ferdinánd könyvárusnál 
a házra 120 ft, Szombathelyről küldtek a házra 40 ftot, a hosszu-peresztegi 
lakosok adtak a házra 6 ftot, Ney Ferencznél gyűlt a házra 140 ft, Simon-
csics Alajos adott a házra 105 ftot, a Pesti Napló szerkesztőségénél gyűlt a 
házra lOdl ft, 14 darab arany, 1 darab napoleondor és 4 db. tallér, Simko 
Vilmos pozsonyi tanárnál a házra 78 ft, Szalay Zsigmondnál Miskolczon a 
házra 93 ft, 1 db. arany, 2 db. tallér és 2 dh. rubel, a tőkéhez 47 ft. és 1 db. 
arany, Hajós Józsefnél a házra 236 ft, Sorsich Ferencz ügyvéd ajánlott a 
házra 50 ftot, Földváry Mihálynál gyűlt a házra 69 ft és 2 db arany, Sényi 
Gábor adott a házra 50 ftot, Emich Gusztáv könyvárus a házra 500, a tőké
hez 500 ftot, GschwindtMihály pesti polgár a házra 100, a tőkéhez 100 ftot, 
Emich Gusztáv nyomdájának személyzete a házra 102 ft 20 krt, Mednyánszky 
Alajos b . örökösei a házra 100. a tőkéhez 100 ftot, a nagyváradi zártkörű 
tánczvigalom jövedelmezett a házra 800 ftot, Mészáros Imre esperes adott a 
házra 25 ftot, az egri kovács- és kerékgyártó egyesült czéh a házra 34 ftot, 
Danielik János kanonoknál adakoztak a házra 369 ftot. 

— (A Vasárnapi Újság szerkesztőségeket) a magyar Akadémia szá
mára a következő adakozások küldettek be. IV. közlés : Kanizsai Károly, 
tisza-eőrsi plébános 5 ft, Szabadszállásról a házra 28 ft. éa 1 cs. arany (eh
hez járultak : dr. Helle János 10 ft, Szeles László 15 ft, özv. Martinovits 
Jánosné 2 ft, Rozsnyay Mátyás 1 ft, Német Gábor 1 cs. arany); az alaptö
kéhez : dr. Helle János 10 ft, Német Gábor 1 cs. arany, A házra : a nyíregy
házi ev. tanítóképezde növendékei 18 ftot (ehhez járultak : Krész János 1 
ft, Toppertzer Károly 50 kr, Paier Ágoston 1 ft. 10 kr, Brctz Pál 1 ft, 
Scholtz Vilmos 1 ft, Scherlacher Károly 1 ft, W o l f Gusztáv 1 ft, Mory Já
nos 1 ft,Droppa Bérezi 1 Loisch Márton 1 ft, Fabry Károly 1 ft, Dianovszky 
Vilmos 50 kr, Matejecz János 60 kr, Fabry LajoB 1 ft, Patziger Pál 1 ft, 
Rubb Lajos 50 kr, Berkovits Ignátz 50 kr, Benyo Ede 70 kr, Bobcsek Sá
muel 1 ft. 30 kr, Dlhányi Gyula 1 ft. 30 kr. összesen 18 ft.) — összesen a 
jelen közlés : 2 darab cs. arany és 61 ft. — A z előbbi közlésekkel együtt 5 
db. cs. arany, 20 pft. húszasokban, és 443 ft. 20 kr. oszt. érték, 

+ (Halas községtanácsa) a m. Akadémiának 9960 ftot ajándékozott 
kincstári kötelezvényekben, s ehhez, mint értesülünk, ezer forint készpénzt 
is akar csatolni. 

-f- (A helybeli kereskedelmi osztályból) ujolag 73 ft. 50 kr. érkezett a 
„Hölgyfutár" szerkesztőségéhez a m. tud. Akadémia | nlotája javára. A mi
nap átadott összeg 122 ft. 50 kr, mely az ujabban beküldött adakozásokkal 
196 ftot tesz ki. A nagy szombati kereskedősegédek is 60 ft. 10 kr. küldtek 
be e czélra. Régebben a sclmeczi keresk. segédek is küldtek egy szép össze
get hozzánk a Kazinczy-alapitványra. 

+ (Aranyos helység) nemes közbirtokosai 40 forintot küldtek be a „ M . 
S ." szerkesztőségéhez az Akadémia palotájára. 

Ipar , gazdászat , kereskedés . 
A, (A selyembogártojás ingyen kiosztása) tárgyában a M. Gazd. egye

sület érdemes titoknoka Morócz István ur nz egyesületi választmány hatá
rozata folytán következő értelmű figyelmeztetést bocsátott közre. Á hazai 
selyemtermelés érdekében Ö cs. kir. Fensége Albrecht Főherczeg Főkor
mányzó ur ingyen kiosztás régéit 1000 lat keleti selyembogártojást kegyes
kedett az egylet rendelkezésére fölajánlani. A k i tehát tenyésztésre ez ingyen 
tojásból kapni óhajt, jelentse magát a M. Gazd. Egyesület titoknok! hivata
lánál Pesten a Köztelken, az illető község elöljáráságtól bizonyítványt hoz
ván vagy küldvén az iránt, hogy a kívánt mennyiséget valósággal saját 
tenyésztésre szándékozik használni s megígéri, hogy az eredményről a 
titoknoki hivatalt majdan értesíteni fogja. A falusi tanitóknak elsősé
gük van a tojás kiosztásánál. A selyembogár-tenyésztésben még ujon 
ezoknak tájékozás végett j ó lesz tudni, hogy egy jó l készített eperfasövény 
minden folyó ölétől nyerhetni 20 font levelet; egy féltörzsü fa 8-10 éves ko
rában 20 font levelet ad; egy nagy fa 50 fontot. — Továbbá egy lat tojás
ból kikel 15 — 20 ezer hernyó, ezek fölnevelésére 9—10 mázsa eperfalevél 
szükséges. Ez adatok folytán már most könnyen kiszámíthatja akárki is, 
hogy a selyembogár tojásból hány latra vagy egy lat hányad részére lesz 
szüksége, ha létező szederfái után kiszámítja, mennyit bir fölnevelni. — Jó 
lesz még följegyezni, miszerint az egy lat tojásból nyert hernyó, mikor leg
nagyobb, 200 négyszeg láb téren fér el. Ez adat folytán tehát azt is ki lehet 
számitni, hogy mekkora helyre lesz szüksége valakinek azon tojás mennyi
ség folytán, melyet megrendel. — Végül ide irjuk, hogy szerencsés körül
mények közt egy lat tojás után beköti magát 15 ezer s ebből , 300 darab 
nyers gubót véve egy fontra, lesz egy lat tojás után 50 font selyemgubó. 

Közintézetek, egyletek . 

A (-1 magyar Kertészeti társulatnak) e hó 11-ig volt bejelentett 1985 
rendes tagja által alapitványban 7820 ft., éves jövedelmekben pedig 5955 ft. 
pengő pénz biztosítva. 

© {Dr. Fischhof hidegcizgyógyintézetében), melynek egykor rajzát és 
bővebb leírását is közöltük, s Pesten a városerdői Hermina-mezőn van, 
a lefolyt 1859-ki évben 44 beteg volt gyógyítás alatt, és pedig 36 férfi és 8 
nő. A betegek közöl 26 teljesen kigyógyult, 8 lényegesen megjavult, 2 siker 
nélkül gyógyittatott, 8 pedig az esztendő végével is gyógyitás alatt maradt. 

© (A debreczeni kereskedelmi s iparkamra IS58 ik éri zárszámadása.) 
A bevétel 1858-ban 5064 ft. 59 kr., a kiadás 3158 ft. 8 6 2

 4 kr., pénztárma
radék az év végével 1905 ft. 72 kr. 



M i ú j s á g ? 

+ (Az ungvári községtanács,) mint a „ P . N."-nak irják, közelebb elha
tározta folyamodást nyújtani be 0 Felségéhez a végett, hogy az ottani gy in
na aiumba tannyelvül a magyar nyelv hozass ék be. 

+ {A Tinódi-ünnepet) a zenede, mint értesülünk, nem tarthatja meg, 
miután annak megölése fölfügge»ztetctt. 

-4- (Magyar dráma orosz nyelven.) A „ M S."-ban olvassuk, hogy Kis
faludy Sándor „Hunyady János" czimű drámáját egyik legjelesebb orosz 
költő neje, ki született magyar, orosz nyelvre fordította. A jeles honleány 
irodalmunk több kitűnő művének átfordítását is megígérte. 

— (Egressy szerződtetésének ügye.) A z Egressy által szerkesztett szin
házi lap szerkesztői üzenetei közt olvassuk a következő, Egressy szerződteté
sére vonatkozó sorokat : „Nagybányára. — — A z én szini pályámat illető
leg, ön szives óhajtása alig fog egyhamar teljesedésbe menni, mert a nemzeti 
szinház drámai személyzete a jövő évre már össze van állítva: a szerződteté
sek, ugy hallom, befejezvék; s én — ? — mi tagadás benne, úgyis kitudó
dik, — én nekik nem kellek. Vendégszerepelni meghívtak, hanem a „ven-
dégmarasztás" a házigazdáknak eszök agában sincs. Mit se teszi Én már sok 
Comitét túléltem, s azt hiszem, hogy tul fogom élni mostani ellenségeimet 
is. A tényállás következő : A napokban Comitégyülés volt , mely
ben a jövő évi költségvetésről tanácskoztam. Ez alkalommal a nemzeti szin
ház igazgatói, gróf Ráday Gedeon és Vezerle János urak kijelentették, hogy 
velem újra szerződni kivannak. A Comité erre azt felelte, hogy ebbe semmi 
esetre sem egyezik. S ez határozattá lőn." Igen kívánatos volna, ha minden 
mendemonda kikerülése végett e sajnos ellenszenv s összeütközés okairól a 
közönség felvilágosittatnék. 

4- (Szigligeti és Szigeti szinműirók), mint a „Magyar Szinházi L a p " 
irja, elhatározták, hogy ezentúl színmüveikért a műkedvelő társulatoktól 
maguknak semmi szerzői dijilletéket nem kivannak, hanem azt igénylik, hogy 
előadott műveik bruttó jövedelmének tiz százalékát az illetők a n. szinházi 
nyugdíjintézetnek adják, ha különben az előadásnak jótékony czélja nem a 
szinház lenne. 

4- (Sckodelné ezüstsarlója.) Azon régebben rebesgetett s lapunkban is 
emiitett hir, hogy Schodelné tisztelői e sarlót aláírás utján a nemzeti Múzeum 
számára meg akarják venni, mint a Múzeumból értesülünk, moat csakugyan 
teljesült. Ugyanis Egressy Sámuel ur a kérdéses sarlót, levél kíséretében a 
múzeumi igazgatónak beküldötte. Ezen becses ereklye ezüstből készült és 
meg van aranyozva, s köröskörül, valamint markolatja 209 kisebb nagyobb, 
leginkább honi ékkövekkel kirakva. A sarlón e szavak vannak bevésve : 
„Pozsony 1840. tél hó 4-kén emlékül. A z országgyűlési ifjúság." Kivül a vö
rös tokon pedig ez olvasható : „Emlék Schodel Rozáliának „Norma" alkal
mával." A sarló utolsó tulajdonosa n művésznő fia vol t , kitől aláirás utján 
megszereztetvén, most a nemzet birtoka. 

+ (Dallos Ggula hazánkfia) a nemzeti szinházi épület egyik termében 
ingyen-órákat ad az angol nyelvből irók és művészek számára. 

4- (Kazinczy-ptpereczikkek.) A bécsiek is megemlékeztek hazánk azon 
nagy halottjáról, kinek százados születésnapját eddigelé 105 helyen ünnepel
ték meg. E megemlékezés abból áll, hogy sok női pipereczikket s ékszert 
Kazinczynkról neveztek el. 

4- (Magyar szinészeti statistika.) A „szinházi lap" következő érdekes 
adatokat közöl : A vidéki magyar színigazgatók száma 26 és 16 közt válto
zik. E pillanatban összesen 18 vidéki színtársulat létezik. A magyar színé
szek összes számát igen bajos megtudni. Mult évben Havi társulatának drá
mai, operai és tánczszemélyzete állott összesen 64 tagból, ezek közt 29 nő, 
:».*» férfi. Ehhez járul még a zenekari és szolgálati személyzet. Latabár társu
lata 1858-ban 34, Molnáré 40, Pázmánó 40, Szabóé 34, tagból állt. Ez öt 
társulat összes létszáma 212, melyből 84 nő és 128 férfi. Ha a többi társulat 
személyzetét egyenkint 20 tagra teszszük, ezek összege lenne 280. Ezt ösz-
szeadva a fönebbi négy társulat létszámával (Latabáré feloszlott), lenne az 
eredmény 458. Hozzávetőleg ez volna az Összes vidéki színészet létszáma. — 
A pesti nemzeti színháznak 1858-ban volt 104 tagja (50 nő, 54 férfi), nem 
számítva ide a zenekart, sem a gazdasági és szolgálati személyzetet. E sze
rint az összes magyar szinészet létszáma lenne 536 tag, kiknek egy harma
dát nők, két harmadát férfiak teszik. 

4- (Molnár György színigazgató) társulatával húsvétra Pozsonyba szán
dékozik, hogy ott egy nagyobb vendfgjátéki cyclust adjon. E czélból már 
szerződött is az ottani német szinház igazgatóságával. 

© (A romban heverő pesti német szinház) végre ki fog emelkedni mos
tani dísztelen romjaiból. Ugyanis a város a harminczadépületi házhelyek 
közöl hármat, u. m. egyet a pesti kereskedelmi banknak 113,880 ft.20 kron, 
egyet Eisele Antal urnák 58,213 ft. 20 kron s egyet Lika Anast. urnák 
88,800 fton eladott. Ez összeghez hozzáértve a még eladatlan álló 70,000 ftra 
becsült negyedik házhely árát s az ez építésre már készen álló alapot, 
430,369 fttal rendelkezhetik. Az épület helyreállítása 4—500 ezer forintot 
vesz igénybe; a tervet már felterjesztették, s az, kétségkívül a lehető legrö
videbb idő alatt megnyeri a helybenhagyást. — Kilátásunk van arra, hogy 
kevés idő múlva a város legszebb részét undokitó romok helyébe nagyszerű 
uj épület fog emelkedni. M é g talán többször is meg fogunk emlékezni e 
tárgyról. A z a kérdés : mi lesz előbb készen, a német szinházi épület, vagy 
az Akadémia palotája? 

+ (A magyar ruha viselése Bécsben) napról napra jobban terjed. Nem
csak az ottani magyarokon látni attilát, budát, sarkantyús csizmát stb., de 
más nemzetbeliek is viselik. 

— (Gyorskocsizás.) A budai cs. k. helytartóság egyetértésben a postai 
igazgatósággal, Schadutz Péter urnák engedélyt adott egy gyorskocsizás 
létesítésére Pest—Gyöngyös— Eger közt. Ezen gyorskocsi-járatok f. é. már
czius elsején veszik kezdetüket, kitünőleg szép és kényelmes kocáikkal j ó l 
szerszámozott, kitünőleg erős és gyors lovakkal. Ezen vállalat személy- és 
málhaszállitásra czélszerüen berendezve, azt kellő biztosítás mellett jutá
nyos dijakért teljesiti. 

© (Kenyér szükség.) A mult nyári ár viz következtében terméseiktől 
megfosztott Temes- és Bégavölgyi helységek, de számos más vidéki román 
faluk is, már kölcsön vett kenyérrel tengődnek, vásárolván 3—400 mérőn
kint a kukoriczát és kétszerest a kereskedőktől s földbirtokosoktól, azt maj
dan az uj termésből visszapótlandók, miről a hatóság kezeskedik, mely értük 
jót állt. E szükségben szenvedő községek az adó tekintetében is könnyebb
séget nyertek. — Mi j ó volna most, ha e községek takarékmagtárral lámá
nak! — E körülmény is eléggé ösztönző lehet, hogy a községek takarékmag
tárakat alapítsanak, melyből szükség idején olcsó gabonával elláthassák 
magukat. 

— (Viz- és tüzellenes (énymáz.) Figyelmeztetni kívánjuk erre az épitő 
közönséget, annyival inkább, n ert a találmány uj és magyar. A feltaláló egy 
borsodi derék hazánkfia, kitől e tárgyra nézve a következő felvilágosítást 
kaptuk. Ezen „viz és tüzellenes fénymáz" szükségtelenné tesz minden vako
lást: s alegvakitóbb fehérségtől kezdve bármely tetszés szerinti vagy vegyes 
színekben alkalmazható. Kiállítási ára • ölenkint 1 ft. — 1 ft. 12 kr. pp. 
Mint tudósitónk állítja, e fénymáz örök időkig eltart, vizzel és tűzzel daczol 
8 kezelése oly kevés időt vesz igénybe, hogy majdnem azon pillanatban van 
készen a falak fény mázolása, midőn az épület. Továbbá az semmi piszkot 
nem fog, s mosni lehet a nélkül, hogy akár színeinek, akár tartósságának 
ártanánk. A feltaláló különösen azon építőmester uraknak kívánja e fénymást 
figyelmükbe ajánlani, kik az Akadenia palotájára vállalkoznak, mert ő ott 
szeretné azt mindenekfelett igénybe vetetni. Különben találmányával, legfő-
lebb két hónap múlva, a külföldre szándékozik utazni. 

— B.-Csabáról irják január 29-ről : A Kazinczy-alapitvány csakugyan 
létrejött. Jan. 3-án tartott kaszinói közgyűlésünkön az alapítványi tőkének 
kamatját a magyar nyelv tanulásában magát legjobbnak kitüntetett tótajku 
tanulógyermek fogja valláskülönbség nélkül húzni jutalmul. Ezen Kazinczy-
alapitvány máris közel 400 ftnyi tőkének örvend. A z t már írták e lapok, 
hogy ezen alkalommal a magyar Akadémia épülete jővén szóba, lelkes és 
buzditó szavak folytán ez ügyet az egyetemes közönség magaévé levén, oly 
lelkesedéssel karolta fel , hogy tüstént megindult az adakozás s pár nap 
alatt 500 ft. küldetett fel Pestre. S ha ezekután még azt hozzuk fel, hogy 
kaszinónk ez évre minden magyar lapra előfizetett, kivévén egyet, mely ne
künk nem kell, s 200 ftot utalványozott a legjobb irodalmi termékek meg
hozatalára, akkor bizton elmondhatjuk, hogy ezek mind örvendetes jelenségei 
városunk hazafias érzületének. — A január 25-iki dalidónk a szó teljes értel
mében nemzeties v o l t , a mennyiben ide férfiak és nők csupán magyar ruhá
ban jelentek meg. A deli hölgyek egytől-egyig ragyogó pártákkal, tökötök
kel s mellderekakkal ékeskedtek. A terem falain kitűnőbb íróink arczképei 
diszlettek megkoszorúzva; kár, hogy a rosz utak miatt vidékről többen meg 
nem jelenhettek. — H. A. 

+ (Az öreg Dumas,) ki a telet Olaszországban tölti, közelebb Garibaldi 
élettörténetét fogja megírni. Ehhez az adatokat maga a hirea tábornok szol
gáltatja. 

4- (Föld-elsülyedés.) A genfi kantonban Arciers községben egy gesz
tenyefákkal beültetett térség közelebb elsülyedt s helyén gyönyörű tó kelet
kezett, mely oly mély, hogy az elsülyedt fák nem látszanak ki belőle. A tó 
fölösleges vize egy szintén ekkor támadt patakon fut le. 

4 ('1 debreczeni szinház ügye) csak nem akar előrehaladni, s mig annak 
élére valamely magántársulat nem áll, irja egy debreczeni, a d d i g nem is lesz 
belőle semmi. De l<n e czélra társulat alakulna, s azt a városi elöljáróság is 
lehető módon gyámolitaná, a k k o r pár év alatt lenne színháza Debreczennek. 

— (Felhivás a színészekhez.) Alulirt felszólít minden vidéki j e l eBb s z í 

nészeket, színésznőket, kardalnok, kardalnoknőket, k i k hozzá szándékozván 
szerződni a nyári időszakra, melyet nagyobbrészt Bécsben és Sopronban töl-
tend, föltételeiket bérmentes leveleikkel elvárja mart. 10-ig. — G y ő r , feb
ruár 16-án 1860. — Hidasi Elek, színigazgató. 

— (Háta-nyilatkozat.) Az 1860-ik év reám szomorúan virradott, — 
Házam leégvén, télnek idején csaknem szabad ég alatt maradtam. Ezen szo
morú helyzetemben mint vigasztalás angyala keresett meg az újév 1-ső reg
gelén tiszt. Fülöp Mihály helybeli ref. segédlelkész ur. Majd lépéseket tett 
felsegélésemre, az ige testté vált, a mennyiben a miskolczi polgáregyleti ta
gok közt alig egy rövid hét alatt számomra 168 a. é. forintot gyűjtött, mely 
nemes buzgalmáért vegye hálás köszönetemet. — Szives köszönetemet nyil
vánítom a miskolczi polgáregylet tagjainak, kik megkárosult tagtársuk irá
nyában baráti részvétüket kitüntették. Ugyszinte fogadja meleg hálámat az 
átalános Magyar tüzkárbiztositó-társulat is. mely a biztosító összeget időha
ladék nélkül megküldeni szíveskedett. — Miskolci, febr. 11. — Éles Lajos. 

4 (Halálozás.) Hubenai Ferencz, nemzeti színházunk egyik régi derék 
tagja, folyó hó 11-én éjjel elhunyt. Ó nem volt nagy művész, de a kisebb 
komikai szerepekben sok eredetiséget és buzgalmat tanusitott. „Stuczl i" 
, Szellemű" s hasonló szerepeire soká fog visszaemlékezni a vasárnapi kö
zönség. A z 59 éves agg színészt épen nyugalomba akarták helyezni, midőn a 
halál örök nyugalmat készitett számára. Áldás porairal 

4 - (Arndt Móricz Ernő,) a németek hires hazafias költője, folyó év! j a . 
nuár 29-én 91 éves korában Bonnban meghalt. 



Szinház i napló* 
Péntek, febr. 10. „Parlagi Jancsi." Népszínmű 3 felv. Ujon átdolgozta 

Szentpétery Zsigmond. E bé t folytán már ez a második népszinmü köz
napon. 

Szombat, febr. 11. Stéger ur föllépteül, uj szereposztással, először : 
„Benrenuto Cellini." Eredeti regényes vigopera 3 felv. Zenéjét szerzé 
(a színlap szerint % * ) Kern Leo. E dalművet csak annyiban lehet eredetinek 
nevezni, a mennyiben szerzője hazánkfia; egyébiránt szép zenetehetséget 
tanusit. A dalmű érdekességét nagyban emelte Hollósy-L.-né és Stéger mű
vészi szép éneke. Mind az előadásra, mind a kiállításra nagy gond volt 
fordítva. 

Vasárnap, febr. 12. Rétiig Mihály első fö l lépteül : „Két pisztoly." Ere
deti népszinmü 3 szakaszban, Szigligetitől. Réthy ezúttal egyik legeredetibb 
szerepében lépett föl ; az ő „Piros Pistáját" most is oly érdekeltséggel néz
ték, mintha először adta volna, de nem oly kedvvel, mint régenten, mert 
bizony — mi tűrés tagadás! — e szerep s az egész börtönjelenet ma már, a 
mint ezt sokszor elmondták mások, valóban kellemetlen hatást okoz. A kö
zönség szívesen fogadta egykori kedvenczét, s tapsokkal és koszorúval tisz
telte meg. A szinház egészen megtelt. 

Hétfő, febr. 13. „Róbert és Bertrám." Ballet 3 felv. Előlegesen „ H u 
nyady Lászlót" hirdették, de nem tudni, miért, elmaradt. 

Kedd, febr. 14. „Zsidónő." Opera 5 felv. Zenéjét szerzé Halecy. 
Szerda, febr. 15.,,Benrenuto Cellini." Eredeti regényes vigopera 3 felv. 

Zenéjét szerzé % * . 
Csütörtök, febr. 16. Komlóssy-Köcérné javára, uj szereposztással, elő

ször : „Donna Diana." Vigjáték 5 felv. Irta D. Moretto, forditotta Fáncsy 
Lajos. A z est egyik érdekessége az volt, hogy Komlóssy-K.-né lépett föl, 
kihez (jutalomjátékain kivül) csak nagyon ritkán van szerencsénk. — Csak 
azért mondjuk ezt, mert igaz, a mert sajnáljuk, hogy igaz. 

Szerkesztő i mondaniva ló . 
4934. Ungvár. B. G. Az életrajz nemsokára mulhatlanu! következni forr. \ kép 

elkészültét minden pereiben várjuk A többi holmiét van adva a szomszéd műhelybe; ott 
majd feldolgozzák. 

4935. Bérs. II éa B. A czikk, melyről azt mondják önök, hogy „gondolkodást 
igénylő és még most nem közérdekű," nagyon birja tetszésünket a ha tapasztalásokon 
okult, tapintatunk nem csal, közönségünk legnagyobb részénél is kellő méltánylatban fog 
részesülni. Nem kell többé azt hinni, hogy itt csak felületes, Üres hirlapi fecsegéseknek 
van keleté; az élet és művészet komoly érdekeinek itt oly közönsége keletkezett már, 
mely ügyeimet s tiszteletet érdemel s melyre — számítani lehet. A tárgyak, melyekről 
lapunkban szólni akarunk, lehetnek sőt legyenek is minél komolyabbak; csak a modortői 
az előadástól ki vaujuk meg, hogy az legyen népszerű. Ez a mi igyekezetünk, ez a mi 
titkunk — bár minél több követőnk, versenytársunk akadna! — Köszönjük a küldeményt; 
bár mielébb közölhetnők! 

4936. Egy volt tüzértiszt. A névjegyzéket örömmel vettük s azonnal átadtuk az 
illető helyen; mint hiszszük, a kívánt eredmény fogja követni. A levél többi része meg 
van pendítve lapunkban; a kiket illet, figyelemmel kisérendik az ajánlatot. Szükség esetében 
szívesen tndősitandjuk önt. Az ön által ajánlott lakk-műszavak az eddig más oldalról ve
lünk közlöttekkel sokban megegyeznek, s e szerint ezek lennének az egyea alakok nevei : 
király, vezér, lövész (futár), huszár, tüzér (vagy üteg, a bástya helyett) és csatár (gya
log); továbbá roham! (sakk), végroham! (sakk-mat.) A vég megállapodásig közöljük eze
ket is az illetőknek tudomásai; addig magmaradunk az általunk eddig elfogadott elneve
zések mellett. 

4937. Mikefalva. B. A. A magyar divatra vonatkozó számos felszólalást kaptnnk 
az ország különböző vidékeiről. Szándékunk, e hangokat összeállítva, külön csikkben 
elmondatni. A farsang multával a fényűzési panaszra bizonyosan kevesebb ok leaz. 

4938. Pécs. E. Ferencz. Nem értjük a levelet. Mi ön nejéről egy szót sem hallot
tnak még ez életben, s Terézia asszonyt soha nem ..köröztettük". Alkalmasint a hiva
talos „Budapesti Hírlap"-ot keresi ön. De az másutt készül; vagy a czimboritékot tévesz
tette el ön ? Itt nagyon ártatlanok vagyunk az effélékben, 

4939. Baranyavár. Biz azt most már erőteljesebben, tartalmasabban újra kellene 
tán dolgozni. Ránk nőtt az idő. 
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tér. * ) 
— Aján la t . E lapok mult számában közlött felhívásra tudatom, hogy 

a Vasárnapi Újságnak 1854-dik évi egy teljes számú példányával, — (lágy 
fedélbe kötve s minden mocsoktól menten), beleszámítva a postai költséget, 
6 uj forintért szivesen szolgálhatok. — Debreczen, február 14. Harsángi Jó
zsef asztalosmester. (Mester-utcza 1373. szám.) 

*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelős
séget a Szerk. 

S A K K J Á T É K . 
t - i k sí. játszma. — P O R T I U S után köz l i P h i l o s c a o c o ( G á r d o n y b ó l ) . 

Egy kis mulatságos csatározást köztünk ma, mely elég tanulságos is. Már jó ideje, 
hogy egy derék lelkész, falujában sakk-társulatot alakított, hogy a kártya urodalmát kes
kenyebb határok közé szorítsa. Ezt nem régiben egy Báró ur szerencséltette látogatá
sával. Szerencsétlenségre a legerősebb játékos, a molnár, búzát vásárolni járt, de min
den órán várták haza. Ez alatt a Báró ur szörnyen dühöngött a társulatban, leverte 
amúgy könyedén a tanítót, bírót, magát a lelkészt is, ki, mivel épen haza hívták, kényte
len volt kedves nyáját, a vérengző, telhetetlen farkas körmei közt hagyni. A szomorú 
pásztorra otthon ölelő karokkal várt egy régi barátja. Molnár karmester ur Pestről, ki 
épen akkor érkezett meg. Alig hallotta ez a szörnyű vereséget, azonnal sietett a társu
latba, hogy boszut álljon a szülőföldén elkövetett meggyalázásért. A Báró ur épen né
hány fiatal embert figyelmeztetett a gyalogság fontos jelentőségére, s a belépő karmester
ben, kit ő a molnárnak gondolt, egy uj harcz-áldozatot vélt megpillantani. 

Báró : Abá, itt jó a molnár, ugy-e ? 
K a r m e s t e r : Igen is én Molnár vagyok, és nagyon örülnék rajta, ha Báró ur 

szíveskednék velem egy sakk-csatába ereszkedni. 
Báró : Oh örömest, örömest, még is szép öntől, hogy megjött. Üljön le, s húzzon. 

A csata, melyben a karmester czifránál czifrább húzásokkal iparkodott a Bárót jégre 
vinni, ennek különféle észrevételekre, kifakadásokra szolgáltatott alkalmat. 

V i l á g o s (Karmester ) . S ö t é t (Báró) . 
1) H b 1 — c 3 1) e 7 — e 5 

itt a báró mosolygott : 
2) H g 1 — f 3 

Báró : Ej mit akar azokkal a Huszárokkal? az én gyalogjaim azokat megtámad
ják, visszanyomják, és az ön játéka, előbb mintsem gondolná, el van vesztve. Csak a gya
logsággal előre. 2) d 7 — d 6 

Karmes ter : Majd lesz még arra elég idő. 
3) d 2 — d 4 3 ) H b 8 - c 6 
4) d 4 — d 5 

Báró : Az mind jó volna, csak aztán gyalogját eléggé fedezhetné, de abból semmi 
sem lesz, mert — mint mindjárt láthatja — tulajdon Huszárjai útjában állanak. 

4) H c 6 — e 7 
5) e 2 — e 4 5) f 7 — f 5 
6) F c 1 — g 5 

Báró : Az már megint rosz húzás, vagy el kell a Kutárt'cserélni, vagy visszahú
zódni. Mind a két esetben, az én játékom, ön kárára, kifejlődik. 

6) h 7 - h 6 
7) F g 5 — h 4 

Báró : Ugy bizony, még a Futárja is elvész. Vegye vissza azt a húzást. 
Karmes ter : Soha sem szoktam húzást visszavenni. 
Báró : Kevélyen hangzik; de szépen. 

7) g 7 - g 5 
8) H f 3 - e 5 : 

Báró : Különös vak eset 1 tudja ön, hogy ha én most a Futárt elütöm, három hú
zásra mat vagyok. 

Karmester : Oh igen, egyéb nem kell hozzá, mint hogy a Vezér h 5-re sakkot 
adjon. 

Báró . M é g sem játszik ön oly roszul mint eleinte gondolám; egyébiránt azzal a 
húzással sem megy ám semmire, s ön a csatát menthetlenül el fogja veszteni. A Huszárt 
természetesen levágom. 8) d 6 — e ő : 

9 ) V d l - h 5 + 9) K e 8 — d 7 
10) F h 4 — g 5 : 

Báró : Igen, ha mindjárt ütné az ember. 
10) F f 8 — g 7 

l l ) F f l - b o + 11) K d 7 — d 6 
12) F g b - e 3 

Báró : Hátrább, hátrább a futárral. 
12) f 5 - f 4 

13) F e 3 — f 4 : 
Báró : Ugyan mire való ugy elvesztegetni tisztjeit ? 

13) e 6 — f 4 : 
14) e 4 - e 5 + 

Báró (hosszas gondolkozás után) : Különös vak eset! én a gyalogot a Futóval 
el nem vehetem. Megmondjam miért ? Ön a Huszárral e 4-re -4- adna, nekem d 5-öt el 
kellene vennem, erre ön a Bástyával -f- ad és a Vezéremet elfogja, de én a Királyival me
gyek, s igy minden veszedelmen kivül vagyok. 

14) K d 6 — c 5 
15) H c 3 — a 4 + 15) K c 5 — b ö : 
16) V h 5 - e 2 -f. 

Báró (hosszas gondolkozás után) : Talán csak nem képzeli ön, hogy engem itt 
mattá test? a dühöngésnek majd nemsokára vége szakad, bátran mehetnék a 5-re ia, de 
el is vehetem minden veszély nélkül. 16) K b 5 — .1 1 • 

17) V e 2 — c 4 - f 17) K a 4 — a 5 
18) b 2 — b 4 4- 18) K a 5 — a 4 
19) V c 4 - h 3 -f- i'.' 1 K a l I, :, 
20) a 2 — a 4 - f 20) K b ö — b 6 
21) » 4 - a 5 + 2 1 ) K b 6 — b 5 
22) c 2 — c 4 -f- 22) K b 5 — a 6 
23) b 4 — b 5 4: 

Báró : Hála az égnek! hogy valahára vége van ennek a játéknak, mert 
szörnyű főfájásom van. 

Ebből az a tanulság: 1-ör hogy az ellenfelet soha sem kell lenézni, kevésre becsülni, 
2-or hogy a sakkjátszó soha se mondja, legyen bár igaz, vagy nem, hogy fá j a fej e. 

— Ilöv id értesítés. Eddig közlött feladványainkra számos megfejtés küldetik be. 
Azon számban, melyben egy-egy feladvány megfejtését közlendjük, adjuk majd az egyes 
megfejtők neveit is. 

T A R T A L O M . 
Macaulay (arczkép). — Thuri György. Ballada. Fejes I. — Régi római polgárok 

jellemvonásai L — Gödöllői kastély (képpel). — Vázlatok a magyar viselet történetéből 
(folyt., képp.) V i z k e l e t y B. — Az időjárásról, jelesen Herachell szabályairól. Brassai . 
— Török történetírók I. Közli V á m b é r i . — Tárház : Kakas Márton levele 120. Iroda
lom és művészet. Farsangi hirek. Vizbefiiltak életrehozása. A magy. Akadémia palotája. 
Közintézetek. Szinházi napló. Szerk. mondanivaló. Heti naptár. Nyílt tér. Sakkjáték. ' 

Felelős szerkesztő : P á k h Albe r t (lak. uri-utcza 12. sz.) 

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Laaderer és Heckenast, egyetem-utcza 4. szám alatt Pesté n 1860. 



Vasárnapi Újság 8-ik számához 1 8 6 0 . 

Jelentés a Kaz inczy -a lap i tvanyré l . 
(Folytatás. — Az első közlés a Vasárnapi Újság 5-ik száma mellett. 

X X X I V . Kern Jakab ur által Pestről : Pesti Lloyü társulat 50 forint, 
Pester L loyd szerkesztősége 50 forint, Pollák Márk, nagykereskedő 25 ft, 
Kern Jakab, nngykeresk. 20 ft, Kern S. E. és fiai 20 ft, Keusz Károly 20 
ft, Spitzer Gerson 20 ft, Bautngarten Fülöp 20 ft, D . Herzfelder és fiai 15 
ft, Joachim Mandl és fiai 15 ft, Bergel Lajos 10 ft, Adam Adler és fia 10 
ft, Baumgarten Izsák és fia 25 ft, Rosenfeld Jakab 5 ft, Eigner Simon 5 ft, I Búzás Pál 3 fc, Kiss András 1 ft, összesen 22 ft 

Gergely csormai premontr. kanonok 5 ft, Badicz Imre 3 ft, László Antal 
kápl. 2 ft, Simon Vincze premonstr. 5 ft, Ostffy István 3 ft, Horváth Károly 
2 ft, Magety Alajos 1 ft, Sándorit. testvérek 4 ft. Laky Demeter premonstr. 
5 ft. összesen 54 ft. 

X L V I . Lugossy József professor ur által: Debreczenből : Tóth Mi
hály 1 ft, Menyhárt János 1 ft, Lngossy József 5 ft, Lengyel Zsigmond 
2 ft, Veres László 1 ft, Osterlamm Ernő 1 it. Szegedi Sándor 1 ft, Félegy
házi Benjámin 1 ft, Révész Imre 3 ft. Gelenczey Pál 1 ft Tóth Ferencz 1 ft. 

Hellsinger Móricz 10 ft, Deutsch Gábriel és fia 15 ft, Steiner H. és Máy 
15 ft, Hirschler Márkus és fia 5 fr, Freibauer Ede5fc, Kunewalder testvérek 
15 ft, Herzl Antal dr. 5 ft, Weisz Ado l f 5 ft. összesen 385 ft. (Éljenek 
derék izraelita honfitársaink, kik a nemzeti eszmék jelentőségét felfogják, a 
a nemzetiség oltára körül velünk kezet fognak!) 

X X X V . ír'r. üaseirffy Emil ur által pótlólag : Gr. Mikó Imre 500 ft. 
X X X V I . Dániel Antal ur által Aradról : B. Aczél Lajos 100 forint, 

Rózsa Péter Ede 5 ft, Biró Kálmán 20 ft, 
S. 10 ft, TavaBzy Antal 10 ft, Matavovezky 10 ft, Czárán János 20 ft. Ta-
kácsy Sándor 10 ft, Markovics Márton 5 ft, Hollaki Gusztáv 5 ft. Ifj. Keller 
József 5 ft. Murányi 10 ft. Hidegh Sándor 5 ft, Andrény Károly 5 ft, Probst 
és Fekete 5 ft, Ring Károly 2* ft, Herrlin? János 2 ft. Poynár Sándor 3 ft, 
Dlatsay Zsigmond 2 ft, Bettelheim testvérek 3 ft, Tifánszky János 1 ft, 
Bisztriczky 2 ft, Mayer Antal 1 ft, Probst Ferdinánd 5 ft, Weiez András 2 
ft, Rotter János 1 ft, Lillin Ferencz 2 ft, Giatz Béla 5 ft, Id. Biró Imre 20 
ft, Rózsa Ferdinánd 10 ft. Czárán Emánuel 10 ft, Brünek Károly 3 ft. Vá
sárhelyi Albertné 10 ft, Purgly János 20 ft, Dániel Antal 10 ft, összesen : 
354 ft. 

X X X V I I . Mélt. báró Kray-Wenkheim Márta asszony által Pozsony
ból : özv. báró Wenkheim Józsefné 25 ft, Gróf Dessewffy Emiiné 15 ft, 
ö z v . Kray Mária bárónő 25 ft, Gr. Pálfy Istvánná 10 ft, Gr . Dessewffy Kál
mánná 15 ft, G r Eszterházy József 10 ft, Ocskay-Zerdahelyi 5 ft, Gr. Hu
nyady Lászlóné 10 ft, Bartal György 10 ft, Bartal Bacsák Vincentia 5 ft, 
Okolicaányi Victorné 5 ft, Dessewffy Marczell 10 ft, Id. gróf Zichy Ferencz 
10 ft. Gr . Cziráky Antalné 10 ft, Gr. Pálffy János 50 ft, összesen : 215 ft. 

X X X V I I I . Főtisztelendő Biró Lássló szathmári kanonok ur által : 
Nóvák Antal 1 ft, K i s z e l j - Tiborcz 1 ft, N . 1 ft, Szabó Antal 1 ft, Szakmáry 
József 1 ft. Farkas Antal tanár 1 ft, N . 1 ft, Kropper József 1 ft. N. mér
nök 1 ft, Bohra Á g o s t 1 ft, Petrovich Antal 1 ft, Biró László 10 ft, össze
sen : 21 ft. 

X X X I X . Lipthay Endre kanonok ur által Esztergámból : Németh 
György nagyprépost 20 forint, B . Fekete Mihály 20 forint, Tóth püspök 
20 ft, Lipthay Endre 10 ft, Kemp Mihály 5 ft, Gr . Forgách 5 ft, Ordódy 
5 ft, Kranz 5 ft, Szabó József 5 ft, Majth Jakab 5 ft, Lipthay Antal 10 ft, 
Schumichrasz Mihály 2 ft, Rudnay Lörincz 3 ft, Meszlényi Gyula 2 ft. Pe
likán 1 ft, Rímeli 1 ft, Fábián János 1 ft, Réh János 1 ft, Köperniczky Ist
ván 1 ft, Blümelhuber Ferencz 1 ft, Miskolczy Márton 1 ft, Tóth József 
pleb. 1 ft, Molnár János pleb. 30 kr. Haiko Gáspár 1 ft. Kollár István 5 ft, 
Bartal 1 ft, Martos Arnold 1 ft, Fister Tiborcz gymn. prof. 1 ft, Vincze 
Viktorin prof. 1 ft, Rónay Béla 1 Ir. Vaszary Domokos 1 ft, Fleischman 
Jenő 1 ft, Hanniker Timóth 1 ft, Stern Pál 1 ft. Ferenczy 2 ft, Szigler Fer
dinánd 1 ft, Fektor gymn. prof. 1 ft, Kovách Ábel 1 ft, Kühn Rajmond 1 ft, 
Gulyás Elek 1 ft, Salgó János kápl. 1 ft. összesen 153 ft, 30 kr. 

X L . Botka Imre ur által Szathmár megyéből : Botka Imre 10 forint, 
Morvay Károly 5 ft, Ujfalussy József 1 ft, Ujfalussy Lajos 1 ft, Radvá-
nyi István 2 ft, Jékey Kálmán 3 ft, Domuhidy Kálmán 2 ft, Kende Lajos 
5 ft, Jékey M ó r 2 ft, Kölcsey Gusztáv 2 ft, Mándi Józse f i ft, Jeney Dániel 
1 ft, K . Csorna József 1 ft, Keresztszeghy Fülöp 1 ft, Vályi János 5 ft, 
Makó Albert 1 ft, Vincze József 1 ft, Cseke A . 30 kr. Hárfás Vincze nép
jegyző 2 ft, Fóris István 1 ft, Moldvay Gáspár 1 ft, Kenyeresy ref. lelkész 
1 ft. Szilágyi Lajos 1 ft, Erdőhegyi Polin 30 kr. Szűcs Idu 20 kr. ö szesen 
50 ft, 80 kr. 

X L I . Waihcim János ur által Budáról : Procopitis 2 forint, Paldt 
József 2 ft, Bors Jótesef 2 ft, Besze Ferencz 5 ft, Reich Sándor 1 It, Tcrzo 
Károly Jenő 1 ft, Borchek József 1 ft, Kimnach 1 ft, Zelenka Lajos 2 ft, 
Szelke J ó z s e f i ft. Szekrényesy 2 ft. Reményi 1 ft, Kosztarovics Miklós 2 ft, 
Jory Ferenez 2 ft, Madarassv Pál Kovács Pál ügyv, 2 ft, Gály Vincze 5 ft, 
15 kr. N. N. 2 ft, Walhcim János 3 ft, 75 kr. Összesen 40 ft. 

X L H , Méltóságos gr. Zichy Jánosné Kray Irma bárónő által: Zichy-
Kray Irma grófnő 50 ft. Gr. Zichy János 50 ft, Jankovieh László 20 ft, Gr . 
Hunyadv János 20 ft. ö szesen 140 ft. 

X L I I I . Bittó Utcán ur által Drávafokról : Vermes György 5 forint, 
Szukováry János 5 forint. Petőcz Etelka 5 ft, B. L , 5 ft. Bittó Lipót 2 ft, 
Imrétly Lipót 5 ft, Csányi Lajo3 1 ft, Rozraatiitcs Károly 1 ft, Békássy J ó 
zsef 1 ft, Godány Istvaú 1 ft, Zathureczky Zsófia 1 fr, WeigI József 1 ft, 
Forster Klek 1 ft. Fazekas István 1 ft. Dacher 50 kr, Duschkán Simon 1 ft, 
Drávafoki reform, egyh <z 1 ft, Drávafoki község 2 ft, Kölgyesy Antal 1 ft, 
Fridii Antal 1 ft, Nagy István 1 ft, Bittó István 7 ft, összesen 50 ft. 

X L I V . Méltóságos Csekonics-Lipthay Leona bárónő által : Csekonics 
János 200 ft. 

X L V . Főtisztelendő Laky Demeter ur által Csornáról : Takács Ignácz 
mihályi plebánoB 5 ft, N. N. 9 ft, Roth Sándor 5 ft, Fiáth Pál 5 ft, Arvay 

X L V 1 I . Dániel Antal ur által Aradról : Hauser Miska bucsuhaugver-
sen vének e czélra szentelt jövedelme 123 ft, Dr. Darányi József 5 ff, össze
sen 128 ft. 

X L V I I I . Sárospatakról: H g Bretzeuheim Ferdinandné, szül. Schwar-
zenberg Carolina hgnő 100 ft, Szentiványi Vincze 20 ft, összesen 120 ft. 

-XI . IX. Lipcsey Imre ur által Tisza-Füredről : L'pcsey Imre 10 forint, 
Balohg István 2 ft, Pajer Antal 2 ft. Kulcsár Pál 2 ft, Lipcsey Péter 2 ft, 

Burdacs Lajos 10 ft, Popovica Kanizsay Károly 2 ft, összesen 20 ft. 
L . Főtisztelendő Dioáld Montán kanonok ur által Bőszt erczebányú-

r ó l : Divald Montán kanonok 5 ft, Hyrnss Mihály az. kereszti plébános 2 
ft. Belházy Imre püsp. titoknok 2 ft, Némcthy Imre titoknok 2 ft, Uhlgárik 
György mérnök 2 ft, Richter István tanár 1 ft, Ujlaky 1 ft. Canynone Sán
dor 1 ft, Ar-chner Antal 1 ft, Nemtsik János gyógyszerész 1 ft, Berger József 
tanár 1 ft, Schindler József ügyvéd 1 ft, Hermán Károly azbiró 1 ft. Bittér 
János 1 ft, Wagner Károly 1 ft, Soltész János bányatiszt 1 ft, Wohland 
József káplán 1 ft, Bobák György káplán 1 ft, Chrastek Mihály tanár 1 ft, 
Dr. Costan Miklós 1 ft. Borsiczky Adol f 1 ft, Munkay József 1 ft, Schwnndt-
ner István tanár 1 ft, Lepényi Márton duborai pleb. 1 ft, Wachtler Kázmér 
beszterczébányai polgármester 1 ft. Nicolay Endre ügyvéd 1 ft, Bányász 
Sámuel főjegyző 1 ft, Szigethy Károly 1 ft, Tilles Ferencz nyitrai foesperee 
2 ft, Ámbrózy Pál uj lebotai lelkész 1 ft, összesen 40 ft.. 

L I . Jagasics Sándor helytartó tannács s cs. megyefinök ur által Esz
tergámból : Jagasics Sándor 20 ft, A z esztergami kasszinó 20 It. Brinkman 
Antal b ft, Havasy Imre 10 fr, Szulyovszky Lajos 5 ft, Kajdacsy Ferencz 
5 ft, Szabó Kálmán 10 ft. Köven István 2 ft, Űjváry István 2 ft, Horváth • 
Károly 2 ft, Gyurkócz^ Ferencz 2 ft, Mekler Ferencz 3 ft, Mayer Antal 1 
ft, Bikoss József 1 ft, Langekker Pál 2 ft. Deazáth József 3 ft, Ács Floris 5 
ft, Mourovich Rezső 5 ft, Pisuth István 5 ft, Gyöngyöay Lajos 3 ft, Várady 
Endre 5 ft, Mozgay Antal 3 ft. Dóezy Károly 1 ft, Lendvay Dénea 1 ft, 
Szegesdy Pál 1 ft, Navratvill Ferencz 1 ti. Guitmao Henrik 1 ft, Kullin-
csics Dezső 3 ft, Petrovics Sándor 1 ft. Kozenberg Ede 1 ft. Schiun Nándor 
1 ft. Margó Emil. 1 fi, 5 kr. Dögler Ferencz 1 ft, Ifj. Feigler János 1 ft, 
Dr. Schwarczel József 3 ft, Forster János G ft, Rédly Gyula ft ft, Schrimpf 
Kálmán 2 ft, 10 kr. Fogt Nándor 2 ft, Feigler Miklós 1 ft, Matu»ek Károly 
2 ft, Palkovics Ignácz 2 ft, Sztaukay 1 ft , Viber Móricz 5 ft, Matyasovszky 
Sándor 4 ft, Zombory Lipót 4 ft. Kakas Ferencz 5 ft. Leffier Mihály 2 ft, 
Maiina János 4 ft, Greff József 5 ft, Dr. Palkovich Károly 2 ft, Leipolder 
József 5 ft, Mezey Dénes 3 ft, Wallfisch Simon 1 ft, Hertel Béla 1 ft, 50 kr. 
Potemkin Ödön 1 ft, Schönvizner László 1 ft, Nagy Imre 1 ft, Kovács Á g o s 
ton 20 ft, Turcsányi Mátyás 2 ft, Kropács Alajos 1 ft, Lövy Jakab 3 ft. 
Szerencsés Mihály 3 ft, Szigler József Károly 1 ft, Lencz Ferencz 1 ft, Pap 
János 3 ft, Adol f Mihály 1 ft, Bischitzki János 2 ft, Pintér Antul 2 ft, Ein-
czinger György 2 ft, Heidenreich Mátyás 1 ft, Trenker Ferencz 5 ft, Huli-
nji Péter 1 ft, Haudinger Ignácz 3 ft, Ileszterényi Junos 5 ft, Kollár Antal 
2 ft, Eggenhofer Tamás 5 ft, Schalkasz Ferencz 1 ft. Vándor József 1 ft, 
Havas István 2 ft, Deininger János 50 kr. Frcy Vilmos 2 ft. Thausz József 
2 ft, Kollár Mihály 10 ft. Tóth József 1 ft, Adámy Alajos 4 ft. Palles István 
3 ft, Horváth József i ft, 50 kr. Máár Gyula 1 ft, 50 kr. Vanke Sándor 2 ft, 
Gandlner Ferencz 5 ft, Magyarly Gyula 1 ft, Heischman Ferencz 3 ft, Mol
nár Pál 5 ft, Kamocsay László 2 ft, Lángh Aladár 2 ft, Liszkay 2 ft, Pász-
tory János 1 ft, Etter Lörincz 5 ft, Héya Imre 5 tt, Takács István 2 ft, Fal-
tin János 1 ft, 5 kr. Wrctovszky György 2 db cs. k. körmöczi arany. Kussik 
Károly 2 ft, Polián János 1 ft, Kiss Mihály 2 ft, Szklenár Márton 1 ft, 
Szombathy Józse f i ft, Köck Lajos 1 ft, Thuránszky József 1 ft, Niedermann 
Károly 1 ft, Nagy János 2 ft, Deininger Ferencz 1 ft, Feigler Sándor 1 ft, 
50 kr. Kéler Károly 1 ft, 20 kr. Reviczky Károly 5 fi, Maurovich Károly 5 
ft. Reviczky Pál 4 ft, Nitter Ferencz 3 ft, Esztergami takarékpénztár 20 ft. 
Korén János 3 ft, Palóczy Tamás 5 ft, Braunsteiner József 1 ft, Dr. Feich-
tinger Sándor 1 ft, Reisz Ferencz 1 ft, Dr. Hoffmann Vilmos 1 ft. Raab Jó 
zsef 1 ft, Gábriel Libor 2 ft, Szegesdy József 1 ft, Szentgály Fenrencz 5 ft, 
Egy whisftársaság 5 ft, 24 kr. Cziglényi Endre 3 ft, Heischmann Flórián 1 
ft, Schleicher József 1 ft, Huher Antal 1 ft. Ulrich Béla 50 kr Magurányi 
József 50 kr. Rudolf Mihály Feiencz 1 ft, Flek Ferencz 1 ft. Lieb J ó z s e f i 
ft, Lieb Mátyás 2 ft, Lovászi István 2 ft. Szegedi Péter 5 ft, Brutsi László 
1 ft, Scbönbeck Mihály 2 ft, ö r e g . Feigler János 1 ft, Sihulszky Rozália 1 
ft. Psribill Béla 1 ft, Vimmer Lajos 4 ft, Vimmer Eerenez 4 ft, Lakner An-
tnl 2 ft, Bakay Ferdinánd 1 ft, Feigler Gusztáv 1 ft.Pósch József 1 ft, Buda 
János 
Endre 

ft, Dr. Kohn 1 ft, Mict 
ft, Virkler Eleonóra 1 

dler József 1 ft, Katin János 2 ft, Virkler 
ft, Burdina Hclen 1 ft, Veisz Jakab 1 ft, 

Valter János 2 ft, Klinda Rezső 2 ft. Jamniczky Miksa 3 fr, Zombory Pál 2 
ft, Somogyi Lajos 1 ft, Heinczinger Imre 1 ft, Álberty Károly 2 ft, Kollernő 
1 ft, Cziglényi Lajoa 1 ft, öaszeeen 472 ft, 14 kr. éa 2 db körmöczi arany. 



LI1. Kun-Szent-Miktósról és vidékéről, beküldve Szász Károly ur által : 
Gr . Nemes János 10 ft, Ifj. Földváry Mihály 8 ft, B. Bernát György 5 ft, 
Bernát Györgyné 2 ft, Bernát Lajos 5 ft, Madarassy 5 ft, Hajós Menyhért 
5 ft, Gulácsi 5 ft, Id, F, M . 5 ft, Baky Ferencz 5 ft, Tóth Ferencz 5 ft, 
Horváth-László 5 ft, Virág Dienes 5 ft, Dr. Técsi 5 ft, Virág Gedeon 0 ft, 
Zááry József 1 db arany, Szász Károlyné 1 db arany. Bibó Károly 1 db 
i:r.inv. í Liiin v Endre 5 ft, Maláta 5 ft, Tóth Márton 5 ft, Farkas János 5 ft, 
Szőke 4 ft. Ifj . Gyenes József 3 ft, Magay Károly 4 ft. Csappó György 
4 ft, Gergei Lajos 3 ft, B*ky Elek 3 ft. Zsoldos Boldizsár 3 ft, Takács János 
3 ft, ö z v . Már Benedekné 3 ft, Koller József 2 ft, Végh György 2 ft, Sza-
lay György 2 ft, Szép Lajos 2 ft, Baky ! Endre 2 ft, Leschitz Mátyás 2 ft, 
Bajnóczi Sándor 2 ft, Hucsera Gusztáv 2 ft, Hakker Rudolf 2 ft, Hakker 
Rozália 2 ft, Hakker Károly 2 ft, Éberl Józsefné 2 ft, Baky Zsuzsanna 2 ft, 
Szuper József 2 ft, Zaary Károly 2 ft, ö z . Szász Károlyné 2 ft, Szász Gyula 
2 ft, Kovács Zsigmond 2 ft, Kudar Ferencz 2 ft, Guba Imre 2 ft, Baky Imre 
alezredes 2 forint. Jósa János 2 forint, Bauer Ignácz 2 forint, Valkai Nina 
2 forint. Csaplár 1 ft, Kálosy Márk 1 ft, Névtelen 1 ft, Kun 1 ft, Pusztafi 
1 ft. E g y valaki 1 ft, Mező István 1 ft, Horváth József 1 ft, Varga Endre 1 
ft. Boros Sándor 1 ft, Jósa Benedek 1 ft, Horváth János 1 ft, Szinkovich 
Pál 1 ft, Sinkovich Mihály 1 ft, Id. Gyenes József 1 ft, Márki Sándor 1 ft, 
Duzmath Pál 1 ft, Abonyi 1 ft, Tóthfalusi József 1 ft, Schiller József 1 ft, 
Bors Károly 1 ft, Végh Sándor 1 ft, Melczer Károly 1 ft, Balogh László 1 
ft, Fuszt Konrád 1 ft, Parragh Bertalan 1 ft, Boros Mihály 1 ft, Pap Zsig
mond 1 ft, Névery Ádám 1 ft, Tóth Zsigmond 1 ft, Guba Mihály 1 ft, Pa-
panek Ignácz 1 ft, Herdi György 1 ft, Tekes Iván 1 ft. Varga Gedeon 1 ft, 
Boros Farkas 1 ft, Lesták Ambrus 1 ft, Séllei G y ö r g y 1 ft, Mesterfi 1 ft, 
É g y valaki 1 ft, Ifjú Aczél Lajos 1 ft. Bankos Károly 1 ft, Földváry Róza 1 
ft, FöldvárinŐ 1 ft, Szondi János 1 ft, Tóth Károly 1 ft, Sárközy Sándor 1 
ft, Bankos István 1 ft, Koczó Ferencz 1 ft, 10 kr, Juhász István 1 ft, M ó 
czár G y ö r g y 1 ft, Patai Pál 1 ft, Tórök Gergely 1 ft, Nemes Antal 1 ft, Ba
log Sándor 1 ft, Gángol Gábor 1 ft, Varga Sándor 1 ft, Reisz Dávid 1 
ft, Bernát András 1 ft, Fleischer Ignácz 1 ft, Tabajdi János 1 ft. Patai Ist
ván 1 ft, Kovács János 1 ft, Szórády Bálint 1 ft, Szappanos Gábor 1 ft, 
Ócsai András 1 ft, Komlósdy Jónás 1 ft, Id. Boros Sándor 1 ft, Bordán La

jo s 1 ft, Bordán János 1 ft, Id. Hajdú Gábor 1 ft, Nemes Lajos 1 It, Kis 
János 1 ft. Bauer Illés 1 ft, Bauer Mózes 1 ft, Tekes András 1 ft, Sz. Pap 
Ferencz 1 ft, Török Ignácz 1 It, ö z v . Gergei Péternő 1 ft, Urházy Ferdi-

'nánd 1 ft. Kerek József 2 ft, Laczházy birtokosság 10 ft, Tóth Sándor 1 ft, 
Csillerv Benő 1 ft, Gere Pál 1 ft, Galambos Antal 1 ft, Vörös János 1 ft, 
Józan István 30 kr, Örsi János 30 kr, Szabó Ferencz 20 kr, Horváth Imre \ 
30 kr, Józan Benő 30 kr, Galambos Gábor 30 kr, Szetsei Máté 10 kr. Bak 
József 20 kr, Oláh János 10 kr, Tóth Imre 10 kr, Tóth Lajos 10 kr, Jakus 
Péter 10 kr, Ifj . Bak István 30 kr, Galambos Lajos 20 kr, Bosentzi János 
20 kr, Bak János 30 kr, Nyiládi Soma 30 kr, Ballá József 10 kr, Királyi 
József 20 kr, Nagy István 10 kr, Valaki 50 kr, Valaki 50 kr, B . K. 40 kr, 
Valaki 30 kr, Valaki 30 kr, V . L . 30 kr, Valaki 30 kr, Szőke Imre 30 kr, 
Burián János 50 kr, Bernát Gábor 50 kr , Juhász József 50 kr, Bernáth 
István 50 kr, Hajdú Imre 50 kr, Pazsith Sándor Imre Mihály 1 ft, 50 kr, 
N . N. 50 kr, Pachlin Mihály 50 kr. Kelemen Gergely 50 kr, Gyenes Sán
dor 50 kr, Bauer Simon 50 kr, Juhász Sámaelné 50 kr, Ócsai Pál 50 kr, 
Jósa Károly 20 kr, Vas András 10 kr, Daiocsa Imre 10 Balog Imre 20 kr, 
Balog Gergely 20 kr, Balog András 20 kr, Baski János 10 kr, Kurucz Gá
bor 30 kr, Weisz Mátyás 50 kr, Ifj, Mező Péter 50 kr, Mező Lajos 40 kr, 
Piróth András 40 kr, Bernáth Ferencz 50 kr, Tormási Sándor 50 kr, G y e 
nes Sándor 40 kr, Zoltai Mihály 40 kr, Svarkai Mátyás 50 kr, Beliczay Má
tyás 40 kr. Jósa István 40 kr, Varga Pál 50 kr, Bernát Ferencz 20 kr , J ó 
zan József 40 kr, Szász Károly Pesten aláirt 10 ftot. összesen 307 ft. és 3 
db. arany. 

L I I I . Méltóságos Babarczy Antal ur által: G r ó f Festetics György 100 
ft, Gr. Széchenyi Pál 25 ft, ö z . Györgyi Horváth Antal 10 ft. Gr. Széche
nyi János 50 ft. Sz. Györgyi Horváth László 10 ft, B . Babarczy Imre alez
redes 5 ft, B. Aichen-Babarczy Izabella 5 ft, Gr . Széchényi Gábor 10 ft, 
Sáncz M. 5 ft, Horváth Amália sz. Chernél 10 ft, G . Nep. János 5 ft, Cher
nél Ignácz és neje 10 ft, Kulcsár István 5 ft, Sebestyén Gábor 1 ft. Hőgyé-
szi Pál 10 ft, Karátson 1 ft, Chernél Lajos 2 ft, Reisch Edvárd 1 ft, Ertl 1 
ft, Vidos 1 ft, Sarlay 1 ft, Chernél Sándor 1 ft. Gr . Széchényi László 5 ft, 
Gr. Széchényi György 5 ft, Ebergényi Sándor 3 ft, Nagy János 5 ft, Nagy 
Károly 3 ft, Neuribrer Antal 2 ft, Dr. Filiczky Tódor 1 ft. Dr. Haubner 2 
ft, Nagy Leopoldina 3 ft, Eőrsi Nagy Sándor 1 ft, Ifj. Gr. Seéchényi Pál 10 
ft, B . Babarczy Brünek Enfemia 5 ft, B . Babarczy Antal 12 ft, Pottyondi 
Ágost 1 ft, Ferenczy István 1 ft, Fábry Károly 1 ft, Pohl Károly 1 ft, Va-
niaz Adol f 5 ft, Péterfy Mihály 1 ft, Gecző Gyula 1 ft, Kis Kálmán 1 ft, 
Kania Ferdinánd 1 ft, Ritter Endre 1 ft, Rosos László 1 ft, Berger Vilmos 
2 ft. M. 1 ft, Tomsicb Bertalan ügyvéd 1 ft, Dr. Szalay Sándor 1 ft, Ull-
mann Sándor 1 ft, Purt Gusztáv 1 ft, Beszedics 1 ft, Pap Károly 1 ft, Neu- \ 
rihrer 1 ft, Kunach 1 ft, Scheller 1 ft, Dr. Holzcr 3 ft. Bíringer Gyula 1 ft, 
Cs'uik K á r o l y i ft, Balásfalvy Orosz Antal Schindler 1 ft, Gyömörey Kristóf i 
1 ft, Szigethy Vilmos 2 ft. Véber József 1 ft. Szomszéd Lipót 1 ft, Gschladt 1 

József 1 ft. Mendel Lajos 2 ft, Dr. Szachs 1 ft, Gludovál 1 ft, Holczmaun 
György 1 ft, Szabó Ferdinánd 1 ft, Vanisz Ignácz 2 ft, Drznischek Ferdi- • 
nand 1 ft, Veszter Gyula 1 ft, Valzer Mihály 1 ft, Szita Kálmán 1 ft, Szabó 
János 1 ft, Névtelen 2 ft. Dömjén Béla 1 ft, Eiszenbartb 2 ft, Cs. 1 ft, Eger-
váxy 1 ft, Lörincz Ferencz 1 ft, Gullnerits 1 ft, André Emil 1 ft, Gr. Festi- I 
ties Elek 5 forint. Kulcsár Lajos 1 forint, Dorneck 1 forint, Handler 1 ft, 

: Mansperger Frigyes 1 ft, Dr. Kolosi Ferencz 1 ft, Löeszl Pül 2 ft. Kugler 
, 1 ft, Pesty 1 ft, Zettl 1 ft, Hőgyészi Béla 1 ft, Klauzer Károly 1 ft, E . La-
i jos 1 ft, Ruprecht József 1 ft. Némethy Imre 1 ft, Ofner 1 ft, Perger Ká-
, roly 1 ft, Binder Károly 1 ft. Bús János 1 ft, Ráth 1 ft, André Frigyes 1 ft, 
, Kroösz József 1 ft, Thánhoffer György 1 ft, Saly Alajos 1 ft, Saly Gábor 1 
i ft, Sohár Viktor 1 ft, Kopetzky Ferencz 1 ft, Bors Ignácz 1 ft, Ungar Fe-
, rencz 1 ft, Hartner János 1 ft, L . Pitzing József 1 ft, Peöcz József 1 ft, 
' Pirkheim Tini 1 ft, Pákozdy Ignácz 1 ft, Soos János 2 ft, A sopronyi evang. 
i főtanoda tanári kara 23 ft, Gr . Széchényi István összes gazdasági tisztsége 

15 ft, Szerdahelyi 2 ft, Összesen : 470 ft. 
, L I V . Főt. Nagy János ur által Szombathelyt : Ernuszt Imre 50 forint, 
• Ernuszt Sándor 50 frt, Ernuszt Kelemen 100 frt, N. N. 20 ft, Zárka Sán-
, dor 10 ft, Polányi Mária 2 ft, ö z v . Márffy ezredesnő 5 ft, Seper Lajos 1 ft, 
i Hetyey 2 ft, TeBzáry József 1 ft, B . L . 8 ft, Dr. Goldschmith 2 ft, Hodas 1 
! ft, Gothard István 10 ft, Ehrenhofler 1 ft, Gothard Istvánné 3 ft, egy valaki 
l 2 ft, Uzsay Á g . 2 ft, Mayer Péter 2 ft, Ihász Silbert 2 ft, Kiss Lajos 2 ft, 
i Nagy János 5 ft, Sailer Ármin 2 ft, Illés Márton 1 ft 5 kr. Siraka Gábor 2 

ft, S. M. 2 ft, Bajáky Gyula 1 ft, Gönczy István 2 ft, N. 2 ft, Krancz István 
i 5 ft, 15 kr. Szaniszló József 5 ft, Busics Pál 2 ft, Nigsty József 1 ft, L ipo-

vics 5 ft, 15 kr. Csendes Péter 3 ft, Szegedy Sándor 20 ft, Kőszeghy Szi-
lárdka 1 ft, 5 kr. Németh József 2 ft, Seffer Ignácz Koltából 2 ft, Farkas 
József 1 ft, Ádámecz Kálmán Péterfáról 1 ft, Rohás Lajos Fehérvárról 1 ft, 
R . M. Koltából 1 ft, A . J. 1 ft, Szabadfi 1 ft, 5 kr. Takáts István 1 ft, Mi-
cheller Ferencz 1 ft. — A szombathelyi polgárok közöl : Kanáts J., asztalos 
5 ft, T . J. 20 kr. F . N. 10 kr. Ifj. Hatits József 20 ft. Krausz József 20 kr. 
ö r e g . Zanáthy, számtartó 50 kr. Ifj. Bassány Imre 50 kr. Öreg. Matics Imre 
30 kr. Ifj. Czigler Ferdinánd 20 kr. Rajczi István 30 kr. Bokor Ferencz, la
katos 30 kr. Kontz József 20 kr. Mészáros Mihály 30 kr. Kajbinger Mihály 
10 kr. Ifj. Bassanyi Mihály 20 kr. Nedvich 10 kr. Pick Ignácz 30 kr. Rum-
peltes Ádám 30 kr. Grünwald J. 30 kr. Grünwald Emánuel 20 kr. Kápli 
Antal 10 kr. Ifj. Bisits József 20 kr. Tyúk Sándor 1 ft, Bliemel 50 kr. B . 
1 ft, T . S. 1 ft, Stefanits Ferencz 20 kr. H . 20 kr. Horváth 30 kr. E g y tár
saság Kőszegen 1 ft, 30 kr. Takó C. 20 kr. Strassberger 10 kr. Magassky 
István 10 kr.. Székely József 20 kr. Hötzl 20 kr. Zanáthy 50 kr. Meyer F e 
rencz 20 kr. Leinik Vilmos 20 kr. Manbanes 10 kr. Schmidt Fezencz 10 ft, 
Hofmann Gottfried 10 kr. Zámbóny Rudolf 30 kr. Kari L . 20 ft, Lindtbauer 
József 1 ft, Nedvig Ferencz 30 kr. A szombathelyi főgymnasiura tanulói kö
zöl : Eredics Ferencz 2 ft, Istóczy Győző 2 ft, Kuncz Adolf 2 ft, Veghofer 
Titus 2 ft, Kiss Pál 4 ft, Hannibál Jenő 2 ft, 50 kr. Seper László 1 ft, 10 

! kr. Lakner Endre 50 kr. Kodeka Péter 40 kr. Herczeg Miklós 30 kr. Schif-
fer Antal 50 kr. Adolics Lajos 50 kr. Geber Ede 80 kr. Hochsinger Soma 1 
ft. Reiter Mihály 50 kr. Főőr Pál 1 ft, Majer Jakab 1 ft, Körmendy József 
30 kr. T e g y e y Ferenez 30 kr. Fodor Károly 40 kr. Poller Antal 1 ft, 2 kr. 
Széli Kálmán 2 ft, 50 kr. Techet Ignácz 1 ft, 5 kr. Székely Ferencz 1 ft, 
Köberl János 40 kr. Bauer Mihály 40 kr. Baumgnrtner Alajos 56 kr. Major 
János 50 kr. Dezső Dénes 75 kr. Báron Samu 35 kr. Béry István 40 kr. 
Hátzel Ferencz 40 kr. Maitz Antal 40 kr. Kránitz József 1 ft, Alexy Emil 1 
ft, Giczy József 1 ft, Schalk Mihály 50 kr. Bezlanovits Nándor 50 kr. Pör-
neszy József 50 kr. Kövess János 1 ft, 50, Grünwald Gusztáv 8 0 kr. Mond-
schein Manó 60 kr. Széli Ignácz 2 ft, Pap József 50 kr. Istóczy Sándor 1 ft, 
Barcza Silvester 2 ft, Roser József 50 kr. Puck Ignácz 40 kr. Rosenberg 
Sándor 50 kr. Nagy Ignácz 40 kr. Pusker Sándor 50 kr. Márkus István 50 
kr. Reichel Ferencz 50 kr. Kreika Ferencz 50 kr. Szekér László 30 kr. Bony-
hády Gyula 50 kr. Kollár Gyula 2 ft, 10 kr. Összesen 423 ft, 38 kr. 

L V . Lónyay Gábor ur által Deregnyőről : Vay-Lónyai Maria 20 frt, 
Lónyay-Pázmándy Vilma 40 forint, Lónyay Ödön 50 frt, Lónyay Luiza 

1 2 ft, Petrovits Júlia 1 ft, Lónyay Olga 2 ft, V a y Tibor 1 ft 10 kr, Lónyay 
Gábriellé 2 ft. Lónyay Ottilia 2 ft, Graven Lajos 1 ft, Tóth Ferencz 1 ft, 
Petrovics Elek 1 ft, N. N. 14 kr, Lónyay Gábor 60 ft, Lónyay-Kazinczy 
Ottilia 40 ft, Kazinczy András 20 ft, Kazinczy János 5 ft, Kazinczv István 
5 ft. Önzésen 253 ft 24 kr. 

L V I . Főtiszt. Apostol Pál ur által Miskolczról : A . J. 1 forint, V . L . 
1 ft, D . J. 1 ft, K. F. 1 ft, Faragó Sámuel 1 ft, Faragó György 1 ft, ifj. 
Csesznok J ó z s e f i ft, Szentgyörgyi Ede 1 ft, Beller József 1 ft, B. J. 1 ft, 
Ragály István 1 ft, Sipos Pál 1 ft, Bató István 2 ft, Kraudy József 1 ft, 
Zorkovszky A . 1 ft, Bede János 1 ft, Böszörményi József 1 ft, Fazekas L . 
1 ft, Kolósy Sánd. 1 ft, Szűcs Istv. 1 ft, Láczay Józs. 1 ft. összesen 22 ft. 

L V I I . Hunkár Mihály ur által Veszprémből : Hunkár Mihály 10 frt. 
Szabadhegyi Antal 5 forint, Hunkár Sándor 5 ft, Hunkár Dénes 1 ft, Szé-
lessy Dániel 3 ft, Biró József 2 ft, Biró Tamás 1 ft, b. Uchtriczné 10 ft, Ste-
henits József 2 ft, Győr-Sz.-Mártonból 10 ft. összesen 49 ft. 

L V I I I . Nagymélt. Szőgyényi Lássló birodalmi tanácsos ő excja által 
Herczeg Batthyány Fülöp 500 ft, hg. Eszterházy Pál 500 ft, Wodianer 
Móricz 300 ft, ifj. gróf Zichy Ferencz fóldterment. papírban 100 ft, Schey 
Frigyes 100 ft, Schey Fülöp 100 ft, Szőgyéni László egy alaguti részvény-

; ben 100 ft, gr. Barkóczy Ján. fóldteherm. papírban 100 ft. összesen 1800 ft. 
L I X . Mélt. Károlyi László úrbéri főtörv. elnök ur által Nagyvárad-

1 ról : Gróf Zichy Domokos 100 ft, g róf Frimont Béla 100 frt, Szentimrei 
Károlyi László úrbéri kötvényben 100 ft, Hrabovszky Zsigmond 5 ft, Ga-
bányi Sándor 5 ft, Nábráczky Ant. 2 ft, Csanády György 2ft, Andreánszky 
Sándor államkölcsön kötelezvényben 20 ft, Keszlerfy János 10 ft, Demeczky 
Lajos 5 ft, Szentleányi József 5 ft, Rácz Ede 1 ft, Gervay Károly 1 ft, Ger-

j vay Mihály 2 ft, N. N. 5 ft, Detrich 5 ft, N . 2 ft, Széli 5 ft, Hrabovszky 
2 ft. Gábriel 1 ft. Blaakovich 2 ft, Chernél 2 ft, Fényes József 1 ft, Sárváry 



Ferencz 1 ft, Valkovich Antal 2 ft, Daray Karoly 1 ft, Tóch Bódog 5 ft, 
Karaj) Ferencz 5 ft, Korányi Ado l f 4 ft, Bogdán László 2 ft, Nyuli Ferdi
nánd 1 ft 30 kr, Bornemisza István 1 ft, Porempovich Mihály 2 ft, Steinitz 
1 ft, Jankovits János 1 ft, Nagy Imre 1 ft, Komperday János 1 ft, Dortnu-
zos Bálint 1 ft, Follmann 2 ft, Mayer Lipót 2 ft, Boldisar János 1 ft, Wavszk 
Kálmán 1 ft, Kiss Bálint 1 ft, Petrácz János 5 ft. Pópa György l f t , Gedeon 
Fereocz 1 ft, Ingruber Károly 1 ft, Decsy 1 ft, Tokody Istv. 1 ft, Oláh 1 ft, 
Grubiny Albert 1 ft, Mattá Ferencz 1 ft, Kovács 1 ft, Dániel Antal 1 ft, 
Ambrus István 1 ft, Tóth Elek 3 ft, Szalay Imre 1 ft, Szeles Mihály 1 ft, 
Lauka Gusztáv 3 ft, Dániel I-tvrtn 1 ft, Horváth Sándor 2 ft, Joob Frigyes 
1 ft, Molnár Károly 1 ft, Barna Ferd. 1 ft, Witzmann 1 ft, Csáthy Károly 
1 ft, Töltényi Miklós 1 ft, Szokoly Tamás 1 ft, Lovász József 1 ft. öössze-
sen 120 ft államkötelezvényekben, 334 tt 30 kr. készpénzben. 

L X . Méltóságos Ratthyuny-Zichy Antónia grófnő által Dákáról : Gróf 
Batthyány Lajosné 50 ft, gr. Batthyány Géza és neje 30 ff, gr. Batthyány 
Elemér 3 ft, Batthyány Hona 10 ft, Koller Ignácz 2 ft, Koller Imre 1 ft, 
Noszlopy Tamás 2 ft, Timár Elek 2 ft, Than Sándor 2 ft, Spránszky Fer. 
2 ft, Kőszeghy József 2 ft, Szalmavári Kovács Jánosné 3 ft. Nagy Ignáczné 
3 ft, Váli Ferencz 2 ft, Tarcsy Lajos 2 ft, Kram^r cs. k. főorvos 2 ft, Fi-
scherné 2 ft, Berger Johanna 2 ft, Wiltner Dávid 2 ft. Berger Róza 2 ft, dr. 
Ps-;rhofer 2 ft, Stern Tivadarné 1 ft, Kutritz Vilmos 1 ft, Hofftnann testvé
rek 1 ft, Kranz József 1 ft, Körmendy Dániel 2 ft, Schrameck Ambrus 1 ft, 
Csizik Károly 1 ft, Lazányi Béla 1 ft, Üchtritz báróné szül. Amadé grófné 
10 ft, Eszterházy Johanna grófné 50 ft, g ró f Eszterházy László 10 ft, gróf 
Eszterházy Lajos 10 ft, Almásy Pál 10 ft. Összesen 227 ft. 

L X I . Follényi Ignác* ur által Orosházáról: Foltényi Ignácz 5 forint, 
Ólmosy Antal 2 forint, Neumann József 2 ft, Endrey Antal 2 ft, Székács 
Pál 1 ft, Virág Imre 1 ft, Molnay Károly 1 ft, Jenik 1 ft, Jaroli Mihály 1 ft, 
Veszelka Imre 1 ft, Széli György 1 ft, dr. Perger József 1 ft, Harsányi Sán
dor 1 ft, Kemény József 1 ft, Lichttnann Dávid l ft, Vangyel Szilárd 1 ft, 
Hatos Károly 1 ft, MauksÖdön 1 ft, Rapcsák J ó z s e f i ft, Torkos Imre 1 ft, 
Lázár István 1 ft, Orosházi kaszinó 21 ft. összesen 50 ft. 

L X I I . Erdélyből Fogaras városában 1860-ik év január 10-én 8 követ
kezett napjain, Kazinczy Ferencz Emlék-alapjához járuló hazafiak névsora : 
Rákosi József 3 ft, Tóth József 3 ft, N. N. 1 ft, Nóvák János 2 ft, Zakariás 
testvérek 1 ft, Keresztényi Antal 1 ft, 50 kr, Pánczél Károly 1 ft, Jakab 
G y ö r g y 2 ft, dr. Bruszt Lajos 1 ft, Fülöp Elek 2 ft, Bruszt Ignácz 2 ft, 
Herszényi György 1 ft. Holdi István 1 ft, Sz. Györgyi József 50 kr, Kovács 
Méniám 60 kr, Nagy Sámuel 40 kr, Soos István 50 kr, Lech I jnácz l ft, 
Molnár Ferencz 1 ft, Fülöp Ferencz 1 ft, Gombás Sámuel 1 ft, Nagy János 
1 ft, Németi János 2 ft, Rí tzkövi Lajos 1 ft, Scbwádé Károly 1 ft, Tamás 
Gábor 1 ft, Toszto József 1 ft, Jakab István 1 ft, Perdi János 1 ft, Szabó 
András 1 ft, Miszti Ferencz 2 ft, Gombás Ferencz 1-ft, Bernt Gottfried 1 ft, 
Hétás József 2 ft, Kiss István 1 ft, Müller Károly 1 ft, Papp Antal 1 ft, 
Etser János 1 ft, Eiser György 1 ft, Dancs Péter 1 ft, Borbáth Lajos 1 ft, 
Májai Károly 1 ft, Dámján Miklós 2 ft, Soltész Nagy János 5 ft. Hayth Fe
rencz 1 ft, Seyfried Károly 1 ft, Bisztray Antal 5 ft, Gyertyánosi Károly 
1 ft, Gyertyánosi István 1 ft, Baló Sámuel 1 ft, Vítályos Sámuel 1 ft, 
Nánásy Sámuel 1 ft, Incze Ferencz 50 kr, Tokos Lajos 50 kr, Ehren Károly 
1 ft, Nehrer Sámuel 2 ft, Leutschaft Károly 2 ft, Laurits Emánuel 1 ft, 
Ferenczi István 2 ft, László Zsigmond 2 ft, Papp Mihály 1 ft, Tillek János 
1 ft, Ridel Konrád 2 ft, Bányai Nyitro Ferencz 1 ft, Telmán József 5 ft, 
Lázár Jakab 3 ft, Meszlényi Károly 5 ft, Uzoni F . Izsák 5 ft, Enyedi István 
2 ft, Molnár János 60 kr, Szabó Lajos 1 ft, Krávvák Ferencz 1 ft, Balázs 
Sándor 1 ft,Gegő János 2 ft,Tiboldi István 40 kr, Fogarasi P. G y ö r g y i ft, 
id. Herszényi László 2 ft, Nagy József 1 ft, Orbán László 1 ft, Nagy éa Kis 
Bérivoi Boér Károly 1 ft, N. N. 1 ft,Alzner Mihály 1 ft, Kloosz Mihály l f t . 
Összesen 121 ft. 50 kr. 

L X I I I . Czapfalvi Demjén István ur által Beregvármegyéből : Dem-
jén István 10 forint, Hrenyó Mihály 1 ft 5 kr, Herricz 60 kr, Opris 
Gerő 50 kr, E g y szerzetes 1 ft 5 kr, Lónyay György 10 ft, Holisay 15 kr. 
Andics Laura 1 ft, Andica J ó z s e f i ft, Szarka Ignácz 1 ft, N. N, 2 ft, N. N, 
1 ft. N. N. 65 kr. Összeg 30 ft. 

L X I V . Kovács Pál ur által Győrből : Deáky Zsigmond 50 forint 
Tóth kanonok 40 ft, Szalacsy LajoB 10 ft, Szalacsy József 10 ft, Ányos Ist
ván 10 ft, Szentmihály Ferencz 5 ft, Preng Mihály 5 ft. Horváth János 5 ft, 
Mersics Miklós 1 ft, dr. Kovács Pál 5 ft. összeg 141 ft. 

L X V . Farkas József ur által Miskolczról : Nagy Gedeon 10 forint, 
Máry Pál 5 ft, Ludányi Antal 5 ft, Fazekas József 2 ft, Tóth Endréné 2 db. 
arany, Sóós Jánosné 5 ft, Jankó Pálné 1 ft, Baráth József 2 ft. Kun István 
1 ft, Kozma Alajos 2 ft, Fraenkel Bernáth 3 ft, dr. Kaczander 2 ft, Grosz 
L e o 2 ft, Stern Miksa 2 ft, Végh Bernáth 1 ft, Kubik Endre 2 ft, Képászky 
Alajos 2 ft, Bernáth György 1 ft, Sobész Nagy 2 ft, Orczy János 2 ft, dr. 
Ponner József 2 ft, Czakó Károly l.ft, Szentgyörgyi 1 ft, Molnár Bertalan 
1 ft, Serfőző József 1 ft, Vadnai Bertalan 1 ft, Reff 1 ft, Steinháufel Ignácz 
1 ft, Szűcs Miklós 2 ft, Szűcs Sámuel 2 ft, Pilta testvérek 5 ft 25 kr, Halas 
Benjámin 2 ft, Tamásy Károly 2 ft, Szathmári mérnök 2 ft. Farkas Antal 
1 ft, Losonczy Károly 2 ft, dr. Farkas Károly 2 ft, Czakó Lajos 2 ft, Kar 
János 2_ ft, Duronelli Alajos 2 ft, Grün József 1 ft, Horváth Lajos 5 ft, 
Lengy Ádám 2 ft, Palóczy László 1 ft, b. Vay Lajos 10 ft, Lévay József 
1 ft, Szalay Zsigmond 2 ft, N . N . 2 ft, Kazay Ignácz 1 ft, Bató István 5 ft, 
Bakos Antal 2 ft, Fejér József 1 ft, Kun József 5 ft, Török Sándor 2 ft, 
Sugár Farkas 1 ft, Weisz Jakab 1 ft. Sugár Sámuel 1 ft, Szalay Elek 2 ft, 
Szűcs János 2 ft, Szalay Antal 5 ft, Piskóty János 2 ft, Kiszely István 1 ft, 

Kiezely József 1 ft, N. N. 1 ft, Burgír Samu 1 tt, Uray Móricz 1 ft, Vadnay 
Lajos 2 ft, Orczy Józ«ef 2 ft, Kolosy Lajos 2 ft, Caeley Imre 2 ft, Kastéli 
József 1 ft, Szerdahelyi Imre 1 ft. összesen 156 ft 25 kr. 

L X V I . Tripolszky Béta ur által Ó-BecsérŐl : Tripolszky Béla 3 ft, 
Vissy Kristóf 2 ft, Válics János 2 ft, Krob Károly 5 ft, Bende József 2 ft, 
Volarich Elek 3 ft. Károlyi József 2 ft, Szukfill Ittván 2 ft, Kölgen Ferencz 
2 ft, Joanovits Antal 1 ft, Oblatt Áron 3 ft, Vissy Károly 2 ft, Bedekovich 
Lizár 2 ft, Zulyevich Dömjén 2 ft, Varga J ó z s e f i ft, Fúró Dániel 1 ft, 
Krutelik J ó z s e f ] ft, Ruiaz Alajos 1 ft, Korcsák Sándor 1 ft, Jung Frigyes 
50 kr. Szaboolyev Glisa 50 kr, Tripolszky József 2 ft, Popadits István 50 
kr, Szava Peits 50 kr, Albel Mátyás 20 kr.Simits Jusztin 1 ft, Terek György 
1 ft, Kovács Mihály huszka 1 ft, Németh Antal 1 ft. Nagy Istváu 1 ft, Me-
czéy Alajos 1 ft, Missurry János Ferencz 3 ft, Benke Mihály 1 ft, Kellcró 
Lázár 3 ft, Veszelovszky József 5 ft,' Herz Ferencz 5 ft, Tripolszky Lásznl 
2 ft, Borbényi Ferencz 1 ft, Simonovits Pál 1 ft, Turry Máté 5 ft, dr. Ra-
dánoviu 2 ft, Velnreiter 1 ft, Schvandt Istváu 2 ft, Grünbaum Z . 2 ft, ö s z -
szesen 82 ft. 25 kr. 

L X V I I . Lángh István ur által folytatólag : Gr. Széchenyi Béla 50 ft. 
Id. Gr. Zichy Miklós 50 ft, Szajbéli Frigyes h. ü. 25 ft, Grüffl Józef 10 ft, 
Bérczy Károly 5 ft, Ifj. gróf Zichy Mikiós 100 ft, Semsey Lajos 20 ft. Ösz-
szesen 1350 ft. 50 krajezár. 

L X V I I I . Gróf Szápáry Gyula ur által : Podmaniczky Frigyes báró 
10 forint, báró Orczy Andor 10 ft, báró Orczy Béla 10 ft. Gróf Almásy 
György 20 ft, Gr. Almásy D é n e 3 10 ft, Gr. Szápáry Gyula 20 ft, Fazekas 
Károly 4 ft, Lombay Imre 5 ft, Fejér Miklós 4 ft, Polgár Mihály 10 ft, 
Puchly János 2 ft, Magyarv Lajos 10 ft, Széli Sándor 3 ft, Lehóczky Sán
dor 1 ft, Nóvák Ferencz 1 ft, Kiriák György 1 ft, b . Beust Ödön 10 ft, Or
czy Antal 3 ft. ö s szeg : 134 ft. 

L X I X . Mán József ur által Mármurosból : Mán József 10 forint, 
Jurka János 10 forint, Báró Sztojka Gyuláné 10 forint, Szaplonczay Zsig
mond 10 forint, Várady Antal 10 forint, Szaplonczay József 10 ft, Mihálka 
László 5 ft, Opriss Fülöp 5 ft, Bikky Ferencz 1 ft, Horváth Menyhért 2 ft, 
Szőllősy Károly 2 ft, II. K, 1 ft, N. Károly 1 ft, Ifj . Pellionis József 1 ft, 
N. N. 1 ft, dr. Kutka 1 ft, Batizi András 1 ft, Gerarn D . 1 ft, Vájna Antal 1 
ft, Farkas Tamás 1 ft, Kundra Kajtár 1 ft, Jakobovics János 1 ft, Pap Jó 
zsef 1 ft, Koiul'eld Frigyes 1 ft, Illyaeovics 1 ft, Szathmáry Polexin Bar-
tháné 1 ft, Mana Jám.s 1 ft, Szabó József 1 ft, Darvay Gábor 2 ft, Felföldi 
Kálmán 1 ft, Ridler Zsigmond 1 ft, Karácsonyi Antal 2 ft, Lasztokay 1 ft, 
Krutaay 1 ft, Csatáry Józsefné 10 ft. összeg 111 ft. 

L X X . Milassin Jakab ur által Nagy.-Kanizsáról : Huszág Miklós 
10 ft, Szárnyas6y János 2 ft, Kosztyik János 4 ft, Popovics György 2 ft, 
Szabados Antal r. k. káplán 2 ft, H o f i m i n n Sándor 2 ft, Lovászy Mihály 
1 it. Rigyicsky Sveczar közbirtokos 5 ft, Benedek Elek cz. kanonok és zen-
tai plébános 5 ft, Varga Mihály zentai káplán 2 ft, Miklósváry Jenő 1 ft, 
Heiszler Ferencz 2 ft, Ujházy Menybért 3 ft, Rehák Lukács 1 ft, Majoros 
József 3 ft, Majoros István 5 ft. id. Tomcsányi András 3 ft, Horváth Lajos 
1 ft, Horváth Imre 1 ft. Szigetin Antal 1 ft' Buday Gábor 1 ft, Komolya 
János 50 kr, Ellinger József 50 kr, Mihálkovics István 1 ft, Vojnics Livius 
ügyvéd 2 ft, Boros József 1 ft, Babocs Imre 3 ft, Babocs György 1 ft, Ba-
bocs Mátyás 1 ft, Bedó J. 1 ft, Komáromy Béla 1 ft, Gaal Mihály 2 ft, Ni-
koltcs András 1 ft, Tallián Étidre 5 ft, Debelyázsky Demeter 2 ft, Milassin 
Jakab 4 It. Összeg 82 ft. 

L X X I . Pillér Gedeon ur által Pillér Gedeon 20 forint, Péchy Ödön 
20 ft, Péchy Gyula 10 ft, Glogovszkyné 10 ft, Tahy Lajos 2 ft, Péchy 
Ferencz 5 ft, Péchy Antal 5 ft, Roskovánvi Ambros 2 ft.Usz 4 ft, Kohányi 
5 ft, Semsey Vilmos 4 ft, Péchy Lucián 5 ft, Semsey Ádám 5 ft, Semsey 
Józsefné 5 ft, Jóób Vendel 5 ft, Fodbojiczky Sándor 2 ft, Bijanovics Rudolf 
10 ft, Bornemisza Ágoston 10 ft, N. N . 5 ft, Tizedy Miklós 2 ft, Zsitkovszky 
5 ft, Kubinyi 5 ft, Füzy Ignácz 2 ft, Füzy Kristóf 1 ft, Hrabóczy Gábor 
10 ft, Matyasovszky Tamás 2 ft, Melions Dénes 2 ft, Zuán Rudolf 2 ft, 
Duchnovic Sándor 4 ft, Pulszky Imre 5 ft, Gcrbery Mihály 2ft, Jekelfalussy 
József 5 ft, Oravecz György 2ft, Kézsmárszky Antal 2 ft, Windl Lajos 1 ft, 
Erősy Dávid 2 ft, Horváth Gábor 5 ft, Hemel Ádám 1 ft, Faller Sánd. 1 ft, 
Fischer Károly 1 ft. Schlostunik 1 ft, N. 1 ft, Maier 1 ft, Szarvassy János 
2 ft, Brusmann Ede 1 ft, Szent-Istványi Ferencz 1 ft, Faller Antal 3 ft, 
Zotnbor Józsi f l ft, Flachbarth Károly 2 f t , Hübel Antal 1 ft, Tremko Mih. 
2 ft, Seyfrieder János orvos 1 ft, Stark 2 ft. Jekelfalussy Mária 1 ft, Jekel
falussy Bertha 1 ft, Pillér Imre 5 ft. Soltész József 2 ft. összesen 227 ft. 

L X X I I . Péchy Ignácz ur. által Eperjesről : Péchy Ignácz 20 forint, 
Péchy Ödön i ft, Hedry Emészt 10 ft, Péchy Imre 5 it. Pillér Miki. 5 ft, 
Péchy Béla 5 ft, Péchy László éa Szinyey Viktor 5 ft, Péchy Ede 10 ft, 
Semsey Lajos 5 ft, Descwfly Kálmán és Pál 5 ft, Pulszky Géia 5 ft, Des 
sewffy Kálmán 5 ft, Bujanovics Sándor 5 ft, Wengerszky 10 ft, Keczer T a 
más 5 ft, Máriássy Ágoston 5 ft. Összesen 1 1 5 ft. 

L X X I I I . Trefort Ágoston ur által Békésmegyéből : Trefort Á g o s 
ton 20 forint, Tomcsányi Károly 5 ft, Csáky Petronella grófnő 10 ft, >Skan-
derbeg Buthuryn Hedvig 3 ft. Összesen 38 ft. 

L X X I V . Horváth Boldizsár ur Szombathelyről beküldött 364 ftot, 
ehhez hozzájárultak : Bonyhády Gyula 20 ft, N. János 2 ft, Valentini Már
ton 1 ft, Horváth Boldizsárné 5 ft, Wiiisz Józsefné 5 ft, Schenk Fer. 2 ft, 
Antal Lajos 5 ft, Engelsráth Alajos 1 ft. Kránitz József 2 ft, Szél Miklós 
2 ft, Kollár Jankó Irma 5 ft, Djváry István 1 ft, Klein József 1 ft. KárosD. 
2 ft, Illés Antal 4 ft, Legény Lajos 1 ft. Libits Lajos 1 ft, Szabó János 2 ft, 

I Horváth T . 2 ft, Somogyi Antal 2 ft, Pottyondy Miklós 1 ft, Dtrkler Jánoa 



1 ft, Usz 1 ft, Lebach A 1 ft.Thalabér 1 ft, A 1 ft, Guzits 1 ft, Gábriel 1 ft, 
Hodászy 1 ft, Török 1 ft, Garász 2 ft, Kuglisig 1 ft, Novak Ferencz 3 ft, 
Tafferner Ferencz 1 ft, Hegmüller Károly 1 ft, Czédler 4 ft, Lukács János 
5 ft, Bacz 2 ft, Jenik István lovag 5 ft, Pauer Antal 2 ft.Szaller 2 ft, Skenyi 
1 ft, Skenyiné 1 ft, Tempel Ferencz 1 ft, Mayer Vincze 1 ft, Mayer József 
1 ft, Vogranita Ferencz 1 ft, Eggenbcrger Károly és neje 2 ft, Fáczy Sándor 
1 ft, Schmeider János 5 ft, Biml M. 1 ft, Koller Sándor 1 ft. Koller Károly 
1 ft, Pachofer Gyula 1 ft, Raunieher Lajos 1 ft, Polgár 2 ft, Thürnstock 2 ft, 
Szegedy Imre 2 ft, Dobrovics Ferencz 2 ft, Rauchol'er József 2 ft, Svánbert, 
2 ft. Csík János 2 ft 10 kr. SzabóJózsef 1 ft, LlésJózsef 1 ft 5 kr. Martinék 
Cyrill 1 ft 5 kr, Kranicz Imre 1 ft. — Körmendről: Beruritter József 3 ft, 
Ifj. Horváth Józsefi Németh József l ft, Augus 1 ft, Schwarz 1 ft, Csesznák 
Lajos 10 ft, Molnár Pál 2 ft, Rácz Mihály 2 ft, Horváth János 1 ft, Proszt 
János 1 ft. Musser Károly 1 ft, Wohlan Károly 1 ft. Kol er Kálmán 1 ft, 
Leithner Endte 1 ft, Schvarz János 1 ft, F'aiszner 1 ft, Boegan József 1 ft, 
Ratisz József 2 ft, Papp Antal 2 ft, Holloch Frigyes 2 ft, Schiiller Mihály 
1 ft, Szijjártó Ferencz 5 ft, Szijjártó Etelka 1 ft, Jt-ney József 2 ft, Rácz 
János 1. ft, Sasku Dániel 1 ft, Fiieger Mihály 1 ft. Donner Lajos 50 kr, 
Fogner Sándor 50 kr, Modály György 1 ft, Szabó Ferencz 2 ft, Previndam 
.•Inul 1 ft, Deutsch Miksa 1 ft, Trávnyik Lajos 2 ft, Mayer Emil 1 ft, Gebe 
Sándor 1 ft. Horváth Boldizsár 20 ft.— Sz.-Golthárdról: Dr. Pollák Ignácz 
kéthelyi plébános és őrségi aleeperes 4 ft, Kouer Zsigmond 1 ft, Kucsera 
Mihály 1 ft, Szabadfi Sándor l l ) ft, Igmándy Karoly ügyvéd 2 It, Perner 
1 ft, Melchior Krisztián 1 ft, Czigly Antal 1 ft, Amerin Ferencz 4 ft, Hor
váth Károlv 2 ft, Weiss M. 1 ft, Cséve János 1 ft, Balog László 60 kr. — 
Németujvárról: Asztaller Antal 3 ft, Kiss Sándor 2 ft, Zehlkofer Ignácz 1 ft, 
Vajda, Tini és Berta 10 ft, Szántó Péter 2 ft. Gombás János 1 ft, Pöczel-
berger Károly 2 ft, Csermelyi Sándor 3 ft, Asztaller Károly 1 fi, Herbst 
József 2 ft, Knobloch György 1 ft, Asztaller Gyula 2 ft. Kemény Imre 1 ft, 
Nagy László 2 ft, Munser Antal 2 ft, Artinger József 1 ft, Bodó Antal 1 ft, 
Koch Izidor 1 ft, tle Rivo Károly 1 ft, Ruzitska Ferencz 1 ft, Ruzitska 
József 1 ft, Pápai Károly 1 ft, Braun Károly 5 ft, Stirling Rudolf 1 ft, K o -
vateits Márk 1 ft. Varga József 2 ft, — Muraszombalhrót : Szeredy h. ügy
véd 5 ft, Berke József ügyvéd 3 ft, Horváth Pál 2 ft, Keresztury 2 ft, 
Matios 1 ft, Tóth 50 kr., Petheő 60 kr, N. 1 ft, Laky 50 kr, N. 40 kr. — 
Sárvárról : Laky György 1 ft. Krancz Sándor 2 ft, Békessy Gyula 4 ft, 
Grassinger 1 ft, Stettner Pál 1 ft, Megyessy Kálmán 1 ft, Riedt Károly 
1 ft, Ritter János 1 ft, Rózsa 1 ft, Bárdoasy Ltván 2 ft, Riedt András 1 ft, 
Steffanics J . 1 ft. Boros 1 ft, Szabó 50 kr, Menyhárt 50 kr.Gayer PálöOkr, 
Milhoffer N. 1 ft, Polgár 50 kr, Korehináros József 1 ft, Szép Péter 20 kr, 
üdvardy 50 kr, Németh Flóris 1 ft, Tompa László 50 kr, Ernetz 10 kr, M. 
20 kr, Pum József 50 kr, Csempész 50 kr, Takács Sándor 50 kr, Muróthy 
László 1 ft, Szelestey László 2 ft 10 kr, Bóday Mihály 50 kr, Németh 1 ft, 
Bursics Ferencz 1 ft 10 kr, F^ichtner Zsigmond 30 kr, Ritter JántB 1 ft, 
Fücsök Pál 20 kr, Polgár József 20 kr, Talabér István 20 kr, Szabó Jánoa 
10 kr, ifj. Polgár Ferencz 10 kr, ifj. Polgár János 10 kr, Sebesy Józsefné 
10 kr, Illés Ferenczné 20 kr, Nagy Ltván 30 kr, Pap István 20 kr, Gayer 
György 1 ft, Takács Sándor 1 ft, Szabó Vinczéné 10 kr, Magyar G y ö r g y 
10 kr, Erdélyi Istvánná 10 kr, Huszák Gábor 10 kr, Tóth Jánosné 10 kr, 
ö r d ö g Samuné 10 kr, Vész Jónás 10 kr, Sütő Gergelynő 10 kr, Csapó Má
tyás 10 kr, Csaták Sándornő 10 kr, Füttő Ferenczné 10 kr, Szarvas Dávid 
50 kr, Dombay Károly 30 kr, Pum János 50 kr, Stider Károlyné 1 ft, R e 
mete Ferencz 10 kr, Stieder Károly 10 kr, Németh Józsefné 10 kr, Horváth 
András 10 kr, Eiveck József 50 kr, Polgár Ferencz 10 kr, Po lgár István 
10 kr. Szabó Miklósné 5 ft. összesen 364 ft. 

L X X V . T. Antunovics József ur Szabadkáról beküldött 500 ftot, ehhez 
hozzájárultak : Probojcsevits János plébános 5 ft, Mukics Ernő 10 ft, Antu-
novics József 10 ft, Hidegh Árpád 5 ft, Czedler János 5 ft, Vojnics Gáborné 
5 ft, Czorda Bódog 6 ft, Antunovics Máté 5 ft, Rudics M ó r 15 ft, Jankovics 
Mihály 6 ft, Zomborcsevics Ferencz 2 ft, Valicsek Béla 3 ft, K O V B C B Í C B 

Ágoston 6 ft, Mukics Aurél 10 ft, Karvázy Ferencz 1 ft, Czurda Ede 5 ft, 
Markovics László 2 ft, Vukovics József 2 ft, Szarvasi Ede 5 ft, dr. Zombor
csevics Vincze 5 ft, Szőregi Antal 1 ft, Markovics Samu 4 ft, Mészey Pál 
1 ft, Szárics Mór 1 ft, Antunovics Lajos 5 ft, Dedioszki Dénes 2 ft, Macs-
kovici Fülöp 1 fr, Engel Nándor 1 ft, Mamuxics Alajos 1 ft, HofbauerMáté 
1 ft, Parcsetics Lajos 1 ft, Tóth Lajos 2 ft, Vojnics Gergely 1 ft, Vojnics- j 
Rogics Péter 1 ft, Antunovics Kálmánná 5 ft. Kosztolányi Ágoston 1 ft, dr. 
Müller József 1 ft. Obláth L e o 2 ft. Simony József l It, Franki István 1 ft, 
Karvázy Zsigmond 1 ft, dr. Szép G y ö r g y 1 ft, Bauer Katalin 2 ft, Berger 
Ármin 2 ft, Reisner Zsigmond 1 ft, Sztipics Kristóf 1 ft. Vermes Gábor 1 ft, 
Malachovszky László 1 ft, Farkas Ágos ton 2 ft, Doka László 1 ft, Csorda 

az összes csizmadiaczéh tagjai 8 ft, kovács és bognár egyesült >••/.. h tagjai 
5 ft, Rudy János Topolyáról 10 ft, T.irnay Schaffer Nina 2 ft, Tickviczki 
József 1 ft, lititkay Rudol f 1 ft, Köröskényi Károly Feketehegyről 5 ft, Mi 
lodanovics István 1 ft, magyarszabó és szűrszahó-czéh tagjai 5 ft, Tikviczki 
Lázár 1 ft, Kolonics Antal 1 ft, Pilnszanovics József id. 10 ft. A vidékről: 
Pilaszanovics József ifj. 10 ft, Pilaszanovics Bogor Jolánta 5 ft, Sárkány 
Mária 2 fr, Aradszky György 2 ft. Czutz József 2 ft, Bosko Mór 2 ft, Bos
nyák József 1 ft, Kamenszki 2 ft. Pilaszanovics Jenő 6 ft. Pilaszanovics Ilka 
4 ft. Bátori József 1 ft, Vojnics Dávidné 2 ft, Toinasics Eszter 1 ft. Bölcs
földi József 1 ft, Mangk Ferencz 1 ft, Józsa Ignácz 20 kr, Somogyi Mihály 
1 ft, Schuraaker Ferencz 1 ft, Szabó József 50 kr, Somogyi András 50 kr, 
Kruspencz Mihály 10 kr, Kois Alojos '5 ft, Ilyes Sándor 1 ft.Viberál Dienes 
50 kr. Pap István 1 ft, Mészáros Ignácz 1 ft, Mészáros József 2 ft, Füresti 
János 1 ft, Császár Gyula 2 ft, H o p f Rozália 1 ft, Császár Ferencz 1 ft, 
Fratrics Lörincz kath. lelkész 1 ft, Herczeg Ferencz ref. lelkész 1 ft, Sza
badkai kaszinó (a f. é. január 23-kán tartott Kazinczy-bál jövedelmeiből) 
135 ft. 20 kr. összesen 500 ft. 

L X X V I Bocskay Ignácz ur beküldött Tatáról 181 ft. 10 krt. mely
hez hozzájárultak : Klaus Ferencz 2 ft, Á c s Mátyás 2 ft. lOkr, dr.Kémpner 
2 ft, Steiner és Ribarz 10 ft, Engel Emil 5 ft, Ezilágyi Pál 2 ft, Ruz Eovárd 
1 ft, Németh Samu 10 ff, Tittler Dezső 3 ft, II. 1 ft.' Karika Zsigmond 5 ft, 
Dobos Vincze 1 ft, Prevarek plébános 1 ft, Müller Lörincz 4 ft, Kies Dénes 
2 ft, Ádamovich 1 ft, Cordai G y ö r g y 2 ft, Ecker Ede 2 ft, Kathona Lajos 
2 ft, Thaly Dénes 2 ft, Kajdacsy Ferencz 2 ft, Mile Ferencz 9 ft, Winter 
3 ft. Kovács 3 ft, Ulrich Ignácz 2 ft, Oblat Jakab és Lipót 4 ft, Hnngay 
Lajos 1 ft, Csáktornvav Mihály 1 ft, Juraceck Eerencz 1 ft, Horváth János 
1 ft, Csapiár Mihály l f t , D . B. 1 ft, R E. 1 ft, Varga Lajos 1 0 ft, Hotf-
mann Auguszt 10 ft, Békés Gyula 4 ft, Gyurkovich János 1 ft, Ghiozy Ign. 
15 ft. Tahy Ilona 5 ft, Zmeskál József 5 ft. Király 1 ft. Szabó Káimán 10 ft, 
Rózsy 3 ft, D. 2 ft, Szalacsy Lajos 5 ft, Szüts Lajos 3 ft, Ziska József 2 ft, 
Bocskay Ignácz 15 ft. Összesen 181 ft. 10 kr. (á»áuA.».) 

Még folyvást előfizethetni 

VASÁRNAPI UJSAG 
Politikai Újdonságok 

1800. évi folyamára. 
A z uj évvel a „Vasárnapi Újság" hetedik évfolyama indul meg. 
Eddigi számos jeles dolgozó-társunk további szives ígéreteit részint birjuk, részint 

kérjilk továbbra is: njak megnyerésére kedvező sikerű lépéseket tettunk a haza minden 
vidékein. Szerkesztői tárczánk — kiterjedt összeköttetéseinknél fogva — a legkulön-
nemúbb érdekes közlendőkkel kínálkozik. A Vasárnapi Ujsag hivei közé számitandja 
ezentúl is kedves szülöttjét, r magyar humor választottját, Kakaa Mártont, a ki gyakran 
örökitendi kedves tollával a nevezetesb napi eseményeket; s meg fogjuk örvendeztetni 
olvasóinkat Jókai Mór több nagyobb elbeszélésével, a minőket e hazában osak ő tnd 
irni. — A Vasárnapi Újság évenkint 2 0 0 — 1 5 0 képet és rajzot hoz, a szöveg közé 
nyomatva. 

A Politikai Újdonságok heti szemléjének eddigi velős, tartalmas, tanulságos s a 
mellett világos, átlátszó és népszerű modora méltán talált hazaszerte átalános elismerésn-. 
Minden arra mutat, hogy az 1860-ik év nagy éa nevezetes év lesz Európa és hazánk tör
ténetében — elég ok orra, hogy politikai szemlénk szabatosságára ezentúl még több gon
dot lord its útik. 

Törekvésünk oda irányul, bogy lapjainknak ne legyen egy száma sem, nielly olv.-
sóinknak egy-egy kedven visszaemlékezés! pontul ne szolgáljon, mellyból akár isme
retköre, akár érzülete, vagy legalább nemesebb időtöltés utáni vágya tápot ne mcritbete; • 
volna. — Előfizetési árak, szerkesztői a kiadói viszonyok maradnak az eddigiek. 

Béla 1 ft, Smirl Bálint 1 ft, Engelbrecht Dániel 1 ft, Vojnics Dániel 1 ft, 

nics Etelka 10 ft, N. N. 1 ft, Parcsetics Antal 1 ft, M a i s a i Vojnics Antal 
10 ft, Klein M ó r 1 ft, Berényi Hugó 1 ft, Löventritt József 1 ft, Eisenstadter 
Ármin 5 ft, Schvarz Mór 1 ft, Kohn Zsigmond 1 ft, Piukovics Viktor 1 ft, 
Araold Frigyes 2 ft, Beke Gyula 1 ft, Beke Júlia 1 ft, B . A . 1 ft, Szárics 
Károly 2 ft, Malagurszky L Ő r i t . c z 1 ft, Simeles 1 ft, Hubert Vilmoe 1 ft, 
Vaa Mihály 1 ft. Siebenburger Jenő 1 ft, Mukics János 5 ft, Mauics Péter 
1 ft, Jánoki Mihály 1 ft, a német szabóczéh tagjai 5 ft, Lovrics Mátyás 1 ft, 

Heckenast Gusz táv . 
kiadó-tulajdonos. 

P a k l i A l b e r t 
felelős szerkesztő. 

Előfizetési feltételek 1860. évre: 
A Va*aruapl éa Pol. Újdonságok együtt egész évru (január —dec.) . 10 ft. — kr. ujp. 

n « „ .. félévre (január—jnnius) 8 ,, — ,, „ 
Csupán Vasárnapi Újságra egész évre (január—december) . . . • „ - „ ,„ 

i i i i félévre (január— június) 3 „ — „ l t . 
Caapán Politikai Újdonságokra egész évre (január-december) . . 5 „ — „ „ 

H i i „ félévre (január-június) . . . . Z „ 5 0 „ „ 

Tiz előfizetett példányra egy tiszteletpéldány. A pénzek bérmentes küldése kéretik. 

i Ai előfizetések kizárólag csak a fent kijelölt határidőre 
a föltételek alatt fogadhalók el. — Teljes siámu példá
nyokkal még mindig szolgálhatunk. 

A Vasárnapi Újság és Pol. Újdonságok kiadó-hivatala. 
(3— 0) (Pest, egyetem-utcza i. sz.) 

Kiadó-tulajdonos l l e r k m a - t Gnsztáv. — Nyomtatja Landerer ée Heckenast. egyetem nt.-za 4. szám alatt Pesten, 1860. 




