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100 égésien uJ eredeti feiköszőntés.

THEA és RUM

Épen most jelent nu-g és Hurdében 6» tárral kőnyvkerrskedesében Pesten, (v
utcza 17-ik sz. ».), valamint minden más könyvárusnál is kapható:

tel

Száz fclköszöntés versben cg prózában.

a ánl

i

Hollóssy Gyula,
Wurm-utcKa, Vojd-Yéle hnzban

2272 (8 -12)

Irta az ország kortese.

jóféle s tisztajzlésü

60 kr.
65 .,

megküldése meilrtt

Tizennegyedik évfolyam.

nemkülönben kitűnő magyar, rajnai, bordeauxi borait, valódi franczia
pezsgőket, hollandi Anisette, Curacao, Benedictinusok Liquerje, valódi franczia Cugnao és frauezia szeszt (Franzbranntwein), tisztelet-

Kiért ürítsük a pohárt?

Ára képes borítékba fűzve
Bérmentesiivo, ara lóIe

48-ik szám.

kávé csak 2 ft, 80 kr.

Jelen aj kíadaH, mindennemű táfíanélcti mozzanatokra ij?azl magyar eamata talpraesett {'elkőszfta!e«ekét tartalmaz. Ezeknek ininóségeVe nézve kezességet
nyújt szerzőnek oly rövid idd alatt népszerűvé le.U neve, gazdagságának elötüntetésére Portorieo kávé
. 3ft. 40 kr. Planí-Ceylon-kávé . .4ft.25kr.
nézve pedig ioiu köböljük tartalom-jegyzéket:
Arany-Java-kávé
. 3 „ 80 ,, Cubn-kávé egész finom . 4 „ 50 „
I. FelköszftntÓMük egyesekre dlszla- ; IV Feiköszöntesek különféle alkal- Laguayra-kávé .
. 4 , , — „ Gyöngj'-kávéegé8zfinom4 „ Í 5 „
makra (24 darab)
kouiak alkalmával (.8 dara*).
II. Felkoszontések egyletekre (9 <lb.). V Trefas felköszöntések (9 darab).
továbbá:
III. Felkoszontí^ek családi üauepélye- VI. Rövid pohnrkAgzontések (22 darab).
2282(4-6) Brasilini rhum, egj pintl ft., legfinomabb jamaikai-rhuni, Peeco-virágken (18 darab).
j és Souchong-thea,, sardinnk, mustár és sajt-féliek a legjutányosb áron
I kaphatók Pesten,
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m
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100 egészen nj eredeti felköszöntések.

\L

atdiauosati jouak elismeri •.

Baiihoier es» Jtirmay-nal,

frisen erkee«*tt

a két ezerecsen- és Laudon-utcza szögletén, 11-dik szám alatt
Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagr utánvét mellett a leggyorsabban eszközöltetnek.
2283 ( 5 - 1 2 )
IW
Bemenet a két szerecsen-utezába: a váczi-utról a marokkói
házzal szemközt.

SGHNESBSR6I NOVENY-ALLOF
mell- s tüdőbetegek számára.

| ki elkobzás elöl megmentett néhány példány kapható még

továbbá: rekedtség,
lleckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-uteza 4).
torokgyulndások a nehéz légzés ellen, — mindenkor frÍ8 minőségben kapnató i
PESTEN : Török József grog-szerész urnái a király-utezában, •- dr. Wagner D.
gyógyszerésznél a vAczi-uton,
Thalmayer A. és tárna. — Oszetszky
F., —" Scbirk J., — és Cerhardt A. uraknál.
BUDA N : Scliwarzmeyer J. gyógyszerész urnái.
Aradon: Probat F. J
j Kísnnőczoii: DrasKóczy gy. |S.-Sz.-Gyór«;y6n: Ötvös P.
Aszódon: Sperlagh J. gy.
Karolyfehérvar: FischerE. • gyógysz.
Sopron
Voga és RuppBaján: Klenautz <J.
JKnbinbaii: Stojánovics.
reelit.
Brassóban : Gyeriyánfy Fa-j Knn-hz.-Miklós .St.oits A.
Jegyzetekkel kisérve
S.-A.-U,jln'lyen: Deutsch J.
bick és Jekftlius gysz.
j Lnscoson: Aruold J.
Sas vár: Müeke A gy.
Médiáson : Breiner K.
Battoiiyán: Bigfnio K.
Belgrádon Nio.olacovics test. Mosonbn.'i: Pranter J gysz. Segesvár: Misselbacber J
Sera jevoban: GyulekaN.G.
(Nagy nyolezadrét 73 lap) 1850. Ára fűzve 6 0 krajezár.
Besztercíén : Dietrich és Miskolry.on: Spuller J.
MltrovicJ-: Kre-tonosbies A. Sziszeken: Kubányi F.
Fle-scber.
Bonyhádon : KrainoIinJ. gy. Mohács: Vyrker Gyula gy. Szombathelyen : Mitterínayer gyógysz.
Brassóban : Fuhick. Ed.
Marosvásárhely: Jeney gy.
Székesfehérvár : Say R.
Csáktornyán: Kárász A
jMnnkáeson: Gröttier L.
gyógysz.
Csúton: Bórsav F. gysz.
[Mohácson: Kógel I)
Debreczenben: GöltlN. gv. IN»B>bányán: iíor;<csi>k J. Siklóson: Nyers S. gysz.
Szathmaron: Juracsko D.
Kréiuer S
Fuchs J.
Szent-Miklóson: Haiuschka
Dettán: Brauumüller J. gy.
P. gyógysz.
DevecKerben: Iloffinann B.íNyíregyházán :HönsehEde
Történeti rajz.
Szarvason: Réthy V.
Eszeken: Kawilowioz gysz. | gyógysz.
(Nyolezadrét 82 lap) 1850. Ára fűzve 5 0 krajezár.
Eperjesen: Züembery Ign. |NaKy-Becskereken:Nedel- Szentesen: EissdorferG.gy.
és Prohaszka Gyula.
Ersekujvar: Conlegner Ign.
kovies és Haidegger.
Egerben: AVes.-ely g> ÍZ.
Naff.v-Kanizsan : Welisch Temesvár : Kraul és Roth
Eszéken: Thürner fiai és] es*Lovack gyógysz.
gyógysz.
Dessatby gyógysz^
jflaKV-Kiirolv': Schob«rl C. Tokajban: Krötzer A. gy
Komka A. J. Tordán: Welits és Wolf.
Győrött: Brunnerí.
Tatán: Niertit F. gysz.
y jNagyváradon: Janky A.
Haczfeíd:
iNagyszomba'ban: Pantot- Tfirök-Szent-Miklos : Pillosz M.
Kiadja
Trencsenben: Simon A. gy.
Janosbazái.: Kuna gysz.
: Orosházán : Vangyel M
Uns;hvartt: Telendy gysz.
Jolsvan : Maleier gvsz.
I Pancsovan : Graff gysz.
Kaposvárit: SchröderJ.gy.iPéesett: Kunz Nándor.
és özv. Benesch P.
(Egy képpel.)
Kőszegen: Streble gy-s*.
i Posegan : Balogh gyógysz. Ujvidéken: Sehreiber F.
Károlvvartt: Benich'j
jPutnokon: S^'-vessy gysz.
(Nagy
nyolezadrét
63
lap) 1850. Ara fűzve 4 0 krajezár.
Varannón; Elizár gysz.
Kis-Martonban: KodolányijP«« s o l i y b .« l l : Schneeberger Veszprém: Fremmel.
és Dussil
gysz. és Spatay A.
Vnczon : Tragor A.
Kassán: Escbwig E
Rosnyon: l'oseh J. gysz.
Varasodon : líalter gysz.
Késmárk: Genersieh C és A. Kimaiszonibat : ILimaliár Verseczen: Herzog gysz.
Kecskeméten: Papp M.
gyógysz.
Ziinony : Ivánovics és fia.
Karánsrbesen -.Weber A. gy Runian: Mlutinovitz S.
Levélkivonatok Sturzenegger Gottliebnek Herisánban, Appeiizell kanZalatnán: Mégay Gyula.
KárolyfVbcrvartt: Fisciier| Hékáson : Boromi K. gysz. Zombor: Stein fia Márk
tonban, Sveiczban.
Szászváros: Sándor R. gy. Zsambokrét: Neumann M.
Ed. gyógysz.
Két év óta kettes lágyéksérvben szenvedek, mely nekem hébekorban iszonyatos
Kolozsvárit : Megay M. C. §zabadkan: Hofbauer I. gy. Zentán: Wuits testvéreknél. fájdalmakat okozott, ö n kitünö két köcsög sérvkenöcse, melyet f. évi január 10-én
2828 (2-6) kaptam, oly hathatósnak bizonyult be, hogy most már fájdalmakat nem érzek s a sérv
Egy üve« ára I forint 26 krajezár.
is csaknem elenyészettnek tekinthető s mondhatom ugy érzem magam, mintha újra
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:
születtem volna. Elövigyázat tekintetéből mégis kérem önt, miután a gyógyítást tökélletesen befejezni akarom, küldjön nekem sérvkenőcséből ismét 2 köcsöggel.
Legjobbféle
Treptow, a Rega mellett, Pomerania febr. 27-én 1867.
Lobry és Parton-tólUtrechtben, a skrofulák
C. C. pék-tanoncz.
örömmel ragadok tollat, hogy önnek megírhassam, hogy ön, istennek hála!
gcbmidt cs kir. főorvostól, egy skatulya s bórkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg
sérvkenőcse által 16 éven át tartó fájdalmaimból tökélletesen kigyógyitott. Ezért ezerára 1 t't.
*>a 23 kr.
szeres köszönettel tartozom. Az Isten s ég áldása vegye önt kórul, mert ön azt megér-

Kossuth a forradalom végnapjairól.

(Viddin. 1849. szeptember 12-ki szózata az angol és
franczia politikai ágensekhez.)
SZILÁGYI SÁNDORTÓL.

Menekvés Debreczenbe
az

1840-ik év

kezdetéé.

Görgei és fegyverletétele.
Egy lionvédtiszt naplójából.

SZILÁGYI

SÁNDOR.

Altesti séniícn szenvedőknek.

Dorseh-májolaj,

Dr. Beíir ideg-extraelusa,
az idegek erósitertére a a 'est edzésére ára
*
70 kr.

Stíriai Stub-havasi-növénynedv

mell- s tüdőbetegek számára.
Egy üveg ára 87 kr.
Die „Zeitschrift für gerichtliche Medicin, öíTentiiche Gesundheitsplle^e und MedicinaMieHctzgehung" brin^t in Nr. 4$ voin 27.
November 186(» über „^chncebergs Krauter-Allop" Folgendes:
,,l)er aus Alpenkrautern ber«itete ,,Sehneebergs Krauter-AUop" des Herrn
Apothekers Bittn<-r in Glogífrm2- und Franz Wilhelm, Apotheker in Neunkirchen, ist
bei allén kaiarrhalisehen und ftntzündlicben Krankheiten der Respirations-Organe ein
vorzügliebes Unterstützunffsmittel. Er mildert besser als allé anderen Syruparten jeden
K«iz im Keblkopfe und wird bei acuter und chronischer Heiserkeit, bei empfindlichen
Affectionen der Schlingwerkzeuge, beim Lungen-Katarrh, dem Keuchhusten u. s. w.
wegen seiner vorzüglichen einhüllenden, besanftigenden und reizmildernden Eigenschaften mit günstigem Resultate angewendet. '

Főraktár: H I T T \ K R ÍÍYULA gyógyszerésznél Gloggnitzban.

demelte. Bár embertársaimnak tudtára adhatnám, kik sérvbajokban szenvednek, bizonyára megtenném, hogy Sturzenegger kitünö sérvkenőcsét vegyék használatba.
Constanz, junius'29. 1867.
F . H.
E kitűnő s egyátalában semmi ártalmas anyagot magában nem foglaló sérvkenőcs
reggel s este egyszerűen b=-dörzíöltetik, a gyógyulás bekövetkezik a nélkül, hogy kellemetlenséget vagy gyuladást okozna. Egyedül megrendelhető köcsögszámra 8 tt 8 0
kr. a. ért. Pesten Forinagyi F. gyógyszerész által, Széchenyi sétatér 26. sz. a., és
Bécsben Weiss József gyógyszerésznél zum Mobren 444. sz. a., unter den Tuchlauben. — Zágrábban Millbach Zsigmond gyógyszerész. — Temesvárit Quiriny A. városi gyógyszertárban.
Tisztelt ur!
Van szerencsém önt tisztelettel kérni, küldjön betegeim számára kitűnő sérvkenőcséből ismét 7 köcsöggel és pedig 2 köcsöggel a gyengébb, 5 köcsöggel az erősebb
féléből. Az eddig öntől kapott adagok a soha nem reménylett eredményhez vezettek,
következőleg ön által a szenvedő emberiség javára oly szer alkottatott, mely nemcsak
minden theoriát felülmúl, hanem minden altesti sérvben szenvedő emberbarátok ön irányában áldással s őszinte köszönettel tartoznak. — Steudnitz-Siegendorf, Porosi S»iléziában. Haynau kerületben, július 81-én 1867.
2289 (6 -7)

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

Pest, deczember 1-én 1867
Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsa«; és Politikai Újdonságok eicyíitt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi UjsáK : Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai CjdonNáisokat illetőleg: Egy, négyszer hasAbzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatósnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Becsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro 9 — Bélvp<* A
minden igtatás után 30 ujkr.
" '
J*K-"

V á r a d y G á b o r.
Várady (Borbély) Gábor, az országgyű- védi vizsgát, haza ment megyéjébe s mint által, mit el is vállalt. E csapat élén Katona
lési baloldal egyik jeles tagja, született ügyvéd és tiszteletbeli jegyző működött. Miklós erdélyi hadtestéhez csatlakozván, a
Máramaros-Szigeten 1820 ik évi nov. 11-én. 1847-ben a váltójogból is vizsgát tett „ki- szerencsétlen dézsi expeditio nekik is oszAtyja Ádám, egy negyed századot meghala- tünö" sikerrel. Kevéssel azután nőül vevén tályrészül jutott.
dott időig volt Máramarosmegyének köztisz- Hegedűs Krisztinát, ismét visszatért a szülői
A szabolcsi csapat visszatértével Várady
telet és szeretetben álló munkás főjegyzője. földre s mint jegyző tevékeny részt vett az is megyéjébe ment vissza, s előbb abudfalvi,
Gábor a gymnaziumi és bölcsészeti tan- országgyűlési utasítások készítésével meg- majd a dragomérfalvi elöörségi parancsnokfolyamot a szigeti ref. lyceumban, a jogi bízott küldöttség munkálataiban.
ságot vette át, a megyét Urbán és Dimbul
tanpályát az eperjesi kollégiumban kitűnően
Föltűnvén az 1848-iki törvények hozta betörései ellen oltalmazandó. Majd Rapaics
végezte. Tizenhét éves korában mint végzett hajnal — a szigeti nemzetőrség megalakítá- alezredes által megbízva, 1849. februárban a
jogász tért vissza szülőföldjére, hol egy évi sához kezdett s századossá választatott. „máramarosi önkénytes nemzetőrségi zászlógyakornokoskodás után, atyja óhajtására a Utóbb a honvédsereg megalakítását rendel- aljzat alakította, mely utóbb a 105-ik honmegye által a m. kir. testörségbe fölvételre vén el a magyar kormány, a megyei választ- véd zászlóaljjá alakíttatott át.
ajánltatott, s ennek biztosb sikeE zászlóalj Klapka akkori
resitése érdekéből 1839-ben a
hadügyminiszter
rendeletéből
herczeg Wasa nevét viselő mamár épen Szatmárra volt utagyar gyalog sorezredbe mint
zandó, hogy ott teljesen fölszeezred-kadét lépett be s két évig
reltetvén, valamelyik hadtesthez
szolgált, katonai tanulmányokat
csatoltassék, midőn a Máramafolytatva. 1841-ben m. kir. testrosba érkezett Kazinczy ezredes
őrré (hadnagyi ranggal) kineveza kormány ujabb rendeletére
tetvén, ott Görgei Arthurral, ki
hivatkozva, minden csapatot
akkor már a rendes szolgálati
visszatartott.
idő 5-dik, tehát utolsó évében
így jutott ezen zászlóalj is
volt, közelebbi érintkezésbe jött
azon szerencsétlen hadtestbe,
s bizalmas viszonyba lépett, kümely előbb Munkács és Unglönben is egymás szomszédjáabn
várra, majd onnan visszatérve,
lakván.
Erdélybe vándorolt, a nélkül,
Várady elöljárói s tanitói
hogy a visszatérésben a Görgei
közt voltak: Török Ignácz őrhadtestéhez megkisérlett csatlanagy, ki mint magyar tábornok
kozása sikerült volna, bár a
Aradon oly gyászos véget ért;
Tiszán előbb T.-Újlaknál, azután
Répássy Mihály kapitány, utóbb
Szőllősnél, majd Husztnál hid
magyar tábornok, stb. Ifjabb
veretett.
társai között Klapka, Clementisz,
A hadtest Zsibón több napig
Asztalos Sándor, Szabó Imre,
táborozott a besánczolt táborMáriássy stb. neveikkel találkoban ;s miután Gál S. és Kemény
zunk.
Farkas szétvert hadtesteinek maNemsokára belépése után a
radványait kebelébe vette s ezzel
testörsereg könyv tárnokává váa demoralisatio magvai elhintetlasztatott, s a magyar irodalom
tek volna, orosz parlamentairek
iránt előszeretettel viseltető tárhozattak a táborba.
sai közreműködésével „Remény"
Kazinczy haditanácsot tartott,
czimü kéziratban megjelenő szépniely nagy száma miatt inkább
VÁRADY GÁBOR.
irodalmi hetiközlönyt alapitott.
illett közgyűlésnek, mint hadiAz 1843-dik évi országgyűlés megnyitá- mány által a máramarosi honvédszázadok ! tanácsnak. Kazinczy felolvasta Görgeinek
sára a király kíséretébe rendelt testörök szervezésével bízatott meg. Három század ; Stein tábornokhoz intézett, de Stein már
között lévén ő is, fölébredt benne a vágy, fölszerelését és szervezését befejezvén, mi- j nem lévén Erdélyben, Kazinczy kezei közé
visszatérni a polgári pályára, melyre növel- dőn épen a 4-ik század betanításával foglal- j jutott német levelét, — melynek tartalmát,
tetett, s melyre legtöbb hajlamot érzett. kozott és azt a kormány rendelkezése, alá a ; miután sokan követelték Várady terjeszté'
Ezért benyújtotta lemondását s többé Bécsbe többiek után Pest felé útnak inditá, az arra ; elő magyarul, s azután kijelentette: „hogy
mint testőr vissza sem tért.
átutazó szabolcsi szabadcsapat parancsnok- a fegyvert nem teszi le, mert egy harcz1845 elején a közjogból letevén az ügy- ságának átvételére kéretett föl ezen csapat szomjas, erős hadtestnek ütközet megki-
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sértése nélküli kapitulálása egy a hazaáru- melyet fölebb vázoltunk, a reform, egyházi
lással." — A haditanács többsége kardcsör- és iskolai téren is érdemeket szerzett. A
géssel s helyesléssel fogadta e kijelentést; máramaros-szigeti reform, lyceum gondnoka,
de azért a fegyvert mégis lerakták másnap. a máratnaros-ugocsai egyházmegye tanácsKazinczy igyekezett Váradyt is fegyver- birája és főjegyzője samáramarosi népiskoletételre birni, mi nem sikerülvén, el akarta lai egyletnek egyik mozgató lelke.
öt fogatni, de Várady, ki az utóbbi hetekben
a 105-ik és 21-ik zászlóaljukból, egy vadász,
egy huszár osztályból és egy üteg ágyúból
(iolioniér, a kevély.
álló dandár parancsnoka volt, — az általa Virágos hegy ortnán áll büszke palota,
értesített zászlóalj élén állott már s azzal, Uj fényben a régi Gohomérok laka.
fegyverét le nem rakva, vonult ki Zsibóról, Hosszú árnyékot vet tornya alkonyattal,
követvén öt az említett dandár legnagyobb Rajt piros-kék zászló lobog éjjel-nappal.
része és több más csapatok. S midőn Urbán Virító ligetek hullámozzák körül,
egy orosz hadcsapattai Máramarosba külde- A tó tükrébe néz: látja magát s örül.
tett, a fegyvert le nem tett hadcsapatok ül- Ura mégis komor és elhagyatva él:
Mert Gohomér hiu, mert Gohomér kevély.
dözésére: Váradyt már nem találta ott s a Dédapja a királyt harczokba kisérte,
csapatok is szétoszoltak szülőföldeikre.
Hol? hol sem? egy Őse el is vérzett érte.
Várady rövid ideig Szatmármegyében, Apja szent földön járt, neve most is talán
aztán Pesten tartózkodott, majd Nyitrame- Fel van még jegyezve Jeruzsálem falán.
gyében ipa jószágán gazdatiszt czim alatt S ő — hogy megfeleljen régi nagy nevének —
volt egész 1850-ki januárig. Ekkor megért- Fényét mutogatja a világ szemének;
maga, gőgjében, a néptől elvonul,
vén, hogy üldöztetik, Bécsbe ment, hol két De
Henyél, unatkozik és semmit sem tanul.
hónapig rejtőzött; onnan márczius 1-én, Ha kimegy, hord czifra köntöst, mint a páva,
mint báró M. középafrikai konzul vadásza, Kényesen lép, alig ér földöt a lába.
menekült Bajorországba, afrikai hüllőket és Senki fia előtt nem emel kalapot:
kitömött madarakat szállitván az emiitett Lenézi magát a fenuragyogó napot.
báró nevében a würtembergi királyi termé- Daczol a világgal s a világ megveti:
Tisztelet csupán az érdemet illeti.
szeti-gyűjtemény számára.
,.Mit ér a bokréta silány ökör szarván?"
Würtembergben a hohenheimi gazd. Jegyzi meg a világ fényes nevét hallván.
intézetben, mint magántanuló magát beíratÉpen hogy a déli harangszó megkondul,
ván, az ottani tudományoknak szentelte
összeszedi
s a ligetbe indul.
legtöbb idejét; míg utóbb neje is megérkez- S látja im magát
a mint a völgyben egy idegen
vén, Cannstadtban, Stuttgart közelében meg- A füvek közt kutat; neki bőszül igen.
telepedtek Innen körutazásokat tett Német- Közelebb nv-gy s morog: „Gázolja a füvet
országba, Svájczba.
A vakmerő féreg! mit akar, ki lehet?"
Első gyermekök itt születvén, fölébredt Aztán rá szól, int és fejét hátra vetve
keblében a honvágy s azon év végével meg- Mutat az ösvényre büszkén fenyegetve.
Az idegen fölnéz s mosolyog szelíden,
tette a lépéseket hazatérhetése iránt. Roko- Es
jóakaró fény csillan föl szemében.
nainak és barátainak legnagyobb erőfeszítése Felé megy 8 elmondja, hogy terméazet-buvár
is siker nélkül maradván, neje elhatározta S orvos — hivatása nagy érdekében jár,
magát a visszatérésre s a személyes közben- A ritka növények világát kutatva,
járásra. Nemsokára utána Várady is lejött Hova a tudomány nagy kincse van rakva.
Bécsbe, álnév alatt, würtembergi útlevéllel. Gohomér megáll és egy-két perczig figyel —
,,Haszontalan dolog!-' csupán ennyit felel
Elvégre sikerült 5 hónap múlva a szabad- S
kezd odább ballagni . . . A tudós elbámul,
visszatérhetést kieszközölni, mely idő alatt Fölemeli fVjét és elhalaványul,
V. maga járt el az illető minisztériumok bu- Kiszáll önérzete márvány homlokára,
reauiba, hogy az ügyet, mint neje megha- Mint a csendes hold a halvány éjszakára.
Gohomér hidegen rá néz — — és ott hagyja.
talmazottja, szorgalmazza.
Megyéjébe visszaérkezvén, az ügyvédi pá- Ki várná tőle, hogy magát megtagadja,
lyára lépett s e téren foglalkozott IS(50. S oda gondoljon a tudás hatalmára,
Mit száradok irnak századok sírjára.
végéig, tevékeny részt vevén a t/csa ialmi
téren fölmerülő mozgalmakban. 1855-ben
A fákról az árnyék odább-oda'ob vonul,
Szigeten kisdedóvó-intézi t alapittatván, en- Leszalad a sugár a hegyek ormirúl:
nek elnökéül választatott meg. Elnöke volt. Közelebbről hallik a gulyák ko'ompja
több évig a szigeti kaszinó választmányának S az e.-ti szürkület szárnyait kibontja. —
A tudós elpihent egy fa árnyakában,
is, s a m.-szigeti jótékony-egylet igazgatója, S a lefolyt eseményt forgatván agyában,
a dalárda és zeneegylet elnöke.
Hideg megnyugvással tekint a jövőre:
1860. végén,másodalispánná választatott, Hisz az élet maga a tudomány őre.
s e hivatalát a 61-ik országgyűlés megnyiDe van sürgés-forgás benn a palotában;
tásáig folytatta, amidőn a lécs íi kerületben Gohomér a kevély hánykódik ágyában.
orsz. képviselővé egyhangú Lg megvála-z- Irtóztató lehet kínjn, szenvedése,
tatott.
Messzire kihullik lármája, bőgőse.
Elszenderedett
a kertben a fák alatt '
A 61-ki országgyűlés feloszlatása után
S
fülébe
egy
rovar
hirtelen beszaladt:
ismét átvette, mint másodalispán, a törvényi
Kínozza,
harapja
őt
irgalmatlanul
széki elnökséget s decz. 9-én az egész tisztiiS nem segithet magán : jajgat, őrjöng vadul.
karral együtt visszalépett s a hekövetkeze t ! Talpon egész udvar: lót-fut ide s tova,
provisorium alatt isméi ügyvédséggel fog- j Ily csudás szenvedést nem látott még soha.
lalkozott,
í Kit erre, kit arra vezet a bámulat,
Az 1865. decz. 10-én egybehívott or- Még vigasztalni sem nicrili a kényurat.
szággyűlésre képviselőül ugyancsak a téesöi Reá pillantanak a cziineres falak,
kerületből választatott meg; 1867. tavaszán A szétrakott kincsek hintik a sugarat,
A büszke ősi faj nevétől zeng a ház —
pedig a megyerendezés beálltával Mára- De mind ezekre nem ijed vissza a láz.
marosmegye egyhangúlag másodalispánjává
A szenvedés előtt meghajol az élet,
választotta.
Az erő megdöbben, az ábránd elszélyed,
Mindkét országgyűlésen,következetesen, Számit'ásba merül a könnyelmű lélek
a baloldal soraiban küzdött, s a Ghyczy- S keresi az okot: honnan a veszélyek?
Tiszapártnak egyik tekintélyes!) tagjává lön. Csak az clbizottság nem adja meg magát,
Világos esze, szilárd jelleme, szabatos elő- Rabszolgának nézi szerencsecsillagát.
adása, melyet hangjának bizonyos mélabús Neki az akarat minden — azt gondolja —
mélysége emel, öt a párt s az egész ország- Míg a sors, mint egy kis porszemet elfujja.
gyűlés egyik legtiszteltebb egyénévé teszik.
Gohomér szenved, de daczol: parancsot ád,
Politikai s társadalmi szereplésén kivül, Hogy vágják ki tüstént kertjében azt a fát,

A mely alatt pihent — mért volt hűvös árnya
S gyilkolják a rovart a merre csak járna . . .
Mind ez megtörtént, — de mind ez nem használa
Sőt a végküzdelem köszöntött be nála:
Megmagyarázni az elbizott kényurnak,
Hogy a csillagok is egyenkint lehullnak.
Meghallja az orvos a bajt: fölkel s bemegy —
Nézi a beteget: mint fázik, mint remeg —
S gyengén megtapintván föllázadt üterét,
Reá hajol s veszi apró kis műszerét ;
„Megmentem! . . . " szól kurtán hideg nyugalommal
„Hadd nyúljak csak oda piczi kis horgommal!"
S mig csendesen kérdi: „hiszi vagy nem hiszi?"
A kiemelt rovart tenyerébe teszi . . .
Gohomér felpillant, azután :— elpirul,
Hallgat, gondolkodik határozatlanul —
Daczos kevélysége üstökön van fogva,
Mig a nyugodt orvos beszél mosolyogva:
„Bizony, bizony mondom: félek, igen félek,
Hogy ki fogna rajtunk minden hitvány férej;,
Ha a tudománynak ereje nem volna,
Es a dajkáló ész velünk nem gondolna.
Lássa uram! ki a tudományt megveti,
Az legtöbbnyire csak önmagát bünteti!
Hát kevélykedhetik az — legyen bár király,
Kit megsemmisíthet egy ilyen kis bogár!
Szelestey László.

Istené ügyein!
(Eredeti beszóly a székely népéletböl.)
Irta MERÉNYI LÁSZLÓ.
(Folytatás.)

VI.
x Egy éj a szülői háznál.
Marczi zúgó fővel és feldúzott f ) véres
orral tántorgott ki a házból s leült a ház
bütüjében a pöztnék 2 ) közt levő rökönyödött 3 ) garfára 4 ), azon gondolkozva, hogy
mi lelte öt, mikor még az imént olyan csucsorodott magas kedve volt?
— Üm! mi történt, velem? fejem zúg
mintegy malomkerék, arezom ég mint a tüzes tapló s üngöm véres! Üm, pofon lecsesentettek öcsém, még pedig úgy, hogy
minden fogain meglódult belel A fele is sok
lett volna annak a poflevesnek, hát még az
egész! De melyik pofámat ütötte meg: a
jobbat-e vagya balt? mert, mindkettő sajog;
innen csapott, túlnan is fáj. Az voltam a pof,
mintha a tüzes istennyila, mintha a menny-dörgős ménkö ütött volna belém! Összefutott előttem a világ s a szemem zöld karikákat hányt, én pedig eldőltem mintegy
levágott fa! Aztán fölemelt féikézzel, mint a
hooy én egy parázra kötött poczegeret 5 )
fölemelnék s megrázta ugy galléromat, hogy
a csontjaim is zörögtek belé!.. Egészen józan
vagyok; no még igy sohasem józanodtam
ki!.. Üm, annak van ám kezenyele, az ám a
legény, nem te Marczi! Még ilyen legényre
nem akadtam, penig hattól sem félek mástól! No, elülhetsz, elbújhatsz, Marczi; nem
érsz te már egy ütet taplót sem!.. No, kurázsiskodhatsz már te ezután, penig eddig
téged tartottak legerősebb legénynek a faluban. .. De pofon ütni, meggyalázni, még penig Lula előtt! Csak az ne látta volna! sohse
merek többet a szeme közé nézni; ha mégis
én vertem volna meg öt!.. Elmegyek, elbujdosom, még az éjszaka, hiszen úgy sem szeret engem az a leány s minek oly szekér
után futni, mely ugy sem vészen föl!...
Nem süt reám Gorzsfalván többet a nap; elmegyek, elbujdosom! De elmenni, hogy kaczagva emlegessenek a guzsalyosban ? inkább
gyalázzanak, átkozzanak!.. Megölöm, megölöm azt a gazembert!... Megállj, Marczi,
eszed legyen, Marczi!... sok pénze van...
azt is elveszem. .. elmégysz idegen földre,
') Dúzni = haragban égni, fúni. — 2) Pözme = száraz ágbojr. - 3) Rökönyödött = korhadt. — 4 ) Garfa =
levágott, vagy magitól kidőlt korhadt la. •- 5 ) Poczegér —
patkány.

• * * • * •

Ez is csak arra való volt, hogy kémlelve Az 1791-diki országgyűlés első ülései.
Marczi, a hol senki sem ösmer, házat, földet
mentői
tovább időzhessen a házban.
veszel, Marczi, gazdag ember leszesz, Mar(Egy múlt századbeli pap utazása Budára.
Az Arany
— Ha meg nem sérteném kigyelmedet, sas. — Tűzi veszedelem — Szerencsétlenség a „heez"-ben.
czi, s nem eszed az idegen kenyeret, Marczi!
Jól tudom az utat a havasokon, elmégysz — szólt most az obsitos, látva Paliónénak — Az első ülés. — A veni sanete. — Diszoltözetek. — A
második ülés. — A nemzetiségi kérdés majd száz év előtt.
1
oda, beállsz hamvásznak ) s mikor aztán szöszpötölődésit az ágynemű körül, — künn
— Egy régi magyar vers.)
elfelejtenek, kimégysz Magyarországra, hol hálok a tornáczban; jobb izüt alszom az IsEzen, oly sajátságos, oly rendkívüli körüla kutya sem ösmer!.. De hogy vigyem ki a ten szabadjában!
mények közt tartott s államéletünk történetében
dolgot, hogy a pénz is az enyém legyen!
Pallónó majd hanyatt vágta magát e ké- oly végtelen fontosságú országgyűlés első üléseit
Okos légy, Marczi!.. Bemegyek, szépen en- rés hallatára, látva, hogy Marczi arczán első eseményeit, egy, a múlt század végén szeregedelmet kérek, hogy részeg voltam, meg- kaján örömsugár villant keresztül: azért elő- pelt, biharmegyei református pap, Keresztesi
engednek s aztán kilesem hová fektetik, a vette minden ékesszólását, hogy vendégét le- József nemrég megjelent napiója után*) kö/.öljük,
előrebocsátván egynémelyest a tiszteletes férfiú
pénz a feje alatt lesz s aztán: egy nyuvasz- beszélje arról.
érdekes budai utazásának elbeszéléséből.
tás vagy szúrás, és vége mindennek!... De
— Elhiszem katona uram, hogy jobban
Keresztesi József három tiszántúli egyházhol is van a késem, nem hullott-e el a dula- alszik, de ez éjszaka ne háljon künn kigyel- megyének Székelyhidon tartott gyűléséből küldekodásban ? megvan, itt van a csizmaszá- med, mert hideg lesz; ködbe borult a Cze- tetett föl két paptársával, a Sinai-pörben később
ramban! milyen hegyes, milyen jó éle van!.. kend-tető, ez penig hideget jelent.
szerepelt s superintendenssé lett Hunyadi Ferencz
akkori főjegyzővel és Héczei Dániellel. KüldetéÉp a szüvibe mártom!..
— Hadd legyen! betakaródzom a köpö- sök czélja volt, hogy „a néhai felséges Bethlen
Oly iszonyatos volt ez az ember bűnös
nyegemmel s mégse fázom meg. Háltam én Gábor fejedelemtől az erdélyi és in partibus levő
gondolataival azon a garfán, a mint végig
papoknak az 1629 fíról fira adatott arrnálisának
húzta izmos újait a hosszú, kifent késélen! már a hó tetején is!
confirmáltatását-' eszközöljék.
— De szél is fúj a Rika felöl.
A bukdácsoló hold néha kisértetes fényben
A tiszteletes urak nagy instructióval megter— Hadd fújjon, Pallóné asszonyom; tu- helten, melynek pontjai között volt az is, hogy a
tünteté elé véres arczát, meg-meg elsötétité
s mintha ö is félne ettől a bűnös gondolko- dom, nem fúj el a tornáczből!.. Tirol or- mint az illendőség kivánja, magyar papi öhözetet
zású véres embertől, sötét felhők hátamögé szágba egyszer, mikor ott logeroztunk künn viseljenek, útnak indultak s jókorán, nevezetesen
rejtezett s onnan bujt elö néha megnézni, a szabad ég alatt, olyan orkán támadt, hogy a június 2-kán Pestre is értek, holott az országgyűjúnius 6-kára volt egybehíva.
hogy ott ül-e még az a véres ember, véres sirbakot czakonpakk, mindenestől együtt, lés csak
Első
viszontagságok volt egy határbeli vengondolataival, s aztán hogy meglátta, ismét felkapta a levegőbe oly magasan, hogy a dégfogadóssal való találkozásuk, a ki telebeszélte
visszahúzódott a felhők közé. Egy egy csil- legénynek a csillagok alatt hajlott meg a tiszteletes vendégeinek fülét a fölött való panaszlag reszketve, sápadtan nézett a bűnös em- feje s ugy kellett lehúzni magát, nehogy kodásával, hogy a szintén nemrég érkezett szamegüsse a fejét a csillagokba, nehogy le- bolcsi banderisták milyen szörnyű garázdálkodást
berre s aztán azok is elbújtak!..
szúrjon
az égről egyet! Nekem akkor sem vittek nála véghez, magok szabván minden étéiHiába rejtezel el halvány arczu hold,
nek és italnak árát. A panaszkodó korcsmaros
volt
kutyabajom
se!
hiába hunytok el szemérmes csillagok, a gomajd kétségbeesve hallotta, hogy még több bandé—• Nagyüdö vót az, katona uram; de az rium is van útban erre felé.
nosz szellemek sötétben is megkapják martalékjokat s ő már testestől, lelkestől az éjszaka hóharmat is hullhat" mert a csobán
Pesten sokáig hiába kerestek szállást embebefeküdt a szín alá, ez penig azt jelenti!
ördögé!..
reink, mert az országgyűlés tagjai már gyülekeztek, tele volt a város vidékiekkel, kik szintén a
A bűnös szolga hosszú terv-kovácsolás
— Hadd hulljon, ha kedve tartja!
diétára
jöttek s ezek mellett épen vásár is volt.
után végre felállott s tántorgó léptekkel kö— De csúf förgeteges idő is lehet.
Végre mégis nagy keresés után befogadta őket
zeledett a kút felé, magát véréből kimos
— Hadd legyen, ha mindjárt szekercze „egy napkelet felől levő felső szobájába az Arany
dandó. Mikor ez megvolt, lehányta magáról hull is az égből!
Sas nevű fogadó, mely a hatvani kapun belől,
véres gúnyáit az ólban s egészen átöltöz— Penig jobb szeretném, ha benn hálna jobb kézre, két contignatiós nagy épület," hol
ködve, benyitott meggyaláztatása helyére, kigyelmed, de nem akarom kedvét szegni. azonban naplóirónk hatalmasan panaszkodik az
éjjeli alkalmatlan vendégek ellen. Lám, mii ven
a házba.
Ezután Pallóné, meg a lánya, jó meleg régi dátuma van a még most is in flűreníibus levő
Pallóné már ekkor ágyvetéssel volt el- pilis ágyat vetettek vendégök számára a
foglalva; jó meleg pili ágyat akart vetni ven- tornáczban; ki, miután lefeküdt, kevés idő Arany sasnak.
Egypár nap múlva nagy ijedtség érte utasadége számára a házban.
múlva hangos jeleit adta, hogy jóízűen al- inkat. Június 5-kén lármára, á<íyulövésekre, dob— Azért jöttemkigyelmetekhez, — kezdé szik, nem törődve Pallóné hideg, szél, hó- szóra ébredtek föl, s rémülettel vették észre, hogy
Marczi alázatos hangon, — hogy engedjenek harmat és zunankós idő jóslataival. De azért egyik tőszomszéd ház nagy ropogással ég. Nosza,
meg, ha az imént valamit vétettem; mert Pallóné, mikor ágyába bujt, meg nem áll- fölkapkodták hamarosan ruháikat, összeszedték
a mijök volt s ládáikat „mint fölbolygatott hanrészeg voltam.
hatta, hogy élne panaszolja a leányának:
gyák a maguk tojásaikat" húzták, vonták maguk
Az obsitos az öreg székely nőre tekintett,
— Milyen nyakasok azok a férfiak s ha után, mígnem egy lutheránus professor nagy
m< ly tekintet azt látszott kifejezni: ugy-ei
egyszer
valamit a fejőkbe vesznek, száz asz- keresztyéni szeretettei megazánván őket, az orvosi
nekem van igazam, ugy-e megmondtam,
szony
sem
tudja kibeszélni őket! Ezt a ka- egyetem-épület auditóriumát fölnyittatta, hol
hogy visszajön engedelmet kérni; de a szémegszabadultak terheltetésüktől s megpihenhetkelyasszonyjobban ismerte emberét s tudta* tonát, is im hogy összetett kézzel nem kér- tek „a mellett az asztal mellett, melyen az anatójól, hogy ez csak szinböl s nem szívből tör- tem, hoo-y ne háljon a tornáczban az ml a mia t-irtatik." A tűz oltásáról igen eleven képet
ténik, azért nyájas hangon', erötetve monda: temérdek pénzzel, mégis ott hál a, penig én, ad naplóirónk. A kéményseprők, ácsok, a tűz közé
— Kész az engedelem, Marczi, én meg- ha azt a sok pénzt, mind nekem adná — is fölhágtak, a kis papok szorgalmasan adogatták
a bőrvedreket, a kihordott jószágokat meg katoengedek részemről, ha cíak a vitéz ur itten — ugyan jól fogna rajtam! — még sem fe- nák őrizték fegyveres kézzel. Különö-en kiemeli
küdnék
ott
egyesegyedül;
mert
hiába,
czine— Nekt.m nem vétett semmit, — vágott
nem jó abba még egy az országbírónak, gr. Zichy Károlynak, egy Festeközbe az obsitos, — azért meg sem is en- mintyés az a Marczi,
1
édPodmaniezkyriak buzgósfígát a tűz körf.1,
szesr is. s méo valami roszat cselekszik az ticsnek
mely végre el is oltatott,de csak miután az Arany
gedhetek!
sast elhamvasztottá. Ez azonban kiket hamvaiból s
— Nyújtsa hát kigyelmed a kezefejit, éjszaka !
(T
—
Én
is
attól
tartok,
anyám,s
úgy
félek,
máig is daczol vészszel, viharral és az uj nemzeho y nem haragszik !
déknek a régiségek iráut tanúsított lenézésével.
xigy
reszketek,
ha
—
—
Ez is csak próba volt, hogy melyikükUtasaink kénytelenek voltak má-t szállást ke— Hogy a sutina vigyen el, mit félsz,
nek izmai erősebbek, mert Marczi is erős emresni s a rémülés felejtésére másnap elmentek ,,a
mikor én is félek?! Aludj inkább! De czi- heczbe, vagy a vad állatok veszekedésének szember Volt.
Az obsitos odanyujtotta jobbját s meg- Ipeli már az irháját, viszi már a lovakat!... lélésére." I)e Keresztesi tiszteletos urnák „itt sem
szorította vele a szolga durva kezét úgy, Eredj aranyos leányom, rekeszeld be a küs- kedvezett az irigy szerencse." A. r i i l gy tolakodás
hogy annak ropogni kezdtek ujjai az izmos kaput jól! vagy ülj veszteg, magam megyek; bau nwliéje férkőzvén egy zaidó, Amsterdamban
jobb ha az ember mindent a saját szemével 10 aranyon vett óráját, lánc/ával s az ezen függő
marokban.
jegygyűrűvel együtt szépen eltüntette s mire a
— Szorítsd, szorítsd, —gondolta a szolga cselekszik!
jámbor
lelkipásztor észrevette károsodását, maga
Most a lovak, kötőféken vezetve Marczi is eltűnt.
— mert ugy is utolsó szorításod lesz!
Bejárta aztán Keresztesi Tolaát-Bara--Marczibácsi.— hallatszottmost Julcsa által, tompán dobogó lassú léptekkel men- nyát igazságért, eljárt a birákhoz és prókátorokcsengő hangja, — ha éhes kied, megtanálja tek el az alvó obsitos mellett, de a ki a lovak hoz, be is fogatta a zsidót, a ki azonban még őt
a vacsoráját a vakablakban! Jó csiirke to- által támasztott zajra sem ébredt föl, hanem kezdette fenyegetni, hogy mulasztását éa gyaláaludt csendesen, mint a hogy a tiszta lelkű, zatját keresni fogja rajta s különben is semmit,
kán^-, szeljen hezza kenyeret is!
sem tudván rábizonyítani, kénytelen volt elbocsát— Nem eszem, nem vagyok éhes, kü- nyugodt emberek szoktak éjnek idején.
tatni, végkép elbúcsúzván a drága, amsterdámi
Marczi, hogy elhaladt az alv,ó mellett, órától. A zsidó találkozván később vele, tudakolönben sietek a kihalóba, mert a kihalók
viliancsa 2 ) már ide csilámpol 3 ) a cseplesz visszafordult s öklével fenyegetve, monda; zódott tőle, vájjon megkerült-e az óra? és szánatetőről, — s ezzel elővette cseréppipáját s
-• Aludj, aludj, úgyis utolsó'álmodat kozott rajta.
nagy lustán tömni kezdte.
(Vi'fre kSvclkc7.il:.)
d
—

L—.

') Hamvász = hamuégető — 2 ) Villanos = éji pásztortüz. — 3 ) Csilámpolni = fényleni — a tűz éjszaka.

*) Króima Magyarország polgári és egyházi közéletéből a XVITT. század vó<ién. Kei-esztcsi Józ'M' egykorú
eredeti Nnplóju. Pest. 18G7. Ráth Mörnül.
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Ezen és ilyenféle viszontagságok között telt dara s itt megláthatja. Ezen első sessióban a per- valakik József császár alatt hivatalokat viseltek,
a nagyobb városi életben járatlan papok ideje sonalis, Ürményi József ő exoellentiája elsőben in praejudiciutn legum patriarum, az elsőtől fogva
Pesten. Eljárogattak'instructiójuk értelmében a egy magyar oratiót mondott, melyben ad unionent az utolsóig megbüntetődjenek, stb. ennek nagy
befolyásosabb, nevezetesebb emberekhez is, infor- animorum kérte a stitusokat; erre esztergomi vivátot kiáltoztak. — Bosszuállás kivánata nyitá
málván őket küldetésük czélja felől és pártfogá- kanonok, Ilollósy ur felelt. — Elsőben is a diaeta meg a diaetát, de nem is lehet reményleni, hogy
sukat kérvén az ő és általában a protestánsok praesesirdl szorgalmatoskodtak; a mikor a judex az isten ennek folyását és végét secundalja. —
ügye részére.
Ugyanekkor végezték,
Végre eljött június
hogy a mágnások táb10-ke, a mely napon a
lája ne felségesnek ha6-kára összehítt országnem felsőnek mondatgyűlés megnyittatott.
ték, — non excelsa, sed
Ez első ülés leirását
superior. — Disputáim
halljuk tőle magától:
kezdtek arról is, hogy a
„Ez nap reggeli 9
diéta actái micsoda nyelórakor beálla a hires
ven Írassanak; hogy a
magyar diaeta Budán,
dietai discursusok és
az hol vagyon az orperoratiók magyarul
szágnak egy nagy háza;
folyjanak. — Ezen dolebben a többek közt
gokban deputatio ment
két nagy szállá, egyikmind a statusoktól a
ben a mágnások gyűlmágnásokhoz, mind
tek össze, praesideált
ezektől jött a statusokaz asztal végén az eszkoz, melynek oratora
tergomi érsek és privolt Bajzát József veszmás, regni cardinalis,
prémi püspök, s megBattyányi József, a
mondá, hogy a felső
mellette levő zöld szék
tábla az ország biráját,
üres vala, mely a rein officio semel pro semménység alatt levő paper confirmálja, a perlatínus számára tarta8onalis dolgát pedig a
tott. — Balfelől ült elől
statusokra hagyja. A
a judex curiae, gróf
sjommissariusokról
(a
Zichy Károly, azután
József alatti törvénybanus Croatiae grófErtelen királyi biztosokdődy, gróf Károlyi s
ról) pedig ezután fogtöbb regni barones; aznak végezni.
után a főispánok. —
Ez meglevén, hogy
Jobb felől a kalocsai
a diaetának legyen vaérsek, azt követték a
lami formája 8 az ispüspökök és a szentVukovár (Szerémmegyében.)
ten egészen ki ne mamártoni apát ur. Ezekradjon belőle, az ornek hátuk megett még egy sor széken ültek két curiae a mág íások tábláján, a personalis pedig a szágházából, a cathedrale templomba indulának
felől az ifjabb mágnások, a többi pedig a hova statusok közt interimilis praeseseknek megha- tizenegyedfél órakor a Veni soncíe-ra. E pedig ily
fért, ült, állt.
gyattak, — ad ulteriorem usque regni dispoaitio- renddel ment.—Az országházától fogva a jezsuiA másik szállában, mely igen nagy, mégis nem, hogy addig is az ablegatusok ezek előtt pro- ták volt templomáig, mintegy ezer jó lépésnyire
szűk, gyűltek össze a
szélesen be volt aeszstatusok, a megyék, kikázva ez utcza; két ferályi városok és káptalől állottak a budai
lanok s absensek legáburgerek fegyveresen,
tusai; — ezek ültek négy
zöld ruhában; azoknak
igen hosszú, zöld poszhátuk megett a sok ezer
tóval bevont asztalok
bámuló nép. — Meginmellett, veres bőrös szédulván az ország, ment
keken ; egy kevéssé maelől két sorral a deszka
gasabb helyen, cancelpadimentum mellett a
lusokkal körülvéve volt
bihari bandérium; azaz 5-dik asztal, mely
után a Hontvármegyei,
mellett consideált a kisötét zöld aranyos urirályi tábla, — itt praeformában; ezeknek nyosideált a personalis (Ürmokban a budaiak lóményi József). — A ház
háton, világoskék arakarokkal körül volt vényos magyar öltözetve,(melyekről mondotta
ben ; ezeknek különbJózsef II. császár, hogy
különbféle muzsikáik
onnan szórhatják a maharsogtak; a biharvárgyarok az adtát-terinmegyei czigány trombigettét,) itt voltak a
tások a templomajtóban,
sok ifjak stb. Mindesok izben, jelesül tromnik szállának janitora
bitálták ezen magyar
is vala."
nótát: „Hol lakik kend,
Közben idejegyezhúgom asszony? Kereszhetjük az országgyűlés
turbán.*'
tagjainak számát, meAzután jöttek az érlyet 1330. óta most
sekek, püspökök, grófok
fogadott először az orcsaknem aranyból,gyönszág fővárosa falai kögyökből s drága kövekzé. Megjelent 35 egybői álló fényes öltözeházi és 225 világi főúr;
tekben; ezeket követaz alsóházban a királyi
ték a vármegyék deputábla tagjain kivül 2
tatusai, mind a maga
horvátországi, 35 kápvármegyebeli bandenatalani, 102 vármegyei,
lis uniformában, kalpa79 városi követ és 31
gosan s csákóson. — I t t
jelen nem levő főrenlehetett látni a boldogdüek küldötte.*) Ennyi
talan magyar nemzetnek
s ezen tagokból állott
más nemzet felett a ruamaz emlékezetes orhában való bujálkodását.
szággyűlés.
Azt gondolta volna az
ember, hogy a termé„Itt tehát valamely
Ferencz József látogatása Marie-Antoinette börtönében, Parisban.
szetnek minderi drágasánagy pompával, szinte
oly lármával kezdődött s folyt ia a diaeta, foly- ducálhassák credentionálisaikat. — Ezek ellen gai Budára gyüjtettek egy rakásba, és hogy India
tatja Keresztesi június 10-ki naplóját. — A ki Nyítra, Trencsén és Pozsony vármegyék ablega- mind ide küldötte a maga gyöngyeit. A templomba
Krakkóban lengyel diaetát akar látni, jöjjön Bu- tusi, principálisaik nevében contradicáltak, neveze- a népnek tizedrésze sem fért be, a Veni sanctét
tesen a nyitrai ablegatus, Jezernitzky ur, ki nagy, elénekelte a prímás, mely czeremónia délután egy
•) Horirith M. Magyarország Történelme. VI. kö- kövér, hasas, barna tót ember, igen hatalmasan és óráig tartván, a várból nagy örvendezések közt
(
v<sge kavetki
hosszasan perorálván ellenek ~ azt kívánta, hogy kiki szállására takarodott."
tet, 22. lap.

V u k o v á r.
Magyarország kapcsolt részeinek egyik nevezetes pontját, a bájos Szerámmegyében fekvő
Vukovárt mutatjuk itt be olvasóinknak, a Dunára
néző arczával. Annyival érdekesbnek hiszszük ezt
épen most, mert a Horvát- és Tótországban a
zágrábi országgyűlésre épen folyamatban levő
választások arra felé fordítják a közfigyelmet.
A mint a Dunán lefelé hajózva, a Dráva
beszakadásán alul Verőczemegyét érjük s nemsokára ismét elhagyjuk, a szerémi part üdvözöl, vidáman mosolygó halmaival. Rövid időn Vukovárnál vagyunk, mely két részre oszlik: ó-ra és újra,
melyeket a Vuka folyó választ el s e fölött egy
nagy kőhíd köt össze. Az uj-város a Vuka bal- s
az ó-város ennek jobb partján fekszik, ugy hogy
amaz felső, emez alsó városnak is mondathatik.

fogva jelentékeny forgalmat biztositnak. E gyárak munkásainak ügyessége oly messze ismeretes,
hogy azok Szerbiában s Boszniában is tartós foglalkozást nyernek. Kiemelendő még Banheier
hajóépítői vállalata is, mely előbb az első gőzhajózási társaság számára is évenkint nagy számú
csónakokat szolgáltatott. A lakosság átalában
igen szorgalmas. — Kivitele borban, szílvapálinkában, aszalt szilvában, nyers bőrökben ésgubacsban folyton emelkedik s jelenleg már mintegy
300 ezer mázsára tehető. Számos malma a partvidék őrlési szükségleteit majdnem egészben
fedezheti.
A város lakossága mintegy öt és fél ezerre
tehető, melyben a német elem kevésbbé s a szláv
elem tulnyomólag kiterjeszkedik, s bár a magyarság számra igen csekély — a magyar elem sem
nyomtalan. A társasélet kellemeit emelik az uj-

elkisérni, talán még szomorúbb emlékeket költ fel.
Ott minden emberrel köz múlandóság árnyai
lebegtek, a mily méla borongással, oly megnyugtatólag is, — hisz az irás s a természet rendje szerint minden embernek számára rendeltetett ház a
koporsó; mig itt egy véres tragédia megdöbbentő
katastrófjának előkészületeire emlékeztet minden
S Ferencz József császár, akár a nancy-i sírboltban, akár a Conciergerie-ben (konszierzseri)
saját családja gyászemlékei közepette áll.
• Parisban s átalában a franczia udvarnál sok
van, mi a szerencsétlen királynéra emlékeztet, ki
az ifjúság és szépség üde bájában jött ide Bécsből, hogy itt vérpadon végezze életét. E királyné,
kit a természet a mosolyok, víg nevetés és könynyelmü mulatságok számára látszott rendelni, kit
a hizelgéaek és magas helyzete elvakitott, hogy
ne lássa a lábai alatt tátongó mélységet, s vigan

A képviselöház'ulése'az akadémia dísztermében. — (Székely Bertalan rajza.)
Az uj városrész csinosan rendezett házsorokat képez. Itt van a megye háza, a gr.Eltz-család
1750-ben épült laka, valamint a család uradalmi
igazgatósága is.— Az ó rész, mely hajdan Valkóvárnak neveztetett, jóval kiterjedtebb, mint az uj,
8 nemkevésbbé gazdag csinos uj épületekben
sem, mint emez. Ódonszerü épületei közül a part
mellett emelkedett hegytetőn álló kolostor és
egyház kiemelendők.
A város környéke, a dunai oldalt kivéve,
minden oldalról gyümölcsös és veteményes kerttel
e szőlővel van beültetve. Különös figyelemmel
mivelik itt a dinyetenyésztést, mely az egész
Dunamentét a legkorábban érő s legizesebb mindennemű, de legkiválóbban hires görög dinyével
látja el, mely még a bécsi piaczon is igen ismeretes. A Vuka mellett gr. Eltznek nagy tégla- és
cserépzsindely-vetője van, nemkülönben a Banheier-családnak, melyek igen jó minőségű áruiknál

és könnyelműen tánczoljon át fölötte, mielőtt belezuhanna, nyomát hagyta mindenütt, a hol átment.
A felséges Mária Terézia gyönyörű leánya
(oh matre pulchra filia pulcherior! mint Horácz
mondja egy szeszélyes énekében, a szép anyának
még szebb leánya) oly boldog volt Versaillesban,
Trianonban, hol minden zugából a palotának,
kéjlaknak és kertnek még most is a kecs, pajkosság és nyájasság istennői és tündérei mosolyognak
elő. De mint a gyermek, ki virágok közt játszva,
a mezőn felejti magát s nem hallja, hogy közeledik perczről-perczre jobban a vihar dörgése, a
fiatal franczia királyné mulatságainak is egy sötét háttere van: » kitörőben levő forradalom távoli, majd egyre közeledő morgása. Ő nem látta,
nem hallotta azt; annál kevésbbé birta megérAusztria uralkodóját, minapi kéjutazásának teni. Látatlanná tette előbb, azután kicsinylette
egy szomorú pontjára kisértük el közelebbről, ősei a legkomolyabb jelenségeket.
Pedig maga volt kicsiny a nagy időhöz. S a
sirboltjába Nancyban. A hely, hova most akarjuk

városi olvasókör, az úgynevezett „ressource," s
az ó-városi kaszinó, valamint a Neubauer-féle
nyilt-kert, melyben a nyári estéket gyakran zene
is élénkíti.
Vukovár hasonlón, mint az egész zaklatott
haza, sokat szenvedett a múltban. Véglegesen az
1687. aug. 12-én Nagy-Harsánynál vivott győzelem következtében, nem annyira visszafoglaltatott, mint önmagától került vissza a koronához,
miként Csernek, Bucsin, Pozsega, Valpó, Eszék,
Karlovicz és Pétervárad is.
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ki a sors küllőibe vakmerőén vagy könnyelműen
kap: büntetés nélkül nem marad. Elsodortatik,
vagy eltiportatik. Marié-Antoinette nem volt
azon természetek egyike, melyek vitetni hagyjak
magokat; mi természetesb, mint hogy e'tiportatott. S azon perezben, midőn a borzasztó küzdelem kezdődik, kezdődik az ő nagysága is. Kicsiny
volt a versaillesi és trianoni mulató-kastélyokban;
a Temple-ban, a Coneiergerie-ben, a vérpadon
nagy. S azért, a kik róla jól akarnak emlékezni,
a kik szivökben felemelő s meleg érzelmekkel
túrnak helyet fátyollal födött nevének, — azok
nem fognak Trianonba sietni, hogy ott nevető
árnyékát a zöld fák közt lebegve átsuhanni lássák, hanem a Templebe, hol férjével megosztá a
királyokat is emberré tevő szerencsétlenség napjait; a Conciergeriebe, hol mint özvegy magára is
a guillotine Ítéletét várta; s a Gréve-térre,liol oly
nemesen és nagylelkűen tudott meghalni.
Ferenez József császár és király is e sorrendet
tartotta meg. Mielőtt Versaillfst és Trianont megnézte volna, meglátogatta a Conciergeriet.
XVI. Lajos, neje, gyermekeik, s a király
nővére Erzsébet herczegasszony, kezdetben a
Temple-ba voltak bebörtönözve. Mig a király élt,
Mária-Antoinette inkább foglalkozva férjével mint
önmagával, saját tájdalmainak egy részét el'eledtette a gond, hogy férje fogságát megédesitse. A
bárd azonban előbb esett le a király nyakára, ki
1793. január 21-kén fejeztetett le. — S most már
semmi sem volt, mi felemelőleg hatott volna kedélyére. Gyermekei nem voltak egyebek reá nézve,
mint lelkének megcsonkított fájdalmas részei.
A Temple kétszeresen szomorú magánynyá
változott át. S csaknem kívánatos volt, hogy az
elkerülhetlen válság közelebb hozassék s a rettenetes egyformaságba valami változás jőjön be, ha
a legszomorubb is. — Augusztus 2-kán reggel
felköltötték a királynét, hogy felolvassák neki a
rendeletet, mely pőre lefolyása alatt a Conciergeriet rendeli börtönéül. E hely nevében már szinte
benne volt a halálitélet; s bármily embertelen és
politikátlan — arról nem is lehetett, különben is,
semmi kétség. Megdöbbenés és fájdalom minden
jele nélkül hallgatta végig a rendeletet; egy
lépéssel közelebb vitte ez a czélhoz, mely kikerülhetlen vala s melyet maga is óhajtott közelebb
hozni.
A Conciergerie a törvényszéki palota alsó
részét képezi. Szent Lajos palotájának sötét boltivei ma már a föld emelkedése által mélyen a föld
alá kerültek. Mintha nem csak az embereket,
hanem müveiket s emlékeiket is a földnek kellene
elborítania. A hosszú folyosók végcin néhány
lép'ső vezet le a börtönökhöz. A szűk udvarokra
a magas kőfalak miatt a nap csak függőleges
állasából vetheti be sugarát, mint valami kútba.
A Szajnától egy magas országút választja el. Ez
út emelkedettsége a börtön falait és udvarát egy
sir büzhödt legével árasztja el, melynek nedvessége leáztatja a vakolatot s zöldes mohával vonja
be az épület köveit. A hullámok csapkodása
túlnan, a kocsik szakadatlan robaja fenn, örökös
re7gésben tartják á boltozatot. E zaj távoli
ton pa mennydörgésként hangzik a foglyok fülébe.
A roppant oszlopok, a sürü boltívek, a bizar
faragványok emlékeztetnek, hogy ez királyok
palotája volt egykor; most a halál kapuja. A
boízú, vagy a sors kegyetlen «únyja épen e királyi
palota alá záratta be a halálra ítélt monarchiát.
Ki jósolhatta volna megnz első királyoknak, hogy
e palotában utódaik börtönét és siralomházát
építik? Az idő megboszulja az emberi dolgokat.
De bősz új a vak, s egy nő áldozatkönyjével és
vérével mossa le húsz király igaztalanságát és
nyomását.
T'.gy széles lépcsőzeten lemenve és két nagy
rácsozaton áthatolva, egy nagy boltozatos terembe
jut az ember; e terem' baloldalán egy hosszú sor
cserfa-ajtót látni, vasrudakkal és lakatokkal megrakva. A második ajtó egy kis földalatti szobácskába vezet, melynek földe hatom lépcsővel fekszik
lejebb a terem tahijánál. K g y r o s télyos ablak
szűk udvarról, gyéren bocsátja be a világosságot.
E szobácskából, balni, egy még sokkal kisebb, de
lakat és zár nélküli ajtó vezet egy sirbolfs/erii
boltozatos üregbe, melynek falai feketék a füsttől
s mindig nyirkosak; világos.-''!gat ugyanazon udvarról, gyérebben nyeri. A fényes dél itt az alkony
homályával bir. E lyukba vezették be, éjjel, e<ry
faggyú gyertya világánál Franciaország 8 z e r c n _
cséilen királynéját, a Habsburgok leányát. Versailles <s Trianontól meredek út vezetett e mély börtön fenékig.
Itt volt ő bezárva, augusztus elejétől október
SÍIT- I n n c « vitték a guillotine alá.

Ferenez József császár meglátogatta e szomorú helyet, mely azonban most át van alakítva.
A kis czella fenekén oltár van fölállítva; a rostélyzat, mely mögött az őrök állottak, el van
távolitva. Egy kis szomorú kápolna lett a börtönből. A szenvedés kálváriája imahelylyé változott.
A halál kapujának a mennyország kapujának kell
lenni.
Mária-Antoinette árnya sehol sem ragyog
oly fényben, mint e szomorú és sötét helyen. S a
köny, melyet családjának mostani feje, emlékének
itt szentelt, nem lehetett csak az elszoritó emlékezeté, hanem az emberileg büszke megnyúgovásé is.
—á—r —

A képviselőház ülései az Akadémiapalotában.
A képviselőház üléseinek hű és sikerült rajzát az akadémia palotájának nagy disztermében,
épen akkor mutatjuk be olvasóinknak, midőn a
tudomány háza megszűnt a képviselőház legideiglenesebb ülés-helye lenni s a törvényhozó testület
visszaköltözhetik az ideiglenesnek nevezett országházba, az abban végre hajtott gyökeres átalakitások megtörténvén.
Közel két hónapig, szeptember 30-dikától
november 25-dikeig volt a képviselőház az akadetnia vendége. Első tudományos testületünk szives vendégszeretettel nyitotta meg a nemzet által
kizárólag tudományos czélokra szentelt s kiváló
előszeretettel fóldiszitett nagy teremét a nemzet
képviselete előtt, midőn ez, az annyiszor emlegetett rósz akusztika nyomoruságán segitni kivánván, aaját hajlékából kiszorult, a sürgető elintézést követelő ügyek pedig az ülések elnapolását
hosszabbra nyújtani nem engedték.
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embert, mint n képviselőházé, mely pedig maga is
szűk volt nem egyszer.
Lenn a terem csaknem a zsúfolásig tele volt.
Szélességében átnyújtva tiz hosszú asztal volt
felállítva, zöld posztóval bevonva, s mindkét oldalon végig rakva mozgó nádszékekkel; egy-egy
asztal mellé mintegy harmincz képviselő ülhetett.
Az egy asztalnál ülők szemben estek egymásnak,
ha ugyan székeiket ki nem forgatták, — a másik
asztal mellett ülőknek pedig háttal. Rendesen
azonban minden szék a terem közepe felé fordult,
hogy az elnökre, a miniszterekre — s a tulsá
oldalra láthasson. A terem falai mellett köröskörül is volt egy sor szék, az asztalok mellett nem le
vén elég hely. Öt asztal jobbról, öt balról, a terem
közepén valamivel tágasb tért hagyott. Itt állott
négy-négv bársony karszék, kettő-kettő előtt egy
kis asztalka; ezek a miniszteri helyek; a fennmaradó sort még képviselők székei foglalták el; e
sorban láttuk mindig ülni Deákot; s néhány
államtitkárt — a miniszterek jobb kezeit.
Az ablakokkal szemben eső oldal közepén,
az oszlopok közé beállítva, az elnöki szék állt,
minden apparátusával, — t. i. két oldalán két-két
jegyző, ezek előtt s mellett mindkét felől gyorsírók. Szószék nem volt, — de néha a szónok kiállt
a középre, az elnöki szék elébe; mint Perczel
Mór, nvdőn esernyőjével kezében ama nagy h i tásu beszédet tartotta; Madarász József, ki szószék nélkül nincs is elemében s Almássy Sándor,
midőn híres indítványát, a miniszterek vád alá
fogatása iránt, indokolni megkísértette. A legnagyobb rész azonban helyéről beszélt itt is, mint
az országházban; a magyar ember természetével,
ugy látszik, az a ,,Platz"-ra való kiállás nem igen
akar összeférni.
Majd elfeledkezünk magunkról! Hát mi hol
ültünk, — t, i. újságírók, hirlaptudósitók? Senki
panaszkép ne vegye, bizony nekünk nem igen
brilliáns hely jutott. Egp sorban az elnöki székekkel, a terein felső végén, benn az oszlopok
mögött a karzat egyik szöglete alatt, korláttal
elzárva, üldögéltek az ujságirók. Látni igen keveset láttak, de annál többet — nem hallottak
abból, a mi történt. Ha valami érdekesebbet sejtettünk, ki-bujtunk rekeszünkből, előre tolakodtunk a jegyzői székek mellé, az oszlop hengeroldalára tettük papírunkat s jegyezgettünk valamit. De ez is bajjal járt néha; képviselő urak
sem igen maradtak helyeiken, nekik is sokszor
rósz volt az akusztika, ők is előre törtek, ők is a
közép oszlopok körül gyülekeztek,— s a honatyák
elől nekünk szerényen vissza kellett vonulnunk.
Egy azonban nem változott az uj helyiségen
s nem fogna, valószínűleg, ha pythagorási metemphszükhozis minden átköltözésein menne is át
a „tisztelt ház.'- Ez az egy— a folytonos zsibongás és zaj; melynek csak aVkor van szünete, ha
egy-egy kedvencz szónok egészen le birja bilin
cselni a figyelmet. Azonkívül szünetlen beszélgetés zsibaja hallatszik; a jegyzőkönyvet, elnöki
bejelentést, kérvényi bizottság előterjesztéseit,
nemkülönben a szónokok öt hatodrészét — nem
hallgatja senki. Az akadémia csöndes múzsái de
el fognak csodálkozni, hogy most ismét helyreáll
a régi némaság, melyhez szokva voltak s melyben
oly jól találták magukat!
— a—r —

Egy tekintet e nagy díszterembe, meggyőz
mindenkit, hogy az nem mindennapi használatra
készült; az akadémia maga is, csak évi nagygyűlései alkalmával nyitja meg a tömör és hatalmas
szárnyajtókat, melyek az első emelet mozaik padlatu folyosójáról ez ünnepélyes helyre vezetnek.
Ha a kiváncsi néző, kit mindig szivesen bebocsátnak, akkor lép e terembe, midőn az üresen
áll, egyaránt meg van lepve annak méltósága és
bája által. A terein magassága két, egyenként is
kellő magasságú emeletet foglal el, s a három
oldalon körül futó karzat emelet magasban függ
a tulaj fölött. A homlokoldal, mely a lánczhid-térre
néz roppant ablakaival, nincs ellátva karzattal, s
ez oldal közép pontjáról legelő'.yösebb tekintetet
nyújt a terem három karzata. Karcsú oszlopok
vörös eres márványból, emelkednek páronként a
magasba, s rajtok művészi alakzatu fehér szobrok,
karyatidák, állanak, melyek fejőkön látszanak tartani az oszlopok fejezeteit, illetőleg az azokra
hajló kis boltozatokat. A karzatok ékes rácsozata,
valamint a terein felső talaja, plafbndja, ékeren és
dúsan vannak aranyozva. De ez aranyozásban
nincs semmi túlterheltség, sem szemkápráztató;
mert a világossággal dúsan ellátott terem egész
tekintete oly nyájis és üde, hogy szépsége s gazdagságában semmi sem esik az izlés rovására.
Az oszlopok közein még üresen álló, négyszögeire táblázott részeit látjuk a falnak; c helyekre freskók (falfestvények) vannak tervezve ;
s azok közül egy párnak már fedezve is van költsége, — csakhogy ide a magyar művészetnek is a
Mexikóból.
legjobbat kell adnia, a mit csak előállítani képes,
azért üdvösebb a várakozó meggondolás, mint a
(Eredeti levél.)
mohó elsú-tés. A terem még állandó székekkel
(Vége.)
aincs ellátva, s rendesen egészen üres. Az akadéMexikó, 1867. okt. 2.*)
miai közülések alkalmával a terem nyugati végén,
az egésznek mintegy negyedrészét csekély magasAz idegen, minden rá?kódtatás mellett is,
ságú emelvény foglalja el, az akadémiai tagok uo-yanazon jósok élvezetében van, mint volt az
ülőhelye; a többi rész, egyszerű korláttal elvá- intervenczió előtt; mint lakosa tekintetik a közlasztva, a férii közönségé; a karzatok ilyenkor társaságnak, s ennek minden jogélvezetében réegészen hölgyek számára vannak föntartva.
szesül, a nélkül, hogy katonakö éles volna.
Mondám, hogy egész esztendőn át a terem,
A franczia nemzet morális befolyása még1üresen áll.
most is nagy, a művészet és tudomány terén kizáDe mennyire megnépesedett s mily zajossá rólagos szerepet játszik, annyira sértetlenek, hogy
vált az utolsó két hónapban. Ha az utczasarkokon a minap a nyilvános sétányon levő fák megcsonnagy falragaszokban ülés volt jelentve, a kitett kítása miatt egy franoziát befogva, egy lap (Moórára egész tömegek siettek az akadémia palota i nitor republicano) igy kiáltott fel:,.Hála Istennek,
felé. A főbejárat, oszlop-csarnokával s gyönyörű tehát végre az idegent is be lehet Mexikóban
főlépcsejével, egyedül a képviselők, hirlaptudósi- fogni, mily ritkasng, hogy egy idegennek szabad
tók és gyorsírók, szóval, azok számára volt ne legyen azt cselekednie, a mi neki tetszik,
nyitva, kiknek helyök lenn a teremben volt. A
karzatokra, melyek a férfi- és nő-hallgatóság
•) Mig e levél a nagy távolságból hozzánk e'rkezett, u
által vegyesen népesültek meg,az udvar felől egy távirda nvghoz'a a hirt, hogy Don Benito Jufirez ismét
szűkebb liátulsó lépcsőn volt a feljárna. Ha érdé- \megválasztatott a mexikói köztársaság elnökévé, és pclig
kesb tárgyalást lehetett várni, az igen nagy kö- Isokfcal nagyobb többséggel,mint párthirei is remélték. Érdekkel tekintünk a sokat szenvedett or?zág további fejlözöns»gre nem számított karzatok bizony szűkek- \ dé-e elébe. S t. munkatársunkat fo'kérjük érdekes közlenek bizonyultak; alig fogadván be félannyi ményei folytatására.
Szerk.

vájjon nem reklamál-e a franczia nemzet, polgárai
ily sértegetéseért?"
Nagy itt a spanyol elem, kik többnyire haszonbérlők vagy Greisslerek, sok a hamburgi,
meklenburgi és porosz, kik többnyire kereskedők.
Magyarok igen kevesen vannak. Kiss, kolozsvári fi, angol s franczia nyelvből ad órákat;
Thomka Simon (Geduly sógora) borkereskedést
folytat egy Mauthern nevű bécsi némettel; Tober
máramarosi fi, mint asztalos műhelyt nyitott;
Jajczay volt főhadnagy egy kalapgyárban dolgozik. A magyar nemzetet csak most tanulták itt
ismerni, ezelőtt osztrák gyűjtő név alatt ismerték.
Dlaz tábornok jó barátja a magyaroknak, mi
innen magyarázható ki: 1865-dik évi február havában a francziák Oaxacát kapituláltatván, Diazt
mint ottani tábornokot elfogták és Pueblába
hozva, az ottani osztrák őrségnek adták át. Akkori térparancsnok huszárfőhadnagy Csizmadia
volt, ki Diazzal nemcsak hogy jól bánt, hanem
clillanására alkalmat is nyújtott; Mexikót bevéve,
Diaz Csizmadia után tudakozódott, ki akkor m'nt
őrnagy, a kapitulált osztrákok és Diaz között
mint közbenjáró szerepelt.
Az osztrákok közül igen kevesen maradtak
itt, mert foglalkozást nem nyerhetve, csakhamar
kénytelenek voltak odább állani; továbbá ezek
nagyobb része nem Amerikába való egyéniség
volt; rend, pontosság, szakképzettség a legfőbb
megkivántató kellékek, ennek pedig sok nem tud
eleget tenni.
Magamra áttérve-, én m. é. deczember 27-én
az osztrák hadtesttől végleges szabadságot véve,
Mexikóba jöttem, hol a mexikói hadseregnél hadmérnöki hadnaggyá neveztettem ki; czélszerübbnek láttam azonban ez állást el nem fogadni.
Számitásom igen jó volt, mert ha a kinevező rendeletnek engedelmeskedve, Pueblába az ottani
erőditések vezetésére megyek, e sorokat nem
Írhatnám, aludván a boldogok álmát Ábrahám
kebelében. Ugyanis mint később érintendem,
Puebla ostromát átéltem s szemügygyei tarthattam az ügyek folyamát, melyek ugy folytak volna
le, ha én bennök activ szerepet játszottam volna
is. Ottani hadmérnöki igazgató egy KochenBódog
nevű budai fi volt, az ostrom folyama alatt szerencsétlen véget ért; ha én Pueblában szereplek,
a védmüvek igazgatója utána én lettem volna, a
liberálisok pedig april 2-kán Pueblát bevéve,
Kochen utódját elfogták s mint genie-parancsnokot főbe lőtték.
A fővárosban egy Prospero Jimenez nevű
mexikói, kit még Texintlanból ismerek, ajánlatot
tett, hogy a meleg földön Papantla mellett eső
haciendájára lemehetek, s ha tetszik a dolog, mmt
társ vezethetem a gazdaságot. Ezt egyelőre praktikusnak látva, febr. 28-kán a liberális seregen
keresztül, minden legkisebb Mntalom nélkül
Pueblába megérkeztem, hogy onnan utam tovább
folytassam; ugy de innen ki már senkit sem eresztettek, mig a bejövök közt is én voltam az utolsó.
A liberálisok másnap cornirozták a várost, mig
azt apr. 2-án ostrommal bevették. Itt egy perótei
ismerősöm Massoneri Sándor nevű olaszszal öszszejőve, tervem nékie elbeszélem. Jól ismerte
Jimenezt, elmondá haciendája történetét, mely
nem egyéb, mint erőszakos elfoglalás s a császárság megbukásával régi tulajdonosa vissza fogja
követelni. Tanácslá, hogy inkább vele menjek az
ő ranchójára. (kis birtok), mely a jicaltepeci
franczia kolónia mellett fekszik, s ha tetszik, ott
birtokot szerezhetek. Hozzánk szegődött még egy
Fritsche nevű braunschweigi doktor és Horacsek
nevű cseh.
Pu'blából apr. 12-kén indultunk el s 8 napi
utazás után a Rio de Nautla mellett fekvő el Paso
nevű olasz kolóniába érkeztünk. E hely a mexikói
tengeröböltől 4 léguányira fekszik, s a tenger
árapálya a 60 öl széles folyamon észrevehető.
Jicaltepec oda félóra járás. Ezelőtt a meleg földet
Veracruztól Orizabáig csak futólag érintettem,
itt alkalmam volt azt közelebb tanulmányozni. A
föld termékenysége valóban bámulatos, mi a melegség és nedű kellő arányban való hatásából
magyarázható ki. Háromszor aratnak évenkinfc:
kétsier kukoriczát s egyszer dohányt; az élet
mibe sem kerül, mivel narancs, czitrom, zapote,
banána az erdőkben vadon terem; ananászt kevés
fáradsággal lehet termeszteni, valamint kávét és
ezukornádat is; vad tömérdek van, papagály,
kolibri népesiti az erdőket. Elég az hozzá, hogy
kevés fáradsággal sokat lehet nyerni. Az ugarlás
ott igen egyszerű; ugyanis ha etry tábla föld
kizsákmányoltatok s productíonális képességét
elvesztette, abba hagyják; három év múlva egész
erdő tenyész azon a helyen, mit levágva és fel-

gyújtva, 5— 6 évig ismét jó termékeny földet ád.
Mindezek szép oldalai a meleg földnek, de ve- ,
gyük a roppant melegséget 40 — 50' Reaumur,
vegyük a kigőzölgésből származó egészségtelen j
léget, mint tömérdek betegségek szülőanyját,
vegyük az örökös szomjat, melyet oltani képtelenek vazyunk, s ime itt vannak e kép árnyoldalai!
A népesség igen gyér lévén, a napszám drága
(1 ft. 20 kr.), ugy hogy ki miga meg nem ragadja
a kapa nyelét, az mit sem nyer. Mindezt tekintetbe véve, láttam, hogy- ott nem igen sokat lehet
csinálni, kivált mivel a fold fidei cotnmis természetű leven, kiki csak mint bérnök fizet néhány
tallért, a nélkül, hogy kártalanítási követelése
lenne. Mindezen összeható körülmények csak a
kedvezőbb hideg föld felé vonzottak. Azonban a
hideg föld lakosa kíváncsisága ritkán marad büntetlenül, s engem is utolért a csapás, s az ottani
járványos bajba, himlőbe estem. Ebből azonban
csakhamar kilábolva, lóra ültem, s ép azon módon,
a mint 7500 lábnyira leszállottam a tenger színe
felé, ezen magasságot felhágva, míjus 28-kán
Pueblába visszaérkeztem, hol június 2t>-ig maradni voltam kénytelen, miután Mexikó ostrom
alatt volt.
A főváros felszabadulása után azonnal oda
siettem, hogy ottani ügyeimet rendbe szedjem.
Itt Griffon nevű tekintélyes franczia mérnöknél
áliást kapva, július 13-kán San Nicolas Párolta
nevű hacienda fölmérésére mentünk Toluca vidékére. Maga Griffon ur 68 éves agg lévén, mostoha
fia Baudouin Emil vezeti ügyeit, ki mint a párisi
„École central des Árts et Manufacturea" növendéke, továbbá Anglia és Észak-Amerikában tapasztalatokat szerzett ember, Mexikó jelesebb
mérnökei sorába tartozik. Az egész család igen
tisztességes és vagyonos, a szabadelvű franczia
párt hű tagjai; az öreg Griffon Favre Gyulának
tanulótársa, s vele rende3 levelezési összeköttetésben áll; innen magyarázható ki ez utóbbinak a
franczia törvényhozó-testületben mondott beszédei részletessége Mexikó ügyeiben.
A mint emlitém, e hacienda a tolucai völgyben fokszik 1500 lábnyi magasban a mexikói
völgy fölött, a Nerado de Toluca nevű kihalt
vulkán tövében. A vidék itt gyönyörű. A völgy
közepót a Lago de L^rma foglalja el, honnan a
Csendes-tenger egyik tekintélyesebb folyama, a
Rio grandé de Santjago ered, e bérczláncz vizválasz (Wassorscheide) a Csendes- és Atlantitenger között, minélfogva mintegy válaszfal e két
fővidék meteorológiai hatására nézve. E völgy a
hideg föld legáldottabbjai egyike; vize bőven
van, ugyannyira, h >gy a száraz időszakban a
földek öntözhetők; lege egészséges, úgyszólván
hidegnek mondható, ámbár hó soha sem esik;
földje termékeny, ugyannyira, hogy öntözés mellett kétszer lehet aratni.
Az általunk fölmért hacienda áll 2 D légua
tóból (Lago de Lerma), 2 ü légua erdőből, s 4
• légua szántó és legelőből; minden légua vagy
mexikói mérföldre 4000 métert számítva. (Egy
méter valamivel több egy '/, ölnél) Ezen hacienda
a kisebbek egyike, vannak 60 — 80 D léguányl
területű haciendák, miután föld itt tömérdek van,
csak az azt megmunkáló kar hibázik.
San Nicolas Perolta népessége 1300 leiekre
rug, kik többnyire Otomi indusok, azonban értik
a spanyol nyelvet. Miután Mexikóban nincs rabszolgaság, sőt a személyes szabadság egész viszszaélésig gyakoroltatik, ennélfogva egy^ jószágtulajdonosnak módról kell gondoskodnia, hogy
állandó munkásokkal bírjon, a mi itt igen egyszerű
dolog; az indus t. i. könnyelmű fráter lévén s egy
csepp gazdasági talentummal sem bírván, ezt a
tulajdonos kizsákmányolja oly módon, hogy dolgosainak pénzt kölcsönöz s ezek minden év zártával adósai maradnak. Egy indus béres napifizetcse
1% reál, a mellett szabad lakás (rendesen egy kis
kunyhó) és faizás, s egy darabka kukoriczaföld;
s miután az indus a szülőföld iránt nagy vonzalommal viseltetik, nemzedékről nemzedékre egy
birtokban maradnak.
Augusztus 24-én visszatértünk Mexikóba. A
2'/2 méter hosszú és 2 méter.széle3 hacienda-terv
tökéletes elkészitésével vagyok megbízva, óránkinti 2% reál (70 kr. o, é.) fizetés mellett; mivel
itt Amerikában a mérnöki szakba vágó ilyszerü
tervkészítések vagy óraszámra fizettetnek, vagy
átlagosan vállaltatnak fel; e fizetés az idevaló
viszonyokhoz képest rósz, azonban a jelen mostoha
körülmények között jobb valami, mint semmi. A
kilátások a jövőre nézve itt nemroszak; csak a
kedélyek kissé lecsillapodjanak, azonnal megkezdődnek a munkálatok. Baudouin már egyelőre is
társnak hí a 200 D léguányi terű Flaxcala állam

fölmérésére, mihelyest a viszonyok megszilárdulnak; úgyszintén biztat az angol vasúti társulat,
ha a munkálatok újra megkezdődnek ; továbbá a
Huahuetocai tunnel építésénél is kínálkozik foglalkozás.
Sarlay P.

E g: y v e 1 e g.
** (Kossuth Lajos mint keresztatya.) Horváth
Gyula Zalaegerszegen, Kossuth Lajost felszólította, hogy vállaljon keresztapaságot születendő
gyermekénél. A felhívásra nagy hazánkfia igy
válaszolt Turinból, okt. 14-ről:
„Uram! Illetődéssel vettem önnek ehó 9-rőli
levelét. Maga j ztalásait nem fogadhatom el. A kor,
melyet élünk, eredményekben oly nagyszerű az
emberi nem haladásának történetében, hogy tán
épen az egésznek nagyszerűsége teszi az embereket oly kicsinyekké, de kik még sem oly kicsinyek, bogy még én is nagynak látszassam közöttük. Marasztaláshoz érdem kell. Az érdem csak
ott kezdődik, hol a kötelesség végződik. •— Én
pedig, Isten látja telkemet, sem multamban, sem
jelenemben nem találok egyebet a kötelesség teljesitésének becsületes igyekezeténél. Ez adhat
benső megnyugvást a balszerencsének csapásai
alatt is, de magasztalásra igónynyel nem bir.
Szivesen adom megegyezésemet, hogy születendő gyermekének keresztatyja legyek. Megtiszteltetve fogom magamat érzeni, ha hazánk nemes
keblü mártyrjának, Batthyányi Lajosnak özvegye
a keresztszülői tisztben társának elfogad.
De nem gondolja ön, hogy e két névvel nagyon sok gyászos emléket csatol a vallásos szertartáshoz, mely gyermekét az életbe avatja?
Pedig a bánatos emlék nem vidor kiséret az élet
utjain.
De a sors gyakran tetszik magának az ellentétekben. — Talán ugy adja Isten (megadja, ha
óhajtásom teljesül), hogy e bús emlékek megkérlelik a végzetet, hogy az ön gyermekére örömet,
áldást áraszszon.
Őrködjék a gondviselés a leendő anya felett
ama nehéz de magaztos perczekben, midőn a nő
a teremtőhöz legközelebb áll, mert életet ad. Adja
át ön neki legjobb kivánatimat. Tudósítson kérem,
miként teljesültek reményei? Nyomja első atyai
csókjával gyermeke homlokára atyai áldásomat.
Tartsák meg jó emlékezetükben a száműzött
keresztapát, s fogadják jó szívvel barátságos
üdvözletemet."
** (A régi magyar törvények) egy ismerője
közli a ,,L'.oyd"-ban, hogy I. László 1094-ik évi
egyik törvénye szerint: „azon birák, kik egy port
30 napnál tovább húznak, botütésekkcl büntetendők." E törvény szó szerint most sincs még eltörülve, de ha tréfából életbs találnák léptetni, alig
maradna biró megpáholatlanul. Továbbá azt irja,
hogy Kálmán király már 760 év előtt egyenjogositni akarta a zsidókat a keresztyénekkel s erre
nézve három törvényezikket idéz a zsidó leányok
nőül vevése, a közös disznóhúsevés, és a jószággal
biró zsidóknak püspöki székhelyeken lakása felől.
** (Uj magyar pénz.) Bécsi lapok írják, hogy
a magyar pénzügyi törvény már ki van dolgozva
s legközelebb a bécsi birodalmi pénzügyminisztériummal is közöltetni fog. A magyar pénzverdék aranyokat, forintosokat, tizkrajezárosokat,
négykrajezárosokat és krajczáro'tat fognak verni;
az aranyok súlya és nagysága az eddigi marad és
előoldalán következő köriratot viselnek: Ferenez
József, A. császár, Magyarország királya, Erdély
N.-F. s az évszám. Hátulsó oldalán Magyarország
czimere a négy társország czimerétől környezve.
A forintosok mindkét oldala az aranyokhoz hasonló, csakhogy még értékük megvan jelölve 1 F.
által. Szegélyük sima és homorú betűkkel ezen
körirás olvasható rajta:,/Bizalmam az ősi erénybe."
A tizkrajezárosok az 18l9-iki hatkrajozárosokhoz
hasonlítanak. Előoldaluk a forintosokéval egyenlő,
túlsó lapjukon pedig e fölirás olvasható: 10 krajczár, mely fölött a magyar korona lebeg s mely
alatt egy babérkoszorútól övezve az évszám áll.
A négy- éi egykrajezárosok az eddigi alakúak
maradnak, előlapjukon Magyarország és 4 társországának czimere, hátsó lapjukon cserkoszoruban a 4 és illetőleg í-es szám és alatta az évszám.
— (Bécs lakóinak száma.) Bécs lakossága
20—25 év előtt még alig haladta meg a 400,000-et,
mig a legújabb összeszámítás eredménye szerint
folyó évi°oktober végén 747,198 leiekre ment. E
számból férfi 214,642, nöszemély 303,409,—tehát
100,000-el több mint a férfi; 1 — 10 év közötti
gyermek 239,147 találtatott. A múlt évhez képest
Bécs népessége egy év alatt többel szaporodott
4000-nél.

59a

592

Melléklet a Vasárnapi Újság 48-ik számához 1867.

TÁRHÁZ.
irodalom és művészet.
= („Országos Naptár 1868-rau.) A napokban hagyta el a sajtót az „Országos Naptár" 3-ik
(1868-ki) évfolyama. Szerkesztette Iiésö Ensel
Sándor köz- és váltó-ügyvéd; kiadta Heckenast
Gusztáv. — E terjedelmes évkönyv tartalma
ezúttal is kiválólag praktikus irányú. Első szakaszában a rendes naptdri részen kivül teljes tiszti
névtárt, s a magyarországi egyházak és iskolákról
8 nevezetesebb közintézeteink és egyleteinkről a
legújabb adatok után készült részletes kimutatásokat találunk. A második szakaszt fővárosi kalauz
nyitja meg, a magyar földhitelintézet, kereskedelmi, ipar- és népbank, takarék-pénztár, biztosító
társulatuk, s Budapest közhelyeinek ismertetésével. Ezt követik: Magyarország a múlt évben.
(Egy év története. Koronázási hitlevél. Miniszteri
rendeletek. A párisi kiállításon kitüntetett magyar kiállitók stb.) Statisztikai adatok Magyarország területi, népesedési, mezőgazdasági stb. viszonyairól, ösztöndíjak és alapítványok ismertetése. Hasznos tudnivalók a bélyegekről, távirdákról, posták, vasutak és gőzhajók járásairól, valamint a külföldi folyadék, gabna- és sulymértékekről, pénznemekről, stb. Végül Olvasó-terem; és az
országos vásárok elősorolása. A 24 tömött ivre
terjedő naptár ára 2 ft.
— (Heckenast Gusztáv kiadásában) érdekes
munka jelent meg ily czimmel: „Magyarország az
Árpád-királyoktól az ősiség megalapításáig és a
hűbéri Európa." Irta Hajnik Imre. Ára 1 ft. —
Az ifjúságnak és átalában a jogtörténelmet kedvelőknek e beható történeti tanulmánynyal és
mély gondolkodással irt munkát, mely a legrégibb
magyar jogi és társadalmi viszonyokat röviden és
hiven tünteti föl, méltán ajánlhatjuk.
** (A Vahot Imre által szerkesztett „Honvédek
könyvé"-bölj a2-ik füzet megjelent, több részletes
leírással csaták és hadcsapatok történetéből, végül
szépirodalmi részszel, s elől Vetter, Asbóth Lajos
és Földváry Károly arczképeivel. Asbóth tbnok
életrajzához egy felvilágosítás is van csatolva,
azok számára, kik a függetlenségi harczunk e
főtisztjét, s a hadi irodalom terén ismert írót, azon
vallomásokért, melyeket az Almássy-pörben tett,
gyamisitották. Asbóth L. most maga nyilatkozik
e tárgyban. E füzetben az „olaszországi magyar
légió alapszabályai" is olvashatók, Hevessy Géza
közlése után.
— (Horváth Mihály) „Huszonöt év Magyarország történelméből, 1823-tól 1848-ig" czimü
nagybecsü müve, második javított kiadásban jelenik meg Ráth Mórnál. Az első kiadás, mint tudva
van, 1864-ben jelent meg; nyomatott Genfben
Puky Miklósnál. Az akkori viszonyok közt, még
a Schmerling-provisorium idejében, csak titkon
lehetett behozni az országba; mégis, a szigorú
tilalom daczára, több ezer példányban elterjedt a
könyv, mely hazánk egyik legnevezetesb korszakát oly hűséggel, annyi részletességgel s oly
tanulságosan tárgyalja. Ama kor fiainak emlékeztető, a fiatalabb nemzedéknek buzdító, s mindenkinek érdekes és tanulságot nyújtó. — Az uj
kiadás tiz füzetben jelenik meg, s az első füzet
már elhagyta a sajtót.
** (Kámory Sámuel pozsonyi tanár) „Háromszázados mozzanat a magyar nemzet irodalmi
terén" czimü röpiratban figyelmezteti a közönséget, magyar biblia fordítása fontosságára, s előfizetést, hirdet rá. Lesz többféle kiadás: 1) közönséges papiron 2 ftért, 2) szép papiron 5 ft., 3) velinpapiron 10 ftért; az uj testamentom külön,
szintén háromféle kiadásban, 1, 3 és 5 ftért. Az
előfizetések, illetőleg megrendelések Pozsonyba a
forditóhoz intézendok.
— (Nagyváradon) Hiigel Ottó könyvárus
kiadásában megjelentek: „Illemtan" a tanulóifjúság számára, hasontartalmú könyvek után irta R.
Ö. Továbbá: „Fővárosi genreképek," irta Báttaszéki Lajos.
** (Magyar ksi lap-naptár,) z s e b b e vagy
falra való, jelent meg Csátliynál Debreczenben,
csinosan kiállítva s kapható Pesten is 16 krért.
** („Babtzem Jankó naftára 1868-ra") megjelent. Hosszasága másfél hüvelyk, szélessége egy
hüvelyk. Első lapját egészen elfoglalja a stempli;
azután következik a naptár, a fogyatkozások,
évszakok, izraeliták naptára, bélyegskálák s végre
a szépirodalmi rész, — verseményekkel stb. Ara 2
piczula, azaz 20 krajczár.

— (Mai számunkhoz mellékelve) veszik olvasóink a Ráth Mór könyvkereskedése által leszállított áron megszerezhető könyvek jegyzékét.
Jutányos magyar művekről és a világirodalom
legjelesebb műveinek olcsó kiadásáról szól e
jegyzék. Regények, albumok, gazdászati, politikai, történeti s más tudományos művek nagy
választékban találhatók itt, s áruk felényire vagy
még lejebb van szállítva. Ajánljuk a könyvkedvelő közönség figyelmébe.
** (Zimai László „Dahsokor") czimü dal és
zene-gyűjteménye Rózsavölgyiéknél megjelent.
Van benne 4 dal zongorakisérettel, u. m.: „Nem
tudom én, — Hull az eső, — Harmat csillog, —
és Boldog éjjel." A csinos füzet ára 1 frt 20 kr.

Egyház és iskola.
** (A magyar püspökök értekezleteiről) a
„Bihar" pesti levelezője némi közléseket tesz. E
szerint az értekezlet a következő fő elvekben állapodott meg: A világiaknak az egyházi — de nem
a tisztán vallási — ügyekre megfelelő befolyás
biztosittatik. A kérdésre nézve, hogy mily viszonyban álljon az iskola az egyházhoz, azon elv
mondatott ki, hogy ha a törvényhozás a kellő biztosítékokat nyújtja, s a vallási oktatás az által
nem szenved csorbítást, a püspökök a korszellemnek megfelelő újításokat nemcsak nem ellenzik,
hanem előmozdítani fogják. A polgári házasságot
illetőleg kijelenték, hogy az egyház a képviselőház erre vonatkozó határozatainak semmi akadályt sem gördít elé. Különben a püspöki kar e
tekintetben azt hiszi, hogy a polgári házasság
alak leend tartalom nélkül, miután ez intézmény
Magyarországban aligha fog gyökeret verni.
Rauscher bibornokérsek, hirszerint, az értekezletet
felhívta, hogy a konkordátum kérdésében is nyilatkozzék, a magyar püspöki kar azonban nem teljesité a kivánatot.
** (A segesvári szász székgyülés) készséggel
megszavazta a székbeli községek által a magyar
s oláh nyelvnek a segesvári gymnasiumban tanítására igényelt segélypénzt.
** (A jénai egyetemen) tanuló magyar ifjúság
kérő szózatot intéz Magyarország lelkes fiai- és
leányaihoz, hogy a jénai magyar könyvtárt adományaikkal gyarapitani szíveskedjenek. A küldemények Felméri Lajoshoz, mint a jénai magyar
kör elnökéhez intézendok (Jena, Neue-Gasse,
beim Loth.)
** (Nagy-Bányán) húsz évi fáradozás után,
végre létesült a kisdedóvoda. Az intézetet, melynek számára 5210 ftos házat vettek, e hó 13-án
nyitották meg ünnepélyesen. A város 1000 forintnyi alapitványnyal 8 évenkénti 20 öl tűzifával segiti az intézetet.
** (Üdvös hagyomány.) A Nógrádban pár
héttel ezelőtt elhunyt Szentiványi Bogomér 8000
kötetnyi könyvtárát a pesti ágostai hitvallású
gymnasiumnak hagyta, s hozzá még ezer forintot,
hogy kamataiból a könyvtárnokot fizessék.

Köziittézetek, egyletek.
** (A magyar tud. akadémia) legutóbbi ülésén, mely nov. 25-én tartott s a történeti és bölcsészeti osztályok ülése volt, mindenek előtt Szász
Károly jelenté be Dósa Elek jogtud, osztálybeli
tiszteleti tag halálát, röviden, de melegen emlékezvén meg az elhunyt jelesnek tudományos, irodalmi s hazafiúi érdemeiről. Ezután két igen
érdekes felolvasás következett. Először Tanárky
Gedeon lev. tag tartá székfoglalását; skészülőben
levő nagyobb müvéből, mely Ausztria pénzügyi
történetét tárgyalja, egy szakaszt olvasott föl.
I. Ferdinánd király koráról s a gyakor zavart
helyzetekbe jutott király pénzügyi műveleteiről
közölt igen érdekes adatokat. Ausztria, melylyel
hazánk csak akkor egyesült vala, örökös pénzzavarban volt; s a kölcsönök végetlen sora az, mi
e korszak pénzügyi történetét teszi. A pénzzavar
évről évre nőtt, s az'adósságok — akkoriban oly
roppant mennyiségre szaporodtak, hogy pl. csak
az egy Fugger-háznak az osztrák kormány majdnem egy millióval volt adósa.— Átalában az egész
felolvasás rendkívül érdekes volt, s daczára a számokkal rendesen együtt járó unalomnak mindvégig lekötve tartotta a figyelmet és átalános
éljonzéssel lőn kísérve. — Tanárky után Rónay
Jáczint, az akadémia jegyzője foglalta el az olvasóasztalt, hogy mint rendes tag tartsa meg székfoglalóját. Ennek tárgya a történelmi kor előtti ős-

ember volt. Érdekes tárgy, de ezúttal, az idő
rövidsége miatt csak töredékeket adhatott elé
belőle. — Végre a titkári jelentések s az összes
ülés tárgyai következtek.
** (A magyar tud. akadémia) elhatározta,
hogy utolsó izben a Bach-korszak alatt módosított alapszabályait a kor szükségeihez képest
czélszerüen átalakítja, s az uj alapszabályok tervezetének kidolgozását egy bizottságra bízta,
melybe mindenik osztály két-két tagot küld. Az
osztályok már megválasztották küldöttjeiket, s a
tizenkéttagu bizottság magalakulván, működését
már megkezdette.
*• (Az országos képzőművészeti társulat) nov.
15-dikén tartott választmányi ülésében a titkár
egyebek közt azon örvendetes tényt jelenté be,
hogy a társulat javára néhai Szathmáry Károlyné
5000 ftot hagyományozott.
** (Az első magyar gőzhajótársaság,) mely a
tavasz végén két hajóval lépett a Dunára, a közelebbi napokban 2 remorqueurt és 5 uszályhajót
vásárolván Linczből, mai napon tizenegy hajóval
bir; jövő évre még tetemesen szaporitni fogja
hajói számát.
** (Debreczenben orvosegylet) alakult és nov.
16-kán tartotta alapító közgyűlését, melyen elnökül: Tegze Imre, alelnökül: Kain Albert, titkárnak: Popper Alajos, pénztárnok: Pallay Miklós
orvosok választattak meg.

Mi újság? ,
** (Király Ó Felsége) nov. 26-án reggeli 5'/2
órakor érkezett fővárosunkba. Ugyanez nap délben 0 Felsége elnöklete alatt minisztertanács
tartatott. Nov. 27-én a püspöki kar részesült fogadtatásban. O Felsége itt mulatásának sem ideje,
sem programmja nincs megállapítva. Csütörtökön
délután Gödöllőre ment a király. Szerdán gr.
Andrássy Gyulánét lepte meg látogatásával.
** (O Felsége) értesülvén azon súlyos csapásról, mely pozsonymegyei Pernek község lakosait
közelebb tűzvész folytán érte, a kárvallottak felsegélésére 2500 frtnyi összeget adományozott. A
Csallóközben fekvő Fuss helység tűzvész által
károsult lakóinak szintén tetemes összeget utalványozott a király.
** (Intézkedés a honvédsegélyezés ügyében.)
A hivatalos lapban a miniszterelnökségtől következő közlemény jelent meg: O cs. kir. Apostoli
Felsége, múlt hó 15-én kelt legmaga^fc elhatározásával, a miniszter-tanács előterjesztése folytán
legkegyelmesebben jóváhagyni méltóztatott, hogy
a magyar országgyűlés által felajánlott, s a volt
honvédek árvái, özvegyei, munka- s keresetképtelenné vált rokkantjainak felsegélésére fordítandó
százezer darab aranyból álló koronázási ajándék,
az illetőknek életjáradékok alakjában osztassék ki.
— E végből, névszerint az életjáradékok élvezetére jogosítottak igényeinek megbirálása s érvényesítése czéljából, a magyar királyi minisztérium
kebelében s felügyelete alatt, egy az illető szakminisztériumok egy-egy tisztviselőjéből, s kellő
számú, a segélyezendők jogosultságára nézve legtöbb ismerettel biró volt honvédtisztekből álló külön bizottság alakittatott, mely működését mai napon megkezdette. Az Írásbeli teendőket egy külön
hivatal végzendi, mely a bizottság egyik tagjának
vezetése alatt megfelelő számú fogalmi s kezelési
tisztviselőkből alakittatott össze. — A bizottság
elnökéül Kandó Kálmán miniszteri tanácsos, tagjaiul pedig Cseley János belügyminiszteri osztálytanácsos, Ascherman Ferencz honvédelmi,
Gombos Gusztáv pénzügyminiszteri titkárok, továbbá Földváry Károly, Szathmáry Mihály, Czillich Ede, Hauser Károly, Gorove Antal és gróf
Vay László volt honvédtisztek neveztettek ki. —
A hivatal vezetésével Cselei János bizottsági tag
bízatott meg. — Mi is azon megjegyzéssel hozatik
köztudomásra, hogy a bizottság eljárásának részletei, s azon módozatok, melyek szerint az alapot
illető igények érvényesitendők lesznek, a bizottság által fognak a hivatalos lap utján közhírré
tétetni. — Budán," 1867. évi nov. 25-én. — A
magyar kir. miniszterelnökségtől.
** (A pozsonyi szőlőbirtokosok) nov. 24-kén
az ott mulató Vetter Antal tbnok iránt való tiszteletöket épen oly egyszerű, mint elmés ajándék
által tanúsították. Az adomány egy hordó fehér
és^ egy hordó vörös 1848-diki bor, s hozzá egy
csinos ezüst serleg. Az az évi bor, mint tudjuk, a
legjobbak közé tartozott.

** (Honvéd-hirek.) A gömöri honvédsegélyző
egylet decz. 2-kán Pelsőczön nagy gyűlést tart,
hasonlókép a jászkerületi honvédegylet decz. 8-án
Jászberényben. — A budapesti honvédegylet 7
tagú bizottságot küldött ki, a segélyre érdemes
honvédek és honvédcsaládok összeírására, különös tekintettel a rögtön segélyezendőkre. —
Kuthy Emil honvéd hadnagy N.-Kanizsán jegyzéket készített az 1848/'9-diki szabadságharczban
elesett bajtársakról, s azt a központra beküldte.
— (Keleti Gusztáv) jeles festészünk, ki csak
nemrég nyert a kormánytól utazási segélyt, elindult már külföldi útjára, hogy a művészeti intézetekben tanulmányokat tegyen. Legalább egy
félévig távol leend. A telet Németországban töltendi s csak tavaszfelé megy Parisba. — ígéretét birjuk, hogy lapunknak külföldről is küldend
érdekes rajzokat s így művészi ónjával jövőre is
gyakran fognak olvasóink találkozni.
** (Gr. Apponyi Györgyöt) sajnos baleset
érte; az utczán elcsúszván, lába eltört.
** (Dózsa Elek hülttetemei) nov. 25-én este
7 óra tájt érkeztek meg Kolozsvárra. Útközben
Élesden, Feketetón, Bánffy-Hunyadon, Gyaluban
ünnepélyességgel fogadták. Kolozsvár határára
érve, kivétel nélkül minden hitfelekezet harangja
zúgni kezdett. Nagy sokaság gyűlt össze fogadására ; a ref., valamint a többi főiskolák tanári kara
és ifjúsága, a városi képviselők stb. testületileg
jelentek meg, az egyházi és világi hatóságok is
képviselve voltak. A város végén diszöltözetü
ifjak kivont karddal képeztek tisztelet-őrséget a
koporsó körül, mely gyászlobogók és az ifjúság
által vitt fáklyák fénye között roppant néptömeg
kiséretében vitetett a monostor-utczán s főtéren át
a Biasini-szállodába, honnan másnap reggel tovább vitték Maros-Vásárhely felé. A holttestet a
képviselőház két tagja: Ottlik és Szolga Miklós
kisérik.
** (A segesvári Petőfi-emlék) bizottsága felkéri mindazokat, kik ez emlék felállításához járulni
kivannak, hogy adományaikat ez év végéig beküldeni siessenek, mert az egylet jövő tavaszszal
intézkedni fog a síremlék felállításáról.
— (Fölhívás.) Tóth Kálmán mint a Petőfiszobor ügyet intéző bizottmány alelnöke, s Reményi Károly mint jegyzője, jelentik, hogy a bizottmány megalakulván, első teendői közzé számitja
a szoborra már meglevő pénzeket könnyebb kezelés végett, egyesíteni. Azért fölkérik a gyűjtőket, s az ivtartókat, hogy a nálok begyült pénzt
mielőbb Lévay Henrik pénztárnokhoz (Pest Erzsébettér 3. sz.)Jbeküldeni szíveskedjenek.
** (Ganz Ábrahám) az ismert budai gyáros
gyárában e napokban készült el a százezredik
vaggonkerék. Ganz ur ez alkalomból munkásai,
gyári személyzete s közelebbi ismerősei számára
a Tüköry csarnokban ünnepélyt rendezett, melyen
mintegy 800 meghívott vendég volt jelen. Az áldomások éltették a gyári ipart, a szorgalmat, kitartást és becsületességet, eme tulajdonokat, melyek a Ganz-gyárnak is oly méltó hírt biztositottak.
— (Követválasztás Eszéken.) Eszéken f. hó
24-én ment végbe a zágrábi országgyűlésre való
képviselők megválasztása. Kugler és Malacz ügyvédeket választották meg; mindkettő határozott
unionista. Jellemző, hogy a választásra egybegyült parasztgazdák jegyzőkönyvbe kívánták
fölvétetni, hogy csak O Felsége egyenes parancsa folytán választanak a zágrábi országgyűlésre,
különben Zágrábról mit sem akarnak tudni, s
legjobban szeretnék, hogyha egyenesen a pesti
országo-yülésre választhatnának képviselőt. Az
egyik képv.-jelölt, Kugler, választási beszédében
nagyon ostorozta az orosz izgatásokat. Jobb
— úgymond
urnák lenni kevésbbé szép házban, mint szolgának a palotában. Az oroszok

— Hazatéréskor. Ilosszas eszmélkedések még nem
palotával kecsegtetnek, de ebben a sziavon népre
csak szolgaság vár, mig az egyszerű magyar ház- költészet; nem közölhetjük, valamint társát sem, melyben
segéd vésővel öli meg magát, szeretője hűtlensége föban ur lehet s az is lesz. Hatalmasan megélje- Jancsi
lötti bánatában; a mi igen „sajnos esemény" — mint egy
nezték.
itész a tragikumot meghatározta, de még magában nem
** (Békés-Gyuláról) a következő szerencsét- elég a tragikumra.
— V. J. Kóbor Peti derék legény, de nincs benne
lenséget irják: E hó 16-kán d. e. 11 órakor egy
ottani haszonbérlő leánya a konyhába ment, hogy semmi nj vonás, s azért nem is tartjuk czélszerünek világ
elébe léptetni. Vonásairól ítélve azonban azt hiszszük,
atyjának ételt készítsen. A konyhán egy edény- szerzőjétől később kaphatnánk közölhetőt is.
ben terpetin volt. Véletlenségből a terpetin meg— Kassa. E. Á. Az ajánlatot elfogadjuk; a megjegyűlt, és a gyermek ruhái égni kezdtek. Másnap lenő dolgozatok az ismert feltételekben részesülnek.
— Csáktornya. Az érdekes tudósítást közölni fogjuk;
sebei következtében meghalt.
8 hasonlót máskor is szívesen veszszük. Átalában — bár
** (Miksa császár holttestét) ünnepélyesen szinte felesleges ismételni — kijelentjük, hogy közérdekű
fogják Triesztbe szállítani. Az osztrák hajóraj tudósításokat mindig szívesen veszünk s ilyenekre régibb
már parancsot kapott, hogy a holttestet az osztrák i és ujabb munkatársainkat kérjük is.
— S. E. A természetrajzi ismertetést vettük és köpartoktól kezdve kisérje. A tengerparti erőssé- |
gekből lövéseket tesznek a menet megláttakor. j zölni fogjuk.
A holttestet Triesztből azonnal Bécsbe szállítják.
** (A bécsi urakházához) 21 uj „urat" neveztek ki. A mágnások és főkatonák sorában polgá418-dik sz. f. — G r i m s h a v T.-tól,
rok is vannak, például Klein Károly nagykereskedő, Rokitanszky a hires orvos, s Zelinka főpol(Londonban.)
gármester.
Sötét.
*• (A Tortola sziget) elsülyedéséről szóló hir,
mint most kiderül, egészben alaptalan koholmány
volt. A sziget nem sülyedt el, nem is volt 8 órán
át a tenger alatt, hanem csak részben lepte el az
árviz, s nem is 10,000 ember veszett el, hanem
legfölebb 150. így szólnak a legújabb hirek.
— (Vegyes hirek.) O Felsége a franczia császárnénak küldte ajándékba azt az egyik pompás
zongorát, melyet Bösendorfer a királynénak ajánlott föl. — A bihari főispán 2000 ft. alapítványt
tőn az ugrai kerületből jogi pályára készülő szegény tanulók részére. — A Kisfaludy'társaság
alapitói közé ujabban Tökölyi Péterné sz. Gyiokó
Irma asszony, egykor csanádi főispánné, lépett
200 frttal. — Klapka többedmagával a közlekedési minisztériumhoz egy vaggongyár fölállításáért folyamodott. — A minisztérium a távirdához
60 magyar ifjút alkalmazott, közülök a pesti állomásra harminezhatot. — Grün és társai-n&k hétfői
kamarai zeneestélye ismét sok élvezetet nyújtott
a magasabb zene barátainak; a harmadikon Brahms
a b
e
d
e
f
g
h
is közreműködik. — Lovassy Sándor tanár, miVilágos.
előtt ethnographiai, zoológiái a geológiai előadáVilágos indul, s 3-ik lépésre matot mond.
sait Pesten megkezdené, vállalatának előleges
ismertetése érdekében hydro-oxygen ködképeit
A 412-dik számú feladvány megfejtése.
kedden a budai népszínházban fogja bemutatni.
(Bayer Konrádtól, Olmützben.)
— A hanusfalvi postamester házánál nov. 20-kán Világos.
Sötét.
Világos.
Sötét.
egy kommisszárius és két fináncz magyar dohányt 1. Vh3-h5
Fg6—hő:
Kd7-e8:
kerestek, de mit sem találtak; hir szerint egy kö- 2. Fd6—e7
Bh8—e8: 2. Fe4—föf
Ke8—d8
zel álló rokona adta föl.
3. Fd6—c7fmat.
3. Fe4—főfmat.
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Mentoneban (Francziaország): Háy Urbán. — MiskolNemzeti színház.
cion: Czenthe József. — Harasztiban: Gr. Festetics Benno.
Péntek, nov. 22. „VIII. Henrik király." Dráma 4 felv. — Kolozsvárit: Bartha János.— Nagy-Becskereken: BiterIrta Shakespeare ford. Szász Károly.
mann Rezső. — Pesten: Rakovszky Aladár. — Tisza-UjlaSzombat, nov. 23. „Faust.'' Opera 5 felv.Zenéjét szerz. kon: Lövi Jónás. — Gelsén: Glesinger Zsigmond. — HatGounod.
vanban : Sipöcz Ferencz. — A pesti sakk-kör.
Vasárnap, nOT. 24. „II. Bákóczy Ferencz fogsága'
Színmű 5 felv. Irta Szigligeti.
A 413-dik számú feladvány megfejtése.
Setfö, nov. 25. „A jó falusiak." Franczia vígjáték 5
(Gold Samutól, Osztopán.)
felv. Sardoutól.
Kedd, nov. 26. „Borgia Lukretia," Opera 3 felv. ZenéVilágos.
Sötét.
jét szerz. Donizetti.
1. Bdl —d4
tetsz. szer.
Szerda, nov. 27. „Tartuffe" Vígjáték 5 felv. Irta Mo2. V, vagy B, v. II ad mattot.
liére; ford. Kazinczy Gábor.
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
Csütörtök, nov. 28. „Ördög Bóbert." Opera 5 felv. Ze— Mentoneban: Háy Urbán.— MiskoUzon: Czenthe József.
néjét szerz. Meyerbeer.
— M.-Szigeten: Cseresnyés Gyula. — Pesten: Rakovszky
Aladár. — Gelsén: Glesinger Zsigmond. — Jász-Kiséren:
Szerkesztői mondanivaló.
Galambos Károly. — Hatvanban: Sipöcz Ferencz. — A
— Dr. St. J. A küldött természetrajzi czikkek fölötte pesti sakk-kör
érdekesek, ezeknél kedvesebb csak az volna, ha amolyan
Rövid értesítés. A 410. és 411-dik feladványt még
,,Adria"-félét kaphatnánk ismét. Reméljük azt is, köszön- helyesen fejtették meg: Sipöcz Ferencz Hatvanban, és Háy
jük ezt is.
Urbán Mentoneban.
— Szülő földem. Nem azakérdös,mi hiba van benne,
hanem mi jó van benne ? Felelet semmi. Az ily sorok
Lapunk mai számához van mellé„Ha te vonzasz hozzád oly igen,
kelve
a
„Nép"
politikai képes néplap előfizeAkkor légy üdvös szülőföldem;
tési
fölhívása,
— és Ráth Mór könyvkeresHa alkalmam lesz bulédmegyek,
kedése által megszerezhető, leszállított áru
Hogy vonzó falaid közt legyek." —
könyvek jegyzéke.
még első lépésnek sem járják meg a Parnassus felé.

SAKKJÁTÉK.

TARTALOM.

H E T I - N A PTÁR.
Görög-orosz
Hónapi- és Katholikas és protestáns
hetinap
naptár
|
naptár
]

Vasár.
Hétfő
3 Kedd
4 Szerda
5 Csőt.
6 Péntek
71 Szóm.
2

Izraeliták
naptára

Ho l d

I
hossza

1tél nyűg. i hossza

Novemb. (ó) Kislev. R.
Deczember
P- ö. P49 7 27
F 1 Advent
Fltrjövet. 19 A 24 Abadiás 4
50 7 28
Bibiána
20 Gregor
Natália
ö [k. elég.
Xav. Ferencz
Atala
21 B. Assz. av. 6 Böjt Jer.
öl 7 29
Borbála
52 7 30
22 Philemon
Borbála szűz
7Herod.hal.
Abigail
53 7 32
23 Amphiloe
Sabbás apát
8Ber
Miklós
24 Katalin
Miklós püsp.
9 Bermann Ü£>3 54 •í 33
Ágata
25 Kelemen
10 S. Wajis. 264 55 7 35
Ambrus püsp.
Hold változásai. 3 Első negyed szerdán, 4-én, 11 óra 37 perczkor <lélelőtt.
t.
248
249
2oO
251
252

ó. P- f.
4 11 306
4 11 317
4 11 329
4 10 342
4 10 354
4 9
V
4 y 20

kél

nyűg.

P-j
este
9 Öt)
10 ÖV
11 09
regg.
1 4
30 2 1 2 11
P- ó. P
10 11 8
59 11 41
5b este
3 0 39
28 1 b
1b 1 33

ó.

Várady Gábor (arczkép). — Gohomér, a kevély. —
Istené ügyem! (folyt.). — Az 1791-diki országgyűlés első
j ülései. — Vukovár (képpel). — Ferencz József látogatása
I Mária-Antoinette börtönében (képpel). — A képviselőház
ülései az Akadémia-palotában (képpel.) — Mexikóból
(vége). — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művészet. —
Egyház és iskola. — Közintézetek, egyletek. — Mi újság?
— Nemzeti szinház — Szerkesztői mondani-való. — Sakkjáték. — Heti naptár.
Felelős szerkesztő Nagy Miklós.
#
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HIRDETÉSEK.
mint kitűnő óvszer ajánltatik

: _ „ legnagyobb vászon gyári raktára

-

••"nagy választékban *

Magyarország és Ausztriában,
Bécs, Kártnerstrasse Nr. 27, im Eekgewölbe der Himmelpfortgasse

„zum Erzherzog Karl

i4

Tisztelettel jelenti, hogy a műipar kiállításon a legmagasb és igy at

ezüst éremmel

egyedül s kizárólag csak ő tttntettetett ki.
Minthogy mi minden levélbeli megrendeléseket legyenek azok bármely nyelven írva a pénzösszeg beküldése, vasúti vagy postai utánvét mellett, mindenhova
elszállítani készeknek nyilatkozunk, teljes jótállás biztosítása mellett. Alább következtetjük szives áttekintés végett jelentékenyen lejebbszállitott gyári-árjegyzékünket, úgymint:
Rnmburgi vászon férfi-ingek 1 ft. 50 1 duezat vászon zsebkendő 1 ft. 50 kr.,
2 ft, nagyobbiéliek ésfinomabbak2
kr., 2, is, 4, 5—6 ftig a legfinomabbak.
ft. 50 kr., 3 ft. 5'J kr., 4, 5. 6-8 ftig.
Hamburgi vászon nói-ingek, simák
1 ft. 80 kr., 2 ft.; finom horgoltak 2 1 duezat czerna batiz-zsebkendók
hölgyek számára 5 7, 9-10 ítig a
ft, 50 kr (schweiczi formára) ; egészen
legfinomabbak.
uj szabásuak hímzéssel 3ft. 3ft. 50 kr.,
4 — 5 ftig; valamint legfinomabb vá- Asztal- vagy tftrülközö-kendök 1 duszon- és batlz-ingek himezéssel s
ezat ára 5,6, 7 - 9 ftig (czérnadamasz\
csipkével (Fantasie paris enne) 6—8
Egy vászon asztalkészület 6 szeméhftig.
re (1 abro»z 6 ahhozilló asztalkendővel
Éji-ingek hölgyek számára hosszú uj5, 6, 8—10 ftig (legfinomabb damaszjal 8 ft. 50 kr.; hímzéssel 5 — 6 ftig.
ból).
FérB-gatyak 1 ft., 1 ft. 50 kr., 2ft.,2 Egy nsztalkeszület 12 személyre (azft. 50 kr., 8 ftig; lovagló, franezia- és
az: 1 nagy abrosz 12 ahhozillő asztal
magyar szabásra.
kendövei 10, 12, 16—20 ftig (legfinomabb damasz).
Nöi vászon-lábravalók ugyazinte perkail és barchentból 2 ft., 2 ft. 60 kr., 30 rőfós szines ágyneműre való 8, 9,
hímzéssel 8 ft.
10 -12 ftig a legjobbak.
Hölgyek szániára pongyola vagy éji- 80 rőf kézifonat-vaszon fehérítve, és
corsettek, perkail vagy finom bardnplaczérnabó] fehéritetlen 7 ft. 50
chentból 2 ft., 2 ft. 60 kr.; vászon
kr., 9 ft. 50 kr., 11, 13, 15-18 ftig a
vagy franezia batizból, hímzéssel 3
legszebbek.
ft 60 kr., 5-6 ftig.
80 rőf % széles 'egjobb minőségű rumNöi alsószoknyak perkailból 3 ft., fodburgi vászon 15, 16, 18-20 ítig a
rozva vagy legfinomabb barchenlból
legjobbak.
4 ft., horgony vagy hímzett betéttel 5,
6—8 ftig (uszállyal).
30 röf kreasz vagy gazdasági vászon
14, 16, 18—20 ftig a legszebbek.
Nöi-harisnyák vagy férfi félharisnyák
1 duezat 5, 6, 8 —ÍO ftig a legfinomab- 40—42 róf kitOnö takácsvaszon, finom
bak.
ágyruhára vagy 12 női ingre 14, 15,
18, 22-24 ftig a legszebbek.
Férfi téli mellények vagy prémezett
alsónadrágok 2, 8—4 ftig a leg- 48 rőf belga takács-vászon 22, 25, 80
jobbak.
ftig (ingekre nagyon ajánlható).
LUXOK férfi-ingek, múmellel 6, 7—8 ft. 50 — 54 róf hasonlithatlan jóféle rumburgi- vagy hollandi vászon (kéziFlanell férfl-ingek, minden szintien 4
ft. 50 kr , 5—6 ftig; nyakgallérok 1
íonat és '/« széles 20, 25, 80, 35, 40,
duezat 2, 3-4 ftig.
60—60 ftig.
Ingek, melyek nem jól illenek testhez, visszavételnek.
Vevők, kik 85 ftért vásárolnak, 6 asztalkendőt, kik 70 forintért, 1 legfinomabb damasz-teritéket 6 személyre ingyen kapnak.

A levelek ekép í An dieLciiien- und Wasehefabrik W i e n, Karntnerczimzendők: ) strasse Nr. %1, im Eckjrewölbe der Hinimelpfort2810 (4-6)
gasse, „zum ERZHERZOG KARL."

Olajfestéknyomatu nagy és kis

KÉPES KALENDÁRIOM,
az 1808-ik évre,

órásnál Pesten, váczi-uteza 5. sz.
a „IVádor" szálloda mellett.

E

2S16 (7—12)

áruba bocsájtja s szétküldi mindenhová levélbeli megrendelésekre, a pénzösszeg
beküldése, Közhajó, vasúti vagy postai utánvét mellett, a most divó magasztalások nélkülözésével, dicséretesen ismert vásznait, fehérneműit, asstalteriték és
vaszonkendó-gyartmanyait

leszállított áron és pedig 35% engedmény nyel.

Lechner József

Legújabb órák

Marhabetegségek es marhavész ellen,

Hirdetés.

SKRIVAN VINCZE

a cs. kir. szabadalmazott

első magyar

KORNEUBURGI MARHAPOR

selyem- és nemez-kalap gyári-raktára

mely a mngas cs. kir. ausztriai, a porosz királyi és szász királyi kormány által
engedélyezett, a hamburgi, londoni, párisi, müncheni ésbécsi érmekkel kitüntetett, és ő felsége az angol királyné, valamint ő felsége a porosz király fólovászmesteri hivatalaiban eredménydúa alkalmazása által kipróbáltatott.
Lovaknál: jó és aggodalmas mirigyes állapotban, nátha, horony és repkedő

Nagy választékú raktár, mindennemű selyem- és nemczkalapokból, urak, hölgyek és gyermekek számára, saját és külföldi
gyártmányok, kelme-vadasz-kalapok, házi- és vadaszhipkak, kucsmák, nyakkendők, utazási nemeztopánkák, úgyszintén höigyi nemez-czipók börtalppal, papucsok
és egészségi nemeztalpak.
Az összes formák az alanti számok
szerint kaphatók. Vidéki megrendeléseknél a mellette álló számok pontos kitétele mellett, még a kalapok
árát, színét és a fej nagyságát kérjük
megjelölni.
Kalapok, festés, tisztítás vagy
divatositás végett a legnagyobb
készséggel elfogadtatnak és gyorsan elkészíttetnek.
1. sz. vadász-kalapok, zöldek és szürkék, 8.50, 4, 5, 6 ftig.
2. „ félkemények, feketék és szürkék, 3, 3 50, 4, 4.50, 5 ftig
í . „ félkemények és lágyak, fehér
és szürke 3, 3.50,4, 4.50 öftig.
4. „ félkemények és lágyak, febér
és szürke selyem szegélylyel 3
3, 3.50, 4,4.50. 5 ftig.
ft. „ félkemény és lágy, fekete <*s
szürke 8, 3 50, 4, 4.50, 5 ftig.
6. kalapok ft. papok számára, simák 4, 5 frt, selyem-nemez,
fin. 4, 5, 6, ftig.
félkemény és lágy, fekete és
szürke 3.50, 4.50, 5 ftig.
8. „ félkemény és lágy, fekete és
szürke, selyem szegélylyel 3.50,
4, 5, 5.50 ftig.
„ félkemény és lágy, fekete és
szürke 3, 3 50, 4, 4.50, 5 ftig
10 „ félkemény és lágy, fekete és
szürke 3, 3.50, 4, 4 50 5 ftig.
11. „ legújabb alakú félkemény 3 50,
4, 4.50, 5, 5.50 ftig.

Szarvasmarháknál: a beteges tejelkülönitéskor az emésztés megakadályozása
következtébeni kevés és rósz tejelés esetében,ateheneVnél.ugy,hogy e por alkalmazása általa tej minősége feltünőleg javittatik ; továbbá nvérlejelés, felpöffedés és nadálybetcgség ellen, ugyszinte a borjuzás alkalmával e por használata a teheneknél
igen hasznos, szintúgy mint gyenge borjuk ez által látszólag erősödnek.
Judoknál: a májnaddly és duga megszüntetésére, úgymint az altett[ minden
bajai eltávolítására, mik henyeségen alapulnak.

IJflitő-ncdTTRestitutions-Fluiü)
lovak számára

Kwizda F. J.-tól Korneuburgban.

Első Ferencz József ausztriai császár 6 felsége által az ausztriai államok
összes területeire nézve megelőzőleg annak gyakorlati használatát s a magas cs. kir.
ausztriai egészségügyi hatóság által történt megvizsgálása után, egy kizárólagos
szabadalommal láttatott el, a lovat a legnagyobb megerőltetéssel járó munkában is a késA korig folytonosan «dám és jó erőben fenntartja, és különösen
a nagyobb megerőltetések elfttt és a?.ok után a lovak megerősítésére szolgál.
Továbbá igen jeles szegédszernek bizonyult be ezen nedv a lovak bénulásánál, csáz, in-dagcnatok és megrándulásoknál stb,a mi felől elismerőleg nyilatkoznak:
Auersperg herczeg; Schönburg-Glauchau gróf; Csákó Ágost; Csákó Zenő;
Sprinzenstein; Kbnn grófok; Hartmann dezredes stb ; Meyer W. főlovászmester és Langwirthy M., az angol királyné ö felsége fóállatorvosa; dr. Kuanert, a
porosz király ő felsége főlóorvoaa; továbbá a cs. kir ausztriai lovasság több osztálya.

Mindig valódilag kaphatók:

f ) n a í m< • Török J. gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik szám, — Tballmayer
i CMt!,' • A és Társa,
Halbauer testvérek,— Glatz, J. — KindI esFruhwirth és Rakodczay A. uraknál — B U D Á N : az udvari gyógyszertárban.
Továbbá :
Abony: Lukács A. Aradon: Probszt J. F., Tones és Freiberger. A.-Maréthon: Edinger M.B.-Gyarmaton: Omaszta T. B.-Újfalun: Vass Eug. Beszterczebányan: Göllner F Breznyóhányán: Göllner S ésfia.Brassón: L. J. és Heszheimer A. és Társa, Gyertyánffi J. és fiai. Csáktornyán: Kárász A. Debreczrnben:
Bignio J. és Csanak J. Déván: Lengyel G. D.- Földváron: Nadhara P. Eperjesen:
Zsembery József. Eszéken: Deszáthy I. Esztergomban : Bierbrauer C. J. Gyöngyösön : Koczianovich. Győrött: Lehrer F. és Ecker F. .)*>! van • Maleter A
Kolozsvnrtt: Wolff J. és Karavsszy A. Kaposvárt: Kohn J. Komaromban: Belloni A., Zieglerés fia Kassán: Novelli A. Kosiegen: Bründl A. Lúgoson : Kronetter. Mohácson: Kögi D. és Altmann. M.-Óvarott: Anton J. Miskolcr.on:
Spuller József. Nagy-Becskereken: Nedelkovics és Deutsch testvérek. Nagy-Kanizsan: FesselhofferF.,Rosenfeld J., Rosenberg J. és Walisch.J. N.-Varadon: Jánky
A. Nyíregyházán: Reich és Pawlavics. Orosházán: Gabovits D. Pápán: Bermüller J. Pakson: Flórián J. Pécsett: Kisági ésfia.Pozsonyban : Scherci Fül., Hackenbergor testv., Wanitscbek J. L. é> Kovács J. R.-Szombatban: Hamaliár C. és
Maleter J. Rosnyón: Posch F. J. Székesfehérvárit: Legmann A. L. és KovácsP.
Szegeden: Aigner C. Sziszeken: Dierich. Szolnokon: Horánszky N. Sopronban: PachhoverL., Müller B. és Flandorffer. Temesvártt: Maxer ésSailer, Babusnik A. Tisiolczon: Bukows?.ky A. C. Trencseuben: Weisz S. L. Uj-Aradon:
Orth J. A. és Liskovics A. Varasdon : Haltcr F., Koterba B. VerAczén: Bész
J. K., Veszprémben: Mayer, Tuszkau, Láng J. Zalaegerszegen: Kubinszky A.
Z,elizen: Steyrer uraknál.
Hogy at.cz közönség a hamisítványok megvételétől megóvjuk, ezen
nel tudatjuk, hogy csak azon csomagok és üvegek a valódiak, a melyeken a korneuburíri kerületi gyógyszertár pecsétjével látható 2292 (3— )

THEA és RUM

nemkülönben kitűnő magyar, rajnai, bordeauxi borait, valódi franezia
pezsgőket, hollandi Anisette, Curacao, Benedictinusok Liquerje, valódi franezia Cogna« éa franezia szeszt (Franzbranntwein), tisztelettel ajánl
Hollóssy Gyula,
2272 (9 —12)

Wurm-uteza, Voftl-féle házban

HECKENAST

kávé csak 2 ft. 80 kr.

Lagunyra-kávé .

Főraktár: kígyó-tér.

„ legújabb alakú vízmentes, kem.,
fekete és szürke 3.50, 4, 4.50,
5 ftig.
„ legújabb aliku félkemény és
szürke 8, 3.50, 4, 4.50, 5 ftig.
„ széles karimáju félkein, és lágy,
fekete és szürke 4, 4.50, 5 ftig.
„ legújabb alakú vizm. kemény,
fekekete és szürke 3.50, 4,
4.50, 5 ftig.
„ kemény, fekete, sima nemez és
selyemből 4, 4.50, 5, 6 ftig.
„ egész lágy, fekete és szürke
8,3.50, 4, 4.50, 5 fcig.
„ inas- és kocsis-kalap, fekete
félkemény, 3, 3.50, 4, 5, 6 ftig.
» legújabb alakú félkemény és
lágy, fekete és szürke 8.50, 4,
4.50, 5 ftig.
„ legújabb alakú vízmentes kem.,
fekete és szürke 350, 4, 450,
5 ftig.
„ kocsis-kalpag,kemény és lágy,
fekete 3, 3.50, 4, 5, 6 ftig.
„ kucsmák 2 ft 50 kr. krjával,
asztrakán 5 ftig, persa prém
5, 6, 7, 8 ftig.
„ Piros török sipka 1.80, 2 ftig.
„ Huszársipka, piros és különféle
színben 3.50, 4, 5 ftig.
„ inas-kalap, fekete, fél és egé^z
kemény 3.50, 4, 4 50, 5, 6 ftig.
Gyermek-kalapok kaphatók, a 3.
számúból félkemény és lágy 2, 2.50,
3 ftig, 9. tzámuból fekete cs szürke,
selyem és bársonyszegélylyel 2 50,
8 ftig, keskeny szalaggal szegélyezve
2, 2.50, 3 ftig Csecsemők számára
felálló karimával fekete és szürke 3,
3 50, 4 ftig, ugyanolyan tiszta febér
4, 5, 6 ftig.

Nagybani é s darabonkinti eladás.

jóféle s tisztaizlésü

zongora-terme.

5 f

. 4ft. 25 kr.
3ft.40 kr. PlantCey
3 „ 80 „ Cuba-kávé egész finom . 4 „ 50 „
Gyöngy-kávé egész finom 4 „ Í 4 „

E naptárak béltartalma, az irodalom leghirnevesb Korypbausai által van szertovábbá:
kesztve. Tartalmaz sok szép illustracziókat a koronázási ünnepélyről, Ö Felsége
a királyné, Beust és Miksa császár areeképeivel s a mexikói katastropha leirá- Brasiliai rhum, egy pint 1 ft., legfinomabb jainaikai-rhum,Pecco-virág;sával, ezenkívül jeleneteket a honvédéletböl, a a magyar honvéd tábornokok arcz- és Souehons-thea, sardinák, mustár és sajt-féliek a legjutányosb áron
képeit; továbbá a kir. magyar minisztériumok, azok osztályai, kihallgatási napok
Baoliofer é s Jámiay-nál,
g órák teljes útmutatóját. Pompás kiállításban, kapható f. évi nov. 1-tól kezdve minden kaphatók Pesten,
könyvárusnál, s alulirt kiadó-tulajdonos
a két szerecsen- és Laudon-utcza izögletén, 11-dik szám alatt
2827 (8-8)
ZSÍROS ISTVÁN,
ü^"" Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett * leg2283 (6—12)
kir. szab. kártyagyárosnál Pesten, 2 szerecsen-utez* 1-ső sz. alatt. gyorsabban eszközöltetnek.
JPF" Ajánlja továbbá Whist és magyar dupla kártyák legújabb kiadványait
BOT Bemenet a két sserecsen-utciába: a váczi-utróla marokkói
Ö Felségeik 8 a miniszterek jól talált arczképeivel.
házzal szemközt.

2328 (3-3)

PESTEN.

böglyök és férgek ellen; de különösen, hogy a lovak jó tettessége és bátortága ftntartassék.

m a g y a r é» n é m e t n y e l v e n s z e r k e s z t v e , melyből a m ú l t évben 15,000
p é l d á n y kelt el.
Ára e g y n a g y képes kalendáriumnak
5 0 k r . Portori«'o kávé .
„
„ olajfestéknyomatu kis képes k a l e n d á r i u m n a k
. . . . 2 5 ,, Arany-Java-kávé

ZSEBKENDŐKET

fi

Öükcnytes árverés.

vászonból, tucz. 5.50 krtól 15 ftig.
batisztból „ 6.75 „ 30 „
szines darabja 1.15 „ 2.53 krig.
Ajánl
2261(6-8)

TÜR8CH F.

Pesten, váczi-utcsa a „nagy Kristóf"
mellett.

A nehézkór

gyú gyitható.

Utasitvány, malyszerint a nehézkór (Epilepsie) nem orvosi átalános
gyógyszer által rövid idő alatt gyökeresen meggyógyítható. Kiadva Fröndhotf H. F. által Warendorfban
Westfaliában a szerző saját tulajdona
1867., mely a betegség sikeres meggyógyitásáról Európa összes államai,
valamint Amerika és Ázsiából stb. f zámtalan részint hivatalosan megállapított,
illetőleg eskü által megerősített bizonyítványok sköszönőiratokattartalmaz.
Közvetlen bérmentes megrendelésekre,
a kiadó által ingyért és szintebérmeute1 sitve küldetik meg.
2337 (2-8)

Zenemüveket,

4—48 darabbal, melyek közt pompás
müvek harangjátékkal, (lob- és harangjátékkal, égshangzatokkal, mandurákkal, expressióval stb.

Jáiszé-szelenczéket

12—12 darabbal, továbbá necessoirek,
jszivartartók, scliwficzi házikók,
fényképészeti albumok, Íróeszközök, szivaretnik, dohány- és gynfaszelenczék, táncKolóbábok, dolgozóasztalkák mindé: ek zeneművei és
székeket — melyekre ha ráülnek ze
nélnek, — tisztelettel ajánl: Heller J.
II. Bern-ben. (Levelek bérmentve kéj retoek.)
E kellemes hangú s minden kedélyt
feldiritő műveknek, egy salonból vagy
betegágyról sem volna szabad hiányoznia. — Kijavítások elfogadtatnak.
Magától játszó villanyos-zongorák 10,000 frank.
2336 (2—3)

Tanító kerestetik.

Alulirt, egy (oklevéllel ellátott) taníPándon, a pilisi vasut-állomás mellett, tót keresek négy, — 7—13 éves gyermenéhai id, Szilassy György ur hagyatékából, keim mellé. — Fizetnék évenkint 3 60 ftot
f. évi decz. 2-án és következő napjain, 15 s ellátást.— Kiváoatom: hogy a vállalkozó
darab rendkivül vastag ép erős tölgyfa az elemi oktatásokra képes, — nőtlen, s
mintegy 25 hold erdő és ebben legalább katho ikus legyen, — németül necs*k jól
250 darab erős vastag tölgyfa, és több százra beszéljen, de e nyelvet tanítani is tudja. —
menő akáczfa, melyek kapufélfának, oszlo- A megkereső-levél alulirtnak M.-Berénybe
poknak is alkalmasak, készpénzfizetésmel-czimozendö.
lett eladandók. Költ Testen, nov. 18. 1867.
Kelt Kamutoa (puszta),nov. 18-áa 1867

2331(2—2)

Szilassy István,
hagyatéki gondnok.

2340(1)

Vetsey László,
urad kasznár.

A SZÜLÉKET ÉRDEKLŐ.

Hosszú időt igénybe vett szorgos tanulmányozásomnak sikerült a gilisztabetegségnek mely a gyermekek .-órából oly tömérdek áldozatot ad a sirnak, az általam feltalált
„Giliszta-csokoládémban" tökéletes gyógysíert állitni elő. Használati módja a szeletek göngyölén olvasható.
,
Kapható Pesten: Török József gyógytára ésA. Thallmayer és társa kereskedésében s ezenkívül számos bizonylatokat tartalmazó könyvecskémben jegyzett t. bizományosimnál. Ara egy dbnak 20 kr., nálam helyben 6 db. 'egy «• - Megrendelhető postas
utánvétellel az egész birodalomban. J £ r ( j c z e r \go&t
- k- gyógvsz- Tokatban.

Felbátorítva azon barátságos jóindulat által, melyet három éven át a Pachl János-féle zongoraüzlet vezetése alatt élvezni szerencsém volt, f. évi október hó elején
nőm Heckenast Karolina szül. Pacbl társaságában a fentebbi ezég alatt saját zonRoraraktart nyitottam Pesten, vaczt-utcza 1-sö szám alatt, 1-sö emelet ?-ik szám.
X bel- és külföld leghirnevesb gyárai zongora-termemben képviselve leendoek,
Nyilatkozat.
s törekedni fogok, hogy hangszereim kitűnősége Ivalamint a legolcsóbb _ árak által a
nagyérdemű közönség sokszorosan tapasztalt bizalmát ez uj vállalatomban is kiérdemelAlulirt cs. kir. birodalmi vegyész, támaszkodva a találmány pontos gyógyszeréjem g megőrizzem. Uj s átjátszott zongorák eladatnak, k.béreltetnek, becseréli étnek 8 szeti bonczolásának eredményére. Véleményét ezennel kinyilatkoztatja miszerint Kröczer
készpénzfizetés mellett megvásároltatnak; valamint hangszerelés s a kijavítások minden Ágoston tokai gyógyszerész ur által „Giliszía-csokoládé" név alatt feltalált és készínemei, melyekre nézve a legjobb erők állanak rendelkezésemre, - önzést elén előzékeny- tett giliszta ellenes szeletek erős hatásuk daczára is,az azt használók egásüségére nézve
séggel a legnagyobb készséggel elvállaltatnak s gyorsan teljesittetnek.
— a meghatározott adagon belől — hosszabb használat mellett is, minden tekintetben
teljesen ártalmatlanok. — Bécs, márcz. hó 15. 1867.
Kletzinsky
V. s. k.,
C8>
2255 (4—12)
k'r- birodalmi vegyész
2298(6 6)

_

Heckenast Gusztáv.

596

40-ik szám.

Dietrieh és Gottschlig

Nagybani
eladás.

Tizennegyedik évfolyam.

Részletbeni
eladás.

első pesti különleges

thea és rum-raktára
A „THEA NÖVÉNYHEZ"

Pest, belváros kigyótér, gróf Teleki-féle házban,
ajánlja mindennemű dunai és chinai-orosz-theával ellátott legnagyobb raktárát; finom
és legfinomabb minőségű fehér és barna Jamaica rumot, cognac és arrakot; finom franczia, belga és hollandi likőröket, spanyolbor és pezsgöborokat; franczia, schweiezi s
ausztriai chooholadét, valódi angol thea-süteményeket stb., azon biztosítás mellett: miszerint azon bizalmat, melyet eddig a nagyérdemű közönség részéről kiérdemelni szerencsés
volt, — a jövőre nézve is tántorithatlan szilárdsággal megőrizni főfeladata leend.

1 pint brasiliai rom ára üveggel együtt 1 forint.

Az áruezikkek tiszta Ízléséért jótállás biztosittatik, — mert a theák nincsenek kitéve a különféle fűszerek, sajt,
hering, petróleum stb. ártalmas kipárolgásainak, mint a csemegekereskedésekben.
Levélheti megrendelések, az áruezikkek értékével felérő összegig postai vagy vasúti utánvét mellett g y o r s a n és
p o n t o s a n eszközöltetnek. — Teljes árjegyzékek, kívánatra bérmentesítve küldetnek meg.
2302 (6-0)

KOHN PHILIPPE

Külső és titkos

dicséreteién iimert

betegségek és gyengeségeket,

ÓRA-ÜZLETE

katonai és polgári kórházakban sikerrel használt egyszerű módszerrel bámul.tos gyorsan és alaposan gyógyít Weisr
J. gyak. orvos és szülész, az itteni os.
kir. garnisonfékérházban kiszolgált
o»ztályorvos, minden alkalmatossággal
ugy a titoktartás, mint a gyógiczélokhoz jói beosztott rendelő-intézetében
Pest, kis mező-utoía 83. sz. 1. emelet,
bemenet a lépcsőn, naponkint reggeli
7 órától 1O-ig és délután 1 - 4 óráig.

Pesten, Dorottya-utcza 2. sz. a., háznégyszög, a
„magyar király" szállodával szemközt,

mint Patek, Phillppe és tár»a genfi hírneves dragyfírosok tanítványa

ajánlja kitűnő, jó és olcsó óráit gazdag választékban 2 évi jótállás mellett, az alábbi árjegyzék szerint:

Pezsgőbor

közvetlen Francziaországból behozva,
vámmentesitve, ládákban épalaczkjával
s feljebb a Champagne leghirnevesb
gyáraiból, u, m.
Noét &Chandon a Epernay crémant
rosé
* ft. 50 kr.
Napóleon grand vin a Ay crémant
rosé
2 ft. 50 kr.
A fentebbi fajokból Vj palaczkokban
1 ft. 50 kr.
A pénzösszeg beküldése vagy utánvét
mellett alulírottnál megrendelhető.
A pakolás ingyen. 20 pataozk vételnél 5% engedtetik.
2289 (7—50)

üyermek-vászonnemüek árjegyzéke
Pesten, váczi-uteza a „nagy Kristóf" mellett.
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Görgei.

Keresztelő készletek. Gyermek-kosarak és bölcsök.

Moll vagy tűllsubonykák és fökötőcskék, szalaggal ízletesen diszitve: 3, 4,
5 ftig. — Keresztelő készletek minden szinben, következőkből, u. m.: vánkos, zubonyka és fökötócske: 12, 15, 20, 25, 30, 40 ftig és fölebb; paplannal együtt: 20, 25,
30, 40, 50-60 ftig és fölebb. — t gyermek-kosár kibélelve és feldíszítve: 22, 26,
30—36 ftig és fölebb. — 1 vas bölcsé kibélelve függöny nyel együtt: 36, 45, 60—80
ftig és fólebb.

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

Függönyök és bntor-védkendök.

Angol csipke-függöny — két ssáinyas — egy ablakra: 6 ft. 75 kr ,8,10,12—14 ftig
fölebb. — Angol csipke bútor-védkendők, darabja: 30, 40, 60, 60 80 krig és fölebb.

meglepő szép s legnjabb
A magyar költészet Himzetek, csipke, fehérnemflek,
szerinti tárgyak,

divat

részint érkeztek, részint naponk-nt érkeznek, s a legolcsóbbtól a legfinomabbig lehető
legjutányoiabb árakon kaphatók.
Gyász-cíikkek CrSpe-ből vagy csipkéből u. m.: chemisette-ek, gallér és kézaz ősidőktől Kisfaludy Sándorig.
elők, fátyolok, zuáv-ingek, főkötók — valamint
Irta
Csipkekendők, Rotonde-ok, s köpenyek nagy választékban feltűnő olToldy Ferencz.
csó árakon.
Második; javított kiadás, egy kötetben.
Az elősoroltakon kivül szolgálbatok még minden a szakmámba tartozó czikkekkel.
Asbóth Lajos.
Pontos kiszolgálást ígérve, kérem Nagysádat örvendeztessen meg becses rendelFüggelék: Észrevételek Görgei „Gazdátlan t'zimképes kiadás. (XVI. és 475 lap).
Fűzve
2 ft. ményeivel, s maradok mély tisztelettel alázatos szolgája
m<iiwía.£*U 1?
leveleire."
Diszkötésben
3 ..
2276 (1)
illaSCU * .
Nagy 8-rét, (82 lap), 4 0 kr.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-utcza 4-dík szám alatt).

*
Czáfolat Asserman honvédezredes és
miniszteri titkár védiratára.
Irta

története

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre h ft.
Csnpan Vasárnapi Újság: Égés? évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft.
Hirdetési dijak, a Vasárnapi l*J»«g és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasibzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
ígtatáenál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzsile Nro. 9. — Bélyeg-dy külön
minden igtatás után 30 ujkr.

Ezüithenger<5rák4 kőre 10 ft. | Arany remontoir-órák hölgyeknek
rugóm 12
85, 90, 110, 120, 1S5 ft.
finom arany foglílv. 14 „
„ horgony-órák 15 kőr« . . 36 „
Férfiak és hölgyek részére külön
Ezü»t hengeróra kettői födéllel . 15 „
„
„
arany födéllel 45 „ bemenet és külön várszoba.
„
„
kristály üveggel . 16 ,, „ horgsny «avonett-órák
. 58,60 „
Díjjal ellátott levelekre leggyorsab„
horgonyóra 15 kőre . . . 16
„
„
„
aracy
ban
válasz, ég kívánatra gyógyszerről is
„
„
kettős födéllel . 18
fedéllel . . . 65, 70, 80, 96 „
Alexander Flocb,
„ finom, ezüstben nehéz 20, 22, 24
„ remontoir, sav. órák aranygondoskodik.
2314 (3 -12)
in Wien, Ober-Döbling Nr. 28.
„
angol horgony-órák, kristály
ban nehéz és aranr födélüvegei . . . 20, 22, 24, 26
lel . . . 110, 120, 145, 175 „
„ reniontoir-órák 26, 30, S6 és 40 Inga-órák, 8 napockinti felhúzásra
j
16, 20, 22. 24 „
.?-a* számú arany órák;
Arany órák hölgyek uzámára 4—8
j „ óráé* félóránkinti ütéssel 28,30,32 .,
kőre,
25, 30, 86
,,
„ „ negyedóránkinti ütésSay. arany órák hölgyeknek 8
|
sel
48, 50, 56 „
kőre
40, 42, 45
! Havi regulatorok
30—32 „
Arany horgony-órák 15 kőre 50, 55, 60
Ébresztők 5 ft., órával . . .
7„
Vidéki megrendelések a pénzöiszeg előleges beküldése ragy mtánvét mellett, gyorsan éi pontosin teljesittetnek.
Nyitott gyermek-ingek: 90 kr., 1 ft., 1 ft. 20 kr , 1 ft. 75 kr., 2 ftig s fölebb. —
Órák cserében is elfogadtatnak.
Nyitott gyermek-ingek valódi batisztból legelső használatra: 2ft. 50kr.,3ft. 20 kr. 4 ftig.
Kijavítások, saját szerkezetű szerszámok éj gépek segítségével, Genf, — HossBU vánkosok vászon- vagy perkálból: 3 ft. 75 kr., 4ft. 50 kr., 6,8—12ftig. — IIoszés Paris leghirneve«b óragyárakban 6 éven át szerzett tapasztalatok alapján szu vánkosok p : quét bői: 5, 6,7—8 ftig. — Kis vánkosok: 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr.,
1 évi jótállás mellett, a legjobban eszközöltetnek s olcsóért számittatnak.
3—4 ftig. — Paptanlepedök: 3 ft. 75 kr., 4 ft. 75 kr., 6, 8-10 ftig.— Alsólepedök:
Órák, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek.
2300 (10 — 12) 1 ft. 90 kr., 2 ft. 40 krig. — Kádkendók: 2 ft. 50 kr., 2 ft. 90 krig. — Pólya vászonból: 65, 75, 80 krig; viaszos tafotából: 65, 70 krig; flanellból kivarrva: 1 ft., 1 ft. 20
krig. — Piqnét-takarók: 1 ft. 50 kr., 2, 8, 4—5 ftig — Vászon-fökötöcskék: 42,
O
•o
KJ
x N ^o & a
65—80 krig. — Háromxzegletes kendocskék: 40, 50, 60—80 krig. — Szajjkendöcs"S £
:
!
^"2
50 ° iS » r- .5 "Tt M
55
kék: 25, 30 kr. — Fiirdó-köpenykék : 2 ft. 50 kr., 3 ft. — Szorítok, szélesség és hoszo
2 ! «2
szuságszerint: 25, 35, 50 krig. — Sznkálkák: piquét-ből vagy viaszos tafotából: 32,
O
45, 60 krig. — Pólyasznlag, fehér vagy színes: 70, 80, 90 krig. — Béllelt derekalj:
9S
2 ft. 10 kr. — Öltöztetö-vánkos: 1 lt. 60 kr., 2 ft. 10 kr. — Lószor-vánkos, nan•a
Ni
quin burkolattal: 3 ft., 3 ft. 50 kr. — Selyem paplankák minden szinben: 8—10 ftig
00
a*
és fölebb. — Szőtt zabonykák: 50, 60, 70, 80 krig; kötöttek: 90 kr., 1 ft. 20 kr., 1 ft.
50 kr., 1 ft. 75 krig. — Zubonykák én fökötócskék, kötve: horgolva vagy hálózva,
«
együtt: 1 ft. 60 kr., 2 ft., 2 ít. 75 kr., 3 ft. 50 krig; szalaggal díszítve: 2 ft., 2 ft. 50
15 *O
kr., 3 - 4 ftig.

1 I ÍJ

Pest, deczember 8-án 1867.

Garibaldi
Az olasz egység eszméje s az olasz függetlenségi harcz története válhatlanul össze
van fűzve a Garibaldi névvel. Az újkor
Cincinnatusa, mint önzetlenségeért s igénytelenségeért méltán nevezik, oly nevet vívott
ki magának e küzdelemben, mely csak akkor
fog elenyészni, ha az olasz név és olasz
nemzet kitörültetnék a történelem emlékéből.
Az olasz dráma azon felvonásában,mely
csak a minap játszatott le (hogy nem az
utolsó, tudjuk, dej vájjon az utolsó elötti-e,
azt nehéz volna eldönteni),
Garibaldi József, az apa mellett kétfia:Menotti és Ricciotti is nevezetes szerepet játszott; s kivált az első, ki
midőn atyját a kényszerűség
leszorította a küzdtérröl, a
vezető szerepét foglalta el
egy ideig.
Garibaldi Menotti, kinek
arczképét mutatjuk be ma,
1840. szeptember 16-án született, s igy most mintegy 27
éves; az ifjúság és férfikor
határvonalán áll. Azon fiák
közé tartozik, kik atyjok eszméit hagyományosan öröklik :
képesek-e valósitani azokat?
a jövendő kérdése, melyet a
hagyományokkal kifizetni nem
lehet, mert az megfelelő képességeket is követel. Elég,
hogy az ifjú Menotti már
fiatal korában számos jelét
adta, hogy rajongó lelkesedéssel s egyszersmind férfias
erélylyel csüng azon eszméken, melyeket atyja képvisel.
Alig várhatta az idötésalkalmat, hogy atyja oldalán ő is
karddal szolgálhassa hazája s
a szabadság ügyét.
Ez időpont s vele a kívánt
alkalom korán elkövetkezett.
Részvéte már az Aspromontenál szerencsétlen véget ért vállalatban (1862)
s azon, bár szintén meghiúsult szándéka,
hogy a lengyel fölkelők közé álljon (1864),
semmi kétséget nem hagynak fenn demokrata érzülete iránt.
Olvasóink megengedik, hogy rövid visz-

Menotti.

szapillantást vethessünk, bár előttök valószínűleg jól ismert dolgokra.
Az olasz szabadság — s mi azzal még
most is s mindaddig, mig egészen kivíva
nem lesz, egyet jelent, — az olasz egység
harczkiáltása, mely évek hosszú során át
csak elfojtva hangozhatott a keblekben,
1859. május 3-án a franczia harczi manifestum által nyilt s úgyszólván európai, nemzetközi szentesítést nyert. A villafrancai
fegyverszünet s a zürichi béke bevégzé a
nagy cselek vény első, zajos felvonását;
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GARIBALDI MENOTTI.

semmi sem volt befejezve, s azért tudni való
volt, hogy ennyiben végmegállapodás nem
történhetik, de nagy eredmények voltak
kivíva. Lombardia a piemonti koronára esett
vissza, mely ettől fogva az eszmeileg már
megalkotott egységes olasz királyság jelve

lön; s Savoya és Nizza átengedése fejében
Francziaország megengedte, hogy a toscanais
modenai és parmai fejedelmek elüzessenek területök ugyanazon olasz koronához csa
toltassik; valamint az egyházi állam alkatrészeit tevő Bologna és Romagna is.
A következő évben még nagyobb horderejű vívmány következett. Nápoly és Sziczilia, a gyűlöletes bourbon-ági király
elűzésével, visszaszereztetett Olaszom ágn ak,
mely ez által a félsziget túlnyomó nagy
részén lön önmaga urává. E vívmány egészen
azonosulva van Garibaldi nevével; a Két-Sziezilia király-'
ságát ő szerezte meg Viktor
Emánuelnek. S ezzel, nem lehet tagadni, oly érdemet szerzett magának nemcsak az olasz
nemzet, hanem az olasz királyi
trón irányában is, melyet el"x
feledni soha sem lehet.
A nemzeti szellem e tény
^ .
által, lehet gondolni, mily
roppant erősbülést nyert; s a
teljes egység utáni törekvés
mily hatalmas és mennyire
igazolt lön, nem szükség fejtegetni. Az olasz parlament hű
kinyomata volt e radikál nemzeti szellemnek. S 1861-ben
Olaszország képviselő-testülete kimondotta, hogy az egyesülésnek többé semmi sem
állhat útjában, vagy —a mi
ezzel egy: hogy Olaszország
fővárosa Róma.
Rómát, 1849 óta franczia
helyőrség tartotta megszállva.
A parlament említett nyilatkozata, nemcsak az olasz egység s függetlenség elsőrendű
segédének: a franczia politikának, hanem egyszersmind
egy európai fontosságú ténynek, a pápa világi hatalmának
is frontot vetett. A tények
hatalma, egy ideig legalább,
még az eszmék ellenében is erős. S bár az,
hogy Olaszország fővárosa Róma legyen,
már csak idő kérdése lehetett, az említett
tények egyelőre még sem ignorálhatóknak,
sem elhárithatóknak nem látszottak. S az
imént megerősült és még alig megszilárdult

