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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
X x V \ Bérczy e mellett ritka be-

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-



róan az irodalom férfiaira maradt. Bérezy a
leo-hübbek közé tartozott. Egy becsületes és
munkás élet f'áradhatlan küzdelme mara-
dandó emlék sírján, s irótársai. barátai, kik
közelebbről ismerték nemes szivét, sohasem
fogják feledni, mit vesztettek benne.

z ev v e g e n.
Sötét az éj, künn siró szél üvölt;
Mely haldoklónak véghörg^se az?
Halottlepellel várja már a föld,
S sűrűbbre szőni, egyre még havaz.
Ah, nagy halott, egy év rogy össze itt;
A szél olyan rejtelmesen zokog . . .
— Felejtsük el ez óv küzdelmeit,
ölelj meg, édes, s legyünk boldogok!

A régi átok, bősz sárkány gyanánt
Végső csatáját vívta ellenünk,
Tüzes nyelvét ölté sziszegve ránk,
Lebirtuk végre, a varázs letűnt.
De áthatott szivünknek szivéig
A küzdelem — s soká sajogni fog.
— Felejtsük el ez év küzdelmeit,
Ölelj meg, édes, s legyünk boldogok!

Mint féltérdére rogyott dalia,
Vérvesztve lankad, győze bár, a hon.
Megél talán, nem kell meghalnia,
Lélekzetet vesz, végre szabadon!
Kérjük, talán az Isten megsegít,
Önerejében bizni is van ok.
— Felejtsük el ez év küzdelmeit,
Ölelj meg, édes, s legyünk boldogok!

Ah, milyen év volt. Mennyit nem igért!
Nagy diadalt, a nagy küzdés után! .
Reményünk föllegvára égig ért
S a szines zászló ott lengett fokán.
Ah, a reménység álompénzeit
Beváltani — még az idő konok!
— Felejtsük el ez év küzdelmeit,
Ölelj meg, édes, s legyünk boldogok!

Ah, milyen év volt! Ránk is kedvesem!
Hogy elsodort boldog fészkünkből is!
Hol lágy pelyhen pihentünk csendesen,
És rózsáink közt nem fakadt tövis.
A küzdelem most nyilt tengerre vitt,
Sajkánkat ostromolják vad habok.
— Felejtsük el ez év küzdelmeit,
ölelj meg, édes, s legyünk boldogok!

Hová az Isten akaratja visz,
Ott jó, a sziv nyugalmat ott talál,
Boldog ki engedelmes s benne hisz,
Habár a félvilággal harczban áll.
E bizalom oly édesen hevit,
Szivemben a reménység fönlobog.
— Felejtsük el ez év küzdelmeit,
Ölelj meg, édes, s legyünk boldogok!

Talán az uj, uj éltet is hozand,
Nyugalmat végre a hazára, ránk . . .
Imádkozzunk. Éjfélt az óra kong;
Elhallgatott ég é8 föld egyaránt.
Buzgó imámra áment mond a hit,
Szivem nyugodtan, édesen dobog.
— Felejtsük el ez év küzdelmeit,
ölelj meg, édes, s legyünk boldogok!

. Szász Károly.

Rajzok a Haeh-korszakból.
Széchenyi „lllick"-je után.

(Vége.)

A jelen szám utolsó lévén lapunk ez évi
folyamából, ezúttal befejezzük ma e czikk-
sorozatot; lehet, hogy a jövő évben még
visszatérünk némely érdekes részletekre.
Jelen utolsó közleményünket három képből
állítottuk össze, melyek a forradalmat kö-
vetett rémuralmi korszak három sötét alak-
járól szólanak: Haynauról, Schwarzenberg
Félix herczegröl és Baehról.

Az utóbbi időkben oly pyramidál-mérvü
önámitás példáival találkozunk, minőre
soha nem emlékszik a világ.

így pl. a „bátran előre" — vagy jobban
mondva „bátran föl" ,-~ jelszavu lovag, ért-
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jük a Mária Terézia-rend nagykeresztesét,
ö Excellent iáját, a hosszú bajuszu s még
hosszabb hóhérkötelü báró Haynaut, -woly
óriási önámitás hallucinátiójában élt, mely
sokkal felülmúlja még a persa regebeli
siami elefánt édes álmadozásait is, mely
— t. i. az elefánt udvari kegytől vagy ópi-
umtól megittasulva, magát igen szeretetre-
méltó, népszerű s átalánosau kedvelt lovag-
nak vélte : ámbár, ura kedvében járni vagy
a szokottnál bővebb abrakhoz jutni óhajt-
ván, egész csoportjait az embereknek össze-
tiporta, szétzúzta s rajtok tapogott.

így hitte e vitéz hadvezér is, — e saját-
ságos vegyüléke a húsevő vérszomj na'< és
a füevö együgyüségnek — hogy öt az egész
világ tapsa kiséri, s hogy kivált Magyaror-
szág öt, valami szent György-féle védszent-
nek tartja, a ki — mint ö képzelte —a forra-
dalmi párt sárkányát, mint egykor Hercules
Antaeu-st, nem ugyan saját erején, de bakói
segítségével, egy kissé a levegőbe emelte.

S mint a ki dolgát a legjobban végezte,
a dúsan megjutalmazott Excellentiás ur
azon boldog hitben indult körutazásra, hogy
őt mindenütt, örömüdvözlettel fogada-idják.
Azonban mindenütt hátat fordítottak neki
vagy becsukták előtte az ajtót; a boldog
álmadozó semmit sem vett észre; azt hitte,
mindez csak azért van, mert nem ismerik,
s nem is képzelte, hogy épen azért vetik
meg s utálják, mert nagyon is ismerik. Angliá-
ban nevették hosszú bajuszát s már azt
hitte: ez az az ország, hol a valódi érdemet
méltányolni tudják, s miután angol sörrel
jól fölfrissité magát, méltóztatott nevét is
megmondani; erre aztán söprükkel mentek
neki s még jobban is elpáholták volna, ha
—• mint egykor Xenofon, persze csak egyes
személyben — szerencsésen vissza nem
vonul.

A vitéz táborszernagy azonban még ek-
kor sem akarta észrevenni, hogy ö tulajdou-
kép az a „fenevad," melynek vérszagát
semmi társaságban sem bírják kiállani. Azt
hitte, hogy a mi vele történt csak az ó-kon-
servativ durva angol csöcselék tüntetése
volt.

Végre birtokot vásárolt magának Ma-
gyarországon, és pedig épen azon vidéken,
hol egykor Rákóczi tartotta udvarát s a
többi közt ismeretes tiz-krajczárosait, pro
lib>'r'.ate körirattal verette volt. A derék ma-
gyarok körében, kiket annyira szeretett, s
mint valódi allopatha isinételt érvágásokkal
sziveskedett gyógyítani, kedélyes csendéle-
tet kezdeni szándékozott. Egészen magyarrá
öltözött át s kezében hosszú pipaszárral lá-
togatásokat tett a környékben, de termé-
szetesen mindenütt oly iszonynyal fogadták,
mint egy veszett, kutyát, csakhogy az ilyen
előtt minden ajtót bezárnak, neki pedig a
legmerevebb udvariassággal adták értésére
— mert máskép nem lehetett — hogy csak
minél távolabbról kívánják tisztelni. Még
ekkor sem vett észre semmit, mig aztán a
„vörös kakas" leszállóit kazaljaira s az egész
vidéket bevilágította. Ez az ő szemét is fel-
nyitotta egykissé s sejteni kezdé — hogy
tán neheztelnek rá valamiért; mire aztán
rövid idő múlva, mint mondák szivtulten-
gésben, a miben Jellasics ő Excellentiája
is szenvedett, a guta egyszer csak megütötte,
s ez árnyékvilágot egy jobbal cserélte föl, a
hol ugyan nincs sem kamaráskulcs, sem
excellentiás czim, sem nagy kereszt, és
diszravatalán oly kiaszva és sárgán feküdt,
mint egy tökéletesen kifacsart czitrom.

De mortuis nil nisi bene, ez is egyike
azon mondásoknak, melyeket bizonyos lágy-
szivü(!) egyéniségek, kik mindig több szá-
nalommal viseltetnek a halottak, mint az

élők iránt, fogaik közt keresztényileií mor-
mogni fognak, e sorokat olvasva.

De minden józan gondolkodású ember,
ki a képmutatásnak nem barátja, tudni fogja,
hogy e latin mondásban a bewi szót verura-
mal kell felcserélni, (halottakról csak iga-
zat!) különben lehetlen volna históriát írni,
vagy a történetírás is a na;>i sajtó sekélyes
tömjénezéseivé sülyedne alá.

Ha a holtakról csak jót, lehetne mondani,
akkor az összes emberiség kilencz tizedéről
csak hallgatni lehetne, mert a gyom buján
teuyész e földön, mig a nem-s növények
ritkák; vagy egyoldalulag csak a kevés jó
tulajdonokat kellene kiemelni, míg a sok
mocskot, mi az emberen tapad, hibáit és bű-
neit, melyek lealacsonyították, el kellene
hallgatni vagy szépitgetni; a mint a hizel
gök, tányérnyalók és rabszolgák, uraikkal
és lakomaadóikkal tenni szoktak. A törté-
nelem muz ája, az igazságszeretö és kímé-
letlen Clio, mennyeibb eredetű, mintsem ily
alacsony mesterségre adhatná magát.

A nemzetek és az emberiség jóltevöinek
a hálás népek emléks^obrokat emelnek.
Miért? mit akarnak ezzel elérni? Nézetünk
szerint, a hálás megemlékezésen kivül főleg
azt, hogy az utóvilág elébe követendő pél-
dányokat állítsanak.

De lélektani igazság, hogy az emberek
nagy többsége hajlandóbb a roszra, mint a
jóra. S azért, egyes nagyok megdicsöitésé-
nél még hasznosabb és lényegesebb dolog
az aljast, az utálatost, az embertelent meg-
bélyegezve pellengérre állítani s rámutatni
azokra, ijesztő például, kik az emberiség
kárára és gyalázatára éltek.

Az ilyeneknek a népek nem állítanak
oszlopokat; de a kérlelhetlen Clio világos-
ságba helyzi őket, hogy az élő nemzedékek,
reájok emlékezve, a bűnt, a vétket, a gyalá-
zatot gyűlölni és megvetni tanulják.

Egy ifjú uralkodó, ha fogékony lelke
van a jóra és nemesre, többet tanulhat a
Nero, mint aTraján példájából; mert első do-
log legyőzni a rósz hajlamokat és szenvedé-
lyeket, mielőtt valóban erényesek lehetnénk.

Nem tartózkodunk annálfogva Schwar-
zenberg Félix herczeget, mint olyant jelölni
meg, kinek bűnös lelketlensége az osztrák
államra mindazon gonoszt hozta, vagy in-
kább a legmagasabbra fokozá, a mit lázas
álmadozás s meggondolatlan politika szült
s a mit bölcseség és lelki nagyság oly köny-
nyen megelőzhetett vagy eltávolithatott
volna; s a mi, valódi méreggé változva, a
szerencsétlen birodalom csontjában és vele-
jében, bár titkon, de hatályosan, mindent
megrontva működik.

Schwarzenberg F. herczeg, megvetve
Angliában, visszautasítva Miklós czár által,
midőn 1836—7-ben, mint osztrák követ
Pétervárra küldetett, — azon szomorú ké-
pet tárja szemeink elé, mily mélyen sülyed-
het egy ifjú, a természettől dúsan adomá-
nyozott, fényes névvel s kedvező alakkal,
szellemmel és képességgel biró ember, s
mint válhatik végre undok szörnyeteggé,
ha érzékiség és kéj mámor által ittasulva,
vallás és elv nélkül, csupa nagyravágyásból,
vagy hogy petyhüdt testét föl izgassa, a po-
litika terére merészkedik, hol egy szó, egy
tollvonás, kimondhatlan nyomort, egész né-
pek kétségbeesését vonhatja maga után.

A világ már rég ítélt e vampyr fölött,
ki hogy magát pillanatilag fölüditse, ember-
vérre szomjazott. Tiszteletreméltó családja
iránti kíméletből, nem említik nevét. Ez az
egyetlen tisztesség, mit iránta tanusitni le-
het. Mi azonban megnevezzük öt, mint né-
pünk gyilkosát és megbecstelenitöjét; azon
mély tisztelet, melyet magas családja sok
tagja iránt a legnagyobb mértékben érzünk,
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nem tartóztathat vissza attól, hogy fejére
nemzetünk átkát ne dobjuk.

Értjük, hogy egyenes és kíméletlen sza-
vunk nem lehet kellemes a nemes Schwar-
zenberg-nemzetségnek; de még inkább fáj-
hat nekik, hogy ez „emberi vadállatot"
annyi dicső egyéniséggel ragyogó családjuk
tagjai közé kénytelenek számlálni S hall-
gatnánk bizonyára, ha e vértől csorgó her-
czeg, igen sok magyar nemes család czime-
rébe az akasztófát is bele nem irta volna,
ha a magyar nemzet szivvórét nem szivta
volna, s ha a Nemezis nem parancsolná ne-
künk, hogy oly halotti beszédet tartsunk
fölötte, mely az égre fölkiált s oly síriratot
tegyünk fölé, melytől a jobbérzésü ember
szive kínosan összezsugorodik.

Bevégzésül még egyszer, egyenesen Ex-
cellentiádhoz (Bach miniszterhez,) fordu-
lunk.

Az embert, mint embert, többre be-
csüljük, mint egy herczeget, sőt mint egy
császárt magát. Mert az embert Isten te-
remtette, az uralkodó czimében álló Dei
gratia pedig csak üres külsőség és nevetsé-
ges humbug, mert senkinek sem juthat
eszébe most, midőn a hajdani rém-nagyságok
hamuvá porladtak, egy Dyoniz, Attila, Ta-
merián, III. Rikhárd, Caligula stb. nevéhez
odabiggyeszteni a Dei gratia-t. Isten kegyel-
me nem lehet oly kétes minőségű.

Tudjuk, hogy Excellentiád a báróságot
s a mellére aggatott rendjeleket kedvetle-
nül s csupa udvariasságból fogadta el, mert
fő büszkesége, hogy minden izében „becsüle-
tes polgár" lehessen; s mi kalapot emelünk
ez ambiczió előtt. Mert istenünkre, egy be
csületes polgár szemünkben, magasan áll,
sokkal magasabban, mint sok más, kin szü-
letés vagy arany csilláma ragyog.

Fogalmaink szerint, a magát becsülő
ember, álljon bár az emberi társadalom leg-
alsó fokán, megadja minden felsőbbnek, a
mi azt megilleti, — de lenézést, lealázást
maga sem tűr s kutyahűséggel be nem
mocskolja halhatlan lelkét.

Hogy Excellentiád, magas helyzetét oko-
sabban, czélszerüebben föl nem használta,
azért nem vádoljuk. S ha azt mondja: nem
tehette, kezei kötve voltak, — a legszigo-
rúbb gyóntató-atya is fel fogja oldani s mi is
bevalljuk, hogy tévedtünk, midőn az összes
kormányzati hibákért Excellentiádat tettük
felelőssel Hogy oly körülmények közt, mi-
dőn azt sem tudni, ki a szakács, ki a pinezér,
midőn nagy nevű államférfiak is elvesztet-
ték minden befolyásukat, hogy akkor t. ez.
Bach Sándor ur, az egyszerű ügyvéd, nem
tehetett sokat, természetes; s ily igényeket
támasztani vele szembe, csak oly bárgyú
tehetné, a ki azon balfogalomban él, hogy
egy miniszter, ki csak imént jutott a magas
polezra, már mindjárt mindent kivihet!

Ez alól hát feloldjuk Excellentiádat. De
a mit senki meg nem bocsáthat s senki, a
ki csak egy kicsit gondolkodik, nem is fog
soha megbocsátni Excellentiádnak, — azt
lesz szerencsénk most mindjárt alázatosan
előterjeszteni.

Ha a gondviselés valakit oly alanti hely-
zetből oly magasra emel, mint Excellentiá-
dat, közvetlen az uralkodó mellé, — akkor
e valakinek elutasithatlan kötelessége, hogy
legalább az „emberi érzelemnek" és az igaz-
ságnak szolgáljon s magát e tekintetben
elutasittatni ne engedje, vagy — lépjen
vissza. Ehhez semmi több nem kívántatik:
mint sziv és becsületes lélek.

Excellentiádnak Félix herczeg és az
akasztófa közé kellett volna állania, s nem
kellett volna engednie, hogy annyi ezer ár-
tatlanok vére az égre kiáltson; és ha sem-

mit sem bírt volna kivivni, akkor igy kellett
volna szólani a herczeghez:

„Herczeg, közeli rokonaim egyike, nem
szégyenlem, sőt büszke vagyok rá, asztalos
s annálfogva enyv-szagu; egy másik csiz-
madia s annálfogva szurok-szagu; inindaz-
által az ön társaságát ki nem állhatom, s
azért itthagyom önt, menjen utján egyedül,
mert ön büdösebb azoknál, — ön vér szagul"

És Ö Felségéhez a császárhoz igy kellett
volna szólnia Excellentiádnak: Felség, leg-
kegyelmesebb ur, ha felséged engem olda-
lához emel s tanácsomra hallgatni kegyeske-
dik, akkor figyelmeztetnem kell Felségedet,
— ez legszentebb, elutasithatlan kötelessé-
gem, — mert szakomnál fogva törvénytudó
vagyok, s miután Felséged azt nem tudja és
valószínűleg gyóntató-apja sem mondja meg,
minisztertársaimnak pedig ily becsületes
nyíltsághoz vagy szivök, vagy eszök hiány-
zik, figyelmeztetnem kell Felségedet, hogy
Felséged Magyarországgal szemben kettős
szerepet nem játszhatik, hanem vagy jure
hereditario legitim királynak, vagy jure ar-
morurn hóditónak kell lennie. E két minő-
séget ép oly kevéssé lehet egyeztetni, mint
egy férfi sem lehet ugyanazon nőnek apja
is, férje is. — — — — — — — —

Igy kellett volna szólani Excellentiád-
nak; mert ha többet nem tudott tenni, arról
nem tehet, s mintapéldaszómondja „huncz-
fut, a ki többet tesz, mint mennyit tehet"
— de mint egyszerű polgárembernek köte-
lessége volt helyzetében ezt nyíltan meg-
mondani.

Mit koczkáztatott volna azzal Excellen-
tiád? Azt hiszi, hogy 'C nyilt szóért felakasz-
tották volna? Nem lehetetlen, de nem is
valószínű; hihetőbb, hogy más nem érte
volna, hanem elbocsátották vagy tán elűz-
ték volna, — de a lehetőség szintúgy meg
volt arra is, hogy millióknak jóltevője
legyen, s azért a kísérletet csak érdemes lett
volna megtenni.

Nem tudjuk, — nem tette-e meg? lehet,
bár nem tudjuk; de azt bizonyosan tudjuk,
és még a rendelkezésére álló szemtelenség-
gel sem tagadhatná el, hogy nyugodtan he-
lyén maradt.

Ha — a vér-rendszert netalán föl nem
tartóztathatván, — visszalépett volna: most
mint egyszerű polgár ismét azon alanti pol-
ezon állna, hová a gondviselés helyezte vala,
de óriási nagyságban állna s a magasan ál-
lókra büszkén tekinthetne lé; mig most,
magas polezán egy nyomorult törpe, kire
minden önérzetes ember megvetéssel tekint
alá, s majdnem szégyenli, hogy ember ő is,
mert Excellentiád is olyasmi. Mert ha az
Isten egy oly alanti lényt, a minő ön, negy-
ven millió embernek élére állít, és az, mint
jogtudós nyomatékos szót szólhatna, az tel-
jesítse legalább az egyszerű becsületes ember
kötelességét magas helyzetében; — legalább
mi igy képzeljük magunknak a becsületes
embert, kit jobban tisztelünk, mint a legna-
gyobb hatalmasságot, a ki saját akarata fö-
lött semmit nem ismer el!

Most már itt van Ausztria, s kormánya
élén Excellentiád. S a biblia szavai jutnak
eszünkbe:

„Ha vak vezeti a világfalanf, verembe
esnek mindketten." Máté XV. 14. De ismét:
,.Megismeritek az igazságot s az igazság
szabadokká teend." János VIII. 32. — Ámen.

Gróf Bercsényi Miklós.
(Vége.)

A békealkudozások felbomlása után Bercsé-
nyi július végéig a Vág mellett maradt, Ausztriát,
Morvát nyugtalanítva; aug. elején Érsek-Új várba,
közepén Esztergom alá indult az ezen várat

i ostromló fejedelem táborába. Majd hírt kapván,
Rabutin cs. tábornoknak Erdélyből lett kiindu-
lásáról: ez elé sietendő, aug. 24-kén megindula
Jász-Berény felé, hol aug. végén s szept. elején
találjuk. Szeptember 8-án Egerbe rándult minden
intézkedést megtéve, hogy ha Rabutin e várat
megszállaná: kiállhassa az ostromot. Rabutin azon-
ban, miután meggyőződött, hogy a jól fölszerelt
Eger kemény falat az ő számára, — csendesen
elvonult mellette, s Miskolczot fölégetve Kassa
alá szállá. Bercsényi és Károlyi mindig körülötte
jártak s könnyű lovasságukkal örökösen nyugta-
laníták hadait.

Mig a német — nem sok sikerrel — Kassa
bástyáit lövette: Bercsényi tornai táborából kül-
dözi vala reá gyakori portáit, Károlyi a Hernádon
túlról. Mindazáltal az ostromolt várost csak a
Rákóczival, a diadalmasan elfoglalt Esztergom alól
ideérkezett tetemesb erő szabadíthatá föl. Rabu-
tin a fejedelem megérkeztének hírére félbenhagyta
Kassa ostromát, s visszavonult Tokajon, Debre-
czenen át. Bercsényi október folytán Rabutin
hadát Nagy-Idán, Monokon át a Tiszáig üldöz-
vén: Ónodon, Lőrinczin, Szécsényen, Zólyomon
keresztül Bajmócz várába tért, hol a hadi ügyek
rendezésével huzamosabban foglalatoskodott. De-
czember 29-én Beszterczebányán az ágyúöntödét
és bombakészítő hámorokat vizsgálta meg; az
1707-ik év is itt viradt reá. Majd Kasaára rándult
a fejedelem elébe, tanácskozandó vele ama nagy
dolgokról, melyeknek elintézése végett Rákóczi az
országtanácsot január 15-ikére Rozsnyóra össze-
hívta. Itt, e tanácsülésekben — melyek február
3-áig tartottak — határoztatott el a Habsburg-
ház detronisatiója, mely végre az országgyűlés
május havára Ónodra kihirdettetett.

Bercsényi Rozsnyóról Ungvárra távozott, s
febr. közepétől egész rnárcz. végéig itt és Munká-
cson a fejedelemnél találjuk őt, folyvást nagyjelen-
tőségű hadi és diplomatiai működésben. — April
folytán, míg a fejedelem Erdélyben trónját elfog-
lalta s Maros-Vásárhelyit országgyűlést tartott:
Bercsényit Lőcsén s más felső-magyarországi helye-
ken találjuk, a hadi dolgokat szervezve. Máj. 24-én
azonban, a mikor a magyar országgyűlés ünne-
pélyesen megnyílt, már az ónodi mezőn vala ő is.

Az ónodi zajos országgyűlés örökké emléke-
zetes vitáiban Bercsényi, mint mindig, Rákóczi-
val együtt vezérszerepet vitt, ékesszólásának teljes
hatalmát kitüntetve. Az ausztriai ház trónvesz-
tettségét —melyet a rendek „Eb ura fakó! József
császár többé nem királyunk!" felkiáltással kard-
csörtetve fogadtak el — már nem tudni: ha ő,
vagy Rákóczi indítványozta-e? A fejedelem emlék-
iratait irva, már nem emlékezett erre szabatosan.
Midőn pedig a Rákóczit gyanúsító turóczi köve-
tek ügye került szőnyegre, s a fejedelem a mél-
tatlan vád miatt elkeseredve, trónját odahagyta:
Bercsényi vezette őt karjánál fogva vissza ; azután
szilaj lelke egész szenvedélyességével felkiáita:
nem! hogysem ez történjék, haljanak meg inkább
e gazok! Azzal kardot rántva, ennek hátlapjával

j a szerencsétlen Rakovszky vállára vágott. Hogy
Bercsényi ott az ülésben nem akará a turóczi
követek borzasztó felkonczoltatását: világos abból,
miszerint ő, kardjának csak lapjával mért Rakovsz-
kyra csapást, mintegy jeléül annak, hogy e gálád
bujtogatók a boszuló igazságnak ezennel átadat-
nak. Azonban a fölgerjedt rendek erre szintén
kardot rántván: Károlyi és az Ilosvayak menten
agyonvagdalák Rakovszkyt, s az azután hóhér
által kivégzett Okolicsányi Kristófot is halálos
sebekkel boríták. Igy történt ama hirea ónodi
véres jelenet. A két áruló javai elkoboztatván.
Bercsényi indítványára a szabadságharezban elhul-
lottak árváinak és a megbénult vitézeknek ítél-
tettek oda.

Bercsényit az ország rendéi Ónodon Rákóczi-
nak fejedelmi helytartójává választák, a fejedelem
távollétében teljes hatalommal a haza minden
ügyeire nézve. Hálanyilatkozata volt ez a nem-
zetnek, a szabadságháborúban folytonosan a leg-
nagyobb buzgalommal működő főhadvezér irányá-
ban. A gyűlés eloszlása után Bercsényi fényes
követség élén Lengyelországba indult, a lengyel
királylyá meghívott, de megválasztatását halogató
Rákóczi ügyében Nagy-Péter czárral alkudozandó.
E nagyhírű uralkodó Varsóban díszszel fogadá
Bercsényit, s bár Rákóczi trónelfoglalását rögtön
akará: később Bercsényi által mégis reá biratott,
a királyválasztás három havi elhalasztásába. Az-
után megkötötte a szövetséget Rákóczival, kinek
az ünnepélyes szerződés okmányát a visszatérő
Bercsényit Munkácson szept. végén vagy október
első napjaiban adta által.

Okt. 9-én ungvári várában leljük hősünket,



honnét ismét készülődött, s Leleszen át csakha-
mar el is mene a felső hadsereg jobb rendbe hozá-
sára; mert távollétében a Vágvonalt gr. Eszter-
házy Antal az ügyes Stahremberg ellen nem igen
jól vedé. Bercsényi azért ott elrendelé a hadállá-
sokat, s intézkedést tévén, hogy e legbajosabb
ponton a vezérletet, az Antal úrnál tapasztaltabb,
vitézebb Bottyán —1707 folytán dunántúli tábor-
nok — vegye át, Kassára
siete, részt veendő az
országtanács üléseiben.
Decz. végén s 1708. jan.
első felében itt időzött,
Rákóczival együtt. Az
ezután következő hóna-
pokat pedig Bajmóczon,
Zólymon, Beszterczén,
Korponán, — szóval a
bányavidéken tölté: a
hadsereg minél tökélete-
sebb fölfegyverezteté-
séről, megruházásáról
gondoskodva.

Májusban Egerbe
távozék, az oda hirdetett
gyűlésre. A fejedelem
különben is az egri me-
zőkre gyülekezteté ha-
dai tetemesb részit, s
Bercsényi tanácskozá-
sok és a hadak rendezése
végett júniusban és jú-
lius elején gyakran meg-
fordult ott, egyébként
a Garamnál táborozván.
Majd táborostól megin-
dul ának Érsek-Újvár fe-
lé, hol a hadjárat felől
heves tanácskozások

folytának. Végre arra ha-
tározák magokat, hogy
a különben is már vég-
kép kiéheztetett Tren-
csényvárát kell mielébb bevenni, hogy Rákóczi-
nak terve szerint biztos útja nyíljék Sziléziába, hol
a porosz seregekkel szándékozott hadait egyesítni.

Megindula tehát a főtábor Trencsény alá,
miután útja közben Csejte várát megvivá, és Mor-
vába Viard ellen, Pekryvel, Ocskayvai néhány ezer
jó lovast küldött. Viardnak mégis sikerült, Tren-
csényt észak-
ról megkerül-
ve, élést vetni
a fenyegetett
várba, mely alá /' /
a kurucz tábor
aug. 2-án este v ..
érkezett. Ber-
csényi ekkor

azon eszélyes
intézkedést

tette, hogy a
VágradülőVö-
röshegy átjá-
ratán erős csa-
patot hagya

hátra, ügyes
tiszt vezérlete
alatt, a netalán
közeledő ellen-
ség tartóztatá-
sára, — mert
az ismét főve-
zérré lett Heis-
ter, Rákócziék
Trencsény felé
indulta után

azonnal kijött
hadaival aCsal-
lóközből, s kö-
zelgetett Tren-
csény segé-
lyére.

Augusztus
3-án hajnalban
akurucztábort
puskaropogás

véré föl. Heis-
ster az éjszaka előnyomúlván, megtámadá a Vö-
röshegy hágóját; — de itt Bercsényi hátra-
hagyott hada mindaddig ellentálla, mig Rákó-
czi seregeit csatarendbe nem állítá; ezután szép
rendben visszavonult a táborhoz. Itt a közepet
a fejedelem, a balszárnyat Bercsényi, a jobbot
gróf Pekry tábornok vezénylé. — Az ütközet
eleintén oly szerencsésen folyt, hogy Heister már
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csak a visszavonulásra sonlola: midőn Pekry
hada egyszerre oly ügyetlen mozdulatot te3z,
k csalatva erős állásából, hogy az ellenség meg-
kisérlé azt mégegyszer megtámadni. Midőa Pálffy
a Heister lovasságával megindult: Bercsényi rög-
tön észrevette ezt, s figyelmezteté a veszélyes
mozdulatra Rákóczit, kivel a tartaléknál egy
dombon beszélgetve állott. A fejedelem knrabé-

Ungvár. — (Greguss János rajza.)

lyosaival rohant a veszélyezett, s csakhamar meg
is zavarodott jobbszárny segélyére: de lova egy
mély vízmosásban— miután már hármat általug-
rott — nyakát szegte; Rákóczi homlokát meg
zúzva, arczát vérbe borítva bukott el; ájultán
vivék a szomszéd erdőbe. Erre villámgyorsaság-
gal terjedt el a hír aharcz-sorok közt, Hogy a feje-

Bercsényi huszárok. — (Történeti képek után rajz. Jankó János.)

delem elesett volna, mire a még küzdő ezerek is
annyira megdöbbentek, hogy a zavarba jött jobb-
szárny példáját követték. Az ütközet el volt
vesztve.

Bercsényi a harczban karjára sebet kapott,
menekülése közben pedig majd életét veszté; egy
Vas Pál nevülabancz kapitány ugyanis, kit magyar
ruhájáról kurucznak vélve, észre sem vőnek, egé-

szén a kurucz fővezér közelébe férkőzvén, hátul-
ról le akará őt szúrni; de Bercsényi kísérői gyorsab-
bak valának: hirtelenül vasat döftek Vas uram
szivébe.

Bercsényi Ocskaynak a harczban részt nem
vett dandárát még az nap fölkeresvén, az ellenség
tartóztatására küldé. Másnap pedig Kis-Tapol-
csányra siete a fejed°lemhez, a ki ekkor már hadi

tanácsot tárta, a vesze-
delem hirére ott termett
Bottyánnal. Az ellenség
előtt ez utóbbi marada

Ocskayvai; Rákóczi
Egerbe, Bercsényi pe-
dig a Garamhoz indult,
a futó hadak összegyüj-
t sere. Míg ebben fá-
radoznék: az ellenség
Nyitra várát az árulóvá
) ott Ocskay átállása foly-
tán megvette; de Dunán-
túl kemény vereségeket
szenvedett a német, s É.-
Ujvár ostromát is csúfo-
san abba kellé hagynia,
liclőlről hősies védelem,
s kívülről Bercsényi és
Bottyán csapatai ritkít-
vánHeister sorait. Azon-
ban a trencsényi harcz
óta csak igen lassan
gyűlöngő gyalogság hiá-
nya miatt, a hegyes vi-
dékü bányavárosokat

nem lehete megvédeni,
az ellenség elfoglalá azo-
kat, — de az aknákat

Bercsényi előbb teli
eresztette vizzel, s a gé-
peket ös8zetöreté, hogy
a német hasznát ne ve-
hesse. Ezután hadteste
vezérletét Bottyánra

bizva, elutazott a Sáros-Patakon megnyílt ország-
gyűlésre.

A felső hadtestet egész 1709 július haváig
Bottyán vezérlé. Bercsényit az 1708-ik év végén
kezdődött betegsége (köszvény) folyvást Ung-
vártt tartóztatja vala, olykor ágyhoz is szögezve;
igy csak hadi rendeletei által vehetett részt

a hadmivele-
tekben. Rende-
leteit még be-,
tegágyából is
nagy bőségben
küldözi vala a
vezénylő tá-
bornokoknak.
Tevékenység-
hez szokott lel-
ke nyugalmat
nem ismert.
— 1709. nya-
rán végre meg-

könnyebbül-
vén, ismét a
hadak élére ál-
lott személye-
sen, — és Gö-
mörből Zóly-
mot, Liptót

aug. s szep-
tember hó foly-
tán több íz-
ben megrohan-
tatva, elkese-
rülten csatá-
zott a császá-
riak ellen. Ok-
tóberben ismét

Ungvárra,
majd enyiczkei
kastélyába tere
pihenni. Itt,
Kassán és kör-
nyékén tölté
az év hátra le-
vő részét, sőt

úgyszólván, az egész 1710-dik esztendőt is: sza-
kadatlanul tervezve, szervezve, próbálva, csa-
tázva, »z egyre növekvő iszonyú pestis pusztí-
tásai ujíatt nagyon leolvadt seregeivel. E ször-
nyű ragály okozá Érsek-Újvár hosszas ellenállás
után következett capitulatióját is, miután a föl-
mentő kurucz tábor a ragály miatt széllyeloszlott.

A hadak mind jobban demoralizálódtak. Ber-
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csényi csüggedhetlensége nem önthetett többé új
lelket beléjök. Újvár után Szolnok, Eger, Eperjes
egymásután elbuktak; a kurucz sereg mind bel-
jebb szorult Kassa, Ungvár, Munkács, Szatmár
felé. Rákóczi a dolgok e helyzetében, időt akarva
nyerni, megbizá Károlyit: a békére hajló császá-
riakkal kezdjen alkudozást; Bercsényit azonban
kiküldé Lengyelországba Péter czárhoz, az igért
segélyért. Bercsényi kedves Ungvárat 1710. nov.
15-kén hajnalban hagyta oda — utoljára; s pár
napig Munkácson értekezvén a fejedelemmel, a
hazából is távozék, Lengyelországba. Itt a czár
és miuiszterei nagyon biztatták, úgy hogy hatal-
mas segédsereg élén remélt nemsokára visszatér-
hetni. De mivel -\ török a svéd király érdekében
háborúra készült az orosz ellen: a czár nem
meré hadait a Neszter mellől elmozdítani; Rákóczi
is utána ment tehát, Eszterházyval, Forgáccsal,
Vayval, Csákyval, személyesen is sürgetendő a
czárt, kivel 1711. elején Javaróban, Ilyvóban
Rákóczi, Bercsényi gyakran értekeztek. Végre
Károlyi is beérkezett az alkudozási pontokkal;
ezek fölött Stry-ben folyt köztük a tanácskozás.
Bercsényi, Forgács, Eszterházy, tartván a törté-
nendőktől, titkon biztatták Rákóczit: fogassa el
Károlyit; de a fejedelem visszabocsátá őt a hazába.
Károlyi, mint tudjuk, ápril 30-kán megköté Szat-
máron a békét, — mindazáltal a kibujdosottakat
is, ha elfogadják, befoglalva, — s a hadakat május
elsején tartóit ünnepélyes isteni-tisztelet után
haza oszlatá. — Lassanként aztán Kassa, Ungvár,
Munkács is kaput tártak.

A czárnak a török csakugyan hadat izent;
segélye így végkép elmaradt, s Rákóczi, Bercsé-
nyi s velők néhány ezer magyar — bujdosókká
lőnek.

A czár terjedelmes birtokot adományozott a
bujdosóknak, kikXIV.Lajostól is évpénzt húzván,
(Bercsényi 8000 lívre-t) szükséget nem szenved-
tek. Sokan orosz hadi szolgálatba is állának, de a
főbbek közül egy sem. Rákóczi, Bercsényi még
folyvást reményt táplálának hazájukba hadakkal
juthatni, és e végett a külföldi udvaroknál egyre
szövék negotiatióikat.Rákóczi,ügyeitXIV.Lajos-
nál személyesen szorgalmazandó: 1712.nov. 16-án
Danczkában csekély kísérettel hajóra szállt, — a
Lengyelországban levő bujdosók fejéül Bercsényit
hagyván. Itt élt most hősünk, Sz£nolenszkben,Bre-
zánban, bujdosó magyarjai s vigasztaló lengyel
baráti közt: míg Rákóczi, a párisi, versaillesi ud-
varban tölté napjait, a szintén trónvesztett Sza-
niszló lengyel királylyal s a bajor fejedelemmel.
Az utrechti általános békekötés véget vetett re-
ményeiknek.

1716-ban azonban kiütvén a háború a fényes
porta és Károly császár közt: a szultán megkérésé
a magyar bujdosók részvétét, s meghivá őket
országába. Ezek Lengyelországból azonnal alá-
szivárogtak; és Bercsényi mégegyszer megláthatá
kedves hazáját, — az orsovai török táborban
megjelenvén. Eszterházy, Forgács, Csáky is az
erdélyi szélekre érkezének, tatársággal: de a török
nándor-fejérvári vereségének hirére,tartózkodván
magyar vért ontani, nem lépek által a határt.
Bercsényi is visszavonult közéjök. Rákóczira vár-
tak, a ki Francziaországból végre 1717. okt. 10-
kén Gallipoliba érkezett. A szultán sok zor ta-
nácskozott vele, nagyra becsülé és kitünteté;
magyarjairól is bőkezüleg gondoskodók. 1718-ban
léiesülvén a passaroviczi béke: a szultán magyar
vendégeinek Rodostóban adott nyugodalmas szál-
lást, évpénzzel bőven ellátva őket.

E kies helyen, a Márványtenger partján, élte
le Bercsényi viharos élete csöndes végét, holtig
hű maradván az ügyhez, melyért küzdött, s Rákó-
czihoz, akihez véghetetlenül ragaszkodók. Rodos-
tóban hunyt el mellőle (1723. april 25 kén) élete
hív társa is, gr. Csáky Krisztina. Bercsényi még
azon évben, okt. 15-kén újra megnősült: egyik
magyar bujdosó leányát, Kőszeghy Zsuzsannát
vette el. Azonban már e harmadik nejével nem
soká élhetett: miután Rodostóban, 1725. novemb.
6-án, reggeli 7 órakor, hosszas betegeskedés után
maga is visszaadd nagyratörő szellemét a Terem-
tőnek, élte 61-ik évében. Elméje mind holtig he-
lyén vala, s Rákóczi utolsó lehelletéig ágya mel-
lett ülvén: boldogan, mert nemes barátja karjai
közt múlt ki. Az utolsó vigasztaló szót ama nagy
ember ajkairól hallá, — kiért egész életét áldozta.

Bercsényi nagy bátorsággal ment a halál elé,
s roppant kínjai köztíft oly keményen viselé ma-
gát, hogy még halála előtt két órával kiszívott egy
pipa dohányt. — Hamvait a rodostói görög tem-
plomban márvány-síremlék jelöli.

Bercsényi korának egyik legelső tehetsége
volt; rendkívül éleseszü, lángelméjü, tanácsban

azdag, széles ismeretü és tapasztalt, kitűnő szer-
vező tehetségű, erélyes, tevékeny, fáradhatlan,
áldozatkész *) s hazaszeretetében rendíthetlen
vala. De mindezek koronáját vaskő vetkezetességű
elleme adja meg. Nálánál elveihez hívebb, szi-

lárdabb, hajthatatlanabb embert keresve sem talá-
lunk. E tekintetben a férfiúság mintaképe. —
Ellenben hibákkal is bírt: mert mód felett szen-
vedélyes, büszke, nyakas és gúnyolódó vala. Sze-
retni és gyűlölni a végletekig tudott: szeretni
hazáját, nemzetét, ennek jogait, és szeretni Rákó-
czit; s gyűlölni, kibékithetlenül gyűlölni mindent a
mi — német. Mindazáltal ezt nem hibájául: jel-
lemzésére hozzuk itt fel.

Munkássága a háború folyama alatt rendkí-
vüli volt. A tényleges vezérlet mellett az egész
hadügyet ő szervezte, vezette, tartotta össze; a
legnevezetesb diplomatiai működésekbe, békealku-
dozásokba szintén intézőleg folyt be, — s min-
dezeken kívül roppant sokat levelezett — még-
pedig majd mindig sajátkezüleg — Rákóczival,
Károlyival, Eszterházyval, Forgácscsal, Bottyán-
nal, Pekry vei, sőt még a kisebb hadi tisztekkel is.
Igazi magyaros ízű levelei élénken vannak irva, s
csak ugy szikrázik bennök a szellem, enyeleg, majd
villámlik és sújt humora, mely olykor sajátságos,
keserű iróniává válik.

A mi Bercsényi külsejét illeti: ő valódi keleti
arczú férfi szépség vala. Erőteljes magyar arcza
olajbarna szinü volt, élénk piros ajkakkal. Hom-
lokán magas értelmiség honolt; parancsoló tekin-
tetű nagy fekete szemei szilaj tűzben égtek. Bá-
torságot jelző sasorra alatt szálas fekete bajusz
csüngött alá, kiegészítéséül dús, sötét, hullámos
hajának. Eredeti arczképe jelenleg a nemzeti
múzeumban őriztetik.

Szóljunk most még néhány szót a Bercsényi-
huszárokról, második képünk magyarázatául.

Gr. Bercsényi Miklósnak volt egy apjához mél-
tó fia, László. Született 1689. aug. 3 án, Eperjesen;
meghalt mint Francziaország marsallja 1778-ban.
Atyjától a leggondosabb neveltetésben részesült.
Mikor 1703-ban a szabadságháború kiütött: a
gyermek László, nevelőjével Kassára volt beszo-
rulva, mindazonáltal az 1704-ik év elején, a néme-
tek minden őrködése daczára — kiszökött az ap-
jához. Iskoláit bevégezvén, 1708-ban Rákóczi
nemes testőrségébe lépett, sa trencsényi ütközet-
ben — épen 19-dik születés-napján — igen ki-
tünteté magát merészsége s feláldozó hűsége által.
Vakon rohant a nagy vízmosásokon keresztül Rá-
kóczi után, s ő volt, ki az elbukott fejedelem
mellett először ott teremve, a vérbeborúltat föl-
emelé s menekülni segíté. Ezért a testőrsereg
zászlótartójává neveztetett; később e díszcsapat
őrnagyává lőn, és mint ilyen, apja bujdosó sorsát
osztá. Rákóczi a nagytehetségű ifjúnak pályát
nyitandó: Francziaországba küldé őt, — még mi-
előtt maga oda ment volna — s oly hathatósan
irt mellette XIV. Lajosnak, hogy ez őt kir. test-
őrségébe kapitányi ranggal azonnal fölvevé. Ber-
csényi „kedves Laczkó"-ja itt aztán annyira ki-
tűnt, hogy az öreg király, s utána a regens-her-
czeg, majd XV. Lajos egymásután emelek őt a
felsőbb katonai rangfokozatokra, mígnem végre a
Francziaországban elérhető legmagasb fokot, a
marsaliságot is elnyeré. 1720-ban,31 éves korában
már ezredes volt. Ekkor látogatta meg Rodostó-
ban atyját, ki is fia számára magyar bujdosókból
s kiszivárgó székelyekből, franczia pénzen huszár-
ezredet toborzott: és ez volt a Francziaország
történetében gyakran emlegetett Bercsényi-hu-
szárezred (,,Regiment du Berchínyi", ,,Houssards
du Berchíny.") Ezredesök gr. Bercsényi László,
őrnagyuk Kisfaludy Boldizsár volt, az egykori
túl a dunai kurucz dandár-tábornok Kisfaludy
György unokaöcscse.

A Bercsényi-huszárok öltözete egészen ma-
gyaros, sőt kuruezos volt, azaz épen olyan, mint
a kuruezvilági magyar lovasságé. Fejőkön prémes
kalpag, kicsüngő vörös fillentyűvel („csákó");
vallókon farkasbőr; mellöket sürűzsinóros,égszín-
kék kurta dolmány födte, sárga övvel és zsinór-
zattal; azon alól piros salavári, a nadrág többi
része kék, csizmájok sárga. Vállukról félezombig
érő bőr-tarsoly függött alá, rajta a Bourbon-ház
fehér liliomaival. E liliomok disziték kékszín csó-
tárjok (sabrak) sarkait is. Fegyverzetök görbe
magyar kardból, karabélyból, pár pisztolyból álla.
Harczias tekintetű, s pompás könnyű-lovasság
volt.

1722 elején e huszárok, mint Kisfaludy Bol-

*) Az amnestia visszautasításával körülbelül 400 ezer
holdnyi birtokától vált meg a hazában. — T K.

dizsárnak anyjához haza irt eredeti leveléből lát-
juk, Francziaország Languedoquc tartományában,
Montpelier városban feküdtek; mert innét ir K.B.
1722. új év napján:

„ . . . . Már az elmúlt nyáron a mi regimen-
tünk felállott, s ide ebben az tartományban ren-
deltetett; csak két napi járó földnyire vagyunk
Spanyolországtúl. Most, hála Isten, fizetésünk
jobban van, és jó kenyérre], borral, olajjal, s jó
hússal bővelkedő tartományban vagyunk, az Medi-
terraneum tengeritűi csak egy órányira; a sok
szép tengeri halaknak sincsen szűki, a muskatál-
borbúl itt bővelkedünk, mely igen jó, — de inkább
kivánnék kegyelmetekkel csak a nojstifti korsók-
búi is amaz savanyó mustot inni, — mind jobbnak
tetezenék. A figének, mandolának, malosa-szőlőnek
itt bősége van: de azt is odaengedném a mihályi*)
szilváért. . . . "

1722. szept. 30-án azonban már Strassbourg-
ból irja K. B., hogy ide, Németország szélére, ,,az
Alzátia nevő provintiában regimentestűi szeren-
cséssen érkeztünk." Azonban úgy látszik a levél-
ből, nem Strassbourgban, hanem Hagenauban
voltak elszállásolva. K. B. 1723. új év napján is
Hagenauból kivan boldog új évet anyjának, roko-'
nainak, s így iratja levelei czímét: „Az én titulu-
som ez: A Monsieur Monsieur de Kisfaludy,
Major du Régimen de Cavalerie Hussars de Ber-
chíny, a Hagenau." Még 1723. novemb. 21-én is
Hagenauban voltak, — ekkor megszakad K. B.
levelezése.

Az ezred azonban még soká fennállott, ámbár
első magyar katonáinak kihalása után, majdinkább
németekből pótoltatva, mindazáltal magyar nevét
és ruháját megtartva. Midőn 1789-ben, a nagy
franczia forradalom kitörőben vala: az udvar
részéről 14 idegen ezred szállásoltatott a mozga-
lom fékezésére Parisba és Versaillesbe; ezek
között találjuk a Bercsényi- és Eszterházy-huszár-
ezredeket is. (Ez utóbbi a szintén kibujdosott
gróf Eszterházy Antal fiáé, Bálinté volt.) Thiers
Francziaország történetében pedig többek közt
olvassuk, hogy 1792-ben a nov. 5-én s 6-án vívott
jemappe-i ütközetben Dumourier az ellenség
lovasságát megtámadván, a Bercsényi-huszárokat
zúdítá reájok, és ezek heves rohama által őket
megf'utamtatta. Azonban épen ezen Dumourier
volt az, a ki a következő évben az osztrákokhoz
pártolván: a Bercsényi-huszirokat ezekhez átve-"
zette, a franczia convent küldötteit is magokkal
ragadva.

így lőn vége 1793-ban a Bercsényi-huszár-
ezrednek. A kép, melyben őket bemutatjuk: a fran-
czia hadsereg egyenruháinak történeti rend sze-
rint készült hivatalos kiadásából való.

Thaly Kálmán.

Helgolandi partrészlet.
Mintha a nemrég (f. év febr. 28-kán) elhunyt

tájképiró, Morgenstern Keresztély ecsetjét, mi-
dőn a 636 lapon közölt kép eredetijét festette,
ép azon érzés vezérelte volna, mely a hazája
egységeért buzgó ismeretlen német költő tollába
Helgolandról Germaniához szólva e szavakat adta:

,,Minden habnak locscsanása
Árvád fbl-följajdulása."

Európa népeinek s az eseményeknek irány*
zata nagy államok alakulása s a nemzetiségek
csoportosulása felé nehézkedik. Az olasz után,
mely már egyesülése utolsó stádiumához érkezett,
a német egység is azon irányzatok egyike, melye-
ket egész Európa érdekkel s rokonszenvvel kisér
s melytknek eiőbb vagy utóbb teljesedésbe is kell
menniök.

Régi már s egyre hangosabban nyilatkozik a
nagy Németországban a vágy, minden népet g
földet, mely eredete s múltja által hozzá tartoz-
hatik — egyesíteni. Az ős friesek romlatlan utó-
dait, a kis sziget három ezernyi lakosát sem
akarnák kifeledni s érzékenyen tolmácsolják min-
denfelé a nagy országban a „kisded," az „elha-
gyott," az „árva" Helgoland elzártságát, mely a
német egység sérelmére még mindig angol ótalom
alatt van.

A képíró hazafias érzelme is oly pillanatban
örökíti meg vásznán, midőn a dagályban vissza-
térő nyugtalan habok mossák partjait. A szél
zúgása Helgoland fohászait, a habok moraja — a
friesek panaszát hallatja Germania-anyával s a
felhők a reménytelenséget jelzik, mely közös lát-
határukat besötétíti; — de a nap, a német egység

) Mihályi, a Kisfaludy-család ősi birtoka Sopronvár

szellemének világa áttör s a nehéz felhők daczára
fényt áraszt a német tenger fölé.

Nyugtalanul szállongnak a csüllők az ormok
körül, le-lecsapva a habok közé. Egy vitorlást s
egy gőzöst, a tengeri élet tevékenységéhek jeleit,
mindkettőt távozni látjuk a partoktól, hogy
annál inkább érezzük: mily „elhagyott" sziget,
„árva" hely szemléletébe merültünk.

Csak a halász nyugodtsága, melylyel evezőit
félre a csónak elejéhez fektetve, kedélyesen vono-
gatja fel hálóját, s a halászó öböl vizének lágy
hintázása vonz bennünket, hogy a nehéz felhőkből
fenyegető vésztől el nem ijedve, élvezettel késle-
kedjünk a részletek vizsgálásánál, melyek külön
és egészben a művész ihletettségéről fényesen
tanúskodnak s meglepőleg tüntetik föl a tengeri
tájkép nagyszerűségét.

! megyében. T.K. '

Ungvár.
Ungvár városa, illetőleg maga Ungvár, azon

helyek közé tartozik, melyek már Árpád honfog-
lalási történetében is szerepet játszanak. A ha-
gyomány megőrizte és megörökítette Laborcz
vezér nevét, ki Árpádot rá akarta szedni, s maga
jutott a kelepczébe. E Laborcz volt Ungvárnak
első ura, kiről a történet emlékezik, s kinek nevét
Ungvárhoz közel, hol Ungmegye Zemplénnel
érintkezik, egy folyócska máig is viseli.

A mintegy 8—9 ezer lakossal biró Ungvár,
fővárosa a róla nevezett megyének. Lakosai ma-
gyarok és ruthenek,kik még a Koriatovits Tódor-
ral Nagy Lajos alatt beköltözött vörös-oroszok
maradványai; nagy számú zsidóság is lakik itt,
kik igen élénk kereskedést űznek nyers termékek-
kel és borral észak felé, egész Oroszországig.

Mint hazánkban majd minden vár vagy erős-
ség számos viszontagságon ment át, ugy e sorsot
Ungvár sem kerülte el. A tizennegyedik század
elején Ungvárt Róbert Károly a Nápolyból eredt
Drugeth családnak ajándékozta. Drugethék meg-
erősítették és sok ideig nagy fényben tartották.
Czimerök máig is ott díszük a belső várkastély
kapuja fölött.

1564-ben Zápolya Zsigmond hiába vivatá a
Drugethék által nagy gonddal és költséggel fen-
tartott várat, végre 1684-ben Tökölyi Imre meg-
vevé, később pedig első József hadai foglalák el
és rombolák szét, mivel azon időkben, igen jó és
biztos fészkök volt a kuruezvezéreknek, kik közül
különösen Bercsényi szeretett itt időzni.

Mária Terézia e várat 1776-ban az egyesült
görög-katholikusok munkácsi püspökének adomá-
nyozta, ki azóta Ungváron székel. A várat pap-
növeldévé alakították át s moít a káptalan is ott
van. De a mostani vár sokkal kisebb, mint a
hajdani volt; ennek helyét nzon épületek fog-
lalják el, melyek az odább, nyugatra levő püspöki
palotától kezdve keletre terjednek, vagyis a dom-
bon levő egész városrész, melynek északi oldalán
niég több helyütt a várfal maradványai és a vár-
árkok is láthatók.

A püspöki palota s a mellette levő kéttornyú
székesegyház hajdan a jezsuiták tulajdona volt;
a munkácsi görög püspökség ezt is Mária Terézia
adományából bírja. Néhány évvel ezelőtt a meg-
boldogult Popovits Bazil püspök e palotát igét
díszesen építteté, és a templomot is megujittatva,
E egyikévé tette hazánk legszebb egyházainak,
püspöki templomon kivül még négy egyháza
van Ungvár városának, melyek közül egy a róm.
katholikusoké, egy a reformátusoké, egy a nem
egyesült görögöké, és egy az egyesült görög plé-
bánia templom.

Diszesb épületei közé tartoznak a város nyu-
gati részén emelkedő igen tágas és szép várme-
gyeház, a papi árvák konviktusa, a gymnasium
épülete, a városon kivül épült kétemeletes kórhoz
és a rom. kath. plébániaház.

A lakosok többnyire iparosok, kereskedők és
szölőmüvelők; a földmivelés itt nem igen virágoz-
hatik, mert az egész város határában egy talpa-
latnyi földdel sem bír senki, miután itt minden a
kir. kamaráé. Gymnásiuma igen látogatott, hanem
az nagy kár, hogy az elemi iskolát, t. i. magát az
épületet, nem a legjobb karban tartja a kamara,
mint patronus. A lakosság müveit és minden
szépre, jóra fogékony, minek tanúbizonysága
az is, hogy nemrég egy állandó színház-épületet
terveztek, s egy kitűnő leányiskolát hoztak létre,
melynél a főérdem a helybeli esperest és apátot,
Huszár Sándort illeti.

A város gyönyörű fekvésű és vidéke igen
szép. Ha a régi várnak még meglevő falaira
hágunk, gyönyörű kilátást élvezhetünk. Éjszak
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felé a hosszasan hullámzó, mindinkább magaskodó,
rengeteg erdőségekkel borított hegyeket s az ezek
között elnyúló pompás ungi völgyet látjuk, mely-
nek baloldalán meredek csúcsos hegynek tetején
a régi neviczkei vár bús omladékai regélnek a
múlt időkről; dél felé pedig az Ung vize csillámló
kanyarulatai által szeldelt, sürü helységekkel s
itt-ott festői erdőcsoportokkal borított síkságot
szemléljük, melynek nyugati láthatárán az újhelyi
hegyek, mint apró halmocskák kéklenek.

Ungvártól éjszakra két mérföldnyire van a
hires szobránczí fürdő, mely gr. Török Napóleon
birtoka s egyike az ország leglátogatottabb für-
dőhelyeinek. A napról napra élénkülő kereskedés
s azon roppant kincs, mely Ungvár vidékén a ren-
geteg erdőségek fáiban van, hihetőleg fölébresz-
tették már eddig is az illetők figyelmét, hogy egy
vasúti vonalág igen előnyére válnék ugy a vidék-
nek, mint a városnak, mely azt a kassai, vagy
nyíregyházi vonallal összekötné.

Komócsy Lajos.

Néhány rovar életpályája.
II.

A hosszuesápuak vájkálásaikkal kevesebb
kárt okoznak, legalább a fa életére nézve, mert
nagyobb részt a vágott fát választják tevékeny-
ségük műhelyéül, mi okból őket ölfa körül nagy-
számmal ülve, röpkedve találni. De van a boga-
raknak egy másik csoportja: a szúnemttek (Bos-
trychides) családja, mely annál kártékonyabb, és
az erdészek réme. Ezek mind apróbb állatkák, a
legnagyobb csak 3—3 V-4 vonalnyi hosszú, a legtöbb
még sokkal kisebb. Van e családnak nálunk vagy
50 tagja, melyek szaporaságuk arányában, keve-
sebb több kárt okoznak. De majd fele részök
kártékonynak vagy igen kártékonynak van bélye-
gezve. Fajonkint különféle fanemekben laknak.
Némelyek, és pedig a nagyobb rész, a tűlevelű,
mások a lombos fákat kedvelik. Leginkább az er-
dei fák esnek nekik zsákmányul: a fenyő különféle

Az ily módon dolgozók száma nem meg)-
sokra. A hengerű lapláb*) (Platypus cylindrus)
— mely régi száraz tölgytövekben lakik, s né-
hány hüvelyknyire fúrja be magát a fába, köz-
tük a legnagyobb, t. i. 2—2% vonalnyi. A vona-
los roncsár (Xyloteres linoatus) fenyőfában, a
házi roncsár (X. domesticus) bükkfában-, az egye-
netlen szú (Bostrychus dispar) bükk-, tölgy- és
más lombos fákban tartózkodik, még szilva- és
almafákban is.

Mindezek az ártalmasak s legártalmasabbak
közé számittatnak. Jogosan-e? az alig bizonyos.
A fa életére nézve alig veszedelmesek, mert elte-
kintve attól, hogy részint csak a száraz és vágott
fát támadják meg, miután a fa hársát (a kéreg-
alatti héjat) nem bántják— és a fatest maga nagy
sérüléseket szenvedhet, a fa életének kára nélkül,
ártalmasságuk legfölebb a fának szerszámfához
s feldolgozásra nem oly alkalmatos minőségére
vonatkozhatik.

De annál veszedelmesebb a fa életének "a
szúnemüek hátralevő része, miután nem a fatest-
ben, hanem a kéregalatti hársban tanyáznak, s ezt
töméntelen sokaságban ellepvén s nagy kiterje-
désben rongálván, a tápnedvnek a hárs edényei-
ben s sejtjeiben történő keringését lehetetlenítik.
Itt is az anya egy kerek lyukon át a kéreg alá
furakodván, e közt és a fatest közt egy rövidebb-
hosszabb főrnenetet készit, melynek nyomai mind
a kérgen, mind a fán láthatók. Ebben többnyire
halva is találtatik. Az eme menetben lerakott
petékből kikelt pondrók jobbra-balra, de egy
lapban, uj meneteket vájnak, melyek kezdetben
keskenyek, azután, a mint a pondró nő, mindig
szélesbednek. Minden fajnak sajátságos alakú me-
netei vannak. Némelyek párhuzamosan haladnak,
ugy hogy a'menetek egyenesek; mások sugárként
szétterjednek. Némelyek lelkiismeretesen meg-
tartják a rendet, ugy hogy egyik menet a másikat
nem érinti, csak néha tör keresztül egyik-másik
rakonezátlan poronty a többiek menetein, talán
helyéből kiszorítva. Mások nem tisztelik a szom-
szédok tulajdonát, a menetek összefolynak, a köz-

Sokcsíkos mintász
(Scolytus multistriatus).

Sávolt fabaj
(Hylesinus vittatu3).

fajai, a tölgy, a bükk, a szil, a körösfa; de a többi
fáknak is vannak ilyféle lakóik, sőt a gyümölcsfák-
nak is jut belőlök még a kertekben is, sőt van olyan
is, mely az olaj- és fügefában tanyáz, déli Európá-
ban. Többnyire az élő fát támadj ik meg. A ve-
szedelmesb fajok által meglepett fa hegyétől
kezdve száradni kezd és menthetieriül elvész; gyak-
ran egész holdnyi s nagyobb erdőterületek pusz-
tulnak el általok.

Ezen bogárkák működése nagyban eltér a
hosszucsápuakétól, és egymástól is nagyon külön-
böző. Abban mind megegyezik, hogy az anyabo-
gár petéit nem kivül rakja le a fa kérgére, hanem

Sávolt fabaj menetei szilkéregben.

falak elenyésznek, csak itt-ott marad meg nyo-
muk. Némelykor a később kikelő pete pondrója
nem talál már helyet saját menetet kezdeni, azért
a szomszéd meneten halad, mig külön gazdálko-
dásra szert tehet. Azután saját menetben folytatja
útját. Némelykor egyik-másik menet időukint
mélyebben hatol a kéregbe, ugy hogy a kéreg
belső felületén csak egyes ablakok árulják el jelen-
létét. Máskor két-három emeletben húzódnak a
menetek egymás fölött. A meghaladt utat ezek
is ganéjukkal töltik be. A menet végén kissé
tágasb üreget készítenek, melyben az átváltozás
történik. Többnyire erre mélyebben vonulnak a

Sokcsfkos mintász menetei szilkéregben.

maga furakodik be egy kerek kis lyukon, s azután
menetet készit, melybe petéit rakja. A parányi,
görbe, lábatlan pondrók azután, e főmenetből ki-
indulva, minden irányban készitnek meneteket, a
melyek végén, kissé tágasb üregben, változnak át.

Egy részük magában a fában lakik. Az
anya által fúrt menet a fatörzs színétől függőle-
gesen hatol a fába. A porontyok azután minden
irányban e főmenetre nyiló mellékmeneteket fór-
nak, melyek végén átváltoznak, ritkábban csak a
főmenetet, helyenkint, öblösen kitágítják; átvál-
tozásuk után visszafelé veszik utjokat, hogy az
anyjok által nyitott bejáraton kiröpülhessenek.

kéregbe, ugy hogy a hátüreg a kéreg belső színén
nem látható. Azután mindegyik külön kis lyukat
fúr magának a kérgen keresztül, melyen kiröpül.
E röplyukak nem a hátüreg végén, hanem elején
feküsznek, a menet felé; könnyebb lehet igy a
kimenetel, mert a kéreg e helyen ugy is rnár a
tett vájkálások következtében, vékonyabb. Ennél-
fogva tehát itt is megfordul a" pondró, átváltozása
előtt, fejével a menet felé. A röplyukak igen jól
megkülönböztethetők kívülről is, az anya által

*) Tudtomra csak a szú (Bostrychus) nemnek van
megállapított magyar neve. A többieket magam kisértet-
tem alkalmas magyar névvel ellátni. S. J.



fart bejárattól. Ez választott helyen van, a leg-
vékonyabb ponton, a kéreg valami repedésében;
és kívülről tölcsérded. Amazok belülről tölcsérde-
den kezdődnek, s kivül tökéletesen kerekdedek; s
a kéreg legsimább, legvastagabb részén is előfor-
dulnak. E kisebb-nagyobb számú, néha igenis
nagyszámú menetek, mind egyenkint, mind össze-
sen néha igen csinos rajzot képeznek, mind a
kérgen, mind a fán; egy ily csoport a másikat
érinti, s egyes menetek a másik csoport hézagai
közé érnek, néha a kéreg egész terjedelmében el
van lepve s mintegy valami hyeroglyphákkal beirt
lapot tüntet elő, a honnan a nevet osztogató ter-
mészetbúvárok képzelgŐ tehetsége mindenféle az
írásra vonatkozó fajnevokkel tünteté ki az apró
művészeket. így van pl. gyorsíró (stenographus),
szépiró (calligraphus), helyesiró (orthographus),
nyomdász (typographus), rézmetsző (chaliogra-
phus) stb.

Sorukat nyitja a kétszínű szú (Bostrychus
bicolor.) Ha régebben vágott bükkfa hasábjait
megtekintjük, kérgén kívülről többnyire számos
apró lyukak tűnnek szemünkbe. Ezek az ő művei.
A lehántott kéregnek belső színén azután számos
bizonytalan mélyedéseket s azokban egy kis feke-
tés bogárkát találunk. Minthogy csak vágott fában
tartózkodik, alig ártalmas.

Már a fabaj (Hylesinus) fajok észrevehe-
tőbb módon működnek; műhelyük lombos fák
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kérge alatt van. A főmenet egyenes; onnan indul-
nak azután jobbra-balra, szintén egyenes irány-
ban, a nem számos mellékmenetek. De mi az egyes
fészkeknek szaporaságukra nézve hibázik, azt a
fészkek száma pótolja, ugy hogy nagy területre
egyik fészek a másikat éri. Ily fabaj (Hylesinus)
fajok — melyek a többi szúnemüektől az által
különböznek, hogy téhelyeik fehéres, sárga vagy
egyébszinü pikkelyszőrök által különfélekép tar-
kázvák — a sávolt fabaj (Hylesinus vittatus; lásd
ábráját és művét a 639. lapon), mely szilfában, és
a közös fabaj (H. Fraxini), mindnyájuk közt a
legnagyobb, mely körösfa-kéreg alatt él.

A mintász (Scolytus) fajok sokkal népesb fész-
keket teremtenek, melyekből a mellékmenetek
sugárként, görbén és hosszan indulnak ki. össze-
gük gyakran csinos himző-mintához hasonlit. E
nemhez, mely ferdén csonkított potroháról köny-
nyen felismerhető, tartozik a sokcsíkos mintász
(Scolytus multistriatus; lásd a 639. lapon), mely
szilfakéreg alatt lakik, és a romboló mintász (Se.
destructor) a legnagyobb faj, mely szil-, nyir- és
kőrösfa-kéreg alatt tanyáz.

De nem mindegyik tiszteli ugy a szom-
szédok jogait. A nyomdász- szú (Bostrychus
Typographus) pl., mely a legkártékonyabbak
egyike, fenyőfakéreg alatt, különválva kezdi el
meneteinek készítését, de csakhamar egymás
felett, egymás alatt, egymáson keresztül haladnak
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a pondrók menetei, egymásba ütköznek minden-
félekép, ugy hogy rendetlen kivájásokba összeol-
vadnak, csak szigetenként hagyván meg itt-ott a
a kéreg belső színének egyes sértetlen 'foltocs-
káit. Csak a főmenet szomszédjában látni a mel-
lékmenetek kezdeteit rendesen egymás mellett
haladni.

A szú (Bostrychus) nem fajai nagyobbrészt
téhelyeiknek ferdén csonkított s többnyire be-
nyomott s a benyomás határán fogacskákkal vagy
dudorokkal ellátott végéről felismerhetők.

Mindezen érdekes gazdálkodású rovarkák
életöket a szabadban töltik, hol vagy az élő fát,
vagy a szabadban fekvő vágott hasábokat és szál-
fákat támadják meg. — Egészen más családhoz
tartozik azon, a közéletben úgynevezett szú
(Anobium pertinax), mely lakjainkban a gerendá-
kat, bútorokat és egyéb fanemüeket rágcsálja s
óraketyegésszerü zajával a babonás embereket
ijesztgeti.

Atalában a hosszuesápuak és szúnemüek még
csak a legkisebb részét képezik azon rovaroknak,
melyek a fában éldegélnek. Mert nemcsak számos
más bogár, hanem sok hártyás-szárnyú, két-
szárnyu, sőt lepke is, alak-korát a fában tölti,
abból él és néha tetemes kárt okoz. Mindegyik-
nek megvan a maga gazdálkodásmódja önfeje
szerint. A természet, működéseiben a mily egy-
szerű, oly változatos. Dr. Stoy J.
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Az év végén.
Midőn ez évben utolszor találkozunk olva-

sóinkkal, nem tagadhatjuk meg magunktól azon
kegyeletes szokás örömét, melyet feledhetetlen
elődünk, e lapok néhai szerkesztője gyakorolt:
néhány búcsúszót intézni olvasóinkhoz, s a vi-
szontlátás reményében mondani nekik istenhoz-
zádot az év végén.

A most lehanyatló év az összes hazára, nem-
zetünkre, a közéletre s abban — a hírlapiroda-
lomra nézve is nagy és fontos változások éve volt.
Testvérlapunk hétről hétre hű tükre igyekezett
lenni az események fejlődésének, s azért itt ujabb
és részletesebb visszapillantást vetni az 1867-dik
év nagy eseményeire, legalább is fölöslegesnek
tartjuk. A hírlapirodalom atalában megérezte e
nagy változást: a szabadabb mozoghatás az egész
időszaki sajtón, annak minden közlönyén, s azt
hiszszük, testvérlapjaink minden számán is érez-
hető volt. A politikai ügyeket a meggyőződés
teljes nyiltságával vitathattuk s vitattuk is, és ha
az élénk pártküzdelemben, mely épen a vissza-
szerzett alkotmányos élet következménye, nem
találkozhattunk is talán minden nézetű olvasónk
helyeslésével minden egyes kérdésnél, ez legke-
vésbbé sem aggaszt, mert a szabad sajtó legna-
gyobb áldásának épen a vélemény és meggyőző-
dés azon tartózkodás nélküli bátor nyilvánulását
tartjuk, mely minden irányban egyaránt függet-
len tud lenni s magokra a véleményekre és küz-
delmeikre bizza az igazság teljes kiderítését. E
bátorsággal s függetlenséggel akarjuk továbbra
is nyilvánítani meggyőződéseinket s hiszszük: ha
egybon-másban csalódnánk is,ha olvasóink itt-ott
nem saját nézeteiket látnák is tolmácsolva, egyről
nem kételkedhetnek: hogy irányunk hazafias,
elveink alkotmányosak, szándékaink becsületesek
s magunktartása teljesen független.

Megérezte a szabadabb mozgás jótékony
levegőjét nem szorosan politikai lapunk, a „Va-
sárnapi Újság" is. S ha olvasóink tartalomjegyzé-
künket végig futják, vagy emiékökben felújítják
tárgyainkat s a modort, melyben azokat végre
tárgyalhattuk, — át fogják látni, hogy a hosszas
és szomorú évek kényszerű mulasztását helyre-
hozni teljes erőnkből igyekeztünk.

A nemzet kivánatai s reményei, kétségkívül,
nem teljesültek még egészen, sőt nagyobb rész-
ben sem. De annak, mi oly hosszú időn át veszve
vala, teljes visszaszerzésére évek hosszú sora kell.
S mi törhetlen bizalommal viseltetünk nemze-
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tünk életereje s életképessége iránt. Ha Archi-
medes csak egy pontot kivánt és azt hívé, hogy
arra szilárd lábat vetve, a földet is kivethetné
tengelyéből, mi is hiszszük, hogy hazánk nyert
annyi tért s azon oly szilárd alapot, hogy a rá
sulyosodott nehézségeket, összesített erővel s
kitartó és következetes irányzattal legördíthesse
magáról.

Nekünk, mint az időszaki sajtó egyik közlö-
nyének, aránylag csekély rész jutott e nagy fel-
adatból; de mi a ránk eső részt ezután is híven,
buzgón s becsületesen akarjuk viselni.

Nagy Miklós.

Irodalom és művészet.
— (Hírlapirodalmunkban,) mint minden év-

fordulatkor, az idén is nevezetes változások tör-
ténnek. Lapok szűnnek meg s ujak keletkeznek.
A jelen év végével megszűnik a ,,Magyarország,"
mely közönségesen félhivatalos közlönynek tarta-
tott. A „Pester Lloyd," mely bár német nyelvű,
de valódi magyar szellemű lap volt mindig, szin-
tén nevezetes változáson megy át. Eddigi derék
szerkesztője, Weiszkircher, az összes szerkesztő-
ségi személyzettel együtt megválik a laptól, s
„Ungarischer Lloyd" czim alatt indit meg uj
közlönyt, mely mint az eddigi, továbbra is mérsé-
kelt irányú, független közlöny lesz. A „P. Lloyd"
szerkesztését pedig, már pár nap óta, ismert
jeles journalistánk, Falk Miksa vette át, ki e
miatt Bécsből fővárosunkba költözött. Szerkesz-
tése alatt a lap egyik párthoz sem akar feltétlenül
szegődni, hanem minden irányban független állást
foglal el. Hasonló függetlenséget az ország-
gyűlési pártoktól, tűzött zászlajára a „Száza-
dunk'1 czimü, újévkor megindulandó napilap is,
mely mint az „Egyenlőségi kör" közlönye, Klapka
György vezérlete mellett, fiatal journalistánk
Urváry Lajos szerkesztése alatt jelen meg. E
lapokkal a független napi közlönyök száma sza-
porodik, s mi — a rokon álláspontnál fogva is —
örömmel üdvözöljük az uj pályatársakat.

— (A „Magyarország Képekben") legújabb
füzete kiválólag Gömör ismertetésével foglalko-
zik, s számos képben mutatja be a „száz-bérczü"
megye legszebb pontjait. Ezenkívül Izsó Miklós
szoborműveit s fővárosunk több nevezetes helyét
stb. ismerteti képpel és leírással. — E honismer-
tető illusztrált folyóirat 1868-iki folyamára a na-
pokban küldetett szét az előfizetési iv; ajánljuk
mindazoknak, kik hazánk történeti, természeti,
népéleti nevezetességeit egy albumszerü könyvben
összegyűjtve óhajtják birni. — Jövő év folytán is
minden hónapban egy 4 íves füzet jelen meg,
16—20 hazai tárgyú képpel; s előfizetési ára a
január—júniusi folyamra 2 ft. — Az I-ső folyam,
mely már bevégzett kötetet képez, megrendelhető
4 frtért; a második folyam (1867. jul.—decz.) hat
füzete 2 forintért.

— (Két vidéki lap) előfizetési fölhivását
vettük 8 mindkettőt ajánljuk olvasóink figyelmébe;
egyik uj, másik régi. Amaz a „Jászkunság," mely
újévtől kezdve hetenként egyszer jelenik meg
Jász-Berényben, s előfizetési ára egész évre 4 ft.,
félévre 2 ft. Szerkesztője Horváth Farkas. Mun-
katársai közt vannak a Jászkunság irodalmi erői,
pl. Gyárfás István, Szász Károly, Szilády Áron.
— Másik a „Máramaros." Vidéki lapjaink közt
alig van olyan, mely jobban megfelelne hivatásá-
nak: képviselni saját vidéke érdekeit s összhang-
zásba hozni azt a haza közérdekeivel. E lap körül

; kitűnő erők vannak csoportosulva: a laptulajdo-
nos Jura György 1861-diki képviselő s a ház
akkori jegyzője; felelős szerkesztő Szilágyi István
a jeles tudós, tanár és iró; főmunkatársa Várady
Gábor, kinek országgyűlési levelei már 1865/6-ban
figyelmet ébresztettek. Az előfizetés egy évre
6 ft., félévre 3 ft. 50 kr., évnegyedre 1 ft. 80 kr.

** (Az élczlapok közönsége) előtt jó hirben
élő Spitzig Iczig, Csicseri Bors, Lengenádfalvi
Kottlik Zirzabella és több álnév alatt bohóskodó
dr. Ágai uj évtől élczlapot szerkeszt „Borsszem
Jankó" czimmel.

** („Régi Magyarország^') czim alatt Toldy
István munkás fiatal publiczistánktól egy nagy
történelmi és politikai tanulmány jelent meg, mely
a magyar birodalom politikai viszonyait tárgyalja
a honfoglalástól a szatmári békéig. Lauffer Vilmos
adta ki egy 424 lapnyi kötetben, melynek ára 2 ft.
80 kr.

** („Tervezet törvénykezésünk rendezéséhez")-
czim alatt Halmosy Endre orsz. képviselőtől egy
42 lapnyi füzet jelent meg, mely Eggenberger
utján minden könyvárusnál kapható.

** (Önsegély) czim alatt röpirat jelent meg
egy iparostól. A magyar iparosoknak ajánlható
munka; ára 12 kr.

** (A „Budapesti Szemlé"-bb'l) most jelent
meg az 18i57-dik évi folyam nyolezadik füzete.
Tartalmát a következő becses dolgozatok teszik:
Zrinyi Miklós és Montecuccoli Raymund. Pauler
Gyulától. — Alsó-Bengal, physikai és éghajlati
tekintetben. Duka Tivadartól. — Az élet szeretete
és halál a drámában. Györy Vilmostól (Saint-
Marc Girardin után). — Az elektricitás eredeté-
ről Akin K.-tól. — Magyar tud. Akadémia. A
május—júliusi üléssorozat részletes ismertetése.
— Irodalmi szemle. — A közelgő újév alkalmából
figyelmeztetjük olvasóinkat e derék folyóiratra, a
mely valóban egyik tekintélye irodalmunknak.

•* („Körút az állatkertben.") Ez a czime egy
diszes kiadványnak, mely széles negyedrétben,
számos színezett képpel, szerkesztve L. K. gr. ál-
tal, LaufFer Vilmos kiadásában megjelent. Szö-
vege tanulságos, képei csinosak, s kivált az ifjúság
szamára szép ajándékul szolgálhat. Ára 3 ft.

— (Beküldetett hozzánk) „Pénznem és ka-
mattáblák." Közhasználatra irta Fekete János.
A tisztajövedelem fele a tolcsvai ref. templom
épitésére van szánva. Sárospatak. A főiskola be-
tűivel. Ára (?)

** (A „Néptanítók Lapja") csak febr. elején
fog megjelenni.

— (Bérczy Károly helyett) Tóth Kálmánt
nevezte ki az Akadémia a Nádasdy-dijra pályázó
költői beszélyek egyik bírálójává.

Közintézetek, egyletek.
** (Munkások egylete) van tervben. Közelebb

meg is tárták már az alapítási értekezést a nyom-
dász-segélyző egylet helyiségében. Tizen azonnal
aláirtak magokat alapítóknak, s előleges költsé-
gekre 50 ftot tettek össze. Ez egyletnek két ne-
mes czélja lesz : önsegély és művelődés.

** (A budapesti b'nkénytes tűzoltó-egylet,) e
sokat hányatott s kétségkívül szükséges és fontos
társulat végre azon pontig érkezett el, hogy telje-
sen szervezheti magát. Ily czélu közgyűlés e hó
29-kén d. u. 5 órára az „arany horgony" termébe
van összehiva.

** (A szegedi izraeliták) társulatot alakiiot-
tak, a mely czélul tűzte ki szegényebb nemzettár-
sai közt hasznos magyar könyveket terjeszteni.
Minden dicséret a tervezőknek!

** (A nemzeti szinházi nyugdíjintézet) ez évi
3000 ft hiányának fedezésére ujabban gr. Soms-
sich Imre 25 ft, Adler Ádám és fia 20 ft, Kern Leo
és József 25 ft, Ternyai Schosberger Zsigm. 20
ft, Herzfelder Ármin és fia 15 ft. Fischl Gusztáv
20 ft, hg. Batthyányi Fülöp (ismét) 40 ft, b. Vo-
diáner Mór 100 ft, özv. Szűcs Lajosné 30 ft. Har-
kányi Fülöp 25 ft, Taner Adolf 20 ft és Cséry
Lajos urak 20 ftot kegyeskedtek adakozni. S így
összesen 360 ftot. Mely a fentebb 1-ör közzé tett
1215 fttal, 2-or közzétett 20 fttal és egy drb 100
ftos földtehermentesitési kötvénynyel, tesz kész-
pénzben 1595 ftot. Földtehermentesitési papírban
100 ft, összesen 1695 ft. Mely összeghez ngs
Somssich Pál ur a jobboldali körben még 175 ftot
gyüjtvén, bejött összesen 1870 ft;, melyért fogad-
ják a kegyes adományozók a korm. vál. szíves kö-
szönetét. Pest, decz. 18. 1867. Feleki Miklós vál.
jegyző.

** (A Kisfaludy-társaság) alapítói közé lép-
tek ujabban Czirbesz Gyula és Szecskay Kornél
esztergomi ügyvéd urak egyenként száz forinttal.
Fehérmegyéből pedig Velenczén elhalt ifj. Pet-
rich György ur végrendelete folytán a m. tud.
akadémia, az irói segélyegylet, a magyar nemzeti
színház és múzeum egyenként száz forintnyi ha-
gyományban részesültek.

** (Az egri kath. legényegylet) elhatározta
hogy azon időben, midőn a magyar orvosok és
természetvizsgálók a Egerben XÍII. nagygyűlést
tartandják, munkakiállitást rendezend.

** (A „Magyar kölcsönös biztosító banknak1')
alapító tagjai: Bethlen Gábor ifj. gr., Gál Péter,
Károlyi Ede gróf, Kende Kanut, Klapka György,
Kulisseky János, Makrai László, Pap Lajos,
Szathmári Károly, Széchenyi Ödön gróf, Széky
Péter, Szentkereszti Zsigmond báró, Tóth Fe-
rencz dr., Thury Gergely, Wass Samu gr.

Eírvház és iskola.
** (A szegedi izraelita hitközség) az odavaló

tanácshoz azon kéréssel fordult: hogy a mélyárok-
utczában fekvő leányiskolája telkéhez 10 öl és 1
láb terület készpénzeni kisajátítását engedje meg;
a tanács azonban tekintve a nevelésügyet, e terü-
letet minden dij nélkül engedte át a leányiskola
telkének megnagyobbitására. A hitközség elöljá-
rósága a tanács e szép tetteért meleg sorokban
mondott köszönetet.

** (Két ösztöndijat,) mindeniket 378 forinttal,
engedélyezett 0 Felsége a magy. kir. egyetem-
nél, sebész-műtő növendékeknek.

** (Győr város) közgyűlésén a városi főelemi
tanítók 483 ft évi fizetése 525 ft o. é. emeltetett,
egyszersmind elvileg kimondatott, hogy a főelemi
tanítókra is kiterjesztetik azon kedvezmény, mely
szerint tiz évi szolgálati idő után 50 ft o. é. fize-
tés felemeslésel fognak jutalmaztatni, mely azon-
ban 20 év után 100 ftot felül nem haladhatand.

** (A tisza-kerecsenyi) helv. egyháznak 500
frtot engedélyezett Ó Felsége egyházi építkezé-
sekre.

** (Kovács József praelatus és Dankó József
esztergomi czimzetes kanonok) Rómába hivattak,
hogy ott az általános zsinat előmunkálataiban
részt vegyenek.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
** (Neubauer János,) szegedi gyufagyáros,

veszélytelen gyufákat készit mind kénnel, mind
kén nélkül.

** (Honvédelmi minisztériumunk) közhírré
teszi, hogy miután a magán iparosok által a kato-
naság fölszerelésére tett ajánlatok minden tekin-
tetben kedvezőtlenek, O Felsége megrendelte,
hogy a cs. kir. hadsereg 1868. évi szükségleteinek
beszerzése az eddig divott módozat szerint, a cs.
k. ruházati bizottmányok közreműködése mellett,
ajánlatok elfogadása által eszközöltessék, melyek
a legrövidebb idő alatt a hivatalos lapok utján
fognak kihirdettetni.

** (Az erdélyi gazdasági egylet) kolozsvári
köztelkén 200 D ölnyi területen jövő tavaszszal
kezdve szabályszerű kísérletek fognak a komlóter-
mesztéssel tétetni.

Mi újság?
— (Perczel Mór) köztiszteletü hazánkfia, a

hős honvéd-tábornok, emlékiratai rendezésével fog-
lalkozik. Oly pálya mint az övé, a politikai tevé-
kenység és a harezok mezején, itthon és a szám-
űzetés földén, annyi érdekes és tanulságos mozza-
natot nyújt, hogy a legnagyobb várakozással
nézhetünk ez emlékiratok elébe. Perczel Mór a sza-
badelvű haladás legrégibb s legkövetkezetesb baj-
nokai közé tartozik hazánkban; kora ifjúságától
fogva a reform zászlaja alatt küzdött, sokszor a zász-
lóval kezében, sokszor fegyverrel, hogy azt oltal-
mazza. Mint élete, emlékiratai is egy változatos gaz-
dag képet tüntetnek elé, a politikai és harczi küz-
delmek képét: a rendezés alatti anyag bőven éski-
meritőleg tárgyalja az összes részleteket. — Azon
szerencsés helyzetben vagyunk, hogy e nagy ér-
dekű emlékiratból több egyes részlet közlését
Ígérhetjük lapunk jövő évfolyama olvasóinak; s
már januárban megkezdjük azok közlését, egy ér-
dekes czikkel a tábornok gyermekkorából, melyet
a pozsonyi országgyűlési vitákból, s a raárcziusi
mozgalmakból több nagyérdekü részlet követend.
Előre is felhívjuk e becses közleményekre olva-
sóink figyelmét.

— (Karácsony estéje) a családok ünnepe. A
karácsony-fák meggyúlnak mindenütt s az öreg
és apró nemzedék csöndes vagy ujjongó örömmel
csoportosul körülök. A keresztyénség e nagy
ünnepe, a szeretet jótékonyságát kiterjeszti a
családtalan árvákra is s őket is megörvendezteti
ajándékaival. A magyar gazdasszonyok egyletének
árvaházában diszes és gazdag karácsonyfa volt
fölállítva s a lelkes gazdasszonyok, mint az árvák
megannyi angyalai állták azt körül. — A mindkét
felekezetü evangélikus árvaházban a karácsonyfa
istenitisztelet ünnepélyességével is volt össze-
kötve. Ez alkalommal a magyar beszédet Szász
Károly, a német szónoklatot Sztehlo András, budai
ág. hitv. lelkész tartotta. Közben és végül az
árvák énekeltek, mire az ajándékok kiosztása kö-
vetkezett, melyek ezúttal, az évről évre növekedő
jótékonyság s buzgalom folytán, még gazdagab-
bak voltak, mint máskor. Ily egyletek s vezetőik
nem szorultak dicséretre; jutalmukat megtalálják
saját szivökben s az Idvezitő ama szavában:
valaki egynek e kicsinyek közül gondját fölveszi,
annyi, mintha velem cselekedte volna.

— (A magyar gazdasszonyok egylete) saját
árva-leánynöveldéje javára karácsony első napján
esti 6 órakor a pesti redout-teremben zenesétányt
rendezett. Azért nevezték igy, mert a mulatság
abból állott, hogy a közönség a zenedarabok elő-
adása alatt fel- és lesétálhatott a pompás termek-
ben. Asbóth katonai zenekara, a budai dalárda és
több műkedvelő tartottak zene- és énekelőadá-
sokat.

** (Péterfillérek.) Az „Idők Tanúja" irja,
hogy gr. Cziráky Jánosné és leányai — Constance
és Luiza grófnők — a pesti, Majláth Gyö'rgyné
szül. Prandau bárónő a budai templomokban a
múlt vasárnap nagy buzgalmat fejtettek ki aPéter-
fillérek gyűjtésénél. Gyűjtöttek még b. Sennyey
Pálné, gr. Wenkheim Krisztina, Szemere Bertalan
leánya (Mária,) b. Majthényi Irma, gr. Győry
Felicia, b. Révay Sarolta, Inkey Elle, Lonkay
Antalné sat. Az I. T. csak azt fájlalja, hogy az
úrhölgyek közül sokan megbetegedtek, többi közt
gr. Károlyi Edéné. Gr. Cziráky János egy tá-
nyérra ezer forintot tett. A gyűjtemény eddig
körülbelöl 10,000 frankra megy.

— (A hófuvatagok) sok vidéktől egészen el-
zárták az utakat. Vasmegye több részéről bor-
zasztó viharról értesítenek, mely decz. 3-tól 8-ig
majd folytonosan dühöngött. Eközben a hó esett,
8 a fuvatagok országutakat és vaspályákat járhat-
lanokká tettek. Némely vidék napokig is egészen
el volt zárva a közlekedéstől. Á budai és pesti
vaspályáktól csak rendetlenül közlekedhettek a
vasúti vonatok; vasárnap pedig nem is indultak
semmiféle irányba. A külföldi posta péntek esté-
től hétfő délutánig késett. Mig decz. 24-kén, hív.
jelentések szerint, a személyszállítás a következő
vonalokon indult ismét meg: Pest-Pozsony, Pest-
Baziás, Pest-Arad, Pest-Nagyvárad, Pest-Nyír-
egyháza, Buda-Nyíregyháza, Győr-Bécs. A nem
nevezett vonalokon a hófuvatagok olyanok, hogy
azokat kedvező időjárás mellett csak 1—3 nap
alatt remélték eltávolithatni.

** (Az izraeliták egyenjogositásáról) szóló
törvényjaslatot a főrendek is végleg elfogadták a
decz. 23 diki ülésben. Csupán négy főrendi tag
szavazott ellene; ezek: gróf Zichy Bódog Győr-
megye főispánja, Pallavicini Zsigmond őrgróf,
b. Barkóczi Zsigmoad és b. Podmaniczky László.
A képviselőházban már előbb közegyetértéseel
fogadtatott el; a szavazás fölkeléssel történt, s
csak egy képviselő maradt ülve.

** (A képviselőház) decz. 24-ki ülésében b.
Eötvös József miniszter a kormány nevében a
„delegatio" megválasztása iránt tett előterjesz-
tést. A. kormány javaslata szerint 60 tagot vá-
lasztanának, még pedig a képviselőház 40-et, a
főrendiház 20-at; ezeken kivül a képviselőház
még 10 póttagot. Az előterjesztés tárgyalását a
decz. 27-ki ülésre tűzték ki.

** (Vettet Antal honvédtábornok) a nagy-
váradi követjelöltségről lemondott. Hir szerint a
kolozsvári követjelöltséget fogadja el.

— (Pozsonyi hirek). A pozsonymegyei hon-
védegylet javára az itteni magy. kir. jogakademiai
polgárság által rendezett hangverseny és szín-
előadás f. hó 18-án nagyszámú közönség jelenlé-
tében, fényes eredménynyel tartatott meg. A köz-
reműködők mindnyájan összevágólag s a közönség
teljes megelégedésével játszottak. A hangverseny
kezdetén midőn Vetter Antal altábornagy páho-
lyában megjelent, hosszan tartó éljenzéssel fo-
gadta az egész közönség. Az eredmény anyagilag
is fényesnek mondható mert 861 ft. bevétel mel-
lett, leszámítva a német direktornak a színházért
fizetett 259 ftot és 130 ft. költséget, a pozsony-
meoyei honvédek segélyezésére maradt 472 ft.
tisztajövedelem. Mig a lelkes jogakademiai pol-
gárságnak a szép sikerért hálás köszönetet mon-
dunk, feltűnő előttünk minden esetre az, hogy a
német színigazgató a jótékony czélra rendezett
előadásból oly tetemes összeget vett igénybe. Ezen
közösügyes zsarolást egyátaíában kárhoztatjuk.—
Jelen hó elsején két nevezetesség halt meg váro-
sunkban: Kovács Pál 82 éves korában, mint
nyugalmazott tanügyi felügyelő, egykor a pozso-
nyi „Ephemerides Posonienses" latin hírlapnak
1828-tól 1838-ig szerkesztője volt; Schimko Fri-
gyes Dániel a bécsi evang. fakultás nyugalma-
zott tanára s az itteni Schimko Vilmos evang.
lelkész és tanár testvére, 72 éves korában halt
meg; jeles könyvtárát és éremgyüjteményét,
mely neve alatt fog őriztetni, a pozsonyi evang.
lyceumnak hagyományozta. Ritkaságokban gaz-
dag különösen az éremgyüjtemény, mely a nagy
napóleoni emlékpénzeket teljesen magában fog-
lalja; a könyvtár pedig a theologiai szakban több
ritka kincscsel bír. — D. </.

** (A „Honvéd" szerkesztője,) Bethlen Olivér
gr. január közepén nemzeti tiszti iskolát nyit,
melynek költségeit a szerkesztőség viseli.

** (Kápolnai emlék.) Tisza-Füreden a kápol-
nai honvéd-emlék alaptőkéjének gyarapítására a
közelebbi farsangon bált rendeznek.

** (Desewffy Arisztid) tábornoknak Eperjes
piaczán emléket akarnak állitani, s e czélra a budai
honvédegylet már meg is kezdte a gyűjtést.

** (Szeged város) 1000 forint jutalmat tűzött
ki legjobb monográfiája megirójának.

** (Névváltoztatások) Jourdenil József Jótéli-
re változtatta nevét.

** (A verébi tüzkárosultak) javára Székes-
Fehérvárott decz. 14-én műkedvelők hangver-
senyt rendeztek, mely oly szépen sikerült, hogy
az emiitett czélra mintegy 600 frt gyűlt össze.
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— (A „Wiener Zeitung") decz. 27-kén két
császári kéziratot közöl Beust báró és Andrássy
grófhoz intézve. A Beust báróhoz intézett kézirat,
miután hizelgő elismeréssel szól Beust nagy és
nehéz feladatának a császártól teljes megelégedés-
sel üdvözölt megoldása miatt, fölmenti őt areichs-
ráthban képviselt országok minisztériumi elnök-
ségének további vezetésétől. (Hanem azért meg-
marad „birodalmi miniszternek.") Továbbá meg-
bizatik Beust a szükséges intézkedéseket meg-
tenni, hogy a kül-, had- és pénzügyminisztérium
alkotmányos működésbe hozassák. A kézirat Becke
bárót egyidejűleg birodalmi pénzügyminiszterré
és John bárót birodalmi hadügyminiszterré nevezi
ki. Az Andrássy Gyula grófhoz intézett kézirat
tudatja a f önnebbi dolgokat és elismerését nyil-
vánitja sikeres közreműködéséért a kiegyezke-
désnél.

— (Gróf Bethlen Gergely) a hős honvédezre-
des, olasz kir. tábornok, a magyar nagy érdemjel
tulajdonosa, az olasz kir. sz. Móricz és Lázár rend
lovagja, decz. 23-án Kolozsvárott meghalt.

** (Jótékony czélu tánczvigalom.) Márama-
ros-szigeten a helv. hitv. !yceum felsőbb osztá-
lyainak tanuló-ifjúsága január 11-kén egy, saját
körében létesítendő „ifjúsági segélyző - egylet"
javára, jótékonyczélu tánczmulatságot rendez. A
rendező bizottság elnöke Szováthy Lajos tanár.

** (Turóczmegyében,) hol az alispán jelentése
szerint, az adó lehető pontossággal foly be, kelle-
metlenül hatott a bizottságra, hogy a kormány a
hátralékot végrehajtás utján rendelte behajtatni
és pedig a rózsahegyi pénzügyi felügyelő Gallina
által, ki e végből meg is jelent a megyében. A
bizottságban indítványozták a gyűlölt egyén ki-
űzetését a megyéből; azonban végre abban álla-
podtak meg, hogy az ügyet méltányos elintézés
végett felterjesztetik a pénzügyminisztériumhoz.

Nemzeti színház.
Péntek, decz. 20. „Egy millió." Vígjáték 4 felv. írták

Labiehe és Delacour; francziából ford. Szerdahelyi.
Szombat, decz. 21. „A fekete dominó." Víg opera 3

felv. Zenéjét szerz. Auber.
Vasárnap, decz. 22. Az irói segély-egylet: javára

„Lohengrin." Opera 3 felv. Wagner Kikhárdtól.

Decz. 23—25-kén az ünnep miatt a sziház zárva volt.
Csütörtök, decz. 26. „Alarczos bál." Opera 5 felv. Ze-

néjét szerz. Verdi.

SAKKJÁTÉK.
422-dik sz. f. — Vész J. A. tanártól, Budán.

Sötét.

f ga b c d e
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 416-dik számú feladvány megfejtése.
(Kohtz J. s Kockelkorn K.-tól)

Sötét. Világos. B) Sötét.
Hb6—c4
Ke4—d5

Világos.
1. Vf8—fi
2. Kel—e2 tetsz. sz.
3. Vfl—bl v. f3tmat.

A)
1 Hd8- e6
2. Vfl—föt Ke4—fö:
3. Fa2— blfmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: Gr. Festetics Benno.— Hatvanban: Sipöcz
Ferencz. — A révkomáromi aggastyán. — Gelsén: Glesinger
Zsigmond. — F.-Nyárádon: Bárdy Pál és Gérecz Károly
— Pesten: Rakovszky Aladár. — A pesti sakk-kör.

A 415. számú feladványt még helyesen fejtette meg
Gr. Festetich Benno.

2. Vfl-d3t
3. Fa2—c4fmat.

C)
1 g7-g6
2. Kel-e2 tetsz. sz.
3. Vfl-bl v. f3fmat.

A 417-dik számú feladvány megfejtése.
(Szirmay Jánostól, Königgratzben.)

Világos.
. Fb6—c7
!. Vc3-c5
!. He2—c3tmat.

A)

Sötét.
f7-f6
d6—cö:

c6 —c5
Ke4-d5

Világos. B)
1
2. Vc3-fáf
3. Vf3-föfmat.

C).
1
2. Vc3-f6
8. Vf6-fötmat.

Sötét.
d.3-e2:

Ke4—e5

Fa6-c4
tetsz. sz.Hb3 -c5:t

Fg4—fSfmat
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.

— Harasztiban: gr. Festetics Benno. — Hatvanban: Sipöcz
Ferencz. — Pesten: Rakovszky Aladár.— Gelsén: Grlesin-

• Zsigmond. — Mátra-Verebélyen: Kohn Dávid. — A
pesti sakk-kör

Adakozások Pákh Albert sírem-
lékére.

XXIV. közlés. A „Vasárnapi Újság" szerkesz-
tőségéhez beküldettek: *

Békésből a kaszinó tagjai Mozey Balás után 5 ft. 10
kr. — Pestről Vereby Soma 1 ft. — Debreczenből Kom-
lóssy Karolina 1 ft. — Gyulajról Molnár Demeter 50 kr.
— Tályáról Nagy Mihály és Antal, s Dorosnyák Károly
együtt 1 ft. — Kunhegyesről Szabó Dávid 20 kr — Feuer
Jakab 10 kr. — Rohoska József 50 kr — Csík-Madarasról
Péterffy József 1 ft. — Mezö-Turról Pinkóczy M. Lajos
40 kr.

A XXIV-ik közlés összege 10 ft. 80 kr.
Az /—XXIII-ik közléssel együtt begyült ed-

dig összesen 1244 ft. 10 kr. 7 db. ezüst húszas és
egy db. bajor tallér.

Szerkesztői mondanivaló.
— G, K. Az agg dalnok. A személyes ismeretség hiá-

nya mitsem tesz; hiszen vidéki munkatársainkat legna-
gyobb sajnálatunkra, többnyire csak „ismeretlen ismerőse-
ink" közé számithatjuk. Csakhogy a vers maga, hosszabb
a szentiváni éneknél s még sincs benne valami különösen
érdekes; legjobb ismerősünk sem kívánhatná közlését.

— Székes-Fehérvár. M. Az országgyűlési nevezetes-
ségeket ezentúl nemcsak arczkép- és életrajz-rovatunkban,
hanem országgyűlési képcsoportozatokban is szándékszunk
bemutatni. Ezek készítésére jeles rajzolónkat Jankó Já-
nost nyertük meg; s a közlést közelebbről már megkez-
dendjük. A kívánt avezképet a legelsőben fogja kegyed
találni.

— N.-Kőrös. L. L. A „tetszés"-ben nincs hiány. De
örömünk hogy lehetne teljes, midőn a lant kétszeresen is
oly bús ,.jaj"-hangon szól?

— Orosháza. Gy. V. Köszönettel vettük. Jóból jó
a sok..

Hónapi- éi
hetinap

Katholikus és protestáns
naptár

29
30
31

1
2
3
4

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerd.
Csőt.
Péntek
Szóm.

Decz.—Január
F Tamás püsp. F Jonatán
Dávid király Dávid
Szilveszter pápa | Szilveszter
Kis Karácson
Makár, Ábel
Genovéva sz.
Titus püsp.

Újév napja
Ábel, Béla
Dániel
Izab

Görög-orosz
naptar

Hold változásai.

Deczemb.(ó)
11 A * 8 Dániel
18 Sebestyén
19 Bonifácz
20 Decz. 1867.

Í21 Juliánná
|22 Anastasia
:J23 10 vértanú

Első negyed 3

Teb.Ros.
3 Oltár ünn.
4 [vége
5
6 Teb. 5628
7 [ford.
8 Böjt törv.
9 S. Vajehi

t. p.
277 19
278 20
279 21
280 22
281 23
282 24
283 26

ó. p.
49
49
50
50
50
50
50

f. p.
314 45
326 35
338 32

|350 86
2 59

15 42

ó. p
9 43

10 15
10 43
regg.

ó. p.
7 47
8 47 i
9 47
este

11 55

28 481 este ! 1 2
-kán, 3 óra 33 perczkor reggel.

TARTALOM.
Bérczy Károly (arczkép). — Az év végén. — Rajzok

a Bach-korszakból (vége). — Gróf Bercsényi Miklós. —
(képpel). — Helgolandi partrészlet (képpel). — Ungvár
(képpel). — Néhány rovar életpályája (képpel). — Egy-

i veleg. — Tárház: irodalom és művészet. — Közintézetek
| egyletek. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereske-
| dés. — Mi újság? — Nemzeti színház. — Adakozások
Pákh Albert síremlékére. — Szerkesztői mondanivaló. —
Sakkjáték. — Heti-naptár.

Felelős szerkesztő Nagy Miklós.

HIRDETÉSEK.
Nagybani

eladás. Dietrich és Gottschlig Részletbelli
eladás.

első pesti különleges

thea és rum-raktára
A „THEA NÖVÉNYHEZ"

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

**" 1 pint brasiliai rum ára üveggel együtt 1 forint. **••
Az áruezikkek tiszta ízléséért jótállás biztosittatik, — mert a theák nincsenek kitéve a különféle fűszerek, sajt,
hering, petróleum stb. ártalmas kipárolgásainak, mint a csemegekereskedésekben.

Levélbcli megrendelések, az áruezikkek értékével felérő összegig postai vagy vasúti utánvét mellett g y o r s a n és
pontosan eszközöltetnek. — Teljes árjegyzékek, kívánatra bérmentesiitve küldetnek meg. 2302 (8—0)

Titkos 2346 (5 -12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bUonyult mód szerint, sokszor a nél-
kül hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gátoltatnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyít

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-uteza 27. sz. Medetz-
házban, 1-ső emelet, délelőtt 7—9-ig,

délután 1—4 óráig.
Dijazott levelekre azonnal

valaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megküldetnek.

Legolcsóbb szabadelvű politikai néplap!

Legnagyobb

butor-raktár az országban!
A pest-budai

BÚTOR
kézműzeti

részvény-társulat
igazgatósága,

tisztelettel tudatja, a nagyérdemű közön-
séggel, hogy

termeiket
nádor-oteza 9. sz. a. 1. emeletben,

gazdagon ellátva mindennemű

bútorokkal s butorzati
darabokkal,

nagybani 8 részletekben! eladásra
megnyitották, s ajánlják a t. ez. kö-

zönség szíves figyelmébe.
2307(3-8) Az igazgatóság.

Előfizetési felhívás

NEP ZÁSZLÓJA
czimü

politikai, szépirodalmi és ismeretterjesztő hetilapra.
K i a d ó i s z ó :

Hogy e nemes irányú vállalat mennél szélesebb körökben elterjedhessen, a követ-
kező jutányos előfizetési föltételeket szabtuk:

1. A lap hetenként egyszer nagy másfél ivén jelenik meg szombaton, hogy vasár-
nap mindenkinek kezéhez jusson.

2. Hozni fog arczképsket, csataképeket, rajzokat beszélyek és költeményekhez s
más időszerű képeket.

s. Ára egész évre csak 4= ft,, félévre 3 ft., negyedévre 1 ft.
10 példány után egy tiszteletpéldány jár. Ki 25-öt gyűjt ezenfölül egy „Hon-

védnaptár"t, ki 50-et Kossuth falra függeszthető nagyszerű arczképet kapja.
IW* Végül a két legtöbbet gyűjtőnek egy-egy értékes ezüst ser-

leggel kedveskedünk, belévésve az illető nevét, s az általa gyűjtött
előfizetők számát.

Az előfizetési pénzek bérmentes levelekben a „Nép" kiadó-hivatalába (egyetem-
utcza 4-ik szám) czim,endők.

I

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

42 millió forint összegben.
420,000 nyeremény közt követ-

kező főnyeremények foglaltatnak, u. m-
20-szor 250,000; 71-szer 200,000;
105-ször 150,000; 90-szer 40,000;
106-ször 30,000; 90-szer 20,000;
105-ször 15,000; 370-szer 5000;
20-szor 4000; 76-szor 3000; 264-szer
2000; 508-szorl5OO; 773-szor 1000
ft. stb. legkisebb nyeremény 160 ft.
a. é. minden kihúzott sorsjegynek. —
Semmiféle kölcsönsorsjáték sem nyújt
annyi előnyt mint ez, s mindenkinek al-
kalom nyujtatik csekély befizetéssel
a fentebbi összegek megnyerésére. —
Egy részlet sorsjegy 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 hozzá fog mellékeltetni a hivatalos
játékterv ; mindenre kellő utasítás ada-
tik ; a húzás után minden résztvevőnek
a sorshuzási lajstrom megküldetik, s a
nyeremények azonnal ki fognak fizet-
tetni. E tárgybani leveleket elfogad

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

THEA és RUM
nemkülönben kitűnő magyar, rajnai, bordeauxi borait, valódi franczia
pezsgőket, hollandi Anisette, Curacao, Benedictinusok Liquerje, va-
lódi franczia Cognac és franczia szeszt (Franzbranntwein), tisztelet-
t e l a J á n l Hollóssy Gyula,

2272 (12—12) Wnrm-utcza, Vogl-féle házban.

PHIL1PPE KOHN
(Patek, Philippe és társa hírneves óragyárosok tanit-

ványa Genfben)
dicséretesen ismert

ÓRA-ÜZLETE
PESTEN,

Dorottya-utcza 2. sz. a., a „magyar király"-hoz czimzett
szállodával szemközt,

ajánlja legkitűnőbb, jó és olcsó órákkal gazdagon ellátott raktá-
rát, 2 évi jótállás mellett az alább következő árjegyzék szerint.

XMP Minden tőlem vásárolt óra, legyen az függő, fekvő, vagy bármely
állásban levő, — általam a legpontosabban s a legszorgalmasban van kipróbálva.
Egy általam kiadott könyvecske, melyben leirva van, miszerint miként lehet egy
zsebórát hosszú ideig rendes állapotban fentartani — kiegyenlítési tabellával együtt,
melyszerint az órák, a napórák szerint igazithatók, — tisztelt vevőimnek ingyért
adatik.
Ezüst henger-órák 4 rubinra 10—11 forint

arany-foglalvánnyal, rugóra 12—13 „
hölgyek ezámára 13-15 „
8 rubinra 14—15 „
kettős födéllel 15-16 „
kristály-üveggel 15—16 „

horgony-órák 15 rubinra 16—17 „
„ „ kettős födéllel 18, 20, 22 „
„ angol horgony-órák kristály-üveggel 18, 20, 22, 24 „
„ horgony tábori órák kettős födéllel 22, 24
„ valódi remontoir órák (kengyelénél felhúzandó) . . . . 28—30
„ ugyanazok kettős födéllel 35—38

Arany henger-órák (3 sz.) 8 rubinra 30—32
„ heager-órák arany-köpennyel 34—36
„ órák hölgyek számára 4—8 rubinra 25—28
„ „ hölgyeknek arany-köpennyel 32-38
„ „ hölgyeknek, zománcz és gyémánttal 40 —45 „ |
„ „ hölgyeknek kristály-üveggel 42-45

ugyanazok kettős födéllel 8 rubinra 40—45
ugyanazok zománcz és gyémánttal 55 — 57
horgony-órák 15 rubinra 36—40
ugyanazok, finom arany-köpennyel . 46—60
horgony-órák kettős födéllel •. . . . 65 —58
ugyanazok arany köpennyel 65, 70, 80, 90, 96

* „ kristály-üveg s arany köpennyel 60 — 75
horgony-órák hölgyeknek 36—40
ugyanazok kristály-üveggel 48 — 52
horgony-órák hölgyeknek kettős födéllel 50 -55
remontoir-órák 70, 80, 90, 100
ugyanazok kettős födéllel 110, 120, 130, 150, 160

Inga-órák, hetenkinti felhúzásra 16, 20, 22, 24
„ óra és félóránkinti ütőre 30 — 32
,, óra és negyedóránkinti ütőre 48, 60, 55

Havi regulatorok 30-32
Ébresztők 5 forint, órával 7 forint.

SUF"" Vidéki megrendelések a pénzösszeg elöleges beküldése vagy utánvét
mellett, gyorsan és pontosan teljesittetnek.

U8F* Órák cserében is elfogadtatnak.
WHF' Kijavítások, saját szerkezetű szerszámokéi gépek segitségével, 6enf,

Brosséi és Paris leghirnevesb óragyárakban 6 éven át szerzett tapasztalatok alap-
ján 1 évi jótállás mellett, a legjobban eszközöltetnek s olcsóért számittatnak-

**"""" Órák, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek. 2367 (2—12)
Egy inga-óra pakolásáért 1 ft. 50 kr. számittatik.

En gros. d e t ai l .

legnagyobb kiállítása
a bel- s külföld első s leghirnevesb

gyáraiból,
aui Graben, im Innern des

Trattnerhofes.
A legújabb slegnagyobbszerüraktár

aranyra más-tükrökből
5-150 ftig,

csillárok, érez- arany és farámák-
ból, arany- és kárpit-léczekböl min-

den térimében és nagyságban.
Legnagyobb raktára a legnemesb s

legfinomabb

illatszereknek
Rumme! Eugen-től London és Pa-

risban.
Kitűnő finom s valódi kölnivíz Johann
Mária Farinától Kölnben. Raktára

közvetlen importált ehinai
nyers kender-szőnyegeknek,

legczélszerübbek irodák, intézetek, für-
dők és háztartások számára, rőfje 85

kr. — 1 ft. 10 krig.
Valódi angol thea- és csemege

teritékek és samövárok,
nj-ezflst és brittania érezböl, 1 ft.
50 kr. és feljebb egy thea-kanna, itt

még soha nem látott mintában.
Újdonságok a legkitűnőbb gyárakból

úgymint:
bőr-, fa-, bronce- és diszmü-

tárgyak
s még több ezerre menő a raktárban

található áruezikkek.
50,000 groszbeinhaui és angol

iró-aczéltollak,
egyedüli főügynökség Ausztriában, me-
lyek valódiságuk bebizonyítása miatt a
gyári-jegyekkel ellátva vannak, 1 grosz
ára 30 krtól — 2 ftig, 1 tuczat ára 3

krtól — 1 ftig.
író- és rajzoló-eszközök,

s minden az e tárgyban vágó áruezik-
kek eredeti gyári áron. Mindennemű
nyomtatványféliek, u. m. kőnyomata
látogatási jegyek, monogrammok,
s tb. elvállaltatnak és eszközöltetnek.

Yizszörft-késziiletek,
50 krtól 10 ftig, melyen a legtisztátla
nabb s legroszabb víz néhány perez
alatt kristálytisztává tétetik, egyedüli
raktár az ausztriai államokra nézve ná-
lam, Bfihring C. és társától Ham-
burgban.

A megrendelt tárgyak általam min
den irányban a pénzösszeg beküldése
vagy postai utánvét mellett megküldet-
nek, az árak a legolcsóbbért fognak
számit! atni. 2364 (2 — 12)

Iparmú-bazárom részletes ár-
jegyzékeit bérmentesea küldöm meg.
Nagybani vásárlókat levél által tudósi-
tandom. Minden nálam rtitajem található
áruezikkek provisio nélküPmegszerez-
tetnek. A megrendelő leveleket kérem
ekép czimezni:

Simon Granichstadten,
am Graben, im Innern des Trattaer-

hofes, Wien
JKF* A levelezés s értekezés, magyar,
tót,franczia és angol nyelven történhet.

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

kat vesz és cserél a legmagasb áron.

Régiségek és természetiek
irodája,

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

hol egy nagy választékú raktár mindennemű
régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekötőkből a legolcsóbb áron, úgy-
szintén egy nagy raktár ásványok, lep-
kék, bogarak, aiadárbörök, tojások,
s szemüvegek is találhatók. 2826 (4 —4)

D t i n d e n n e m ü

takarópapiros
(IMakuSatnr)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik SÍ.
«*

< I
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Legolcsóbb párisi báli ruhák
mérték vagy egy jól álló mintaderék után készítve 28, 32, 36, 40, 4 5 - 5 0 forintig, fejvirággal együtt.

Tárlatán, Illusion, Crépp minden áron
1 vég % széles 12 röfös fehér Tárlatán 3 ft. 75 kr., 4ft. 50 kr. 1 vég */4 széles 20 rőfös fehér Tárlatán 6,7,8,9,10,12 ftig.

®3T A színes Tárlatán kissé drágább. "£̂ gj
l>')l>it I \i\WVÍl'liih darabJa 2 ft. 75 kr., 3 ft. 75 kr., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft. 75 kr., 8, 10, 12, 15, 18, 22, 26,
I Ül IM ICg J "//UK 30, 36, 40, 50, 60, 80 forintig ajánl

' —̂— - ••_ "m Pesten, váczi-utcza 19. szám alatt. 2369 (1-8)

Lefaucheux-vadászfegyvereket
pnskaiíMves-ninnka,

saját készítménye, dús választékban, a legfinomabb damast-csövekkel, szilárd munka, szép
metszés és jó kipróbált, 70, 75, 80, 90, 100 — 120 frtért.

Továbbá jól készített lütticlii Lefaucheux-fegyvereket 50, 60, 70 forintért.
A legjobb szerkezetű Lefancheux-revolvereket 12, 20, 22, 30—50 frtért.

Töltényeket, ugyszinte minden megkivántató szereket a legjotányosabb árakon ajánlja

fegyver-kereskedése Pesten, váczi-utczáhan a „levélhez."
IPÉ?1" A fegyverek lőképessége biztosittatik. THI

Vidéki megbizások utánvét mellett különös gonddal teljesittetnek. 2347(4-4)

Gazdasági és kertészed heti lap.
Előfizetési felhívás

FALUSI GAZDA
nyolczadik évfolyamára. (1868.)

Előfizetési Teltételek:
A Falusi Gazda 1868-ki januártól fogva minden héten jelenik meg.

\?i előfizetési ár e szerint:
Egész évre (január—deczemberre) fi ft. — kr.
Félévre (január—júniusra) . . 3 „ — „
Negyedévre (január—márcziusra) 1 „ 50 ,,

INT* Az előfizetés mlelóbbi beküldése kéretik. — Gyűjtőknek tiz előfize-
tett példányra eisy ingyenpéldánynyal szolgaiunk. — Az előfizetési pénzek
az alnlirt kiailó-bivatalhoz bérmentesen intézeudők.

A „Falusi Gazda" kiadó-hivatala
(1 — 8) (Pest, egyetem-utcza 4. sz. a.)

Fontos a tűzoltó és tornász-egyletek részére.
1868. január elsején megindul a

„Feuerwehr-Zeitung"
negyediK folyama.

Tulajdonú* és kiadó: Fachini Frigyes.
A „Feuerwehr-Zeitung" feladata abban áll, hogy a tűzoltó-egyletek törekvéseit

gyámolitsa, emelje; jelesül arra is irányul feladata, hogy önkéntes tűzoltó egyletek
alakíttassanak. A közlönyt tehát a tűzoltó- és tornász-egyleteknek ősközségeknek, mint
oly lapot ajánlhatjuk, mely a közönséget nem csak azon felfedezésekről, újításokról, ha-
ladásokról értesiti, melyek a tűzoltás terén észleltetnek, hanem azon eredményekről is,
melyeket a tűzoltó-egyletek a monarchiában és a külföldön felmutatnak. Jeles vezér-
esikkek, levelezések, s tűzoltási eszközök leírásait, ha szükséges srép illustratiókkal,
hirek a tűzoltás teréről, a nevezetesebb tüzesetek krónikáját, ezek képezik a lap tartal-
mát, mely az olvasót bizonyára meggyőzendi arról, hogy » szerkesztőség nagy olvasó-
köre igényeinek megfelelni törekszik.

A ,,Feuerwehr-Zeitung," mint a „Versicherungs-Zeitung" melléklete havonkint
kétsítr jelenik meg. Ára 4 forint osztr. ért. 2370 (1—8)

Előfizethetni a szerkesztőségnél Bécsben, belváros, Seiler-utcza 4. sz.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gnsztsr. — Nyomatott sajít

jóféle s tisztajzlésü

kávé csak 2 ft. 80 kr.
5 f o n t

.3ft.4Okr.

4 „ —

Plant-Ceylon kávé . . 4 ft. 25 kr.
Cuba-kávé egész finom . 4 „ 50 „
Gyöngy-kávé egész finom 4 „ 15 „

Portorieo kávé .
Arany-Java-kávé
Laguayra-kávé .

továbbá:
Itrasilíai rhiiin, egy pint 1 ft., legfinomabb jamaikai-rhum, Pecco-virág-
és Souchong-thea, sardinák, mustár és sajt-féliek a legjutányosb áron
kaphatók Pesten, w* w t» ' -m >

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

iPP*" Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett a leg-
gyorsabban eszközöltetnek. 2283 (10 12)

BW Bemenet a két szerecsen-utczába: a váczi-utról a marokkói
házzal szemközt.

100 egészen n) eredeti felkőszOntés.
Épen most jelent meg és Hartleben és társai könyvkereskedésében Pesten, (váezi-

utcza 17-ik sz. a.), valamint minden más könyvárusnál is kapható:

Kiért ürítsük a pohárt?
Száz felköszöntés versben cs prózában.

írta az ország kortese.
Ára képes boritékba fűzve
Bérmentesítve, ára elóleges megküldése mellett

60 kr.
65 „

Jelen uj kiadás, mindennemű társnséleti mozzanatokra igazi magyar za-
mata talpraesett felköszöntéseket tartalmaz. Ezeknek minőségére nézve kezességet
nyújt szerzőnek oly rövid idő alatt népszerűvé lett neve, gazdagságának előtüntetésére
nézve pedig ime közöljük tartalom-jegyzékét:

I. Felköszöntések egyesekre diszla-
komak alkalmával (18 darab).

II. Felköszöntések egyletekre (9 db.).
III. Felköszöntések családi ünnepélye-

ken (18 darab).

IV. Felkőszöntések különféle alkal-
makra (24 darab)

V. Tréfás felköszöntések (9 darab).
VI. Rövid pohárköszöntések (22 da-

rab). 2282 (6-6)

100 egészen uj eredeti felköszöntések.
nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).


