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Ló-istálló teljes felszereléseit és egyes ló-istálló f

LOTZ A. és TÁRSAI-nál
Pesten, váczi-töltés 403. sz.

886 (2-12)

T i t k o s

betegségeket
és

nemi gyengeségei
katonai és polgári kórházakban siker-
rel használt egyszerű módszerrel bámu-
latos gyorsan és alaposan (az újonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyítja
Weiss J. gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. garnison fökórházban
kiszolgált osztályorvos, minden alkal-
matossággal ugy a titoktar ás, mint a
gyógyczélokhoz jól beosztott rendelő-
intézetében Pest, kis mező-uteza 33.
sz. 1. emelet, (a ,,Teréziához" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet a
lépcsőn, naponkint reggel 1 órától 10-ig
és délután 1 — 4 óráig.

Férfiak és hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.

Dijjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik. 317 (20—24)

Dr. GROSSMANN,
szem- és fülorvos

PESTEM,
József-tér U-ikszám alatt, Grosz féle

házban.
Rendel hétköznapokon dél-

előtti 11 — 12 és délután 2-4 óráig. —
Szegények számára ingyen minden va-
sárnap délelőtti órákban. 208 (12—12)

Mint már Hombold Sándor az ő Kos-
mos-ában a liélamerikában honos

koka-növénynek
példátlan erösitő hathatóságára figyelmez-
tetve levénk, épen ugy számtalan orvosi
tekintélyek, annak éltető befolyását a mag-
vesztés, önfertőztetés stb. által gyengitett
nemi idegszervekre üdvösnek bizonyították
be. Különös bevezető tanulmányozást fejt-
vén ki e tárgyban dr. és prof. Lampson
Uj-Yorkban. kinek okszerű gyógyításai
által sikerülvén (III.) koka-pillnlaíban a
gyengeség! állapotok bármily nemeiben
szenvedő emberiségnek egy pótolhatlan
gyógyszert ajánlhatni. Tanulmányozásai
folyamában ugy találván : hogy a másuttla-
kóknál a tfldövészben szenvedőkre nézve,
a koka-pillnlakkali gyógyítás megala-
pítása tökélletesen hiányos; minekfolytán
annak használatát még mellbetegeknek is
— ha mindgyárt eiőrebaladoit stádiumban
volna is az (I.) koka-plllniákat — támo-
gatva más különleges mentőszerekkel —
nem eléggé ajánlhatja. 296 (5—7)

StT" Bővebb felvilágosítást nyújt bro-
sürje, mely ingyért és bérmentve küldetik
meg a ,szereesen"-hez czimzett gyógyszer
tár által (Mohren Apotheke) IWainz-ban.

SUT" Kapható továbbá Bécsben: az
,.angyalhoz" czimzett gyógyszertárban (am
Hof) és Pesten: Török József gyógysze-
résznél király-uteza 7. szám alatt.

292 Biztos szer (5 — 9)

fogfájás ellen. ;
Dr. Paycha-féle

alveolár-fogcseppek,
1 nagy üvegcse ára
1 kisebbé . . .

. . 1 ft. — kr.

. . - „ 50 ,.

Vipera-zsinórok,
biztos szer torokfájdalmak, lényegesen

torokgylk ellen.
Egy ily zsinór a nyakra helyeztetvén, a
fájdalmak ellen ovólag hat, s a gyökeres

gyógyulás okvetlen bekövetkezik.
1 zsinór ára I ft. 58 kr.

Krieger A., gyakorlati tyukszem-műtő
jónak elismert

tyukszeiiiiapasza.
a tyúkszemek gyökeres meggyógyitás biz •

tositása mellett.
1 nagy skatulya ára . . JO kr.
1 kisebbé 35 „ I

Főraktár Magyarországra nézve
Pesten: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész,

nél király-uteza 7. sz. a.

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalá-
ban megjelent és ott, valamint minden hi-

teles könyvkereskedésben kapható:

Jókai Hlór.
Egy magyar nábob.

Regény 3 kötetben.
Harmadik kiadás.

(8-rét 255, 255, 253 lap) fűzve 2 ft. 40 kr

Horváth Mihály.

Amagyarok története
rövid előadásban.

Negyedik javított kiadás.
1868 (586 lap, 8-rét) velinpapiron, angol

vászonba kötve 4 ft. 50 kr.

Börbajok
valamint

titkos betegségek
és súlyos ntóbajai ellen, sok évi tapasz-
talás s a világhírű Ilicord (egykori pá-
risi tanárának) módszere után, siker

biztosítása mellett, rendel:
!§Ugár F. orvostudor stb.

Lakása Pesten,
váczi-uteza 15-ik szám alatt,

a korona káréház mellett.
JSlfogad naponlcint 11 órá-

340 (8—12)
Megkereshető levél által is.tói l-ig-

Gazdasági és kerti vetőmagvak,
az első magyar

kertészgazdászati ügynökség magtárában
Pesten. József-tér 14-dik szám

a legjobb csiraképességben:
Magyarhoni lurzerna 100 font 34—35 frtig.
Franczia Inczerna 100 » 44- 48 »
Steier veres-virága 100 » 28,30—32 »
Sargaviraga here loo » 20 frt.
Belföldi perje-fúmag 100 » 16 »
Olasz fiiniag 100 » 22 »
Angol fűmag 100 » 23-24 frtig
Franczia fűmag 100 » 24^25 »
Burgundi répa, a legjobb 100 » 2fl frt.
Czukorrépa IQO » 20—22 frtig.
A legjobb Braiinsehweigi téli káposzta-magvak fontja 2 ft. 80 kr.. 3 ft.

Mindennemű gazdasági, konyha-kerti és virág-magvak, diszfák, cserjék,
szőlö-tövek, eperla- és akáczfa-csemeték, valamint selyemhernyó-tojások a
legjutányosb árért kapbatók.

Az 18(iS-ki árjegyzéket felszólításra mindenkinek dí jmentesen átküldjük,
A n. érdomü közönség bec»es megbízásáért esedezik az I-ső magyar kertész-

gazdáiiati főügynöke _
só* (i_4) Varga Lajos.

Kir. szab.

mángorlókat
ruha-facsaró-gépeket,

ajánl

LotzA.ésTtai
385

Pesten, váczi-töltés 403. sz.
Képes árjegyzékkel ingyen szolgáltatik. 2 _ l 2

Uj-pesti takarék-pénztár.
Az uj-pesti takarék-pénztár üzletét 1869. január 5. megkezdi.'

Az intézet alapszabályszerü hatásköréhez következő üzletek tartoznak:
1. Az intézet 25 krtól fogva betételeket 5 százalékos kamatoztatás mellett elfogad.
2. Előleget ad:
a) magyar és osztrák állam- és iparpapirokra, valamint sorsjegyekre is, melyek a

pesti tőzsdén jegyeztetnek;
b) arany, ezüst és drága kövekre.
3. Leszámítol:
a) idegen és saját váltókat, melyek három váltó képes egyén aláírásával vannak el-

látva kiknek legalább egyike állandólag Üj-Pesten lakik.
4. Kölcsönöz:
a) fekvöségekre általában és különösen uj-pesti házakra és telkekre, valamint városi

házakra és birtokokra.
b) községeknek oly közhasznú, az illetékes politikai hatóság által helyben hagyott

czélokra tett adósságok törlesztésére, mely a község összes tagjainak hozzájárultával.
eszközlendő.

Alapszabályszerü kellékekkel biró kötelezvények az intézet által engedmény utján
is átvállaltatnak.

5. A takarék-pénztár magának egy a kölcsönösségen alapuló hitelegyletnek alapítá-
sát fentartotta, és annak bizonyos meghatározandó összegig előleget adni fog.

Kelt Pesten, 1868. deczember havában.
375 (6—6) Az igazgató választmány.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gnsztay. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Pest, február 14-én 1869

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok egyfltt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csnpán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

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

Lapunkban a Martinovics-pörről közlött
történeti czikkhez illustrátióul adjuk e két
arczképet. Azt hiszszük, érdekes lesz olvasó-
ink előtt ama véres dráma áldozatai közül
két legfőbbnek arczvonásaival is megismer-
kedniük.

Martinovics apát arczképe, a magyar
jakobinusok vezéregyéniségének, az 1795.
május 20-ki vérnap legfőbb áldozatának le-
vágott s vértől csepegő fejét ábrázolja, egy-
korú rajz után. Az eredeti metszeten a kép
alatt a következő aláirás áll:

„Ignaz Josepk Martinovics, gewester Jc. k.
Eath und infulirter Abtzu Szá f-
vár, wurde den 20-ten May.
1795. zu Ofen, aufder General-
Wiesen ah das Ilaupt der
Staatsverbrecher Enthauptet."
(Martinovics Ignácz József, volt
cs. k. tanácsos és szászvári infu-
lás apát, 1795. május 20-dikán,
Budán a tábor-téren, mint a
felségsértök feje lefejeztetett.)

Az Ítéletben, mely ellene a
kir. táblán hozatott s a hétsze-
mélyes táblán megerösittetett,
következőleg van ellene a vádak
tényálladéka megállapítva:

„Mind a vádlott saját vallo-
másából, mind egyéb, a pörbe
fölvett s előterjesztett okmá-
nyokból kiviláglik, hogy a vád-
lott, elkészítvén a lázadás tá-
masztására ezélzó iratait, 1794-
diki május havában, a királyi
méltóság s az ország törvényes
alkotmányának felforgatására,
két titkos társulatot alkotott;
azok szabályait s a jeleket, me-
lyekről a társak kölcsönösen
egymásra ismernének, megha-
tározta; maga iránt hittel köte-
lezett igazgatókat nevezett, kik
által veszélyes szándékait tény-
leg terjesztette; nekik két kátét,
melyek egyike „A reformáto-
rok," másika „A polgár és ember"czimét viseli,
adott által. Azonkívül pedig, hogy az ugyan-
azon időben alkotott, egymással ugyan ellen
kezö,de a demokrat elvű forradalom biztosabb
létesítésére ezélzó, s belső mozgalmakat tá-
masztani törekvő két társulatnak az ország-
lakosok életére s javaira nézve veszélyes és

Martinovics és Szentmarjay.
az egész ország elpusztítására irányzó terve
nyilván elárulja polgártársai ellen kegyet-
lenkedni törekvő szándokait: egyszersmind
a gonosz ezélzatok alapjává tett két istente-
len káté által a felséges uralkodó házra szórt
alaptalan rágalmak és sérelmes gyalázások
mellett, a jelenleg szerencsésen országló
fejedelmet, kitől különféle kegyelmekkel s
jótéteményekkel halmoztatott, királyi trón-
járól megbuktatni, a kormányzás törvényes
hatalmától megfosztani, az ország rendéinek
tekintélyét s magát az alkotmányt felfor-
gatni vakmerő merénylettel ügyekezett, s az

M A R T I N O V I C S .

országlakosokat nem kevesbbé a királyi fel-
ség, mint az ország rendéi ellen felkelésre
izgatta. Az elörebocsátott, s a keresetbe igta-
tott más súlyosbító körülményekből kivilág-
lik tehát, hogy a vádlott, megvetvén az isteni
s emberi törvények szentségét, a királyi fel-
ség élete s méltósága és az ország közjava

ellen összeesküdött; sőt magát ezen undok
összeesküvés fejévé s kolomposává tette."

Azokhoz, miket másik czikkünkben Mar-
tinovicsról elmondottunk, az ugyanott emii-
tett „Majestaets-Process in Ungarn" czimü
egykorú német röpirat következő jellemzését
adhatjuk:

„Martinovics apát nagy lelkitehetségü
férfiú, a tudós nyelveken, görögön, latinon
kivül, minden mivelt nemzet nyelvét kitűnő
készséggel irá s beszélé, olaszul, francziául,
angolul, németül; sikerrel mivelte a tudo-
mányok legtöbb ágát s minden tehetséggel

birt arra, hogy nagy államférfi
lehessen. József és Lipót csá-
szárokkal bizodalmasan társal-
gott. Az utóbbi 3000 frt fizetést
rendelt számára a császári pénz-
tárból. Mindvégig megmaradt
azon állitása mellett, hogy öt
maga Lipót császár bízta meg
ezen társaság szervezésére Ma-
gyarországon, hogy a kedélye-
ket a czélszerü reformokra elő-
készítse, a szabadabb elvek
előtt az utat egyengesse, hogy
a dúsgazdag és dölyfös papság
az illő határok közé szorittas-
sék, a parasztság és polgárság
terhei, melyeket egyedül visel,
enyhittessenek, a politikai köz-
igazgatás és igazságszolgálta-
tás javíttassanak, a förendüek
aristokratiája korlátoltassék és
pedig mindez: országgyűlés s
ennek nyilvános tanácskozásai
törvényszerű utján. S e részben
Lipót császár sajátkezű leveleire
és fogalmazványaira utalt, me-
lyek — mint monda — papírjai
közt vannak, s melyeket azok-
nak kellé megtalálni, kik elfo-
gatásakor Bécsben irományait
lefoglalták. Társaságának czélja
nem más volt, s annak ered-
ménye egyéb nem is leendett,

mint a jövöj országgyűlésre a kedélyeket és
elveket előkészíteni."

„Midőn a halálos ítéletet kihirdették
előtte, így szólt: „Ismerem a hazai törvénye-
ket és alkotmányt; tudom, hogy felségsértő
nem vagyok, szándékomért halált nem is ér-
demeltem. De ha azok, kik most Ferencz

»««tt.„if .

7-ik szám.
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császárt és az államot kormányozzák, ugy
hiszik, hogy az állam áldozatául kell esnem,
s ha ezt biráim lelkiismerete megengedi:
kész vagyok meghalni." Majd a királyi fis- j
kust, Németh Jánost éles tekintettel kérdezé: |
„Fog-e ön egykor igy halhatni meg ?"

„Mindamellett utolsó perezéig erősen ;
hitte és várta a kegyelmet s ismételve ;
monda: „Lehetetlen, hogy engem Ferenez
császár lefejeztessen, hiszen kezében vannak
atyja irásai!" Csak midőn a halálos ítélet

Landerer Mihály, könyvnyomtató.
Laczkovics László, János öcscse.
Lonovics Imre, orvostanuló.
Lukács Pál.
Makk Domokos, volt pálos szerzetes.
Márton István, pestmegyoi orvos.
Nemesányi Endre.
Pajczkoffer Antal, egykori nagyváradi bíró.
Pruzsinszky József.
Jiosty János, a kőszegi kerületi tábla jegyzője,

s kicsapongásaiban társa.
Rosty Pál, egykor katonatiszt.
Szentjóbi Szabó László, gr. Teleki Sámuel,

végrehajtása megkezdetett s Zsigray feje le- ! erdélyi kanczellár titkára s jeles'költő,
esett v s e t t l erre reménye A j l á b ' "

y
esett, veszett el egyszerre reménye. Ajulásba
esett s öntudatlan kellett a székhez kötözni,
midőn a sor reá került. Midőn a bakó már
halálos csapásra einelé kezét, szeméről leol-
dódzott a roszul kötött kendő Ezzel is csak
hosszabbra nyúlt kinos végórája.

Szén Antal, kamarai számvevő tiszt.
j Szlávy György, biharmegyei főbíró.

Szlávy János, juratus.
Szilla Miklós, jogtanuló.
Sehy Ferenez, színész.
Szmetanovics Károly r jogtaawló, „lelkeláng;

i könnyebben fellobbanni sankit s€>lia nem láttam".
Szentmarjay Ítéletében semmi új tény f mond" Kazinczy,

nem emlittetik. Az említett német röpirat is j Szoláves-ik Sándor, ritka tehetségű, bő elva-
alig mond róla többet, mint mi elmondot- i sottságu, alig. 20 éves juratus.
tünk. Azt jegyzi meg csupán, hogy a királyi l Sulyovszky Menyhért,. I I . József alatt a
fiskus által a felségtől bizonyosan nyerendő »mPlénmegyei törvényszék elnöke; két Ízben
, , , °. . J , y íeles orszaíwvulesi követ, .jp-en nao-p tnlpntnra,
kegyelemmel volt biztatva, de azért nem
vallott többet — bár a biztatás erre ezélzott,
— mint különben vallott volna. Az ítélet

jeles országgyűlési követ, „igen na.gy talentun*
mond Kazinczy — társalgásban ctuísticus, és- az
mulatsága, ha másnak gyengéjét kilesvén, magá-
nak és még inkább másoknak belőle bolondot esi-

kihirdetése szomorúvá tette, de nyugodtan { nálhat. A más érdemeit nem türiT mert az reá
találta s nyugalmát és lelkierejét utolsó per- j homályt vet; és meggyőzhetlon visaketeggol bír,,
ezéig megtartotta. Keveset szólott, sorsát j m á s o k ; l t buktatni."
egész csendességgel viselte és végezte. 25 éves ?'mcsis I g n a c z ' &• S z t a r a ^ A l b e r t t a m t 0 > 8

szép fejét bátran tartotta a bárd alá.
növelője.

Túrós Péter, ócsai reform., pap.
Ujgyörgyi József.
Uza Pál, ifjú ügyvéd Pesten. „Lelke oly szépy

mondja Kazinczy, hogy szebbet soha sem láttam;,
csendes, elmozdithatlan eharacterü, jó ember."

Verhovszky Sámuel, a N.ákó< család ügyvéde.
Verseghy Ferenez, volt pálos szerzetes, tábori

pap s iró, ki egyebek közt a marseülaiset is ma-
gyarra forditá.

Oz Pál, fiatal ügyvéd s iró, „egyike a legjobb
Az elfogottak, a már említett öt főn ki- j fejeknek^az egész országban",, irja Kazinczy. Midőn

pőre a kir. táblán felolvastatott, Ürményi Józsof,
királyi személynök ozt monda rója: „Ismerem az.

Arczképünk az akkori viselet szerint
tünteti fel öt. Szelid, de férfias vonásaiban
nemes lelke tükrözik. *)

A Martinovics-por 1795-ben.
(Vége.)

vül a következők voltak:
Abaffy Feroncz, az 1790-ki országgyűlésen

Arvamegye követe, a tudományok nagy kedvelője,
a papságnak pedig gyűlölője.

Ambrózy Gábor,
Aszalay János; mind a ketten juratusok, emez

iró is.
Bacsányi János ismeretes iró, a kassai magyar

társaság által kiadott „Magyar Múzeum" szer-
kesztője, ki már ,,Az 1789-ki francziaországi vál-
tozásokra" irt költeményeért is feladatott, minek
következtében 1793-ban szerkesztői hivatalától
megfosztatván, gróf Forgách Miklós nyitrai főispán
magán titkárává lőtt. A gróffal épen ennek nyitrai
jószágán vala, midőn a Bécsből hazaérkezett
gróf'né azon hirt hozá, hogy Bacsányi kerestetik.
Ez, ártatlannak mondván magát, Forgách taná-
csára Budára megy, hogy Sándor főherczeg nádor-
nál pártolást keressen; de elfogatván, Bécsbe
vitetek

Baranyay Mihály.
Brem János, sebész.
Bujanovics Kornél, juratus.
Fodor Gerson, tanár a körösi reform, isko-

lában.
Erdélyi László, jogtanuló.
HirgeisztFerenez, tizonkilencz éves jogtanuló,

„szépen nőtt deli ifjú, mondja Kazinczy Ferenez —
de lelke még szebb; szerényebb, csendesebb, szelí-
debb, állhatatosabb charactert nem ismerek."

Illés Ferenez, ifjú ügyvéd.
Juhász János, premontrei szerzetes pap.
Kazinczy Forencz, első rangú költőnk, s kö-

tetlen új irályunk teromtője, „Orpheus" czimü
folyóiratát szerkeszté, 8 épen ennek egy darabja-
val foglalkodik vala,
elfogatott.

midőn decz. 14. éjjelén

Kazinczy Miklós, Ferenez öcscse, Biharmegye
esküttje s iró.

Kopasz János, jogtanuló.

*) Martinovicg arczképét a Szilágyi Feroncz ur gyűjte-
ményében levó egykorú eredeti metszet után adjuk, mely a
t. tulajdonos által kizárólag lapunk számára engedtetvén át,
mindennemű utánnyomás ellen ovakoznunk kell. Szentmar-
jay képe, a család birtokában fenmaradt ké.pről vett fénykép
után van rajzolva. Kifejezzük egyszersmind óhajtásunkat, a
többi nevezetesb elitélt s jelesen Hajnóczy és Laczkovics
netalán fennmaradt képeinek közlése iránt is; ha kinek
azok birtokában lennének, átengedésöket nagy köszönettel
fogadnók. Szerk.

embert; tudománya szerint méltó, hogy székemben

Ezeken kivül elfogattak még tizenhármán,
köztök a tizenhat éves báró Révay László,
ki azonban utóbb szabadon bocsáttatott.
Krály József, kamarai tiszt és Fodor József,
helytartósági titkár, magukat az elfogatás
előtt agyonlőtték. Németh János, ügyigaz-
gató néhány főrendi úrra is kivetette horgát,
nem mintha gyanúsak voltak volna, hanem
hogy őket megsarczolhassa. Illésházy István,
Fekete Ferenez és Eszterházy Károly grófok
tiz-tizezer forinton menték meg magukat az
elfogatástól.

Az igazgatók s néhányan a többiek közül
is, a törvények ellenére Bécsbe vitettek s ott
a gróf Saurau elnöklete alatt egybealkotott
vallató bizottság elébe állíttattak. Pest,
Zemplén s még néhány megye fölirt, a „ma-
gyar nemeseken" elkövetett e sérelem miatt,
s kérte a királyi felséget, állitatná a vádlot-
takat saját törvényes bíróságuk elé. Fölira-
taikra ridegen visszautasító, sőt feddö válasz
érkezett; — a foglyok azonban, a faggatások
végeztével csakugyan visszaszállittattak Bu-
dára s a közvádló keresete alá és az illetékes
főtörvényszékek elébe állíttattak. Thugut
gondoskodott, hogy mind a közvádló, mind
a törvényszékek elnökei kellőleg legyenek
utasítva teendőik iránt. Mi ember volt a ki-
rályi ügyek igazgatója, Németh János, —
elég jellemzését Szirmay után idéznünk, ki
pedig a kormány érdekében ferdítve irta
meg az egész pör történetét:

„Németh — úgymond Szirmay Antal udvari
tanácsos idézett munkájában, •— tiszte egyéb
teendőiben hanyag, de vádolásra született, rósz
lelkű, s kivéve Verbőczyt, kiből egynémi felülete-
sen tanult vala, semmi tudománynyal nem biró
ember. A jakobinusok vádlásából — igy nevezi
Szirmay mindig az elfogott demokratákat, — ő
nagy kincseket szerze magának. A vádlottaktól
nagy értékű ajándékokat nemcsak elvett, hanem

• ki is csikart. Eleinte nyájas arczczal, hízelgő sza-
vakkal szólitá meg őket; büntetlenség Ígérete,
gyengébb börtön reménye, jobb étkek adatása, —
utóbb ijesztésok által ügyekezett őket rávenni,
hogy mennél több társakat fedezzenek föl. A
királynak leghívebb alattvalóit, a legjobb haza-
fiakat, kiket gyűlölt, vagy a kik gazdagok valá-
nak, csak azért is nevezget vala, hogy neveik a
becstelenitő perben előforduljanak. A felségsértési
bűnbe fél Magyarországot belekeverni s az által
magának adózójává tenni kívánta. Például Zsig-
ray Jakabot (mint ez azt a törvényszék előtt is
kijelenté)* addig gyötré, faggatá, míg a kényszerí-
tésnek engedvén, az ártatlan körmendi lelkészt is
belekeverte. Az ilyféle spanyol inquisitiótól vis-z-
szaborzadtak az ország néhány főbbjei s a tény

j Kiéltatlanságíífi a főherczeg nádornak fölfedezték,
j ki azt a királynak is tudtára adta."
j Ily vádló mellett egy szilárd és hazafias-
törvényszék segíthetett volna csak a vádlot-
takon. A bírák közt azonban sokan voltak a

| forradalmi es-zmék ellen annyira elfogultak,
hogy a demokracziát király-gyilkosság nél-
kül képzelni sem tudva, az eszméket is kár-
hoztatták mint elválhatlanokat a véres té-
nyéktől. Másokat ismét más nézet vezetett
tul szigorra. Erős patrióták lévén, meg aka-
rák mutatni, hogy alkotmányos szabadsági
törekvéseiknek a forradalmi és demokrat
eszmékkel semmi közössége nincs, s szigorú
eljárás által akarák magokat tisztáknak bi-
zonyitni minden ilyes gyanú ellen, tudva,
hogy Thugut mohón les az ilyesnek niiegala-
pithatására. Végre némelyeket azon szándé-
kosan, suttogva terjesztett hir birt tulszi-
gorrarhogy a fejedelem ex esetben bőkezűen
akar élni kegyelmezési jogával, mim annál
több tere lesz, minél szigorúbbak lesznek az
ítéletek. Ha mind ehhez hozzá teszszük, hogy
a birák között kétségtelenül voltak szolga-
leküek is, készek ugy ítélni a mint paran-
csoltatott vagy intettek: — nem fogjuk cso-
dálni, ha ennyi ok összehatása alatt oly
véres lön az ítélet, melye mesterségesen csi-
nált ügyben a magyar törvényszolgáltatás
emléklapjait .oly setéten mocskolja.

Először az öt fővádlott ügye vétetett föl
s mind az ötre fejvesztés, pallos által, mon-
datott april 27-én (1795.) Az Ítéletek indo-
kolása szánalomra méltó. Nagy szavakat ke-
res, de egyetlen tényt sem bir felhozni egyik
sem. Demokraczia, forradalmi elvek, felfor-
gatási szándék, veszélyes komplott, véres
szándékok — mindez átalánosságban, fel van
hordva. A vád tényállása azonban a két káté
ártatlan terjesztésére szorítkozik. S ily vá-
dak mellett, az öt nemes főnek a porba kellé
esni!

A király helybehagyta az ítéletet s a
végrehajtás május 20-ra tüzetett ki. Oly
szigorú rendőri szabályok alkalmaztattak,
mintha forradalmi kitöréstől kell vala tar-
tani. Katonaság összpontosittatott a város-
ban s kihirdettetett, hogy éjjel minden házi-
gazda vigyázó legyen tűzvész esetére, s az
ágyuk mellé égő kanóczczal állíttattak a tü-
zérek. Mindez intézkedés egyedüli czélja
volt: mutatni, mintha valóban nagy mérvű
veszélytől kellene tartani; holott a csend
egy perezre sem zavartatott meg.

Az ítélet, a kijelölt napon a Buda-Krisz-
tinavárosi réten, mely attól fogva Vérmező-
nek neveztetik, hajtatott végre az öt elitélten.
A várt s ígért kegyelem egyiknek sem érke-
zett meg. Zsigraynak kellé elöl menni. S mi-
dőn az ügyetlen bakó csak harmadik csapásra
tudta eloltani életét, a nép zúgolódni kezde.
Utána Szentmarjay, bátran, délezegen s a
derék Laczkovics, férfiasán és a „Justum ac
tenacem"-et énekelve léptek a fejvevő tőké-
hez. Hajnóczy socratesi nyugalommal fo-
gadta a halálos csapást. Martinovics, ki papi
rendétől, a szokott szertartások mellett már
három nappal előbb megfosztatott, zárta be
a nemes áldozatok sorát, ezúttal.
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Ezúttal csak; mert Thugut politikája
még ennyivel nem elégedett meg. A kisebb
rendű „bűnösök" perének most kellé elövé-
tetnie. S a királyi tábla még tizet: Szolárcsi-
kot, Özt, Kazinczy Ferenczet, Verseghyt,
Landerert, Verhovszkyt, Szent, Sulyovszkyt,
Szlávy Jánost és Szentjóbi Szabót halálra,
— a többit egytől tíz évig terjedő fogságra
ítélte; néhányat azonban bizonyítékok hiánya
miatt fölmentett.

Az ítéletek, fölebbvitel utján a hétszemé-
lyes tábla elé kerültek. S e legfelsőbb, sem-
mitö törvényszék, hallatlanul, a helyett,
hogy mérsékelte volna a kir. tábla amúgy
is tul szigorú Ítéleteit, némelyekre nézve azt
még súlyosbította. A halálra Ítéltekhez még
hármat adott, Hirgeisztot, Szmetanovicsot és
Uzát; néhánynak börtönbüntetését emelte;
a felmentettek némelyikét, pl. Bacsányit,
szintén börtönre ítélte. Bécsből kegyelem
biztosittatott — s ez, egyedül ez menti némi-
leg a szokatlan eljárás tulszigorát.

A tizenhárom halálra ítélt közül tizenegy
kegyelemért felebbezett. Kettő nem akart.
Szolárcsik, ki a maga ügyét még azzal is ne-
hezítette, hogy a máj. 20-iki kivégezések után,
börtöne falára holtszénnel egy, öt erőteljes
ágában lecsonkult fatörzset rajzolt, az öt
csonka ágra az öt kivégzett nevét, a törzs
aljára pedig e jelmondatot irta: „Laetius e
trunco fiorebit" (A csonka törzs vígabban
hajt ki majd!), s igy első eszméjét adta azon
rajznak, mely utóbb az összes elitéltek nevei-
vel bővíttetett ki, s melyet mi is közlöttünk
előbbi számunkban, és Öz, a lelkes, bátor
fiatal ügyvéd, ki ártatlansága érzetében nem
akart kegyelemért folyamodni, igazságot kö-
vetelve s várva csak, mert ö nem is volt
tagja a titkos társulatnak, felszólittatván,
azt mint nézeteivel nem egyezőt visszautasí-
totta. — E kettő nem is kapott kegyelmet s
rajtok a véritélet már június 3-án végre is
hajtatott. Ifjúságok virágában valának mind
a ketten, amaz 20, ez 25 éves. Bátran, emelt
fővel mentek a halálra, Óz szólni akart a
néphez, de szavát dobok pergése nyomta el.

A többi halálos Ítélet fogságra enyhitte-
ték, melyet részint Brünnben, részint Kuf-
steinban, Grátzben, s más várakban töltöttek
ki. Irodalmunk jelesei közül Szentjóbi az
első évben meghalt börtönében. Bacsányi
egy év múlva kiszabadult s államhivatalba
alkalmaztatott. Kazinczy 1801-ben, Verseghy
1804-ben látta meg a szabadság napvilágát.

Thugut politikája czélját érte. Az ország-
ban síri csend lön. A patrióták is elnémultak.
S még sem kerülhették ki a kormány szigo-
rát. Némely főbb hivatalok viselői, az ország-
bíró gr. Zichy Károly, a királyi személynök
Ürményi József s a helytartó tanács alelnöke
gróf Haller hivatalaiktól elmozdittattak. A
királyi kegyelem napja elfordulni látszott az
alkotmányos párt vezéreitől is.

E szomorú napokról a történelemnek
csak ezen gyér adatai maradtak fenn. A vád-
lottak irományai elkoboztattak s vissza sem
adattak; a bünvád corpus delictijét képező
irományok, röpiratok, sőt még némely de-
mokrat eszméket fejtegető önvédelmi s fel-
ségfolyamodványi iratok is, a május 20 diki
kivégzések után a bakó által nyilvánosan
elégettettek. Végre az elitéltek, midőn a bör*
tönböl kiszabadultak, szóval és Írásban a
legmélyebb hallgatásra köteleztettek.

A pör lefolyását tárgyaló négy iromány
létezik tudtunkra, melyek az egyedüli fór-
rásokat képezik ez ügyben. Ez iratok a kö-
vetkezők :

1. „Der Majestá'ts-Process in Ungarn
1795." Lipcsében névtelenül megjelent röp-
irat, az igazság szellemében irva, miért pél-

dányai, a hol csak találtattak, elkoboztattak.
Ritka.

2. Szirmay Antal, udvari tanácsos hiva-
talból készült, de kéziratban tartott latin
emlékirata: „História Jakobinorum in Hun-
gária" — aulicus ember tollából, a kormány
védelmére, tények és szempontok ferdíté-
sével.

3. Kazinczy Ferenez ellenjegyzetei ez
utóbbira s

4. Ugyan az ö fogsági naplója, — kézirat-
ban, mely nagybecsü adalékot e szomorú
ügyhez, Milesz Béla tisza-füredi ref. tanító
ur szíves közléséből, ki az egész kéziratot az
eredetiből másolta le, a benne foglaltató raj-
zokkal együtt, épen most közöljük t. olva-
sóinkkal.

Végre jelen vázlatunk forrásául meg kell
neveznünk Horváth Mihály kitünö történet-
írónk „Magyaroszág Történelme" czimü be-
cses munkáját. — á — r —

AMartinovics-pört illető egykorú hír-
lapi közlemények.

Lapunk ez idő szerint a Martinovics-pör le-
folyását ismertetvén, mivel az erre szolgáló törté-
neti adatok úgy is igen gyérek, érdemesnek tart-
juk közölni az egykorú magyar hirlapok idevonat-
kozó közleményeit is, annyival inkább, mivel e
lapok egyrészt már unicumszorü ritkák, másrészt
meg oly adatokat is tartalmaznak, a mik még fel-
használva nem voltak.

A Bécsben megjelent „Magyar Hírmondó"
1795-dik év május 22-én kiadott 41-ik számában
e tudósítás áll:

„Pestről, máj. 18-kán. Martinovics József,
ki a köz-tsendességnek és bátorságnak tetemes
megháboritására erányzott szándékjáért elfogat-
tatott vala Bétsben a múlt nyáron: fővétolre ítél-
tetett mind a Királyi, mind a Septemvirális Táblák
által Gróf Zsigrai, Hajnáezi, Latzkovits és Szent-
Marjai társaival együtt. A halálos sontontia hólnnp-
után fog végrehajtatni. Martinovics degradatiója
(vagy az Apáturi tulajdonságból való kivetkeztet-
tetése) ma esett meg, következendő módon: A
Franciscanusok néhai Klastroma helyén készült
házból,*) — a hova vitettetett vala már olébb, a
Budai Vár alatt lévő Kaszármából-, harmincz Ka-
tonák között vezettetett papi hosszú selyemruhá-

j ban a Templomba, mely hajdan a Franciscánusoké
volt. Beérkezvén a Szentegyházba, körülnézte a
Gyülekezetet. Az Oltárnál misemondó ruhák adat-
tak reá. Ezok annakutánna az Ekklesiának Tör-
vényei szerént levonattak róla; fejének azon része,
mely Koronának neveztetik, megnyirődött; a szen-
telt ujjairól ledörgöltotott a bőr s a hosszú ruha
helyett Kaput adatott reá. E meglévén, Szabó
Szolgabirónak vigyázója alatt viszszakisértotett a
Bűnös a tömlöczbe. — Kondé Püspök vitte végbe
Martinovics degradatioját. — Az executío a Bécsi
kapu, előtt lesz." (699. 700. lap.)

A „Magyar Hírmondó" máj. 26-iki 42-ik
száma igy ir a kivégzésről :

„Budáról Máj. 20-án. A halálra itélt Szemé-
lyek szekerekre ültetődtek ma jókor reggel, leho-
zattattak a Várból, a Bécsi Kapuhoz nem messze
eső Goneralis-kaszálló vagy rét (Genoral-Wiesen)
nevezetű térségre. Az öt Rabok közzül mindegyik,
külön-külön négylovas szekéren ült háttal a Ko-
csisnak és szembe a Papjával. Hajnóczi Jósof
Evangelika Valláson lévén, T. Molnár nevű Pré-
dikátort kivánt maga mellé. Nagy bátorságot mu-
tattak Gróf Sigrai Jakabon kivül, ki még a töm-
löczben béköttetto a maga szemeit. Hajnóczi reá
esmért egy Katonára, ki a szekér mellett ment s
azt mondotta felőle T. Molnár Úrnak: En adtam
— úgymond — ezt a Legényt Vitze-Ispán ko-
romban Katonának, s úgy történt, hogy midőn
Bécsbe vivének fogva, ő vala egy a mellém adatott
Őrzők közzül, s most midőn halálra visznek is:
imé ő egy legközelebbről kisérő Strázsám. Az első
szekéren Martinovics Jósef ült, s ő vitettetett fel
legelőször is az alkotmányra, melyen osett aki-
végoztetés. A szekerek ugy állottak, hogy egy Rab
a másiknak halálát nem láthatta Martinovicson
kivül, kinek, mint legnagyobb Bűnösnek, nézni

*) E házba vitetett budai elfogatásakor Kossuth Lajos
is 1837-ben, Bártfay Lászlónak egy még kiadatlan eredeti
levele szerint. -E. L.

kellett többi társainak elenyészését. Igen súlyosí-
totta ezen nézést egy véletlen történet. A Budai
öreg Hóhér t. i. harmadik vágásra csapta le az
első főt, mely látásra szinte magán kivül kezdett
lenni egy kevés ideig Martinovics. — Szent-Már-
jait, Latzkovitsot , Hajnóczit és Martinovicsot
egy-egy helyos csapással végezte ki az Egri Hóhér.
Hajnóczi, minekelőtte leült volna a székre, szemeit
a sokaságra, erről pedig az Eg felé fordította s
rövideden imádkozott. Minokutánna béköttettek a
szemei: szembetűnőképpen folnyújtotta a nyakát.
— Martinovics fejét a szemkötő koszkenőnél fogva
tartván a Hóhérlegény, fel találta rántani a szem-
fedelet abban a szempillantásban, midőn épen fel-
vonta vala már a Hóhér pallosát, ugy hogy mind
a felvont pallos szemébe tűnt, mind pedig még
egyszer a Néző-Sokaság is Martinovicsnak. Újra
békötődtek tehát a szemei, még podig úgy, hogy
többé világosságot nem láthatának. — Az Executio
mintegy hetedfél órakor kezdődött s nyólezra egy
fertálykor végződött, a midőn Martinovics írásait
égette el a Hóhér. — A jelen volt temérdek Soka-
ságnak nagy része tapsolással nyilatkoztatta ezen
Történettel való megelégedését.

„A halálos sententiák külön-külön is kiadat-
tattak nyomtatásban doák nyelven, összesummalva
pedig magyarul is. Magyar summájok a senten-
tiáknak ez:

„Martinovics Ignátz Jósef, a Folségos Tsá-
szárnak, s Apostoli Királyunknak volt Tanácsossá,
és Százvári Apátúr, elfelejtkezvén O Felségének
bőven reá méretett sok kegyelmeiről, a múlt esz-
tendőben Pesten, születése helyén, iszonyú s em-
bertelen összeesküvést kezdett, és párt-ütő-szövett-
séget kötött. Fel-tett gonosz szándékának véghez
vitelére, maga igazgatása alatt lejendő Fő-Vigyá-
zókat választott, úgymint: A Felséges Udvari
Magyar Kamarának akkoriSzekretáriusátiía/Moczi
Jósefet; a volt (Grévon Huszár Regemontbóli)
Kapitány Latzkovits Jánost; Szent-Mujai Feren-
tzet, s a Kőszegi Distriktuális (kerületi) Táblának
számon fellyül lévő Asszeszszorát, Gróf Sigray
Jakabot, kiket — minekutánna a Pártütők fejévé
emelte volna magát —, mint munkálkodó Társait,
arra kötelezett, hogy egybovotott vállal s orővel,
istentelen szándékjokat tovább terjesztvén, az or-
szágnak szegletköveit, a Törvényeket felforgassák;
a Királyi méltóságot és hatalmat eltöröllyék; az
egész községnok életét, jószágát kotzkára vessék;
a bevett Istonitisztelotnek s Polgári-Rendtartás-
nak szép Alkotmányát fel-dúllyák, és semmivé
tegyék. Ezekről, mind tulajdon Vallások, mind
más czáfolhatatlan Próbák által meggyőzottetvén,
a megsértetett Felség, és Ország ellen mérészlett
s elkövetett gonoszságjok miatt a most említett
Fejedelem- és Ország ellen Támadók, az Ország-
nak Törvénnyé <*zerént halálra ítéltettek, s hogy
szörnyűPéldájokkal mások jóra intessenek: érdem-
lett büntetésül Hóhér pallossá által az Élők szá-
mából kivégeztetnek." (711—714. 1.)

Végre a „M. H." jun. 2-án kijött 49-dik szá-
mában im ezen helyreigazitó tudósítás olvasható:

„Budáról május 30-án. Az itt 20-dik Május-
ban végbemont Executio loirását olvasván a Hír-
mondóból : meg nem állhattam, hogy némely jegy-
zésekot ne közöljek, ugy mint a ki tudhatom a
dolog valóságát, mivel azon Négyszegü kerítésen
(quaréen) belől állottam, melyet a Végző holy kö-
rül formált a Katonaság. — Csak a föld volt ott
valami kevés magasságnyira felhányva, a hol meg-
esett az Executio, semmi különös alkotvány ollen-
ben nem készittotett e végro. — Gróf Sigray Ja-
kabnak nem a tömlöczben köttetett bé a szemo,
hanem minekutánna kivitetett. — A néző sokaság
közzül egynéhányan arra kiáltottak Brávót, hogy
az Egri Hóhér nem oly hibásan teljesítette köte-
lességét, mint a Budai. — Executio olőtt egy pus-
kaszó hallatszott azon domb felől, molyen igen so-
kan állottak. Vizsgálásra vétetvén ezen történőt:
az jött ki, hogy a lövés a szomszéd szőllőskertok-
ben esott. — Miod az öt foglyoknak igen megnőtt
volt a szakállok, ugy hogy egy tekintéssel nem
mindjárt lőhetett volna reájok ismerni. — Marti-
novits nagy ájtatossággal imádkozott s a Feszüle-
tet, melyet közében tartott, mindig csókolta. Mog-
o-yónt még kinn is a mozőn. A Budai Hóhér
szerencsétlei) csapásainak szemlélésére ugy elré-
mült, hogy két Hajdúnak kellett megfogni két fe-
lől. Azután leült a földre s szüntelen könyörgött.
— Latzkovits oly bátor volt, hogy maga vetkezett
lo, s az ingét is maga hasította le magának. Ellen-
zetté elébb kezeinek összeköthotését is, de végro
ugyancsak megengedte. - Hajnóczi is nagyba-
torsággal hóit meg."

„A kivégeztettek vétkében való részvételért
fogva volt személyek közül nyolezan szabadon.;o-
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csáttattak. Ezoknek számából valók: Fodor Ger-
son Nagy-Kőrösi Profossor és Abafy Ferencz N.
Árva Vármogyo Tábla Bírája." (739—740. 1.)

Közli: Eötvös Lajos.

A melhoiirni távcső.
„A túlpart! . . . tengernyomta távol,
Mit nem repül át, meg se lábol

Ki földre született! . . ."
De miért is van az ember o parányi földieké-

hez lánczolva? Főjén, keményfalú börtönébe zárva
egy oly hatalommal, mely előtt meghajlik minden,
— s ide béklyózva egy portömeghez, mely alig
18"'000,000"000,000'ÜOO,000- (18 trillió)-szor na-
gyobb ő nála, — nom prometheusi kín-e ez az em-
beri észnek?

Hisz oda kint
világok vannak, me"
lyok ugyanennyi-
szer nagyobbak e mi
siralom-völgyünk-
nél; fényes napok
ragyogó légkörök-
kel, melyeken por-
szemnek is kicsiny
volna a föld urának
e gazdag birtoka,
sőt ott még a szol-
gák, a bolygók is
nagyobbak, molyok-
hez ugy viszonylik
a föld, mint a bor-
sószom a pompás
narancshoz.

Lám! a járni
kezdő gyermeket
mily ellenállhatlan
vágy hajtja a falu
megetti első dombra
fel, hogy széttekint-
hessen bölcsője fe-
lett, a sikon; — s
nekünk nem lehet

kilépni bölcsőnk
szűk légköréből, mi-
kor ott terül még
előttünk egy világ,
molynek legköze-

lebbi pontja is
4"000,000'000,000
mérföldre van még
mitőlünk.

így akarták ezt
a végzetek, — ki
tudja miért?
Azonban az ember
mikor szokott meg-
nyugodni a végzet
akaratán ? s ezt már
tudjuk miért; o

jámbor tulajdon a
lényok egy egé-
szen más osztályá-
nak szokása.

Ha testének nem
adtak, ki akadá-
lyozhatja meg, hogy
szellemének ne csi-
náljon szárnyakat,
melyoken az mesz-
sze-messze, ott a
magasban, bebo-

lyongja a mindon-
ség terét, hogy az-
tán kimerülve, fá-
radtan hulljon alá
ismét a gúnyos rideg valóság hónába, hol — nin-
csen elég kenyér.

Szegény Herschel! fent járni oly távolban,
hová a fény is (mely 1 billió s 293,817 millió mér-
földet repül egy évben) csak 7729 év alatt érne el,
bebolyongani annyi birodalmat, a phantasticus köd-
világokkal mulatni, 3 aztán itt lent egy színházi
zenész kamukával fedett szerény asztalához ülni,
— ez valóban nem nagy élvezet. Fent a kottős és
négyes csillagokkal társalog a szellem... ide lent
egy pár meleg burgonya várja az asztalon — iszo-
nyú ellentét!

Valóban nagy lélek kellett hozzá, nem szé-
dülni el ily magasság és ily mélység között.

Könnyű volt aztán utána haladni a nagy
úttörőnek. A „nagy távcső" csudái még a finom
világból is kíváncsi delnőket vontak a sloughi
kertbe, kik szintén szeretnek kéjelegni az emberi

szellőm mindenhatósága felett, ha az elhagyott
tudós erőfeszítése uralomra juttatta azt.

A bolygók számát, melyekről azt hitte a
jámbor halandó, hogy azok gyönyörködtetésére
vannak teremtve, hogy ő 0 szép sereg szemléjében
örvendezhessen — egy új megfogott rabszolgával
(Uránus) növelni; — a tej útnak, melyen a rettene-
tes hunnok seregei jönnek, titkait feltárni, hogy
ott valóban egy óriás, logyőzhetlen, de csak csil-
lag-sereg vonul el, minden perezben 40,000-ével
egy-egy távcső előtt;— a nap és szolga-seregének
gyors futását fölfedezni, — mindez elég volt arra,
hogy a kiváncsiságot tudvágygya fokozza, s oly
tudvágygyá, minő a britt nép jelleméhez illik.

Nem volt elég többé kikutatni az ég azon
részét, mely észak felől fejünk fölött terül el.
Ismerni kellett a déli ég rejtélyes tájait is, hol az
Argos, a kereszt s a korona oly varázs-fénynyel

tában, Sydneyhez közel egy csillagdát, de a gyenge
lövegek csak kevés szolgálatot tehettek az ügy-
nek, ugy hogy a valódi ostrom csak most kezdő-
dött meg Melbourneból, a Grubb-féle cső meg-
érkezése után.

E hatalmas mű az, mit képünk bemutat. A
távcső maga egy u. 11. „rejlector", a melyben az égi
testek képe egy nagy simáracsiszolt éreztűkör által
nagyitva, veretik vissza a távcső felső vége felé,
hol egy kis nyilason betekintve, lehet azt egy
másik tükörben észre venni. Ilyen szerkezetű volt
Herschel nagy teleskopja is, s az ujabb időben e
fémtükörü reflectorokat kezdik inkább késziteni a
régebben szokott üveg-lencséjü refractorok helyett,
mivel ez utón könnyebben, kevesebb költséggel
lehet elérni ugyan olyan nagyítást.

A melbourni csőben a fém-tükör átmérője 4,
a csőnok magának hossza 7 láb, de felül reá még

egy nagy vas rá-
csozat van illesztve,
mely között szaba-
don jilrhat a szél.
A távcső Fraunho-
fer módszere szerint
van felállítva: egyik
tengelyével a világ
tengely, másikkal
az elhajlási tengely-
lyol egy irányban.
Az egész mű, mely-
nek súlya 181 má-
zsa, Dublinban ké-
szült Grubbnál, s
ugy van egy óramű
által mozgásba hoz-
va, hogy az egyszer
felkeresett csillag-
gal ő is tovább ha-
lad. Hozzá még egy
photograph és egy

spectral-készülék
is van alkalmazva a
holdnak különböző
állásaiban lefényké-
pezésére, továbbá a
nap s a többi csil-
lagok síinképeinek
•és ez utón alkatré-
szeinek meghatáro-
zására.

Ily gyors hala-
dást, s a jövőre ily
nagyszerű készülő-
déseket látva csak
a közel wiult évtize-
dekben is: valóban
bámulva kérdhet-
jük, hogy: hol van
határa az emberi
észntlc? D.

Melbourni óriási tivpsii (Ausztráliában.)

ragyog, mint sehol északon. Már 1834-bon az öreg
Vilmos urnák fia, János, a Herschel csillagász
dynastia második tagja, Dél-Afrika fokára, Cape-
townba ment, hogy ott folytassa atyjának nagy
munkáját, a ködök és kettős csillagok felvételében,
s midőn négy év múlva visszavonult, a jól felsze-
relt várnak egy nem kevésbbé jeles vezért hagyott
maga után Sir ThomasMaclearben, ki tovább foly-
tatta a csillagok és üstökösök üldözését a vont-
csövü lövegekkel.

1849-ben, mig Európában a népek a földi
trónokat támadták meg, Dél-Amerikában, Chili
magaslatain egy másnemű forradalom tört ki:
St.-Jagoban Moeste az égi hatalmakat fogta os-
trom alá.

A harmadik pont, honnan ez együttes táma-
dást megkezdték: Ausztrália volt. Már 1822-ben
szerelt fel a derék kormányzó Brisbane Paramat-

zborói kastély.
Sárosvármegyé-

bon Bártfától észak-
felé, a halicsi útban
fekszik a kétezer lé-
leknél többet szám-
láló Zboró mezővá-
ros, feje a makovi-
czai uradalomnak,
mely nevét a Zbo-
rótól dél-keletnek
fekvő és romokban
hevorő Makovicza

várától nyerte, mint oz lapunk egyik múlt évi számá-
ban le volt irva. Mig Makovicza vára állott, addig
Zboró kevésbbé szerepelt. Ki annak ura volt, birta
emezt is. A XIV. században a kihalt olnódi Zudar
nemzetség birtokában találjuk, a midőn nevezetesen
1443-ban Bártfa városával viszálykodott a hatalmas
vár-ur Zudar Simon, mely viszály még harmincz év
után is tartott. A XVI. század közepén már a hires
Sorédy György ült a birtokban azonban nem any-
nyira az igaz, mint a fortély és ököl-jog következ-
tében, mint azt 1550-ben az ellene Tarczay Katalin
özvegy Podmaniczky Mihályné és Hagymássy
Kristóf felperességo alatt folyt visszahelyezési por
igazolja. Utóbb azonban az uradalomnak legalább
egy része mégis a Tarczay-ak közébe került.
Hanem Serédy Gáspár leányát Zsuzsannát nőül
vovén, e házasság jogán egy időben birta az ura-
dalmat a lengyel Janussius ostrogi herczeg is, mert

1601-ben Makovicza várát ettől vette meg tizen-
nyolcz ezer aranyon Rákóczy Zsigmond az utóbb
erdélyi fejedelemmé lett borsod- és tornavárme-
gyei főispán a szepesi káptalan előtt. Utóbb
azonban mégis, mert a Tarczay-örökösök a Seré-
dy-ok ellen indított ésfölebb emiitett port nyugodni
nem hagyták, Rákóczy Zsigmond örö-
kösei, névszerint György, a későbbi
erdélyi fejedelem, Zsigmond és Pál
jónak látták az uradalomhoz jogukat
â  Tarczay-örökösöktől is 1611-ben
tizenhárom ezer forintért örökösen
megváltani. így került o hely a fé-
nyes nevű Rákóczy-ak birtokába.

Makovicza vára már romban he-
veddé Zborón még áll a régi kastély,
molynek udvarán — mint képünk is
mutatja, — van a régi, gyakran tata-
rozott két tornyú templom, marad-
ványa még a Rákóczy-kornak, habár
alapja és falai régiobbek is lehetnek.
Homlokzata 1577. évet mutat. A két
kastély körül eme felsőbb a gróf Er-
dődy családé, mely az Aspremont
ágon aRákóczyak névszerinti örököse
és utóda. Most a régi épületek is csak
gazdasági czélra használtatnak. Az
udvaron kivül két sorban áll a száz
hársfa, a Rákóczyak korának marad-
ványa, büszke, terebélyes lomboza-
taikkal árnyalva el a helyet, hol egy-
kor gondoktól menekülve a Rákó-
czyak merengtek vagy szórakoztak,
kik közül Rákóczy György történel-
mileg is megörökité kedves hársait,
fontos levelei alá is oda irván kele-
tül : „Dátum Zboroviae sub centum
tiliis." N.—n.

A forradalom végnapjaiból.
Legközelebbi számainkban közöl-

tük dr. Sikor „A fehér keresztnél"
czimü érdekes rajzát, a forradalom
végnapjaiból, a fegyverletétel szomorú korszakából.
Ugyan e gyásznapokra vonatkozik a következő
czikk is, melyet Kerekes Sándor ur a „Hazánk" ez.
politikai napilap tárczájában nemrég közölt, s
melyet onnan egész terjedelmében átveszünk mint
érdekes és sok új részletet is tartalmazó adalékot o
mindenoldalról
még kellőleg
nem világított
korszak esemé-
nyeihez.

szerkesztett történelmi okmányok mind az ő művei
voltak. Jöttek, mentek a sürgönyök és utasítások
külföldre diplomatiai ügynökeinkhez. Máj. 25-dike
táján Andrássy Gyula gr. a magyar kormány köve-
téül lőn a kellő iratokkal ellátva a „fényes Pártá-
hoz" kiküldvo; Horhy pedig mint ügynök Rómába.

Szentmarjay Ferencz.

A kormány székhelyén ez idő szerint bámu-
latos volt az élénkség, a mozgalom. — Az ország-
gyűlés folytatá üléseit a kollégium nagy termében,
hol egyik napon Sárossy Gyula „Arany trombitá-
ját" olvasta fel.

Június 4-én kiadatott a rendelet, miszerint a

„Batthyány
Kázmér gróf
1849-diki april
20-dika körül

Szabadkáról
Debreczenbe

felutazván, kül-
ügyminisztori

teendőihez hoz-
zálátott. Május

11-kén vetto
alólirt Szabad-
kán a levelet,
melyben a gróf
tudatja, mikép
e sorok íróját
a külügyi mi-
nisztérium iro-
daigazgatójává
kinevezi, és
felhivja, hogy a
mennyibon nem
inkább kívánna
megyei jegyzői

hivatalában
maradni, — ná-
la azonnal je-
lentkezzék.

A. választás
könnyű volt;
— 15-én már
Debreczenben
valék, hol a mi-

Zborói kastély (Sárosmegyében.) — Greguss János eredeti rajza.

niszteriumnál Ebor Nándort, kivel mint a főváros-
ból menekülttol még január hóban Kisújszálláson
elsőben jöttem össze,— titkári minőségben találtam.

Folytak a külügyéri dolgok meglehetősen; —
a miniszter, ki a nyugati nyelvekben tökéletesen
jártas volt , fáradhatlan vala a munkában; —
kényelemről szó se lehetett. A francziául az időben

minisztériumok Pestre költöznek. 5-kén útra kel-
tünk, és a fővárosba megérkeztünk. A külügy-,
kereskedelmi és igazságügyi minisztériumok az
Oszvald-házban — jelenleg szálloda — szállásol-
tattak el; a külügyi jobbra az első, a többi a má-
sodik emeleten. — Az üresedésben volt keroske-
delmi ügyérséget is ekkor a gróf, mint helyettes

vezeté ; segédkeztek itt nála Asbóth és Csanády
tanácsosok. A külügyi iroda hátul a nagy terembon
— a rémuralom idején angol imaházban — volt. Ez
ügyérségnél Házmán és Szőllősy t^iácsosok, Éber,
ifj. Vay Miklós és Kemény bárók mint titkárok,
Ribáry és Ró'nyi fogalmazók, — alólirt mint iroda-

igazgató, — Vécsey, b. Simonyiésmég
egy pár más írnokból állott személy-
zet végzé a teendőket. A levelek fő-
leg Londonból Pulszkytól és Parisból
b. e. Teleki László gróftól külföldi
hírlapokkal együtt rendoson érkeztek;
— lelkes honfiak nagybecsü közre-
működésével s az éjszaki határszélen
lakott külhoni tántorithatlan ügyba-
rátok segélyével időnkint küldettek
utasítások külföldi ügynökeinkhoz,
és 0 futárok vivék egyszersmind
Longworth és Brown megbízottak
tudósításaikat Palmerstonhoz. — A
kormányzó Csernátonyt is egy másik
társával kiküldé Angolhonba, mely
kiküldés azonban — mint később
értesültünk — egészen felesleges volt.

E közben a vészfelhők hazánk
egén mindinkább tornyosultak. Gör-
gei jun. 30-án a miniszternél látoga-
tást tett. — A lengyelek, köztük Brsz-
tranovszky gróf — aggodalmasan vál-
tig nyilvániták, mikép a veszély nagy
és nőttön nő. — Szavainak alig bír-
tunk hitelt adni.

Jul. 6-án vettük a hírt, miszerint
a kormány addig, mig a veszély tart,
Szegedre vonul. — 8-án a Csányitól
kapott útlevelekkel ellátva elhagytuk
Pestet, — az éjét Czegléden töltöttük,
hol Kossuth, Bónis és Zoltán, akkori
ref. lelkész Szabó Károlynál a quid
consilii felett tanakodtak. — Másnap
estére Szolnokra értünk. — Perczel
Abony mellett táborozott. — Szolno-
kon a kormányzó Halassy Kázmér
kormánybiztosnál szállván meg, éjjel

néhány rémet látott honvéd Rékas felől azon hírrel
állított be, hogy a muszkák az emiitett helységtől
nem messze portyáznak; — lőn erre zavar és más-
nap kora reggel a Tisza hidján átkelve folytattuk
utunkat Kun-sz.-Márton, Szentes és H.-M.-Vásár-
helyen át Szegedre.

E városban
újra berendez-
tük a hivatalt.
— A személy-
zetből alig egy
pár jött le Sze-
gedre.—A sza-
badságért vi-
vott küzdel-
mek észlelése
végett nálunk

tartózkodott
angolok, len-
gyelek, ola-
szok, németek
és románok ve-
lünk tartottak.
— Belgrádba
egy jeles olasz

mint „agent
diplomatique"
Szegedről lőtt
elküldve, kitől
értesitvények a
dolgok ottani
állásáról ren-
desen érkeztek.

Forgalom
és tolongás, ki-
vált a vendég-
lőkben, mily
rendkívüli le-
hetett, képzel-
hető. — Az or-

szággyűlés
folytatta ülése-
zéseit. — Ittlé-
tünk ideje alatt
Répásy tábor-

elhalt ; — történtnok 'mindenki fájdalmára
továbbá ama baleset, hogy túl a Tiszán Zsó-
tér nagyszerű épülete, melyben az ott készített
lőszerek nagy mennyiségben léteztek, — jul. hó
utolsó napjai egyikén, reggeli 7 órakor irtóztato
robajjal légbe repült, — a Tiszára nyúló abla-
kok a szobákba több ölnyire becsapódtak, —

í
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a tompa moraj 8—10 mérföldnyi távolban volt
halható.

Szemere és Batthyány jul. 25-ke táján Gör-
geihoz utaztak. Ê zen eltávozás utáni egyik napon
egy magas éltes uri egyén jelent meg a _ külügyi
hivatalban, és monda, hogy ő Zamojszki gróf és
óhajtana a miniszterrel beszélni; sajnálattal adtuk
tudtára, hogy a kit látogatni akart, az távol van.

Jablanczy mint futár Szegedről küldetett ki
Konstantinápolyba, és átadatott neki 2 ezer darab
arany az ottani követ számára. — Futár és szál-
lítmány hova lettek ? — nem tudjuk.

Nevezetes, hogy Kossuth népszerűsége Szege-
den ez időbon nagyon alábbszállt, az addig fény-
lett dicssugarak egészen elhalványultak; — a
Kárász-ház erkélyéről egy este tartott beszéde
hatástalanul hang'zott el; — a nagy többség csak
Görgeit dicsőité, mint a haza megmentőjét.

Aug. 1-én jött ismét a rendelet, hogy Aradra
megyünk. Ide — a mindenfelől menekültekkel
tömött városba — Szőllősyvol megérkezvén, arra
kellett gondolnunk: a jelontékeny mennyiségű
iratokat hova tegyük? — Nagyobb részét átadtuk
a várban, hol a hős Damjanics láb-baja miatt tét-
lenül feküdt. Itt valánk egy pár nap, azután emii-
tett útitársammal Lúgosra vonultunk. j

Aug. 9-én elindultunk Temesvár felé, de ut- I
közben már ágyukat Lúgos felé kisért huszárokkal
találkozva, hallottuk a temesvári ütközet szomorú
hírét. — Kiszetóig haladtunk, a hol Vettor tábor-
nokot találtuk; innét Lúgosra visszafordultunk, és
azt határoztuk, hogy utunkat Karansobes és Mo-
hádia felé veszszük. — Aug. 10-kén este, mielőtt
elindulnánk, Batthyány grófnéhoz mentem, hogy
izenetét férjéhoz megértsem, s azt találkozásunk
esetében annak átadjam. A grófné sirt s arra kért
fel, hogy a belgrádi basától érkezett, és valószínű-
leg nyomatékos ügybon irt levelet vinném el fér-
jéhez Görgei táborába. — E nagybecsü megbizás
utamnak a Szőllősyétől eltérő irányt adván, társam
a kocsiról leszállt, egymástól elbúcsúztunk s én
Facsétnak indultam; és útközbon a pénzügymi-
nisztérium málháit szállító számos kocsikat el-
hagyva, 11-én estefelé Lippára értem; hol a nagy
tolongás okozta akadályok ellenére, kompon a
radnai partra átkelve, s itt számos bácskai, szabad-
kai ismerősökkel találkozva, kissé megállapodtam;
erre csakhamar a révhez két hintó közeledett, az
elsőben ült Kossuth maga, — a másodikban Sze-
mere és Batthyány Kázmér gróf. E nem is várt
szerencsés találkozás után a levelet a grófnak kéz-
besitettom, ki azt elolvasván, azon kérdésemre:
mit tegyek? válaszolá, hogy Lúgosnak tartsak; —
ezután az utasok Lippára átszállittattak. — Este
lévén az idő, az átkelést a Maroson reggelre ha-
lasztám; de reggel arra, hogy Lúgos felé utazzék,
már senki se gondolhatott, mivel a Maros balpart-
járól mindenki az innensőre átmenekülni iparko-
dott, hozva a hirt, hogy az ellenség a lugosi utat
már elfoglalta; azért U, kocsik hosszú sorai mind
Világos felé vonultak. 12-én délben Győrökön va-
lánk, hol ebéd alatt ellenséges csapatok közeledé-
sének hiro nagy zavart és ijedelmet okozott, inig
végre kisült, hogy a közeledő csapat a még múlt
évben fogolylyá tett horvátokból áll. — Ezúttal
hagyott itt ideiglon egy háznál, hol szállva volt,
alólirt egy ládát, melynek nyomára jönnie oddig-
elé nem sikerült; ebben voltak többi közt ama leve-
lezések és okmányok, melyek külföld irányábani
akkori viszonyainkra némi világot vethetnének.

Az nap délután Világosra értünk, hol már
kozákot huszárral vogyost láttunk. Járt a hire,
hogy Paskievics s Rüdiger közbenjárásuk folytán
Görgei a császáriakkal kiegyezett, a magyar al-
kotmány vissza lesz állítva, — mindenki bátran
mehot haza, nem lesz semmi bántása. üuschek
azoknak, kik illetményeikért a kastélyba felmen-
tek, új magyar ezüst húszasokkal fizetett. A had-
járatnak, melybe igen sokan máris beleuntak,
vége; — a fegyvert a mieink holnap a muszkák
előtt lerakják, és ezek nem fogják engedni, hogy
embereink legkisebb bántalmazást is szenvedjenek.
E szerint jól ment, s rendén volt minden! A vá-
rosban egész vásár volt, a zsidók potom áron szed-
ték és vették a nagy mennyiségű új hadi készle-
teket. Mondották, s részben láttuk, hogy minden
oldalról muszkákkal vagyunk körülvéve, holnap
lesz a fegyvorlerakás,és előáll a béke! — Nyugodt
lőtt mindenki, t. i. a ki ezt elhitte és aludt szép
csendesen.

Másnap déltájban elkezdettek a hadcsapatok
vonulni ki ama sikra, mely a magasra emelkedett
ősvár romjai előtt nyugatra fekszik. — 24 ezer
vitézből álló válogatott hadsereg díszruhába öl-
zözött tisztektől vezényeltetve, 144 ágyúval hu-
tódott el a város éjszaki oldalán. — Délután 4

szánkában 15 werstnyire tartoztak elhurczolni.
óra táján a gyászos emlékű hely szinén valánk. —
E sorok irója huszárok közelében oly térségen,
hol zabkoresztek valának, állapodott meg. — A
tábori zone harsogott az orosz fővezér hadi szállá-
sán, hová azalatt a csapatok fegyverrel, s onnét
vissza a nélkül vonultak helyeikre, hol szivszag-
gató jelenetek szemtanúi valánk, látva: a huszár
mint bucsu3ik el kedves lovától és fegyverétől; —
a csatákban rettenthotlen századosnak könyei mi-
ként peregnek alá megbámult arczán, mintha szü-
lői sirjánál állna; másoknál a mély bánat és elke-
seredés átkozatot jelző hangon tört ki; volt, ki hű
bajtársát, szeretett lovát fájdalmában agyonlőtte.
— A fegyverek letétele után elhangzott a trombi-
ták harsogása észak felől, leáldozott a nap, mely-
nek utolsó sugarai is letűntek a láthatárról, — be-
állt a siri csend, a ragyogó csillagok közül kelet
felől óriási sírkő alakjában mutatkozó várrom gyá-
szosan tokinte alá az alatta elterülő fegyvertelen
táborra, a hontalanná vált népre. Tudtuk, hogy az
ellenség körmei közé jutánk , és bánhat velünk
ugy, a mint neki tetszik. Mi lesz velünk, merro
menjünk? E kérdések feletti elmélkedés közben a
várrom környékén a hajnali csillag eltűnt, mintegy
jeléül annak, hogy a nemzetnek is lesz még egykor
hajnala. — Reggel lett. Mozgalomnak még semmi
jele nem mutatkozván, emberemnek mondám, hogy
megyünk arra éjszaknyugatnak, és mentünk, utat
találva ezen haladtunk, 2 vagy 3 vízfolyáson át-
keltünk, mindenütt többnyire muszkáktól hemzsegő
kukoriczák, s ezekből kikandikáló ágyuk közt anél-
kül, hogy valaki csak meg is szólitottvolna; és igy
szerencsésen elértünk Gyulára, onnét a Sárrét
szélben országutat kerülve Nádudvaron át Sza-
bolcsba; — Nyir-Bátorban szegény bujdosó len-
gyelekkel találkoztunk. Az éjszaki óriás hadoszlo-
painak kivonulása több héten át tartott.

És mindnyájan földönfutókká lettünk. Bajos
meghatározni: a külföldre menekültök szenvedtek-e
többet, vagy a benszorult hontalanok?"

Aranyásók Szibériában.
1862-ben Szt.-Pétervártt egy könyv jelent

meg orosz nyelven e czim alatt: „Egy aranyásó^
emlékiratai./' E könyv akkortájban mindenfelé
nagy figyelmet költött, mert egészen új világba
vezeté olvasóit s Kelet-Szibéria népeinek életéről
és szokásairól felette érdekes közleményeket fog-
lal magában. A szerző, Skariatin, maga is arany-
ásó volt; keleti Szibériát minden irányban átba-
rangolta s meglátogatta a Taiga (arany vidék) ter-
jedelmes területeit is a jenisseiski kormányzóság-
ban. Részletesen előadja, hogy a szibériai arany
mHy nagyszerű változásokat idézett elő a nép
életében. Ez érdekes munkából néhány vázlatot
mi is bemutatunk olvasóinknak, már csak azért is,
mivel a szibériai aranyasóknál a maszka jelemnek
sok sajátságos vonását és különezségét fogjuk föl-
ismerni. Mily egészen másképen li itott az arany-
ásás Ausztráliában, Uj-Seelandban és Amerika
nyugoti partjain, mint orosz Ázsiában! Ott az
arany-bányák fölfedezése követ eztében virágzó
államok keletkeztek, mig itt a mivelődés jelenté-
kenyebb fejlődésének s tartósabb gazdászati len-
dületnek még a legcsekélyebb nyomait is alig ve-
hetjük észre.

Egyébiránt a szibériai parasztok a maguk
módja szerint derék, becsületes emberek. Többnyire
jól birják magukat, büszkék arra, hogy szibériaiak
és különbeknek tartják magukat az orosz parasz-
toknál. Hajdanában patriarchális egyszerűségben,
de azért jól és kényelmesen éltek, csakhogy elkü-
lönözve s minden szellemi foglalkozás nélkül. Ek-
kor következtek be az arany-felfedezések, melyek
lázas izgatottságot hoztak magukkal. A munkás
kéz keresetté lőn s igen jól fizették. „Most már,"
irja Skariatin, „a Taiga czárjait, vagyis iiz arany-
mosódák birtokosait palotáikban lukullusi ünnepé-
lyek és dobzódások közepette találjuk, melyeknél
egyszersmind új terveket is szőnek, hogy mi mó-
don juthassanak még több aranyhoz. Majd e szyba-
rita milliomosok ismét a legfáradhatlanabb mun-
kásokká változnak. Prikacssik-jaikkal, azaz: ügy-
nökeikkel s néhány ezer munkással bemélvednek a
csaknem hozzáférhetetlen hegyek , vadonok és
tundrák (mocsáros, télen át jéglepte pusztaságok)
tömkelegébe, hol éhséget, szomjuságot s minden-
féle mis bajokat kénytelenek szenvedni s a mellett
éltöket is gyakran koezkáztatni. Néhány hónappal
előbb még Jenisseiskben, Krassnojarskban vagy
Tomskbau ették a szarvasgomba-pástétomot, s it-
ták a drága pezsgőt, most pedig éhségöket ócska

csizmák bőréből készített levessel vagy valame-
lyik társuk húsával csillapítják, mert már ilyen
eset is adta elé magát. Minél gazdagabb telepet
szeretnének fölfedezni. A fejsze, fűrész, meg a tűz
ugyan csak dolgozik az erdőkben ; a leihelyeken
lakásokat építenek, utakat csinálnak, hogy a hely
színére élőimet szállíthassanak. A több ezerre menő
munkás alig enged ^magának néhány órát a nyuga-
lomra és alvásra. És kevéssel azután újból azon
Taiga- királyokra ismerünk bennök, a kik tele ma-
rokkal szórják az aranyat és hitel papírokat esze-
veszett szeszélyeik kielégítésére."

Ez esztelen pazarlásokról mulatságos példákat
hoz fel Skariatin. A gazdag aranyásók házait csár-
dáknak, vagy legjobb esetben szállodáknak tekin-
tették, melyekben mindenki, a ki csak dobzódni
vagy kártyázni akart, szives fogadtatásra lelt.
Addig maradhatott, a meddig neki tetszett; fizetnie
természetesen semmit som kellett. Éjjel-nappal
folytonosan kártyáztak. Megállapodott vagyonú
emberek, a kik bőven jövedelmező kereskedelmi
vállalatokkal rendelkeztek, a szó szoros értelmében
koldusokká tették magokat a kártyán, volt eset rá,
hogy egy lapra 45,000 ezüst rubelt is föltettek;
jobbágyokra is játszódtak oly feltétől alatt, hogy a
ki vesztett, kénytelen volt őket felszabadítani.

Mindig csak valódi pezsgőt ittak; nem egy
háznál évnegyedenként 30,000 rubel értékű pezs-
gőnél is többet elpusztítottak. A pénz ugy szólva
minden becsét elvesztette, s a szó legszorosabb ér-
telmében az utczára dobálták azt. Egy Kroezus
több napon át minden félórában sürgönyöket kül-
dözgetett üres boritékokkal, csupán csak azé.t,
hogy a postamestert bosszantsa és álmában hábor-
gathassa. Egy másik időtöltésből s hetvenkodésből
felpofozott néhányszor ogy hivatalnokot s minden
pofért egy-ogy házat adott noki. Egy harmadik a
legfinomabb tüzifecskendőket hozatá külföldről és
számos cselédségéből tűzoltó testületet alakított.
A fecskendők megpróbálása végett restéit addig
várni, mig valamikor jószántából tűz üt ki, hanem
vett egy házat és azt gyújtotta fel. — Egy paraszt
igen jövedelmező priiske-t, azaz: aranytartalmu
eret fedezett föl, melyből egy 11 fontot nyomó"
aranydarabot ásott ki. Ebbéli örömében végig
feküdött a szerencsés találó egy pocsolyában és
szolgája által pezsgővel öntözteté magát s folyto-
nosan kiabálta: „Csak töltsed, Wanka! Nem sokára
Stepanovics Ivánná teszlek!" (azaz nemes, előkelő
emberré. Mert a törvény szerint csak a nemeseknek
szabad atyjok neve után az ics végzetet oda tenni.
— Különben a közéletben már nem veszik többé o
törvényt oly szorosan).

Egy „arany-ember", ki reggelire becsületesen
felhajtott a jó pezsgőből, ogykissó pityósan hagyá
el lakását. Útközben részeg fővel beleütötte az
orrát egy szomszéd ház falába. E ház szemtelcn-
sége felbőszitette őt; rögtön megvottc azt és leron-
tatta, hogy máskor ne merészelje a gazdag embe-
reknek útját állani.

Egy másik aranyásó meg akarta látni Sz.-
Pétervárt, a czár büszke rezidencziáját, mert volt
módja hozzá elég. Nyakába vette hát azt a hosszú
utat, mely a Jenisseitől a Néváig vezet. Itt meg
aztán kedve kerekedett egyúttal Kronstadtot is
megtekinteni. Mint gazdag en-b<r, a milyen ő vala,
méltóságán alólinak tartotta más közönséges ha-
landóval ugyanazon gőzösön egy hitvány rubelért
utazni,- s kapta tehát magát s kibérelt magának
egyet külön Megint egy másikat keresztapának
hivtak meg egy jómódú családhoz; a csecsemőnek
„első fogócskájáért" 25,000 rubelt ajándékozott.
— Végre még egy másikat egészen elragadott egy
pár olasz dallam, melyeket egyik ismerősének
leánya énekelt és azért két pai-t, aranymosó-rész-
vénytársulati jegyet ajándékozott a leánynak, s
mivel ez nem tudta, hogy mire valók a jegyek, a
két részvényt azonnal visszaváltotta tőle 20,000
rubelért. — „A pénzt és lelkierőt a legbadarabb
módon tékozolták", irja Skariatin, „sokszor oly
izetlenségekért és bolondságokért , hogy alig
hinné az ember."

Némely munkás 600—1000 rubellel tért vissza
a priiskákból (bányák) s a városokban aztán hal-
latlan dobzódásnak adták magukat. Csak olyan
bort akartak inni, „a milyet az urak isznak", már
t. i. pezsgőt s a burdá ért (karezos), melyet a Don
mellékén gyártanak, 8 rubelt is örömest adtak.
Pár hét alatt nemcsak hogy pénzöket mind elitták,
de ruháikat és csizmáikat is. Jenisseisk városában
ecry paraszt egy finom selyem szövetet vásárolt
roppant nagy áron, kifeszitteté azt a legsárosabb
utczán keresztül s végig ment rajta — hogy csiz-
máit be ne piszkolja. Egy másik nagy Összeg
pénzért számtalan leányt fogadott fel, kik őt egy

Útközben egy hivatalnokkal találkozott, ki őt köz-
csend- és rendháboritás miatt el akarta fogatni, de
ő pénztári utalványokkal tömte be a hivatalnok szá-
ját. Megint egy másik találkozik az utczán a rendőr-
biztossal; 50 rubeles bankjegyet nyomva markába,
igy szólott hozzá: „Csak tedd el, nagyságos ur,
ha ma nem foghatsz is el, mert pénzem van, meg-
találsz holnap — akkor sem lesz az olyan késő!"
És az ilyen emberekkel tábornokok, grófok és her-
czegek szőri tanak kezet s adnak ebédeket és esté-
lyeket tiszteletökre! Csoda-e, ha kiesnek rendes
kerékvágásukból s eszöket vesztik? És csoda-e,
ha Szibéria soha sem fog ott állani, akármennyi
aranya legyen is, hol Amerikának vagy Ausztrá-
liának bár a legterméketlenebb, de arany-gazdag
vidéke áll műveltség, ipar és jóllét tekintetében?

Sámi Lijos.

Kazinczy Ferencz naplója
budai fogságában.

(Folytatás.)

Deczember 19. A kegyetion tél miatt senki
sem utazott; én pedig mindig azt óhajtám, hogy
ismerősöket találjak eíő, kik az enyéimnek hirt
vihessenek, hogy láttak ; vagy olyanokat, a kiktől
hallhassak valamit.

Kerepes előtt, a gödöllői erdőben, egy pataki
togátus mene gyalog ünnepi legátiójába. „Hová
megy az ur?" kiáltám neki a kocsiból, a tisztecske
oldala mellől. — „Hát a tekintetes ur, hova me-
gyén ?" kérdé ő is. — „Nem megyek én, — fele-
lék — hanem menettetem. Köszöntse professor
Szentgyörgyit." E szót Sulyovszky nevetve hir-
deté Zemplénben s azt a dévajkodók sokszor emle-
getek.

Kerepesen a szokérszin alatt kiszállánk szo-
• kérőinkből s a többi szaladt a meleg szobába; én
künn maradék, mert megpillantani borsodmegyei
főszolgabíró Pogány Ádám urat s reménylém,
hallhatok tőle valamit, mit tudnom használni fog.
— Ez nem látván vasat rajtam, hamisnak véle a
hirt, melyet Pesten hallott, hogy t. i. én is elfo-
gattam. — Ugy tettem, mintha sommit sem tud-
nék s kérdem: kiket fogtak hát el? Kezembe adá
az elfogottak neveit és a királyi ügyigazgató ac-
tióját ellenök. — Azt Németh János közönségessé
tette, hogy a publikum olcsendesittessék. Kérem
Pogányt, mulasson addig, mig a két irást egy
útitársammal a szobában megolvastathatom.

Sulyovszky is mogolvasván a két irást, fel-
kiálta: „Hála Istennek! ha ezen ügy nyomoztatik,
ugy ő mont, mert vétlen." — Ugyanezt mondám
én, ugyanezt Táncsics. — Kapitány Fokete mogtá-
madá Pogányt s fenyegette, hogy beadja; de hall-
ván, hogy a kir. ügyész a két irást maga szélesz-
tette el s látván, hogy Pogány bennünket nem
ismére foglyoknak, elcsendesült. Neki elég vala,
hogy a parancsot teljesítette.

Fekete ebéd után mindjárt indult; egy óra
után Zsigárdi és Sulyovszky, ismét egy óra múlva
Ehrenstein és én. Meg vala hagyva Feketének,
hogy Budára együtt ne menjünk be.

Még én ott valók, és már csak magam, midőn
jő Fáy János és Soos György, mindketten Pestről
Kassa felé. — Ezek is beszélek, kik fogattak el és
hogy Budapest zug; nem hiszik a mesét s a dolgot
csak a terrorismus munkájának tekintik. — Fáytól
haliám, miként az anyja testvérének férje, helytar-
tótanácsnoki titkár Fodor József, kit jól ismertem,
ipának báró Sághy Mihálynak házánál Dormandon
keresztül lőtte magát s a Csörsz árkába temette-
tett el. — Ki vala küldve â  tiszt, hogy Fodort
fogja el; éjjel akara indulni. Fodor elébe terjeszté,
hogy ő beteg, a hideg iszonyú: induljanak reggel.
Éjfélig kártyáztak. A tiszt mélyen elalvék, Fodor
kiillantott, a kémény alatt szivének szogzé puská-
ját s halva dőlt el.

Sulyovszky és Táncsics a Duna szélén állának
szekereiken, midőn én oda érkezem. — Mindig
hirek után vágyván, kértem Ehrensteint, térne be
velem a kávéházba, mert fázom. A Kremnitzerébe
tehát, a hol a hidra szokás menni, bemenénk.

Szentiványi József királyi fiscalis, Rátonyi
Gábor és egy ismeretlen abbahagyák a kártyát s
épen házaikhoz akarának menni, midőn beléptünk.
— Szentiványi összecsókolt; Rátonyi, ludasnak
érezvén magát, nem. — Ezt megvetéssel néztem.
Én, ha ludas voltam volna is, megöleltem volna
barátomat, ha fogva láttam vala.

Tiz óra vala, midőn csolnakokra tevének ben-
nünket és párnazsákjainkat s Budán, a Duna vár-
taházában váránk a rendelést, melyikünk vitessék.
A sok szemét német serege éktolonül dalia. Én

Regmecztől csak pillanatokig aludtam s itt eldől-
vén a sok német közt, mély álom nyoma le. — A
lárma egyszerre lecsendesült, midőn a káplár meg-
hozá a hirt, hogy Táncsics vitessék. Egy óra múlva
Sulyovszky indult. „Dominó fráter, sít forti animo,
nihil fateatur" (öcse"m uram, legyen erős lelkű, mit
se valljon), sugá nekem mentében.

Engem 12 óra után ére a sor. Csikorgott ke-
rekem a jeges hóban, midőn a várdombján s az
utczákon olmenénk. — Végre a Franciskánusok
klastroma előtt megállánk. Szekeremről haliam,
mint nyitják a zárakat. Minden hatodik lépésre a
folyosón más meg más katona álla puskával, fejét
a fehér szűrkámz3ájába burkolván. Kapitány Novak
úrhoz vezettek, ki itt Stárai ezredjebeli főhadnagy
Astleiterrel, a két civilis comissáriussal, Kamer-
lauf és Bscherer budai polgárokkal együtt viselé
a felvigyázás terhét.

„Herr von Kazinczy, — monda Novak nyájas
arczczal, — Sie müssen erlauben, dass man Sie
visitirc; dies ist mir auf das strongste befohlon."
(Kazinczy ur, meg kell engednie, hogy megmotoz-
zák; ez szigorú parancsom.) Kivált zöld magyar
mentém gallérját motozák nagy gonddal, jele, hogy
valakinél kés vagy plajbász találtatott. Nadrágom
czékla szinű, mellényem fehér volt s mentémre egy
vattával vastagon bélelt úgynevezett setét-zöld
Kutscherpelz-ot (kocsis bundát) öltöttem, mely
medvével volt prémezve.

Imhol az épület alsó sora:

vete oda, hol az x betű van, ugy hogy szemeim
nem láthaták, miként ott láncz van a földre vetve.
A láncz megcsördült lábam alatt s elborzadtam.
De egy perez alatt elmúlt rettegésem; tudtam,
hogy azt viselnem kell. — Levetkeztottek s a kapi-
tány megkövetett, hogy a lánczot lábamra kény-
telen tétetni. Feltevék azt, a másik vége le vala
srófolva a deszka gerendájához. — Alig zártak el
s már aludtam, még pedig folyvást egész reggelig.
Oly nagy vala lankadtságom az öt napi útban.

A láncz oly rövid volt, hogy nem tehettem
többet két lépésnél. Panaszolám Novak kapitány-
nak, hogy ha igy lesze'< sokáig lesrófolva, el kell
vesznem. — Almásy Pál ő excellentiája levétette
rólam a vasat, olyan formán, hogy biráim előtt
posta vasban jelenjek meg, mint a tisztek a pro-
fbsznál. — Ez történt deczember 25-én.

Deczember 29. Kapitány Novak jelentette,
hogy kérdőre fognak vonattatni. Öltözzem tehát
és vegyem fel a posta vasat. Franczia kék menté-
ben és nadrágban, de a melyben a kék szin közzé
fehér is volt tarkásan vegyítve; fehér piquet
lajblicskával, két hetes szakállal és boglyas fővel
készen vártam az órát. Jobb lábamra s balkezemre
fel volt téve a láncz. Két katona puskásán a refecto-
riumba kisére Novak kapitány után.

Belépvén a folyosóról a katonák kifordultak 3
én a Bay Ferencz háta megott állottam meg, meg-
hajtván magamat minden szó nélkül. — Bay jobb

Templom.

Itt koronáz-
tatott meg
Ferencz

1792. jun. 6.

Fel VI.

Udvar és kert.

10, 9.

8.

Refecto-
rium.

1. ÍV-. s.

favágó

7.

1. szám alatt Kazinczy F.
2. sz. a. Verseghy.
8. sz. a. Sulyovszky 1795.

márcziustól fogva.
10. sz. a. Sulyovszky de-

czemb. óta márcziusig.
11. sz. a. Abaffy Forencz.

Urak utczája Budán.

A felső sor képrajza ez:

Ilim, n. • Í5. /6

Udvar és kert.

Zd.

21.

F a v á cf o

30.

25.

17. Szlávy János.
20. Sulyovszky Menyh.
21. Verchovszky Sámuel.
22. Őz Pál.
23. Pruzsinszky József.
24. Lukács Pál.
25. Rosti Pál.
26. Kopasz János.

Nem találtatott nálam semmi tiltott portéka.
Ehrenstein átadta pénzemet a kapitánynak, ez
pedig nekem abból 5 forintot azon kijelentéssel ada
kezemhez, hogy többet adni egyszerre nincs sza-
badságában; ha elfogy, szóljak,

„Most pedig jöjjön az ur, — monda — késő
az idő."

Ekkor kapitány Novak és Kamerlauf elkísér-
tek az alsó sor 1- sö szám alatti szobájába, mely-
nek rajza ez:

Mig matráczomat s párnáimat kiszedték, za-
vartan, és eszmélet nélkül igen sebes léptekkel
jártam fel s alá a boltiv megett.

„Vonassa le az ur csizmáit,"— monda Novak.
Mentem az asztal és ágy közt. A gyertya árnyékot

könyökén nyugtatá fejét, visszapillanta s elbor-
zadva kapta el fejét. A királyi ügyész balját átve-
tette a szék karján s hidegen néze, véremet szom-
jazva. Jobbjában egy levelet forgatott s verte azt
az asztalhoz, mintegy játszva azzal, de hol a pecsé-
tet mutatva, hol az adreszt. Berzoviczi megillető-
döttnek látszott. — A kövér Somogyi nyugalom-
ban vala; mentéje felibe egy Überrokkot vett fel,
félvén a meghűléstől.

Lobogó hajam közt még okkor egy ősz szál
sem volt s kicsiny lévén ter-
metem a félszemű Mikos
itéló'mester ongemotjurátus-
kának gondola. Az ügyész
inte s Mikos hozzáfoga a
faggatáshoz: „Domine per-
illustris, quod est nomen?"
(Uram, mi a neve?) „Fran-
ciscus Kazinczy." — „Unde?
quot annorum ? quae con-
ditionis? cujus religionis?"
(Honnan való? hány éves?
micsoda állapotú? micsoda
vallásu?). „Protestáns helv.

confessionis" — felelék.
„Domine magnifico seribat református!"

(nagyságos ur, irja: református!) — kiálta Bay s
elértettem intését, hogy a heroisinusnak hagyjak
békét.
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„Quare ost interceptus?" (Miért fogatott el?)
— kérdé Mikos.

„Ex actione magnifici domini directoris caus.
regal., quam in Kerepes mecum ord. judlium cottus
Borsod Adamus Pogány communicaverat. — Scio
catechismum aliquem hic quaeri;egodecatochismo
tali nihil quidquam scio." (A méltóságos kir. ügy-
igazgató ur rendeletéből, melyet velem Kerepesen
Pogány Ádám, Borsod megye főszolgabirája köz-
lött. Tudom, hogy itt valami káté kerestetik; én
efféle kátéról mit som tudok.)

tabilis fráter, scimus omnia. Per quinque vulnera
JezuChristioro spectabilomdominum fratrem,ne se
destruat, no reddat se indignum clemintia optimi
principis; fateatur quod scit." (Tek. öcsémuram,
tudunk mindent. A Jézus Krisztus öt sebére kérem
tek. öcsémuramat, no rontsa meg magát, ne tegye
magát méltatlanná a jóságos fejedelom kegyére;
vallja meg a mit tud.)

Én állhatatosán megmaradtam a tagadás mel-
lett s visszaküldöttek szobámba.*) (Voiyt. köv.)

1.

¥ .

2.

Aíztal.

Refertorium.

5.

3

-

F o l y o s ó.

„Domine spectabilis, — monda a kir. ügyész
— fűit ne cum Francisco Szentmarjay in Károlyiensi
ínstellatione ?". (Tekintetes ur, együtt volt-e Szont-
marjay Feronczczel a károlyi boigtatáson?) „Fui,
et meo curru vectusest Patakinum." (Voltam, s az
én kocsimon ment Patakra.) — „Et qualis haec
epistola?" (S miféle levél ez ?). — „Mea ad Szent-
marjay. Sed cum ad eum nullás unquam alias litteras
seripserim, constaro mihi debet, in his nullám aliam
contineri petitionom, quam ut mihi opera Klop-
stockii a bibliopola mitteret." (Az enyém, Szent-
marjay hoz; de mivel ő hozzá sommi más levelet
nom írtam, erősen meg kell maradnom azon állitá-
som mellett, miként abban semmi más kérés nem
volt, mint hogy nekem Klopstock munkáit küldje
meg a könyvárustól.)

Minden faggatottnak adtak egy „rotae diabo-
lust" s nekem Bayt: talán, hogy mindketten kál-
vinisták voltunk. Ez most hozzám fordult: „Édes
öcsémuram, mi osztályos atyafiak vagyunk s öcsém-
uram tudja, hogy én öcsémuramat gyermeksége
óta nagyon szerettem. Erre a szeretetre, erre az
atyafiságunkra kérem, valljon meg mindent; tudunk
mindent, nincs ideje tagadni." — „Köszönöm a
méltóságos ur kegyességét, do én semmit sem vétek,
igy semmit sem vallhatok."

Erre Berzeviczi tótos kimondással, mely a
hosszú hangzót is röviden ejti ki: „Domine spec-

1-ső szám alatt protono-
tarius: Mikos László.

2-ik sz. a. prot.: Somogyi
János.

3. sz. a. alnádor: Berzevi-
czi András.

4. sz. a. tanácsnok: Bay
Ferencz.

5. sz. a. királyi ügyigaz-
gató : Nyéki Németh
János.

E g y v e l e g .
— (I. Ferencz és neje 1817-ki erdélyi útjáról)

Szilágyi Ferencz érdekes czikket irt a „Budapesti
Közlöny"-be, molybon többek közt a királyi utazás
alatt történt következő adomát jegyezte föl.
Ö Felségeik Kolozsvárról elutazásuk után Felvin-
czen kevés ideig megállapodtak, hol tiszteletükre
Aranyosszék főkirálybirája gr. Kemény Miklós
(gr. Kömény Sámuel idősb fia) egy székely nép-
ünnepélyt rondezett. Annak folytában egy kezé-
ben poharat tartó, s egy szép székely leányt néha
átkaroló székely legény táncz közben e verseket is
éneklé:

Bort iszom én, nem vizet,
Ferencz császár megfizet.

Hallván ezt a császár, kérdé a hozzá közelálló
főkirálybirótól: „Was sagt er?" A felelet erre
volt: „Er sagt, dass Euor Majestat seinem Wein
bezahlon werden." A Felség mosolyogva viszonzá:
,,Ja, ja, ich werde zahlen." S valóban a székely,
tánczának és énekének a fejedelem eltávozása után
oly szép diját nyerte, mi kétségen kivül őt még
jobb kedvre villanyozta fel.

*) A napló folytán előforduló német és latin mondatok
fordítása a zárjelekben nem Kazinczytól, hanem a t. közlő
úrtól van. Szerk.

** (Szent-Pétervár sülyed.) Orosz forrásokból
értesül a „Fr. J ." a következő érdekes, de min-
denesetre egyszersmind hatásra számított közle-
ményről : „A pétervári irányadó körökben beszé-
lik, hogy az emberi számitások lehető hitelessége
után indulva, Pétorvár 50 év múlva már nom fog
létezni. A város sülyed — természetes, igen las-
san, alig észrevehetőleg, azonban ijesztő szabály-
szerűséggel; és a mint a kutatásra kiküldött szak-
férfiak nyilatkoznak, a talaj állapota annyira ked-
vezőtlen, hogy az előkészületek a császári palota
áthelyezését illetőleg, megtehetők (?). Kevéssel ez-
előtt már beszéltek a journalistikában egy kiadót
parancsról, mely Kiewben egy császári palota
építését elrendeli. A közvélemény e rendeletben
csak politikai természetű tényt látott. Az előbbiek
szerint a moskvai államférfiaknál csak a császári
állam rendelkezésükre álló városai valamelyiké-
nek kiválasztásáról lehetett szó. Az áthelyezés
maga egyátalán nem önkénytes; menekülés az ele-
mek ellenállhatlan hatalma elől. Ugy látszik,
hogy a dolgok mibenlétét a nagy közönség előtt
titkolni akarják. E közlemény talán indokul fog
szolgálni további kutatásokra."

— (Az 1866-diki német háború költségei.) A
költségek, melyeket Poroszországnak az 1866-ki
háború okozott, a porosz képviselőház budget-
bizottságának tett jelentés szerint, a visszahelye-
zési költségeken kivül 140—150.000,000 tallérra
rúgnak.

** (A hannoverai király vagyona,) mely je-
lenleg a porosz kormány kezelése alatt áll, ide
nem számítva a kastélyok inventáriumát, mintegy
13.382,000 tallérra rug, mi 4 és fél százalékos
állampapírokba fektetve évenként körülbelül 598
ezer tallért jövedelmez. Ezen jószág kezelése, mi
Hannover tartomány elnökének felügyelete alatt
történik, mintegy 180,000 tallérba kerül.

© (Egy másodper ez) alatt a csiga %oou', a
légy 5', a gyalogó 5Vi,/> a teve 6', mérsékelt szelek
10', gyorsabb rohamuak 12', a bérkocsi-ló 12', a-
czetl23/10', gyors vitorlás hajók 14', az iramszarvas
által húzott szán 25', a gőzmozdony 29', a korcso-
lyázó 36', angol paripa 41', szélvész 50', léghajó
50', nagy erővel dobott kő 50' az agár 70', a sas
95', vihar 126', a galamb 411', a hang 0° E. mel-
lett 1012', a puskagolyó 1599', 25 fontos ágyúgolyó
2299', az egyenlítő valamely pontja 2451', a föld
középpontja a nap körül 4 mértföld, a napsugár
42,000 mértföld utat tesz.

Melléklet a Vasárnapi ijság 7-ik számához 1869. febr. 14.

Franczia ítélet a magyar zenéről.
Do Gerandoné , Teleki grófnő nagybecsü

könyvet irt az 1867-iki párisi kiállításról. Addig
is, mig ujabban és tüzetesebben szólanánk e
könyvről , érdekesnek tartjuk megismertetni a
magyar zenét illető közleményoit. Már a világ-
kiállítás alatt hallottuk és olvastuk, hogy a Pest-
ről ment zenésztársaságok, Patikárius és Sárközi
nagy feltűnést keltettek. Föltűnt a czigányok sa-
játságos egyénisége, és elragadó volt általok tol-
mácsolt zenénk. Annak összeállítása is érdokos
volna, hogy a czigányoknak viselt dolgaikról a tör-
téneti igazsággal nem mindig találó előadását mily
tarka mesékké szőtte a franczia képzolgés. A
grófnő könyvéből valódibb dologról, zenénk hatá-
sáról értesülünk.

Chararieux Philiberta igy szól a „Zongorá-
szok Hiradó"-jában a magyar zone felől. Miután a
világtárlatot nagy harezjátékhoz hasonlította volna,
kérdi: „Ki volt győztes a zenére nézve? Magyar-
ország. A zenében babérágat vivott ki, mint a
szobrászatban Olaszország és a festészetben Bajor-
ország. Kaulbach, Vela, Patikárius voltak 1867-
nok hősei, jóllehet igen különböznek egymástól.
Lehetséges-o, hogy szegény keletiek, kik hangjegy,
mérték-verés, jelentés, ajánlás és tapsoló nélkül
játszanak, legyőzhették a két világ tanult zene-
akadémiáit! Tagadhatlan. Valamint Dávid leverte
Góliáthot parittyájával, ezen kis zenekar össze-
zúzta a dijosztogatás óriási zenekarát; ágyú, ha-
rang, székesegyházi nagy harang, énekes, hang-
szeres, nagy orgona zaja csak elijesztette az igazi
zenekedvelőket, mig más folől hónapok lefolyása
alatt sem szűntek meg ezen szerény zenészek elra-
gadtatásig lelkesíteni még a legtudatlanabb zene-
kedvelőt is, valamint a legmagasabb polezon levő
zenészt. Reggoltől estig tolong a tömeg ajtajok előtt
ée soha senki sem jön ki a teremből, hogy elbűvölt
és megindult lelkében visszatérésre ne készülne.

T A R H A Z.
„ — Az ördöggel léptek tehát alkura? mint

Paganini vagy Liszt, a zongorászok ezen V. Ká-
rolya? — Semmikép; ugy játszanak mint éreznek,
és ebből áll egész mesterségök. Szeretik a zenét,
mivel egy tanitó sem unatta meg velők. Nem ját-
szanak nagy bajjal betanult zenedarabokat, de
hangjaikkal sírnak, gondolnak, álmodoznak, éne-
kelnek, mint más emberek könynyol vagy gondo-
lattal. A zene bálványuk, örömük, költészotök,
szavok, hatalmok, mindenök, ezért fejezhetik ki
oly helyesen. Ok Apolló törvényes fiai, mig más
müvészok csak igyekezőbb vagy tunyább tanítvá-
nyai. Ezen önzéstolenek, kik háládatosságból
ingyen zenélnek annak, ki bőkezűen fizethetné;
kik mesés szerződéseket visszautasítanak, mert,
mint mondják, megfagynának a külföldi nap suga-
rai alatt: ezen dalnokok inkább Ossian rémképei
lőhetnének, mint a XIX. század fiai.

„Való van ezen állításban; ők halhatatlanok.
Soha az övékhez hasonló sikert nem láttunk.
Strauss és Bilso, az osztrák, porosz, flamand és
más hadi zene, a dalárdák, melyeket annyira sze-
retünk : ezek mind nagy helyeslést nyortek, de
már rég eltűntek. A magyar koronáztatási zenekar
tébolyodásig elragad és ez igazság.

„Bach előjátéka nem ér fel Makay Pál czim-
balmával. Soha egy rögtönzés sem lőn ugy elő-
adva, soha egy sem részesült oly ihlet, oly mély
zene-érzetben. A természet ezen boldog fiai egye-
dül valósitották Meyerbeer egész élete álmait. A
félhangok névcseréléséből álló hanglejtéseket, mo-
lyek egymásba folynak mint a homokpart hullá-
mai verőfényben; és a hangarány (rhytme) rögtöni
változtatása, mely arra tör, hogy a zenét emberi
szó hatalmával felruházza, mely a logmulandóbb
érzést vagy gondolatot tetszése szorint lefesti, csak
csengése, hangja, mozdulata által. Ezen csodát
Patikárius találta fel, kinek zenészei ugy játsza-
nak, mint az emberek beszélnek, ezért érti őket
minden ember. Kossuth indulója Homer idejébe

varázsol, mikor ők adják elé. Hallani kell őket,
hogy lehessen képzelni. Patikárius örökre! (for
evor) mondja a közönség és igaza van; senki sem
érdemesebb a múzsa minden fiainak például szol-
gálni. Ez bizonyára a műtárlat legváratlanabb és
legbámulatosabb diadala; érdemes hirdetni, hogy
minden ember bebizonyíthassa.

„Zenével beszélő emberek még nem léteztek
mi korunkban."

Más lap, mikor a karnagy erőlködéseiről
beszél, ki érzést akar önteni zenészeibe és sokszor
csalódván, inkább zsarnokukká válik, mint vezető-
jökké, ekként szól a magyarokról:

„Van eszmeképi zenekar, vezotő nélküli: a
világtárlat egy külső terme mélyébon 12 ember,
kiknek fekete haja és fekete szemei ázsiai erede-
töket hirdetik, képezi e zenekart. Első megpillan-
tásuk megzavarja európai szokásainkat, hogy azon
komoly képek csak akkor hagyják el mozdulatlan-
ságukat, mikor ajkaik mosolyra vonulnak.

„Mi meglepő ezen zenészek állásaiban az,
hogy változatosságuk és szabadságuk is elősogiti
az öszhangot. Még egy húzást sem tett nyiretyű-
jök, és már tudja a hallgató, hogy oly emborek
előtt van, kikben a zene megtestesült. Mily különb-
ség van köztök és párisi zenekaraink közt. Nálunk
mindenik zenész más-más jeleit adja egykedvüsé-
génok, keleti zenészeink nyugalomban is összhan-
got képeznek, egy eszme lelkesíti őket, irigység,
tudatlanság távol van tőlök, önzésről semmit sem
tudnak ők, kik közül mindenik oly hatalmas egyé-
niséget képvisel. Ök a zenét szeretik, szabad haj-
lamuk húsz évvel ezelőtt a kard (?), most a hang-
szernek áldozott. Kend és igazi szabadsággal
szemben mit tehetne a karnagy és pálezája ?

„Meglepő fordulat, helyes hang, lelkesedés,
csengő előadás, mindennel birnak."

i

Irodalom és művészet.
44: (Az 1867-ki világtárlatról) De Gerandoné

által irt könyvnek első kötete jelent meg Parisban.
Magyarországi bizományos Pfeifer Ferdinánd.
Ara az első kötetnek (539 oldal, képekkel) 2 frt.

** (Dr. Argenti Döme) hasonszenvi munkájá-
nak hatodik kiadását hirdeti Grill Károly könyv-
kereskedése. E munkát jól ismeri a magyar közön-
ség legnagyobb része; s igy elég lesz annyit emlí-
tenünk meg,hogy a jelen kiadás is újra átdolgozva,
tetemesen bővitve jelenik meg. A 70 ivre terjedő
munka ára: hat forint o. é.

** (Debreczenben megjelent) „A magyar al-
kotmány története." Iskolai kézikönyvül irta La-
dányi Gedeon, a debreczeni főiskola tanára.Máso-
dik egészen újra dolgozott kiadás. H-dik füzet.
Kiadja Telegdi Lajos. Ára 1 frt. 60 kr.

4£ (»A kisdedóvodák mint az emberszeretet
hajlékai/1) Ezen czim alatt jelent meg Szász Do-
mokos, kolozsvári ref. papnak egyik kolozsvári
kisdedóvoda megnyitásán mondott beszéde. Mé-
lyen gondolkozó, szabatosan iró férfi akármely
tárgyról érdekesen beszélhet; s hogy a kisdedóvás
nem háladatlan tárgy, mutatja Szász Domokosnak
eme beszéde. A füzet ára 20kr; egész jövedolme a
felállított kisdedóvodáé.

** (Karlovszky M. Ida) „Egy munkácsi rab
története" czimü regényes korrajza két kötetben
megjelent; ára 2 frt.

= (Szakközlönyök.) Megjelentek: I. „Termé-
szettudományi Közlöny." A természettud, társulat
havi folyóirata. 2-ik (februári) füzet; tartalma a
következő : A csillagok élete, Berecz Antaltól. A
mesterséges termékenyítés, Dapsy Lászlótól. Kár-
páti képek, dr. Szontágh Miklóstól. Sóoldatok cse-
rebomlásáról. Közli P. Gy. Geológiai kert, javaslat
Greguss Gyulától. E nagyobb czikkoket érde-
kes „apróbb közlemények" követik. A füzet vé-
gén a társulat üléseiről jegyzőkönyvi kivona-
tok s titkári jelentés van. — E folyóirat egész
évi folyamának ára nem tagok részére 5 ft. A tár-
sulat tagjai tagdíj fejében kapják. (Buda-pesten
lakó tag évdija 5 ft, a vidékié pedig 3 ft.) — II.
„Erdészeti Lapok," az országos erdészeti- egylet
közlönye, 1869-ki évfolyam 1-ső füzete. Tartal-
mából fölemiitjük „Korpona város erdeinek loi-
rása," „Nézetek a juh legelőről," „Gyümölcsfa-
tenyészfés az erdőben-," „A selmeczi csőtörtmérő"
stb. gyakorlati irányú czikkeket. Előfizetési- ár
egész évre 5 ft. — III. „Borászati Füzetek", szerk.
Somssich Pál és dr. Entz F. 2-ik füzet. Nyolcz
nagyobb és számos kisebb közleménynyel. Ara egész
évre 3 Ft. —Mindhárom derék szakfolyóiratot ujo-
lag ajánljuk az illető közönség figyelmébe.

•tt (A „Századok") III. évfolyamának I. fü-
zete következő érdekes tartalommal jelent meg: A
bujdosók támadása 1672-ben, Pauler Gyulától. A
veteristák, Knauz Nándortól. Könyvismertetések,
bírálatok. Tárcza, változatos és élénk tartalommal.

4+ (Csernátony lapja) márczius .elsején fog
megjelenni „Ellenőr" czim alatt. Kisebb alakú
napilap lösz. Érdekesnek véljük megjegyezni, hogy
Kéthi Lajos január közepe óta áiT alkudozásban
•igyik kiadóhivatallal; és tervezett lapjának ő is
„Ellenőf" czimet szánt. Véletlen összetalálkozás.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tud. akadémiában) f. hó 8-kán

a math. és term.-tudomáiiyi osztály tartott ülést.
Az elnök, b. Eötvös József, kötelességének tartja
az ülés kezdetén megnyugtatni az akadémiát az
iránt, hogy a legközelebb kitört tűzvész nem ha-
nyagság vagy mulasztások következtében, hanem,
daczára a legóvatosabb intézkedéseknek, szeren-
csétlen véletlenségből történt. Az elnökség egy
mérnököt bizott meg kezdettől fogva az épület
fölötti felügyelettel, s épen a tűzvész megelőzhe-
tése végett vízvezetékkel hálóztatta bo az egész
padlást; azonban a kútból föl vezető csövek, me-
lyek az égéstől messze esvén, még a tűz után is
folyvást be voltak fagyva, o szerencsétlenségnél
nem voltak használhatók. Egyébiránt jövőben, a
mennyire lehet, még nagyobb óvatosságot fog az
igazgatóság kifejteni. — A szakülés első tárgyát
Batizfalvy Sámuel levelező tag székfoglaló érte-
kezése képezé, melynek czime: ,,A'testegyenészet
(orthopoedia) ujabb haladása s tudományos állása
napjainkban, három kiválóbb keresettel fölvilágo-
sítva." — Második felolvasó Szabó József volt,
bemutatva a mathomatikai- és természettudományi

osztályértokezlet legutóbbi jegyzőkönyvét. Ez tu-
datja, Kogy Ballassa János emlékbeszédének meg-
tartásával Jendrassik tanárt bizta meg az osztály.

** (A Kisfaludy-társaságnak) febr. 5-kére,
mint Kisfaludy Károly születésnapjára kitűzött
közgyűlése az akadémia-palotai égés miatt elnö-
kileg elhalasztatott, február 14-kére. E napon d.
e. 10 órakör tartatik az akadémia nagy-díszter-
mében. A már előbb megállapított tárgysorozat a
következő: 1. Elnöki megnyitó, Toldy Feroncz
alelnöktől. 2. Titkári jelentés a társaság lefolyt
évi működéséről. 3. Emlékbeszéd Tompa Mihály
fölött, Lévay Józseftől. 4. Öreg karszék, költe-
mény Ssász Károlytól. 5. Zrínyi Ilona, élet és
jellemrajz, Horváth Mihálytól. 6. Jelentés a múlt
évi pályázatokról. 7. A gavallér-politikusok, pá-
lyanyertes szatíra, felolvassa Szigeti József. 8. A
jutalmat és dicséretet nyert pályamüvek jeligéi
s leveleinek felbontása. 9. Elnöki zárszó.

— (A m. kir. természettudományi társulat)
január 20-ki közgyűlésén elhatározta, hogy a ren-
des tagok választása ezentúl nem az évi közgyülé-

I seken,' hanem a havi választmányi üléseken fog
történni. Ezen értesítés kapcsában van szerencsém
a társulat tisztelt tagjait fölkérni, hogy a belépésre
készeknek nyilatkozó ajánltjaik nevét, polgári ál-
lását, lakhelyét vagy egyenest a titkárral, vagy
a választmány valamelyik tagjával szíveskedjenek
közölni. — Buda (műegyetem) 1869. február 6-án.
— Szily Kálmán titkár.

= (A magyar földhitelintézet) közzétette zár-
számadását 1868-ról, s ez örvendetes képét mu-
tatja ezen legsajátabb intézetünk állásának. A
záloglevelek forgalma 20.846,700 frtra rug, a jö-
vedék jegyeké 417,700 ft, a pénztári utalványoké
1.044,900 frtra. A biztositási és tartalékalap
2.785,553 frt; az összes vagyonmérleg 25.948,181
frtnyi nagy összeget mutat. A tiszta üzleteredmény
az intézet keletkezésétől 1868. decz. 31-ig tesz
301,570 frtot.

** (A nemzeti kaszinó választmánya) 1869-
ben a következő: igazgatók: Károlyi György gr.,
Szapáry Antal gr., WenkheimB. b. Választmányi
tagok: Almásy György gr., Almásy Pál, Andrássy
xlladár gr., Andrássy Gyula gr,, Beniczky Fe-
rencz, Beniczky Ödön, Csáky László gr., Deák
Ferencz, Dessewffy Aurél gr., Éber Nándor, Eöt-
vös József b., Festetics Gyula gr., Festetics Pál
gr., Földváry Albert, Hajós József, Havas Ignácz,
Huszár Ferencz, Károlyi Gyula gr., Károlyi István
gr., Keglevich Béla gr., Laczkovics József, Led-
niczky Mihály, Liptay Béla b., Lónyay Menyhért,
Majthényi László b. id., Mikes János gr., Németh
Lajos, Pfeffer János, Podmaniczky Frigyes b.,
Pompéry János, Révay Simon b., Somssich Pál,
Szápáry Gyula gr., Széchenyi Béla gr., Széchenyi
Ödön gr., Széchenyi Gyula gr., Széher Mihály,
Szentiványi Károly, Szitányi Bernát, Sztárai János
gr., Teleki Domokos gr. id., Tisza Kálmán, Tisza
Lajos, Tomcsányi József, Urházy György, Wincze
Miklós, Zichy Pál Ferencz' gr., Zichy Manó gr.,
Zichy Miklós gr. ifj., Zsivora György. Póttagok:
Blaskovich Miklós, Gorove István, Hollán Ernő,
Odescalchi Gyula herczeg, Széchenyi Pál gr.,
Zichy Victor gróf.

** (A budai kaszinó elnökévé) néhány szava-
zat többséggel Tanárky Gedeon választatott meg
Berde Mózsa ellenében.

Egyliáz és iskola.
±t (Négy föur :) gr. Apponyi György, gr.

Cziráky János, gr. Károlyi István és b. Wenck-
heim László a „Magyar Államban" közlött nyilt fel-
hivást intéznek sz. István birodalmának katholikus
fiaihoz és leányaihoz, adakozásra buzditván egy
ékes püspöki mellkereszt megszerzése'végett, hogy
azzal IX. Pius pápát f. év apr. 10-én, mint áldo-
zársága 50 éves jubileumán megtiszteljék. A ke-
reszt mar meg van rendelve, s ha a szükségesnél
több pénz gyűlne be, az Pétorfillérként fog átszol-
gáltatni. Nincs kiirva, de önkényt következik,
hogyha másnemű adakozás nem gyűlne, a már
megrendelt keresztet a fenntisztolt négy buzgó főúr
saját költségén fogja kiváltani. Ahoz aztán senki-
nek sem loszszólnivalója; logföllebb a hazainépne-
velésügyben támad remény, hogy részére is jut leg-
alább annyi ez áldozatkész főurak részéről, a mony-
nyit egy csillogó kereszt készíttetésére forditnak.

4+ (Néptanítók segélyezésére) 73,680 frtot
osztott ki az oktatásügyi miniszter 1818 tanitó kö-
zött, 60—8<) és 100 forintjával. E segélyezés azon

150,000 forintból történt, a mely összeget „népis-
kolák segélyezése" czim alatt 1868-ra szavazott
meg az országgyűlés. A többi rész oskolák felsze-
relésére fordittatott.

** (A földmivelés-, ipar- és kereskedelem ügyi
minisztérium) a fennálló, vagy még felállítandó
gazdasági felsőbb tanintézeteknek jól készült taná-
rokkal leendő elláttatása tekintetéből e folyó év-
ben kitűnő előmeneteli! s erkölcsileg is feddhetlen
jellemü oly két ifjat kíván külföldi egyetemekre
tovább-képoztetés tekintetéből kiküldeni, kik a
tanárságra hivatással birván, e pályán eddig tett
tanulmányaikat tökélesbiteni készek, — a minisz-
térium által egy évi künn időzés tartamára 800 o.
é. ft évi segélylyel láttatván el. Egyike a segély-
zendőknek a vegyészeti, másika az állatgyógyá-
szati szakkal foglalkozók közül fog választatni.
Felhivatnak ennélfogva mindazok, kik az érdek-
lett államsegélyt elnyerni óhajtják, hogy tanul-
mányi s erkölcsi bizonyítványokkal kellően fel-
szerelt folyamodványaikat az alólirt minisztérium-
hoz f. é. marcz. l-ig nyujtsákbe. Megjogyoztetvén,
hogy hason irányú, már eddig a minisztériumhoz
benyújtott folyamodások — amennyiben szabály-
szerüleg felszerelvék —• e pályázatnál figyelembe
fognak vétetni.

** (A pesti ref. gymnasiumban) és az elemi
iskolában az 1868 —9-ki iskolai évben az első fél-
évi vizsgák tartatnak febr. 17, 18., 19. és 20-ik
napján. Az érettségre menondők előleges vizsgája
lesz febr. 18-án d. u. 2—5-ig; magántanulók vizs-
gája pedig az I.—VII. osztályokból fobr. 19-én
d. u. 2—5-ig. Febr. 20-án d. u. 2 órakor és 2 1-én
d. o. és d. u. érettségi Írásbeli vizsga. Febr. 22-én
pedig a d. e. és d. u. órákon a szóbeli érettségi
vizsga tartatik meg. Kelt Pcston, 1869. febr. 2-án.
— Áz igazgatóság.

** (Pályázat.) A losonczi ref. középgymna-
siumbán az I. és III . osztályok eddig helyette-
sítve pótolt tanszékei a jövő 1869/-0 iskolai évre
betöltetvén, — ezen 600—600 osztr. ért. forint
fizetéssel elláto'.t tanári állomásokra pályázat nyit-
tátik. Tanterv szerint az Löszt, tanára az I. és II.,
a III. oszt. tanára a III . és IV. osztályokban a
reál tanokat, — a II. és IV. oszt. tanárai viszont
az I. és III . osztályokban is a humán tanokat fog-
ván tanítani, pályázóktól megkivántatik, miszerint
a betöltendő osztályokban előforduló — különösen
reál tanokra nézve, elméleti és gyakorlati tanári
képességöket, — ezenkívül az I. osztály tanárául
ajánlkozó, — minthogy ez állomással a rajz-tani-
tás is kapcsolva lészen, a rajztanitási képességet
— mi a másik állomásnál is a pályázó előnyére
szolgál, — igazolják. — A pályázat határideje f.
1869. év aprillió 10-ki napjáig tűzetik ki, s a vá-
lasztás eredménye f. év május l-ig a pályázókkal
közöltetik. Felhivatnak tehát a pályázni kívánók,
miszerint bizonyítványaikkal tökéletesen felszerelt
folyamodványaikat — ezen határidőben a losonczi
reform, egyház tanácsához terjeszszék be. Losoncz
1869. január 31. — Szilassy Ferencz gondnok.

Mi újság?
— (Pákh Albert síremléke ügyében.) E napok-

ban (febr. 10-én) volt lapunk egykori szerkesztője,
Pákh Albert halálának második évfordulója. Mi-
után az elhunytnak jeles művészünk Izsó által
készített gyönyörű mellszobra már a nemzeti mú-
zeum szobor-termét ékesíti, óhajtottuk volna s re-
méltük is, hogy ez évfordulati napon magát a sir-
emléket is fölállíthassuk a néhainak a kerepos-uti
temetőben nyugvó porai fölé. A román stylü sír-
emlék tervének eszméjét dr. Schmidt Frigyes, a
vajda-hunyadi vár helyreállításával is megbízott
híres épitész adta, részletes kivitelét pedig szintén
jeles épitész hazánkfiára Schultz Ferenczre bizta.
Ez utóbbi a részletekkel _ még nem készülhetett el
gészen; most azonban kilátásunk van az egésznek

bevégeztéről rövid időn értesíthetni olvasóinkat,
kiknek kegyeletos áltozatkészsége hozta s hozza
létre mind a már kész mellszobrot, mind a még
készülő siremléket.

** (Az országgyűlés összehívása felöl) mind
ürűbben beszélnek és összohivais napul apr. 18-at

emlegetik.
** (Zágráb városa) képviselete Andrássy mi-

niszterelnököt, Deák Ferenczet és b. Gablonczct
diszpoi^árrá választotta.

** (Király Ö Felsége) Vettcr, honvédtábor-
nokot f. hó 7-én magán-kihallgatáson fogadta.

••I



94

I

-)-[- (Karagyorgycvicsherczeg és vádlott társai)
pőrének nyilvános tárgyalása f. hó 8-ika óta foly.
A közönség nagy érdekeltséggel kiséri. A Polit.
Újdonságokban ösmertetni fogjuk e nevezetes tár-
gyalást. ,

** (Knragyorgyevics Péter) herezog, a vizsgá-
lat alatt levő herczeg Karagyorgyovis Sándor fia,
kinek ügye most foly a bünfenyitő törvényszék

őtt, Parisból Pestre érkezett.
** (Arad városa) 1849. febr. 8-án megtámad-

tván, megmaradását csak a honvédek vitézségé-
nek köszönlieté. Ez emlékezetes nap 20-ik évfor-
dulóját ünneĵ lé a város febr. 8-án, s az ünnepélyt-
az agg Boczkó Dániel megjolonéso e városban csak
emelte, ki mint kormánybiztos a megmentésnek
főrészcse volt. E város ünnepies szint öltött. A
honvéd-egylet, tüzoltókar és daíegylet testületilog
zászjpik alatt a főtéren összegyűlve egyesültek,
kikhez ezéhek és számtalan egyesek csatlakozva, a
monet a tűzoltók zenekarával élén, 9 óra után szép
rendben a helybeli sírkertbe indult. Itt, miután a
dalárda a Szózat első versszakát elénekelte, a ká-
polnában isteni tisztelet tartatott. Isteni tisztelet
végeztével a honvédok sírjához vonult'a menet,
hol a sir boszonteléso — és egy gyönyörű halotti
éneknek a dajárda által lett eléneklése után "Vass
István, a honvédegylet alelnöke tartott alkalmi
beszédet. Ezután az agg Boczkó Dániel, febr.
8-kának egyik hőse, — ki c napra 80 éve daczára,
Arad kérésére megjelent, — lépett a sirdombra.
Megható volt látni a tisztes öreget, kinek fürtjei
már az ezüstből arany szinbe mennek át, midőn
reszkoteg hangon nyilvánitá, hogy ő királyunk
azon mondatában: „Csak boldog népnek lehet bol-
dog uralkodója" Magyarországnak szebb és boldo-
gabb jövőjét látja; azért a haza és király iránti
táutorithatlan hűségre és ragaszkodásra int. Végre
Arad polgárait megáldván, beszédét azzal végzé:
„Éljen a haza!"; mit ezer meg ezor „éljen" visz-
hangozott. Innon Vass István felhívása folytán a
szomszéd gör. kath. temetőbe, hol a február 8-kán
1849-ben elesett szerbok vannak eltemetve, indult
a monot s itt el<^zqr főt. Potrovics Tivadar szerb
lelkész tartott beszédet szerb nyelven, azután pedig
Vass István, kiemelvén beszédében, hogy e nap
legyen az engesztelődés napja; felejtsük el a multak
keserveit s testvérileg egyetértve igyekezzünk a

aza boldogitására. Ezzel az ünnepély befejeztet-
vén, a menet azon rendbon, a mint jött, haza
távozott.

** (A pesti egyetemből) már többen beléptek
a hadseregbe mint önkéntesek; összesen körülbelül
60-an lesznek.

** (A nagyváradi) jogakadémia több hall-
atája, használni akarja azon kodvezményt, mely

szerint, ha mint önkénytosek belépnek a hadse-
regbe, tanulmányaikat folytathatják. A Nagyvá-
radon állomásozó vadász-zászlóalj parancsnoka
kijelentette, hogy ha a vadászokhoz legalább tizen-
öten jolenkeznek, számukra kadet-iskolát fog ala-
kítani, s egy év múlva mint tisztek osztathatnak
a honvédségbe.

** (A bécsi burgszínházban) múlt héton az
„Elátkozott hcrczeg"-et adták. A számos közön-
ség nem csekély meglepetésére király ő Felsége
Rudolf koronahercaeggel és Gizela főherczegnővel
jelent meg az udvari páholyban. A királyi gyer-
mekek oz alkalommal voltak eWször színházban, s
a közönség élénk örömet érzett azon vidámság és
meglepő benyomás fölött, melyet a vig darab a
gyermekekre gyakorolt , kiket ezenkívül még
Schöne drasticus játéka különösen mulattatott. —
Gizella főherczegnő szombaton a ávirdai hivatalt
akarta meglátogatni, szándékában azonban roszullét
által megakadályoztatott. A főherezognő ugyanis
természettani tanulmányaiban már a távíróig jutott,
s az elméleti tanitásba a gyakorlati előadás fog
kapcsoltatni.

** (Moustier marquis) hosszabb betegeskedés
után f. hó 5-én Parisban meghalt. Francziországot
felváltva majd Boriinben, majd Bécsbon, majd

Konstantinápolyban képviselte, mig végre 1866-
ban külügyminiszterré lett; mely utóbbi hivatalá-
ban 186á. deczemberébeu Lavalette marquis által
váltatott fel. Arczképe és életrajza közölve volt
lapunkban 1866-ban, mikor Francziaország kül-
ügyminiszterévé neveztetett ki. *

~^\L (Dézsen) f. hó 8-án két fáklyás zene volt
egyszerre.'A baloldaliak szervezkedő gyűlést tar-
tottak; azt illette az egyik. A jobboldal ezzel szem-

I ben megtisztelte volt képviselőjét Betegh kelement
és névnapja alkalmából Gajzágó Salamont. Azt
irják, hogy nem verekedtek össze.

** (Az akadémia égéséről) Thaisz kapitány
hivatalos jelentést tett a hatóságnál. E jelentésből
kitűnik, hogy a vizipuskák elmaradásának oka
volt, hogy a városházi toronyőr későn jelezte a
tüzet. Az első vizipuska a Lipótvárosból, a második
a Terézvárosból, a harmadik a budai Grans-féle
gyártelepről jött Az udvaron csak a két első dol-
gozhatott s a többi kiszorult az utczára. A tüz
valódi okát kipuhatolni nem sikerült. Annyi bizo-
nyos, hogy megbocsáthatlan könnyelműségből
eredett.

** (A farsang utolsó napjaiban) leglátogatot-
tabb bái volt Pesten a redoutban vasárnap este tar
tott u.n. „bolondokbálja"; oly zsúfolva volt a nagy-
szerű terem, hogy alig lehetett mozogni benne.
Sokféle bolondságot véghez vittek "a rendezők ez
este. A. mint belépett az ember, már a lépcsőn
nyaka közé szakadt a hó, apró papírdarabokban.
A teremben magában valami eleetrikűs nap ron-
totta a türelmes publikum szemét. Jöttök azután
mindeuféle akrobaták; chorus is volt, mely annyi-
felé húzta a nótát, a hány torok működött benne.
Papiros kakasokba bujtatott gyerekek kukorékol-.
tak, sípoltak, doboltak.' Bolond újság is jelent meg
a „Dudatopsi gőzlöny" és „Pestor Leid-' cziminel.

** (Vaucluseben) egy fiatal leány csábitóját,
agyonlőtte, miután az utóbbi az igért házasságot
megtagadta, bár a leány már áldott állapotban
volt, A leány törvényszék elé került, s védelmére
csupán azt hozta fel, hogy olrablott becsületeért
akart boszut állani. Az esküdtszék a birák kérdé-
seire ,,nem"-mel felolt, s a vádlottat felmentette.

— (Halálozás.) Gróf Festetich Albert János
meghalt febr. 10-én, 83 éves korában.

** (Nép vérbirósága.) A temesvári börtönből
jan. 29-én 3 fegyencz szökött ki, s ezek közül ogy
gyujtogató Gyirok községbe menvén, ogy rokona
el akarta fogatni. A fegyencz ellenállt, s a bottal,
vasvillával, s ogyéb hasonló fegyverekkel ellátott
nép agyonverte.

** (Gyilkosság.) Gulács községében c napok-
ban egy Ballá nevü kondás összeveszvén "bojtárjá-
val, ennek fejébe baltáját oly erővel vágta bele,
hogy azonnal szörnyet halt. A kondás a véres tett
után azonnal kereket oldott s daczára annak, hogy
Gulács községbon, a szomszéd m.-papi községben
csendbiztosok laknak, nem sikerült kézrekeriteni.
H. J. alispán, kínok a tettes kondása volt, 300 frt
jutalmat tűzött annak, a ki kézre keriti. Az illető-
nek már nem első tette a vérengzés; több izben
volt ilyesmiért fenyitve. Mint mondják, feleségének
vállát is baltával vágta el.

** (Több erdélyi román) egy memorandumot
nyújtott át még múlt évi deczember 30-án Boust
grófnak, mint „államkanczellárnak," az erdélyi
románok állapotáról. Beust gróf ismételve köszö-
netét fejezte ki a fölvilágositásért e tárgyról, de
kijelentette, hogy a panaszoknak, melyek a romá-
nok ollen intéztetnek, nem Bécsben van székhe-
lyük, hanoin Peston át érkeznek, miért is ő nem
Ítélheti meg teljeson ezek mibenlétét.

** (Magas életkor.) Kecskeméten közelebb
hunyt el özv. Klingert Antalné; élt 105 évet, ha-
gyott maga után 67 unokát és dédunokát.

— (Milesz Béla) úrtól, Kazinczy fogsági nap-
lója közlőjétől nyilatkozatot vettünk, miszerint a
nevezett közleményhoz múlt számunkban tett jegy-
zetbon hibásan (s tudta nélkül) volt ref. lelkésznek
nevezve, ref. tanitó helyett.

Nemzeti színház.
•

Péntek, febr. 5. „A csalódások."' Vigj. 5 felv. Irta Kis-
faludy Károly.

Szombat, febr. 6. „Dinorah." Opera 3 felv. Zenéjét.
szerz. Meyorbecr.

Vasárnap, febr. 7. „Üldözött honvéd." Szinmü 4 felv.
Irta Szigligeti.

Hétfő, febr. <S. ,,A szép molnár nö."- Vigj. 1 felv. írták
Mellesville és Dumanoir. Ford. Somolki.— És „A miniszter-
elnök bálja." Vigj- 1 felv. Irta N. N .

Kedd, febr. 9. „A boldogsáj első napja.'' Vig opera 3
felv. Zenéjét szerz. Auber.

Szerda, febr. 10. „4 völgy Wioma.tl Dráma 5 felv.
Barriére után francaidból ford. Feleki Miklós.

Csütörtök, febr. 11. „Lohengrin.1' Opera 3 felv. Szőve'
gúí és zenéjét szerz. Wagner Ilichárd.

Szerkesztői mondanivaló.
,— Put. B—i A. Az ujabbat nem közölhetjük. A bas-

tiai liget valóban megérdemlené a szükséges simitást s egy
kis összevonást, akkor közölhető is volna.

— Post. A haldokló király — még sem közölhető.
— Dézs. P. F. Az arczkép megjött; alkalmilag föl

fogjuk használni. Egyszer már lett volna reá szükségünk,
akkor kerestük is, de neia, volt található. Köszönjük.

— Berlin. I. G-y. Igen sajnáljuk, hogy a kívánatnak
eleget nem tehetünk; de a szerkesztőség esak rendes mun-
katársai számára rendelkezhetik, meghatározott számú pél-
dányokkal.

" — D.-Földvár. H. L. Az utóbbit már fölhasználtuk.
Az előbbi küldemény is, mellékleteivel együtt, hiány nélkül
megérkezett.

— Kassa. O. Gy. A kivánt czélnak társlapunk, a Pol.
Ujd. felel meg. — A „Néptanítók Lapja'" ezimü közlönyt a
kultuszminisztérium adja ki.

— Bakony. K . . . . Szives tudósításait jövőre is elvár-
juk. A küldött okmány inkább napilapokban foglalhatna
helyet; ilyesmi egész terjedelemben közlésére nem rendel-
kezhetünk elegendő térrel.

— A Vasárnapi Ujsás; múlt 1858-diki évfolyamából
a következő számok: 14. 18. 2;!. 31. 32. 35. 36. 38. 40. 41

SAKKJATÉK.
481-dik sz. f. — Hein R.-töl

(Magdeburgban.)
Sötét.

a b c d e f g h

Világos.
Világos indul s a 9-dik lépésre mattot mond.

A 476-dik számú feladvány megfejtése.
(Szirmay Jánostól, f 1868.)

Világos. Sötét. Világos. a ) Sötét.
1. Fa2—e6f f7—e6: 1 Kd7—e6.
2. f6—f7 tetsz. sz. 2. Ba8—a7 tetsz. sz.
3. f7—f8 Huszár matt. 3- Ba7—e7 matt.

Helyesen fejtették meg: Veszprémben:Fülöp József.
— Harasztiban: gr. Festetics Bennó. — Karczagon : Kacsó
Lajos.— Miskolazon: Czenthe József. — Csákváron: Kling
Iván. — Jászkiséren: Galambos István. — Petécsén: Rády
György. — Oelsén: Glesinger Zsig. — A pesti sakk-kör.

Rövid értesítés. Harasztiban. Gr. F. B. A kérdezett
lakása Nasry-Szombatban van.

Hónapi-és
hetinap

14
15
16
17
19
19
20

-
Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt
Pént.
Szóm.

Katholikus és

H
protestáns

naptár

Február
C 1 Báliét
Fauszt, Jovit.
Julianna
Donát Kánt. f
Simon, Flávián
Jéz. tövisk. 3) +
Eleuther pk. f

€ 1 Invocit
Fausztin
Juli
Theodul
Concordia
Mansvét
Eukário

E T I - N *
Görög-orosz

naptár

Február(ő)
ÍEKriszt.bem
3 Simon Auna
4 Izidor
5 Agatha
6 Bukol pápa
7 Partén püsp.
8 Tivadar

Hold változásai. © Első negyed

.PTÁR.
Izraeliták

naptára

Adar R.
3 Izruh
4 Izrael
5 Izsák
6 [hal. m.
7 Böjt Móz
8 Eső-ünn.
9 §. Zahor

N
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39fj
82fi
328
328
329
330
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TARTALOM.
Martinovics és Szentmarjay (két arczkép.) — A Marti-

\ novics-pör 1795-ben (vége.) —A Martinovics-port illető egy-
í korú hirlapi közlemények. — A melboarni íávcső (képpel.)
j — A zborói kastély (képpel.) A forradalom végnapjaiból.
| — Aranyásók Szibériában. — Kazinczy Ferenez naplója bu-
I dai fogságában (folytatás.) — Egyveleg. Tárház: Franezia
' itélet a magyar zenéről. — Irodalom és művészet. — Közin-
j tézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Mi újság? —
| Nemzeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjá-
i ték. — Heti-naptár.

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-uteza 21. sz.)

HIRDETÉSE

Lótnlajdonosok s gazdászok számára.
Hangok a Kwizda-féle állatgyógyászati készítmények felett.

Becses lapjában joggal tétetvén említés azon lényeges előnyökről, melyek az
uralgó marhavész alatt hírneves korneuburgi marhapor használata által elérethe-
tők. Azon nagyszerű áldozatok, melveket a jelen marhavész az ország több vidékein
kivánt, bizonyára minden mezeigazdá kötelességül tüzendi ki magána'<, hogy ily
csapásoktól a lehetőségik biztonságba helyezze, ennélfogva kötelességemnek tartom
észleleteim által merített tapasztalataimat közhírré tenni, hogy azon vidékeken, hol a
marhavész tartama alatt a korneubnrgi marhapor rendszeresen használtatott, ott
a marhavész nem került kitörésre. Ezen óvszer különösen 1856-ban bizonyult be
jónak Oberauler földbirtokos istállójában St. Ruprechtben Villach mellett, kinek
szomszéd gazdaságai jelentékeny veszteséget szenvedtek, miközben saját marhaállása
minden veszélytől ment maradt, melyet mint valósággal megtörtént dolgot nemcsak
Oberauler. hanem az ottani elöljáró Schöfi'mann ur kész bebizonyítani.

Villach. Tisztelettel Fürst M.
Ön cs. kir. szab. üditő-nedvének ismételt használata csalhatatlan hathatósága

oly mértékben meggyőzött, hoj
jön nekem ismét stb.

Gyógy.

;y azt minden alkalommal használatba veszem, küld-

Gróf Kun István.
Császári királyi engedményezett

korneuburgi marhapor
lovak, szarv-asmarhák és juhok számára.

1 nagy csomag ára 84 kr., egy kisebb csomagé 42 kr. o. é. ,

Üditönedv lovak számára.
Hvvizda Ferenez Jánostól Konienlmrgban,

kizárólag szabad, ő cs. és kir. felsége I. Ferenez József által.
1 üveg ára 1 ft. 40 kr.

LÓ-patakenÖCS, kérges, törékeny paták s kisebbszertt üre-
ges pataoldalak ellen.

Egy szelencze ára 1 ft. 50 krajezár.

PataSUgárpor, a patasugár-rothaüása ellen lovaknál.
1 üveg ára 70,krajczár.

Kutya-lapdacsok
kutyabetegségek (Staupe) ellen, görcs, vidatáncz, nehézkór, csúz- s a

kutyák közönséges betegségei ellen.
Biztos óvszer az ebdüh ellen. — Egy skatulya ára 80 kr.

Gyógypor házi szárnyasállatok számára,
a ludak, kacsák, tyúkok, gyöngytyúkok és pávák hullása s közönséges

betegségei stb. ollen.
Egy csomag ára 50 kr.

Valódi minőségben kapható Pesten: TÖItOK József gyógyszerész
urnái, király-uteza 7. sz. a.; Thalmayer A. és Társa; Halbauer testvérek; Glatz
J. és Frühwirth, Rakodczay A. Kndán: az udvari gyógyszertárban. — Magyar-
országon majd minden város és mezővárosban van rakhely, mi koronkint a legolva-
sottabb lapokban köztudomásra hozatik. 404 (1)

Í~fc*7-A^2 • Hogy a t. ez. közönséget a hamisitványok megvételétől megóv-
^•^ * WCT • juk, ezennel tudatjuk, hogy csak azon csomagok és üvegek a

valódiak, melyek a korneubnrgi kerületi gyógyszertár pecsétjét hordják magukon.

5 font jóféle s tisztaizlésü

kávé csak 2 ft. 80 kr.
á f o n t

Portorico-kávé .
Arany-Java-kávé
Laguayra-kávé •

3 ft. 40 kr.
3
4

80
Plant-Ceylon-kávé. . 4 „ 20
Cuba-kávé egész finom 4 „ 40 „
Gyöngy-kávé egész fin. 4 „ 50 „

továbbá:

Czukor, brasiliai-rhuui, egy pint 1 ft., legfinomabb jamaikai-rhum,
Pecco-virág- és Souchong-thea, sardinák, mustár és sajt-félék a

legjutányosb áron kaphatók Pesten,

Banhofer és Jármay-nál,
' a két szerecsen- és Laudon-utcza szögletén, 11-dik szám alatt.
9tP Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy utánvét mellett a leg-

gyorsabban eszközöltetnek. ' 884 (3 12)
p A t , ez. vidéki közönségnek! Üzletünk könnyebb feltalá-

lása tekintetéből szolgáljon tájékozásul az itt lenyomott tájrajz,
mely a lánczhidtól veszi kiindulási pontját!

Folyvást előfizethetni
a következő aiábbjegyzett hírlapokra:

(január 1-töl kezdve teljesszámu. példányokkal szolgálhatunk.)

Előfizetési feltételek:
Vasárnapi Újság küion félévre 3 ft. - kr.
Tarka Világ és Képes Regélő félévre . . 3 „ - „

» n » n n * évnegyedre . 1 „ 50 „
GaZdáSZatí KÖZlÖny (eddig Falusi Gazda) félévre 3 „ — „

» n » » „ évnegy. 1 „ 5 0 „
H o n v é d k a t o n a i h e t i l a p félévre . * . . . .

» n j) évnegyedre . . ,
Nép ZáSZÍÓja félévre .
J o g t u d o m á n y i K ö z l ö n y félévre . ' . . : .

„ „ évnegyedre . . .

Izraelita Közlöny félévre
A Politikai üjdonságok-ra küiön
február 1-sötöl kezdve előfizethetni 5
hóra (febr.—június) 2 „ 10 „

A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.
Ifeckenast Gusztáv hírlapkiadó-hivatala

3
1
2
6
3
3

50
—
—
—
—

n

?>
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(2-4) (Pest, egyetem-uteza 4-dik sz. a.)

A legnagyobb vászonruha-raktárban
váczi-uteza

„YPSILANTI"-hoz Pesten
kaphatók a legolcsóbb árakon a legnagyobb választékban, mindennemű

kész fehérnemüek, wrak, hölgyek és gyermekek számára.
úgymint:

20,000 darabnál több férfi-ingek, rnmburgi, hollandi vagy irlandi vászonból da-
rabja 2 ft. 50 kr., 9 ft., 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 ft., 6 ft.
50 kr., 7 ft-., 8 ft., 10 ft., 12 ft.

10,000 darabnál több SÍÍIUS férfi-ingek lOgO különböző mintában 1 ft. 50 kr., 1 ft. 80
kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft,

Fehér madapolan férfi-ingek 1 ft. 50 kr., 1 ft. 75 kr., 2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft.
50 kr., 4 ft.

Férfi-gatyák vászonból, magyar, félmagyar vagy franezia mintára 1 ft. 75 kr., 2 ft.
2 ft. 25 kr., 2 ft. 60 kr., 3 ft,

Nöi ingek vászonból, simák 2 ft, 25 kr., 2 ft. 50 kr., 3 ft., 8 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft. hímezve
3 ft., 8 ft. 50 kr., 4 ft., 5 ft., 6 ft., 8 ft., 9 ft., schweiezi és franezia mellmustrával
4 ft., 4 ft. 60 kr., 5 ft. 6 ft, 7 ft., 8 ft., 10 ft.

Női füzö-vállak(Damen-Mieder) 1 ft. 50 kr.,2ft. 50 kr., 3 ft, 3 ft. 50 kr.,4 ft.,4 ft.öOkr
Fin ingek vászonból 4 éves 1 ft. 80 kr.,2 ft. 40 kr., 6 éves 1 ft. 85 kr., 2 ft. 40 kr., 8 éves

2 ft., 2 ft. 4őkr.,10éves 2ft.l0kr.,-2 ft. 65 kr.,12éves 2 ft. 40kr.,2ft.90kr., 3ft. 50
kr., 14 éves 2 ft. 65 kr., 8 ft. 15 kr., 4 ft. 20 kr., 16 éves 3 ft. 50 kr., 4 ft, 4 ft. 50 kr.

Színes fin-ingek 4 éves 1 ft. 10 kr., 1 ft. 25 kr., 6 éves 1 ft. 25 kr., 1 ft. 40 kr., 8 éves
1 ft. 35 kr., 1 ft. 55 kr., 10 éves 1 ft. 60 kr., 1 ft. 75 kr., 12 éves 1 ft 65 kr., 2 ft,
14 éves 1 ft, 75 kr., 2 ft. 10 kr., 16 éves 1 ft. 75 kr., 2 ft. 20 kr.
Mindennemű téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb <éli czikkek

férfiak és hölgyek számára nagy választásban.
Fóraktára a legjobb amerikai krinolinnak mindenféle színben 2 ft, 2 ft. 25 kr., 2 ft

50 kr., 8 ft. — 5 ftig.
Színes alsószoknyák 4 ft. 75 kr., 5 ft, 5 ft. 50 kr., 6 ft., 7 ft. — 10 ftig.

És sok egyéb kész fehérnemű ezikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmen-
tesen elküldetik. — Továbbá, ajánljuk nagy raktárunkat rombuigi, hollandi és irlandi
vásznakban, vége 27 ft, 28 ft, 30 ft, 32 ft, 35 ft, 40 ft. — 120 ftig.
Creaszvászon, vége 12 ft, 12 ft. 50 kr., 13 ft, 14 ft, 15 ft, 16 ft, 18 ft, 20 ft —25 ftig
Vászonzsebkendök, tuczatja 3 ft, 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft., 6 ft, 7 ft, 8 ft.

9 ft., 10 ft. — 20 ftig.
Törülközők, tuczatja 5 ft 50 kr., 6 ft, 6 ft. 50 kr., 7 ft, 8 ft, 10 ft, 12 ft — 20 ftig
Szines agyi kanavász, vége 9 ft, 10 ft, 11 ft-, 12 ft., 18—16 ftig.
Vászon asztalkendők, tuczatja 5 ft, 5 ft 50 kr., 6 ft. 30 kr., 6 ft. 60 kr., 7 ft 50 kr.,

8 ft. — 12 ftig: abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig; asztali kész-
letek 6, 12, 18 és 24 személyre.

Nagy választás ágyteritök, piquet- és tricot paplanokból, kávés és csemegéken-
dökböl.

arrnnxrí l r í S c z l p t p l t bevásárlásánál fehérnemüek roppant halmaza
SAUIiy i ÜCÖAlCliOlY következtében oly helyzetben vagyunk, hogy

a legnagyobb mennyiséget mindenkor készen szolgáltathatjuk.
^^ Küldeményeket minden irányban utánvétellel még a levél érkezte napján

azonnal elküldünk és csomagolást nem számítunk, ugyszinte megrendelések leghamarabb
elkészíttetnek. 388(3-6)

í- ',

Kollarits József és fiai.
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Az első budapesti férfiruha-csarnok
fennállásának rövid ideje alatt rendkívüli jutányosaág, szilárd és igazi szolgálata

folytán a tisztelt közönség által jónak ismert nagy

rnba-tára
6 Dorottya-iitczáhan £*

Wurin-udvar 1-sö em. ö _ _
ajánlja dústartalmu választékban bel- és külföldi szövetekből legújabb szabás

ezerint csinosan és szilárdul készített ruháit

bámulatos olcsó árakon.
Őszi felöltöny . . . . . 10—85 frt.
Öszijaquet 10—25 „
ószi öltöny 15—35 „
Bársony jaquet 12 — 35 „
Vadász öltöny 8-20 „
üti köpeny 13-40

Téli öltöny 18—60 frt.
Téli nadrág 6—12 „
Téli mellény 4 — 8
Salon-öltöny 24—46
Házi és iroda-öltöny . . . 4—12
Pongyola-öltöny . . . . 10-30

Fapi Öltöny 1 8 - 4 0 ft.
Ajánlja továbbá utazó-bunda- és ruha-kölcsön-intezetet a legelfogadhatóbb

föltételek mellett; és minden viselt rntia ujjal kicseréltetik.
9BT"" Megrendelések vidékekről a beküldött mérték szerint gyorsan és gon-

dosan vé«hezvittetnek. • £54 (11 —12)

Gazdasági és kerti vetőmagvak,
az elsó magyar

kertészgazdászati ügynökség magiárában
Pesten, József-tér 14-dik szám

a legjobb csiraképességben:

Magyarhoni luczerna 100 font 34—35 frtig.
Franczia lnczerna 100 » 44- 48 »
Steier veres-virágú 100 » 28,30—32 »
Sárgaviragn here 100 » 20 frt.
Belföldi perje-fümag 100 » 16 »
Olasz fűmag 100 » 22 »
Angol fűmag 100 » 23-24 frtig.
Franczia fűmag 100 » 24—25 »
Bnrgundi répa. a legjobb 100 » 26 frt.
Cznkorrépa . . . 100 » 20—22 frtig.
A legjobb Braunschweigi téli káposzta-magvak fontja 2 ft. 80 kr., 3 ft.

Mindennemű gazdasági, konyha-kerti és virág-magvak, diszfák, cserjék,
szölö-íövek. eperfa- és akaczfa-csemeték, valamint selyemhernyó-tojások a
legjutányosb árért kapbatók.

Az 1868-ki árjegyzéket felszólításra mindenkinek d í j m e n t e s e n átküldjük.
A n. érdemü közönség becses megbízásáért esedezik az I-sö magyar kertész-

gazdászati főügynöke -^j m .
394 (3-4) Varga Lajos.

KÁNYAJÓZSEF
(előbb Böhni és Kánya)

Pesten, József-tér 10-ik sz. a..
ajánlja

minden évszakra
dúsan ellátott

legújabb bel- és külföld

női-divatáru
táirátt.

801 (4-6)

Dr. Pattison-féle

köszvény-vatta
enyhíti azonnal s gyorsan gyógyítja

a köszvény és csüzok
minden nemeit, u. m.: '

jtrcz-, mell-, torok- és fogfájás, — lej-,
kez- és térdkftszvény, — tagszaggatás,
gerificz- s agyekfajdalmakat. Ára egy
e"ész csomagunk 70 kr., íélosomagé 40 kr..

i i;s kapható Pesten: a ..szent lélekhez" ozini-
izett gyó^yszert:irb:m, király-utcza 7-ik sz.
• alatt: Temesvartt: Pccher J. E. gysz.;
; Makón: \Veil M.. Budán: Pichler V.'ndv.
gyógyszerész: Veszprémben: TüszkanM.:
Zomborban: IleinJlhofer K.; Eperjesen:
Schmidt K. gysz. uraknál. :!0(! (1 — 4)

Központi szállítási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
OVÁ?. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlilz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitványaim-

mal szorul szóra azonosak és saját nevem aláírásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetéveszt-
hetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: hogy az általam készített Seidlitz-porok
minden egyes katnlyat, valamint az adagok papirjai hivatalosan Ietéteményezett védmárkkal vannak ellátva.

Ára ej?y bepecsételt eredeti katulyának 1 ft. 25 kr. — Használati utasítás minden nyelven.
E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert háziszerek közi:között

végül
hysteriára, búkórra es huzamos hányasra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógyhatást eredmé-
nyezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyítványt tartalmaz oly betegek részéről, kik miután nálok minden,
gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kinierittetett, ez egyszerű háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált
egészségöknek helyreállítására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társada-
lomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanítók, kereskedők, iparosok, művészek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok
sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrá
sok sem okoztak legkisebb könnj-ebbiilést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által áilittatott helyre"

mr A főraktár létezik i ̂ H
TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király;uteza 7-dik szám alatt,
UHIJ JÓZSEF ur kereskedésében, granátos-utezában.

Ezen ezégek alatt szintén megrendelhető:

a norvégial Bergen városból való valódi Dorsch-májhalzsirolaj is*
Ára e«j nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. o. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimerítő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés előtt
vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. —Ezen legtisztább és leghatályosbb májhalzsír-faj a Dorsch-
halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem vonatott,
hanem a bepecsételt Öregekben levő folyadék egészen épen es azon állapoíban van. miként az közvetlenül a természet
által nyujtatott. — E valódi Dorsch-májhalzsirolaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a mell- es
tüdöbajokban, scrophulus es rnchitis. kös/.veny éscsúz, idült bőrkiütés, szemgyuladás, ideg- és több más bajokban
alkalmaztatik. • . I I I O L L A gyógyszerész Bécsben,262 (44 -;•)()) i! „zum Storchu Tuchlauben.

T i t k o s

betegségeket
és

nemi gyengeséget
katonai és polgári kórházakban siker-
rel használt egyszerű módszerrel bámu-
latos gyorsan és alaposan (az ujonnan
keletkezetteket 48 óra alatt) gyógyítja
Weiss J. gyak. orvos és szülész, az
itteni cs. kir. garnison fők őrházban
kiszolgált osztályorvos, minden alkal-
matossággal ugy a titoktar'ás, mint a
gyógyczélokhoz'jól beosztott rendelő-
intézetében Pest. kis mezö-uteza 33.
sz. 1. emelet, (a ..Teréziához'" czimzett
gyógytár szomszédságában), bemenet a
lépcsőn, naponkint reggel 7 órától IO-ig
és délután t — 4 óráig.

Férfiak es hölgyek részére külön
bemenet és külön várószoba.

Dijjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is
gondoskodik. 317 (22—24)

Magyar átatanos

Mpar és kereskedelmi
központi ügynökség

Pesten, Sebestyén-utcza 5-ik szám.
Ezen 10.000 forintnyi óvadék mellett engedélyezett intézet üzlettárgyai:

B i r t o k o k adásvétele és haszonbérlete. K ö l e s ft n o k kieszköz-
lése ingatlanokra. Biztositasi ügyekben az érdeklettek által a biztosítási szerződések
alapján támasztható jogos igények érvényesítésénél felek jogképviselete. Pénzbehaj-
tási ügyletek. Bel- és ki'iltőldi intézetek, társulatok, községek, gyárak, keres-
kedőházak s magánosok érdekeinek képviselete. Egyesek pénzügyi és bir-
tok-vis«onyai!uik rendezése s vagyonának kezelese. Társulatok és vállalatok
létrehozása, C/.Ieti összeköttetések előmozdítása. t ' j Jelfedezések és talál-
mányok értékesítése. Ügyletek es üzletek körüli útbaigazítás, felvilágosítás
s tanácsadás.

E/. intézetne! egy a keleti tartományokat érdeklő külön jogügyi és
üzleti osztály is alakíttatott.

Az ügyködő felek előnyének s erdekeinek lehető előmozdítása tekintetéből az
intézet, a tulajdonos ügyvédi irodájával egyesittetett.

Programiunk, melyekből az intézet díjszabályzata is kivihető, dij nélkül és
bérmentve küldetnek. K á r m á n Lajos.

;.O7 (! —11) köz- és váltóügyvéd s ÍI fentebbi intézet tulajdonosa.

Titkos

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy kó-
rodában, mint magán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül,
hogy a beteg hivatásában vagy élet-
módjában gátoltatnek, gyökeresen,

biztosan és gyorsan gyógyít

Med. dr. Helfer Vilmos
Pest, király-uteza 27. szám Medetz-ház-
ban, 1-ső emelet, délelőtt 7—9-ig, dél-

után 1—4 óráig.
Díjazott levelekre azonna-

válaszoltatik, s kívánatra a gyógyl
szerek is megküldetnek.

390 (3-12)

Tizenhatodik évfolyam.

Előfizetési föltételek : a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor vagy annak helye egyszeri igtatáanál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Ki adó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Becsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro. 9. Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 krajezár.

F u a d b a s a .

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1869 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Az időviszonyok meglepő fordulata az,
hogy mi, kik egykor annyit szenvedtünk
Törökországtól, s ez országgal évtizedeken
át folytatott harczainknak tulajdonítjuk azt,
hogy haladás tekintetében a nyugat-európai
népektől annyira elmaradtunk, — ma, ez
alig egy század előtt még halálos ellensé-
günknek fennmaradását óhajtjuk. A politika,
az érdekek egysége kényszerit bennünket
arra, hogy megbocsássunk annak, ki Mohács-
nál oly borzasztó csapást mért a nemzetre.
Aggódva figyeljük a Törökország felbontá-
sára irányzott törekvéseket, s másrészről
örülni tudunk mindennek, mi
Törökország életképességéről
tanúskodik.

Ma mindkettőnknek egy el-
lenségünk van, a — panszlavis-
mus, nem az a panszlavismus,
mely a szláv népeket a mivelö-
dés által akarja összekötni, ha-
nem az a panszlavismus, mely-
nek szálait Oroszország tartja
kezében, — s mindkettőnket
egymás támogatására utal a
keleti kérdés.

A keleti kérdés megoldása
alatt értik éjszakon Törökor-
szág felbomlását, mi pedig a
megoldás alatt értjük a status
quo fenntartását és biztosítását,
s e czél csak az által érhető el,
ha Törökország a civilisatio, a
reformok terén előbbre haladt
s erösbödik.

A magyart is, a törököt is
azzal vádolják, hogy a nemzeti-
ségeket elnyomják. A történe-
lem bizonyítja e vád alaptalan-
ságát.Törökországban ugy mint
nálunk fenntarthatták magu-
kat a nemzetiségek s a türelem
tekintetében túlteszünk akár-
melyik nyugat-európai népen.
Mint mi nem, ugy a törökök
sem erőszakolták nyelvüket és vallásukat a
nemzetiségekre.

Azon a czimen tehát, hogy elnyomja a
keresztyén nemzetiségeket, Törökország fel-
bontását követelni nem lehet. Maradna egye-
dül az, a mit civilisatio hiányának neveznek.
De ezen segítve lesz. A művelődés ma már

(1814—1869.)

Törökországban is terjed. A kormányt euró-
pai műveltséggel bíró felvilágosodott embe-
rek képezik, kiknek száma napról-napra
gyarapodik, s magát a jelenleg uralkodó
szultánt is áthatotta a reformok szükséges-
ségének érzete.

A reform biztosithatja Törökország meg-
maradását az európai államcsaládban, s azért
őszinte örömmel üdvözöljük a török kormány
minden lépését a reformok terén.

A török reformerek között kitűnő helyet
foglalt el Fuad basa, kitől még sokat
vártunk, de a ki Törökország nagy vesz-

F U A D B A S A.

teségére Nizzában f. hó 12-dikén meghalt.
— Fuad 1814-ben Konstantinápolyban szü-
letett. Apja Izzet Molla, ünnepelt török költő
volt, sőt nagynénje Leida Hanym is foglal-
kozott a költészettel. Fuad azonban csakha-
mar magára lett hagyatva, mert apja részt
vett az ulemák összeesküvésében, s II. Moha-

med, vagyonát elkobozván, száműzte. Fuad
erre a galata-szeraiji török főiskolába lépett,
s főleg az orvosi tudományokat tanulta,
mert az orvosi pálya nyújt leghamarabb ke-
nyeret Törökországban. Még mint tanuló
költői nevet szerzett magának.

1834-ben részt vett a tripolisi expeditió-
ban mint orvos, s ez idő alatt alkalma volt
a franczia nyelvet megtanulni, ugy hogy
visszatérvén, belépett a Porta tolmácsai közé
s ezzel kezdetét vette politikai pályája. A
szorgalom és komolyság, melylyel az ujabb
nyelveket, a történelmet, a népjogot és nem-

zetgazdaságot tanulmányozta,
• felkeltették fölebbvaló ifigyei-

mét, s 1840-ben követségi tit-
kárrá neveztetett ki Londonba.
Gyorsan emelkedett ezután.
1849-ben belügyminiszter, s
1852-ben Ali basa után külügy-
miniszter lett. Ez állásában az
orosz törekvések elleni maga-
tartása és „Az igazság a szent
helyek kérdésében" czimü röp-
irata által Miklós czár haragját
hivta ki, ki 1853. márcz. havá-
ban Mentsikoff herczeget kül-
dötte Konstantmápolyba , s
ennek sürgetésére Fuad kény-
telen volt lemondani. De azért
a keleti háború alatt sem ma-
radt távol a közügyektől, s
1854-benOmer basa főhadiszál-
lásán mint kormánybiztos nyert
alkalmazást, sőt a görögök el-
leni harezban mint katona is
kitüntette magát. 1855-ben is-
mét átvette a külügyi tárczát,
s a következő évek képezik ál-
lamférfiui működésének fény-
pontját.

Az 1856. febr. 18-ki hatti-
humajum létrejöttében neveze-
tes része volt, s ezzel törte meg
a civilisatio útját Törökország-

ban. Az ő sürgetésére kezdettek építeni
távirda-vonalakat, javították a világitó tor-
nyok körüli eddig elhanyagolt szolgálatot, s
nevezetes befolyást gyakorolt a párisi béke-
alkudozásokra, valamint azl856-ki szerződés
határozataira is.

1857-ben a külügy-minisztériumot

8-ik szám.

Pest, február 21-én 1869.


