
VASÁRNAPI

1867.

XlV-dik BVI FOLYAM.

Felelős szerkesztő: Főmunkatárs:

NAGY MIKLÓS. SZÁSZ KÁROLY.

Kiadó-tulajdonos:

HECKENAST GUSZTÁV.

PEST; 1867.
NYOMATOTT HECKENAST GUSZTÁVNÁL

ií !
Egyatem-utcza 4-dik szám alatt.



,0

A „Vasárnapi Újság" 1867. évi folyamának tartalma.
a) Képek és rajzok jegyzéke.

I. Arezkc'pok.
a) Hazaiak.

Szám
11. Rákóczi Ferencz 1
Nagy Péter 8
Hááder György 5
Sárközy József 6
Pákh Albert 7
Deák Ferencz (1867) 8
István fóherczeg 9
Csányi Dániel 10
Horváth Mihály 11
Lonovics József 12
Fest Imre 13
Bónis Sámuel 15
Véér Farkas 16
Tanárky Gedeon 17
Trattncr János Tamás 19
Bogovics Imre 21
Az első független felelős magyar mi-

nisztérium arczképcsarnoka . . . 22
Kossuth Lajos (1867) 22
Szemere Bertalan (1864) . . . . 22
Mészáros Lázár (1858) 22
Erzsébet, magyar királyné . . . . 24
Pálffy Albert " 25
Klapka György 2 6
Lukáes Dénes 27
Landerer János Mihály . . . . . SÍ
Landerer Lajos 32
Perczel Mör 34
Petzval Ottó 35
I. Rákóczy György és neje Lorántfy

Zsuzsanna 37
Türr István 88
Almási Balogh Pál 39
Vandrák András 40
Perczel Miklós 41
Gr. Eszterházy Kálmán 42
Tisza Kálmán 43
Damjanicí János 44
Földváry Károly 45
Miké Sándor 46
Dósa Elek 47
Várady Gábor 48
Gróf Bercsényi Miklós 51
Bérczy Károíy 52

b) K ü l f ö l d i e k .
Panos Koroneos 2
Korakas Mihály 18
Don Benito Juarez 20
Miksa, mexikói császár 28
Abd-ul-Aziz Khán, török szultán . 29
Dr. Walker Mari 30
Escobedo 36
Naszr-ed-din Sah, Persia királya . 43

J Garibaldi Menotti 49
Tódor, Abysszinia királya . . . . 49

| II. Történelmi képek.
! A képviselőház 67-es bizottságának-

gyülése 8
Fáklyásmenet gr. Andrássy Gy. mi-

niszterelnöklakása előtt, (fobr. 18.) 9
A nemzeti múzeum a febr. 18-ki ki-

világitás alkalmával 9
ö Felsége Budapesten (márcz. 12.) . 12
A magyar miniszterek eskületétele

(márcz. 14.) 15
Képek a koronázásról:

1. A kardvágás 24
2. Báró Orczy György, az ország

zászlajával . 25
S. Az eskü 26

' 1. Elmélkedések, értekezések,
fej (égetések.

A keresztyénség ünnepei . . 8, 115, 191
A régi hadi épitészet Magyarorszá-

| gon. Dr. Henszlmann Imre 28, 41, 54, 63
í Házi állatainkról s az állattenyésztés
• hanyatlásáról. György Károly • • 42

Az iparmükiállitások, jelentőségünk
I és jövőjük. Ki,s Elek 100

Az emberi nem bőr-,haj- és szemszin-
különbözöségének okai. SzováthyL. 111

A bor az ó-kori népéletben. Róna-
*zéky 188,202

Az ágyakról. Közli Könyves T. K. . 243
A kertben. Tompa Mihály „Olajág"
, ez. müvéből 254

Adria. Egy olasz város. Dr. Stoy J. . 257
Az orr 312
Ahirlaphirdetésekról. Szinnyey József 362
Megyei börtönélet Magyarországon.

Benedek Aladár 370, 385
Regi prédikácziók. Réthi Lajos . . 371
Az elmebetegek élete s irodalma. K.

T. Kálmán 601, 614
A bányászKÍletből. Lukács Béla . . . 6 1 1

Szám
4. A koronázás 28
5. Erzsébet királyné megérkezése

a koronázási templomhoz . . 29
6. A magyar kir. testőrség . . . 30

Merénylet az orosz czár ellen, a bou-
lognei erdőben (jun. 6.) . . . . 29

Perczel Mór fogadtatása Bonyhádon 34
JSászlószentelés az aradi dalárünne-
1 p é l y e n M u n k á c s i M i h á l y . . . . 3 5
Ferencz József ősei sírjánál Nancyban 46
Ferencz József látogatása Mária-An-

toinette börtönében, Parisban . . 48
A képviselőház ülése az akadémia

dísztermében. Székely Bertalan . 48
I I I . Napóleon a haldokló I. Napóleon

szobra előtt 50
Az 1848-ki országgyűlés megnyitása 51
Bercsényi-huszárok a múlt században.

Jankó János 52

III. Táj- és utiképek.
a ) H a z a i a k .

^ J j a & C . c é g i v á r a . Keleti Gusztáv • 1
Az e r d é l y i ref. p ü s p ö k i l a k r o m j a i

N - E n y e d e n . Gfreguss János . . . 3
S z e n t - B e n e d e k ( E r d é l y b e n ) . . . 4
A p a t i n i k e n d e r g y á r ( B á c s m e g y é b c n ) 5
A z u j-pes t i k i k ö t ő t é l e n . Greguss J- • 5
P u s z t a - P a l o t a (a B a k o n y b a n ) . . . 6
Sümeg. Greguss J. 7
Bózok vára (Hont) Keleti G. . . . 8
Kenyérmező (Erdély) 11
Besztercze (Erdély) Keleti G. . . . 12
Gr. Andrássy Gyula kastélya Tere-

besen. Keleti G 13
Gödöllői kastély 14
Segesvár (Erdély) Keleti G. . . . 16
Szent-kút (Vas) 17
üsétrtek (Gömör) 18
Promontori földalatti lakás. Keleti G. 19
Ferenczvölgyi üveghuta (Máramaros) 19
Petrozsán (Zalatna mellett) Keleti G. 21
Fiume 22
Ó-Orsova 23
Léva vára (Bars) Keleti G 25
Tetetleni puszta 25
Komárom. Keleti G 26
1848/9-ki c s a t a t e r e k :

1. Tápió-bicskei hid . . . - . . 27
2. Kápolnai hid 27
3. Izsaszeg. (Thán M. egykorú váz-

lata után) 33
4. Hatvani ut. (Thán Mór vázlata

után) 36
5 Budavár az ostrom után. K- G. . 50

Likava vára (Liptó) Keleti G. . . . 3 1
Rózsahegy vároa (Liptó) Keleti G. . 31
Dobsina. Greguss J 33
Rimaszombat Sándy Gy 33
Murányvölgyi tájkép. Keleti O. . . 34
Aggteleki barlang 35
Tátrafüredi zúgó. Keleti G 38
Salgó vár 39
Zólyom-Lipcse vára. Keleti G. • • . 4 4
Zabolai kastély. (Gr Mikó Imre szülő-

háza). Keleti G 46
Yukovár (Szerem) 48
A Büdös kénbarlang a Székelyföldön.

Keleti G 49
Nagy-Szálok (Szepes) Keleti G. . . 50
Mándok (Szabolcs) Greguss J. 51
Ungvár. Greguss J. 52

b) K ü l f ö l d i e k . Saim
Tengeri látkép ,. . 2
Civitavecchia tengeri kikötő . . . 4
Császári templom Yeddoban . . . 13
Topchane külváros, Stambulban . . 18
Téli kunyhó a brit-amerikai erdő-

ségben 20
Queretaro piacza (Mexikóban) . . 32
A zsidóváros piacza Rómában < 46
Tengeri tájkép Helgolandban . . . 52

IV. Építészet, emlékművek,
régiségek.

a) H a z a i a k .
Eperjasi evang. kollégium . . . . 7
Remetei g. e. templom (Máramaros) 8
A debreczeni orsz. gazd. tanintézet

épületei. Kallós K 10
Mátyás király sisakja 13
Gr. Batthyány Lajos szobra, Alexytól.

Székely B 14
Nagylaki régi egyház (Erdély) . . 14
Szamos-újvári országos fogház . . 17
Kurucz csákósüveg-czimer . . . . 18
A pesti király-domb 23
A magyar koronázási jelvények . . 28
Az orsovai kápolna külseje . . . . 23
Az orsovai kápolna belseje . . . . 23
Thurzó Szaniszló síremléke a lőcsei

sz. Jakab-templomban . . . . 30
Perczel Mór szülőháza Bonyhádon . 34
A._magyar északi vasút indóháza

Pesten . 35
Zsolczánál elesett honvédek emlék- v

oszlopa . . . 37"
Részletek a fritsi várkastélyról. Myt-

kovszky V. . . . . . . . 43
A fritsi várkastély (Sáros) . . . . 43
Nagyenyedi képek :

1. A reform, egyház. Nemes Ödön . 40
2. Bethlen-palota 40
3. A luth. sgyház 40
4. A luth. lelkész lakása . . . . 41
5. A közös sir 41

,Petőfi gyermekkori lakháza Félegy-
házán 41

Szúz-Mária-szobora pesti Rókus-kór-
ház előtt. Ilaske 45

Kossuth Lajos szülőháza Monokon . 47

b) K ü l f ö l d i e k .
Róma utczáiból: A Nerva-fórum

romjai 2
Uj vastemplom Dünaburgban . . . 3
A sevillai városháza 5
A sevillai székesegyház belseje . . 6
A sardesi Cybele-templom oszlopai . 21
Kis-ázsiai török ház 31
Kaszri Kadzsar, a persa sah nyári pa-

lotá ja 43
G u y o n sirja, S c u t a r i mel le t t . . . 44
P e r s e p o l i s romjai 45
C y r u s ál l i tólagos sirja 45
A k iutahia i l a k t a n y a 47

V. Természettudomány, ipar,
gazdaság.

A denevérek fája Alladában . . . 9
Özek az erdőben 11
Beregszászy zongorája a párisi világ-

kHllitáson . . . . . . . . ]4
Matamata teknősbéka 15
Egy természetvizsgáló lakása Saraya-

cuban (Délamerika) 15

b) S z
2. Elbeszélések, genreképek.

Lap
A kit semmi vissza nem rettent. (Tör-

téneti elbeszélés.) Györy Vilmos 6, 14
26, 38, 50, 62

Hűség mind halálig 37
Két uj Robinson 74
A szerencsétlen narancsfa. Szendrey J. 86
A gazdag ember vacsorája. Tolnai L. 98,

110, 122
A kölni testvérek. Dickens K. után

angolból 186, 198
A kapitány végrendelete. Boti Zsolt 214,

227
A főépitész és a kézműves . . . . 275
A törvényszék előtt. K.-i 310
özvegy Lerougené esete . . 346, 358
Eo-y sziget a Csöndes-tengeren. Kit

Elek 394, 407, 419
Az özvegy és fia. Washington Irving

után Kis Farkas 442
M. asszony. Angolból F. G. . . . 502
Istené ügyem! (Eredeti beszély a

székely népéletből ) Merényi László.
520, 538, 550, 562, 574, 586, 598

3. Költemények.
Arany János költeményeiből: J hoz
Benedek Aladár : Szép téli alkony

» » A szegény fiu
» » Az ősz búcsúzik

Bozzai Pál: Kisirtam könyeim .
Dalmady Győző: Oh csak vigaszta

lódjál!
Dobó László: A rákosi molnármester
Gyulai Pál: Az éji látogatás . . .

» » Sóhaj
Ilyés Bálint: ötödik László . . . .
Imrefi János: Viharos éj
Komáromi Kálmán: A nagyidai hősök
Komócsy József: Mámorosán . . .
E. Kovács Ggula: Lét és nemlét között
Kunsági: A menyasszonyi ajándék
Losonczy László: Népdalok I., I I . .
Medgyes Lajos: A haza veszélyeiben
Pásztói: Kecskés Jóska

» Liljom Kata
» Oszszel

Petőfi Sándor költeményeiből: A falu-
b a n u t c z a h o s s z a t . . . ( k é p p e l ) . .

Rajka Teréz: J ö n a t a v a s z . . . .

Lap
122
146
442
526
Ö06

14
198
62
146
254
538
26
478
370
358
430
609
466
562
623

124
158

Szám
Nemzetiségek a párisi világkiállításon

16, 20, 30
Amerikai torkos-borz 20
Játszó kánguruk az amsterdami állat-

kertben 21
Krupp óriás ágyuja a párisi kiállítá-

son . . . 24
Istenimádó (Mantis religiosa) . . . 27
Amerikai létra 27
Farkas-család 28
Tej mérlegek 29, 80
Egy csepp jó és kövér tej . . . . 31
Egy csepp rósz és vizes tej . . . 31
ÜrüvelóbŐl készitett mesterséges tej 31
Óriás polyp 32
Keleti gépcsarnok a párisi kiállításon 3Í
Hordó-emelő eszköz 32
Gabnatöró kövek 36
Nemes burány 38
Halászat az Északi-tengeren . . . 39
Közönséges osztriga 40
Vándor lemmingek 42
Uj-caledoni vampyr 44

VI. Népviseletek, genreképek.
a) Hazaiak.

Téli világ. Irinyi Sándor 1
^Petőfi „A faluban utczahosszat" ez.

költeményéhez. Irinyi S 11
Vásárról hazatérő oláhok . . . . 12
Delelő szántóvetők. Greguss J. . . 16
Kukoricza-csösz. Greguss J. . . . 42
Udvarhelyszéki székelyek. Keleti G. 45
Szegedi kántáló gyerekek. Jankó J. • 50
Házaló zsidó. Jankó J. 51

b) K ü l f ö l d i e k .
Sevillai molnár és neje 6
Andalusiai bikaviador családja . . 7
Előkelő japániak 14
Indián tánezos 15
Krih-indián főnök 18
Krih-meszticznő 18
Aranyásók egy caribou-i korcsmában 18
Néger lakodalmas menet Afrikában . 26
Hadzsi Bilal, tatár zarándok . . . 31
K e l e t a f r i k a i k é p e k :

1. A szulu-kafferek táncza . . . 86
2. Simaringói kovácsok . . . . 36

S p a n y o l o r s z á g i k é p e k :
1. S z i v a r k é s z i t ö l e á n y o k . . . . 8 8
2. C z i g á n y - s i r a t ó 8 8
3. T á n c z a k a d e m i a 39
4. S z e g é n y e m b e r t e m e t é s e . . . 4 1
5. T á n c z o l ó c z i g á n y l e á n y . . . 4 2

P e r s a és p e r s a n ő 4 4

VII. Vegyes tárgyunk.
Hűség mind halálig 4
A pesti tornaegylet disztornázása . . 10
Medveviadal Moszkvában . . . . 13
Átkelés egy erdei folyón Brit-Ameri-

kában 18
Ünnepeste egy zsidó családban . . 27
Rabszolga-szállítmány Kelet-Afrikában 33
Közebéd a m. természetvizsgálók gyű-

lésén Rimaszombatban . . . . 34
K é p e k a p á r i s i v i l á g k i á l l í t á s r ó l :

Szibériai alattvalók 37
Részlet az orosz osztályból . . . 37
A chinai óriás és törpe . . . . 40

Jelenet az északamerikai indián há-
borúból 47

A hazatérő katona 49

Rácz Mihály: Éjjeli gondolatok. Lap
(Heine után) 346

Réthi Lajos: Betegágynál . . . . 502
Soós Miklós: A „fekete leves" . . 88

» » M é r t . . . ? 406
" " Annyi édes . . . . 406

Szakát Lajos: Népdalok L, I I . . . 322
Szász Béla: Szegény ifjú asszony . . 383
Szász Károly: Fákh Albert . ..' < . 74

» » A pacsirtához . . . 214
>' » 1867. pünköstben . . 220
» » Csaták emléke . . . 3 3 4
» » Petőfi gyermekkori lak-

helye 514
» >> A csonka katona (kép-

pel) 598
» i1 Az év végén . . . . 634

Szelestey László: Gohomér a kevély 586
Szülik József: Csalékony tavasz . • 186

» » Hajnalban . 674
Thaly Kálm.: Bezcrédy, Balogh Ádám 174
Tolnai Lajos: A Ságh'Maris anyja . 490
Tompa Mihály: A gólyához (1850) . 98

» » Két sonette . . . 134
Tóth Endre: Kivilágítás 110

» Reggeli kép . . . . 238



Lap
Török Károly: H a t á r o z á s . . . . 5 0

» » K ö r t y é l y e s n é l . . . 4 6 5
Zilahy Imre: Rodostó 86
Várady Gusztáv: Viselte a gyászt . Í91

4. Élet- és jvIlonirnjzok.
I I . Rákóczi Ferencz (arczkép) Thaly K. 1
Paiios Koroneos, görög fölkelő vezér

(arczkép)
Nagy Péter, erdélyi ref. püspök (arcz-

kép)
Hááder György (arczkép) . . . .
Sárközy József (arczkép) . . . .
Pákh Albert (arczkép) 73
Deák Ferencz (arczkép) sz. fe. 85
István föherczeg (arczkép) . . . . 97
Csányi Dániel (arczkép) 109
Horváth Mihály (arczkép) Szász K. . l'.'l
LODOVÍCS József (arczkép) . . . .
Gr. Batthyány Lajos (képpel) • . .
Bónis Sámuel (arczkép)
Véér Farkas (arczkép) Pataki F. . .
Tanárky Gedeon (arczkép) . . . .
Korakas Mihály s a kandiai fölkelés

(arczkep)
Don Benito Juarez (arczkép) . .
Bogovics Imre (arczkép) l'au'er Oy, 25'
Az első magyar független felelős mi-

nisztérium (9 anzképpel) . . .
Erzsébet magyar királyné (arczkép) .
Pálffy Albert (arczkép) 305
Klapka György (arczkép) . . . . 3 2 1
Lukács Dénes (arczkép) Kenessey A.
Miksa, mexikói császár (arczkép)
Abd-ul-Aziz Khán (arczkép) Re-

ményi K.
A Landerer nyomdász-család (2 arcz-

képpel) Szabó József
Perczel Mór (arezkép) D. Farkas
Petzval Ottó (arczkép) . . . .
Kscobedo (arczkép) Réthi L. . .
Türr István (arezkép) . . .
Almási Balogh Pál (arczkép) . .
Vandrák András (arczkép) .
Perczel Miklós (arczkép) D. Farkas
Gr. Eszterházy Kálmán (arczkép)
Tisza Kálmán (itrczkép)
Damjanics János (arczkép) . . .
Földváry Károly (arczkép) . . .
Miké Sándor (arczkép) . . . .
Dósa Elek (arezkép)
Várady Gábor (arczkép) . . .
Garibaldi Menotti (arezkép)

13

25
49
61

133
158
173
185
197

213
237

271
294

333
345

Srinnyey József honvéd-főhadnagy '*"!' i
1848/y-ki naplójából . . 406, 418, 430 j

II. Ríkóczy György fejedelem megvá- I
lasztatása és beigtatája (két arcz-
képpel) Szilágyi Sándor . 453, 466, 478 ;

A Bakony régészetéhez. Turcsányi An- \
dor 470;

Az eperjesi kollégium kétszázados |
örömünnepe . . 471 |

Gáspár honvédtábornok levele . . . 482 j
Nagy-Enyed, régészeti és történelmi í

tekintetben (5 képpel). P. Szathmáry ;
Károly 491, 508, 514 i

A börtönügy történetéből . . í 06, 518;
Guyon sirja (képpel) 542 i
Agyagfalva és az agyagfalvi rét. Ja- j

k'ab Elek 543, 554, 563 \
Ferencz József látogatása Nancyban

(képpel) . . , . . . . . . . 5 6 5
Az indián háború Éjszak-Amerikában

(képpel) 576
Esküdtszéki esetek : O'Connel és társai

a dublini esküdtszék e'ött. R. E. S. 578
Az 1791-'liki országgyűlés első ülései 587,

593
Ferencz József látogatása Marié-An-

toinette börtönében (képpel) . . 58!)
A képviselőház ülései az akadémia-

palotában (képpel) 590
Rajzok a Bach-korszakból. Széchenyi

„Blick"-je után . . . 613, 628, 634
A haldoklói. Napóleon szobra a párisi

világkiállitáson (képpel) . . . . 612
Az 1848-ki nemzetgyűlés megnyitása

(képpel) . . ". . . . ." . . 6 2 6

Szegedi kántáló gyerekek (képpel)
Varga János . . . . - # . ' . . . 614

A házaló zsidó (képpel) Réthi Lajos 624
Mándok (képpel) . 6 2 6
Ungvár (képpel) 630

1. Átalános nép- és országisme.
Visszaemlékezések a tengerre (képpel)

Kenessey Albert 15
Az ös Róma mai romjai (képpel) . . 18
Vastemplomok (képpel) 28
Spanyolországi vázlatok (4 kép) 52, 63, 76
A denevérek faja (képpel) . . . . 100
A moszkvai lelenczház 125
Medveviadal Moszkvában (képpel) • 148
Japán fővárosa (képpel) 148
Japán lakói (képpel) 8. L 159
Egy keresztvén telep az Ucayali mel-

lett Dél-Amerikában (Sképpel) S.L.
A nemzetiségek a párisi kiállításon.

(3 képpel) 187, 242,
Topehane Stambulban (képpel) S. L. 199
Az amerikai Szibéria. Sámi Lajos . . 203
Képek Brit-Amerikából:

1. A Caribou-vidék és az aranyásók
2. Edmonton vára és a Krih-indiá-

nok (képpel) 216
3. Abrit-aimrikai erdövidék(képp-) 228
4. A torkos-borz
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A magyar történelem egyik legkiválóbb
hősének arczképével nyitjuk meg lapunk ez
évi folyamát. Régen tartozunk e képpel ol-
vasóinknak, mert hiszen Mátyás királyon
kívül alig van a magyar történelemnek fér-

• fia, ki mélyebb nyomokat hagyott volna
hátra a nép emlékezetében, mint II. Rákóczi
Ferencz, kinek nevét e hazában még ma is
annyi hely, tárgy és név örökíti, még a be-
regvármegyei ruthén földmivelő nyomoru
viskójában is.

Rákóczi Ferencz élete s a nevével össze-
köttetésben álló események so-
káig zárt könyv volt e hazában
s igen hiányosak voltak az ö vi-
selt dolgaira vonatkozó adatok;
de ujabb időkben, midőn a tu-
dományos buvárlat előtt is
mindinkább lehullanak a korlá-
tozó bilincsek, a kor felvilágo-
sult és higgadtabb szelleme e
részben is sok uj és ismeretlen
adatot hozott napvilágra s Rá-
kóczi korának is hivebb képét
fogja ismerni a magyar kö-
zönség.

0 1676. szept.4-kén, ama is
fennálló borsi-i- kastélyban,
Zemplénvármegyében született;
Felső-Vadászi I. Rákóczi Fe-
rencz, választott erdélyi fejede-
lemnek és Zrinyi Ilonának volt
fia, s unokája egy részről a
Gyalunál török kardok csapásai
alatt elhullt II. Rákóczi György
erdélyi uralkodó fejedelemnek
és Báthory Zsófiának, másrész-
ről a németuj helyi vérpadon a
magyar szabadságért elvérzett
horvát-, dalmát- s tótországi
bán Zrinyi Péternek és Frange-
pán Katalinnak.

Ekkép úgyszólván egye-
düli utóda és örököse vala
a Rákóczi, Báthory, Zrinyi és Frangepán
híres nagy nemzetségeknek, — s dédanyja
Lorántffy Zsuzsanna — a dicső emléke-
zetű I. Rákóczi György fejedelem neje —
után a Lorántffy-családnak is egyetlen iva-
déka; söt miután anyja, első férjét Feren-
ezünk születése után néhány hó múlva
elvesztvén, Thökölyi Imréhez ment nőül: e

II. Rákóczi Ferenez.
( 1 6 7 6 — 1 7 3 5 . )

hírneves fejedelem is őt fogadta fiává, utód-
jává és örökösévé.

A minden lelki és testi tehetséggel dúsan
megáldott Rákóczi-árvát öreganyja, Báthory
Zsófia, és anyja Zrinyi Ilona fejedelemasz-
szonyok nevelték, s azután egy ideig mos-
toha-apja, Thökölyi is, — legtöbbnyire atyai
örökségében, a pompás és akkor oly erős
munkácsi várban. Mikor Thökölyi Imre
1685-ben, csillagának halványulásával le a
török végekre szorult seregével: a gyermek-
Rákóczi höslclkü anyjával Munkácson mara-

II. RÁKÓ C ZI FERENCZ.

dott, s bombák hullása és kemény várvívás
között töltött ezen erősségben majdnem há-
rom évet, folytonosan ostromoltatva a csá-
száriak hadai által. Végre a segély minden
reménye elmultával, 1688. január 14-kén
kénytelen lön a bámulatos kitartásu hősnő,
a leghívebb hitves és anya, Munkácsot fel-
adni, honnét ö és gyermekei Bécsbe vitettek.

Magát ugyan Thökölyi Imrének később
sikerült kiszabaditnia: de szeretett gyerme-
keitől — Ferencztöl és Júliától — a sebzett
szivü anyának örökre bucsut kellé vennie.
A ritka erélyü asszony, mint tudjuk, férjével
egyetemben Kis-Azsiában halt meg, szám-
kivetésben.

A bécsi udvar Kollonics bibornokot ne-
vezé ki a Rákóczi-árvák gyámjává. Ez min-
dent elkövetett, hogy a gyermek Ferenczet
a maga czéljaira nevelje; azért először a
neuhausi, majd a prágai jezsuiták gondjaira

bizta. De Rákóczi Ferencz, a ki
már serdülő ifjoncz korában
férfi érettséggel bir vala, a ki-
nek leikébe kitörülhetetlenül
bevésődtek dicső anyja, Zrinyi
Ilona szavai s elvei, a ki egy
perczig sem feledhette el, hogy
ereiben a Rákócziak és Zrinyiek
nemes vére forr, s a kinek ál-
maiban kivégezett öregapja
Zrinyi Péter, s nagybátyja Fran-
gepán véres alakjai meg-megje-
lenének: Rákóczi Ferencz, mond-
juk, tökéletesen meghiusitá Kol-
lonics és a jezsuiták minden
törekvéseit. Szinleg engedett
ugyan nekik: de bensejében an-
nál hatalmasabban forrongott
tüze, s szivét már ifjúkorában
keserű gyűlölet tölté el nem-
zetsége üldözői iránt. Többször
ugy nyilatkozott e gyermek-ifju
nevelői előtt: ha tudná, melyik
oldalbordája vonzza a magya-
rokhoz, kiszakítaná azt; —pedig
titokban égett nemzete meg-
szabadításáért. Német ruhában
járt, magyarul nem beszélt: úgy-
hogy itthonn is tökéletesen el-
veszettnek hitték már őt a ma-
gyar ügynek. Ügyes színlelése
magát Leopold császárt is any-

nyira elámitá, hogy 1693-ban, midőn a je-
zsuitáknál már öt évet töltve, tanulmányait
bevégzé, s Kollonics nem tudta rávenni,
hogy szerzetessé legyen: Leopold 17 éves
korában nagykorúvá nyilvánította őt, s apai
jószágait részben visszaadatá. Ferencz ekkor
tapasztalás kedvéért egy évet Olaszország
ban utazásban töltött, 1696-ban pedigLajo

1-ső szám.

Pest, január 6-án 1867.



„a római

badeni őr gróf táborába ment a Rajna mellé. |
E vidéken ismerkedett meg aztán egy bájos
ifjú herczegkisasszonynyal: Károly, hessen-
rheinfelsi uralkodófejedelem Karolina-Amá-
lia nevű leányával, a kivel csakhamar há-
zasságra lépett, s a császártól
birodalom herczege" czimet is megnyeré.

A fiatal pár hol Rákóczi bécsi palotájá-
ban — a Himmelpfort-utczában a mai gr.
Fürstenberg-ház-, hol a fejedelem magyar-
országi uradalmain: s ezek között leginkább
Munkácson, Sáros-Patakon, Szerencsen vagy
Nagy-Sároson lakott. Rákóczinak bő alkalma
nyilt ez idehaza tartózkodása alatt színről
színre megismerkednie nemzete akkori el-
nyomott állapotával, a melyen szive vérzett.
De a Rákócziak, Zrínyiek utódát folyvást
kémek vették körül, és ezt ö jól tudta; az
idő is a kezdeményezésre — mint azt ö éles
észszel belátta — még nem érkezett el. Azért
apái szerencsétlenségén okulva, 1697-ben,
midiin a hegyaljai nép — épen az ő jobbágy-
sága — Tokaji Ferencz s Szalontay György
vezérlete alatt a cs. kormány ellen fegyvert
fogott: Rákóczi, hogy a gyanút elhárítsa ma-
gáról, rögtön Bécsbe siete, s hűsége jeléül
felajánlá a császárnak magyarországi jószá-
gait, az örökös tartományokban fekvő hason-
értékü javadalmakért. Ezen eljárása annyira
meggyőzé Leopoldot Rákóczi hűsége felöl,
hogy a cserét nem is látta szükségesnek
elfogadni.

Ütött azonban a cselekvés órája. 1700.
őszén meghalván Don Carlos király: kitörő-
ben volt az Európát vérbe borító spanyol
örökösödési háború. Európa két nagy táborra
szakadt: az egyikben a fő Leopold császár
volt, a másikban XIV. Lajos, a francziák
királya. Rákóczi elérkezettnek hitte a pilla-
natot nemzete fölszabadítására, s a kiforga-
tott alkotmány és vallásszabadság vissza-
vivására. 1700. nov. 1-én tehát sárosi várából
levelet intézett ez ügyben XIV. Lajoshoz, a
ki bécsi követe Villars örgróf által már az-
előtt ajánlatokat tétetett volt a nagy sze-
repre hivatott fiatal herczegnek. A levélvivő
-- belga születésű, Longueval nevű badeni
Lajos ezredebeli tiszt — azonban, a ki Rákóczi
kegyeibe behizelegvén magát, bizalmával
rútul visszaélt: titkon megjelenté a dolgot
a bécsi udvarnak, melynek kémje volt. Ez
egyelőre hagyta folyni a negotiatiót, hogy
Rákóczit aztán annál könnyebben beránt-
hassa az örvénybe. Lougueval jött és ment;
meghozta XIV. Lajos biztató és igérö vála-
szát Rákóczinak, a melyet természetesen
Bécsben előbb elolvastak,mintNagy-Sároson.
Midőn pedig Rákóczinak 1701. febr. 11-kén
irt ujabb levelét vitte volna a belga Versail-
lesbe: a bécsi minisztérium ezt elolvasván,
jónak látta Rákóczit sárosi kastélyában april
18-án éjjel Solari tábornok által elfogatni s
a német-ujhelyi várba hurczoltatni; itt eper
azon börtönbe záratta, a melyből azelőtt 30
évvel öregapja, Zrinyi Péter a vérpadra
lépett. Rákóczit idegen bíróság elé állitot-
ták s ausztriai törvények szerint jártak el
ellene; ez ellen ö, mint magyar főnemes
erélyesen tiltakozván, a vádpontokat kezébe
sem vette, s magyar bírákat és hazai törvé-
nyek szerinti eljárást követelt; s midőn ez
megtagadtatott volna: a fejedelem neje által
megvesztegetett Lehman dragonyos-kapitány
segítségével Rákóczi tömlöczéböl 1701
nov. 7-én este kiosont, s lóra kapván — mi-
után hitvese gondoskodásából Magyar-Óvár-
nál révészek és helylyel-közzel hű szolga
fris paripákkal várták — szerencsésen Len
gyelországba menekült. Itt találta a már
szintén menekült ügytársát, holtig leghívebb
barátját, a lángeszü s tősgyökeres magyar
lelkű gróf Bercsényi Miklóst. — Rákóczinak
neje két kis fiával együtt Bécsben őrizet alá

tétetett, Lehman fejét veszté, a bujdosó feje- j Simon, gr. Pekry Lörincz, gv. Csáky Mihály
delemre pedig fej- és jószágvesztési ítélet és István, b. Andrássy István, György és Pál,
hozatván, fejére
tett ki.

10,000 arany vérdij tüze- Gyürky Pál, Buday Istv., b. Petróczy Istv., b.
Palocsay György, gr.Barkóczy F., b. Sennyey

Rákóczi és Bercsényi Lengyelországból! Istv., gr. Mikes Mih., gr. Thoroczkay Istv. és
ajra kezdték az alkudozásokat XIV. Lajossal, Orosz Pál valának; mig mint brigadérosok
i ki, mihelyt nyíltan kitört a nagy európai Béri Balogh Ádám, Bezerédy Imre, Ebeczky
háború, pénzzel és fogadott katonasággal! István, Ocskay László, Galanthai Balogh
segiti vala őket. A felső-tiszai nép is ezalatt j István, Berthóthy István és Ferencz, Kisfa-
megunván a számtalan és mindig növekedő I ludy György és László, Domokos Ferencz,
zaklatást, csapatostul fegyvert fogott — ki- ! Babocsay Ferencz, Nagyszeghy Gábor, b.
vált Rákóczi munkácsi hercze£sé£ebeli alatt-, Sennvey Ferencz, Fodor László, Radics
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valói — megtölté az erdőket s követeket \ Endre, Czelder Orbán, Bagossy Pál, b. Jósika
küld vén a bujdosó fejedelemhez, zászlókat | Dániel, Csajághy János, Sréter János, Szent-
kért tőle és esdekelt bejöveteléért, hogy j Iványi János, Esze Tamás, b. Perényi(Miklós,
állna a szabadságért küzdők élére. Rákóczi ' Vay László, Ordódy György, Vass Sándor,
engedett a felhívásnak; Bercsényivel s Szent-Péteri Imre és Nyúzó Mihály vitéz-
Lensyelország'ban toborzott zsoldosokkal; kedtek, sok derék ezredessel egyetemben.

Hadserege, valamint minden uj és népi-
hadsereg, eleinte nem annyira a magasabb
hadtudomány kívánalmai szerint vivatni
szokott rendes ütközetekben volt előnyben,
— bár itt is gyakran jeles vitézséget tanu-
síta — mint a portyázó hadjáratokban rend-
kívül ügyes és fáradhatatlan. Később azon-

g y g
1703. június 16-án átlépte a magyar határt
s a munkácsi erdőségben csatlakozók a f ol-
selő néphez.

Első csatáját Munkács városa utczáin
vítta, a hol élete is( veszedelemben forgott;
majd Tisza-Becsnél győzvén, átkelt e folyón,

mig tábora óriás mérvben szaporodik vala:
Kallót és a hajduvárosokat, ugy Huszt várát

Bercsényi pedig Várad-Olaszinál
verte tönkre a ráczok hadait. Lehetetlen itt
minden diadalt, Rákóczi rohamos haladását,
majd hosszas hadjáratait elbeszélni: csak
átalános vonásokban, a legfőbb momentu-
mokról szólunk. A fejedelem zászlait a sze-
rencse fennen-lobogtatá, hozzáállott az egész
nemesség s a főurak nagyobb része, az öt
mindenütt harsogó örömmel üdvözlő népet
nem is emlitve. Rövid idő múlva — néhány
ostromzárolt vár kivételével — hatalma alatt
álla egész Magyar- és Erdélyország, sőt
hadai Í7O4 elején már Bécs alatt is szágul-
dozának. Az erősségek közöl meghódította
Kassát, Munkácsot.Ungvárt, Egert, Szolnokot,
iiaBMi,iuumvttv,oui,viigii.iu,jjgti«,uwmuaui., aiaojaimasoK,; a nagy-szomuau, SOJJ

Eperjest, Lőcsét, Bártfát, Szepesvárát, Kés- (1705.), vörösköi és romhányi stb. ké
márkot,Murányt,Szendrőt,Bajmóczot,Ersek- j végre a koronczói, holdvilági, zsibói, s
Újvárt, Nyitrát, Esztergomot, Veszprémet,
Kőszeget, Pápát, Székes- és Gyula-Fehérvárt,
Pécset, Csáktornyát, Simontornyát, Süme-
get, Siklóst, Nagy-Szombatot, Fogarast, Kő-
várt, Ecsedet, Ónodot, Szatmári, Kolozsvárt,
Somlyót, a magyar- és erdélyországi bánya-
városokat s számtalan kisebb-nagyobb hegyi
várat, valamint a csekélyebb erőditésü nagy
városokat. Ezen helyek részben önkényt
tártak előtte kaput, a lakosság ujongva
üdvözölvén a várva-várt szabaditót és segít-
vén lefegyverezni az idegen őrséget. Még
ezek közöl is sok zsoldjába áll vala. Ö pedig
igyekezék rendes hadsereget teremteni s az
országot is szabadságai teljes élvezetébe
visszahelyezni.

Dicsőségének, hatalmának e gyors föl-
emelkedésével az erdélyi rendek Gyula-
Fehérvártt összegyűlvén, közlelkesedéssel
fejedelmökké választák őt, Leopold pedig
kényszerült Anglia és Hollandia közbenjárá-
sával békealkudozásokat kezdeni vele, a
melyek azonban néhány heti fegyverszünet-
nél egyéb eredményre, a bécsi kormány
magatartása miatt nem vezettek. E körül-
mény, s fegyvereiknek folytonos szerencséje
csak szorosabb összetartásra ösztönzé a má-

ban képzett franczia tisztjei: De Salleurs
marquis, De Rivier, Le Maire, De la Mothe,
Chassant, Bonafoux, D'Absac, Berssonville,
Demoiseau s mások a stratégiai szabályokba
s vár- és sánczépitésbe és védelembe is meg-
lehetősen belegyakorlották őket. Lovassága
volt a legkitűnőbb.

Rákóczi 8 évi háborúja alatt a következő
nevezetesebb ütközetek vivattak: a várad-
olaszi-i, bonczidai, zólyomi, rákosi (Pest
alatt), szomolyáni, szent-gotthárdi (kettő is),
brucki, mosonyi, buda-tabáni, kassai (kettő
is), egervári, kocsárdi, csobánczi, pápai, a
fertö-sopronyi (1706.), sopronyi (1707.), kö-
lesdi, légrádi, bártfai, windsehachti stb.
diadalmasok; a nagy-szombati, sopronyi

tesek;
strázs-

niczai (Morvában), trencsényi és pataki
vesztettek.

A nemzet Anglia és Hollandia közbenjá-
rásával 1706-ban még egyszer megkisérlé a
békés kiegyezést. A tárgyalások Nagy-Szom-
batban folytak; de minthogy a magyar
alkotmány teljes egészében leendő visszaál-
litását és tényleges biztosítását a kor-
mány ezúttal is, mint 1704-ben, vonakodott
teljesíteni: a harcz annál nagyobb hévvel
megújult; a türelmét és bizalmát végkép
elvesztett nemzet pedig, részint elkeseredés-
ből, részint franczia izgatásoknak engedve,
az ónodi országgyűlésen (1707.) József csá-
szárt trónvesztettnek nyilvánitá s kimondá
az interregnumot.

A háború ezután még négy évig zajlott,
változó szerencsével; mígnem 1710 végén
újra fölvétettek a békealkudozások, és ezút-
tal sikeresen: mivel egyrészről a császár is
magyar embert, gr. Pálffy Jánost nevezett
ki te'ljhatalmazottjául, — másrészről a kuru-
ezok is az ezen évben őket ért szerencsétlen-
ségeket, s főleg az iszonyúan dühöngő pestis
által megtizedelt, megoszlatott haderejüket
tekintve, engedékenyebbeknek mutatkozá-
nak.Rákóczi azonban, az alkudozások foly tata-

gyarokat, kik 1705-ben a szécsényi ország- sát Károlyira bízván,Lengyelországba ment,
szövetségeié alakultak s hogy szövetségesétől, nagy Péter czártól,gyűlésen

Rákóczit
nemzeti
vezérlö-fejedelmökké, Bercsényit

pedig helytartójává választák. — Rákóczi
ezen év nov. 11-kén Zsibónál ugyan harezot
vesztett: de másfelöl seregei a dunántúli
részekben roppant diadalokat arattak s
Ausztriát és Styriát felbarangolván, rémü-
léssel töltötték el. Morvába is be-becsapdo-
sának.

Rákóczi tábornokai Bercsényin a fővezé-
ren kívül Bottyán János, b. Károlyi Sándor,

nagy
1707-ben kötött véd- és daczszövetségök
értelmében, segítséget kérjen. A szerencsét-
len fejedelem 1711. febr. 21-kén lépte át a
mao-yar határt: hoqy hazáját többé sohase
lássa. Károlyi Sándor ugyanis ezalatt ide-
haza megköté a békét — kissé túlmenve
jogkörén — s a kuruez hadak 1711. május
elsején a Szatmár melletti nagy-majtényi
mezőn tartott ünnepélyes Te Deum után
hazaoszlának. Lassanként aztán a várak is

gr. Eszterházy Antal és Dániel, gr. Forgúch | megnyitják vala kapuikat, legutoljára Mun-

kács, 1711. június 24-kén: mikor már az
orosz segitség reménye a Péter czárnak a
török szultán részéről küldött hadüzenet
miatt végkép meghiúsult.

Rákóczi, daczára annak, hogy a szatmári
béke fejedelmi czimét s roppant terjedelmű
birtokait neki és családjának örökre bizto-
sitá: nem fogadta el azt, nehogy az utókor
önjavának a hazáénál elöbbretételével vádol-
hassa öt valaha. Oda vetette körülbelül Öt-
százezer holdra menő uradalmait, pompás
kővárait, kastélyait, s híveinek főbbjeivel:
BercsényiMiklóssal és Lászlóval, Eszterházy
Antallal, Forgách Simonnal, Csáky Mihály-
lyal, Vay Ádámmal, Zay val, Mikessel, Pápay-
ékkal, Ilosvayval, Kisfaludy val, Zsibrikkel
stb. bujdosóvá lön. 1712. novemberig Len-
gyelországban — gyakran személyes barátja
Nagy-Péter czár udvaránál — tartózkodék,
majd Danczkában (Danzig) hajóra ülvén,]elöbb
Angol-, s 1713. januárban Francziaországba
vitorlázott. Itt régi pártfogója XIV. Lajos
király igen előzékenyen fogadta öt, bőkezü-
leg gondoskodott róla s övéiről, ugy hogy
Rákóczi egész az öreg király haláláig — a
ki öt fia gyanánt szerette — fejedelmi fényben-
élt Parisban, Versailles-ban, s a franczia ud-
var ünnepélyeiben, vadászataiban részt vön.
Az utrechti békekongressus alkalmával oda-
törekedett, hogy az átalános európai békébe
hazáját befoglaltassa, amit Francziaország sz
ö sürgetésére indítványozott is: de az indít-
ványt az államok többsége elvetette, azon
okból, hogy a magyarok, nem várva be az
átalános európai béketárgyalásokat, már
elébb megbékültek Szatmárnál.

Rákóczi XIV. Lajos halála után több-
nyire groisbois-i gyönyörű villájában lakott,
csendes magányban; mignem 1717-ben a
porta, Ausztriával kitört háborúja folytán,
Törökországba meghívta öt. Ekkor előbb
Spanyolországba ment a madridi udvar-
hoz, majd hajóra szállván , okt. 10-kén
Törökországba érkezett. Azonban a béke
Ausztriával megköttetek; de a szultán azért
vendégét, kit nemes jelleméért s nagy eszéért
igen tisztelt és bölcs tanácsait sokszor ki-
kérte, kitüntetésekkel halmozá el, s fejedel-
mileg gondoskodék róla, állandó jancsár-
diszörséget is adván szolgálatára. Rákóczi
maga köré gyüjté a bujdosókat, s a Márvány-
tenger regényes partján: Bodostób&n tele-
pedett le, a hol életének hátra levő éveit
buzgó áhitatossággal, irodalmi munkálkodá-
sokkal, vadászattal és esztergályozással tölté.
Idehaza pedig a nép öt egyre várta és várta,
sőt egy Ízben (1734.) csak nevének puszta
hangzására is fegyvert fogott.

Rákóczit a halál rodostói magányában,
rövid betegeskedés után, 173.5. april 8-kán,
nagy-pénteken érte utol. Elhunytat hü buj
dosótársa, Mikes Kelemen szivrehatólag irja
le, azon nagy férfiúnak elhunytát, „a kit még
ellenségei is nagynak tartottanak."

Valóban, Rákóczi rendkívüli nemes jel-
lemmel, lelki nagysággal, igazságérzetteí és
ritka észszel bírt; áldozatkészsége pedighazája
iránt fölülmulhatatlan. 1706-ban József csá-
szár először cseh kanczellárja gr. Wratislaw,
majd Rákóczi saját neje, s végre szeretett
nővére Júlia által fényes ajánlatokkal kínálta
öt meg: a választás alá eső erdélyifeje delem-
ség helyett német birodalmi örökös ural-
kodó fejedelemséggel, magyarországi összes
javainak megtartása mellett; sőt carta-bian-
cát küldvén számára, az egy Erdélyen kívül
minden kívánságát előre elfogadottaknak
jelenté ki, — csak hogy béküljön. Rákóczi
azonban Wratislaw rábeszéléseinek épen ugy,
mint legkedvesbjei kérésének és könyeinek
nem engedve, visszaveté a fényes ajánlato-
kat, kimondván, hogy bár azok ő reá és csa-
ládjára nézve rendkívül előnyösek volnának:

de ő nem a maga és családja emeléséért, ha-
nem szerencsétlen nemzete szabadságának
visszavivásaért fogott fegyvert, s ennek jo-
gaiból egy hajszálnyit sem enged. Hasonlókép
nem fogadá el a lengyelek és Péter czár ál-
tal neki 1707-ben forma szerint felajánlott
lengyel királyi koronát, hogy imádott nem-
zetét ne kelljen elhagynia.

Ha valami hiba volt ő benne: az túlságos
szerénysége volt. Mint katona: rettenthetet-
len bátorságu és fáradhatlan vala; mint
diplomata: rendkívül ügyes és éleseszü; mint
szónok: elragadó; mint ember: igazságos,
jószívtí, becsületes, nemes, lovagias; mint
fejedelem: bölcs és kegyelmes. Társalgásá-
ban vonzó, kedves modorával mindenkit
megnyert; ehhez járult magas műveltsége s
nyelvekbeli nagy jártassága. Magyarul, fran-
cziául, latinul és németül tökéletesen irt s
beszélt, sőt lengyelül és törökül is értett.

Külsejére nézve: igen magas, erőteljes,
szép piros arczu, dús barna hajzatu, nagy
kék szemű, és rendkívül nemes, majdnem
parancsoló tekintetű volt.

Hamvai saját kivánatára dicsőemlékü
anyja, Zrinyi Ilona földi maradványaival té-
tettek egy sirba, Konstantinápoly galatai
templomában, a hol ma is feliratos, czimeres
márványtábla jelöli nyughelyét; ott alusz-
sza örök álmát, távol szeretett hónától, a
múlt század legnagyobb magyarja, ki a
XlX-ik század legnagyobb magyarjával, Szé-
chenyivel épen egy napon — april 8-kán —
adá vissza nagy lelkét a Teremtőnek.

Thaly Kálmán.

Saturnns,
az 1867-ik év uralkodó planétája.

A folyó év uralkodó bolygója a Saturnus.
Valamint nehezen van bolygó, mely a természet
szépségét, jelentékenységét és varázsát annyira
képviselje, mint a nevezett csillag: ugy aligha
csalatkozunk, midőn azt állítjuk, hogy a nép eme
kitűnő planétáról igen keveset tud, a mit tud pe-
dig, nagyrészt balvélemény.

Saturnus egy gyönyörű fénygolyó, melynek
szine sárgás, s melyet 8 hold s 3 szép ragyogvá-
nyu gyürü környez. Átmérője 17,090 mf. és ki-
lenczszáz huszonnyolezszor akkora, mint földünk;
anyaga azonban nem tömör, s földünknek csak
tized részével ér föl, pályája 200 millió mfd. Tá-
vola tehát joly nagy, hogy a kilőtt gyors ágyú-
golyó 92 év alatt jutna hozzá; a napot pedig min-
den 29 és fél évben kerüli meg egyszer. Saturn
lakói a napot 90-szer kisebbnek látják mint mi, s
rajok nézve a napnak fénye és melege is 90-szer
csekélyebb, mint nálunk, ugy hogy ott a legha-
tályosabb verőfény csak olyan, mint nálunk a pir-
kadó hajnal. A mondott számitások oly pontosak
és határozottak, mikép azokat, mióta csak csillag-
isme létezik, nemcsak kétségbe nem vonhatta
senki: sőt a világ minden csillagásza még a má-
sodperczekben is teljesen megnyugodott, kijelent-
vén dönthetlenül: miszerint Saturnus a természet
ura által neki kijelölt pályát 29 év, 16t> nap, 23
óra, 16 elsőpercz és 32 másodpercz alatt futja meg
csak egyszer. Holdjait azonban és szép fehér ra-
gyogványu gyűrűit fegyvertelen szemmel nem
láthatjuk; noha ama hatalmas terjü gyűrűk föl-
dünk körmérőjét 27-szer felülmúlják.

Mint tudjuk, a bolygók uralma minden 7 év-
ben változik.

Saturnus jelvénye b , alakja pedig egy sza-
kálos ember kaszával, hátán szárnyakkal, jobbjá-
ban egy elnyelendő gyermekkel; jelenti az időt,
mely megemészt és fölfal mindent. Uralkodott
utószor 1860-ban, a ki tehát nevezett évben jegy-
zeteket tőn, ez évben hasznot vehet belőlök; csak-
hogy vakon ne hajtson rajok, mert az nem idő-
számításáé babona lenne. A régiek az 1-, 8-, 15-,
s 22-ik évet, valamint a 3-, 10-, 17- s 24-ik éve-
ket teljesen hasonlóknak hitték, de ugy-e bizony
a 7 kövér, meg a 7 sovány év rnegczáfolta mind
ezt? Azért tehát számítsunk, mert némi hasonlat
ugyanazon bolygó visszatértével állhat be, de
hogy épen összevágjon, nem hiheti senki; elég
szomorú érvet meríthetünk a letűnt száraz és ter-
méketlen évekből.

Saturnus a bolygók közt, mint különben is
igen jelentékeny nagyságú, első helyen áll, s rit-
kán kivehető. A mennyire mi láthatjuk, halavány
s homályos szinben tűn föl; persze ezt a roppant
távol okozza, minthogy a naptól igen messze esik.
Természete átlag hideg és nedves: tehát ellentéte
a holdnak, mely inkább meleg, mint hideg; de
azért a múlt évben (midőn a hold volt az ural-
kodó) május végére mégis elfagyott minden, s
noha a hold inkább nedves, mint száraz termé-
szetű, mégsem volt kellő időben eső.

A nép, de legkivált azok észrevétele szerint,
kik ez érdekben jegyzeteket tőnek, ezen bolygó
férfiasán komoly, néha mélabús, sőt haragos és
ellenséges természetű szokott lenni. Az emberi-
ségnek nem barátja, s a természet erejének fej-
lesztésében nagyon hanyag. Oka persze az, mert
hűvös, nedves és szeles természetű; köhögésre,
lázra és meghűlésre elég alkalmat nyújt; a gaz-
dák, kertészek mérge epejárványban tör ki, a
haragos embereket pedig a guta könnyen meg-
érinti; nátha, hurut, hasmenés, mely ez évre
mindnyájunkat fenyeget, csak ugy kerülhető ki.
ha nyakunkra és hasunkra kellő figyelmet fordi-
tandunk.Ezek azonban mind olyan dolgok,melyek
máskor is könnyen beüthetnek: de, ha daczára a
bolygó ellenséges természetének, óvni fogjuk ma-
gunkat, mégsem árthat nekünk. Hogy ellenséges
természete világháborúban törjön ki, annyira hi-
hető, a mennyiben a múlt évi bolygó sem földfaló,
sem kaszával nem volt fegyverkezve, mé^is vé-
rengző háborúnak volt tan uja. Ma a háború sze-
szély vagy számitás eredménye, koránsem vala-
mely bolygó kifolyása. Hogy a bolygó halovány
sárgás szine pestis vagy járványos nagy betegsé-
gek csalhatlan előjele volna, határozottan hinni
igen nevetséges dolog lenne; a tavali holdból
senki sem olvasta ki a kolerát, szine is elég szép
és fehér, mégis kiszedte igen sokfelé a dézmát.
Ha valóban hűvös széllel és fölös nedvvel lép föl,
hogy küteg, nátha, hurut, hasmenés, láz, sőt vér-
has is uralmat vehet rajtunk, hogy himlő, sőt guta
is pusztíthat bennünk, mind ez könnyen megma-
gyarázható dolog.

Egyébiránt régi jegyzetek nyomán sem min-
den világrész, sem minden ország nem esik, s
roppant távola és sokátartó pályafutása miatt
nem is eshetik ugyanazon évi uralma alá; s igy
akár jó, akár kártékony hatása oly határozottan
döntő befolyású nem lehet sem termelésben, sem
egészségi szempontból, mert ha csakugyan jelen-
tékeny befolyást gyakorol, akkor ez évre jaj a
vese , fül- és fogkórosoknak, de még inkább azok-
nak, kik Napóleonnal egy bajban szenvednek.

íl't a . b o l v g ó k befolyása fölött pálezát akar-
nánk törni, több tartománynak ugyanazon időre
tett pontos jegyzeteit kellene figyelembe venni,
legkivált pedig az uralma alá eső or&zágok érde-
kében állana, a nép fölvilágositására és utbave-
zetésére több tartomány jegyzeteinek egybevágó
vagy eltérő észrevételeit figyelemre méltatni; ily
eljárás bizonyára sok babonát és vak hiedelmet
eloszlatna, a tudósoknak pedig több gyönyörköd-
tető foglalkozási órát nyújtana. Ne higyjük, hogy
csak a nép babonás, a babona sokkal terjedtebb
uralomra vergődött, hogysem a fényes termekből
is ki ne kandikálna; amaz eszménél sem szabad
megállapodnunk, hogy az kizárólag a magyar
ember sajátja: a ki világot járt, népismére vergő-
dött, igen sok tekintetben egészen ellenkezőt bir
felmutatni. A sors nagyon találékony mester, a
sziv vágya pedig telhetlen, s mindez elég babo-
nát szül.

A ki a 100 éves naptárban az ez évi emberek
sorsát kutatja, annak el kell keserednie előre, ha
benne hisz — mert szerinte nem vár reánk semmi
jó. Villongások, ellenségeskedések, tartós nyava-
lyák és börtönnel fenyegetőzik; ha ezekhez hozzá
vetjük: hogy ama satnya, hüle, himpókos lábú,
pupós hátú, gyáva babonás, irigy, nyakas, apró-
szemű, ritka szakállu, nyomom, megvetett és
nagyevő emberek, kik ez évnek sarjadékát teen-
dik, még azt is fölfalják majd, a mi nincs, akkor
csakugyan borzadályos év kend, mert egyévi
ilyen termés az emberi fajból egy világot lenne
képes bemételyezni, annál is inkább, mert legna-
gyobb részt csalók, alattomosok, cselvetők s iri-
gyek lennének.

Tavaszunk, a régi jegyzetek nyomán — szá-
raz s májusig hideg lesz; mert april szép napok-
kal kezdi ugyan meg, de" vége zordon s hideg
leend, nem egyszer hozván veszélyes deret, mi
füvet, fát és virágot fejlésében nagyon fog hátrál-
tatni, sőt a gyümölcsben károsítani. Eső többször
fog hiányzani, sőt több héten át szárazság áll be.

Nyarunk túlságosan nedves és terméketlen;
JÉ.



lesznek szép termelő napok Í3, de a vihar és sza-
kadó eső sokat ront. Az éjek hüsek lesznek.

Az ősz zordon és nedves; a fagy korán beáll;
október kemény tél, november nedves és meleg;
azelek, viharok nem egyszer zúgnak.

Telünk márczius vége felé szűnik meg. A
valódi tél deczember második felében kezd rá, s
áprilisig keménykedik; legyen tehát: fa, takar-
mány, hus, bor, különben nem lehet igazi tor.

Lesz gyümölcs is, kivált körte, szilva; a szőlő
még vesszején megrothad, vagy nem érik meg, a
mi szörilyüképen veszedelmes dolog lenne; a ve-
téseket nem igen emészti féreg, mint más évek-
ben: persze ha a sok eső elmossa, a fagy eldarálja;
átalában az egészben kevés jót találunk ennyi
nyomorra, ennyi szükségre.

E végsorokat csak azért jegyeztem föl Sa-
turnusról, mert az ez évi naptárak telvék a leg-
szebb, legvigasztalóbb jóslatokkal. Ezekben csa-
lódni csak oly fájdalmas, mint sújtó, sőt leverő
volna, ha a 100 éves naptár minden jövendölése
megvalósulna. Adja az ég, hogy mindnyájunkra,
kiválólag a nép művelésével fáradozókra, minden
tekintetben, életben, egészségben, fáradozási mél-
tánylatban, minél több örömben és megelége-
désben szép és vigaszdús napok virradjanak;
ideje lenne már, hogy sokat szenvedett hazánk-
ban szellem és anyag fölvirágozzanak, kedv és
lélek vigasztalást nyerjen. Sárváry E.

S elme ess
vára. ^ :

Selmeeznek,
mely köztudo-
más szerint ha-
zánk legneveze
tesebb és egyik
legrégibb szab.
kir. bányaváro-
sa, nevezete-
sebb épületei
közé tartozik
vára, melynek
képét futó so-
rok kiséretében

már lapunk
1861. évi 44.
számában köz-
löttük. Azonban
a jelen rajz más
oldalról művé-
szileg fölvett
tájképpel tün-
teti szemeink

elé ezen, az
ujabbkori hadá-
szat előtt már
most jelenték-
telen erődöt. —
Ama bástyák-
kal kerített régi
várba egy ma-

gas torony
alatti kapu ve-
setett. Azonban, mint tudjuk, őseink nem is
számítottak arra, hogy az ellenség a bánya-
városok közelébe jusson, és ily csekély erődök
által közvetlen védelemre kényszerítse az arany-
bányák munkásait. Az alsóbb vidéken fekvő
végházak, mint Léva, Csábrág, Kékkő, Fülek
stb. várak tartattak a bányavárosok kulcsául,
és ezek erőditésére és védelmére fordittatott
a derekasabb gond, hogy a török f ölebb ne jut-
hasson. — És — mint iátjuk — épen eme vég-
házak (Fülek stb.) eleste korában 1554-ben épült
Selmecz uj vára is. De azért, mint Richter régi
iró irja, ez is inkább csak a viharok kémlésére,
mint a veszély előli menekülésre lett alkalmas.
Ezen ugy nevezett uj vár azon magas négyszegü
épület, mely képünkön négy szegletes toronynyal
felszerelve látható. Alapitójának egy nőt (Roesel
Borbálát) nevezi a hagyományos történet, mint
azt Bél Mátyás nagybecsíí földrajzi munkájában
följegyzé. A nevezett hölgynek atyja Roesel
Rázmán dúsgazdag, tekintélyes polgár és II .
Ulászló király alatt kincstári igazgató volt, ki
roppantul jövedelmező bányái által az irigységig és
annyira felgazdagodott, hogy hozzá hasonJó ma-
gán ember messze földön nem létezett. Ezen
kincsdús férfiú 1520-ban meghalván, mint vég-
rendelete tanúsítja, összes javait fia Lörincz és
ennek nővére Borbála örökölte. Azonban Lőrincz
atyját nem sokkal élte túl. Eképen a roppant
kincsnek, gazdagságnak egyetlen örököse Bor-

bála lett. De a tömérdek vagyon a fiatal leányka
birtokában kárhozattá vált. A tetszvágy, szeszély,
ledérség, és ezek folytán a szertelen pompa, fény-
űzés, kéjvágy, módnélküli pazarlás és végre ti-
vornya az őrültségig ragadták a dús leányt, kit
még azonfölül a sors szépséggel és erős testalkat-
tal is megáldott.

Mondják, hogy midőn egykor barátai intet-
ték, hagyna fel rósz életével és szertelen pazarlá-
sával, mert végre Ínségre jutand: levoná ujjáról
drága gyűrűjét és a Garamba veté, mondván: ha-
marább visszakerülhet azon gyűrű kincsei közé,
mintsem ő szegénységre juthasson. A gyűrű egy
a Garamból fogott hal belében csakugyan vissza-
került. Ez esemény megdöbbenthette volna Bor-
bálát; de az nem történt. A pazarlás és elvete-
mült élet ezután is folyt, a nélkül, hogy jó czélra
valamit fordított volna. Apró kutyákat hizlalt,
ápolgatott, de a szűkölködő embereknek egy mor-
zsát sem juttatott. Keményszivüségeért, fösvény-
ségeért a szegények mogátkozák; és történt egy-
kor — mint a népmonda beszéli, — hogy egy
kedves ebét elvesztvén, annak fényes temetést
rendezett. Drága koporsóba, selyem vánkosokra
virágok közé helyezteté az ebet, nyakára arany-
lánczot .adott, és szolgái által fényes pompával
temetteté el a koporsót, melynek sírját a nép
hiedelme szerint az ördögök körültánczolák. A
nép megátkozá a botránkoztató hölgyet, kinek
b tettei közt azon egyetlen jót lehetne emli-

Selmecz régi vára. — (Keleti Gusztáv rajza.)

'. teni, hogy az említett selmeczi uj várat saját költ-
ségén ő épitteté, hahogy nyugtalan életével és dor-
bézolásaival azt is bűnök barlangjává nem tette
volna. A selmecziek Borbála lakával szemközt akasz
tófát állítottak, hogy az a bünők rettentéséül
szolgáljon. Ennek árnyéka napnyugatkor és hol-

j das éjeken épen Borbála fényes tereméire vető-
dött. E látvány, főleg ha a bitófának virágai is
voltak, kétségbe ejté a kéjvadász hölgyet, és ad-
dig könyörgött a városnak, mig a bitófa másuvá
tétetett; ígérvén, hogy annak helyére a sziklára
várat épitend. A vár felépült. Borbála pedig foly-
tatta uj élvek közt bűnös életét, mig erejében és
kincsében végképen kimerült és szegénységre
jutva, kinos nyavalyák közt végre 1575. szept.
15-én bevégzé nyomorult életét. Fenmaradt jegy-
zetek szerint, midőn szokás szerint hulláját ősei
sirboltjába czipelnék, oly vihar támadt, a zápor
és jégeső oly dühvei zúdult a temetési kiséretre,
hogy az emberek elfutva, a koporsót az utczán
hagyák, és eképen a nép hite szerint az egykori
dús hölgy oly temetésben, milyent ebe számára
rendeztetett, sem részesülhetett.

E vár 1680-ban kőfallal megerősittetett. A
múlt század elején Rákóczi hatalmába esvén, a
békekötési tárgyalások gyüléshelyéül is szolgált.
Hajdan tizenkét ágyúval volt ellátva, melyekből
kettő az uj toronyban levő óra-harangba öntetett.

T é l i v i l á g .
(Képünkhöz.)

Oh azok a kedves, kivül hideg, de belül — a
bundában s a szívben — annál melegebb téli idők!
És te boldog emlékezetű „zúzos deczember", csörgő
szános farsang, csikorgó keréktalp, jégcsapos ház-
eresz és deres bajusz, hógolyókkal háboruskodó
gyermeksereg, — s te áldott farkasbunda s még
áldottabb boglyakemencze, s ti vidám, hosszú
esték, kik egybefüztétek a rokon és szerető szive-
ket — mennyire megfogyatkoztatok nálunk haj-
dani jó hiretekből!

Ez idén szépen neki indult a tél első része s
karácsonyig ismét egyszer régi jóizű téli napjaink
valának, de azok nem tartottak sokáig, s újév
táján a neki szomorodott természet ismét felvette
azon határozatlan, se tél, se ősz-féle állapotot,
melyben — mint szakavatott hazafiui természet-
búvárok állítják — épen 1848 óta, a politikai
viszonyokkal párhuzamosan, de folytonosan szen-
ved. Nincsenek többé:

„Üvöltő szélvészek, kővé vált zuhatag,
Sülét holló-sereg, barangoló vadak",

hanem azt kell énekelnünk a népdallal:
„Bch szomorú ez az ország, beh ködös,
Szomorúság, nyomoruság örökös,"

s mint ismét Tompa mondja:
„— n köil . . . a köd . . . ez a lebegő szikla nyom,
Súlyát kell lelkűmen görnyedve hordanom."

S lelkünk ily
állapotában va-
lóban jól esik,
az igazi tél örö-
meire visszaem-

lékeznünk s
azon reménybe
ringatnunk ma-
gunkat, hogy
talán még meg-
gondolja magát
az ellágyult ter-
mészet s még
ez idén is ré-
szeltet azon téli

örömekben,
melyeket ré-
gebben vagy
magunk is él-
veztünk, vagy
édes anyánk

mesélgetéseiből
s a költők mű-
veiből isme-

rünk.
Ez élveze-

teket juttatja
eszünkbe Irinyi
Sándor festő-
művészünk váz-
lata után ké-
szült mai ké-
pünk is, melyet

— bővebben ma*
gyarázni nem
szükség, s mely

a „Téli világ" feltűnőbb tájképeit és hangulatát
eléggé élénken varázsolja szemünk elé.

Ott látjuk a zuzmarás tájon a nemes tanuló
ifjúság kedvencz kedvtöltését, a szánkázást, kor-
csolyázást 8 a hógomolyokból készült elmarad-
hatlan, idomtalan hó-embert, mely nagyobb gyö-
nyört okoz neki hevűlt kis közönségének, mint a
nagy műértő közönségnek valamely műgyüjte-
ményben a leg remekebb antik szobor.

Ott látjuk az éles kurjongatással, ostorpatto-
gással és csörgettyűs, csengettyűs lármával vil-
lámsebesen tovaszáguldozó szánkázó népséget s
eszünkbe jut újra Tompa Mihály egy költői
elbeszélése, s benne ez a kép :

„Beállott a farsang, csak ugy reng az utcza,
A legénység tánezol, a czigány meg húzza ;
A sikamló szánon kurjongat a népség;
Menyasszonyért, vagy csak háztűzlátni mén még.

Kancsó mellett ülnek az öreg emberek,
Az öreg asszonyok szólnak, kerítenek,
Lótfut az a legény, kinek nincs még párja . . .
— Szóval, egész falu a bolondját járja."

S ott van egyikfelől a lakadalomba siető
czigány muzsikus-banda, a mely nélkül semmire
sem menne az egész nászsereg; s mely érezvén a
reá várakozó áldott pecsenye-illatot, a hózivatar-
ral nem törődve, buzgón czipeli brugóját, hegedű-
jét a fagyos országúton magával egész addig, «

Pusztai látogatók.

Téli világ. — (Irinyi Sándor rajza.)
A hó-ember.

Farsangi szánkázás.
Fonóka.

Utazó zenészek.

Disznd-ölés. Disznótor"
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hol a nagy fehér rónaságból a falu nyele kilátszik.
— Más oldalról ott leskelődnek a pusztai tanya
körül az éhségtől gyötört alattomos téli látogatók
is, egy pár termetes farkas képében, várva a pré-
dát, mely az istállók szelid állatai közül valami-
képen étvágyuk csillapitásaul szolgálhatna.

Hát az a fonóházi dévaj gyülekezet, mely
munkával és tréfával tölti el a hosszú estéket;
ezen falusi „cercle"-k és „soirée"-\i, a hol a falu
pletykái csak ugy végig őröltetnek, mint a nagy-
világi salonokban a nagyobb emberek magánügyei;
a hol a mesék, tündérregék és babonaságok orszá-
gában csapong a képzelet s a hol az egész életre
szóló szerelmi vagy gyülölségi szövetségek csak
ugy alakulnak, mint a nagy világ társas köreiben!

S ott van végre a magyar embernek egyik
legkedvenczebb téli mulatsága, a valódi családi
ünnepélylyé emelkedett disznó-ölés. Már hetek
óta kedvtelve legeltette szemét a gazda s gazda-
asszony a szépen gyarapodó hizón, s ime megjött
a karácsony s az áldozatnak el kell esni! Itt van a
fontos perez, midőn a jó indulattal meghízott
sertést, alattomos támadás után lábáról lekapja
egy pár izmos hentes, hogy a halálos döfést reá
mérje, mig a vérszomjas gazdasszony még távol-
ból lesi fatálával a hurkába szánt, frisen párolgó
vérét a kiszenvedett állatnak. — És estére össze-
gyülekezik a sógorság és atyafiság; meghívják
tiszteletes uramat is, és vigan folyik a disznó-tor,
és megjelenik a poéta is, a ki elmondja Petőfi fel-
köszöntését:

„Hosszan nyúljon, mint c hurkaszál.
Életünk rokká"j;ín a fonál,
S valamint e sültre a mi szánk
Mosolyogjon a sors szája ránk.
S pályánk áldásával óntse le,
Mint e kását a zsir özöne.
S életünk fölé ha a halál
Romboló torát megiilni száll:
Egy gömböcz legyen a magas ég,
És mi e gömböczben — töltelék!"

Ne mosolyogjon a nyájas olvasó, ha erről
a csordahajtásról, mint valami történeti ne-
vezetességről azt mondjuk: hogy ez az
1520-dik esztendő nyárelején történt, Dániá-
ban, a fővárosnak, Koppenhágának közelében.

Meg vagyunk győződve róla, hogy világ
szép életében soha senkinek eszébe nem jut
vala még háromszáz esztendő múlva is meg-
emlékezni erről a csordahajtásról, a mint
hogy más hasonló ezer meg ezerről senki
sem tesz említést: ha egy körülmény elő
nem fordul itt, a mely körülmény ismét nem
egyéb, mint egy fiatal paraszt suhaneznak
odaérkezése a hajcsárokhoz.

Ez a széles, izmos, fiatal pór-suhancz
pedig egyenesen Koppenhága városából jött
ki s meglehetősen gyorsan ügető lépésekkel
kisérte egy ideig a szántóföldek dülő-utain

Koppenhágától Lübeck vá-
rosáig meglehetősen sokáig tart az ut, kivált
ha az ember gyalogszerrel teszi meg, valami
ökörcsorda nyomában. Végre azonban mégis,
odaérkeztek szerencsésen, s minthogy a ke-
reskedők egészen bizonyosra jöttek, ökreiket
csakhamar átadták az átvevőknek s igy a
hajcsárokra nem volt többé szükség. Kifizet-
ték őket, azután elbocsátották, mehet ki-ki
arra, a merre akar.

Hanem mióta marhakereskedés van a
világon, tudom, kereskedő soha nem bámult
annyira, mint a hogy ezek a becsületes né-
met emberek bámultak, mikor Gusztávot, a
pór suhanezot ki akarák fizetni.

— Hát neked mit adjunk, fiezkó? —
kérdé az egyik kereskedő dánul.

— Semmit uram — viszonzá a hajcsár a
az országúton haladó gulyát, utóbb azonban legtisztább német nyelven — én nem szok-
az ut egy kanyarulatánál eleibe került, meg- t a m pénzért szolgálni. Egyébiránt ha becsü-
állt fenn az árokparton, s ott várta be a ha- ^ e t e s magamviselete által valami jutalmat

A kit semmi vissza nem rettent.
(Történeti elbeszélés.)

Tudjuk mindnyájan, hogy a rendkivüli
bátorság, párosulva főleg szakadatlan kitar-
tással, tiszteletre gerjeszt maga iránt. S
kivált ha e kitartást és bátorságot valamely
nemesebb czélnak, valamely magasztosabb
eszmének szolgálatában látjuk: tiszteletünk
méltán csodálattá növekszik.

Az emberiség történelmében nem igen
ismerünk alakot, kiben e tulajdonok annyira
párositva lettek volna, mint azon történelmi
nevezetességü férfiúban, kiről jelen elbeszé-
lésünkben meg akarunk emlékezni. A miért
ő küzdött, szebb czélja annál embernek nem
lehet, — s a mód, a kitartás, a bátorság,
melylyel e czél felé tört, valóságosan meg-
bizonyiták, hogy e férfiú semmitől sem tu-
dott visszarettenni.

Szavainkat igazolják az ö híven előadandó
cselekedetei.

I.
Az fikör-hajcsár.

— Haj előre, haj, haj! Nem arra te! Haj
ha haj! —• hangzék az ökör-hajcsárok kiál-
tozása, közbe-közbe egy-egy hatalmas ostor-
pattanás által megszakasztva.

A gulya bőgve, szarvait össze-összekon-
gatva, majd sebesebben iramod, va, majd las-
sabban lépkedve haladott az országúton, s
hatalmas porfelleget vert maga körül.

A hajcsárok némelyike magasra emelt
bottal riongatta, másika pattogó ostorával
terelgette a gulyához azon egyes ökröket,
melyek az árokparton csenevésző fűre néha-
néha kikapadoztak.

Az ilyen gulyahajtásnál mindig sok baja
van a gyalog hajcsárnak, s annyira belejö a
kiabálásba, hogy sokszor akkor is kiált, a
mikor nem kellene.

Hangzott is azért szakadatlanul a hajcsár-
kiabálás:

— Haj előre, haj, haj! Nem arra te! Haj
ha haj!

meg

talmas port verő menetet.
— Honnan bátya? — kiálta egyszerre

harsány hangon a feléje közelítő gyalog-
hajcsárra.

— Jütlandból — feleié ez kissé kellet-
lenül.

— Hová hajtják ezeket az ökröket?
— A szarvaik után.
— Ejnye de tréfás bátya!
Ezt azután hagyta menni a maga utján.
Jött nemsokára a másik, az valamivel

nyájasabb arczu ember volt. Ezt is megkér-
dezé utazásuk czélja felől.

— Lübeck városába — feleié a hajcsár.
— Lehetetlen! — kiálta fel a siheder —•

hiszen én is odaszándékozom.
— Szabad, elférünk; ha egymás mellett

nem, egymás után.
— De nincs ám nekem pénzem olyan

messze útra.
— Akkor maradj otthon, öcsém.
—• Ejnye beh derék volna, ha megfogad-

nának hajcsárnak.
— Azt ne tőlem kérdezd, hanem a gaz

dától.
— Ki a gazda?
— Két német kereskedő. A csorda mö-

gött jönnek lóháton.
— Köszönöm szépen. Isten áldja

bátya.
A hajcsár tovább ment a maga utján, a

fiatal suhancz pedig arrafelé haladott, mer-
ről a porfellegen keresztül a lovasok alakját
látta közelíteni.

A két lovas nemsokára ott volt a siheder
mellett. Ekkor ez, elég illedelmesen köszönté
amazokat, s előadta nekik bővebben ugyan-
azon kérelmét, melyet előbb a gyalog-
hajcsárral közlött, A két kereskedő tetőtől
talpig végig mérte előbb a suhanezot, az-
után német nyelven egy pár szót váltottak
egymással, s végre az egyik töredezett dán
nyelven azt monda az ifjúnak: ha megigéri,
n°gy J ó 1 viseli magát, Isten neki, beállhat
hozzájuk hajcsárnak, mert emberre van még
szükségök, minthogy útközben szándékoznak
még itt-ott vásárlani.

Az ifjú nagyot ugrott örömében s meg-
köszönte alázatosan a szivességet.

— Mi neved, fiezkó? — kérdé végre a
kereskedő.

— Gusztáv — viszonzá a kérdezett pil-
lanatnyi gondolkodás után.

— No hát előre Gusztáv öcsém, az ök-
rökhez, hadd lássam, tudsz-e jól szaladni
utánok.

Gusztávnak sem kellett több, neki iramo-
dott a futásnak s egy pillanat alatt ott ter-
mett a gulya mögött, s már a jövő perezben
hatalmas hangon az ö ajkairól is felkelt az a
hajcsárkiáltozás:

— Haj előre, haj ha haj!

érdemeltem, legyenek oly szivesek, adják az
én részemet becsületes hajcsártársaimnak.
Fogadják uraim legforróbb, leghálásabb
köszönetemet.

Azzal, igazán urias módon köszönté a
kereskedőket, majdan sietve távozott a vá-
ros felé. '

A két kereskedő szótlanul bámult utána,
csodálkozásukban mind a kettő majdnem
sóbálványnyá változva.

Gusztáv, a volt ökörhajcsár pedig sietve
haladott a város felé, s midőn ennek magas
bástyáin belül volna már, a keskeny, teker-
vényes utczákon egész jártassággal a város-
háza felé irányzá lépteit. Minden léptén-
nyomán meglátszott, hogy a város nem
ismeretlen hely előtte.

^ A városházához érve, egy pillanatra sem
méltatá ennek gyönyörű ódon építészetét,
hanem, mint a kinek sürgős dolga van, sietett
egyenesen a polgármesterhez.

A lübecki polgármester igen nagy ur
volt ebben az időben. Az úgynevezett hanza-
városok között Lübecké volt az elsőség min-
den tekintetben, s igy ez elsőrangú szabad
város polgármestere a szó szoros értelmében
kis királynak mondható. E tekintélyes hiva-
talt egy bizonyos BríJms nevű polgár viselte
ebben az időben Lübeck városában.

Mikor a fiatal ökörhajcsár ott állt már a
polgármester hivatalos szobájának ajtajánál:
meg nem állhatá, hogy mielőtt belépne, egy
futó tekintetet ne vessen pórias öltönyére.
Elpirult. Habozott.

— Mindegy! — monda azután nagy el-
határozottsággal — Istenem, segits!

Benyitott.
Uram — monda, tiszteletteljesen

meghajolva a polgárnagy előtt — bocsásson
meg, hogy ilyen ruhában alkalmatlankodom.

— • Ilyen ruhában? — kérdé Brőms ur,
átható tekintetet vetve az ifjúra — kitilt-e
valakit e hivatal innen ruhájáért?

— Nem, uram — viszonzá az ifjú — jól
tudom; én nem az vagyok, a kinek látszom.

— 'Azt is tudom — válaszolt a polgár-
mester mosolyogva. Tudom azt is, hogy ön
Erichson Gusztáv, a tiszteletreméltó Erichson
svéd tanácsosnak fia, a svéd királyok egy
ivadéka, a ki Koppenhágából megszökött.
Mi a kívánsága, kedves ifjú barátom?

Ha valami félórával előbb Gusztáv — a
volt ökörhajcsár — sajátságos magaviselete
által bámulatra ragadta a kereskedőket: ugy
viszont most rajta volt a sor, hogy bámu-
latra ragadtassák a polgármesternek ezen
nem várt szavai által.

— S ön már tudja mindezt, uram? — ki-
álta fel az ifjú meglepetve — ki mondta meg?!

— A ki önnel szólni akar — viszonzá a
polgármester mosolygva — a kire önnek
várakoznia kell.

(Folyt. kovetk.)

Vilmos.

E szavak után Bröms ur csengetett, mire j főbb helyeken, hogy Gusztáv az ö kezessége hónapi
«gy fegyveres ember lépett a hivatalszobába, j mellett végre szabad lábra állíttatott. A be- fokatn

Alpolgármester egyet intett az érkezett-1 csületes Banér hatezer tallért kötött le ke-
nek s azután a csodálkozó ifjúra mutatott. \ zességi összeg gyanánt.

— Legyen szíves követni engemet —• j • Gybry
monda a fegyveres, elég illedelmesen, hanem j .
azért elég szigorúan.

Az ifjú elhalaványodott.
— Uram — monda a polgármester felé

fordulva — nagyságod ki sem hallgatott s
már is börtönre vettet? En

— Várja be sorsát nyugodtan—viszonzá
Brőms ur komolyan — Isten velünk.

Azután távozást intett kezével. Mit volt
tennie az ifjúnak? Ment, a merre a fegyveres

mig Afrika déli csúcsáig, a Jóremény

vezeté.
Egy sikátoron haladtak végig. Ittafegy-

veres°csinos tiszta szobácska ajtaját nyitotta
meg s a fiatal embert belépésre kérte föl.

Gusztáv szomorúan engedelmeskedék.
— Maradjon nyugton, a mig híni fogom

— monda ekkor a fegyveres — Isten önnel.
És aztán rázárta az ajtót, s léptei kongá-

sából észrevehető volt, hogy távozik.
— Mi lesz ebből, mi lesz ebből! —

töprenkedék az ifjú fogoly, s mintegy ön-
kénytelenül helyet foglalt a szobában levő
egyetlen tágas karszéken s könyökét térdere
támasztván, szép arczát tenyerébe nyug-
tatá

S mig az ifjú gyötrelmes gondolatokba
merülve várja átalánynak megfejtését, mely
aggodalmas sejtelmekkel tölté el szivét: jer
addig nyájas olvasóm, emlékezzünk meg
néhány szóval azon történelmi viszonyokról,
melyek Erichson Gusztávot, a svéd királyok
•egyik utolsó ivadékát, azon lépésre ösztön-
zék, melynek a koppenhágai országúton
tanúi valánk.

A svéd nemzetnek is megvolt az az átka,
hogy a mikor legboldogabb lehetett volna,
akkor ásta a sírt rendesen magának. A mely
országban mindenki ur akar már lenni, ott
igen közel állanak ahhoz, hogy másnak szol-
gáivá legyenek. Igy volt ez a szomorú eset
.Svédországban is.

Az 1520-dik esztendő körül ezen ország-
nak nem volt királya, hanem a kormány-
gyeplőt a nemeslelkü Sten-Sture tartá kezé-
ben, a legjobb s leghívebb kormányzók
«gyike, kik valaha a népnek javára ural-
kodtak.

S mégis, minden jeles tulajdona daczára,
Sten-Sture-al sokan nem voltak megelégedve,
tudniillik azok, a kik az ő helyét szerették
volna elfoglalni. Ezen elégedetlenek élén az
tipsalai érsek, Trolié Gusztáv állott, ki, csak-
hogy ellenfelét megbuktathassa, kész volt a
szomszéd Dánia királyát, a zsarnoki önké-
nyéről hires, vérengzö 11-ik Keresztélyt
meghívni Svédország királyi székére.

Keresztély haladéktalanul megjelent,
még pedig egy tekintélyes hadsereg élén, a
néhányak által felajánlott országot elfogla-
landó. Sten-Sture Svédországnak minden
"hadierejét síkra szállította ugyan ellene, de
részint a pártszakadás miatt e haderő nem
volt elegendő, részint azon szerencsétlen
körülménynél fogva, hogy az első csatában
-Sten-Sturet egy ágyúgolyó elsodorta: a svéd
"hadsereg megveretett, szétszóratott, egy
része pedig elfogatott.

Az elfogottak között volt Erichson taná-
csosnak fia, Gusztáv is, Svédországnak egyik
legtehetségesebb, leglelkesebb fiatal férfia.
Erichson Gusztávot először Dánia fővárosá-
ban, Koppenhágában börtönre vetették.
Szerencséjére azonban ugyanezen városban
lakott egy bizonyos Banér nevű tekintélyes,
előkelő polgár, az ifjú Gusztávnak rokona,
ki a midőn az ifjúnak bebörtönöztetését
meghallaná,

Egy magyar ember Ausztráliában.
(Eredeti levél Quecnslandból.)

Hogy egyes magyar hazánkfiai, az „extra
Hungáriám non est vita" régi közmondás mellő-
zésével, különösen a közelmúlt két évtizedben
Európa minden részeiben s azonkiyül hol kisebb,
hol nagyobb számmal Amerika, Ázsia és Afrika
földén megfordultak, sőt itt-ott némi nevezetes-
ségre és szerencsére is vergődtek: az tudva van
olvasóink előtt. Annál ritkábban fordult elő azon
eset, hogy a roppant távolságra eső ötödik föld-
részre vetődött volna el magyar ember. Tudtunkra
csak egy Rechlitz nevű eperjesi hazánkfia jutott
el odáig, sőt több évi ott mulatása után néhány
évvel ezelőtt hazáját is meglátogatta, s itt Pesten
nálunk is megfordult, de csakhamar ismét vissza-
tért a déli oczeán távol szárazföldére, melyet
annyira megszeretett s a hol, tudtunkra, még egy
testvére is várakozott reá.

Most ismét egy másik vállalkozó szellemű
magyar emberről van tudomásunk, a ki Ausztrália
földén szállott partra, hogy ott földi szerencséjét
merjkisérthesse. Ez a pesti születésű dr. Kempf
József (a Vas. Újság kiadó-hivatali buzgó pénz-
tárnokának, Küzdi Albert urnák testvére), a ki
egy bátor lelkű nő (Szalay Erzsébet) társaságában
adta magát a világkörüli nagy útra. Levele, me-
lyet magyarországi rokonaihoz intézett, s melyet
itt közlünk, érdekes képét nyújtja az ausztráliai
viszonyoknak és saját élményeinek.

J i r i s b a n e , Quecnsland (Északi Ausztrália), jnl. 19. 1 8 6 6 .
Örömmel ragadjuk meg a kedvező alkalmat,

hogy benneteket hogylétünkről tudósítsunk. Ez-
előtt 3 hónappal irt leveleteket ma kaptuk meg.
Reméljük, hogy 3 év múlva ismét jó egészségben
látandjuk egymást, ámbár most 18,600 ang. mfdnyi
távolságban épen fölöttetek mint ellenlábasok
(antipodes) létezünk.

Mindenek előtt néhány sort utazásunkról. Mi
1865. aug. 8-ánKuxhaven német kikötőből, ámbár
nyugoti ellenszél mellett, az Északi-tengerre lép-
tünk. Nem sokára oly borzasztó vihar keletkezett,
mely aug. 19-i reggelig tartott, hogy „La Ro-
chelle" nevű hajónk már az elsülyedéshez közel
állott. Dover angol kikötőnél a Csatornából kétszer
vetteténk vissza a tenger magaslatára; de Calais
franczia kikötő közelében kapitányunk, Junge
J é éjjl h
hála

értünk, az égen és vizén kivül nem
lényt.

Miután Dél-Afrikában a Jóremény-foknál
Simonstown városában 33 napot töltöttünk, nov.
19-én esti 8 órakor erős szél mellett elhagytuk az
ottani False-ftay kikötőt, hogy tovább Ausztrá-
liába vitorlázzunk. 25 napi utazás után, vihar,
jégeső, zivatar,6—8 foknyi hideg és olykor mégis
mennydörgés között épen karácsony estéjén ér-
keztünk Ausztráliának Moreton-bay nevű kikötő-
jébe. A hőség itt oly nagy volt, hogy majd meg-
fuladtunk, mert itt deczember a fő nyári hónap.
Ezen utunkban hajónkban a typhus kiütvén, ha-
jónk a szó valódi értelmében úszó kórház volt, —
s hogy ily körülmények között mennyit kellé
szenvednünk, alig képzelhetitek.

A Moreton kikötőben a typhus miatt az or-
szág kormányzósága (Queensland-government)
hajónkat és az összes utasokat az 50 ang. mrldnyi
távolságra fekvő Dunwich-Stradbrock szigetre
küldé vesztegzár (quarantaine) alá; engem pedig
orvosi felügyelőnek (medical superintendent) ne-
vezett ki. Fizetésem naponkint 1 guinea volt
(azaz: 10 forint 50 kr.,) azonfelül szabad lakás és
élelmezés, két inas stb. Itt 48 napig a világtól
elzárva, betegek, halottak és káromkodó utasok
között éltünk. Bizony sokat tapasztaltam itt is!

Miután végre febr. 19-én az egészségi állapo-
tunk iránt megnyugtató utolsó táviratomat bekül-
döttem volna a kormányzóságnak, végtére 1866.
febr. 2-án 6 órakor reggel a ,,Kate" nevű gőzös
411 utassal együtt a kikötőn át a Brisbane nevű
folyóba s ezen a hasonló nevű fővárosba vitt ben-
nünket. Hogy minő nagyszerű, meglepő és gyÖ'
nyörü látványok nyíltak itt sovárgó szemeink
előtt, azt én itt hamarjában leírni képtelen vagyok.
— Még csak azt emlitem itt meg, hogy az egész
utazás alatt a hajón 72 halottam volt. 14 gyermek
pedig a hajón született.

A 411 immigránst (beköltözőt) a királyi be-
vándorlási ügynöknek átadván, még az nap dél-
után én és a hajóskapitány, Junge János, törvé-
nyes vizsgálat (inquiry) elé jutottunk, a hol ma-
gunkat igazolnunk kellett. S itt tudtotokra kell
adnom, hogy én és Szalay Erzsébet asszony va-
gyunk a legelső magyarok, kik mióta talán a vi-
lág áll, e földre léptek. — Kaptam itt a kormány-
zóságtól orvosi dijam fejében 605 ftot, a hamburgi
ágenstől 144 ftot (osztr. értékre számítva). April
2Ö-kán pedig én és Szalay Erzsébet u. n. landor-
dert (összesen 720 ftot) kaptunk; ezen földet kell
vennünk a kormányzóságtól, melynek azonban
teljes birtokába csak 16 hónapi ittlét után léphe-
tünk. Ezen pénzen tehát a jövő hónapban 60 acres
földet veszünk a Logan és Albert folyók között;
24 angol mfdnyi távolságra Brisbane városától.
60 acfes oly terjedelmű föld, hogy vágtatva kö-
rüllovaglására fél óra kívántatik. Ha majd a föld
birtokába lépünk, mint farmereknek (tanyai vagy
majorsági birtokosoknak) ujabb gondjaink és
teendőink lesznek. A föld értéke itt napról napra
növekedik, mert évenkint legalább is Í0,000 né-
met, skót, ir és angol bevándorló érkezik ide.

Midőn Queensland (Királyné országa) fővá-
rosába, Brisbaneba érkeztünk, európailag német
berendezésű szállodába szállottunk. Mint orvos
jelentvén magamat, márcz. 5-én a queenslandi
királyi orvosi karnál, minden vizsgán és szigorla-
ton újra át kellé mennem; a mi szerencsésen meg-
történvén, s még az nap délben mint queenslandi
angol orvos-sebész és bölcsészet tudora elismer-
tetvén, az orvosi gyakorlat megkezdésére enge-
délyt nyertem. Ezt mindjárt azon nap már el is
kezdettem, mert Wittgenstein itteni ezukrász fia
ezombját eltörvén, itt azonnal orvosi segítségemet
vették igénybe. — Több közbejött esemény után
Brisbane déli részében bizonyos dr. Cunningham
házát, bútorait, orvosi praxisát (itt divat, azt el-
adni), gyógyszertárát stb. 125 fonton (1500^ ft.
o. é.) megvettem, miután a doktor mint királyi
hajó-orvos Londonba visszautazott. Ezáltal cgy-

addig
ifjúnak

járt utána mindenféle

ános oly ügyesen lavírozott 9 nap és éjjel, hogy
ála az egek urának! mind hajónk, mind életünk

megmaradt. Csakhogy igen betegek,^ sápadtak és
soványak lettünk; a hajó borzasztó rázkódása,
hányása, vetése agyunkat s gyomrunkat oly álla-
potba hozta, hogy éjjel-nappal gyötrött a hányás.
Bezzeg a tengeri kór nagy nyavalya, melyben én
5, Erzsi 9 hétig szenvedett. A vihar alatt a hajó
orra szüntelen viz alatt volt, az árboezok ropog-
tak, a vitorlák szakadoztak, a kötelek engedtek, s
a roppant hajótest, mely 16,000 mázsa terhet vitt,
csak ugy hányódott, mint egy lapda! Elmondha-
tom én is: „qui nescit orare, pergat ad maré!"
Az emberek jajgatása, a gyermekek és nők sirása,
a matrózok lármája, oly borzasztó disharmonia,
hogy, főkép midőn első izben hallja, még a leg-
erősebb férfi lelkét is megrázza. S ha mi ezt az
állapotot előre sejtjük, akkor nincs a világnak az
a kincse, a melyért lábunkat a ,,La Rochelle"
hajóra tettük volna.

Auu. 19-én végre gyönyörű, derült napunk
volt. A tenger lecsendesült, s velünk együtt több
mint 80 vitorlás és gőzhajó vitorlázott Angol- és
Francziaország között. A látvány oly nagyszerűen
szép volt, hogy kiállott szenvedéseinket is rögtön , __ ...
elfelejtettük. Folyvást láttuk Anglia partjait, a lenleg tehát a queenslandi angol gyarmat főváro-
sok világító tornyot, katonai laktanyákat s ágyú- • sában, Brisbaneban igen keresett, gyakorló orvos

" . . . . . yagyok,
' Kezdetben az én állásom is igen sok nehéz-

séggel járt. Folytonosan három nyelvet kell be-
szélnem. Utitársnőmmel magyarul (kezd már kissé
angolul is dadogni), legényemmel s a gazdaszony-
nval németül, a betegekkel és a többi itten, em-
berekkel angolul, mert itt más nyelvet nem igen
hallani, a németet pedig nem igen szeretik.
Hála az égnek, hogy mi magyarok vagyunK. iia-
zánkat Afrikában és Ausztráliában leginkább a

hajóorvos Londonba visszauta gy
szersmind két magán kórház orvosi felügyelője is
lettem, honnan szintén állandó fizetésem jár. Je-

telepeket. Ekkor láttuk a világ legnagyobb hajó-
ját, a „Great Eastern"-t (Leviathant) is, melynek
három óriási kürtője van s 400 lábnyi hosszú;
rajta a kapitány telegraf utján vezényel, épen
akkor készült az Anglia és Amerika közötti ten-
geralatti távirdai sodrony lerakására.

Aug. 22-én az Atlanti-oczeánra vitorláztunk
ki és Madeira szigete felé tartottunk. Itt az Ame-
rikába tartó angol, franczia, olasz, belga, hollandi,
német és amerikai hajók elváltak tőlünk s mi két
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forradalom óta kezdik némileg, legalább nevéről
smerni, s rendesen azt kérdezik: „Ah you are

írom the country of Kossuth?" (Ah, ön Kossuth
hazájából való?) S ha erre azt mondom, hogy
igen; mindenki megbecsül. Alig hinnétek, hogy
mily tiszteletben részesül itt is Kossuth és Deák
(az angol az utóbbit Diknek mondja ki), s ben-
nünket sokszor ostromolnak, hogy e két férfiú
jelleméről és tetteiről beszéljünk nekik. Most már
Széchenyi és Jókai Mór nevét is ismerik. Jókai
lapja, a „Hon" volt az első magyar nyomtatvány,
mely valaha Queenslandba jött. — Az ausztráliai
hírlapok (melyek száma 197), de különösen a
„Süd-Australische Adlaider- Zeitung" gyakran
hoznak híreket szeretett hazánkról. Ez utóbbiban
5 hónappal ezelőtt egy nemzetünket gyalázó czikk
volt közölve Bajáról, melyben azt fejtegették,
hogy mennyire nincs az ember élete biztosítva
Magyarországban, mert ott a politikai pártok
egymást gyilkolják stb. Olvastuk azt is, hogy
Szabolcsban Balkányban valami értekezlet tarta-
tott, hogy Szaplonczai, Váradi Gábor követek
lettek Máramarosban; hogy a császárné magyarul
beszél stb.

Különben itt az élet egészen szabad; se pasz-
8ZU8, se jelentés nem kell; egyenes adó pedig sem-
miféle sincs, de annál nagyobb az indirekt adó, a
vám és harminczad. így p. o. egy üveg bor 5 — 6
—10 shilling (2—6 ft. o. é.); egy üveg pálinka
szintén annyi; szintúgy drága a dohány. — Az
ország parliamentje april 14-én nyittatott meg s
épen ma köszönt le az egész minisztérium. Külön-
ben itt most minden kereskedés, minden munka
pang. A vasúti munkától egyszerre bocsátottak el
1600 embert. Az ausztráliai „Union bank" meg-
szüntette fizetéseit; a parliament épületének to-
vább építése fennakadt, egy szóval: csupa pangás!

Brisbane városa hegyen-völgyön, s oly nagy
területen fekszik, mint London; minden utcza
vagy legelő, vagy porfelleg. Maga a város, mely-
nek 25,000 lakosa van, igen szép fekvésű. A Bris-
bane folyó, mely félakkora, mint Pest mellett a
Duna, a belvárost körülövezi; mindenütt hajók,
bazárok, rakhelyek, szép nyaralók és paloták. A
legutolsó munkásnak is van verandája, salonja,
hálószobája (bedroom), szóval itt értik, hogy J
mi az a comfortable. Főutczája a királynőutcza
(Queensstreet), mely oly szép szállodákkal és
boltokkal bir, a minél különbeket Londonban
sem lehet látni. Az egész város még csak 16 éves!
— A mi házikónk (cottage) 5 szobából áll; van
kertünk, szakácsnénk, inasunk, lovunk, papagá-
junk, 2 macskánk, sok tyúkunk stb. Szobáink csi-
nosan vannak bútorozva, minden Ízletes és ele-
gáns, a mint magyar emberekhez illik. Az egész
várost ugy képzeljétek, mint erdők és kertek közt
elszórva álló villák csoportját. — Az életmód itt
egészen más, mint Európában. Reggel 7 órakor
kezd virradni, és este 6 órakor rögtön sötét lesz.
Nappal igen nagy a meleg, mindenki napernyővel
és fátyollal jár; éjjel pedig oly csípős hideg van,
hogy a salonokban külön tűzhelyen mindenütt
tüzet raknak. A termés folytonos. Az itteni főter-
mesztményck: kukoricza, búza, kelkáposzta, bur-
gonya (10 — 20 fontos), sárga répa, petrezselyem,
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tök, dinnye, banána, ananász és narancs; alma,
dió, mogyoró, paprika, foghagyma nincs. Mindent
font számára adnak. Egy mázsa burgonya a ti
pénzeteken mintegy 4—5 forint; a marhahús
fontja 8 kr, a birkakus 10 —12 kr. A lisztet Indiá-
ból, Chinából s Amerikából hozzák, 106 font ára
8 forint. Már most nézzétek a mi heti kiadásain-
kat. Ilázbér 15 shill., két cseléd 12 shill., kenyér
6, tej 6, hus 6 shill., összesen 45 shilling heten-
ként. Kell tehát minden hónapban 24 font vagyis
250 ft. o. é.

Most még egyébről. Epén olvassuk nagy
rémülésünkre a hirlapokban, hogy Newcastle mel-
lett, a tengerparthoz közel 15 különféle hajó elve-
szett. Különösen sajnáljuk gyönyörű „Cavarra"
gőzösünket, mely Sidney városából 50 emberrel
kiindulván, a kősziklákon szétzuzódván, minde-
nestől elveszett. Az orkán a tengerparton oly
irtóztató volt, hogy ilyenre élő ember nem emlé-
kezik. Képzelhetni az oly vihar erejét, mely a
tenger vizét 50 ang. mfdnyi távolságra hajtotta
be a száraz földre ; a hullámok pedig oly magasra
emelkedtek, hogy az alattok tátongó mélységben
a parti lakosok a tenger szikláit, fenekét látták!
Atalános rémülésben vagyunk, mert eddig már
15 hajó van táviratilag jelezve, mely elveszett. —
Az én aggodalmamnak még közelebbi oka is van.
Dr. Rechlitz eperjesi magyar hazánkfiát Chilonból
mindennap várom ide. Már ezelőtt 20 nappal uta-
zott el Melbourneből, pedig a rendes utazás csak
11 napig tart. Különösen ő miatta nagy a mi
aggodalmunk.

Tehát, mint mondám, én és utitársnőm,
Szalay Erzsébet asszony vagyunk az elsők, kik
valaha az ausztráliai Queenslandban (Londontól
18,600, tehát Budapesttől 20,000 angol mfdnyi
távolságban) a magyar szót hangoztattuk. Ez
reánk nézve annyival érdekesebb, mivel az itteni
bennszülött vad emberek, az u. n. bushmanok
(blackfellows) nyelvének egyes szavaiban már is
sok hasonlatosságot találtunk a magyar nyelvhez.
Ilyen szavaik például: kenyera (kenyér), maró
(marok), ugorj (ugorj), magol (eszik) stb. Ez még
közelebb vizsgálatom tárgya lesz. Szalay Erzsébet
különösen kedvét találja ezen vad nyelv tanulmá-
nyozásában s leczkéket vesz egy Tomy nevű
bushmantól, a ki e néptörzs volt királyának test-
vére. Jövőre az ő fotográfiáját is el fogom küldeni.

Az Indiai és Csendes oczeánon levő szige- \
tekre már többször tettünk tudományos czélu ki-
rándulásokat, s megbecsülhetetlen természettu-
dományi kincseket, csigákat, kagylókat, madara- i
kat, kígyókat stb. gyűjtöttünk, miket annak ide-
jében Magyarországba szállíttatni szándékozunk.
— Tervünk az, hogy a világ körüli utazásom be-
végezte után Debreczenben telepedjünk meg,
hogy az ottani kollégium tanuló ifjúságának tu- j
dományommal és tapasztalataimmal szolgálhassak
8 minden itt szerzett gyűjteményemet a haza oltá-
rára letehessem. Fél év mulvu Sidneyből Japán
fővárosaiba, Yeddóba vagy Nagasakiba szándéko-
zunk utazni, s e czélból már erősen tanulmányo-
zom a „Japán and her people" (Japán és népe) j
czimü munkát, valamint az ottani nyelvet is. Már
némi biztosítást kaptam, hogy egy ottani vaspá-

lyánál állomást kapok. — Itt Queenslandban, mint
említettem, oly pangás és elégületlenség van, s
oly nagy a drágaság, hogy nem' igen biztatók a
kilátások. Az itteni munkások a kormányzót (go-
vernor) s az első minisztert nyilvánosan insul-
tálták, a kalapját beverték s dühösen kiabálták:
„In the river/" (A folyóba vele!) Egyik meeting
(népgyülés) a másikat követi; az utczákon s nyil-
vános helyeken egyes asztalokon aláirási ivek
vannak kitéve a kormányzóság ellen. Bezzeg itt
is roszul állanak a dolgok, de talán mégis jobban,
mint Európában, különösen nálatok. Elhagyott
hazánk sorsa felett is aggódunk. Vájjon lesz-e
végre eredménye a magyar országgyűlésnek?

De már be kell zárnom levelemet, mert a
postahajó indul. Mindenről irni lehetetlen, mert
ahhoz foliánsok kellenének. Jókai Mór urnák újra
köszönjük, hogy a „Hon" czimü lapját utánunk
küldötte. Bezzeg van is itt hire e magyar lapnak!
A Paris városához czimzett szállodában, az orvosi
karban s a postán egyre bámulják, mert ez az
első magyar lap, melyet valaha Brisbaneban lát-
tak. Isten áldjon meg mindnyájatokat!

Kempf József.

Melléklet a Vasárnapi Újság 1-ső számához 1867.

E g y v e l e g ; .
— (A zsidók elterjedése.) Az egész földön

mintegy 1300 millió ember lakik; ezek között
mintegy 800 millió pogány, 337 millió keresztyén,
156 millió mohamedán és csak 7 millió zsidó van.
Ez utóbbiak közül 3% millió lakik Európában. A
zsidók legnagyobb számmal vanDak Oroszország-
ban, t. i. 1,220,000; Ausztriában van 850,000;
Poroszországban 284,500; Németország többi ré-
szeiben 192,000 ; a többiek Európa egyéb orszá-
gaiban elszórva. Majna-Frankfurtban 16 keresz-
tyénre esik egy zsidó, Poroszországban 75-re egy.
Szászországban igen kevés zsidó van; Svéd- és
Norvégországban igen csekély az arány, itt min-
den 6000 keresztyénre jut egy zsidó. Nevezetes,
hogy a zsidók száma Francziaországban, Angliá-
ban és Belgiumban, a hol teljesen emancipálva
vannak s a polgári és politikai jogot teljes mér-
tékben élvezik, egyre fogy, s oly országokban
folyvást szaporodik, a hol e nép kevesebb szabad-
sággal bir, vagy a hol épen üldözik. — A föld
különböző részeiben összesen 33 misszió-társulat
van, mely Izrael népének téritésével foglalkozik.
Ezekben 200 missionárins működik, kiknek fele
zsidókból áttért prozelytákból áll. E század eleje
óta mintegy 20,000 izraelita keresztelkedett meg.

— (Egy amerikai állam gazdagsága.) New-
York állam közelebb megbecsültette a területén
levő ievő ingó és ingatlan javakat, s e becslésből
kitűnt, hogy azok értéke 1531 millió dollárra rug,
mely összegből New-York városra 666 millió
dollár esik.

— (Magas kémény.) Egy glasgowi gyárnak
435 láb magas kéménye van. Kevés torony emel-
kedik a világon magasabbra. A szt. István torony
Bécsben csak 15 lábbal volt magasabb, mig le
nem vettek belőle; most már olyan sincs.

A keresztyénség ünnepei.
U j é v.

Az újév eredetileg Krisztus körülmetéltetésé-
nekünnepe, melynek föladata: megmutatni, hogy
ő mennyei eredetének és isteni természetének da-
czára is, semmit sem mulasztott el, mi nemzeti és
polgári élete föltételeihez és kötelességeihez tar-
tozott. Meg kellett mutatnia, hogy e tekintetben
is „tisztének minden igazságát betöltötte".

Az újév ünnepe azon értelemben, mint azt
ma veszszük, a régi egyházban egészen ismeretlen
volt. Miután az egyházi évet vagy húsvéttal, vagy
— a mi később még szokottabb volt — adventtel
kezdték, a polgári év kezdete, melyet a római bi-
rodalomban Július Caesar és Augusztus ideje óta
január első három napjára tettek (Calendae Janu-
arii), nagyon csekély fontossággal bírt a keresz-
tyéneknél, kik lehetőleg minél kevesebb közössé-
get akartak a pogányokkal. Azonkívül a bálvá-
nyozó szokások, erkölcstelen vigalmak és zajos
mulatságok, melyekkel az újévet kezdeni szokták
volt, annál alkalmasabbak voltak a keresztyén
tanítók kegyes buzgalmát ellene fölérbeszteni, és
híveiket komolyan óvni, hogy azou vigalmakban
részt ne vegyenek.

T Á R H Á Z .
Még a 692-ben tartott zsinat (Concilium

Trullanum) is tiltotta a pogány mulatságokban
való részvételt. Ugyanezt tették a korábbi (633-
diki és 566-diki) zsinatok. Ezekben megparan-

! csolták, hogy a keresztyének újévkor böjtöljenek,
j litaniákat énekeljenek és az öröm minden nyilat-
! kozatától tartózkodjanak. Sőt, hogy a pogányság
; megvetését annál inkább tanúsítsák, ez alkalomra

valóságos gunyünnepet létesítettek, melynek kö-
zönséges neve: Festum stultorum = bolondok
ünnepe. Ez ünnepet csak 1444-ben szüntették
meg a Sorbonne javaslata folytán.

Legkevésbbé sem csodálkozhatunk tehát, ha
az első nyolcz század egyházi szónokai újév nap-
ján rendesen bűnbánati és korholó beszédeket
tartottak. Az e korbeli legtöbb homilia e napot
ugy tünteti föl, mint a sátán és pokol ünnepét,
mint bálványimádást. Petrus Chrysologus egyik
e napi beszédét így kezdi: „Midőn Krisztus üd-
vösségünkre kegyesen született, az ördög az isteni
jóság ellentétéül azonnal számos és kárhozatos
szörnyeteget nemzett, hogy a vallást nevetségessé
tegye, a szentséget istenkáromlássá változtassa,
és Istent diesőség helyett gyalázással illesse."

Hasonló ellenszenvet tanúsítottak ez ünnep
iránt a görögök. Chrysostomus (Aranyszáju Já-

nos) 387-ben hosszú korholó beszédet tartott új-
évkor azok ellen, „kik az ujholdat tartják és a
város utczáin végig tánczolnak."

Az első hét századból eredő egyházi beszé-
dekben és szertartási könyvekben semmi nyoma
sincs Krisztus körülmetéltetése és névadás ünne-
pének. Legrégibb nyomára Nagy Gergely sacra-
mentariumában (602. körül akadunk.) Annyi bi^
zonyos, hogy a 813-ban tartott mainzi zsinat ez
ünnepet, mint a körülmetéltetés ünnepét, de még
nem mint újévet, octava Domini (AzUrnyolczad-
napja vagy octávája) név alatt emliti. Mint pol-
gári újév ünnepe csak a 11-dik században jött
általánosan szokásba.

Az újévi szokásokat nem szükséges elősorolni.
Tudjuk, hogy ekkor mindenki vagy vár, vagy kap
ajándékot. Ezek egyikében vagy másikában mind-
nyájan részesülünk, arról teháb hallgatok. A másik
szokás, hogy e napon egymásnak szerencsét, ál-
dást szoktunk kívánni. Midőn ezt a lapok olvasói
iránt én is teszem, még mindnyájunknak egyhangú
óhajtását fejezem ki ez egyszerű szavakban:

Szebb jövendőt a hazának!
Bús idői már valának.

Irodaion* és műrészét.
= (Hírlapirodalmunkra) az uj év kevés vál-

tozást hozott. A napilapok közöl a „Magyar Vi-
lág" egy éves pályája után megszűnt, mig a
„Sürgöny" szerkesztését jan. 1-én Kecskeméthy
Aurél vette át. Továbbá egy helyi német lap: a
„Pester Telegraf" indult meg, melyet Czanyuga
József szerkeszt és Birnbaum M. ad ki; e lap
fogja közölni német nyelven a hivatalos hirdeté-
seket. A hetilapok száma deczemberben a Fran-
kenburg által szerkesztett „Pesti Hirlap"-pal
szaporodott, s e hó folytán indul meg a „Divat-

"világ" czimü havonkint kétszer megjelenő szép-
irodalmi és divatlap. A dr. Pete által szerkesztett
„Egészségi Tanácsadó" megszűnt. Dienes Lajos
„Kis Üstökös" czimü képes gyermeklapra kapott
engedélyt, melynek első száma szintén januárban
foo- megjelenni. Ugyancsak e hó folytán két uj
füzetes^vállalat is indul meg: a „Magyarország
„Képekben" czimü honismertető folyóirat és a
„Világ Tükre". A vidéki lapok közöl a „Zempléni
Hiradó" szerkesztését Forster E.-től Karossá
Endre, 1861-ki főügyész vette át; a „Hortobágy"
főmunkatársául pedig Szana Tamás van megne-
vezve. A múlt év utolsó felében keletkezett Mis-
kolczon a „Borsod" czimü uj vidéki lap.

= (Pet'ófi müveinek terjedése külföldön). Sir
John Bowring baronet Petőfitől egy kötet költe-
ményt fordított le s azt ki is adta. E forditást
Vadnay K. a „Hon"ban ismertetvén, a fordító
Vadnayhoz köszönő sorokat intézett, melyekben
a többi között azt is írja, hogy fordítását bemu-
tatá az angol királynőnek, ki azt szívesen fogadta,
s megigérte elolvasását. A mióta Bowring Petőfi
eoy kötetnyi verseit bemutatta az angol közön-
ségnek, napról napra több és több lap kezd Pető-
firől tüzetesen beszélni; igy legközelebb az angol
munkások közt legelterjedtebb lap a „The Wor-
king Man" tárgyalja hasábjain egy hosszabb
czikkben. E lapnak főszerkesztője Holoyaks G.
F., ki Garibaldinak igen jó barátja, Bowring
által fölszólitatván, megküldötte angolul igen jól
értő barátjának Petőfi angol kiadását. Egy másik
lap, a„Propter Magaziné" fölszólította Bowringot,
hogy a magyar népköltészetről irjon számára
czikket. Ezen czikkezés azon jó eredménynyel
járt, hogy az angol kiadás elkelt, s Sir Bowring
most egy második kiadást készit sajtó alá.

= (Az ország gyűlési album)., mely a Schrecker
által fényképezett országgyűlési tagok arczképei-
ből álland, húsvétig meg fog jelenni. Ez albumra
folyvást lehet előfizetni, s a jövedelem egy része
az Írói segélyegylet tőkéjét gyarapitja. Benne lesz
-az albumban a képviselő- és felsőház minden tag-
ja iák arczképe. A gyűjtemény nagy terjedelmű
lévén, olcsóbb árért kisebb albumok is készülnek
100 vagy 200 arczképpel. Az előfizetők az annak
idejében megjelenendő névsorból tetszés szerint
választhatnak arczképeket. Száz arczkép előfizetés
utján 15 ft., s a hozzá való album 12—25 ft. A
képviselőház arczképalbumának czimlapja Deák
Ferencz, a felsőházé b. Sennyey Pál felsőházi
elnök mellképével lesz diszitve. Az arozképekre
album nélkül is elő lehet fizetni Schrecher fény-
irdájában (bálvány-uteza 3. sz.) és Sárkány I.
váczi-utezai boltjában február hó végéig.

** (Deák Ferencz legújabb arczképe.) Marasz-
toni József derék arczképrajzolónk, kinek művei
a legelső külföldi vállalatokéival vetekednek,
Deák FerenczrŐl egy minden eddiginél hűbb és
művészi kivitelű arczképet készített. A fára raj-
zolt szép képet Rusz metszette, s a „Magyaror-
szág Képekben" czimű uj honismertető folyóirat
januári füzetében fog megjelenni.

~~~' Egyház és iskola.
= (A nagytmyedrref.fviskólaltönyvtárués mu
• ügyében) P. Szathmáry Károly tanár melegei

fölszólal. 1849. egyik gyászos napján megsemmi-
sültek a tanoda híres gyűjteményei, az azóta alig
került vissza egy-két darabb. Ujabbak szerzésére
a tanoda főgondnoka: Mikó Imre gróf ezerekre
menőket ajándékozott, de a hiányt folyvást érezni
lehet. P. Szathmáry Károly tehát fölszólitja azo-
kat, kik műtaní vagy régészeti tárgyak birtokában
vannak, hogy a két hazai múzeum mellett ne fe-
ledkezzenek meg az enyedi tanodáról se. Nem
rendkivüli nevezetességeket, nem mázsára menő
sirszobrokat kér, csppán egyes példányokat az itt-

ott felmerülő nevezetességekből.
megemlítésével, becsomagolva, ^ 0 ^
P. Szathmáry Károly tanárnak küldj&Í£lV»ki4u>ék
érdekében van, hogy egyik legjelesb tanintéze-
tünk, egykor hires gyűjteménye ismét vissza-
nyerje gazdagságát és érdekességét.

— (A francziaországi és magyar protestán-
sok.) A francziaországi evangélikus község-tanács
annak idején a magyarországi testvér községet
meghívta a múlt év okt. havában Parisban tartott
atalános zsinatra. A debreczeni egyház-kerület a
kedvezőtlen időviszonyok folytán a meghívást nem
teljesíthetvén, superintendensét felkérte, hogy az
ebbéli határozatokat, a párisi községnek tudómá-
sára hozza. Balogh Péter superintendens úrhoz
erre a franczia zsinat-bizottmánytól egy terjedel-
mes irat érkezett, mely a franczia evangélikusok vi-
szonyainak és törekvéseinek fejtegetése mellett,
meleg szavakban fejezi ki a magyar testvér egy-
házközség s általán a magyar nemzet iránti érde-
keltségét. Említés van téve ebben a szegényebb
magyar egyházközségek számára eszközölt pénz-
gyűjtésről is, mely eddig 500 frankot hozott be.

Kozintézetek, egyletek.
=r (A Kisfaludy-társaság), mint tudva van,

közgyűléseit eddig február 6-ikán, mint azon na-
pon tartotta, mely hiteles keresztlevél alapján,
Kisfaludy Károly születése napjául volt elismerve.
Azonban Kisfaludy Dienes urnák e születésnap
ügyében kelt s a társaság decz. 29-dikén tartott
ülésében felolvasott levele, családi jegyzékek alap-
ján kimutatván, hogy Kisfaludy Károly nem feb-
ruár 6-dikán, hanem 5-dikén született s ugyan-
csak ez nap, t. i. 5-dikén halt meg édes anyja is:
a társaság elhatározta, hogy közgyűléseit, melyek
alapszabályilag Kisfaludy Károly születése napján
tartandók, ezentúl nem február hatodik, hanem
ötödik napján fogja tartani, s ehhez képest már a
legközelebbi közgyűlés napját is február 5-dikére
tűzte ki.

— (A szatmármegyei gazd. egylet) igazgató
választmánya jan. 23-án d. e. 10 órakor Szatmárt
a városház termében gyűlést tart, mire a t. tagok
tisztelettel meghivatnak. Farkas Antal, egyl.
jegyző. *

Közlekedés.
x* (Erdélyi vasút) A piski-petroseni mel-

lékág tervezetét a vállalkozók teljesen elkészítvén
a kereskedelmi minisztérium elé terjesztették; e
szárnyvonal hossza 10 mérföld s 769 öl s 8.886,302
frt. alaptőkét igényel. Tervbe van véve továbbá e
vonal K.-Fehérvártól Kolozsvárig vitele; s az
erre szükséglendő engedély megnyerésére a vál-
lalkozók már megtették a kellő lépéseket.

x* (A Tisza-vaspálya) a múlt évben annyit
jövedelmezett, hogy nemcsak a részvények fizet-
hetők ki teljesen, hanem még a nyert államelőleg-
ért járó 4% kamatot is képes lefizetni.

Mi iijsá

. zeum uc en

** (Újév napján) a képviselőháznak a fővá-
rosban jelenlevő tagjai pártszinezet nélkül nagy
számmal jelentek meg az elnök Szentiványi Ká-
rolynál, kit társai nevében Eötvös József báró
szép beszéddel köszöntött. Innen az elnök veze-
tése alatt a tisztelgő testület Deák Ferenczhez az
Angol királynő-hóz czimzett szállodába ment.
Szentiványi Károly tartott üdvözlő beszédet nagy
hazánkfiához, mire Deák Ferencz a következő
szavakkal köszönte meg s viszonzá a hozzá inté-
zett kivánatokat: „Szíves kivánságtokat köszö-
nöm, szálljon le reátok és családaitokra is az Isten
áldása, adjon nektek boldogságot, s midőn ezt
nektek kívánom, kívánom egyúttal e szegény ha-
zának is, mert ti nem lehettek boldogabb, ha a
haza nem az. A múlt év elején mindnyájan tud-
tuk, hogy terhes kötelezettség nyomja vállainkat,
de hogy e kötelezettség egy év alatt annyira sú-
lyosbodjék, a mint az valóban súlyosbodott, én
legalább részemről nem hittem. Annyi minden-
féle csapás, anyagi és politikai nyomor ért minket
ez évben, hogy azokból, ugy a mint óhajtjuk, ki-
bontakoznunk nagyon nehéz; nem mondom, hogy
minden remény címűit volna, csak azt, hogy a ki-
bontakozás nehezebb, mint volt egy évvel ezelőtt.
Mi megteszünk mindent, a mit tenni lehet, mi
elmegyünk addig, a meddig mennünk szabad, s a

min tul mennünk a kötelesség tiltja. Egyre kérlek
titeket, bár mi legyen is fáradozásaink eredmé-
nye, legyen az siker, vagy sikertelenség, az első-
ben együtt osztozunk, a másodikban együtt szen-
vedünk, tehát bárminő legyen is a jövendő, mit
az Isten mindenhatósága, reánk mért, ne vonjátok
meg tőlem bizalmatokat, őszinte barátságtokat, mi-
után e bizalom és barátság életemnek legfőbb
büszkesége". — Alig némultak el a képviselők
harsány éljenei, s már a főrendek táblájának tag-
jai b. Majthényi László barsi főispán vezetése
alatt, szintén szép számmal jelentek meg Deák
Ferencz üdvözlésére. Déli 12 órakor a pesti
választók küldöttsége tisztelgett, s nyújtott át
egy disz albumba foglalt bizalmi iratot, melyet
igen sokan irtak alá. A bizottság elnöke és szó-
noka Hajós József volt. Kinek beszédére hosszas
éljenzés után Deák Ferenez következőleg vála-
szol: „Tisztelt barátim! A legbecsesb ajándék,
mivel polgáriasak polgártársukat megajándékoz-
hatják: a bizalom; és én ennek teljes értékét szi-
vemből' méltányolom. A fáradozások súlya, s a
nehéz kötelességek teljesítésében csak ez egye-
düli támaszon, mely olykor csüggedéshez közel
járó erőmet fenntartani képes, és azon hit, hogy
polgártársaim nem a sikerhez, hanem a jó és be-
csületes tiszta akarathoz kötik bizalmukat. Az
őszinte akarat nálam nem fog hiányozni, a siker
az Isten kezében van. Adjon Isten önöknek ez uj
esztendőben életboldogságot, szerencsét, jobb vi-
szonyokat; adja Isten, hogy e szegény nemzet a
sok csapást egy ideig kipihenhesse, hogy müvét
folytathassa. Tartsanak meg önök ezentúl is to-
vábbi szeretetükben; bizalmukat ezentúl is ne a
sikerben, hanem a tiszta jó akaratban helyezzék. '

** (Kegyelmi tény.) A „Wiener Zeitung"
vasárnapi száma egy az igazságügyminiszterhez
intézett legfelsőbb kéziratot közöl. Ő Felsége 167
fegyeneznek elengedte a még hátralevő fogság-
időt. Két élethossziglan elitéltet 15 évre kegyel-
mezett, s egynek a súlyosbításokat engedte el.

** (A Deák-kör) uj helyiségeit múlt hétfőn
foglalta el. E helyiségek az uri-utezai gr. Kará-
csonyi-féle házban vannak, a hol azelőtt a nemzeti
kör volt. Az illető termek díszesen megujittattak,
és igen csinosan vannak fölszerelve.

** (Az uj katonai rendszer) következtében
igen nagy számmal jelentkeznek a hatóságoknál
oly folyamodók, kik a katonai váltságdijak lefizet-
hetésére engedélyt kérnek, ennél jellemző külö-
nösen az, hogy sokan a váltságdijat még katona-
kötelezettség alá nem eső fiaikért, köztök 3 4
éves fiukért is letenni kívánják. Pest városa taná-
csa e kérvényeket azonnal rendes tárgyalás alá
veszi, s tekintettel arra, hogy a legújabban meg-
állapított hadkiegészítési rendszabály a hatóság-
gal hivatalosan nem tudatott, az 1000 ftnyi vált-
ságdíj lefizetésére a szokásos engedélyeket az 1859.
évi ujonezozási pátens értelmében mindaddig
kiállitandja, mig e részben ellenkező utasítást nem
nyer. Hír szerint a megváltás kérdésében a tár-
nokmester távirati utón felvilágosítást kért Bécs-
ből, a válasz azonban még nem tudatik.

** (A sajtóügy vezetése) újévtől kezdve a csá-
szári ház és külügyek minisztériumába megy át, s
igy valósul azon állítás, hogy Beust báró hiva-
talba léptekor a sajtó vezetését magának kivánta.

— (A párisi világkiállítás üí/yében) alakult
országos központi bizottmány több oldalról nyil-
vánított kívánság következtében magvak, ezukrá-
szati, vegyészeti és más üvegekben kiállítható
tárgyak számára, a bizottmány hivatalos helyisé-
gében (Köztelek) megtekinthető rajzok szerint
készült, jutányos áron megszerezhető egyforma
üvegeket ajánl. Óhajtandó volna, hogy az illető
kiállító urak ezen üvegeket használnák tárgyaik
kiállítására.

** (Hajók összeüti-özése a Dunán.) Kalocsa
körül a múlt pénteken a zajló és sürü köddel bo-
rított Dunán két személyszállító gőzös, az „Eli-
sabeth" és „Johann" összeütközött. Nem vették
egymást észre, csak mikor már oly közel voltak,
hogy idejök se maradhatott kikerülni- A két hajó
magyar kapitányának ügyessége azonban elhárí-
totta a nagyobb szerencsétlenséget, s az utasok
közül senki meg nem sérült, bár az „Elisabeth"
hajó jelentékenyen meg van rongálva.

** (Horváth Mihály) külföldi ismerőseitől
már bucsut vett, s hazaérkezését a legközelebbi
napokban várják.
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*• (A „Pester Lloyd" eddigi lapvezére), dr.
Wcisz János a múlt év végén visszalépett, s a
„Lloyd" vezetését utána Rőthfeld, e lap egyik
réwi munkatársa vette át. Dr. Weisz tiszteletére a
„Lloyd" szerkesztősége ez alkalomból fényes
bucsuestélyt rendezett a Frohner szállodában.
Meg voltak hiva a pesti journalistika kitűnőségei,
s az estélyben b. Eötvös elnökölt. Sok lelkes
áldomás mondatott, különösen a búcsúzó dr.
Weiszra, ki a ,,Lloyd"-nak alapitója és 13 évig
lapvezére volt, s a legsúlyosabb viszonyok között
nemcsak megőrizte, de védelmezte is annak füg-
getlenségét. Küzdött a lap hazafias szellemének
megőrzése mellett, s elismerésre méltó hasznos
szolgálatokat tett ügyünknek különösen az által
is, hogy ar külföld előtt mindig hű tolmácsunk
v o l t . _ Éjfél után lett vége a kedélyes mulat-
ságnak,

— (Kiidedóvodai karácsonyfa.) Decz. 23-án
délután 3 órakor Boér Ignácz pesti uri-utczai
kisdedóvó vidám karácsonyfa-ünnepélyt rendezett
növendékei számára. Az ünnepélyen nagy szám-
mal voltak képviselve a szülék és nevelés ügyba-
rátai. Az ünnepélyt karácsonyi dicsénekek és
szavalmányok képezték. A kis szavalók közöl
többen igen kitűntek. Ezután következett az aján-
dékok kiosztása Boér ur, neje és leánya által. Az
ünnepély 5 órakor érte végét.

** (Zalaegerszegről) irják: „Főispánunk Fes-
tetics György gróf a megyénkbeli Ínségesek segé-
lyezésére, már régebben felajánlott 1000 fton
kivül, ujabban ismét 2000 ftot ajándékozni, s e
nagylelkű tette által az éhnyomorban szenvedőkön
8e"-iteni kegyeskedett. — A nemes gróf egyik ba-
latonvidéki község szűkölködő lakóinak a múlt
télen is 100 ftot adományozott s a N.-Kanizsán
felállítandó felgymnasium alaptőkéje gyarapításá-
hoz pedig ugyanez év folytán 1000 fttal járult."

•* (Hontmegyéböl) irják a „F. L."-nak, hogy
ott a közbiztonság annyira veszélyeztetve van,
hogy sokan óhajtanák a rögtönitélő bíróság kihir-
detését. Alig, hogy a szobi postakocsit kirabol-
ták, harmad napra már egy rabló a sághi posta-
kocsist is megtámadta. De ez bátor legény volt, s
meo-hiusitá rablási kísérletét. Közelebb Ipolyság-
hoz nem messze a sághi vonalon az országúton
öltek meg egy embert, azért a 10 frtért, a mi
nála volt. A gyilkost, ki fájdalom, egy becsületes,
derék biró fia, büntette után csakhamar elfogták.
Beszélnek zsiványbandákról, s az emberek ijeszt-
getik egymást, a mi a sok kamara- és házfeltörés
után nem is csodálandó. A szobi posta rablójá-
nak nyomára jöttek. Ez egy kövesdi lakos, az
előtt postás legény, kinél 1900 frt. készpént talál-
tak, s többi közt egy olyan uj ötöst, mely a bűn-
ténynek azonnal nyomába vezetett.

** (Adóexekutor különös helyzetben). A „Sze-
gedi H." irja: Azon adóexekutor, ki aBánságban
kegyctlenkedik s e miatt már átalános hirre tett
szert, a napokban Oroszlámos felé indult, ott
folytatandó szomorú mesterségét S im az ottani
lakosságból egy nagy csoport, mely jöttének hí-
rét vette, elébe ment, kérvén őt, mint a kormány
emberét, hogy kenyeret eszközöljön ki számukra.

** (Őrült állatorvos.) E napokban a pesti ba-
rátok zárdájában egy férfi jelent meg, ki magát,
mint a Krisztus-rend vitézét és szűz Mária kapi-
tányát mutatta be, s mindaddig nem akart tági-
tani. a mig pénzsegélylyel el nem látják. A szer-
zetesek megütköztek elméje állapotán s a kapi-
tánysághoz kísértetek, a hol aztán kiderült, hogy
csakugyan elmebeteg. Neve Petrányi Jakab, ok-
leveles állatorvos.

** (Név magyarítások.) Eyersperg József
pénzügyi ker. biztos és Eyersperg Sándor győr-
megyei másod aljegyző ,,Öshegyi"re, Hricz Jakab
ó-budai elemi tanító ,,Gergelyi"-re, Gertner Nán-
dor szabadkai lakos „Kertész"-re, Engel Nándor
szintén szabadkai lakos „Angyal"-ra változtatta
vezetéknevét.

** (Az alsó dunapart kiépítése) alkalmával, a
redoute-épület előtt parkot állítanak. E park
terve már elkészült s a városi gazdasági bizott-
mánynak egyik közelebbi ülésében kerül tárgya
lásrai'Kibszkok és szökőkút fogják disziteni, s a
park csinos fekvése, a nagyszerű panoráma, mi
innen kitárul, azt Pest egyik legkedvesebb he-
lyévé fogják tenni.

** (Egy bécsi lap kósza hirei.) A ,,N. fr.
Presse" azt irja, hogy Parisban decz. 27-én egy
magyar hetilap száma jelent meg, oly lapé, Ma-
gyarországban titokban (!) nyomnak, s melynek
czime „1849", s a szakadás mellett harczol.
Ugyancsak az uj „Presse" irja, hogy Bécs irány-
adó köreiben jól tudják, miszerint Kossuth a po-
rosz megszállás alatt Prágában tartózkodott. Il-
lető helyen már történtek is meghagyások, hogy
a prágai rendőrség biztos tudomást szerezzen
Kossuth ott időzéséről,, és azon egyénekről, kik-
kel ott mulatása alatt érinthezett.

(Hajóverseny az oczeánon.) Több amerikai
hajó, tulajdonos óriási hajóversenyt rendezett,
mely a múlt hóban ment végbe. A yachtok, me-
lyek decz. l-jén New-Yorkból elindultak, decz.
13-án érkeztek Cowesbe, Angliába. Tehát 13 nap
alatt keltek át, a legrövidebb határidő alatt, mely
alatt vitorlás hajó valaha ily hosszú utat megtett.
Mindnyájan nagy örömzajjal fogadtattak Cowes-
ben, a legelőbb érkezett győztes hajó 180,000 ftot
nyert.

0 (Londonból) távirják, hogy a világhírű
sydenhámi kristálypalota leégett.

— (Sorshúzás.) A bécsi hitelsorsjegyek (Cre-
ditlose) január 2-diki húzásánál a 4 főnyeremény
a következő számokra esett: 2950. sor. 22. szám;
9(52. sor. 60. sz.; 1613. sor. 80. sz., és 2138. sor.
44. szám. (A teljes jegyzéket a Polit. Újdonságok
közelebbi számában közöljük.)

f (Halálozások). Német Endre, a pest-belvá-
rosi elemi tanoda tanára, ki a fővávros ifjúsága
magyarosodásában jelentékeny érdemeket szerzett
majd félszázados tanítói pályáján, az év utolsó
napján 66 éves korában elhunyt. — A budai
irdalmasok intézetéből vasárnap temették Lambotte
abbét, ki tizenöt év előtt települt le itt Pesten, s
a franczia nyelv és irodalom tanításával foglalko-
zott. Szelid kedélye és műveltsége folytán köz-
becsülésben részesült. — Kos Ferencz egyh. rádó-
czi ref. lelkész s az őrségi egyházmegye esperese
59 éves korában elhunyt. — 8zarka József, szi-
geti ref.'lelkész, neje Hatvány Mária gyászos ki-
multát jelenti.

Nemzeti színház.
Péntek, decz. 28. „Aesopus.li Eredeti vígjáték

5 felv. Irta Rákosi Jenő.
Szombat, decz. 29. Harmadszor: „Lokengrin."

Regényes opera 3 felv. Szövegét és zenéjét irta
Wagner Rikhárd.

Vasárnap, decz. 30. „Falusiak.-' Eredeti vig-
játék 3 felv. Irta Szigeti József.

Hétfő, decz. 31. ,.Fennaz ernyő, nincsen kas."
Eredeti vígjáték 3 felv. Irta Szigligeti.

Kedd, jan. 1. „Bánk Bán." Eredeti nagy
opera 3 felv. Zenéjét szerz. Erkel.

Szerda, jan. '2. Litolff Henry zongoraművész
hangversenye és „Nyolczadik pont'" Francz. vig-
játék 1 felv.

Csütörtök, jan. 3. „Lalla-Boukh." Opera 2
felv. Zenéjét szerz. Dávid Felicián.

Szerkesztői mondanivaló.
857 5. Debrecien. /\ A köz- és migántárgyu híreket

így érdekeltséggel olvassuk, de még inkább órvendtünk a
szives, barátságos érzelmeknek, melyeket jövőre is fentartani s
ápolni ezután is legfőbb törekvésünk lesz. Megújult munka-
kedvvel s a borongó láthatár daezára legjobb reményekkel
lépünk át nz uj évbe, mely legyen mindnyájunkra nézve áldó
és boldogító I

8576. Weisskirchen (Morvj). B. P. A kérdezett tár-
sulat még nem alakult meg, de tekintélyes tőkepénzesek és
iparosok vették kezökbe az ügyet, melynek további menetéről
lapunk tudósításai utján meg fog ön ismerkedni,

8577. Tudni rágjol! Van benne némi epigranimii él;
miért kivan ön még rá tőlünk is egy „élcz"-et? A kinek
magának is van, miért kivan az mástól ?

8*178. Kalocsa. K. P. A kéziratot elküldtük az illető
lapnak. Többször történt már efféle megbízatásunk s mi szive-
sen is teljesítettük mindig. Azonban itt Iri kell nyilatkoztatnunk
(s szeretnők, ha ezt az illetők mind észrevennék), hogy nekünk
a „Regélő" czimű regényfolyóirat szerkesztésébe semmi néven
revezendő befolyásunk nincs. Azt tartjuk, hogy czéljának eléggé
jól megfelel, de mindössze annyi atyafiságban állunk vele, hogy
lapunkkal együtt ugyanazon egy nyomdában nyomják. Különben
előffzetésj dija (a „I)ivatvilág"-gal együtt) fél évre 6 ft.

8579. Komárom. St. J. Köszönettel vettük.
8580. Szarras-tierie. M. F. Igen nagy fába vágta ön a

fejszéjét, melylyel már sok eriia kar hiába küzködött. Nehéi
mesterség az a politika és a tanácsadás ily zilált államviszo-
nyokban. Várjuk még a dolgok tovább fejlését.

8581. \. Ernye. M. E. Mintha a más világról szólalt
volna meg CJV hang. Onuan csakugyan nem vártuk azt, a kit
itt kerestünk. Minden el van intézve kívánsága szerint.

858:2. Keudi-Lóna. Üdvözöljük önt az uj évben s a
szives megemlékezést őszintén viszonozzuk. A kérdezett könyvre
az illető helyen megtörtént az előfizetés, de még nem bizonyos,
meg fog-e jelenni. Az eddigi részvét még nem fedezi a költ-
ségeket. Legroszabb esetben a pénz vissza fog adatni.

8585. Debreczen. B. F. Nagybecsü közreműködését
továbbra is kérjük, a mint a viszonyok engedik.

8584. Rőnaszék. P. I. A czikk-sorsa felől csak később
határozhatunk, ha a sor reá kerül. Addig is szives köszönetet
mondunk.

SAKKJATÉK.
366-dik sz. f. — Zagyva Imrétől,

(Debreczenben).
Sötét.

a b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 361-dik számú feladvány megfejtése.
(Gold Sámueltől, Kővágó-Eörsön.)

Világos. Sötét.
1. Hd5—c5 ' f5—fi
2. e2—e5f ií—eZ:
3. Ve8—e4f Hc5—ei:
A. Hc5—e2fmat,

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: Gr. Festetich Benno. — Miskolczon:
Czenthe József. — Gelsén: Glesinger Zsigmond. — Nagy-
Kőrösön: Nemesik Lőrincz.— Jászkiséren: Galambos Ist-
ván. — Jolsván: Czikornyai Dániel. — Vizesréthen: Ter-
ray Pál. — A pest i sakk-kör.

Hónapi- <%
hetinap

6
7
8
9

10
11
12

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
CsÖtör.
Péntek
Szomb.

1
Katholikus és Protestáns

naptár

Január
¥ Vízkereszt
Bálint
Szörény ap.
Julián vért.
Agathon p.
Matild.Teodoz
Érnest püsp.

¥ Vízkereszt
Niketás
Fodor
Erős (Erke)
Ernő
Tilda
Jámbor

Hold raltoiásai. 3

H E T I -
(iőrög-orosz

naptar

Decz. (ó)
25
26
27
28
29
30
31

Első

B N. Kar.
B.Asz.elj.
IstT. Tért.
2 000 vér.
Apró szén.
Anizia
Melánia

NAPTÁ
Izraeliták
naptára

Tebeth
29

1 Sebat Ros.
2
5
4
5 Job
6 Sab. Bo

R.

hossza

f.

285
286
287
288
289
290
291

negyed vasárnapon, 13-án, 5

p-
45
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í a P
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7
7
7
7
7
7
7

30

P-
50
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48
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nyűg.
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4
4
4
4
4
4
4

P-
24
26
27
28
29
30
52

hossza

f.

290
302
315
327
340
353

6

perczkor délután

P-
28
41

3
33
15

9
19

H o 1 d

kél

ó.

i

8
8
9
9

10
10

P-
43
20
56
27
57
25
54

nyűg.

ó.
5
6
7
7
9

10
11

P-
15
11
11
15
20
29
27

1

TARTALOM.
II. Rákóczi Ferencz (arczkép.) — Saturnus. — Sel-

mecz vára (képpel). — A téli világ (képpel). — A kit semm

vissza nem rettent. — Egy magyar ember Ausztráliában. —

Egyveleg. — Tárház: A keresztyénség ünnepei. — Irodalom

és művészet. •— Egyház és iskola. — Közintézetek, egyle-

tek. — Közlekedés. — Mi újság? — Nemzeti színház. —

Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. •— Hűti naptár.
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Központi szállítási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ÓVAS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oiy használati utasitvíínyokkal adatnak el, melyek saját atasit-

ványaimmal szóról szóra azonosok és saját nevem aláírásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen
összetéveszthetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készített
*>eidlitzporok minden egyes skatnlai. vnlmnintaz adagok papírjai hivatalognuíetéteméiiyezettvedmarkkal vannak ellátva.

Ára egy bepecsételt eredet! kaíuiyáiiak 1 ft. 25 kr. — Használati utasítás minden nyelven.
E porok, rendkívüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert házi-szerek között

tagadhatatlanul az első helyet foglalják ei ; — mint azt sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél
levő hálairatok a legrészletesebben tanúsítják, hog-y e porok rÜKzött szorulásoknál, emésztéshiánv és Kyomorhévnél •
továbbá: itörcsök, vese- és ideges bajokban, szivdoboga&nal. idegesség okozta fölajasnal. vértóduiásnál, csuzos fogfáida-
loiiinal. végül hysteriara, búkórra és huzamos hányasra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb
gyógyhatást eredményezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyítványt tartalmaz oly betegek részérói,
kik, miután nálok minden, gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egysserü házi-szerh
folyamodtak, és ebben rongált egészségűknek helyreállítására oiy soká eredménytelenül keresett gyógyszert me.'lelék. Ezelismerő-

Hartleben Adolf kiadásában megje-
lent és minden hönyváru>nál kapható

P e s t e n :
Hartleben és társai könyvkereske-

désében, váczi-uteza 17-ik sz. a

Egy órai csalódás!
A szabad kézzel való

szemfényvesztés össze-
sébe. "22 (3-3)

Bosko. Oöblrr, Hei-mami. Huf-
zin9er és más híres bűvészek előadásai

nyomán.
Magyarázó ábrákkal.

Ára 24 kr.
Postán bérmenttsitve küldve 30 kr.

PESTEN!
poroknak rendes használata által állíttatott helyn

SSF* A főraktár létezik:
TÖRÖK. JÓZSEF gyógyszerész urnái, király-utcza 7-ik szám alatt
UHL JÓZSEF ur kereskedésében, gránátos-utczában.

Ezen czégek alatt szintén megrendelhető :

a norvégiai Bergen városból való valódi Dorsch-májhalzsirolaj is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.

Az üvegcsék el vannak látva védinárkominal és kimerítő használati utasítással. Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
•-lőtt vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosbbinájhaksir-faj a
Dorseh-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában secami vegytani kezelés alá netj j
vonatott, hanem a bepecsételt fi vegekben tevő folyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a •
természet álfal nynjtatott. — E valódi Dorscb-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer '
•» mell- és tüdóbajokban, scrophuliu* én rachitis, koszvény é* cstiz. idült bArkii'ites, ^zemgyaladás, ideg- és több mas ;
hajukban alkalmaztatik. j

] % Í O 1 ¥ A gyógyszerész B é c s b e n ,
1597(28-50) ^TM \Jl^Bj A . , „jsum Storch", Tucblauben.

Közgyűlési hirdetés!
Az erdélyi kölcsönös jég és túzkármentő-

társulat 1867. január 20-án délntánl
4 órakor az intézetjb. Farkas-utczai H2. sz.
helyiségében közgyűlést fog tartani; mslyre
minden eddigi tagja biztosítottja és ügy-
vivője, a saját érdekűkben is megjelenni
ezennel tiszteletteljesen meghivatnak.

Gyüiési tárgy leend: az intézet ez idó-
I szerinti helyzetét tekintve, egy legfelsőbb
helyre felterjesztett s onnét véleményadásra
leküldött terv szerint, egy talán ujabban
megalakulható társulat érdekébeni véle-
mény nyilvánítása.

Kolozsvártt, deczember 23-án 1866.
1942 (i 3) Az igazgatóság.

bérbeadása.Vendégfogadó
Az I861-ik évi január 18-án délelőtti

9 órakor az alulirt hivatal-szobában az e
város leggyakoribb közlekedésü utcájában
fekvő, az ..arany szarvashoz" czimzett
városi vendégfogadó, mely földszint 2 ét-
«s 5 egyéb szobából, 1 konyha, s 1 utcza fe-
löli boltból, az első emeletben 11 vendég-
szobából, továbbá 1 pinczéből 2ö hordóra,
«gy istállóból 150 lóra, nagy udvarból, ot?
egy kocsiszínből, azután az udvar felöl
2 szoba, 1 konyha és 1 kamarából, végtére
az udvar végén 2 raktár, előbbmázsaházból,
mellette egy szoba. 1 konyh.i « egy kama-
rából áll, ~ a z 1867. év Sz. Mihály-naptól
az 1873. évi Sz. Mihá!y-napig nyilvános ár-
verés utján bérbe adatik.

Bérleni kívánók a szerződési föltételeket
a városi számvevő-hivataiban mindennap be-
tekinthetik , s meghivatnak a fönérintett
időre 200 ftnyi bánatpénzzel megjelenni.

Kelt Sopronban, az 1866. évi tlecíember
11-én. Klauzer Károly m. k.

1916 (8—3) tanácsnok.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetein-utezaé. sz.)
megjelent és minden könyvárusnál kapható:

Magyar iro külföldön.

Titkos 1886 (6-12)

betegségeket
meg makacs es üdült bajokat is ugy
koródában, mint magángyakorlat foly-
tán tftbb ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a Ilél-
kfll. hogy a beteg hivatalában vagy
életmódjában gatolfntiték. gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyít
Med. dr. Helfer Vilmos

ÍVst, király-uteza 27. sz. Medetz-
ha-/.ban, 1-ső emelet, délelőtt 7 — 9-ig,

délu'án 1-4 óráig
ÜST" »';' A, tt levelekre azoi.ua!

valai- -crUutik, skívánatra a gyogy-
Mtirek ÍR megküldetnek.

Irta

SZENT-KATOLNA.
Kis 8-rét, két kötetben. (392, 315 lap), fűzve 4 ft. 50 kr.

T A R T A L O M :
1. kötet : Előszó. München. Berlin. London. Paris. II. kötet. Brúasel. Szünóra

Nürnbergben. Edinburghiéi Liverpoolig. Abbfvilletöl Darmstadtig. Bad-Ems. Dieppe.
Genftől Badenig. Badeni table d'hóle. 1941 (1 3)

Felelős szerkesztőPákh Albert (Lak. magyar-uteza 1. sz.)

A nemi élet

titkai s veszélyei.
Értekezések nemzés-,terhesség , ön-

fertőzés-, magömlés-, sápkór-, febér-
folyás-, kózösülési tehetetlenség-, női
•nagtalansíaról stb., ez utóbbi beteg-
ségek óv- és gyógymódjaival.

Függelékkel a bujakóri ragályzásról
és Dr. Rodet, lyoni orvos
ragályelleni legbiztosb óv-

szeréről,
» férfi és nöi ivarszerek boncsstani ábrAival.

Ára: 1 uj forint.
Rekommandirozott keresztkötésben :
-Okrral több; utóvétellel 40 kr. több.

Megrendelhető szerzőtől következő
czim alatt:

Kiber V. P-

Cs. kir. kizáról. m szabad. Fogpapir,
feltalálva Fáczányi Ármin ^ " gyógyszerésztől Pesten.

Ezen a magaR egészségügyi hatóságoktól egészen ártalmatlannak nyilvánított
szer a fogak épségben tartására, a mely valamint a legelső orvosi tekintélyektől,
ugyszinte azoktól is, kik azt eddig használták, mint csalhatlan es meglepő hatású
ajánltatik, és mely ugy az alkalmazás egyszerűsége, mint az általa elérendő
gyors és tartós eredmények folytán, minden eddig fWtalált fogszerek között átalá-
nos kedveltségit vívott ki magának; kapható valamint alulnevezett feltaláló és
készítőnél, ugyszinte 1< gtöbb bei- és külföldi gyógyszertárakban Minden csomag,
valamint a használati utasítás is saját aláírásommal van ellátva. Ára: egész csomag
1 frt, fél csomag 50 kr. o. é., postán küldve 10 kr. több.

Föszállitási-raktár : Pesten, Erdö-sor 30. sz. a.

T. ez. Faezányi urnák Pesten. Tekintetes or!
Nt. Benedikovics pesti káplán ur, kivel a gőzhajói szerencsés válék találkozni, i

küldött nekem szívességből 3 szelet fogpapirt, mire ugyan szükségem nem lett, di»
házmesternőmnek igen. és pedig kívánt sikerrel, mit a túlsó levélre irt bizonyítvány
tanúsít. Engedje az élet ura, hogy a fontos találmány ezereknek hasynáhon és it
szenvedő emberiség javára a tekintetes uraságodnwk nagy örömére minél inkább ter-!
jedjen! — Fogndja honfiúi üdvösletemet. KováchPál s. k. ez. apát és váczi kanonok, j
Ezúttal kérek fél csomagot.

Bizonyítvány. Alulirt jó lélekkel bizonyíthatom, hogy tekin t e t e s Fáczá»yi ̂
Ármin gyógyszeré z ur fogpapirjából első ízben két szeletet haszná;tam, másuttal *
pedig csak egy szeletet, de mindig rögtöni, és meglepően ió s kerrel.

1917 (2 -3) Szalay szül. Keítler Erzs. s. k. Váczon.

Régi pénzeket
és mindennemű regixéget. drágakövet.
gyöngyöt, szineskövet, aranyat, ezOs-
töt, ásványokat vesz és cserél a legmngagb

áron. 1867 (4—4)
Régiségek és ternsésaetiek

irodája.
Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épü-

letben, 14. ez. a.,
hol egy nagy választékú raktár mindennemű
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekAtökböl a UgoU-.sébb áron, úgy-
szintén egy nagy raktár ásvanyofe , lep-
kék, bogarak, inadárbör«k, tojások,
s szemüvegek is találhatók.

Titkos

BETEGSÉGEK,
újonnan keletkezettek

$ nap alatt
minőségre nézve
48 óra alatt

meggyógyít tatnak

tlr. FUX J .
24év óta fenálló rendelés: intézetében,
anélkül, bogy a beteg foglalatosságá-

ban háborgattatnek
Rendel: d "• 1— 4 óráig.

Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leg-
gyorsabban esi közölteinek.

Lakása: király.utcza, 33. sz. a. 1-ső
emelet, 1925(2-12)
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Tizennegyedik évi folyam.

Előfizetési felhívás

VASÁRMPIIIJSÁG
ÚPOLITIKAI ÚJDONSÁGOK

1867. évi folyamára.
ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK:

(A V a s á r n a p i Ú j s á g é= P o l i t i k a i Ú j d o n s á g o k e g y ü t t , postán küldve
:;• Buda-Petsten házhoz h o r d v a ) :

E g é s z é v r e ; i a ! i ü , i : - i e c z e m b e r ) . . . . 1 0 f o r i n t .
F é l é v r e ( j a n u á r - - j ú n i u s )

Csnpán a VaiarnnjH Ujsa^ra: I Csupán a Poiitikai Újdonságokra :
Egfsz évre (jan.— decz.) 6 forint, i Egész évre (jpn.—de^z.) 6 forint.
Félévre (jan.— jun.) . . 3 ., Félévre (jan. — yr,,.-, . . 3 „

A Vasárnapi Újság és Politikai Új-
donságok, mint legelterjedtebb lapok
Buda Pesten s a vidéken, a t. ez. közön-
ség, kereskedelmi testületek, vállalkozók,
gyárosok s iparüzök hirdetményeinek
fölvételére s kft/lesére is ajánltatnak.
Az igtatási dijak a legolcsóbban fognak
számíttatni, — többszöri hirdetésnél az
illetők különös kedvezményben részesit-
tetnek. A fordítások németből magyarra
ingjen eszközöltetnek.

A Vasárnapi l jsá? és Politikai Újdonságok kipdó-hi-vatala
(Pest, egyetem-uteza 4- ik szám alatr).

A h á r o m en Itat forintos elö-
vüágosan k i í randó, váj-

j o n CMipan a Vasárnapi ÚJSOR, vágyj
CMupán a Politikai Újdonságok kivan-
tatnak e ? í

Tiz előfizetett pé :dányra gyújtóink-j
nek egy tisstelet-példányuyal szolgaiunk, i
A pénzes lev-.-lek bérmentes küldése kére <
tik. - A niult félévi czimszelvényekböl j
egy-egy darab szíves beküldését kérjük

Egy ígérvény
1939(1-6) az 1864-ki jegyek
az 1-ső raárczius 15-iki, április és 1-ső júniusi húzásokra érvénye*. 250,000, 220.000,
200,000 forintnyi fő- és 3600 melléknyereményekkel, körülbelül */« milliónyi érték-
kel, 7 ft. f.O kr ,— 2 huíásru 5 ff. -és az 1-só márcziusi húzásra 2 ft. 50 krba kerül.
1800-ki jeity-igérvéiiyek, húzások február i-én, főnyérvény 300,; 00 ft,

ejry ;"'0ú r'río-i jegyre 7 fi. 50 kr., egy 100 frt<>* jegyre 3 ft.
Állam-sorsjegyek, huzas márczius 20-ban, 4097 nyereménvnyel,

300,000 frtnj i értékkei 3 ft.
t 100 frtos 1864-ki jepy, 2! hivi 4 fitos részi.t-

fizetés mellett.
1 50 f'rtos 1861-ki jegy, 24 li vi 2 forintnyi

részletfizetéssel.
1 5 % 500 frtos 18(50 ki jegy, 2t havi 21 forint-

nyi részletfizetéssel.
1 1OO frtos 1860-ki jegy, 24 havi 4 ft. 50 krnyi

részletfizetéssel.
i^w Az előbbi sorsjegy 5 perczentes kamatjai a lefizetés ideje al»tt körül-

belül SO, az utóbbi penig körülbelül 10 frtra rngnak, és a vevők tulajdon*
SJBT" Minden huzAs után .. l;<j-tromok és sorsolási áttekintem 1807-re ingyen.

— Vidéki megbízások utánvétellel vagy a nélkül a z o n n a l eszközöltetnek.

KAROLT JÓZSEF
váltóüzlete Pestem, tiarrnlnczad-uteza 3. szám alatt.

Részletfizetés
tt

BRUST-KRANKHEITEN
IliNTERPHOSPHORIGSAURER KALK-SYRUP|
IVON GR1NIAULT & C". APOTHEKER IN PÁRISI * CB

e
A legkomolyabb kísérletek folytán, melyek Angol-. Frincziaország és Bel; ium

kórházaiban tétettek, sikerült ezen gyógyszerben a legbiztosabb ellenszerét felismerni a
t ü d ó g u m ónak, ugyszmte igen kitűnő szer a h u r u t , k ö h ö g é s , makacs nátha és
nehéz l é l e g z é s ellen.

Behatása által a köhögés csillapu', az éjjeli izzadás megszűnik é» a beteg egész-
ségét gyorsan visszakapja.

Minden üvegen GRIMAULT <*• TÁRSA névaláírása van. A főraktár egész
Magyarországra nézye: Tőrök József gyógyszerész urnái Pesten, király-utcza 7-ik
iám "alatt. ' 1934 (1 — 12)

Fontos hirdetmény!
.V nagyhírű, de már feloszlatott janoviízi és starkenbachi

fehérnemű és rumburgi vászon-gyárból
fenlevö készlet, bizományikig megállapított

50 perczent árleszállítás mellett
csak mé£ rövid ideig fog az eladás tartani.
A vászonái-uk valódisága s minőségéért jótállás biztositta-

tik; ingek, melyek a testhez nem epén illenek, visszavétetnek.

alkalom szíves felhagyná ására anyival is inkább, minthogy ily

WF végképeni eladás
mint e mostani — többé előkerülni alig fog. 1769 (11—12)

©SP Szabott árak jótállás mHl t i : - ^ g
Rumburgi vászon féifi-ingek 2, 3, 4—5 ftig a legfinomabbak (a nyakbóség meg-

kivántatik).
Rumburgi vászon női-ingek, simák lft.80kr., himezettek redő/ött mellel 2 ft. 50kr.
finomabbak kivarrással 3 ft. 60 kr., legfinomabbak gazdag himezettel, és valódi

csipkebetétekkel 4, 5 - 6 ftig.
Pamutszövet ingek (chirting), fehérek és szinesek 1, 2—8 ftig.

Angolflanell-ingek ?zinesek 4, 5—6 ftig.

12 db. törülköző vagy asztalkendő ára most csak 5, 6, 8-10 ftig a legfinomabb
damasz.

Női-corsettek finom perkálbcl gazdag himezetíel 3 5 ftig.
Férfi-gatyák, 1 ft., 1 ft. 50 kr , 2 ft. 50 kr. — 8 ftig a legfinomabbak, magjar, német

és franczia szabásra.
30 rőf spines vászon, ágyneműre 7, 8, 9, 10 12 ftig a legjobbak.

12 darab vászon-zsebkendó lft. 50 kr.—2 ftig, nagyobbszerüek 2 ft. 50 kr., továbbá
szinesek, valamint fehér ezérna batisz-zsebkendők 8 ft 50 kr., 5, 7—9 ftig a leg-

finobbak.
30 rőf kézi fonal-vászon fehérített, valamint kettős-ezérna-vászon fehéritetlen 7 ft.

50 kr., 9 ft. 60 kr, 11, 13—15 ftig a legszebbek.
30 rőf V* rumburgi vászon 14, 16-18 ftig

40—42 rőí kitünö szövetvászon (ágyneműre vagy 12 db. női-ingre) 15, 18, 22 —
24 ftig a legszebbek.

50 - 54 rőf jóféle rumburgi vagy lioll ndi Tá^zon, mely párját ritkítja (kézi fonat
*/« széles) 22. 25, 30, 35, 40, 50 6" ftig a batisz-vászon-féliek.

Ezenkívül kaphatók még fele áron lepedő-váíznak, 2 és 2% röf szélesek varrás
nélkül, kávéskendők és csenjegekendóeskek minden szinben, vágzonc-invtit, törül-
köző- és asztaíkendők s végül aszí&lteritékek damasztról 6, 12, 24 személyre és
minden más itt >ueg nem nevezett háziszükségk-ti áruezikkek.

forintnyi értékig bevásárlók vagy levél általi megrendelé-
seknél díszes gyapjuszünyeget nyerendnek.

Levélbeii megrui.deli'sek a pénzösszeg beküldése vagy postai utánvét mellett
g\ orsan és pontosan jótállás mellett teljesittrtnek.

A leveleket ekép kérjük cziniezni:
An den Lcinenwaaren-Ausverkauf, Freiung, Bank-Bazar,

neben deni grüflich llarrach'schen Palais in Wien.

Maderspach-íele
kizáról. szabadalui.

GMWAHAXTO- ÉS TISZTÍTÓGÉPEIT
ajánlja

főút 5 ik szám nlatt.
Azok bárminemű malmokra alkalmasak, s általuk Magyarország legelőkelőbb

malombirtokosai bizonyítványai sz> rint tetemes haszon éretik el nemcsak mennyi-
ség — hanem a Hsztkészitmeny szépségére nézve is. 1923 (4 — 4)

FISCHER GUSZTÁV
színháztér, kereskedelmi banképület Pesten,

ajánlja a legjutányosb szabott árak mellett egy bőven ellátott raktárt
a legújabb divatu

NOI-ÖLTONY-DISZITMÉNYEKET MINDEN ÉVSZAKRA
mindennemű szalagok, gombok, kötő- és varró angol ezérnák,
kfttó, bimzö, fénylő és berlini pántotok, varró és tráma selymek, ispahan*

harras, nemkülönben Teher és színes ortcantin. moas»elinc.
mouls, battist-clair, perkail, tüllanglais, gyapot és ezérna-csipkéket,

továbbá gazdag raktárát
fűggönj tartóknak, tükörbojtoknak, csöngetyühuzóknak,

csillárzsinórok, függönyén, léoni arany és ezüst-csipkéh, bojtok,
továbbá mindennemű butor-^ kocsi- és katonai paszomány-arukat,

ralamint minden ezen ágat illető tárgyakat nagyban és kicsinyben.
Szintúgy található itt egy bő raktár mindenntmü bélés és halcsont.
- Megrendeléseket — a p>'nz elóleges felküldése vagy utánvétel mellett —
gyorsan és pontosan teíjesitünk. 1932 (2 — 25)

Tizennegyedik évfolyam.

\

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

irdetesi dijak, a \ nsárnnpi Ijs.is és Politikai l'jdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszörj
g csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Hamburg és Altonúlian: Haasensteiii és Vogler. — M..Frankfurthan : Jarger könyvkereskedése.
- Becsben: Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij külön minden igtatás után 30 ujkr.

Hónapok óta egymást érik a harezi hirek
Konstantinápolyból és Athénből. A törökök
és görögök Kandia szigetén nyilt csatában
állanak egymás ellen s változó szerencsé-
vel, hol az egyik, hol a másik fél hirdeti
győzelmeit. Ha e küzdelem csak az eddigi szűk
térre maradna szorítkozva: akkor ezenharcz
sem volna egyéb helyi érdekű eseménynél,
mely csak a legközelebb érdeklett népekre vet
ne fényt Vagy árnyékot. Azonban igen számos
jel, s különösen az európai nagyhatalmak e
térre irányzott élénk figyelme azt tanúsítja,
hogy ezen egyelőre csak helyi fontosságú
harez a török katonaság s a ^öröo-
fölkelök között megelőzője ama

" régóta ijesztgető rémnek, az u. n.
keleti, kérdésnek, melynek tárgya
az európai török birodalom vég-
leges rendezése, s melynek meg-
fejtésével az összes alsó-dunai né-
pek, s valószínűleg nagy mérték-
ben Magyarország jövő sorsának
eldülése is szoros összeköttetés-
ben áll.

Politikai lapjaink méltó figye-
lemmel kisérik amaz események
fokonkénti fejlődését. E helyen is
némi adattal kívánunk szolgálni
e harezok történetéhez, midőn az . ^
azokban szereplő egyik fő egyéni-
séggel ismertetjük meg az ol-
vasót.

Tudvalevő dolog, hogy Tö-
rökország birtokához tartozott a
mostani Görögország [S) mely
azonban hosszú szabadságharcz
után a török iga alól felszabadul-
ván, mintegy 35 év óta önálló,
független királyságot képez. Azon-
ban még több nevezetes sziget
maradt továbbra is a török ura-
lom alatt, melyek keresztyén la-
kossága azóta folyvást megújuló
fölkeléseket kisért meg oly czél-
ból, hogy a török hatalom alól
megszabadulván, a görög király-
sághoz, mint anyaországához csa-

Panos Koroneos, görög fölkelő vezér.
tényt tagadni nem lehet, hogy a Mustafa
basa vezérlete alatt álló török seregnek a |
fölkelő csapatokat megfékeznie mindeddig |
nem sikerült, sőt hogy ez utóbbiak nemcsak |
sokszor vivtak sikeresen a törökök ellen,
hanem ugy látszik, Bizonyos terv és szabá-
lyozott rendszer szerint, teljesen fegyelmezve
s szakértőén vezérelve intézik támadásaikat.

A görög fölkelök ezen szakavatott, intéző
vezére, a mozgalom lelke nem más, mint egy
tanult, tapasztalt, régi katona, Görögország
azelőtti hadügyminisztere, Panoa Koroneos
tüzérezredes, - akinek arczképét itt közöljük.

hol ino.f ({andia ™gy r é g i "evén Kréta,
füo-oW h ü n a P o k óta szakadatlan folyik a

^ " S l g Í h a r c z - A z o n n a n é r k ^ hírek
ran egymást ezáfolják, de azon

alatt tüzér-alezredesi rangra emelkedett.
Mondják, hogy már ez időben egy ideig a
hadügyminisztérium egyik osztályfőnöke s
a görög tüzérség főparancsnoka is volt. Ké-
sőbb Ottó királynak egyik legfőbb ellene
volt.

Mi okozta e változását? nem tudhatni:
de az bizonyos, hogy a bajor származású
Ottó királynak elkeseredettebb ellensége
nem volt, mint Koroneos. Az 1861. évi ka-
tonai összeesküvésbe is belekeveredvén, Nau-
plia várában ö is fogságba került. Midőn ké-
sőbb e vár katonai őrsége is föllázadt, több

fogolytársával öt is kiszabadítot-
ták s a fölkelő csapatok Korone-
ost választották meg egyik vezé-
rökül, mint helyparancsnokot. A
naupliai katonai lázadás 1862.
febr. 13-ától april 20-ig tartott s
a fölkelök legyözetésével végző-
dött. E csatázások alkalmával
márcz. 13-án Koroneos iskétszeri
megsebesülése után a királyi se-
reg által elfogatott. Sőt midőn a
király május 12-én átalános am-
nesztiát hirdetett a fölkelésben
résztvetteknek, akkor Koroneos
és néhány fötársa azok közé tar-
tozott, a kikre amaz amnesztia ki
nem terjesztetett. Ö ujabb állam-
fogságba került.

Azonban ezalatt Ottó királynak
is ütött végórája. A görög trónt
örökre el hagyni kényszerülvén, a
görög nemzet a fiatal dán kir.
herczeget, Györgyöt, választotta
királyának. Nem sokára ez ese-
mény után már a görög nemzet-
gyűlésben találjuk Koroneost,
mint Athén főváros egyik válasz-
tott képviselőjét, hol igen első
rangú szerepet játszott. 1863.
jun. 17-én a hadügyminiszteri
tárczát nyerte el, mit azonban ez-
úttal, a belviszályok folytán, nem
sokáig tarthatott meg. — 1864-
ben Georgios király újra hadügy-
miniszterré nevezte ki, de az sem

A mit e férfiú élettörténetéből megtud- j tartott egy hónapnál tovább. — Később az
hattunk, mindössze abból áll, hogy 1815. tá- i athéni nemzetőrség parancsnoka lett, mely-
ján Cerigo (hajdan Cythera) szigetén szüle- ! nek alapos szervezése körül nagy érdeme
tett. A katonai pályára lépvén, a tüzérség van. A múlt évben beutazta Sveiczot és Bâ
hez állott s Ottó görög király uralkodása jorország egy részét, hogy az itteni katona.

P A N O S K O R O N E O S

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-uteza 4-ifc szám alatt).

2-ik szám.

Pest, január 13-án 1867.


