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ZSEBKENDŐKET
vászonból, tucz. 5.50 krtól 15 ftig.
batisztból „ 6.75 „ 30 „
színes darabja 1.15 „ 2.51 krig.

Ajánl 2261(7-8)

TÍJRSCH F.
Pesten, váczi-utcza a „nagy Kristóf"

meliett.

Régi pénzeket
és mindennemű régiséget, drágakövet,
lovagló és nyeregszerszámokat ló taka-
rókkal együtt, arany, ezüst és drága-
kövekkel kirakva, továbbá gyöngyöt,
szlneskövet, aranyat, ezüstöt, ásványo-

kat vesz és cserél a legmagasb áron.

Régiségek és természetiek
irodája,

Pesten, Dorottya-utcza a Lloyd épü-
letben, 14. ez. a.,

hol egy nagy választékú raktár mindennemű
régiségek, rég! pénzek, gombok, övek
és mentekotokból a legolcsóbb áron, ugy-
izintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak, nadarbörök, tojások,
t szemüvegek is találhatók. 2826 (2 -4)

Kertész és Eiscrt Pesten
Dorottya-utcza 2. sz., a „magyar király" czimü szállodával szemközt,

ajánlják a közeledő

karácsoni és újévi idény
tekintetébúi dús tartalma diszmúáru-raktáruktt.

A külíoldön személyesen eszköílött vásárlásaink lehetségessé tevék ez idei karácson!'
kiálütáHainkat oly gazdagon felszerelhetni, hogy gyakorlati olcsó, ugy mint finom, a legkö-
vetelóbb Ízlésnek megfelelő tárgyakban egyiránt remélünk minden igényeknek megfelelhetni.
Dús választékban találhatók nálunk meglepő kisr bbnemfl újdonságok a pipere-, dolgozó*
és iroasital számára; nagyobb, a bntorzat kiegészítő részeit képezó tárgyat, bál- és
pipererzikkek, ékszerek, dobányzoszerek, s a háztartás szakmájába vágó czélszerfl
ajándékok. Hasonló figyelemmel viseltetünk kitünö fegyvereit, vadász-, lovagló- és
utazó rzikkek megszerzése iránt, s különösen ajánljuk

legujabb és sokféle gyermekjátékainkat.
A legolesóbbra szabott ár minden egyen darabon szemlélhető.
Kimerítő czikkebrozatokkal, melyek minden kornak megfelelő ajándékokat tartalmú-

nak, szívesen szolgálunk.
írásbeli megrendeléseket, az ünnepek előtti nagy elfoglaltság miatt, idejekorán ké-

rünk megtenni. 2366 (2—5)

(iiiggenbergcr Gyula
DISZMÜÁRUS

(Pesten, Doroííya-uícza 5. sz. a.)

a karácsoni ünnepek alkalmából
ajánlja

gazdagon ellátott és a diszműipar terén eddigelé
felmerült ízléses áruk raktárát, nevezetesen: fa,
érez és börncmüek, utazó, vadász, kényelmi és
pipereszerek; sétabotok, albumok, iró és női
munka asztalbeli eszközök stb.

Csak most érkezvén haza Parisból, reméllem,
hogy a franczia fővárosban személyesen tett válasz-
tásaim a n. é. közönség tetszésével találkozni fognak.

W Levélben megbízások gyorsan és pon-
tosan teljesitteínek. 2359 (1—4)

Biztos és gyors megölése

patkányok s egereknek,
egy ca. kir. kiz. izab. patkány- és egér-irtó-szerrel

gy erty a-alakb an.
Egy darab ára 50 kr. a. é.

Valddilag kapható Pesten: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái,király-uteza
7-ik sz. — Beazterczebányán: Göllner H. — Brassóban: Gyertyánffy és fiai —
Csáktornyán : Kárász A. — Eperjesen: Zsembery J. — Eszéken: Deszáthy Ist-
ván — Győrött: LehnerF. — Jassenovában: Dedo/its J. — Kassán: NovellyA.
— Keszttíflyea : Wünsch F. — Kolozsvárit: Wolí J. — Logoson: Kronetter J
— N.-Becskereken: Nedelkoviis. — Orosházán: Gabovits Demeter. — Pápán:
Bermüller. — Poisjnybna: Scherz Fülöp.— Soborslnban: Franké A. —Sopron-
ban: Pachhofer L. — Segesvárt: Teutsch J. B. ~ Tisza-Ujlakon: Roth Ign.
— Újvidéken: Schreiber F. — Varasdon: Dr. Halter A. -- Verócién: Bész
J. K. uraknál. 2291(5-6)

Évenkint 4 húzás.
Legközelebbi húzás

január 2 kán. Credit-sorsjegyek Főnyeremény
*OO,OOOft.Legki-

t sebb nyerem. 165ft.
E kedvelt sorsjegyek, általam készpénzfizetés mellett adatnak el napi árfolyam szerint

részletfizetésekre, egy 10 frankos majlandi sorsjegy ingyen hozzáadásával, u. m.
35 havonkintt részletfizetésre 5 ft. — kr.
28

18 havonkinti részletfizetésre 8 ft. 50 kr
vagy 12 „ „ 12 „ 50 „

Credit-sorsjegyre 3 forint 50 krajczár és bélyeg-
lij 50

S darab IS ft. 50 kr., 10 darab csak 36 ft.

Mailandi eredeti sorsjegyek 6 fljával, £ £ & ; íoftfo
frank, első húzás folyó ( V i deczember 16-án.

!#•" Társasjátékok: "WR
évnegyedenkint 4 ft.jáva! 20 darab minden ausztriai sorsjegyre, egy 35 fo-
rintos badeni sorsjegy hozzáadásával, 25 réazletbefizetéssul, magjegyzeadő:
hogy a befizetett pénz nem vész el

fgtT" Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljeeittetnek

KÁROLY JÓZSEF, 5

pénzváltó-irodája Pesten, harniinczad-utcza, 3-dik szám alatt.

', *mS*
1

'< ^*>S
\ & "

: 'O

: ^ *
k

B
<S

sOJ

s
o

ín
i2
*-« (^

ll
s

•
»«u •:

" O •;
^ • !

t- '

J = :
•-S ':

ISi

•

a©

S §

B T3 M ^

•'8

Olajfestéknyomatn nagy és kis

KÉPES KALENDÁRIOM,
az istis-ik évre,

m a g y a r é s 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 múlt évben 15,000
példány kelt el.

Ara egy nagy képes kalendáriumnak - 5 0 kr..
,, ,, olajfestéknyomatu kis képes kalendár iumnak . . . . 2 5 ,,

E naptárak béltartalma, az irodalom leghirnevesb KorypbHusai által van szer-
kesztve. Tartalmaz sok szép illu§tracziókat a koronázási ünnepélyről. Ó Felsége
a királyné, Benst és Miksa császár arctképeivel s a mexikói katastropha leirá-
sával, ezenkívül jeleneteket a honvédéletb3l,s a m ^ y a r honvéd tábornokok arcé-
képeit; továbbá a kir. magyar minisztériumok, azok osztályai, kihallgatás) napok
s órák teljes útmutatóját. Pompís kiállításban, kapható f. évi nov. 1-tól kezdve minden
könyvárusnál, s alulirt kiadó-tulajdonos

2327(5-8) ZSÍROS ISTVÁN,
kir. szab. kártyagyárosnál Pesten, 2 szerecaen-utez* 1-ső sz. alatt,

gpar Ajánlja továbbá Whist és magyar dupla kártyák legujabb kiadványait,
Ó Fehégelk s a miniszterek jól talált arczképeivel.

Kiairf-fnlaidonoa Heekenast Guszia*. - Nyomatott sajiH nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Pest, deczember 22-én 1867.

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

M P Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
gtatásnal csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Uppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollz«ile Nro. 9. — Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 njkr.

Lapunk jelen évfolyamát II. Rákóczi Perencz
arczképével kezdettük meg: csatoljuk ehhez most
a magyar szabadságnak szintoly kitűnő hősét,
Rákóczi leghivebb hive,' legbensőbb barátja —
Székesi gróf Bercsényi Miklósét. A kuruez hadak
hires fővezére előkelő, erdélyi eredetű nemzetség-
ből származott. Nagyapja, Imre szakadt ki a Szé-
kelyföldről, s mint Nógrádvár kapitánya báróvá,
ennek fia pedig, I. Miklós, bányavidéki tábornok,
gróffá lőn.

Ez I. Miklósnak fia vala I I . Miklós, kinek
arczképét itt veszik olvasóink. Született 1664-ben.
Gondos nevelését a nagyszombati egyetemen, majd
Bécsben fejezé be; azután hg. Eszterházy Pál
nádor udvarába adatott atyja által, hol ifjúsága
néhány évét tölté.

Hadi pályáját korán megkezdé,
atyja és a nádor oldalánál, kivel a
budai ostromokban részt vett. A
lángeszü ifjú csakhamar kitünteté
rendkívüli tehetségeit és apjától,
öregapjától öröklött vitézségét, —
ugy hogy Bádeni Lajos és Savoyai
Eugen akkori nagyhírű fővezérek
alatt a rendes hadseregben szolgál-
ván, a török elleni győzelmes had-
járatokban, 1692-ben már mint ma-
gyar királyi huszárezredessel, s Sze-
gedvára főkapitányával találkozunk
vele, a magasabb hadvezéri tulajdon-
ságokat nagy mestereitől jelesül el-
tanult fiatal férfival, ki már ekkor ^
egyszersmind aranysarkantyús vitéz,
cs. k. tanácsos és kamarás is volt.

Atyjától dús vagyon szállott reá:
a brunóczi és temetvényi uradalmak
Nyitravármegyében; ezekhez őszerzé
mint szegedi kapitány Hód-Mező-
Vásárhelyt és Makót, első nejével
pedig — ki a Homonnai gróf Dru-
geth-ek egyik végivadéka vala — a
roppant terjedelmű ungvári uradal-
mat kapta, mire I. Leopoldtól az
ungvármegyei örökös főispánságot
is elnyeré. így lőn egyikévé az or-
szág leggazdagabb, legtekintélye-
sebb főurainak.

Első neje — kitől László fia és
Zsuzsa leánya maradtak — csakha-
mar elhala, és Bercsényi másodszor
gr. Csáky Krisztinát, gr. Drasskovich
országbiró, s előbb Erdődy bán öz-
vegyét, ez igen művelt, de rang- és
pompakedvelő nagyúri hölgyet vette nőül. Udva-
rát vele hol brunóczi kastélyában, hol temetvényi
várában, de leginkább Ungvárit tartotta. Ide vo-
nult ugyanis félre, midőn törhetetlen magyar lelke,
nemzetének soknemü zaklattatását, a sok törvény-
szegést, a bécsi udvar kényét, az országnak az
idegen katonaság általi nyomorgattatását stb.
többé nem tűrhetve, még a karlóczi béke megkö-

G r ó f B e r c s é n y i M i k l ó s .
tése előtt odahagyá a kormányi és katonai körö-
ket. A magyarnak onnét üdvöt többé nem remény-
lett; a keserűség poharát csordultig teltnek érzé,
— s szilaj lelkében merész terveket kezde forralni.

Ungvárral, az ifjú II . Rákóczi Ferencz kedves
lakóvára, Munkács szomszédos; a két nagy ma-
gyar gyakran találkozott. Ekkor fejlett ki sírig-
tartó, benső barátságuk. És Bercsényi felkölté a
nemesszivü ifjú fejedelem tűzlelkében ama szent
eszméket, — a melyeknek mindaketten apostolai,
s fájdalom, hogy martyrjai is lőnek.

Felső-Magyarország jobb érzelmű nemessé-
gének — a kik Rákóczitól, Bercsényitől remélek
a haza ügye jobbra fordulását — gyülhelye volt
ekkor Munkács és Ungvár. Ez utóbbi akkor élé

G R Ó F B E R C S É N Y I M I K L Ó S .

fénynapjait; pezsgett benne az élet. Valódi nagy-
úri lak volt, pazarfénynyel bútorozva; még az
ajtókat is selyem függönyök, a padlatot óriási
keleti szőnyegek fedték. A nagy ebédlő-palota fa-
lait 36 régi magyar király és vezér képei disziték; a
többi termekben is szép olajfestmények és rézmet-
szetek, melyeknek száma a várban 6—700-ra
ment. Bercsényi saját szobájában szép könyvtár

is volt, a legválogatottabb hazai és külföldi köny-
vekkel; ott voltak az akkori leghíresebb hadtudo-
mányi, politikai, diplomatikai, államismei, ország-
lászati, történeti és természettudományi munkák,
valamint a latin klasszikusok. Bercsényi lángfel-
fogásu szellemét ily olvasmányokkal szerette ter-
mékenyíteni, Volt a várban külön vegyészeti mű-
terme is; továbbá fegyver- és régiségtárai, s a
vár alatt disz- és vadaskertjei stb. Ezt csak köz-
benvetőleg emiitjük itt; ki mind erről, mind Ber-
csényiről — a magyar történelem e kétségkívül
egyik legérdekesebb alakjáról — bővebben akar
olvasni: ajánljuk figyelmébe a „Rákóczi- Tár" II-ik
kötetét, mely az ő Károlyihoz irt levelezését tar-
talmazza, s melyhez Bercsényi jellemzéséről, is-

mertetéséről terjedelmes bevezetést
irtunk.

1701-ben az Európát lángba
boritni készülő spanyol örökösödési
háború kitörvén: Bercsényi eljött-
nek hivé az alkalmat, nemzete mind
nyomasztóbbá lett sorsán enyhí-
teni. Tanácsára Rákóczi alkudozá-
sokat kezdett XlV-ik Lajos franczia
királylyal, a régi bujdosó magyarok-
nak is, és Tökölyinek egykori párt-
fogójával. Azonban, mint tudjuk,
Longueval a bécsi udvarnak fölfedó
a titkot, — és Rákóczi april 18-án
éjjel elfogatott. Rabságra vettettek
a Vayak, Szirmay és Okolicsányi is.
Csak a fő ügyrészes: Bercsényi me-
nekült szerencsésen. Ő ugyanis 1701.
aprilban brunóczi kastélyában időz-
vén, hirül vette Rákóczinak s tár-
sainak elfogatását, s megtudván,
hogy Uhlefeld vasasnémetjei az ő
elfogására közelednek, hirtelenül
Lengyelországba illant.

Itt II . Ágcst király — ki mint
1696-ban Magyarországonatörök el-
leni hadak fővezére, bizonyosan jól
ismeré a grófot — szívesen látta őt,
terjedelmes jószágot adományozott
neki, sőt Du Héron franczia követ
unszolásaira nem vala idegen, XIV.
Lajossal szövetségben, Leopold el-
len fegyvert fogni, s e végből fölhívta
Bercsényit terveinek előterjeszté-
sére. De a királynak Leopold zsold-
jában álló első minisztere Beichling,
ellene volt a franczia szövetség-
nek, s Bercsényit a császár követe

Strattmann kezébe akarta keriteni. Midőn a
gróf, Beichling megbízásából Teetakowba utazott
volna diplomatiai értekezésre: a petrikowi erdő-
ben hintaját Strattmann lovas csapata rohan á
meg; azonban a vitéz magyar keresztülvágta ma-
gát a bérhad sorain, s a sűrűbe és azon keresztül
egy szomszéd faluba menekült, melynek papja
álöltönyt adott neki. így jutott ismét Varsóba, a.
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követ oltalma alá. Ifi találkozott aztán
Rákóczival, ki német-újhelyi börtönében Ber-
csényinek I^engyelországba menekülését hitvesé-
től megtudván, nov. 7-kén éjjel szerencsésen ki-
szökiitt tömlöczéből, s szintén Ijengyelország felé
tartott.

líákóezi és Bercsényi, míg Du Héron a fran-
czia királytól ügyöknek támogatására határozot-
tabb utasítást nyerhetne: oilahngyván Varsót,
eleintén Bercsényi lelkes barátja Mecsinszky szta-
roszta minski kastélyában, majd Rákóczinak a
Bálhorv-ágon rokona, Siniawsky hg. belzi pala-
tínusnál tartózkodtak. Kéz alatt Du Héron foly-
vást segíté őket, ki által XIV. Lajos Rákóczinak
12, Bercsényinek 8 ezer livre-nj i évdijt rendelt.
Midőn |>edig Du Héronnak Varsóból távoznia
kellett: rnarquis de Bonac, danczkai 'ranczia ügy-
vivő által maradt a két magyar bujdosó összeköt-
tetésben a versaillesi udvarral.

1703 elején az elégületlenség a zaklatott
hazában tetőpontját érte. A katonai adó-execu-
tiók miatt a nép már-már forrongani, 8 az erősza-
kos hadfogdosás elől — különösen a felső-tiszai
vidéken — az erdőkre menekülni kezdett. Ott
összecsoportozván, követeket, küldöttének Rákó-
czihoz , Bercsényihez, könyörögve: jöjjenek be,
hozzanak zászlókat, ők készek a/, utolíó csepp
vérig velők harczolni a szabadságért, a zsarno-
koskodó, gyűlölt németek ellen. K követeket a
bujdosók Siniawskynuk breznai várában fogadták,
s visszaküldték velők Bercsényi npródját: járja
be különösen Munkács és Ungvár környékét, s
szemmel látván a dolgokat, térjen vissza. Az
apródot a nép nagy lelkesedéssel fogadta min-
denütt, szabadítóik küldöttjét üdvözölvén benne,
s csak a zászlók beküldését és a két úr jövetelét
sürgetek folyvást.

Es a szabadság zászlóit Rákóczi és Bercsé-
nyi, május 12 kén Brezna várában kelt harezra
szólitó manifestum kiséretében be is küldöttek a
hazába, biztositván híveiket, hogy Lengyelország-
ban fogadott hadakkal rövid nap múlva magok is
bejőnek. Bercsényi most a franczia segélyt sürge-
tendő: személyesen D.mezkába utazott Bonac-hoz ;
Rákóczi pedig június 16-kán, némi lengyel foga-
dott hadakkal átlépé a határt, a Munkács felé nyo-
mult. Az erdőkben táborozó nép leirhatlan öröm-
rivalgás közt fogadá szeretett urát. Rákóczi élőkre
állott; azonban első csatáját, Munkács városában
elveszte, s rendeden és fegyvertelen hada Monte-
cuccoli vasasai által ismét felnyomatott a hegyek
közé.

Ekkor érkezett a Danczkából megtérő Ber-
csényi, Lengyelországban fogadott hat század jól
fölszerelt dragonyossal s egyéb haddal, pénzt is
hozván a franczia követtől hadak fizetésére, és
ígéreteket XIV. Lajostól a háború költségeire
küldendő rendes segélypénz felől. Képzelhető
mily örömöt okozott Bercsényi ilyetén érkezése a
levert kis csapat közt, mely önbizalmát, lelkese-
dését visszanyerve, s folyvást új meg új csatlako-
zókkal szaporodva : ismét előnyomult. Rákóczi és
Bercsényi Tisza-Becsnél győztek, s az átmenetelt
kierőszakolák. Erre alföldről, felföldről — min-
denünnen csakúgy özönlött táborukba a fegyvert
fogott elégületlenck serege. A forradalom óriási
hamarsággal oivzágos dimensiót vőn. Mig Rákó-
czi hadait Debreczennél szervezé: Bercsényi
Nagy-Várad Olaszi nevű külvárosát rohanta meg,
s ennek ellenséges rácz lakosait kardélre hányatá.
Ez által a Várad környéki magyarság felszabadul-
ván: újból 3000 emberrel, valóságos katonákkal,
szaporodott Rákóczi tábora.-

De nem kisérhetjük sorra az eseményeket;
csak főbb vonalaiban vázoljuk Bercsényi működé-
sét. Mig Rákóczi tovább is az alföldön, Káli:';,
Szatmár, Tokaj körül csatázott: addig Bercsényi
s a szintén hozv.ájok csatlakozott Károlyi, a hadak
egy részével az lpolyig és Garamig nyomultak
előre, s miután nov. *15-kén a császári hadat Zó-
lyom előtt megverték, hatalmukba kerülének a
bányavárosok ; majd eg<;

sz Po?gonyig, Szakolczáig
elfoglalták az országot, még a z 1703-ik év vége
előtt; a következő év első napjaiban pedig Káro-
lyi átkelvén a Dunán, a tnl lévő részt is meg-
hóditá.

1704. január 21-kére Bercsényi i8 átment a
Dunán, Libény-Sz.-Miklósra, hol Leopold béke-
követét. Széchenyi Pál kalocsai érseket fogadta.
S miután itt kijelenték, hogy a bécsi kormány
szava megtaitásában egyátalában nem bizhatván,
idegen hatalmak garantiája nélkül nem alkusznak:
az értekezlet egyelőre szétoszlott. Bercsényi azon-
-b«Bft-Csallóközbe szália,ahonnét 500 huszárt küld
v&Ja Pozsony alá. neje fogadására, kit a császáriak
— férje menekülése óti — Bécsben fogva tartot-

tak, s most szabadon bocsátanak, oly reményben,
hogy urát tán elvonhatják Rákóczitól.

Leopold mindinkább szorongattatva: leküz-
dötte gőgjét, s elfogadta a magyarokkal való
békealkudoz isokra nézve Anglia és a belga stá-
tusok közbenjárását. így kezdődtek meg az érte-
kezletek újra, inárcziiiá végén Gyöngyösön, a hova
elutazott Bercsényi is; de az alkudozások a bécsi
udvar csalárdsága miatt csakhamar felbo-nolvárt,
visszatért hadseregéhez, s april 4-kén érkezett
Nagy-Szombatba, honnan azonban őt Heister
május elején Szeredig visszanyomta. Május foly-
tán az Alsó-Garamnál táborozott, s Újvárt zára
körül Bercsényi; majd hirt vevén, hogy Ritschan
tábornok Morvából betört: egyesítő erejét Ká-
rolyiéval, előrenyomult, s mig lovassága arczul
támadta meg Ritschant, Ocskayt a szomolyáni
szorosokban az ellenség háta mögé küldte. Az üt-
közet így a magyarok teljes győzelmével végződék.
Ritschan serege egészen tönkre tétetett; tábor-
szereit, ágyúit mind elnyerték, magát megsebe-
sítve, 400-ad magával elfogták. Több mint 4000
német holtteste födte a csatatért, s a futókat az
erdőkben a hegyi lakók verték agyon.

Nagy-Szombat újra kaput tárt, hol Bercsényi
a szomolyáni diadalért június 2-kán ünnepélyes
hála-istenitiszteletet tartatott. Azután a Csalló-
közbe ment át, a Duna réveit megszemlélendő.
Július elején pedig az erős Bajmóczvárát vette
kézhez. Azután Trencsényt bombáztatta; aug.
13-án, a midőn már Trencsény kaput tárt volt,
Morvából ismét becsipott a német; de Bercsényi,
noha tú'erő ellen kellé küzdenie, személyesen
vivén az elleniégre lovasságát, többszörös roham
s kemény harcz után visszaverte. E csatiban
lovát alóla lőtték el.

Ezután Nyitra várát vévé meg, hol őt aug.
2y-kén találjuk, mig seregei Morvát barangolták.
Eközben a békealkudozások szeptemberbenGyön-
gyösön megújultak, majd a fejedelem által Sel-
meczre tétettek által, hol október folytán Nagy-
B,rittannia és Belgium követeinek részvéte mel-
lett nagy ünnepélyességgel folvtannk. Magyar
részről Rákóczi megbízásából Bercsényi Miklós
„országunk és hadseregünk fővezére" vezette az
értekezleteket; császári részről b. Seilern titkos
tanácsos volt a fó. Jelen valának már — Rákóczi
mellett — az erdélyiek is. A fegyverszüneti pon-
tokon elvégre is nem tudtak megegyezni, és inert
Heister Dunántúl hite-szegve s embertelenül
járt el: nov. l-jén a felháborított magyarok félbc-
szakíták az értekezletet; s mig Bercsényi Szakol-
czáig előnyotnulva, hadaival Heister dúlásaiért
Ausztriát, Morvát naponként pusztította,— maga
a fejedelem ostrom alá foga, s nov. 16-kán szeren-
csésen el is foglalta az akkor igen erős Érsek-
Újvárt. Majd Lipótvárát bombáztatta, Bercsényi
által a határok felől folyvást fedeztetve. Heister
minden erejét összeszedte, s már november 28-án
Gajáron, Pozsony fölött állott: de Bercsényi csa-
patai által folyvást háborgattatva, meg átnyoma-
tott a Morván, Marcheck és Tirubach tájára.
Decz. 20-ka körül azonban, néhány lovas ezreddel
s dán hadakkal erősbülvc, újra áttört a magyar
határon. Bercsényi négy napig tartóztatta őt,
decz. 24-kén pedig megüzené Rákóczinak, hogy
elhatározd, döntő ütközetre a Nagy-Szombat
előtti térségre szállani lovasságával, a hová más-
nap hajnalban Rákóczi is sietett. Egyesültek, s
karácsony napján együtt vivták a nagy-szombati
harezot, melyben Rákóczi a közepet, Bercsényi
a jobb-, Eszterházy Antal a balszárnyat vezérlé.
Tudjuk, hogy ez ütközet a császáriaknak tiz
annyi emberkárba került, mint a vitézül harczolt
kuruezoknak, kik egész zászlóaljakat apritottak
össze, — azonban egy szökevény németekből ala-
kult kuruez zászlóalj a harcz folyamában árulóul

' átszökvén, s az átszökése folytán támadt hézag a
harezrendben zavart okozván: vissza kellé vo-
nulni,—ésIIeisterLeopoldvárt az ostrom alól föl-
menthette.

Bercsényi azonban át sem jővén a Vágón:
Sellyén alól csoportositá hadait, melyek közül 24
zászlóaljjal Bottyán tábornok ismét a morva szé-
lekig nyomult előre, 1705. január első napjaiban.
Bercsényi 1705. telén és tavaszán folyvást a Vág
körül táborozott, részint Leopold vár újabb ostrom-
zárlatával, részint Morvába csapdozással elfog-
lalva. Márczius végén pedig, midőn a túl a Duná-
ról ismét Bécs alá száguldozó Károlyi visszaveté-
sére Heister lovasságával átment: Bercsényi igen
ügyesen felhasználva e körülményt, azonnal meg-
rohantatta s eifoglalá Modrot, Bazint, Szent-
Györgyöt, a melyekben Heister összes gyalogsá-
gát elfogá és lefegyverzé.Ez ép oly szép és nagy-
sikerű vezéri tény volt, mint a szomolyáni ütkö-

zet. De B3rjsényl még többet is tőn: a karvai
réven lovassága egy részét átküldé Heister háta
mögé, más hadakat a Csallóközbe vetatt, s Komá-
rom előtt fogott fenyegető állást, mag.i pedig már
Pozsonyt akará bombáztatni, — mindezek által
kényszerítve Hcistert, hogy Károlyi üldözésével
felhagyván, visszatérjen; a mi nyakra-főre me" is
történt.

Heister Bécsben kegyvesztetté lőn; Herbe-
ville neveztetett helyette fővezérré. Bercsényi ezt
april, május, júniuson át folyvást a Csallóközbe
beszorítva tartá: inaga többnyire Szereden és
Újváron lévén, de hadai Morvát egyre barangol-
ták. Leopoldvárt is már a végsőre juttatja vala.
Herbeville kísérletet tőn e vár meo'secitésére .•
július 28-án átköltözött Nagy-Magyarnál; Rá-
kóczi Bsrcsónyit lovassága nagy részével ellene
küldötte, a mit meglátván a német, Királyfalvá-
tól meg visszahúzódott. Aug. 4 én ismételé kísér-
letét, s 5-kén mind a két fél déltől estig ágyukkal
köszöntgeté egymást "a Vagon át. A kuruezok
becsalták Herbevillet a Vág és Dudvág közzé,
hol szemben és oldalvást rejtett sánczaik voltak.
Bercsényi az ellenség megkerülésére, éjjel a lovas-
siggal annak háta mögé indu!t:de a táj posványos
volta iBatt a keskeny földnyelven csak lassan
haladhatott. Mindazáltal Herbeville sem Leo-
poldvárhoz be , sem a két folyam közül ki nem
juthatva, úgy belekerült a kelepczébe, — hogy
vezérei másnap már csak a fegyverletételre való
felszólítást várták. Leopoldvár felé az utat erős
sáncz zára el előttük, a Vág felől Rákóczi állott,
a Vág és Dudvág közt, délről, Bercsényi lépett
nyomukba, s nyugotnak, a Dudvág gázlóit szin-
tén jól megerődített sánczolatok védték. A szem-
közt lévő sánezban megütöd vén, ez utóbbiaknak
fordultak; de itt sem látván menekülést: habozva,
várták a történendőket. Ha Bercsényi hamarabb
érkezhetik, s lovassági működésre azon vizenyős
tér alkalmasabb: ekkor megtámadhatja vala őket;
mielőtt azonban ezt tehette volna: Eszterházy
Antal — szerencsétlenségre — a Dudvág sánczai-
hoz rnene, hol Lamotte franczia dand írnok a gya-
logságot a nádasok közé igen ügyesen, rejtett
állásban rendelé el; — Eszterházy, nem látván a
sánezokban megvódésökre elegendő hadat, meg-
rettent, s anélkül, hogy Lamotte-tal szólna, visz-
szavonulót fuvatott. Csak midőn a csapatok rejt-
helyeikből előjöttek, vette észre sajnos tévedését,
s akart visszatérni, — de már későn, mert Herbe-
ville kapva-kapott az alkalmon, s már elvesztett-
nek hitt hadát az ekkép támadt résen azon
pillanatban átvezette. így dőlt dugába e nagy-
szerű terv, ugy szólván azon perezben, a midőn
már teljes sikerét meghozandó vala.

Ötöd napra következett a vereskői ütközet,
a melyben szintén részt vőn Bercsényi, a jobb
szárnyat vezérelve. E lovasság a csata folyamá-
ban a hegyről sebesen alányargaló és e miatt
gombolyagba keveredett balszárny zavarodását
látván, s az ez által vert nagy porfelhőket az
ellenségtől eredőnek vélvén, azt hitte, oldalt van
megtámadva, s megingott, és elhagyá a teret. így
a harcz elveszett, de jelentékeny kár nélkül.

Bercsényi a vereskői csorbát csakhamar hely-
reüté ; ugyanis aug. 16-kán Nagy-Szombatból 10
ezer emberrel előnyotnulva, átkelt a Morva vizén,
s egész a bécsi hidakig hatolt, hol gr. Engelfortnak
két lovas és ugyanannyi gyalog hadosztá'yát tönkre
tette, a császári udvar nagy rémületére.

Azonban a szécsényi országos gyűlés ideje
közeledvén, Bercsényi az ellenség szemmeltartá-
sát Bottyán tábornokra bizta, — maga pedig Rá-
kóczival Szécsénybe utazott. Mik tárgyaltat-
tak e gyűlésen ? mint alakult meg a migyar Con-
foederatio? Elbeszélése nem tartozik ide; csak
annyit emiitünk meg, hogy Bercsényi — ki mint
bő-tanácsú s ékesenszóló férfiú a vitákban vezér-
szerepet vitt — a 24 tagú országtanács első sená-
torává választatott, különben is, mint az ország
és összes hadak főgenerálisa, a fejedelem után
méltóságban legelső lévén.

Herbeville szeptember elején Buda felé nyo-
mulni kezdett; Bercsényi tehát a gyűlés eloszlását, s
a legnagyobb hadi készületek megtételét sürgeté.
Mindazáltal az ülések, a tárgyak roppant halmaza
miatt, okt. 1-jéig húzódtak; Ez után Rákóczi
Károlyival, Eszterházyval megindult Erdély felé
— hova Forgách tábornokot már előbb alá küldi
vala, — hogy az ezen, bzeben és Brassó kivételé-
vel egészen kuruez kézre jutott ország visszahó-
ditására siető Herbeville-nek ellentálljon. Bjttyán
és Csáky tábornokok Dunántúlra küldettek, Ber-
csényi pedig visszament a Vághoz, s újra Nagy-
Szombatban üté föl főhadiszállását. Itt Ocskay
Detrekőt és Eleskőt szept. végén elfoglalta, a
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most Vereskőt vívj* vala. Dunántúl Bottyán
győzelmesen haladt: Földvárt, Simontornyát.
Pécset, Siklóst, Tatát, Pápát, Kapuvárt, Kősze- |
get, Rusztot, Borostyánkő-várát bevette, az ifjú
Hei'stert Szent-Gotthárdnál s Pálffyt Brucknál
verte ki az országból; azután Sopront bombáz-
tatta, s Bécs felé küldé lovasságát. De szükség is j
volt e diadalokra, mert Zsúbónál Herbeville (nov.
11-kén) megvervén Rákóczi táborát, benyomult
Erdélybe.

Bercsényi a Nagy-Szombatban újra megnyilt
békealkudozásoknál a zsibói hirre vérszemet ka-
pott császári biztosok túlzott követeléseit, szeren-
csére a tul-dunai győzelmekkel ellensúlyozhatta.
Io-y történt, hogy a fegyverszünet (1706. april
15-kén) a kuruezokra nézve igen előnyös föltéte-
lek mellett megköttethetett. Ez alatt ismét meg-
újulának a békealkudozások, melyeknek vezetésé-
vel Rákóczi részéről ezúttal is Bercsényi bizatott
meg. A császár részéről is a legelőkelőbb férfiak
küldettek Nagy-Szombatba, az értekezletek he-
lyére. — De miután a bécsi udvarnak a nemzet
jogait megadni komoly szándékában nem volt:
a 3 havi fegyverszünetnek, sok tanácskozások
után,*) július 22-kén elvégre is eredménytelenül
vége szakadt. Rákóczi Isten és ember előtt pro-
tes^ált, újvári táborán kiadott manifestumában
az ausztriai ház ármányai ellen, s a kiontandó
vért ennek fejére hárü]|,..ffite| "««..>

f |p | | t%* Thaly Kálmán.
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Sárgul a lomb, — lehull csörögve,
A fákon sárga czinke szól.
Ábrándozom a — tán örökre —
Letűnt tavasz napjairól. .

Hol vannak a szines virágok,
Mosolygó ég, zengő madár?
Hol van a kor, mely a világot
Újjá azülé? — elveszve már?

Itt, ott piros szin van a tájon;
Mi ez a kései virág?
Azoknak vére, kik csatánkon
Azt oly pazérul hullaták!

" Rég volt igaz! — a vér kiomla —
Es nem száradt azóta fel?
Intő jelűi ujúl ki foltja?
— Ne nézzünk rá, feledjük el!
Arnyalakok pihenjetek ti,
Miként eddig, nagy csendesen!
Ne jertek már is ijesztgetni,
Hagyjatok minket békiben!

Ne sirj szabadsqg, mint a gyermek;
Jajod ugy sérti a fület . . .
— Vagy, hisz csak az ősz szele* kerget
Nagy szilajon egy levelet.
És űzi messze a világba,
Más tájra, szebb hazába tán —
És én borús lélekkel állva
Merengek a levél után . . Pásztói.

Rajzok a Bach-korszakból.
Széchenyi „Blick"-je után.

(Folytatás.)

Széchenyi „Blick"jéböl ezúttal azon
részletet adjuk, mely Ö Felségének 1857-ki
magyarországi kőrútjára s azzal összefüg-
gésben Bach politikai eljárásának átalános
jellemzésére vonatkozik.

Közönségesen a legostobább ember is
megismeri a testileg vakot, vagy részeget;
mig gyakran a legokosabb ember sem képes
az erkölcsi vakot vagy erkölcsi részeget
átpillantani. Annál fogva, a testi vakot sajnál-
ják, a testi részeget megvetik, mig az erköl-
csileg vak vagy részeg, ha a mellett jól tud
tettetni, még tiszteletben s bámulatban része-
sül s talán a legnagyobb befolyás van kezébe
adva, milliók sorsára.

*) Pl. július 6-kán reggeli 8 órától kezdve esti 10-ig
folyvást együtt ült az értekezlet, s Bercsényi még éjfélkor
is íróasztalánál dolgozott. T. K.
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A franciákat, például, könnyelmű,felüle-
tes embereknek lehet nevezni, de bizonyára
ostobáknak nem; s mégis mit látunk? hogy
Robespierre ésMarat igen becsületes megvesz-
tegethetlen embereknek tartattak, és pedig
nemcsak a párisi nép dühöncz söpredéke,
hanem igen sok okos, tiszteletre méltó s jel-
lemes ember által is, ki velők különben épen
nem rokonszenvezett.

Becsületeseknek! mily nevetséges! S mi-
ért? mert nem loptak egy csomó assignátát
(akkori bankót), nem is fogadtak e', nem is
volt a pénz iránt érzékök stb. hanem minden
kedvök csak abban telt, hogy a szó szoros
értelmében csapra üthessék polgártársaik
vérét. Semmi más? semmi! — derék, éljen!

Pénz, rendjelek, kamarás-kulcsok, szép
asszonyok, ezek a leggyakorabb csábszerek.
De sok embernek más Ízlése van, s „maga-
sabbra" van vágya, mint ily hitvány földi
maszlagokra. így pl. meg vagyunk győződve,
hogy a Cato censor szomját nem lehetett
volna egy kamarás-kulcscsal kielégíteni —
ő Carthagóra sóvárgott. Álba herczeget sem
pénzzel, sem szép asszonynyal megingatni
vagy megnyerni nem lehetett volna, mert ö
csak vérre szomjazott; épen ugy, mint a
néhai „véres emlékű" Schwarzenberg Bódog
herczeg; csakhogy az uj-ausztriai boldogság
ezen most emiitett alapitója a szép nemtől
sem volt idegen, s vérre — valószínűleg,
mert hiszen nem volt „rósz ember" — csak
mint izgató-szerre szomjazott, hogy tehet-
ienné vált testét kissé fölcsiklándozza, fel-
ösztökélje, mint ezt néhány római impera-
torról is mondják; — igy az emberek, ki
egyre, ki másra ohajtozik és pedig többnyire
némi erkölcsi vakság vagy ittas állapotá-
ban; mert hogy például Cato, ha nyugodtan
szemléli a dolgokat, teljes józansággal, való-
ban kivánta volna Carthago vesztét vagy
épen megsemmisülését, nem gondolható, ki-
vált mivel ezáltal, mikor óhajtása végre
betelt, Róma is első lépését tette a sülyedés
felé, mert csak a Carthagoval folytatott ver-
senyzés tarrá Rómát virágzása s ereje tető-
pontján fenn.

önt, miniszter ur, tökéletesen becsületes
embernek tartják. Ámbár sokan voltak iri-
gyei közt, kik azt állították, hogy mikor a
magyar vasutat a francziáknak eladta, abban
az ön kezei meglehetős piszkosakká és büdö-
sökké váltak volna. Az ily mosdatlan szájuak
azonban elhallgattak; s ön közönségesen
tisztakezü becsületes embernek tartatik.

Mi azonban, ellenkezőleg a közönséges
fogalmakkal, pl. Marat-t vagy Robespierre-t
is sokkal becsületesb embereknek tartanok,
ha hamis bankót csináltak, vagy egy csomó
assignátát loptak volna, de a guillotint ke-
vésbbé szorgalmatosán működtették volna.
A mi szemünk előtt s mértékünk szerint egy
államférfi még nem mulhatlanul derék és
becsületes azért, hogy meg nem szedi ma-
gát; mert vajon, valami nagy érdem az:
tiszta kezet tartani, t. i. a bankó piszoktól,
ha a kezén annál több vérmocsok tapad?

Az tehát, hogy Excellentiád nem gyűjt
banknótákat halomra, mint előtte s jelenleg
is sok osztrák államférfi; még nem elég ne-
künk, hogy Önt becsületes embernek tartsuk
vagy épen nagyrabecsüljük. Elhiszszük, hogy
Ön nem kap a pénzen, nem helyez arra be-
cset, nem szomjazik utána — valami egyébre
van sovárgása!

Vágya .,magasabbra" irányul! Mérték-
telen nagyravágyás kábultságában szenved,
a mi egészen elvakitja, ugy hogy semmiről
sem képes elfogulatlanul ítélni. Mint némely
szenvedélyes gazdák, kik bevételeik és ki-
adásaik felöl örökké hazudnak magoknak s
másnak, a miből végre is csőd lesz; ugy
hazud Excellentiád is kormányzása eredmé-

nyeiről, kivált Magyarországon, hot mindent
rózsaszínben lát s akar feltüntetni; mely
édes öiámitásból, az Ön által szerzett szo-
morujáték utolsó felvonásában lehetetlen
hogy egyéb kerüljön ki, mint a legóriásibb
fiasco, és a legkolosszálisabb bukás és szé-
gyen, a milyenen csak valaha kegyencz-
államférfi átment; a mi fölött a világ s kü-
lönösen mi ugyan könnyen tudnók magun-
kat vigasztalni, ha Önnek emléke nem csak
véres, hanem észrevétlenül, lassan, de bizto-
san ölő valódi aqua-tofána nyomokkal is
nem maradna mindörökre fölirva a szegény,
szerencsétlen Magyarország évkönyveiben.
Mert bár a magyar népet mindeddig töké-
letesen meggyilkolni nem bírta is, s e nagy-
érdemű műtétei nem is fog önnek soha
sikerülni, — de azon sebek, melyeket e nem-
zet erkölcsi életén ejtett, talán soha sem
fognak többé egészen be- és meggyógyulni;
mert ön, rémuralmi rendszere által a becsü-
letes, nyiltszivü magyarból alattomos komé-
diást csinált. Kényszeritette öt, hogy „éljent"
kiáltson, mig a halál érzete rágta legbel-e-
jét; oh szégyen, és gyalázat! ÖÍ>, szívtelen
segédeszközeivel, élükön báró Hauerre),
egyenes és kerülő utakon kivitte és oda-
kényszeritette, hogy a vérrel itatott föld s
eltiport szegény ország előkelői, rokonaik-
nak akasztófára húzásáért, ős hazájuk szét-
darabolásáért, minden jogaik s erkölcsi kin-
cseik lábbal tiprásáért és megsemmisítéséért
köszönetet mondjanak s hálálkodási komé-
diát játszszanak és színleljenek az ország
szivében, midőn a császár 1857-ben azt meg-
látogatta, — s az örökös tartományokat és
Európát megcsalják és bolonditsák! —

Igen, e sebek, melyeket Ön a magyar
egyenes jellemen ütött, talán soha sem fog-
nak egészen hegedni. A boszuállás, önérzet-
tel mondjuk, oly tulajdon, mely bár szórvá-
nyosan mutatkozhatik, de a valódi magyar
jellemnek épen nem sajátja, kevésbbé mint
bármely más nemzetnek; — s a boszut, e
pokoli gyönyört, Magyarország lakói Excel-
lentiád által ismerek meg, mert ha semmi
egyéb nem, az bizonyára minden szívben,
ha csak épen fából nincs, kitörülhetlen be-
tűkkel marad bevésve, hogy egy oly ugorka-
fára fölkapott ember, mint Excellentiád, s
egy oly lelketlen ember, mint báró Hauer,
a nemzet elsőit ily dilemmába kényszeritni
elég szívtelenek voltak, miszerint vagy ural-
kodójuknak, ki őket tán azért kereste föl,
hogy meghallgassa panaszaikat, hátat for-
dítsanak; vagy, mint a közlegény, a ponto-
san megkapott huszonötöt tartozik megkö-
szönni, mi — mellékesen jegyezve meg —
igen pompás intézmény a képmutatái ter-
jesztésére: épen ugy a Pestre beparancsolt
magyar herczegek, grófok, bárók, nemesek
s az ország előkelői, mindazon szépért és
jóért, a mit rajtok elkövettek, háladatos és
természetesen teljesen őszinte érzelem-nyil-
váuulási komédiát játszani kénytelenittesse-
nek, csak azért, hogy Excellentiád részint
legmagasb személyében, részint fizetett vagy
damocles-kardja alatt félelemből működő
tintahősei által, egyszersmind azonban a
körülményektől ekkép lelánczolva tartott
számos becsületes ember által is nolens
volens, az egész világ fülébe azt trombitái-
hassa, hogy mily példátlan jóltevöje ön
Magyarországnak, és hogy az egész ország
népe, talán néhány elfogult és javithatlan
ó konservativ forradalmár kivételével, nem-
csak tökéletesen meg van elégedve, hanem
csupa lelkesedés, gyönyörűség és boldogság
miatt majd kiugrik a bőréből!

A ki ez otromba bohózatot, melyet ön
az ország középpontját^ <4öadatott. végig
nézt^, nem győzte eléggé bámulni azon vak-
merőséget, melylyel a legnagyobb hazugság,
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a mi valaha eljátszatott, önnek parancsára
a fiatal, bizaloruteljes s épen azért könnyen
is megcsalható uralkodó előtt szinre hoza-
ték. Az idö és önnek csalárd ujságtrombitái,
miket ön sajtószabadságnak ad ki, s mik
nem szűnnek meg Magyarországról folyvást
hazugságokat terjeszteni, — elmosandják
kétségkivül e benyomásokat; de a szolgai
lealázás ama méregfulánkja, melyet Ön
mindazok szivébe ütött, kiket e szégyenletes
komédiában résztvenni kényszeritett, nem
fog eltompulni soha, hanem egykor és pedig
talán nemsokára, azÖn és gyalázatos segéd-
eszközeinek fejére fog gyilkos erővel össz-
pontosulni!

Vagyont, szabadságot, életet elveszitni!
van-e joga az embernek vagy hátramara- •
dottjainak panaszkodni ily veszteségek fö-
lött? kétségkivül! mindamellett nem lázitó
magában a veszteség érzete,
mert hisz az emberi sorshoz
tartozik válhatlanul. De ha
egy halandó a másik halan-
dótól vagyont, szabadságot,
életet, söt becsületet is elra-
bol, s azonfölül kényszeriti
öt, hogy azt megköszönje,
söt hála- s elragadtatási ko-
médiát játszódjék a világ
mulattatására, — ez több,
mint a mennyit ember elvi-
selhet, mert ez megfagylalja
a vért s lángra lobbantja az
agy velőt!

Minden nemes és jó ér-
zésű ember boszankod va gon-
dol a hajdani római trium-
phusokra, hol leigázott kirá-
lyok, lánczokba verve, kény-
szerittettek, hogy e szívtelen
ünnepélyeket ékesítsék. De
a szerencsétleneknek szabad
volt gyászolni, s szabad fo-
lyást engedni keservüknek.
A rómaiak kegyetlensége
nem ment annyira, pedig
pogányok s nem keresztyé-
nek voltak, hogy azon termé-
szetelleni követeléssel állja-
nak elő: kényszeritni azt, ki
mindent veszített, mi a jobb
ember előtt értékes és drága,
hogy még megköszönje, a mit
vele tettek, s örömrivalgás-
ba, ujjongásba és éljenzésbe
törjön ki és minden képzel-
hető módon ugy mutassa,
mintha nem kifosztva, el-
fogva, megalázva — hanem
gazdagon megajándékozva,
megmentve és szabaddá vol-
na téve! A kegyetlenség ily
kikeresett módjait csak egy
Dante égő képzelődése talál-
hatta föl; és ön, kormányzó miniszter és
Totumfac ur, ugy látszik, Magyarországot
boldogító reczeptjeit legnagyobb részint e
költő Isteni komédiájából irta ki!

Ha Excellentiád, ösi szokás szerint, magas
állásában pénzt, sok pénzt akart volna sze-
rezni, ha birtokokat akart volna összevásár-
lani, higyje el, mindenható miniszter ur, sok
magyar áldaná önt ; mert sokan, kik a leg-
mélyebb gyászba vannak merülve most,
utolsó filléröket is örömest odaadták volna,
hogy egy drága föt megváltsanak; s maga a
nemzet szívesen áldozatul hozta volna anyagi
kincseit, ha ez áron erkölcsi drágaságait s
szentségeit érintetlenül hagyták volna.

De Magyarország szerencsétlenségére,
Excellentiád valami egyébre sovárog, mint
pénzre és gazdagságra. Mire? mi a végczélja

s utolsó gondolata önnek? senki sem tudná
megmondani. Sokan, kik Excellentiádat köze-
lebbről nem ismerik, azt hiszik, hogy titkos
vörös-republikánus, s a birodalmat megron-
tani, s mint az első aulát, a melyben vitéz-
kedett, ugy a másodikat is, melyben most
uralkodik, cserben hagyni szándékozik. Nem
volna lehetetlen, mert Excellentiád kormány-
zati rendszere, végeredményben csakugyan
ide vezethet.

Mi mégis ezt a gyanút csakahenye kép-
zelödés idétlen szüleményének tartjuk. Mert
bár mi is a chameleon egy fajtájának hisz-
szük Önt-, tnégis azt hiszszük, hogy egy ily
lerchenfeldi Brutus szerepére önben hiány-
zik az idegzet erélye, s valahányszor ilyen
szerepet hallunk Önnek tulajdonittatni, — ne
vegye rósz néven, egy franczia bohózat jut
eszünkbe, melynek czime: Jocrisse (pimasz)

Házaló zsidó. — (Jankó János rajza.)

mint rabló-főnők, melyben ön a czimszere-
pet játszódja.

Excellentiád igen jól találja magát jelen
helyzetében, s szájában mindig azon ismere-
tes jelszavát hordozza: „megfontolva, de
határozottan előre!" — mit a rákon kivül az
egész állatország bátran elmondhat, még a
kígyó is; szivébeu azonban s valódilag, való-
színűen (!) azonban tudtán kivül (?) ez a jel-
szava: „a ki hátul marad, tegye be az ajtót!"
s annál fogva, mint a jó piócza, mindaddig
makacsul helyén marad, míg csak sóval vagy
erőszakkal le nem kényszeritik onnan.

Elősorolj uk-e azon számtalan eseteket,
melyekben Excellentiád csak a látszat-ot
kereste, mivel a világot vakíthassa, semmit
sem gondolva a tényleges valóság-g&l; el-
mondjuk-e ezúttal már a hazugság egész litá-

niáját. Valóban,nem volna nehéz; de részint
nem is szükséges, hogy megvilágítsuk azon
egész komédia- és hazugság-rendszert, mely-
nek élén Excellentiád áll, mert a tünemé-
nyek napról-napra átlátszóbbak s kézzel
foghatóbbak lesznek, intra et extra muros;
részint nem is volna gyöngédség tőlünk, a
szives olvasót mindazon csömörletes részle-
tekkel untatnunk, melyek olvasva tán nem
is tetszenek oly érdekeseknek, mint a mily
égetőknek látszanak nekünk, nyomasztóan
érezve.

Az önkéntes (?!) kölcsön, a valódi alkot-
mányos (!) nyilvános számvétel, a sajtó- és
szólásszabadság (!) s a magyar korona fel-
találása alkalmából véghezvitt ünnepélyes-
ségek egyelőre elég mutatványul szolgál-
ha'nak arra, ha ugyan ezt még bizonyitgatni
kell, hogy önkény és képmutatás vegyüléke

teszi önnek egész állammü-
vészetét s politikája összegét.

Mi a hírhedt kölcsönt il-
leti, bátran állíthatjuk, hogy
az ,,önkéntes" nevezet még
soha ily nagy mérvű szem-
telenséggel alkalmazva nem
volt, — mint e pénz-csikarási
műtéteinél.

Terracina vidékén, az
olasz rablók tanyáin történ-
nek csak ily erkölcsi-fokozatú
jelenetek, de azok is csak kis
mérvben, s ámbár azok a rab-
lók is mütétök végrehajtása
előtt gyakran nagy áhítattal
imádkoznak a Szűz-Mária-
kép előtt, Excellentiád meg-
lehet győződve, hogy ez az
egyik zsebből másikba tör-
ténő pénz-áthelyezés sokkal
kevesebb képmutatással haj-
tatik végre, s annál fogva
mindenesetre sokkal becsü-
letesebben.

Nem szólunk mi itt akasz-
tófákról, tömlöczröl, számű-
zetésről, — bár ily ártatlan
kényszerítő eszközöknek is
ezerek estek áldozatul Uj-
Ausztriában s azért senki
sem feledhette ki számításá-
ból az ily eshetőségeket sem,
— mindazáltal meg kell val-
lanunk, mert hazudni semmi
esetre sem akarunk, hogy
azon kevés alattvaló közül,
kik hazafias nemzeti köl-
csönhöz semmivel sem akar-
tak „önkéntesen" járulni,
egyetlen egy sem csukatott
be, nem száműzetett s nem.
akasztatott fel, sem in efjigie,
sem in natúr a, — isten ment-
sen! — ilyesmi nem történt,

s nem is lett volna helyén keresztyén (!) ál-
lamban; de önkéntes vonakodásukért oly
rendszeres és sokszoros boszantatást és in-
gereltetést kellett kiállaniok, hogy ama latin
példaszó értelmében: medicina pejor morbo,
ezerszer megbánták, hogy az önkéntes fizetés
zsarolási baja ellenében a nemfizetési kifogás
orvosságos üvegéhez nyúltak.

A jobb ember undorral fordul el ily lát-
ványoktól, kivált ha oly államban fordulnak
elő, hol annyit szoktak a keresztyénséggel,
a szeretettel és az igazsággal kérkedni.

(Vége k&vetk.)

A házaló zsidó.
Handlé, handlé, ndlé, dlé! Ugy ismeri a nagy-

városi ember ezt a hangot, mint a falusi a jó napot
kívánást. Mikor még csak a másik oldalomra for-
dulok, még legalább annyit akarva aludni, mint

addig a mennyit aludtam, már hallom a kapu közt:
„Handlé, ndlé, dlé!" Aztán hallom attól kezdve
egész estig mindegyre. Az egyik vékonyán kiáltja,
mint egy sip; siet is vele szörnyűségesen, nehogy
vagy egy ház elmaradjon az egész városban. A
más mélyen, tompán és unatkozó lassúsággal, rég
működő gép

módjára. Van, a
melyik hatal-
mas férfi han-
gon rival bei a z

utána jövő .pe-
dig siráokozva,
keservesenjuh-
bégetéshez ha-
sonlólag: hogy
megesik a szi-
ved rajta. Ab-
ban az egyben
egyeznek mind-
nyájan, hogy az
első szótíigot

alig hangoztat-
ják, hanem an-
nál inkább föl-
emelik és el-
nyújtják a vé-
gét. A tiz lé-
pésre álló már
csak a ,,dlét"
hallja, hanem

különös kiejtés-
sel, ugy hogy
az n betű át-
dong az egészen
mélységes orr-
hangon.

No, hát leir-
tam eléggé. Már
most kisértsd
meg, boldog vi-
déki olvasóm,
utánam mon-

" dani: Handlé,
ndlé, dlé! Nehezen megy, ugyre? Elhiszem. Nem
is olyan könnyű mesterség! Én is sokáig tanul-
mányoztam, a mig ennyire vittem. Majd, ha föl-
kereshetlek barátságos tűzhelyednél, fiiledbe kiál-
tom meglepetésül.

Hanem illő lesz elől kezdeni! Kicsoda, mi-
csoda ahandlé?
Minő teremtése
istennek? Meg-
mondom rövi-
den. A handlé
szegény zsidó;
szegény zsidó,
a ki abból él,

hogy házról
házra jár; meg-
vásárolja az el-
rongyallott, el-
használt jószá-
got , aztán el-
adja valamivel
gazdagabb zsi-
dónak. Az az-
tán kitataroz-
za, forgatja, fé-
nyesiti ; végül
pedig rád sózza
megint uj gya-
nánt. A handlé
összekötő ka-
pocs abban a

gyűrűben, a
melynek egyik
vége a rendes
bolttal biró zsi-
dó, a másik pe-
dig mink, a töb-
biek.

Hasznos tag-
ja ám a handlé
a társadalom-
nak. Mi lenne
a jogász gye-
rekből,mikor éj-
jel eljátszodja,
vagy czigánynak
tudna menekülni
mivel fizetné ki

ha a többi nem elég: és pénzt kap a hand-
létól.

Nem találtak föl még oly iparczikket, hogy a
handlé meg ne vegye, csak olcsón jusson hozzá.
Tessék csak megnézni ezt, a mint festőnk lekapta
lábáról! íme, húratlan gitár, sarkantyua csizma,

Mándok (Szabolcsmegyében). — Greguss János rajza.

fénykép album, Napóleon-szobor, nagy kendő,
séta-vessző: ennyi minden az, a ml csak látszik
rajta. Hát zsebeiben, batyujában, hátán mennyi-
féle különbözőség lehet még összehalmozva?

Azt hinnéd, nem is bir többet; pedig, lám,
milyen elnyújtott szájjal kiált most is.Hijjad csak

Az 1848-ki országgyűlés megnyitása, a pesti redoute-teremben. (1848 július 5-én.)

adja minden pénzét? Hova
reggel a suszterinas elől? és

a kávéját? Kimenti a handlé!
Megjelenik oly korán, hogy a suszterinas még
borzas fejét ha kezdte vakarni, — és a jogász
odadja neki télben nyári, nyárban téli kabát-
ját, mellényét, kalapját, nyakkendőjét, ingét is,

és alkudj vele; megvesz ő akármit: koppantót,
mosdótálat, bibliát, kabátot, ágyneműt, fogpiszká-
lót, mindent, mindent, csakhogy rettenetes olcsón,

így él a handlé évről évre; igy él mindad-
dig, mig számot vetvén ugy találja, hogy össze-
handlirozott annyit, a mennyivel nagyobb „gseft"-
hez foghatni. Akkor aztán főhandlévá lesz s ha

Isten jól segíti, fia ezüstös kocsin vágtat el mel-
letted a börzére.

Van különben elég olyan is, a melyik soha
sem bir fölvergődni; nincs szerencséje és nincs
esze hozzá. Az olyannak hangja aztán tompa,
unatkozó. Van olyan is, a melyik föl vitte egyszer,

aztán nagyot
merészelt és na-
gyot bukott s
megint vissza-
tért oda, a hol
kezdte volt:

handlévá lett
újból. Az ilyen-
ről mondáin

<4ől, hogy juh-
bégetéshez ha-
sonló mélabús
a hangja.

Osmertem
egy vén hand-
lét messze in-
nen, a székely
földön; máig
is él, ha meg
nem halt. Az is
itt élt ifijonta,
hanem az a sze-

rencsétlenség
szállott rá,hogy
korán ellepték
a gyermekek.
Azok aztán föl-
emésztek min-
den keresmé-
nyét; sőt még
a minden sem
volt elég nekik.
Ö maga is sze-
rette volna meg-
inni esténként
egy-egy pohár
borocskát a

napi fáradtság
enyhítéséül: és mindez nem telt ki. Meggondolta
magát és kiköltözött innen a vidékre. Ott olcsóbb
az élet; tán jobbra fordul napj.a?

Ott aztán vásárolt magának egy rósz lovat,
egy rósz taligát, éa azon hordta az apró izraelt
egy helyről a másra. Mikor én megösmertem, már

öreg volt na-
gyon, de apró
gyerek akkor is
volt elég. A
nagyobbak rég

szétoszoltak;
némelyik közü-

lök gazdag
handlé azóta:
tán meg sem
ösmerné az öre-
get?

Az öreg pe-
dig eljár egyik
városból a má-
sikba; nyaranta
fürdőkre is,

vive magával
mindenütt a
rósz* lovat, a
taligát és a raj-
kókat; a hol le-
het handliroz:
hanem vidéki
helyeken ez

nem sokat hoz
a konyhára. Ott
rongyig hasz-
nálnak minden
megvett esz-

közt s a mikor
rongya lett.kol-
dusnak ajándé-
kozzák. Ebből
nem élhetne az
öreg. Ugy se-
git hát magán,
hogy minden-
féle furcsasá-

gokkal mulattatja a téns uraságokat; azért jobb
jövedelme van, mint a handlirozásból. — Le-
teszi, például, egyik ujját az asztalra, aztán
másik kezével hengergeti s e különös muzsi-
ka mellé rekecses hangjával énekel furcsa da-
lokat.

Én ezt hallottam tőle:
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„A ki vigan akar élni,
Udvarhelyre menjen lakni,
Mert ott lehet vigan élni,
Titkon szeretőt tartani."

Tud ezen kivül énekelni f ülmile módjára, rö-
fögni, mint a disznó, ifjú disznó, öreg disznó,
kövér disznó, rüdeg disznó, — mindeniknek a hang-
ján. Tud nyeriteni, bombölni, nyávogni, ugatni.
Ezekkel szerzi kenyerét s azét az apró népét,
a melyik isten tudja mire viheti még, ha esze lesz
hozzá és szerencséje!

Ész és szerencse! Ez a kettő kell a handlé-
nak, mert ezekkel lehet pénzt szerezni.

Handlé, ndlé, dlé!
Kiváncsi vagyok rá, vájjon mi lesz az eman-

czipáczió után. Vájjon ezután is csupa zsidóból
telik ki a handlé? Vagy nem is lesz handlé senki,
miután a zsidónak is szabad lesz bármely tisztes-
séges foglalkozással keresni kenyerét? Vagy ve-
gyesen lesz a handlé zsidóból, keresztyénből? E
kérdések eldöntését nagy kíváncsisággal várom.

Hanem: handlé! Boldog ünnepet! Adjon az
isten a közelgő újévben mindnyájunknak azt, a mit
a handlé óhajt magának: élet-eszet és szerencsét!

Eéthi Lajos.

Má nd ok.
Szabolcsmegyének éjszaki csúcsán, azon te-

rületen, melyet a Tisza, Vás ros-Naménynál rög-
tön éjszaknak fordulva, egy patkó-alakú kanyaru-
lattal vesz körül, ezen terület közepe táján, a mely
egyszersmind a szabolcsi Nyir kezdete, fekszik
Mándok mezőváros. Nyíregyházától Ungvár felé
utazva, körülbelül hét mérf'öldnyire, az ország ut-
jától kissé keletnek érjük Mándokot.

Régibb történetéről adatokkal nem birván,
azon kezdjük, hogy mezővárossá 1839-ben lett.
Lakosainak száma 2000, majdnem kivétel nélkül
mind magyaroko Vallásra nézve reformátusok,
katholikusok. izraeliták s néhány orosz. Vala-
mennyi felekezetnek van saját temploma. Legszá-
mosabbak a református egyház hivei.

Mándok a vidéknek kétségkívül legszebb s
legnyájasabb helysége. Nem különbözik ugyan
sokban más hasonló kiterjedésű helységektől, de
annyiban mégis igen, hogy széles utczáit jól ápolt
fasorok szegélyezik. Ez azonban elég arra, hogy
vonzóvá s lakályossá tegye a helyet, s épen ez az,
minek hiánya — fájdalom — oly sok magyar
helységet képes sivárrá tenni.

Képünk a helység nyugati részét mutatja a
katholikus templommal s az uri kastélylyal. A
kastély, melynek birtokosa a Forgách grófi csa-
lád, most már csak az őszi hónapok alatt kap életet,
mert e család csak a pár Őszi hónapot tölti
itt, s ekkor a jóhirü vizi s szalonka-vadászatok
számos vendéggel népesitik a különben csendes
kastélyt.

Mint a Nyir általában, ugy Mándok földje
is homokos s leginkább alkalmas a burgonya s
rozs termelésre, mely utóbbi különösen kitűnő mi-
nőségű. A határában levő homok dombok szőlő-
termesztésre használtatnak. Vidéke különben a
Nyir többi vidékeit messze fölülmúlja. A Tisza
partját szegélyező siirű ligetek, jól ápolt s nagy
kiterjedésű erdőségek, fénylő tavak és eleven
nádasok nagy részben képesek ellensúlyozni az
itt-ott kidudorodó alaktalan homokbuezkákat.

Igen szép s a maga nemében nagyszerű pa-
noráma nyílik szemünk előtt, ha a Mándok hatá-
rában levő valamely magasabb dombra föltne-
gyünk. A messze kelet felé kékülő máramarosi
hegyektől kezdve folytonos és változatos lánczola-
tát látjuk az ugocsai, beregi, ungi, zempléni, aba-
uji hegyeknek, s a Hegyalját teljes hosszában, lé
egész a tokaji hegyig.'

Az JS48-ki nemzetgyűlés megnyitása.
A kép, melyet itt olvasóink elél-e vezetünk,

csak egy kis részét tünteti föl azon eget verő lel-
kesedésnek, melynek Magyarország testvérfő-
városa. Buda-Pest az örökre emlékezetes 1848 dik
év július 5-kén tanuja volt.

A képviseleti alkotmány törvénybe igtatása
Után ez volt az első, immár Pestre, az ország
szivébe összehívott országgyűlés, melyft, hogy
neve is különbözzék az eddigitől, leginkább nem-
zet-gyülésoek szerettek nevezni.

Az orsz.íg képviselői, kik július 2-dikára
valának beliiva, a kissé megkésett erdélviek na-

gyobb részének kivételével már mind együtt
voltak. Csoportosan lehetett őket látni az utczá-
kon. Közöttük számos ismert, de még több uj alak.
A vo't rendi alkotmány alatt a pozsonyi ország-
gyűlés soraiban a szabadelvű eszmék mellett küz-
dött régi alkotmánybajnokok többnyire itt vol-
tak ; de részint mert a képviselők száma majd
háromszor fölülmulta a volt követekét, részint
mert a választói s választhatási jog az addigi ki-
váltságos osztályon kivül terjesztetett, egy egész
sereg uj törvényhozót lehete látni, köztök számo-
sat az ifjú és férfikor határvonalán állót, mintha
korukkal is képviselnék a megifjudott nemzetet.
Pest megújult, megélénkült s a nagy napok
előérzete valami lázas lüktetésbe hozta min-
den erét.

Budán a nádor s a minisztérium székelt. Az
országnak soha sem volt még népszerűbb nádora,
sem népszerűbb kormánya. Népszerüségök oly erős
talapzaton látszott állani, hogy senki sem hitte
volna megrendithetó'nek. S valóban oly esemé-
nyek kellettek, a minők következtek, hogy ez
mégis megtörténhessék!

Július 5-kén azonban, amaz előérzet daczára
is, még minden sziv örömtől, lelkesedéstől és biza-
lomtól dobogott. S midőn a nádor, udvara és a
minisztérium kíséretével a budai királyi várból
megindult, s míg a vároldalon lerobogott, a hajó-
hiion (a lánczhid még akkor nem volt készen) át
a pesti partra ért, — a nép tizezrei üdvözölték
minden ponton örömriadással, minden harang
zúgott, minden házon nemzetiszin zászló lobogott,
s minden sziv örömben repesett.

A redoute-épület Duna-felőli része, illetőleg a
nagy redoute-terem, a képviselőház ülései szá-
mára elkészitett helyiség, volt a "nemzetgyűlés
ünnepélyes megnyitására rendelve, hol a főrendek
és képviselők összegyűlve várták a király szemé-
lyének helytartóját s az ország kormányát. A pa-
dok lenn a teremben, a karzatok a terem három
oldalán, minden zug tömve volt. S midőn a nádor,
a miniszterektől kisérve a terembe lépett és a szá-
mukra elkészitett emelvényen helyet foglaltak,
szűnni nem akaró éljenzajtól rengettek a terem
falai. Kardok csörögtek, kendők s kalpagok lo-
bogtak, taps, éljen zúgott; a lelkesedés kitörései
határt nem ismertek.

A történelem körébe tartozik ugy a megnyi-
tás részleteit, a trónbeszédet stb. mint a rohamos
gyorsasággal következett eseményeket előterjesj-
teni. Mi képünknél maradunk. Bármily kis helyet
foglal is el ez, rajta számos egyéne az országgyű-
lésnek tisztán|felismerhető, ily kicsinyben is sike-
rült arczképe után. Nem is említjük a nádort Ist-
ván főherczeget, ki a közép emelvényen elől
kimagaslik, a mint a kezében tartott trónbeszédet
épen olvassa. Jobbján Batthyányi, Kossuth, Sze-
mere, Széchenyi; balján Eötvös, Klauzál, Deák,
Mészáros miniszterek állanak.

Szálljunk le az emelvényről s keressünk is-
merős arezokat a nemzetgyűlés tagjai között. A
leg-előtéren, épen középen, hóna alá fogott kard-
jával, gróf Teleki József áll, a nagynevű tudós s
Erdély kormányzója. Jobbra tőle, kissé belebb,
nyakában bársony mentével, kalpagát lobogtatva,
Lónyay Menyhért, tőle második rideg arczával
Nyáry Pál, ettől második kopasz homlokkal a sze-
lid Bezerédy Ltván s még tovább jobbra az ősz
Palóczy László, ki már akkor is legidősb tagja s
korelnöke volt a képviselő-háznak. Mellette, épen
a sarokban, az előtéren ül, csigákban leeresztett
hosszú hajával, a-sajátságos alakok legsajátosab-
bika: Murgu Euthym.

A túlsó félen, Toleki Józseftől balra, felé for-
dult iirczczal, Iio3szu szakállal, Hajnik Pál áll;
tovább, arczélben látszik, összefont karokkal gr.
Teleki László. Kissé lejebb, az előtérben egy
hátra fésült hajú, kurta uijasos, magyaros bajuszu
embert látunk, kiről egyszerre felisjnerjük, hogy
még imént „paraszt1' vala, ma már „szabad ma-
gyar hazafi," mint a többi. Ez a becsületes; értel-
mes Szivák, Biharmegye egyik kerületének kép-
viselője, ki a szintén egyszerű földmives Antal
Mihályival együtt, megérdemelt tiszteletben ré-
szesült. Közte és Teleki László közt Pázmándy
Dénes áll, ez Pa ismét Teleki közt egy szemüve-
ges fej emelkedik: Tóth Lőrincz.

A journalistíka is képviselve van egyetlen,
de legfeltűnőbb alakjával; ez a kép bal szélén:
Pálff'y Albert, a hires „Márczius" szerkesztője.
Nem tudjuk, hova maradt félszeméről a rsiptető
szemüveg, mely nélkül soha sem volt látható, tán
képzelhető sem — ? —d—r—

Kossuth születési hel) érői.
, deez. 14-én 1867. )

Kossuth születési helyének közelebbről föl-
merült kérdéséhez én is illetékesnek érzem maga-f
mat hozzá szólalni.

A tiszai kerületben, különösen Zemplénme-
gyében, senki sem kételkedik arról, hogy Kossuth
Lajos Monokon született legyen, a hol e jelen
század első tizedében édes szülei laktanak.

Utóbb azonban a megye székvárosába, S.-A.̂
Ujhelybe tették át lakásukat. Itt nevelkedett
Lajos, gondos szülei ápolása s felügyelete alatt;
jelesül a helyben virágzó kegyesrendi szerzete-
seknek algymnasiumában tette le tudományos
műveltségének alapját.

181(5 s következő években Eperjesen láttuk,
a nagyhirü Karlowszky Zsigmond szónoklattan
tanárának vezetése alatt. Ez időben tanultam én
a szeplőtelen erkölcsü, ragyogó tehetségű, vonzó
külsejű ifjút ismerni, szeretni és becsülni, sőt ba-
ráti bizalmával is dicsekvém.

Pestről mint fiatal ügyvéd visszatért Uj*
helybe, kegyeletesen szeretett szüleihez, s itt
nemsokára magára vonta a megye figyelmét meg-
ható szónoklataival.

Később, mint tudva van, Pesten az „Ország-
gyűlési Tudósitások" miatt perbe fogattatván,
keresztlevele fölkéretett. A megye, melynek fia
volt, jól tudta, kitől kelljen e,t várnia, hozzám
küldé a keresztlevél-kiadási parancsot, mit nyom-
ban ki is állítottam.

Ekkor, és igy 30 évvel ezelőtt, irtam én a
tállyai ágost. hitv. evang. egyház anyakönyvébe
pótlólag e következő sorokat:

„1837. észt. April hó végén felszólittatva lé-
vén járásbeli Fó'szolgabiránk tek. Dráveczky
Alajos úr által, hogy tek. Kossuth Lajos urnák
keresztlevelét adnám ki; miután a megégett
anyakönyvből szokásos kivonatot nem adhattam,
tudakozódván a hívek közt, megtudtam, hogy a
fent nevezett Úr, tek. Udvardi Kossuth László
urnák és Nemes Wéber Karolina asszonynak fijok
Lajos 1802-től 1804-ig tavaszi időben született
és néhai n. t. Alesperes Máyer Mátyás úrtól,
Monok helységében, hol édes atyja a gróf Andrássy
Família Fiscalisa volt, megkereszteltetett légyen;
keresztatya néhai Orvos Doctor Fuker Jakab,
keresztanya Nemes váradi Szakmáry Judith kis-
asszony valának:— úgymint, a l$i énnekem ezeket
élőszóval, testvérétől Nemes váradi Szakmáry
Anna asszonytól, néhai n. t. Máyer Mátyás özve-
gyétől, támogatva és erősítve hitelesen elbeszélé."

Mikor ezeket iram, nem képzeltem, hogy
jegyzetemnek valaha ily nyilvános hasznát veen-
dem. A ház, melyet Zombori Emőd ur lerajzolni s
bemutatni szives volt, ugyanaz, melyben Kossuth
Lajos született; a keresztanya utasítása után a
balkéztől levő ablak jelzi azon szobát, hol első
leheletet vett. Külföldiek mikor e vidékre jőnek,
látogatják. Psenycczki Nagy Mihály,

érdemült esperes.

Néhány rovar életpályája.
i.

Egy hasáb tűzifa a természet csodáinak tár-
háza!

Mi lehet érdekes egy darab tűzifán?
Ha köröskörül megvizsgáljuk, ha lehántjuk

héját, számtalan szeszélyes alakú, kacskaringós,
néha czifrábbnál czifrább vesétek, menetek, rajzok
lünnek szemünkbe, hogy néha majdnem ékességül
készült műnek tekinthetnők.

összerágták a pondrók, ez az egész!
Tagadhatlan, hogy a pondrók működtek

rajta, és a különféle barázdák, gödrök és lyukak
lakhelyül szolgáltak ez állatkáknak, mig a kivá-
jásuknál eltávolitott anyag eledelokül szolgált.
Lakmározva épitik hajlékukat. De ép azért mü-
kődésük nem valami rendetlen rágcsálás, mint
lenni szokott a hol csak fogyasztás és táplálkozás
van kitűzve czélul. E működés a legnagyobb sza-
batossággal és renddel történik, és minden, egy
fajhoz tartozó pondró ugyanazon minta szerint
dolgozik, mintha mind egy mesternél tanultak
volna. Művéből ismerni a mesterre, ki készítette.
Ily fában dolgozó művészek pedig igen nagy
számmal vannak, és ugy látszik, mintha versenyez-
nének abban, hogy melyik tudna csinosabb művet
előállítani.

Tudvalevőleg a pondrók különféle rovarok —
de különösen bogarak (téhelyszárnyuak) alakjai.
Alakoknak nevezzük t. i. a rovarokat életök első
korszakában, a petéből való kikelésöktől fogva

O,U

addig, mig tökéletes kiképeztetésükhöz közeled-
vén bábbá változnak, hogy azután rövid nyuga-
lom végen, belőlük a tökéletes rovar előálljon A
nyelvszokás különféle neveket adott, a különféle
rovar-családok különböző külsejű alakjainak. Így
a légy alakja nyü-nek, a lepkéé hernyónak nevez-
tetik, mig számos más rovarok alakjaira a pondró
név ragad". A rovar életnek e korszaka, mely a
gyermek- és ifjúkorral összehasonlítható, és több-
nyire leghosszabb szakasza a rovar életének, ki-
rekesztőlej: a táplálkozásnak van szentelve. Esz-
nek, nőnek, a meg.szükült bőrt többször levetik
és belsőleg kiképződnek, legfeljebb még némi
előkészületeket tesznek a következő életszakra,
hol mint bábok az alak által készített biztos
nyughelyen étlenül és tétlenül nyugosznak. A
harmadik korszak azután a tökéletes rovar kor-

frrr!'iTrr—"

A hős ezinezér (Hammaticheros Heroi) bábürege, tölgy-
fában átmesztve.

szaka, a férfikor, a valódi rovarélet, a melyben a
nyüből légy, a hernyóból lepke, a pondróból bogár
lesz.

A fában lakó rovar-pondró életét a külvilág-
tól elzárkózva, magányosan tölti. Egész foglala-
tossága szűk lakásában az evés; kemény, fanyar
eledele neki mégis inyére van, ezukor és méz
között éhen halna; börtönének sötétsége kelleme-
sen hat reá, a nap vidám sugarában elveszne.
Magánya nem unalmas neki, gondosan kerüli a
találkozást szomszédjaival, kik ugyanazon fada-
rabban dolgoznak.

Az alak-korukban fában lakó bogarak család-
jainak egyike a hosszuesápuak-é. (Longicornes.)
Ezek közül, és pedig a legnagyobbak, s egyszers-
mind legközönségesebbek közül való a hó's-czin-
ezér (Cerambyx vagy Hammaticheros Heros),
egy nálunk itthonos, két ujjnyi hosszú, fekete,

A hős-czinezér alakja. A hős-ozinezér bábja.

barnavégü czinczinbogár, melynek csápjai testé-
nél jóval hosszabbak. A nőstény potrobának tojó-
csővé vékonyitható végével a tölgyfa-kéreg egy
repedésébe rakja egyenként tojásait. A kikelő
pondrócska a kéreg alá eszi be magát. Anyja már
kikereste neki a legvékonyabb helyet. Alakjára
nézve kissé laposra nyomott, elől vastagabb, hátul
vékonyabb, tizenkét gyűrűs féreg, hat parányi
lábbal, és száján erős rágolyokkal ellálva. Ezek-
kel a hársban a fa és kéreg közt, a mint nő, min-
dig szélesebbedő menetet rág s a lerágott forgács
tápláléka. A hézagot háta mögött ganéjával tölti
be. Ürege épen oly nagy, hogy ké'nyelmesen
megférhessen, és falai simára vannak lefaragva. Ha
a kéreg a fától elválasztatik, mindkettőben meg-
látszik a menet nyoma, de a nagyobb rész mégis
a hársot, mnjrával vivő kéregben. A menPt külön-
féle tekervényekben kígyózik odább. Ha néha
egy szomszéd — talán testvér — menetéhez kö-

zeledik, azonnal mis irányt választ. Néha C3ak
egy keskeny taréj marad a két menet közt.

Mindaddig működik igy, mig kifejlődésének
végpontjához ér; ekkor ujjnyi vastag, és két ujj-
nál hosszabb. Több hónapot töltött már setét ma-
gányban. Ajtó s ablak nélküli faháza védte őt
szél és eső, fagy és zúzmara ellen. Nem fért hozzá
a hernyász, hogy petéit testébe rakja. Hiába ko-
pogtatott neki a harkály, nem hagyta magát kiij-
jeszteni. De most múlt el ifjúsága „forgácskora,"
mert nem lehet mondani ,,virágkora." Előkészü-
leteket kell tennie, hogy férfikorára ébredhessen.
Azért most beljebb furakodik a fába és abban
egy tágasabb, hosszao, sima üreget váj, melyben

A hős-czinezér.

békével alhassa báb-álmát, és abból, mint tökéle-
tesen kiképzett ezinezér jöhessen ki. De a fejével
lefelé az üregbe behatolt pondró, puha, minden-
felé hajolható lény volt; a leendő bogár pedig ke
meny héjju állat iesz, mely a szűk üregben meg-
fordulni nem tud, hogy fejével előre, a nyilason
kibújhasson. Azért a pondró, ha üregével elkészült,
megfordul és szájával az üreg nyilasát valami ra-
gaíós anyaggal összeenyvezett forgácscsal beta-
pasztja.

Ki tanította őt erre ? Szülőit nem ismerte,
testvéreivel nem találkozott soha, természetraj-
zot pedig nem tanult. Megesik azonban néha,
hogy ez elővigyázati rendszabályról megfeledke-
zik, és akkor a bogár, üregéből ki nem jöhetvén,
nyomorultan odavész. Valószínűleg gyengélkedő
állatoknál történhetik ez, melyek erőtlenségük
miatt lassabban dolgozhatván, hamarább lépettek

A változékony bájlár (Callideum variabile) menetei
. bükkfán.

meg az átváltozás percze által, mint előkészüle-
teikkel készen lehettek.

De ha szerencsésen bevégezte a pondró teen-
dőit, utolszor leveti bőrét és most előáll a báb,
puha, halványszinü lény, melyen a bogár egész
alakja: rágolyai,csápjai, lábai már mind felismer-
hetők, de szorosan a testhez vannak húzódva.
Csak a szárnyak és téhelyek nincsenek még töké-
letesen kiképezve. A báb mozdulatlanul nyugszik,
minden táplálék nélkül, néhány hónapig, mi alatt
belső kiképzése végkép megtörténik. Ezután a
kirepedt bábbőrön keresztül kibujik a kész bogár.
Eleinte még lágy és halványszinü. De tagjait ki-
nyújtja, szárnya s téhelyei nagy hamarsággal a
megkivántató nagyságra nőnek, szine megsötétül,
bőre megkeményedik és elég erősnek érezvén ma-
gát, erős rágolyaival kirágja az üregének beme-
netét bezáró forgács-dugaszt és az a felett létező
héjat s a nagyságának megfelelő lyukon kibúvik.

Csak mo3t nyilik meg neki tx világ, melyet több
hónapos elete daczára most pillant meg először,
kiterjeszti szárryait, röpdös, találkozik hasonlói-
val és eledele többé nem a fanyar forgács, hanem
a fák kicsorgó nedve, melyet ecsetképü nyelvével
nyalogat, miután erős rágolyainak harapása által
a kérget megsebesitette, s a nedv kifolyósát kiesz-
közölte volna. A kisebb hosszuesápuak épen a
virágok méznedvéb íl élnek, a honnan gyakran a
virágok szirmain ülve találhatók.

Ily minta szerint dolgozik a hosszuesápuak
nagyobb része; ugy a ezinezéreken kivül a bájlá-
rok (Callidium) pl. a vérszinű bájlár (Callidium
sanguineum) tölgy- és egerfában, a változékony
bájlár (Callidium variabile) bükkfában, a Clytus-
fajok stb.

A hosszuesápuak egy másik része máskép
gazdálkodik. Ezek a faágak kellő közepén, a velő-
csatorna irányában, felülről lefelé rágcsálnak. így
a nyikor- (Saperda) és Oberea-fajok. A csak 6
vonalnyi Obe ea lineáris pondrója pl. a mogyoró
galyak hegyéről, hová anyja tojásait lerakta, le-
felé készit egy hosszú menetet, minek következ-
tében azután a galy begye, rügyeivel együtt el-
szárad. A menet végén azután tágasb üreget ala-
kit, melyben bábbá változik át, a megfordulásról
el nem felejtkezvén. A bogár azután azon az utón
távozik, melyen a pondró lehatolt.

Még m'<s hosszuesápuak mint pl. a cserzöi
csellencsáp (Prionus coriarius) rothadó fatö-
vek redvében vájkálnak és átváltozásukhoz for-
gácsokból nagy kemény gubót készitnek ma-
goknak. Dr. Stoy J.

E g y v e l e g .
— (Érdekes pör a debreczeni tanács előtt.)

Egy köleskása áruló asszony a molnár ezéh tag-
jait állítólag- becstelen szóval i'letvén, a ezéhgyüs
lés elhatározta, hogy a molnárok becsületveszté-
alatt ne merészeljenek nski köleskását csinálni. —
Az asszony a tanácshoz folyamodott; a tanács
azon indokból, hogy a becstelenkedés megtorlása
törvény útjára tartozik, s a ezéhnek jogában nem
áll valakit iparüzletében gátolni, — a ezéh vég-
zését semmisnek mondotta ki. A kiküldött ezéh-
biztosnak nem sikerült a ezéhet végzése megvál-
toztatására birni, sőt egy molnár csakugyan ki-
nyilatkoztatá, hogy a tanács végzésének nem fog
engedelmeskedni. A ezéhbiztosnak e körülmény-
ről tett jelentésére a tanács az egész ezéhet 100
írtnak a szegények pénztárába fizetésére itéite, a
nem engedelmeskedő molnárt pedig tiszti kereset
alá vétetni határozta. — A ezéh ezen tanácsi
végzést a közgyűlésre fellebbezte. Időközben az
asszony becstelenkedése csakugyan bebizonyul-
ván, 100 frtban rnarasztaltatott el a törvényszék
által. A közgyűlés, mint melyhez az ügy felleb-
beztetett, komolyan hallgatta végig a tárgyalási
iratokat, s a többség a tanács végzését helyben-
hagyta és megerősítette ; mert az asszony becste-
lenkedő szavaiért elégtételt a ezéh magamagának
nem vehetett, s jogtalanul hozván azon végzést,
hogy a ezéh tagjai becsületvesztés terhe alatt a
becstelenkedőnek kását csinálni ne merészeljenek,
midőn a tanácsnak azon végzést megsemmisítő
határozatát nem teljesítette, sem a kellő időben
nem fellebbezte, az ily tárgyban jogosan %eljárt
hatóság rendeletének szegült ellene.

— (A kávé ellenségei.) A malabri partokon,
különösen Madras kávéültetvényeiben borzasztó
pusztitásokat visz véghez egy kis rovar, s azokat
sokszor teljesen megsemmisíti. Ez ellenség annál
veszedelmesebb, minthogy semmi sem árulja el
jelenlétét, hanem a kávéfák levelei egyszerre kez-
denek sárgulni, s csakhamar az egész fa kihal.
Egy ültetvényben csak egy nyár alatt 400,000
kávéfa veszett Jsi. Ez újonnan megjelent rémitő
ellenség ellen eddigelé még semminemű óvszer
nem bizonyult hathatósnak.

** (Jefferson Davis), a délamerikaiak legyő-
zött elnöke, kit az éjszakiak nem régiben kezes-
ség mellett szabadon bocsátottak, fogságában órás-
ságot tanult, s most mint órás készül tovább foly-
tatni pályáját. Törvényszék elé csak a tavaszszal
állítják, de az ex-elnök meg van győződve, hogy
fölmentik. Richmondban szeretne állandóan lakni,
hol az északiak a döntő ütközetet nyerték a dé-
liek fölött s hol Davis-nek sok barátja van. Davis
reményű, hogy itt óráinak jó keleté lesz. Megen-
gedi-e az unió kormánya, hogy ott telepedjék le,
ha Davist tökéletesen fölmentik, még nem lehet
tudni. A távirat különben már jelenti, hogy Davis
Richmondba érkezett.
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Irodalom és művészet.
— (Figyelemre méltó könyvjegyzék.) Figyel-

meztetjük olvasóinkat Heckenast Gusztáv nagy
könyvjegyzékére, mely több laphoz s azok közt a
mienkhez is mellékelve, közelebbről küldetett szét.
Azok, kik kedveseiknek karácsonyi vagy újévi
ajándékul könyvet szándékoznak adni, nagy válasz-
tékban megtalálják itt a legszebb imakönyveket,
kedvencz költőiknek gyémánt- s egyéb diszkiadá-
sait, érdekes regényeket, a szép czimképes kiadá-
sokat, ifjúsági iratokat, történelmi műveket stb.
Feleslegesnek találjuk, egyet vagy mást külön is
fölemlíteni, s egyszersmind nagyon nehéznek: a
jeles művek és díszes kiadások oly nagy csoportja
állván előttünk, melyből bajos volna egyeseket
emelni ki. Egy tekintet a terjedelmes könyvjegy-
zékre meggyőzhet, hogy abban mindenki megta-
lálhatja azt, mi czéljával s egyéniségével legin-
kább megegyezik.

— (Arany-Album.) Azoknak, kik értékes,
díszes, művészi és szellemi becscsel is bíró kará-
rácsonyi vagy újévi ajándékot akarnak adni ked-
veseiknek, egy gyönyörű diszművet ajánlhatunk.
Legnagyobb élő költőnk nyolcz költeménye van
itt fényes diszkiadásban, teljes szövegben, és
illustrálva két jeles hazai művészünk, Thdn Mór
és Lotz Károly által. A képek igen szépen sikerült
fényképek. Thántól vannak: „A családi kör,"
„Ráchel," „Rozgonyiné" és a „Rege a csoda-
szarvasról"; Lotztól: „Szent László," „Mátyás
anyja," „Az egri leány" és a „Walesi bárdok."
Szeretnők a képek mindenikéről, bennök az esz-
medús alakításról s szép kivitelről, némi fogalmat
adni olvasóinknak, de terünk szűk volta miatt
csak az elsőről, a Családi körről szólhatunk. A
gazda, vacsoráját végezve, miről a tálba tett kanál
8 a korsó tanúskodik, pipára gyújtott már s be-
szélgetésbe eredt családjával; az asszony szemben
áll, karján csecsemőjével, a ki már szundikál is. A
nagyobb fiu, az asztal mellett ülve, olvasgat vala-
mit, lábát maga alá kapta, a székláb léczére. A
gazdán túl, egy kis leány feje látszik még. Egy
kisebb fiu s leányka pedig a földön játszanak. Mi
szépen csoportosított családi kép! — De a mi az
életet hozza belé: im épen nyilik az ajtó, a házi
nagy leány, a gyönyörű „eladó.lány" nyitotta ki
8 szemérmesen vezet be rajta egy fiatal idegent,
kinek ruhája mutatja, hogy bujdosó honvéd s
hogy sok bajon és strapáczián ment át. A paraszt-
leány arcza, várakozás- és kiváncsiságteljes kife-
jezésével valami különösen szép. — E kitűnő mű-
vészi alkotásu képet, a kiadó-tulajdonos engedel-
mével, a ritka szép album mutatványául, lapunk
januári első számában mi is közlendjük.—Az album
külső kiállítása, papír, nyomás, kötés, mind ízlésre,
mind fényre, méltó a tartalomhoz. Ára 12 ft.

— (Vörösmarty Szép Ilonkája) Orlai P. Soma
jeles festőnk 8 fényképezett rajzával, hasonló
diszkiadásban, de az előbbinél kisebb alakban is
megjelent s olcsóbban megszerezhető. Ára 4 ft.
50 kr., kiadta szintén Ráth Mór.

— (Thaly Kálmán) szorgalmas történetbu-
várunk s irónk ismét egy érdekes emlékiratot
bocsátott közre, u. m. Bercsényi Miklós kurucz
vezér, fiz ismeretes szabadság hős leveleit Károlyi
Sándorhoz. Nem szükség bővebben ajánlanunk,
mert mai életrajzunk eléggé fölhivja rá a figyel-
met. A testes kötet Laufer kiadásában jelent
meg.

— (Szász Gerö költeményei) egy vastag kö-
tetben, igen díszes kiadásban jelentek meg. Isme-
retes költőnk költeményeit, melyek közt sok jelest,
eszme- és érzelem-dúsát találunk, ismételve
ajánljuk a magvas költői olvasmányt kedvelő kö-
zönség figyelmébe. Ára 2 ft.

— (Két ifjúsági iratj Jó fiuknak és leányok-
nak olvasmányul s egyszersmind alkalmas kará-
csonyi ajándékul, két érdekes és jeles ifjúsági
könyvet ajánlhatunk. Egyik: Beszélyek az ifjúság
számára, függelékül két színművel, irta Eéthy
Lajos, ki népszerű és kedélyes irályáról már is
mint ifjúsági irodalmunk egyik jobb munkása
ismeretes. A beszélyek részint történetiek, s ezek
közül kiemelhetjük Ingola báránykájának érde-
kes regéjét; részint a jelen életből vett eleven
rajzok, mind erkölcsi irányúak s mind igen jól
elbeszélve. A színezett borítékkal ellátott ke-
mény kötésű szép kötetke ára 1 ft. 20 kr. ~ A
másik ismert Írónőnk, Vachott Sándorné müve:
.,Regék és beszélyek," mely kiválólag növendék
leánykák számára van írva s szintén erkölcsi
irányú és érdekes beszélyeket tartalmaz. Ez is
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szép színes kőnyomatu borítékban s kemény kö-
tésben jelent meg. Ára 1 ft. 40 kr. — Mindkettőt
Heckenast adta ki.

— (Pfeiffer Ferdinánd kiadásában) megje-
lent: „Alkotmányos Naptár." Szerkesztette Já-
nosi Ferencz. A naptári részen és teljes tiszti
czimtáron kívül nemzetgazdászati és közhasznú
értekezéseket tartalmaz az adóról, dohányról, só-
ról, népbankokról, magyar földhitelintézetről;
továbbá „Mészáros Lázác magyar hadi-tanodájá-
nak tervrajzát," melyet az 1848-iki országgyűlés
Mészáros előterjesztésére elfogadott volt. A mu-
lattató részben Bartalus Istvántól találunk be-
szélyt. A naptár ára 1 ft.

— (Spiczig- Iczig) is, későn bár, de még épen
idején megjelent a naptár-piaczon élezés tartalmú
s találó karrikaturákkal tömött naptárával. A hu-
moros tartalom közt, mely mindenkit meg fog
nevettetni, két szép komoly költeményt is talá-
lunk, egyik a ,,Zsidó honvéd," másik a „Két hon-
véd"; tárgyuk egy, s két jeles kölcőnk költői ver-
senyéül tekinthető. A naptár ára most is 90 kr.

** (A képzőművészeti társulat) albumlapjai,
melyeket részvényeseinek ez évi illetékük fejében
küld, jobbára már elkészültek. Az első „ebéd
után" czimü életképGreguss Jánostól, a második a
„gödöllői kastély" Keleti Gusztávtól, a harmadik
„Attila lakomája" Thán Mórtól., A két elsőt
Keleti Gusztáv rajzolta kőre, s a próbanyoma-
tokat már be is mutatták a választmánynak. A
harmadikkal, miután az eredeti szénrajz Bécsben
van, s ott kell rajzolni, Marastoni még csak né-
hány nap múlva készül el. A társulat részvényesei
e müvekben ismé't igen becses mülapokat nyernek.

— (Michelet jeles franczia tudósnak) ,,A
tenger" czimü munkája közelebb magyarul is
meg fog jelenni. Ez érdekes művet Lövei Klára
fordította.

** (Az ,,1848'') újra megindul, de nem a
Frankenburg-Emich-féle, hanem a Toldy-Hecke-
nast-féle. Szerkeszti Toldy István, fősulyt az egy-
házreformra helyezve. Megjelenik háromheten-
ként, 6 ivnyi tartalommal, a előfizetési ára egész
évre 8, félévre 4, negyedévre 2 ft.

— („Néptanítók Lapja") czim alatt hetilap
indul meg újévtől kezdve. A kultuszminisztérium
13,000 forint segélyt nyert rá Ö Felsége enge-
délye folytán országos alapból. Mindazon népfa-
nitók, a kik kijelentik, hogy járatni kívánják,
ingyen kapják.

Egyház és iskola.
** (Az erdélyi katholikusok) közgyűlést tar-

tanak K.-Fehérváron.
** (Nagy-Enyedröl) \rjik nekünk: „E hó4-én

megható ünnepélynek valánk tanúi; a ref. ódon
templom mellé emelt ev. templom szenteltetett fel.
Nem hagyhatom említés nélkül, hogy a templomba
induló népet egy rémletes esemény zavarta meg,
ugyanis a „Magyar utczában" a „két hattyúhoz"
czimzett vendéglő melletti telken tüz ütött ki s
csak az ilyenkor mindig erélylyel működő tanuló
ifjúság ügyességének köszönhető, hogy a tűz,
daczára annak, hogy szél fútt, — tovább nem
terjedhetett s hogy ki-ki nyugodtan mehetett a
lutb. templomba, mely csakhamar zsúfolásig telve
Ion. A lithurgiális ünnepély egy ima és két szónok-
lattal ment véghez, az ezek között eléforduló kö-
zöket zene és harmónia töltötte be. E nap esté-
Iyén concert adatott, s a közreműködők között
volt több helybeli úrnő. A hangversenyt éjfélig
tartó tánczvigalom zárta be.

** (A marosujvári) bányásztelepen levő re-
formátusoknak 400 forintot engedélyezett ő Fel-
sége, templomépitésre.

** (A fehérvári evang. egyháznak) ö Felsége
300 o. é. forintot engedélyezett.

Köziittézetek, egyletek.
** (A tnagy. tud. akadémiában) f. hó 16-án a

nyelv- és széptudományi osztály ülésezett, Horváth
Mihály elnöklése mellett. Mindenek előtt a titkár
bejelenté Bérezi Károly levelező tag halálát, —
utána Hunfalvy Pál Bopp Ferencz berlini tanárét,
a ki akadémiánknak külső tagja volt. A szak-ülés
első tárgya Gyulai Pál értekezése volt „A fran-
czia klasszikái drámáról." Tulajdonképen csak
ismertető vázlat az értekezés; de azon erős egyéni
fölfogás, mely a fölolvasónak minden sorát át-
hatja, s mely épen oly távol áll a franczia kritika
túlzó dicsőítésétől, mint a német bírálók dorong-

jaitól, — a régi tárgynak uj érdeket ad. Gyulai
után Hunfalvy Pál olvasott fel kivonatokat Köss-
ler két értekezéséből az erdélyi helynevek saját-
ságairól s az oláhországi állam keletkezéséről,
melyek kiválóan némely rumun irók állításait
czáfolják. S azután az akadémia ügyrendjére s
belkezelésére vonatkozó egypár tárgy zárta be,
hosszas vitatkozás után, a gyűlést.

** (A Kisfaludy társaság) decz. 18-ki ülésé-
ben Dalmady Győző székfoglalóul néhány költe-
ményét olvasta föl, Bartalus István, ki szintén
ezúttal foglalt széket, a zsoltárok történetéről ér-
tekezett, Szilády Áron finn hó'skölteményekről.

** (A buda-pesti honvédegylet) nov. 21-ki
ülésében a segélyezendők összeírására 7 tagból
álló küldöttséget választottak, a szolgálni kész
bajtársak összeírására pedig szintén 7 tagból ál-
lót. E bizottmányok közül az első minden pénte-
ken, a 2-ik minden hétfőn gyűlést tart d. u. 4
órakor az egylet helyiségében.—A nov. 28-ki ülés-
ben elhatározták honvédeink, hogy azt a 80 ftot,
melyet egy ismeretlen bajtárs küldött az egylet-
nek, a segélybizottsághoz teszik át, hogy azt ka-
rácsonyi ajándékképen kioszsza. Ugyanekkor bi-
zottságot küldtek ki Honvéd-kör alakítására.

** (A pesti kávésok ezéhe) 100 forintnyi ala-
pítványt tett a magyar irók segélyegyleténél.

Közlekedés.
x* (A pest-szegedi csatorna) ügyében Van

Langenhoff párisi bankár működik. Első mérnöke
kíséretében be is utazta már az illető területet. .

x" (Az első vasúti kocsi Győrökön) Aradme-
gyében f. hó 10-én tartotta bevonulását. Az ösz-
szegyülekezett nép taraczkdurrogással s éljennel
fogadta a kis vonatot, s aztán áldomást ittak ab-
ból a szép csikósbőrős kulacsból, melyet harmad-
éve a debreczeniek ajándékoztak az aradi dalár-
dának.

x* (A pécs-barcsi vasútvonal) részvényeire
és elsőbbségi kötvényeire már folynak az alá-
írások. E vonal nemzetgazdászati szempontból
igen nevezetes, miután a Dunát Mohácsnál, a
Drávát Barcsnál köti össze a déli vasúttal, s igy
megnyitja élelmi szereinknek Stiriát, Karinthiát,
Krajnát.

x" (Az osztrák dunagőzhajózási társulat)
részvénytőkéje ez évben 13%-ot jövedelmezett.
Ebből azonban csak 72/5% osztatik szét a részvé-
nyesek közt, mig az egy milliónál nagyobb feles-
leg a kormánynak fizettetik vissza, az előbbi
években nyújtott subventio megtérítéséül.

Mi njság?
** (A képviselőház) decz. 16., 17. és 18-ki

üléseiben a vám és kereskedelmi szerződés fe-
lett folyt a vita. 17-én nagy élénkséget keltett
Perczel Mór beszéde, a melyben több jobboldali
szónok állításait hevesen megtámadá. Gorove mi-
niszter zárbeszédében azt bizonyitgatta, hogy e
szerződés uj vívmány lesz kereskedelmi ügyeinkre
nézve. A többség a törvényjavaslatot elfogadta a
részletes vita alapjául, s a részletes tárgyalás folyt
a következő ülésekben. Decz. 18-án hosszas vitát
keltett Somossy Ignácz módositványa, ki azt
ajánlotta, hogy a magyar kereskedelmi hajók csu-
pán az ország lobogóját viseljék. Gorove miniszter
erre azt felelte, hogy mihelyt a hajó sík tengerre
megy, a közös külügyminiszter hatósága arlá tar-
tozik; a lobogó kétfelé osztatván, egyik része
Magyarország, másik része az osztrák czimert
fogja viselni. — Decz. 19-én a só- és dohány-jö-
vedékekről szóló czikk felett folyt a vita.

** (OFelsége) a magy. igazságügyministernek
a magyar Kúria kebelén alakítandó erdélyi leg-
főbb törvényszéki osztály ideígl. szervezetére vo-
natkozó előterjesztését helybenhagyván, ezen
osztályhoz Pap Vazul Lászlót alelnökké, továbbá
Pap Alajost, Angyal Görgyöt, gróf Bethlen Gá-
bort, Bömches Frigyest, Ocsvay Ferenczet és
Láday Ágostont rendes birákká, Hilibi Gál Já-
nost, Biró Miklóst és Plecker Józsefet pedig se-
géd-előadókká nevezte ki.

** (Királyné ö felségéről) azt a hirt olvassuk,
hogy február végoig Schönbrunban marad, s
márcziusban, ha az időjárás engedi, Gödöllőre
utazik, hogy ott várja be azon nehéz és magasztos
időpontot, melyben — mint a magyar ékesszólás
nagymestere kifejezé — a nő legközelebb áll a

(•teremtőhöz, mert életet ád.
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Melléklet a Vasárnapi üjság 51-ik számához 1867.
** (Zágrábban) e hó 17-én Zlatarovics uuio-

nista jelöltet egyhangúlag megválasztották; az
unionista-ellenes párt nem szavazott. A második
képviselő választására, másnap, ugyanazon kilá-
tás volt.

** (Zágráb utczáin,) mint onnan távirják,
vasárnap óta mindenfelé nemzeti zászlók lobog-
nak e fölirással: „Éljen a magyar unió!" Az
unió-párt folyvást növekedik; az úgynevezett
„nemzeti" párt részéről is tetemes közeledés
tapasztalható az unióra nézve.

** (Garibaldi) levélben köszönte meg Jó-
kaynak az olasz sebesültek részére küldött ado-
mányt. Az olasz levél magyar fordítása igy hang-
zik: ,,Caprera, decz. 10. 1867. Kedves Jókai! Á
részvét jele, melyet ön és nagylelkű nemzete az
én hazám ügye iránt adtak, áthatotta egész lelke-
met s éreztető velem, hogy újjáéledt bennem
mindazon szeretet és bámulat, melylyel az ön baj-
nok honfitársai iránt egész életemben viseltettem.
Adja isten, hogy a magyarok és olaszok testvéri-
sége, — mely hareztéreken forradt össze, — vál-
jék az egész emberiség javára, s ön pedig, ki
annak apostola, fogadja háláját annak, ki marad
örökre az öné G. Garibaldi." Egyszersmind Cser-
nátonyhoz is irt ez alkalommal.

** (A nagy-enyedi) ref. főiskola önképző-
köre, a keblében élő kegyelet érzésétől indíttatva
elhatározá: az 1704-dik év virágvasárnapján a
labanczokkali véres harezban elesett 17 deák
hamvai fölé emléket állítani; azon a halmon, azon
a heiyen, hol elestek és eltemettettek, mely halom,
az egykor ugyancsak hamvaik fölött állott kápol-
náról — ina is Kápolna nevet visel. Ez emlékre
az adakozások folyton folynak.

** (Ganz vasgyáros) temetése f. hó 17-kén
délután ment végbe. A koporsó előtt a polgárok
hosszú sora s a városi hatóság képviselői lépdel-
tek; körüle tömérdek fáklyavivő haladt, utána a
bérkocsik beláthatlan sora ! A főváros rég
látott ily népes és fényes temetést, csalhatlan jele
annak, hogy az érdemes férfiú a fővárosban méltó
népszerűségben részesült.

** (Adakozás.) Petőfi szobrára a debreczeni
István-gőzmalomtársulat 50 forintot, az ottani
takarékpénztár 20 forintot irt alá.

** (Faragó József) hazai szobrászunk egy
kitűnő szép szobrot készitett, a „a lovagoló csi-
kós"-t melyet sorshúzás utján fog kijátszani; a
mű 26 hüvelyknyi széles és ugyananynyi magas.
Megtekinthető Werfer kőedénykereskedésében az
aldunasoron. Egy sorsjegy ára 2 forint; csak 90
sorsjegy van, s azok kaphatók Medecz és Wankó
urak kereskedéseiben; a kisorsolás történik f. h.
28-án; nyertes leend a bécsi kis sorsjáték első ki-
húzott számának tulajdonosa. Ajánljuk szorgal-
mas , szobrászunkat a t. közönség pártfogá-
sába.

** (A lapok) irták, hogy a kivégzett Leinin-
gen tbnok egy nő rokona: Leiningen Viktória
grófnő, egy kolostorban meghalt. Most azt írják,
hogy ily nőrokonáról a tábornoknak mitsem tud-
nak. Az ő leánya — Eliza grófnő — Török-Be-
csén lakik édes anyjával.

** (Pestváros) beható reformokat szándéko-
zik a dologházra nézve életbe léptetni. Ez onnan
tűnik ki, hogy több város dologházaihoz szabá-
lyok és tervezeteik közléseért fordult.

** (Böszörményi László) tiszteletére f. hó
14-kén este lakomát rendeztek tisztelői a lövöl-
dében.

** (Czegléd városa) a következő orsz. képvise-
lőket választotta meg díszpolgárokká: Böszörmé-
nyi Lászlót, Csanády Sándort, Halász Boldizsárt,
Madarász Józsefet Patay Istvánt, Vidacs Jánost.

** (A honvéd-alap) gyarapítására Salamon
Endre plébános 1000 forintot, néhány torname-

gyei lakos 251 frtot és két darab aranyat adomá-
nyoztak.

** (Erdélyben) mindenfelé oly nagy hóesé-
sek voltak, hogy a közlekedés sok helyen meg-
szűnt s a közbátorság is veszélyeztetve van.
Számos templomrablás is történt.

** (Vásárengedélyek.) Zorlenczen Krassó-
megyében minden héten heti-, s minden ápril,
juniua és nov. 24-én országos, — aradmegyei
Oslaka községben minden szombaton heti-, —
Torontálmegyében Béga-Szent-Györgyön minden
csütörtökön heti- és minden ápril 15-én és szept.
30-kán országos-vásárok fognak ezentúl tartatni.
— Erdélyben levő két községnek: Frekknek és
Szakadatnak évenkint egy-egy vásár engedélyez-
tetett öt éven át.

** (Kassán consortium alakult) gőzmalom és
légszeszgyár építésére, mely 1500 kétszázforintos
részvényt fog kibocsátani.

** (Aradmegyei Buttyin községben) olvasó-
egylet van alakulóban 34 taggal, kik 9 lapot
járatnak, magyar, német és román nyelven, örven-
detes dolog az, midőn 3 nemzetiség közösen bir
egyletet alakitni.

** (Bécsi hirek) szerint dr. Giskrát nevezik
ki „lajtántuli" miniszterelnöknek; birodalmi
pénzügyminiszternek pedig b. Sennyeyt emle-
getik.

** (Saxlehner Emma) kisasszonyt a jövő szin-
házi évtől — húsvéttól — kezdve szerződtették a
nemzeti színházhoz, három évre, a hosszabb idő
óta betöltetlen levő alt-szerepkörre. Sokat ígérő
tehetség.

** (Boz-Dickens) a kitűnő angol regényiró,
Amerikában felolvasásokat tart. Angol lapok sze-
rint a kitűnő irót, Bostonban oly ünnepélyesen
fogadták, mely méltó lett volna egy fejedelemhez.
Küldöttség üdvözölte, kijelentvén, hogy Dickens
a város vendége, mig Bostonban tartózkodik. Az-
tán nagy lakomát rendeztek tiszteletére.

** (Pestvárosban halálozás) történt nov.
29-től, decz. 7-ig 143. Meghalt 78 férfi 65 nő,
ezek közt 54 gyermek. Társadalmi állás szerint 5
honoratior, 62 kereskedő és iparos, 66 szolga és
munkás. A egészségi állapot általában roszabbo-
dott. A Rókus kórházban 900-on felül volt a
betegek száma.

** (Halálozások.) Vasmegye törvényszéki el-
nöke, Balogh Antal meghalt. — Küküllőmegyéből
is a derék Kosa Zsigmond, egykori képviselőnek
halálát jelentik. Nyugodjanak csendesen !

Nemzeti színház.
Péntek, decz. 13. „Az idegesek." Vígjáték 3 felv. Irta

Sardou; ford. Feleki.
Szombat, decz. 14. „Linda," Opera 3 felv. Zenéjét

szerz. Donizetti.
Vasárnap, decz. 15. „Szigetvári vértanuk." Eredeti

dráma 5 felv. Irta Jókai Mór.
Hétfő, decz. 16. „A fösvény1' Vigjáték 5 felv. Irta

Moliere; ford. Kazinczy Gábor.
Kedd, decz. 17. „Ernani." Opera 4 felv. Zenéjét szerz.

Verdi.
Szerda, decz. 18. „A kísértés" Szinmü 5 felv. Irta

Feuillet; francziából ford. Radnótfáy.
Csütörtök, decz. 19 „Bánk Ián." Eredeti opera 3 felv.

Zenéjét szerz. Erkel Ferencz.

Budai népszínház
A budai népszínház iránt folyvást érdeklődik a közön-

ség. „A gerolsteini nagyherczegnő" czimü bohózatos ope-
retté 24-szer került szinre f. hó 18-kán, és pedig teli ház
előtt. A.esoptól is láttunk két ujabb tréfát „A zsidó eman-
czipáczió" és „Az emanczipaczió után, 1900-ban " czitn-
mel. Tréfás ötletek vannak mindkettőben; ha némi cselek-
vény is volna, örömmel nézhetné a közönség. A színház
bizottság meghagyásából Molnár vendégszereplésre szó-
lítja fölavidéki operette-énekesnőket.illa egy jót szerződ-
tethetne, sokat nyerne vele a budai szinház.

Szerkesztői mondanivaló.
— Kolozsvár. B. S. örvendünk, hogy irodalmunk

derék veterán bajnoka s lapunk régi jó öreg barátja ismét
megszólal. — Az idén már nem kezdhetjük meg, mert nem
fejezhetnék be, hanem újévi első számainkban értékesi-
tendjük a becses közleményt. Addig is köszci net.

— B.-Újváros. Cs P. A czikket a kivánt helyre át-
szolgáltattuk. Magánlevél írására, elfoglaltatásunk miatt
nem érhettünk. Egyébiránt közleményére az országgyűlési
tárgy halmaz miatt sor sem kerülhetett volna; inkább is
helyén lesz humoristikus lapban. Előbbi tudósításokat nem
kaptunk. Lapunk irányára vonatkozó észrevételeinek igaz-
ságát el nem ismerhetjük.

— J.-Sz-György. T. J . A kérdezett gúny-kép falra-
gaszról itt Pesten, mitsem tudnak. Mendemonda lesz az
egész.

— Kr. J . Köszönettel vettük a küldeményt. Egy ily
valódi nép-ember és népköltő arczképe és életrajza méltó
helyet fog elfoglalni csarnokunkban.

— Esrer. L. J. Bortermelésünk hátrányairól szóló köz-
érdekű czikkének azonnal tért nyitandunk, mihely az or-
szágyülési fontos tárgyalások nem veszik annyira igénybe
testvérlapunk hasábjait, s a kissé háttérbe szorult vidéki
érdekeknek ismét több helyet szentelhetünk. A czikk a
késedelemmel nem veszti érdekét.

— Fest. Bujáky. Első kisérletnek megjárja. De talán
jobb tárgyat is lehetne venni a népéletből, mint csupa
meggy a lázasokat.

— K. T. K. Itt a „hó" ! igazán. Közölni fogjuk még
idején. Hanem várhat ám egy erős dorgatoriumot.

— Cs.-Somorja. S. E. Az időszerű czikk szíves fogad-
tatásban részesült. Reméljük, hogy régi kedves és állandó
munkatársainkat mind együtt találandjuk a jövőben is!

— P. F. Az érdekes kastélyról jobb képet is birunk,
s a küldött szöveg mellé azt fogjuk megrajzoltatni.

— (Jzegléd. K. J. A „Gyermekbarát" megszűnt.
Ajánlható gyermeklap a „Méhecske."

— A következő t. előfizetők, a „Vasárnapi Új-
ság" jelen évi folyamára a rendes előfizetési összegnél
többet küldvén be, fölkéretnek, hogy az alább kitett ösz-
szegeket az uj előfizetésnél vonják le. (Kiadó-hivatal.')

Rozos Antal Veszprém 50 kr , Csepreghy István Me-
gyés 50 kr., Nagy Sándor Theresienstadt 50 kr., Szigethy
Ferencz Megyés 50 kr., Balogh Ferencz N.-Károly 65 kr.,
Molnár Márton Szakácsi 50 kr , Kovács András H. M.
Vásárhely 50 kr., Jantsó Lajos IC-Vásárhely 50 kr.,
Buczko Béla Galgóez 50 kr., Dugovich Pál Csáktornya 50
kr , Farkas Miklós Szineszey 1 ft 50 kr., Sámuel Alajos
Sán Major 1 ít., Manily György Ipolsagh 1 ft.

SAKKJÁTÉK.
421-dik sz. f. — Bayer K o n r á d t ó l ,

(Olmützbau).
(Az angol tornában első dijat nyert feladvány.)

Sötét.

b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

Melléklet: Előfizetési felhívás a
„Nefelejts" szépirodalmi és divatlap 1868.
évi folyamára.

Hónapi- és
hetinap

HETI-NAPTÁR.
Katholikas és protestáns

naptar

23
24

2 5
2G
27
28

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerd.
Csőt.
Péntek
Szóm.

Deczember
F 4 Zeno, Fláv.
Victoria szűz
Ádám és Éva f
NagyKarácson
István vért.
János evangel.
Apró szentek

F 4 Flávián
Győzőke
Ádám és Éva
IV.Karácson
István vért.
János ev.
Apró szentek

Görög-orosz
naptár

Deczemb.(ó)
10 A 27 Herm.
11 Dániel
12 Spiridion
13 Eustrat
14 Thyrsu3
15 Eleuther
16 Aggeus

Izraeliták
naptára

Kislev. R.
25 Oltárün.
26
27 Illés
28
29 Elizeus
1 Teb.Ros.
2 S. Waj.

N a p
hossza I kél |nyug.|

t. p.
270 10
271 11
272 13
273 14
274 15
275 16
276 17

ó. p.
7 46
7 47
7 48
7 48
7 48
7 48
7 48

ó. p.
4 10
4 11
4 12
4 12
4 12
4 13
4 14

H o l d

hossza

f. p.
230 64
243 11
255 19
267 21
279 17
291 8
303 57

kél i nyűg.

ó. p.
4 2
5 2
6 1
6 55
7 45
8 30
9 9

ó. p.

2 17
2 52
3 30|
4 13
5 11!
5 50
6 49

Hold változásai. # Ujhold csötörtökön, 26-án, 0 óra 55 perczkor reggel.

TARTALOM.
Gróf Bercsényi Miklós (arczkép). — Őszszel. — Raj-

zok a Bach-korszakból, (folyt.) — A házaló zsidó (képpel.)
— Mándok (képpel). — Az 1848-ki nemzetgyűlés megnyi-
tása (képpel). — Kossuth születési helyéről. — Néhány-
rovar életpályája (képpel). — Egyveleg. — Tárház: Iro-
dalom és művészet. — Egyház és iskola. — Közintézet ek
egyletek. — Közlekedés. — Mi újság ? — Nemzeti szinház
— Budai népszínház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakk-
játék. — Heti-na

Felelős szerkesztő Nagy Miklós.
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HIRDETÉSEK.

ZSEBKENDŐKET 1
vászonból, mez. 5.50 kitol 15 ft.ig. j
batisztból „ 6-V5 „ 30 „ í
szines darabja 1.16 „ 2 ő krig. 1

Ajánl 2<>61 (S 8) |

TÜRSCH F. |
Pesten, váczi-utcza a „nagy Kristóf" |

mellett,. i

Pezsgőbor
közvetlen Francziaorszápból behozva,
vámmentesitve, ládákban 6palaezkj:íval
8 ftíljibb a Champagne leghir.evesb

gyáraiból, u ni.
Hoet *Chandon a Epernay cn'mant

rosé * l"t. 50 kr
Napóleon grand viu a Ay c <"• • ant

rosé 2 ft 50 kr.
A fentebbi fajokbó Vj paluczkok-

ban 1 ft. 50 kr
A pénzösszeg beküldése vagy utánvét

mellett alulírottnál megrendelhető.
A pakolás ingyen 20 pnlaczk vétel
nél 5° 0 engedhetik. 2289 (10 -50)

Alexander Floch,
in Wien, Obur-DübUug Nr. 28.
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Karácson! és újévi ajándékok. s

Szobafüstölö s egyéb illatszerek.
Parázalevelek, csomagját 15 krjával.
Ugj'anaz legfinomabb faj 18 kr.
Párolgólevelek, csomagját 35 krjával.
FüstölőszalagoK Plesse és Lubintól, ka-

tulyáját (íO kr.
Füstölő papírok Rimmeltől, 1 ft.
Virágfüst, üvegcséjét 35 krtól 1 ft. 40 kr.
Eau de vie de Lavande 40 krtól 1 ftig.
Eau de Lavande ambrée double, Pinaud-

tól 2 ft. 25 kr., 3 ft.
Eau de Lavande ambrée double Piver-

től, 70 kr., 1 ft. 20 kr., 2, 3 ft.

Eau de Lavande ambrée double, Hou-
bigaut-tól 2 ft. 50 kr.

Lavender Water from Rímmel 1 ft. 50
kr., 3 ft.

Esprit de Lavande au bouquet from At-
kinson 8 ft. 50 kr.

Parfumes Vaporasiteur (Violette, Rose,
héliotrope etc.) 3 ft.

Angol füstölő eczet, üvegcséjét 1 ft.
20 krral.

Franczia füstölő eczet, illatozó stb. 2 ft.
Továbbá nagy választék füstölő s párolható lámpákban. 1, 2, 3,

4, 5 forintjával kaphatók.

Vértessy Sándor,
angol-f'ranczia illatszerkereskedésébcn a Venushoz,

2358 (8-4) Kristóftér 1-ső szám, Pest.
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Legfinomabb Pecco-, Congo-, Souchang- és virásf-thea.

Rum és Arak.

Ss,

5"

Érdekes regény- s heszély-folyóiraí.
Előfizetés! felhívás

ff

REGELO
1868-diki vagyis negyedik évfolyamára.

fg-<T Megjegyzés az 18í»7-ki niiínielléklet tárgyában. '2£JB
Műmellékletünk szétküldését e hóban kellene megkezdenünk. Minthogy azonban

azon igyekeztünk, hogy ménné! kitünóbbel állhassunk előfizetőink elé, tólünk nem függó
akadályok miatt kissé elkéstünk. Most azonban ígérhetjük, hogy jauuár hóban a szét-
küldést eszközölhetjük, s addig ílőíizetóinhet várakozásra vagyunk kénytelenek felkérni.

PS*"" MümellékMünk Than Mnr eredetije után lesz, s egy hoavéd jelene-
let fog iibrstolni. Eredetijét birtokosa szívességéből kaptuk meg.

ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK:
A „R«*gélö" czimü mulattató folyóirat minden hóban kétszer 15 én és 30-án

jelenik meg. — Mindegyik szám négy legnagyobb aiaku ivböl, 8-rétben 2 hasábos
lapokon, és azonkívül borítékból álíand.

Előfizetési árapostiin kiiidve vagy Budapesten házhoz hordáivá:
1868. Januártól kezdve decz. végéig (tizenkét hónap) 6 ft.
1868. Januártól kezdve június végéig (hat hónap) 3 „

ÜBT" A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. — Gyűjtőknek minden egy-
szerre előfizetett tlz példány után egy tisztelet-példánynyal szolgálunk.

2 W A , Regélő" 1865., 1866. és 1867 ik évi folyamaiból teljes számú példányok
lévén, újonnan belépő előfizetők a három évfolyamot, és pedig az i865-ikit 5 ftért, az
1866. és 1867-ikit 6 - 6 forintjával megkaphatják

A ..Regélő" kiadó-hivatnia
(1 — 8) (Pesté"-, fgye'em-utcza 4-ik szám.)

FISCHER GUSZTÁV
színháztér, kereskedelmi banképület Pesten,

ajánlja a legjutányosb szabott árak mellett egy bfíven ellátott r&k-árí
a legújabb divatu

NŐIÖLTÖNY-DISZITMÉNYEKET MINDEN ÉVSZAKRA
mindennemű szalagok, gombok, kötő- és varró angol ezérnák,
kffiA, himzó, fénylő es berlini pamutok, varró és irama selyjíit-k, igpaban

barras, nemkülönben f«*ltér én színes orK»níin, mouhf »'lim\
mouls, battist clair, perkail, tüllanglais, gyapot és ezérna-csipkéket,

továbbá gazdag raktárát,
fuggönytartóknak, tükiirbojtoknak, csön^etfühuzóknak,

csillárzsinórok, függönyén, léoni arany és ezüst-csipkék, bojtok,
továbbá mindennemű bútor-, kocsi- és katonai paszomány-arnkat,

valamint minden ezen ágat illető tárgyakat nagyban és kicsinyben
Szintúgy található itt egy bd raktár mindennemű bélés és halcsont.

Megrendeléseket — a pén* elóleges (elküldése vagy utánvétel mellett
gyorsan és pontosan teljesítünk. 2286(10 20)

jóféle s tisztajzlésü

kávé csak 2 ft. 80 kr.
Portori co kávé •
Arany-Java-kávé
Lasuayra-kávé .

5 f o n t
• 3ft. 40 kr. | I'Iant-Ceylon kávé .
• 3 „ 80 ' ~ " '* ' ' "
. 4 , , -

. 4 ft. 25 kr.
Cuba-kávé egész finom . 4 „ 50 ,,
Gyöngy-kávéegé82finom4 „ 75 „

továbbá:
Brasiliai rhiim, egy pintl ft, legfinomabb jaiiinikai-rhuin, l'ecco-virág-
és Souchons-thea, sardinák, mustár és sajt-féliek a legjutányosb áron
kaphatók Pesten, *•% t t* • -m • •

Baiiiioler es Jarmay-nál,
a két szerecsen- és Laudon-utcza szögletén, 11-dik szám alatt

y V Vidéki mea rendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett a leg-
gyorsabban eszközöltetnek. 2283 (9 — 12)

S V Bemenet a két szerecseu-utrzába: a váczi-utról a marokkói
háizal szemközt.

Előfizetési (elhívás

A „HONVED"
czimü

első inagpr katonai hetilapra,
OKTATÓ LEVELEKRE

í

lN<»s-!k é v r e .

Előfizetési feltételek:
A„HONVÉD" és „OKTATÓ LEVELEK"

előfizetési á ra :
Január—júniusra . . 4 ft. 50 kr. | Január—deczemberre . . . 9 ft_

A „Honvéd" külön |Az „Oktató levelek" külön
előfizetési á ra : i előfizetési á r a :

Január—júniusra 3 ft.
Január—deczemberre . ö ,,

Január-júniusra 2 ft.
Január—deczemberre . . . 4 „

Egész évi előfizetőinktek június havában egy, a magyarok hadjáratai könnyebb
megértésére szolgálandó e czélra megrendelt szinezett térképet fogunk küldeni.

9^"* Az előfizetési pénzek bérmentes küldése kéretik.

A „Honvéd" kfadó-hivatala
(1 3) (Pest, egyetem-uteza 4-ik szám).

Legnagyobb

j)utor-raktár az országban!
A pest-budai

BÚTOR
kéiimízetl

részvény-társulat
igazgatósága,

tisztelettel tudatja, a nagyérdemű közön-
séggel, hogy

termeiket
iiádor-ntczaD.sz. a. 1. emeletben,

gazdagon ellátva mindennemű

bútorokkal s butorzaii
darabokkal,

nagybani s részletekbeni eladásra
megnyitottuk, s ajánlák a r. ez. kö-

zönség szíves figyeímébe.

2357 (2 - 3) Az igazgatóság.

.MÁRCIUS 15."
a magyar nép legkedveltebb lapja

1868. újévtől hetenként háromszor jelenik
meg.

Előfizetési ára :
i,egyedévre 3 forint,
félévre 6 „
A vasárnapi szám külön is meg-

rendelhető :
i egyedévre 1 forint,
félévre 2 .,
mely küldendő a „Március 15" kiadó szer-
kesztőségének Petten, kiraly-uteza. Orczy

házba. 2,i66 (1)

250,000 a. é. ft. főnyereménye
a már 1868 január 2 án végbemenő
cs. kir. ausztriai államvasut és duna-
gőzhaj ozá'i kölcsön nagy sorshúzása

42 millió forint összegben.
410,000 nyeremény közt. követ-

kező főnyeremények foglaltatnak, u. ni-
20-szor 250,000: 71-szer 200,0410;
105-ször 150,000; 90-s?er 4<>,<)0n;
105-ször 30,000; 90-szer 20,000;
105-Síör 15,060; 370-szer 5000;
20-szor 4000; 76-szor 3000; 264-szer
ÍO00; 503-szor 1500; 773-szor H»0O
ft. stb. legkisebb nyeremény Ifio ft.
a. é. minden kihúzott sorsjegynek. —
Semmiféle kölesönsorsjáték sem nyújt
annyi előnyt mint ez,s mindenkinek al-
kalom nyujtatik csekély befizetéssel
a fentebbi összegek megnyerésére. —
Egy részlet sorsj-gy ára 2 ft., három
sorsjegyé 5 ft, hété 10 ft. a. é. bankje-
gyekben. - Szíves megrendelések a
pénzösszeg beküldése mellett gyorsan,
lelkiismeretesen s titoktartás mellett
eszközöltetnek; minden megrendelés-
hez hoziá fog mellékelteim a hivatalos
játékterv ; mindenre kellő utasítás ada-
tik ; a húzás után minden résztvevőnek
a vsorshuzási lajstrom megküldetik, s a
nyeremények azonral ki fognak fizet-
tetni. E tárgybani leveleket elfogad

Joh. Friedr. Scheibel,
Fahrgasse Nr. 111, in Frankfurt am/M.

2343 (4-4)Közel a% iilö a melyben alkalmunli van

karácsonyi és újévi ajándékokkal kedveskedni
mely czélra figyelembe ajánlja:

SÁRKÁNY J. S.
a váczi- és Deák Ferenez-utcza sarkán

gazdagon feLszereU legújabb tárgyakból válogatott diszmü-raktárát
Nagy választékban több szép czikkek zenemüvei ellátva ugymind: fénykép-albu-

mok, szivar-állványok, berendezett varró-ládácskák, irómappák, keztyíktartók
stb., melyek felnyitás alkalmával meglepetésül a legszebb zenedarabokat játszák — valamint
több nagyobbszerü a párisi kiállítás alkalmával vásárolt különös szép Ízléssel kiállított
porczellán virágvázák, látojcatójesy-tányérok, ékszer- és illattartók és igen
uagyválasztékban báli legyezőket 1 ft. 5t) kr., 2, 4 és 0 fttól kezdve 40 ftig.

i ^ KMOnösen felemlítendő még * ^ s
az nj találmány szerint 3-mas aranynyal bevont (nem aranyozott) ezüst ékszerek u. m.
melltük, függök, karpereczek, medaillonok, gyűrűk és inggombok rendkívüli olcsó árakon.

Megrendelések a vidékről utánvét mellett pontosan eszközöltetnek.

Kertész és Eisert Pesten
Dorottya-utcza 2. sz., a „magyar király" czimii szállodával szemközt,

ajánlják a közeledő

karácsom és újévi idény
tekintetéből dús tartalmú díszműáru-raktárukat.

A külföldön személyesen eszköslött vásárlásaink lehetségessé tevék ez idei karácson!
kiallilá-ninkat oly gazdagon felszerelhetni, hogy gyakorlati olcsó, ugy mint finom, a legkö-
vetelőbb ízlésnek megfelelő tárgyakban egyiránt remélünk minden igényeknek megfelelhetni.
Dús választékban találhatók nálunk meglepő kisebbnemü újdonságok a pipere-, dolgoeó-
és íróasztal szamara; nagyobb, a bntorzat kiegészítő részeit képezA tárgyad, bál- és
pij>ererzikkek, ékszerek, dohanyzosaerek, s a háztartás nzakmajaba vágó caélszerü
ajándékok. Hasonló figyelemmel viseltetünk kitűnő fegyverek, vadász-, lovagló- és
utazó-czikkek megszerzése iránt, s különösen ajánljuk

legújabb és sokféle gyermekjátékainktit.
A legolcsóbbra szabott ár minden egyes darabon szemlélhető.
Kimerítő czikksorozatokkal, melyek minden kornak megfelelő ajándékokat tartalmaz-

nak, szívesen szolgálunk.
írásbeli megrendeléseket, EZ ünnepek előtti nagy elfoglaltság miatt, idejekorán ké-

rünk megtenni. 2356 (4—5)

2361 (2-3)

2363 (2-4)

VARRÓGÉPEK,
legczélszerttbb

karácsoni és újévi ajándék
családi használatra,

valamint czipészek és szabóknak stb., ajánlja jelentékenyen leszállított
áron és részletfizetés mellett

GROVER ÉS BAKER S TÁRSA
(i\ew-York és Boston)

főügynöksége Pesten, a bécsi-utezában.
g^p> Minthogy a gyakorlati oktatás agépnélafédolo^,

s azt az igentisztelt vidéken lakóknak itt helyt megtanulni
nagy nehézséggel jár s gyakran lehetetlen is; ennélfogva indittatva
érzi magát az ügynökség, kívánatra gyakorlatilag; jártas egyé-
neket betanítás végett csekély tiszteletdíj fizetés mellett
az illetőkhöz küldeni.

Képes árjegyzékek bérmentesítve küldetnek meg.

Tárgyismeröknek: i
közvetlen Holland, Francziaország
s a franczia gyarmatokból behozott
liquenrek: Chartrrnse, Crein« de
ftaé, Crcme de Moca, bacas et de
Vanille. — Legfinomabb 6 Jamaica
Rom, Arrac, Cognac; közvetlen An-
golországon át behozott ajszt-désfl
chinai theak. ezek közt a legjobb «
legerősebb keverékek, bécsi fontja 2
fttól 10 ftig. — Vörös Bordeaux-
Punsch, l e g f i n o m a b b dflsüeldorfi
punschessentla. - R iktára a legfino-
mabb s legerósb tisztaizlésű pörkölet
len kávénak bécsi fontja : 60, 65, 70,
96 krig — Ceylon kávé fontja 75, 85
kr., különösen ajánlható. — Befő-
zött gyümölcs, mely a párisi világtár-
laton tiszteletteljes megemlítésben ré-
szesittetett. — Árjegyzék, ingyen és
bérmeatve. — Megrendelések utánvét
mellett gyorsan és pontosan teljesittet-
nek. — 80 font kávé vagy másegyéb
tárgyak megrendelésénél 10 ft. értékig
és feljebb az árucziktiek az illetőkhöz
legközelebb eső vasúti vagy gőzhajózási
állomáshoz bérmentve küldetnek meg.

Cdm: Simon Granichsta'dten'g
Thee- nnd Rum-Depot, am tíraben,
Trattnerhof fm Durehgange rechls.
— Wien. 2339(3-12)

« *
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Előfizetési (elhívás

VASÁRNAPI CJSÁG
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

1808. évi folyamára.
(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Az egyik eredeti képekkel dúsan
illusztrálva; a másik ,,Országgyűlési Beszé<ltár"-ral s más rendkívüli

mellékletekkel bővítve.)

Lapunk 1868-czal tizenötödik évfolyamába lép.
Tizenöt év! Nagy idö a magyar hírlapirodalomban, egy lap életében. A tapaszta-

lás legalább azt mutatta, hogy csak igen kevés időszaki vállalat ért ennyi időt.
A Vasárnapi U.jsa« és Politikai Újdonságok mellett is, ez idő lefolyta alatt

lapok keletkeztek és tűntek le; rövidebb vagy hosszabb ideig futottak pá'yát; kisebb
vagy nagyobb virágzásra emelkedtek; de a jelenleg élő vállalatok között alig egy kettő
van, mely tizenöt évre vihetne vissza keletkezése idejét; alig egy-kettő, mely a törzs
előfizetők oly állandó közönségével dicsekedhetnék, mint e testvérlapok. Az oly válla-
latok, melyek az idő változásai közt csak az árral usxni s a pillanat érdekeinek szolgálni í
tárták feladatuknak, eltűntek a pillanattal, mint a buborék.

Ítészünkről e lapok állandó életének okát főleg épen abban keressük, hogy kez-
dettől fogva folyvást e<cy irányt tartottak szem előtt: a valódi nemzeti érdekeknek,
az alkotmányom szabadság és a felvilágosodás eszméinek szolgálni. !

Oly időszakban indultak meg s vertek gyökeret, midőn minden szabadabb ezó '
fölött a hatalom Damokles kardja függőst, midőn az igazságot gyakran csak elburkoltan '
vagy épen nem lehetett kimondani, mikor a magyar ember akaratlanul is megtanult a
sorok közt olvasni, — e lapok a/.onban soha sem tértek el a választott ösvényről, s le nem
borulva a pillanat bálványai előtt, a szabadságnak, alkotmányosságnak és hazafiságnak
hiven szolgáltak mindig.

Most e tekintetben kedvezőbb korszakot értünk. S mi a szabadabb mozoghatást,
mint már eddig is, továbbra is a kitűzött nagy cz»l érdekében igyekszünk fölhasználni,
törekedve folyvást a nemzeti érzület és öntudat, s az alkotmány és szabadság fejlesztésére.

A Vasárnapi Ujstag és Politikai Újdonságok, okulva a múltból, bízva a jö-
vőben, továbbra is eddigi iránya mellett marad s az eddig követett utón törekszik meg-
oldani föladatát. Bár két lap, de a szerkesztőség egységénél fogva összeforrott, s j
egymást kiegészítő, s egymástól csaknem elválaszthatlan lévén, közös en törekszenek,
czélszerü beosztással, a nagy czélt minden irányban megoldani.

A Vasárnapi Ujsag a hazai és külföldi dolgok és állapotok ismeretében, a törté-
nelemben és a társadalomban, a művészetben és az életben keresi tárgyait, s szóban és
képben állítja azokat az olvasó el?; mig a Politikai Újdonságok a honi és külpolitika !
minden mozzanatát kiséii hasonló figyelemmel, s a részletek kellő bősége mellett tájé- j
koztató átnézeteket ad a helyzetről, és átalában oda törekszik, hogy vele hetilap társai j
közül egyik se versenyezhessen.

Czikkeink, im e tág mezőből felölelnek mindent, a mi tanulságos, élvezetes s áta
Iában tudui méltó. Képeinkben v"' i :gi molyek a hnzai művészet haladásával folyvást
emelkednek a kivitel tökeidében, tekintettel vagyunk az érdekességre s a gazdag
változatosságra.

Rovataink ismeretesek. Bennök a két lap mindazt magában foglalja, mit a nagy
közönség megkivánhat arra, hogy hetenként kétszer kapván újságot, folyvást színvo-
nalán álljon a pillanatnak, s maradandó becsü olvasmány is részesüljön.

Buzgó és becsületes törekvéseink öntudatában megnyugtató bizalommal nézünk
a jövő év elébe. Legyen az nemcsak testvérlapjainknak, hanem fókép a hazának vi-
rágzasi éve! — Pest, deczember elején 1867.

Heckcnast Gusztáv,
kiadó-tulajdonos.

Nagy Miklós,
szerkesztő.

Előfizetési feltételek:
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve

vagy Buda-Pesten házhoz hordva:
Egész évre (január—deczember) 10 forint.
Félévre (január—június) 5 „

3 ft.
Csupán a Vasárnapi Újság:

Egész évre (január—decz.) . . 6 ft. |Félévre (január—június).

Csupán a Politikai (Tjság:
SMP* Hogy e politikai hetilap annál könnyebben megszerezhetóvé váljék, leszállítjuk
az eddigi külön előfizetési árt, anélkül, bogy a lap tartalmára nézve legkisebb változás
is történnék, vagy a mellékletek („Országgyűlési Beszédtár" stb ) kevesbednének. E
szerint a csupán Politikai Újdonságok (az „Országgyűlési Beszédtár''-ral együtt

Egész évre (január—decz.) . . 5 ft. | Félévre (január—jun.) % ft. 50 kr.
Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynyal szolgálunk, j

— A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. — A múlt félévi czimszelvényekből egy- I
egy darab szíves beküldését kérjük.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(1 — 3) (Pest, egyetemutoza 4-ik saám alatt).

Eönyvárusi jelentés.
Alólirott, tisztelettel jelentem a t. ez. közönségnek, miszerint a sárospa-

taki reformált főiskola könyvraktárában található könyvek kezelését a főisko-
lai igazgatóságtól szerződésileg magamra vállaltam. Bizalommal kérem a t. ez.
megrendelőket, hogy megrendelő leveleiket ezután hozzám, mint a főiskola egye-
düli bizományosához, szíveskedjenek intézni. Xi albizományosok ezentúl velem,
nem pedig a főiskolai könyvtárnok úrral fogjak számadásaikat kiegyenlíteni.

Sárospatak, május 1-én 1867. EPERJESI JÓZSEF,
. 2125 (10—12) sárospataki könyvárus.

Legújabb chmisettek, kalapfátyolok,
gallér és hajtókák, nyakravalók, főkötők, zsebkendők, csipkék, crinolinok, hímzett

betétek és szélek, szövetek stb.

Női yászonkészletek és bármely ruha készítés
vánkosok, ingek, alsó-szoknyák, nadrágok, korsettek, fésülő-köpenyek haris-

nyák stb.

Gyermek vászonnemü és keresztelő-készletek
és más számtalan uj divatezikket legújabb minta után ajánl

2259(4-4) T U R S C H F.
Pest, váczi-uteza, a „nagy Kristóf" mellett.

áflST" Raktári árszabályt kívánatra bérmeutve küldök.

mü-, festő- s rajzoló-eszkózös kereskedésében

A londoni 1862. világkiállításon jutalomdijazott

(Zeiehen-Vorlagen)

Herraes Vilmostól Berlinben,
ajánltatnak

karácsonyi és újévi ajándékul.

s

2349 Ára l'üzetenkint 6 és 1Ü ezüst garas. (3-3)

Gnggenbergcr Gyula
D I S Z M Ü Á R U S

(Pesten, Dorottya-utcza 5. sz. a.)

a karácsoni ünnepek alkalmából
ajánlja

gazdagon ellátott és a diszműipar terén eddigelé
felmerült ízléses áruk raktárát, nevezetesen: fa,
e'rcz és bűrneniüek, utazó, vadász, kényelmi és
pipereszerek; sétabotok, albumok, iró és női
munka-asztalbeli eszközök stb.

Csak most érkezvén haza Parisból, reméllem,
hogy a franczia fővárosban személyesen tett válasz-
tásaim a n. é. közönség tetszésével találkozni fognak.

fPF* Levelbeli megbízások gyorsan es pon-
tosan teljesittetuek. 2359 (3-4)

Évenkint 4 húzás, f i \*A. * 1 Főnyeremény
Legközelebbi húzás I P P f l 11 -C< ü Tt! 1 H V I 4*14 200,000 ft.Legki-

január2-kán. V l C l l l l U V l l O J V ^ J VUtsebbnyerem. 165ft.
E kedvelt sorsjegyek, általam készpénzfizetés mellett adatnak el napi árfolyam szerint

részletfizetésekre, egy 10 frankos majlandi sorsjegy ingyen hozzáadásával, u. m.
35 havonkinti részletfizetésre 5 ft. — kr.
23 7 „ -

18 havonkinti részletfizetésre 8 ft. 50 k r
vagy 12 12 „ 50

Credit-sorsjegyre 3 forint 50 krajezár és bélyeg-
lij 50

5 darab 18 ft. 50 kr., 10 darab csak 36 ft.

Mailandi eredeti sorsjegyek 6 fíjávai, S:S>r ío&?ö
frank, első húzás folyó évi deczember 16-án.

Társasjátékok:
évnegyedenkint 4 ttjával 20 darab minden ausetriai sorsjegyre, egy 35 fo-
rintos badeni sorsjegy hozzáadásával, 25 részletbefizetéssel, megjegyzendő:
hogy a befizetett pénz nem vész el.

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek.

2350

9V"~ Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan leijesittetnek.

KÁROLY JÓZSEF, (5-6)

pénzváltó-irodája Pesten, hariuinczad-utcza, 3-dik szám alatt.

Kiadó-tulajdonos Ileckenast Gusstáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetein-utcza 4-dik szám alatt).

Tizennegyedik évfolyam52-ik szám.

Pest, deczember 29-én 1867.

igtatásnál csak
minden igtatas után 30 ujkr.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ít.
Csnpáo Vasárnapi Újság : Egész évre 6 ft. - Fél évre 8 ft. - Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. - Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a V. . . ,n.pl UJaag és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer hasábzott petit sor, vagy annak hely. egyszeri igtatasnal 10 krba,háromszori vagy többszöri
i 7 krba Jmiftatik.-KiaLhívatLnk szamara hirdetményeket elfogad Bécsbe*: Oppelik A.ajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenste.n e* Vogler, Wollz.Ue Nro. 9. - Belyeg-d,., kd!ön

Egy jeles iró, nemes szivü férfiú, hü és
buzgó hazafi arczképét veszik itt olvasóink,
kit ezelőtt alig egy pár héttel ragadt ki a
halál sorainkból. Minket Bérczy Károlyhoz
a közös tiszteleten kivül még különös hála
is kötött, mert a Vasárnapi Újság és Politikai
Újdonságok megalapító dolgozótársai közé
tartozott; 1854 —1857-ig ö irta a Politikai
Újdonságok politikai részét. Régi barátság
csatolta a Vasárnapi Újság feledhetlen szer-
kesztőjéhez, Pákh Alberthez. Mi hamar kellé
utána mennie s most nem messze feküsznek
egymástól a kerepesi-ut mel-
letti temetőben.

Bérczy Károly 1821-ben szü-
letett márcz. 2-án Balassa-Gyar-
maton, hol atyja megyei főorvos
volt. Pesten végezte tanulmá-
nyait s 1848-ig a m. kir. hely-
tartótanácsnál szolgált a közle-
kedés és közmunkák osztályá-
ban, Széchenyi István gróf fő-
nöksége alatt. 1848-ban szintén
e minisztériumhoz neveztetett
ki. A forradalom után visszavo-
nult a közszolgálatból s mint
független iró élt.

Már jogász korában föllé-
pett mint iró. Költeményeket és
beszélyeket irt a szépirodalmi
lapokba. Garay „Regélö"-jében
s Frankenburg „Életképeidben
egy pár beszélye, mély érzésű
költeménye s kitűnő műfordit-
mánya magukra vonták az ol-
vasó közönség figyelmét. Azóta
egész 1854-igmajd minden szép-
irodalmi jelesb vállalatban ta-
lálkozunk nevével. 1846-ban
egyike volt azon tiz legtehetsé-
gesebb ifjú írónak, kik Petőfi
vezérlete alatt egy uj szépiro-
dalmi közlönyt akartak alapí-
tani. Az eddig virágzó egészségű
ifjú 1848 elején nagy beteg-
ségbe esett, melyből csak 1849 tavaszán
üdült fel, de egész 1851-ig vissza kellett
vonulnia minden munkától. 1851-ben meg-
házasodott s a Pesti Napló dolgozótársa lön
egész 1854-ig, s kiadta beszélyei első gyűj-
teményét „Ábránd és Való" czim alatt (1852),
melyet 1854-ben egy második követett há-

B é r c z y K á r o l y .
(1821—1867.)

rom kötetben: „Világ folyása," Ugyanez
évben a „Politikai Újdonságok" fődolgozó-
társa lett egész 1857-ig, midőn az első
magyar „Vadász- és Versenylap"-ot alapí-
totta, mely még most is sikernek örvend.
A magy. tudományos akadémia és Kisfaludy -
társaság tagjai közé választotta; amabba a
„Humorról" irt jeles értekezésével köszön-
tött be, emebbe Puskin „Anyegin"-jével. Irt
kisebb irodalmi czikkeket és bírálatokat is;
sokáig volt a nemzeti színház drámabiráló-
választmányának tagja; a Kisfaludy-társa-

B É R C Z Y K Á R O L Y .

ságban a Shakespeare-forditmányok legkitű-
nőbb bírálói közé tartozott, s itt is, mint az
akadémiában, majd minden évben részt vett
a pályamüvek bírálatában s egyik kitünöbb
reporter volt.

I Bérczy mint iró és ember nagy müveit-
S ségénél és lovagias szeretetreméltóságánál

fogva kitűnő helyet foglalt el. Számos idegen
nyelvet értett és beszélt s nagy jártassága
volt az angol, franczia és német szépiroda-
lomban. Beszélyei első gyűjteményét mint
ifjúkori kísérleteket inkább csak nemes ér-
zelem és stylbeli csín tüntették ki, második
gyűjteményén már látszik az élet ismerete
s a „Gyógyult seb" czimü beszélye, melylyel
beszélyirói pályáját a „Részvét könyvé"-ben
befejezte, a jelesebb magyar beszólyek közé
tartozik. Folytonos betegeskedése, hirlap-
irói, majd szerkesztői elfoglaltsága nem

engedték, hogy beszélyirói te-
hetségét kifejthesse, s épen ak-
kor hallgatott el, midőn már
jelesb müveket írhatott volna.

Az orosz nyelvet ezelőtt né-
hány évvel tanulta meg s „Anye-
gin" forditmánya szépségben
vetekedik a Bodenstadtével, hű-
ségben felülmúlja. — „Vadász-és
versenylap"-jával uj tért foglalt
el a magyar időszaki sajtóban, s
megalapította a magyar sport-
irodalmat. Ez által nemcsak a
sport köröket hozta közelebb a
magyar irodalomhoz, hanem
egyszersmind szélesítette a ma-
gyar irodalom körét. „Vadász-
müszótára" (1860.) megmagya-
rositotta a sport-nyelvet, lapja
pedig, melyet sok ízléssel és
tapintattal szerkesztett, gyakran
oly jeles czikkek tárháza lőn,
hogy a külföld e nembeli ter-
mékeivel méltán versenyzett.
„Vadászrajzok" (1863) czimü
kiadványa, melybe lapja legki-
tűnőbb czikkeit összegyűjtötte,
oly könyv, melyben a szakava-
tottság az irodalmi forma szép-
ségével párosul.

v
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csületes és buzgó ember volt,
ki egyszersmind az egyesületi

térnek is leghübb munkásai közé tartozott
s kit nagy műveltségénél és szeretetremél-
tóságánál fogva a társas körök mindenütt
tárt karokkal fogadtak. Az 1850—66-diki
évek közé esik pályája dereka, tehát azon
időszakba, midőn a hazafiság és nemzetiség
oltára szent lángjának őrzése majdnem kizá-


