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Doggenteldi Tetter Antal honvéd-altábornagy.
Midőn 1848—49-diki szabadságharcunk e kitü- j gezte, 11 éves korában pedig a bécsújhelyi kato 

nő szereplőjének itt terjedelmes!) s részleteiben * nai akadémiába lépett, hóimét kitünően végzett 
eddig (ismeretlen életiratát adjuk, ezt [egyszers- tanulmányai után 1823-ban mint zászlótartó a 48-ik 
mind alkalomszerűnek is hisszük, mert Vetter ! gyalogezredbe osztatott b e ; 1830-ban a 27-dik ez-
Antal nemsokára 
tagja lesz ország
gyűlésünknek s 
mint ilyenre ak
kor, mikor majd 

a honvédelmi 
rendszer nagyfon- 
tosságu kérdése 

kerül tárgyalásra, 
bizonyára ismét 
nagy szerep vár.

Vetter Antal al 
tábornagy édeö 
atyja Budán szü
letett, 40 évig szol
gált a huszárság- 
nál s Győrnél 
1809-ben egy Ve- 
lites-csapatot ve
zetett ; végre több
szörösen megsebe
sülvén,mint nyug

díjazott alezre
des halt meg; — 
édes anyja hu
szárszázados leá-

redben mint had
nagy, 1834-ben 
soron kívül a 19- 
ik magyar ezred
ben mint főhad
nagy 1 éptettetett 
elő, hóimét 1839- 
bon mint alszáza- 
dos a 37. sz. ma- 
gyár gyalog ez- 
redbe tétetett á t ; 
itt 1840-beu főszá- 
zados, 1845-ben 
őrnagy és 1848 
május 1-én alez
redes lön. Vei
ler 1830-tól egész 
1839-ig mint ta
nár működött a 
gráci hadfi-inté
zetben, 1840-től 
1845-ig parancs
noka volta 37-dik 

ezred gránátos
osztályának Bécs- 
beu, és 1845. nya

nya és Szombathelyt született. ran Albrecht tőherceg, mint alsó Ausztria pa
Altáboruagyunk Mestrében, Velonee mellett rancsnokló tábornoka által a minta-zászlóalj be 

1803-ban született, hol akkor a cs. kir. Ott nevű tanításával bízatott meg.
huszár ezred feküdt. Az elemi tanodát Pécsett vé- Ezen rövid életrajzi vázlatból látható, hogy al
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tábornokunk a cs. kir. hadseregben, a legnagyobb 
béke idejében, mindenesetre igen fényes pályát fu
tott meg, mit csak lángeszének, szorgalmának в 
erélyének köszönhetett.

1848 év elején Vettert, mint a 37-dik magyar 
gyalog 'ezred 3-dik zászlóaljának parancsnokát, 
Nagy-Váradon találjuk. Itt ildomos viselete által 
a városi polgárok tiszteletét annyira kiérdemié, 
hogy mindenütt örömmel fogadtatott; s alattvalói
nak, különösen a tiszti karnak, teljes ragaszkodá
sát birta, mert igaz ugyan, hogy a szolgálatot kér- 
lelhetlen szigorral megkivánta, de azon kivül úgy 
viselte magát, mint mindegyik alárendeltjének va
lódi jóbarátja, Vetter a cs. kir. hadseregben töltött 
27 éves hosszú szolgálatának ideje alatt.

VetU.r zászlóaljával 1848 május 30-án tette le 
az esküt a magyar alkotmányra. Nemsokára ez
után egy magyar kir. miniszteri rendeletet hirdet- 
tetett ki, mely által a zászlóalj a magyar hadügy- 
őrség közvetlen parancsa alá helyeztetett, s mely
ben ugyanezen ügyérség egyszersmind azt ren
delő, hogy ezentúl Vetter alezredes minden szolgá
lati köteléket a cs. kir. katonai hatóságokkal — a
m. kir. minisztérium jóváhagyása nélkül — kerül
ni tartozik. Az engedelmességhez szokott régi k a 
tonának sok volt ebben megfoghatatlan, — hanem 
a kocka el volt vetve s a cs. kir. hadsereg két rész
re osztva és egymás ellenében ellenségesen ál
lott.

Lété vén Vetter az esküt, zászlóaljával együtt 
már nem az osztrák, hanem a magyar hadsereg
hez tartozott. Elhatározása rendithetlen, ö és az 
alárendelt sereg ezentúl Magyarországé volt, és 
ő volt az első, ki zászlóaljával (négy tisztet kivé
ve) teljesen a honvédseregbe lépett át. — 1848. 
júniusban parancsot kapott zászlóaljával a déli 
harctérre, Becskerekre indulni. Vetter Kiss Ernő 
dandárának előcsapat-parancsnoka volt. Fárad- 
hatlan szorgalma csakhamar rendet s jó szellemet 
öntött a seregbe. О készité a tervet a bánsági fel
kelés legyőzésére is.

1848. sept. 2-kán Máriássy- és a 10-dik hon
védzászlóalj élén ő vette be rohammal a keményen 
megeröditett s nagy vitézséggel védelmezett ellen
séges tábort Periasz közelében. A nevezett várost 
ugyanazon dandárral sept. 12-kén rohammal vette 
be, s igy ezen időpontban az ellenséget legyőzvén, 
azt hosszabb időre tehetetlenné tette. Meg kell 
érintenünk, hogy a magyar fegyvernek eme győ
zelmét az aradi polgártüzérség folytonos s rontó 
ágyú-tüzelése tetemesen segitette elő.

A pesti légió herceg Woronyeczky parancs
noksága alatt, — mely a tábor megrohanásánál

H A Z Á N K  S ,

vitézül harcolt, — az osztrák tábori pénztáraiddá- 
jában Spanochi cs. kir. tábornoknak * (jfázbóí * 
kelt, Írott értesítését leié, melyben Magyarország 
ellenségének nemsokára pénz, s egy ágyuüteg 
igértetett. Vetter ezen nevezetes okmányt Mészá
ros Lázár magy. k. hadügyminiszterhez küldte be. 
Ezen irat világosan tanusitá, hogy az akkori bé
csi kamarilla oly politikát követett, melynek cél
ja  a magyar nemzetet szabadságától s alkotmá
nyától megfosztani, s ennek elérésében semmi 
eszköztől nem irtózott.

Vetternek sept, 2-ki és 12-ki kitűnő működése 
után a magyar kormány őt ezredessé, és miután 
Kiss Ernő ezredes más csatatéren alkalmaztatott, a 
bánsági hadsereg dandárnokává nevezé ki. Ugyan
ezen időtájban azon kitüntetésben is részesült, 
hogy az egész hadsereg táborkari főnökének, s a 
magyar katonai akadémiának (Ludoviceumnak)
— mely akkoriban szervezésben volt,— főigazgató
jává neveztetett ki. Októberhóban a hadügyértől 
parancsot kapott Arad váránál az ostromintézke
déseket megvizsgálni. Miután pedig Mészáros 
hadügyminiszter az ország éjszaki részén működő 
hadtest parancsnokává neveztetett ki, Veite)' Pest
re hivatott, s ideiglenesen a hadügyi tárcát vette 
át. Dec. 1-jén tábornok lön.

Azon időszaka a szabadságharcnak, mely 1848. 
novemberétől egész 1849. márciusig — a tavaszi 
hadjárat kezdetéig tartott, minden miniszterre 
nézve terhes, de a hadügyérre nézve logterhesebb 
volt.

Ezen időbe esik a dunai hadsereg visszavonu
lása Budapestre, a fővárosnak a kormány által 
elhagyása, mit az ország legnagyobb részének 
feladása követett. A helyzet kétségbeejtő volt. 
Akkori megmenekülésünket csak elleneink túl
zott elővigyázatának köszönhetjük.

Decemberben, ezen végzetes hónapban, a de
rék honvédelmi bizottmány ernyedetlen bátorság
gal működött, — a sorsnak jobbrafordultát remélve,
— Magyarország jövőjéért, s ebben Vetter, s a had
ügyminiszter. A nemzetgyűlés naponkint néha 
kétszer is összeült. A honvédelmi bizottmány ülései 
többnyire éjfélig tartottak. Szomorúan komoly 
idő volt. Az ellenség nem messze állott Budától; 
minden oldalról rósz hirek érkeztek.

Dec. 31-kén voltak a legfontosabb ülések, me
lyek zárt ajtók mellett tartattak, s melyekben el
határoztatott a testvér-főváros feladása.

Vetter, ki akkor Pesten a „Magyar királyhoz“ 
címzett szállodában lakott, az ország elnökétől, 
Kossuthtól következő tartalmú levelet kapott :
„Midőn ön e sorokat megkapja, a kormány s a

K Ü L F Ö L D .
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nemzetgyűlés már Debrecenbe útnak indult; a 
polgári s katonai hatalom, tábornok ur, Csányi 
megérkeztéig ideiglenesen önnek adatik át.w

Ámbár a Veder tábornokra ruházott hatalom 
csak rövid ideig tartott, mégis az akkori viszonyok 
között a felelősség igen nagy volt, Midőn 1849. 
január 1-én a fővárosok lakói falragaszok által 
megtudták a nemzotgyülés és a kormány eltávo
zását, az egész nép nagy tömegekben a tábornok 
lakásához özönlött, s egy küldöttség által az ország 
helyzetét tőle megtudni kívánta. Vetter kilépett 
az erkélyre, s biztositá a népet, hogy még nincs 
veszedelem , hogy Görgey tábornok Téténynél 
győzött, hogy a hadsereg — mig csak lehet — tá
gítani nem fog; s hogy miután a honvédcsapato
kat az ellenség ellen küldeni szükséges volt, a 
biztonsági szolgálatot s minden őrpontot a nem
zetőrség átvenni tartozik. A nép éljenzés közben 
távozott el.

Ekkor V ette r  éjjel-nappal dolgoztatott, hogy j 
mentül több készletet szállítson vasúton és szeke

reken a Tisza mögé, később Nagyváradra, Sze
gedre s Debrecenbe. Január 2-án parancsot ka
pott a hadügyérség személyzetével Debrecenbe át
költözni. A hadügyminiszteri hivatalban Budán 
összehívta az osztályfőnököket, közié velük a kor- 
mány parancsát, s felszólitá őket, hogy január
4-kén bizonyos órában a pályaudvarban jelenje
nek meg, a kormány uj székhelyére útnak indu- 
landók, és hogy egyszersmind a nélkülözhetlen 
iratokat is vasúton Szolnokra szállítsák.

Január 2-án Csányi kormánybiztos elnöklete 
alatt hadi tanács tartatott, melyben — mint tudva 
van — a honvédhadseregnek visszavonulási vo
nalai rneghatároztattak. Végleges tervet az akkori 
viszonyok között, s a seregek állapotánál fogva* 
felállítani nem lehetett. Az ellenséget visszaverni, 
őt az üldözésben akadályozni volt az egyetlen le
hető terv, mit a vitéz Perczel tábornok nemsokára 
azután ritka erélylyel Szolnoknál és Ceglédnél 
teljesített is.

(Vé$;e köv.)

A K a l n - j e g y e k .
— Beszély. —

Vadnai Károly tói.
— Nézd, kedvesem! ezt a ruhát választám a 

holnaputáni esküvőre, hogy tetszik neked ?
E kérdést egy kedves, fiatal asszonyka intézte 

férjéhez, ki a lobogó kandalló mellett ült, s gon- 1 
dolatokba volt merülve.

— Nagyon szép, — mondá, végig tekintve az 
asztalra teritett ruhán, (meggyszin selyem volt, fe
kete csipkékkel,) de még szebb lesz, ha rajtad 
fogom látni.

A barna asszony megcsókolta férjét, s végig 
simítva homlokát, hirtelen szemébe nézett és meg
lepetve m ondá:

— Nekem úgy tetszik, mintha ez a te titkos 
sebforradásod most még mélyebb volna, mint 
máskor.

-— Pedig igazság szerint most már el kellene 
tűnnie, mivel nincs többé jelentősége.

— Hányszor kérdeztem tőled, hol tettél rá szert, 
és te mindig csak kitérő leg feleltél.

— Mondhattam volna, hogy gyermekkori csíny, 
hogy párbaj m aradványa; sőt mivel egykor az én 
kezemben is forgott a fegyver, akár azt is rá fog
hattam volna, hogy a vitézség érdemjele; de ked
vesem, sokkal jobban szeretlek, semhogy bármivel 
is ámitni tudnálak. Jöjj, most eljött az ideje, hogy 
elmondjam e titkot.

A kandalló mellé ültek, s a férj megfogva szép

kis neje finom fehér kezét, sok kíváncsiság, meg* 
lepetés, kérdezgetne és félbeszakítás közt a követ
kező történetet beszélte el.

*• *•X

Bevallom neked, hogy ez a sebhely valóságos 
Kain-jegy. Egyszer követtem el az életben vétket 
— hazudtam, s ez a vétek e sebhelyben örök-bé
lyeget hagyott homlokomon. Valahányszor a tü
körbe néztem, mindig e sebforradást pillantám 
meg, mint egy néma szemrehányást, mely múltam 
egy kínos estéjét ju ttatá eszembe.

Azt szoktátok mondani, hogy ez a mi foglalkozá
sunk, a kereskedés, merő próza, mely egyébből 
sem áll, mint abból, hogy adunk, veszünk, köny
vet vezetünk és pénzt számolunk. Feleditek, hogy 
az élet fordulatai egy pályán sem szülnek regé
nyesebb változásokat, mint épen a mi köreinkben. 
Szerény, munkás családok nehány év alatt millio
mosok lesznek, s a porból emelkednek a fénybe. 
Ellenben dúsgazdagok egyszerre tönköt monda
nak, s szőnyeges dísztermekből padlásszobákba 
jutnak.

Tizenhat éves koromban az én atyám is a fővá-, 
ros egyik legelőkelőbb kereskedője volt. Serény 
eszes és becsületes ember, kissé jobb szívvel, mint 
a mennyit a számitó ész e pályán megenged. La-
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kásunk a boldogság, elégültseg meuhelye volt. Ha | 
ismerőseinknek eszükbe jutott irigyelni valakit : , 
akkor mindig csak minket irigyeltek.

Atyám a comptoire-ok példányképe volt, anyám 
a legszivélyesebb nők egyike, testvérem — Eliz • 
.— szeretetreméltó kedves teremtés, kinek kezére . 
titkon sokan számítottak, noha még cs .k tizennégy j 
éves volt; énrám pedig az én jó atyám akkoriban 
csak annyit szokott mondani: „jól tanúi, ügyesen 
számol, ád a koldusnak, — ember lesz belőle.“

Egy nap azzal lepett meg, hogy Triestbe fog 
küldeni.

— ügy van, fiam, azt akarom, hogy különb 
ember légy nálamúál, ha egyszer üzletemet átve
szed. Valamit kell tudnod a tengeri kereskedelem
ből is, s egy triesti jó barátom épen ma irt, hogy 
szivesen maga mellé fogad két évre.

Meg voltam lepetve, s örültem. Tizenhat éves 
korában melyik valamirevaló ifjú ne szeretne ide
gen világot és tengert látni ! Megcsókoltam atyám 
kezét, örülve, hogy igy gondoskodik felőlem.

De midőn anyám szobájába léptem, ki ott ült a 
pamlag egyik szögletében, s épen könyeit torié, 
s midőn az én kedves kis Elizein — egész vidám 
arcában megváltozva — elém jött és kezét nyuj- 
tá : akkor szivem egyszeribe olyan nehéz lett, 
hogy egy szót sem tudtam kiejteni.

Mindig öröm volt rám nézve, valahányszor az 
iskolából, s később az üzletből, délben vagy este 
haza mentem, mert tudtam, hogy otthon mindig 
a legszeretőbb szivek fogadnak; de soha oly kel
lemesnek, boldogítónak nem találtam édes ottho
nunkat, mint e pillanatban.

Rá néztem anyámra, s most jutott először eszem
be, hogy már öreg, a ki — meglehet nem sokára 
— meghalhat. Rá néztem Elizre, s csak most vet
tem észre, hogy e gyönyörű arcú, sugár növésű 
leányka mily gyorsan fejlődik, s maholnap férjhez 
megy — ki tudja : kihez V

Anyám észrevette e bús hangúlatomat, s nem 
akarta szaporítani.

— Vilmos! — kérdd vigasztalókig, — ugy-e 
örvendsz, hogy kikötővárost fogsz látni ? Mindig 
óhajtottad.

— E pillanatban nem örülök, édes anyám, csak 
arra gondolok, mily nehéz lesz elválni.

Anyám zokogásban tört ki, s kebléhez ölelt. 
A jó Eliz is sirt, mintha már indulnék.

8 két hét múlva csakugyan indultam. Soha sem 
hittem volna, hogy szerető karok közt oly fájdal
mat érezhet a szív , mint a válás e pillanatában. 
Szétnéztem termeinken, melyeknek talaját pom
pás szőnyegek boriták s falait drága képek föd
ték, szétnéztem, hogy ne az arcokat kelljen lát
nom, s magain se tudtam, hogy juték a vasúti 
kocsiba.

De valami mégis mélyen emlékezetembe vé
sődött.

Atyám könyvvezetője, Fellmer, egy igen ügyes, 
de kiállhatatlan ember, azt jegyző meg az elő
szobában :

— Úgy sir, mint egy gyermek, holott jó dol
ga lesz!

És erre az emberre attól a pillanattól fogva 
nem tudtam gondolni jó szívvel.

Bármennyire szeretőm is családomat, az első 
hónap múltán kezdtem megszokni uj helyzetemet. 
Sokat lehetett tanulnom, és sokat kellett dolgoz
nom. Atyám mindig komolyan és szeretettel in
tett, hogy egy órám 'se múljon el a nélkül, hogy 
ismereteimet ne gyarapitanám ; mig anyám csak
hamar kérdezgetni kezdé, hogy mikor térek ha
za ? Eliz is irt gyakran, s minden sorából látszott, 
hogy milyen vidám, boldog gyermekélete van.

S folytak a napok, hetekké, hónapokká, majd 
egy évvé nőve, s főnököm egy nap azt az ajánla
tot tévé, hogy ha Londonban is óhajtanám maga
mat tovább képezni, egy jó állomást szerezhet 
ne számomra. Mivel atyám, kivel e tervet azonnal 
közlém, beleegyezett, csakhamar útnak indultam. 
Már egy félévet tölték e ködös kőtengerben, hol 
a partokon és a raktárak hordóiban rendesen több 
kincs hever, mint a királyok kincstáraiban, mi
dőn Eliz egy levele elbusitott. Azt irta, hogy Fell- 
mer udvarolni kezd neki, s mivel kinevette bók
jait, édes atyjától feddést kapott. Legkevésbbé se 
tettem ugyan [föl atyámról, hogy egyetlen szép 
leányát ily emberhez szánta volna nőül, de mégis 
aggódtam. Jól tudám, hogy a kereskedőknek sa- 
játszerii gondolkozásuk van. Ha egy eszes fiatal 
ember jól vezeti könyveiket, megkívánják, bogy 
ennélfogva az ifjú lányok is okvetlenül szere
tetreméltónak találják.

(Folyt, köv.)

к
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Bártfa-ráros régiségei.
Hazánkban alig találkozik város, mely annyi 

nevezetes és jól fentartott mürégiséggel dicseked
hetnék, mint Bártfa; s ez igen természetes, mert 
inig hazánk alföldi városait részint tatárok dúló 
csordái, részint pedig a törökök többé-kevésbbé 
elpusztitották, addig Bártfán -  mint határszéli, he-

leginkább egyházi történetében s a 16-ik és 17-ik 
században saját nyomdával birt, hol számtalan 
tudományos és közhasznú müveken kivül a hires 
Verböczy-féle „Tripartitum Decretum Latino Hun- 
garicum, sive Opus Juris consuetudinarii Regni 
Hungáriáé authore Stephano Werbőczy, Bartfae,

Kártfa városháza. (Myskovszky V. rajza.)

gyek közt félreeső városban, az épitészoti remek
művek ily pusztításoktól mcgkiméltottok s ez ok" 
nál fogva e középkori építészeti műemlékek 
nem tekintve az előbbi században történt szeren
csétlen és styl-ellones részletes újításokat — még 
kielégitőleg ép állapotban jutottak reánk.

Bártfa szabad királyi város a régibb századok
ban nagy szerepet játszott hazánk politikai, de

I Typis et sumptibus Jacobi Kiözelu cim alatt az 
1643-dik évben latin és magyar kiadásban nyom
tattatott, mely műnek megmaradt kevés példánya 
közt még egy a bártfai levéltárban őriztetik; to
vábbá a határos Lengyelországgali élénk kereske
dése következtében polgársága anyagilag igen jól 
állott; jelenleg azonban Bártfa csakis régiségeiről 
és hathatós gyógyerejü fürdőjéről nevezetes, melv
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körülménynél fogva évenkint e várost messze 
földről nagy számú vendégek látogatják.

E szorint hasznos szolgálatot vélek e lap olva
sóinak tenni, ha ezen város nevezetes mürégisé- 
geit rajzokkal illustrálva, — a mennyire a hely 
szűke engedi — rövideden megösmertetem; de 
csak átalánosan, mert ezen régiségek körül
ményei, részletes leirása és szakbeli tudományos 
ismertetése kötetekre menő munkát igényelne.

Ezen műemlékeket Henszelmann Imre és Tpolyi 
Arnold fáradhatlan és kitűnő régiségbuváraink, 
továbbá Lepkovszky József, valamint Janota Je 
nő krakkói tanárok is, a bécsi központi régészeti 
bizottmány évkönyveiben, régészeti szempontból 
igen helyesen irták le.

Bártfa városának — nem tekintve a sáncfala
kat, továbbá a még fennálló bástyákat és ügyes 
régi polgári házakat — két nevezetes nyilvános 
építészeti műemléke van, t. i. a városház és a sz. 
Egyedről címzett régi rám. hath, templom.

I. Bártfa városháza.
A meglehetős nagyságú, négyszögü, jól kiköve

zett piac közepén áll, oldalaival a világ négy fő
tája felé néző városház, mely — tekintve a közép
kori polgári építészet Ízlését — hazánkban egye
düli a maga nemében, s párja nincsen; alaprajzá
nak négyszögü idoma 15 öl hosszú és 7 öl széles, 
egy emeletes és keleti oldalán a falból kiszökő tor- 
nyócska lépcsőin történik az első emeletre! fel- 
járás.

A mellékelt kép a városház északkeleti oldalát 
mutatja.

Hogy mikor épült e városház V azt, a levéltárá
ban szerencsére még meglevő építési számadások 
mutatják, melyek szerint építése 1504-dik évben 
Langh Simon épitőmester vezetése alatt történt, 
s valóban ezt bizonyítja még a városház részletein 
látható müizlés is, hol már a gót diszitményekct 
itt-otta 16-dik század elején dívni kezdett úgyne
vezett renaissance Ízlés egyszerű, primitiv alakza
tai váltják föl, s épen ezen tekintetben érdekes e 
városház, miután itt a gót-izlésnek a renaissance 
modorba való átmenetét mintegy megleshetni, s

I ezen átmenet látható a városház minden részletén, 
de különösen a kapu diszpárkányzatán, melynek 
rajzát később adandjuk.

A városház kisebb vagyis déli és északi oldalai t 
csúcshomlokzatok koronázzák, melyeket a sze
gély ző párkányzatokon lévő, kőből kivésett, kü
lönféle idomú alakok, állati szörnyek és gót Ízlésű 
levelek, továbbá a csúcson lévő keresztrózsák 
diszitik.

Régészeti szempontból érdekesek a koronázó 
párkányzaton levő fantastikus alakzatok, az 
erénynek, a polgárság akkori életmódja és foglal
kozásának, nemkülönben az igazságszolgáltatásnak 
mindmegannyi jellemző jelvényei, melyek — mint 
Ipolyi Arnold jeles régészünk igen találóan meg
jegyzi — valószinüleg mélyebb jelvies jelentésre 
utalnak.

Legnevezetesebb azonban a városház déli és 
északi oldalát koronázó párkányzat fedélalatti 
horonyában (Hohlkehle) lévő tizenkét égi jegy 
(állatkor, zodiac) köbül mesterilog kifaragva, mely 
diszitmény hazánkban egyedül itten látható; ily 
állatkörök előfordulnak gyakran a külföldön, ne
vezetesen több németországi városban, melyek a 
normann-román építészeti Ízlést jellemzik.

Ezen alakzatok kivitelénél bizonyos gyermekies 
naivság és nehézkes felfogás vehető észre, de mind 
a mellett határozott alakúak, némelyeknél a kom
bináció felette szép és a maga nemében eredeti.

Ezen diszitmények kőből vannak kifaragva és 
egyszerit alapszinezettel bírnak, moly néhol már a 
természet utánzásának törekvését jellemzi.

A városház főfalai közönséges terméskőből álla
nak, kivéve a négy sarkot, továbbá az ajtók, abla
kok párkányzatáit, valamint az erkélyt egészen I 
ezen részek faragott finom kárpáti homokkőből 
vannak készítve. Az oldalfalak külszíne egysze
rűen be vau vakolva, és akkori szokás szerint 
kockaköveket utánzó vonások karcol hittak a fris 
vakolatba; ily egyszerű díszítése a falaknak, e 
város régi bástyatornyain és még fennálló falain 
is látható.

(Folyt, köv.)

JH skorszky Viktor.

Egy rendör-kém elbeszélése.
(Titkok III. Napoleon udvari életéből.)

Griscelli nevű, korzikai származású olasz a mos- I 1852. decemberében mondja Griscelli,—Wa- 
tani francia császárság első éveiben mint titkos I lowsky gróf, Napoleon fattyútestvére s később 
rendőr nagy szerepet játszott, később aztán elveszt- j külügyminiszter, akkor Londonban francia követ, 
vén Napoleon kegyét, külföldön megírta titkos hi- í — titkos jegyekkel irt sürgönyt küldött III. Na- 
vatala élményéit. poleonhoz, melyben jelenti, hogy bizonyos Kelch
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novtí francia republikánus Lambessából elosonván, 
Párisba készül vissza, hogy ott a császárt meg
gyilkolja.

HL Napoleon erre azonnal magához hivatta a 
rendőrség főnökét, olémutatta neki a londoni sür
gönyt s egy megbízható, eszes és erélyes rendőr
kémet (spitzlit) kívánt tőle. Bár én hivatásomban 
(mint rendőri kém) ekkoron még újonc voltam? 
mindazáltal Piotri rendőrségi főnök (a császárnak 
rokona,) engem jelölt ki oly férfiul, ki bir a fön- 
tebbi tulajdonságokkal, mire a császár azt paran
csolta, hogy este vezessenek eléje a nagy operába, 
mert beszélni akar velem.

Pietri magához hivatott s tudtomra adá az egész 
ügyet. Erre én örömkiáltásban törtem ki, azonban 
csakhamar szédülés fogott el s vér futotta el szemei
met, mint rendesen, ha oly vállalathoz kezdék, 
melyben vérnek kellett folynia.

— Mi bajod? kérdd tőlem Pietri.
— Semmi, már megint helyre jöttem, — vála- 

szolám. Azonban vérnek kell ám folynia ezen 
ügyben.

Este, az opera első felvonása után, Pietri s én a 
császári páholyba vezetteténk. Midőn Eugénia csá
szárné mögött léptem el — ki Bassano asszony
sággal az első helyen ült, — igy szólott:

— Ki azon ur, a ki Pietrivel jött be ?
— Ez egy korzikai, — viszonzá Vaillant tábor

nagy, a ki l’Espinasse tábornokkal a páholy hát
terében ült.

— Ez esetbon okvetlen tőr is van vele, — jegy
ző meg a császárné, hangosan nevetve. A császár, 
Pietri s én azon erkélyre vonultunk vissza, moly 
a Rossini és a Lepelletier-utcák sarkát képezi. Itt 
Napoleon helyet foglalt s megparancsolta, hogy 
példáját kövessük s aztán igy szólt:

Griscelli, rendkívül szeretem, hogy ön kor
zikai, (minthogy a Boneparték is Korzika-sziget- 
ről, Ajjaccióból származnak.) E sziget minden 
férfia, minden időben liü volt családom irányában. 
Pietri úr, aki ön iránt igen érdeklődik, azt mond
ja, hogy ön nemcsak liü, hanem éleslátású és eré
lyes is. Ön azon szolgálatban, molylyel megbízzuk, 
használhatja ezen tulajdonságokat, mert bizonyos 
Kelekről van szó, ki Londonból bűnös szándékkal 
jön ide s kire minden pillanatban különös gonddal 
kell felügyelni, hogy megtudhassuk, vájjon a felőle 
érkezett hírek vf.lók-e ? Mindenek előtt föl kell őt 
találni s nem szabad őt szem elől téveszteni. Ha 
feltalálta, azonnal meg kell őt nekem mutatnia s 
aztán ...

Egyetlen szó viszonzása nélkül hallgattam. Most 
történt első izbon, hogy én, a hajdani korzikai

pásztor, egy koronás fővel szemtül szemben állot
tam. Midőn azonban észrevettem, hogy a császár 
bevégzé szavait, igy válaszoltam :

— Felség, én igen könnyen fel fogom őt találni; 
ha a rendőrfőnök ur átadja nekem az ezen ember
re vonatkozó rendőrségi iratokat, akkor megtudom, 
hol lakik, hogy néz ki, mily idős és kikkel vau 
összeköttetésben.

— Igen helyes, — jögyzé meg Pietri, — erre 
nem gondoltam.

— Hanem hogy önnek e férfit meg is mutas
sam, azt meg nem ígérhetem felség, — folytatóm.

— S miért nem ? — kérdé a császár.
— Mert ha Kelch felségedhez közeledik, legyil

kolom őt, mielőtt megmutathatnám.
A rendőrfőnök nevetett, a császár pedig meg- 

jegyzé:
— Az ördögbe, ez ugyan siet!
Ezután Pietri felé fordult s meghagyta neki, 

hogy adjon nekem 1000 frankot s bocsássa mind
azt rendelkezésemre, a mire szükségem van.

— Értesítem majd Fleuryt is, (most szintén tá
bornagy,) — tévé hozzá, hogy rendelkezzék azon 
paripák és kocsikról, melyekre önnek szüksége 
lesz. Holnap két órakor ldlovaglok a Toullériák- 
ból a boulognei erdőbe.

így végződött első beszélgetésem III. Napóleon
nal, kinek körében később annyiszor valék!

Midőn ő felségeik a színházból távoztak, én s 
Pietri őket a Toullériákba kisértük, s azzal a ren
dőrségre mentünk, hol Pietri kifizettető nekem az 
1000 frankot s átadá a Kelchre vonatkozó titkos 
rendőrségi jelentéseket. Itt Pietri azt mondá a 
rendőröknek, hogy a császár amnesztiát akar adni 
Kelch nek.

— Mit, amnestiát ? — kiáltott fel Ballestrino, az 
egyik rendőrtiszt. Ezen embernek amnesztiát? 
Hiszen ez egyike a legveszélyesebb fickóknak. 
Azon napon, midőn a szt. Martin-kapu melletti tor
laszokon elfogtuk, alig bírta őt 14 rendőrügynök 
legyűrni, s hogy olvihessük, meg kellett őt kötöz
ni. Ő valóságos Herkules!

Midőn a rendőrségi jelentéseket átfutottam, kö
vetkezőket olvashaték Kelekről:

„5 láb 7 hüvelyk magas, herkulesi testalkat, 
voszélyes ember, bátyjánál a Trancy-utcában la
kik, s gyakran jár ugyanezen utcában Desmaret 
nevű vendéglőshöz, mert leányának udvarol.“

Ezen fel világításokkal s 1000 frankommal el
látva, haza menék s felöltözve vetém magamat 
ágyamra. Már hajnali 3 óra volt s korán kellett 
fölkelnem, hogy Keleket megláthassam, vagy hogy 
hallhassak felőle valamit.
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Bárha december volt, mégis 6 órakor reggel a Menlimontant utcán a boulevard fdu Tempieig
már Kelch bátyjának a háza előtt álltam s szem- gyalog menve, ott bérkocsiba ült, mely öt testvé
rnél tartottam azt. Mintegy hét óra tájban fiatal rének házához vitte. Alig lépett ki a kocsiból,
lány lépett ki a kapun, hordárt szólított elé s leve- máris az ajtó küszöbén jelent meg az egész csa
lót adott át neki azon meghagyással, hogy azt Iád s a viszontlátás örömében nyakába borult. Ez-
csak a címzettnek kézbesítse. Ez figyelemre mél. I zel belépett, a bérkocsi pedig visszahajtatott, 
tónak tűnt fel előttem. En tehát nyomban követ- Mintegy két órával később testveiével együtt

Erdörész a Kari) átokból.
em a hordárt, ki egész Párison végigmenve s 
csak Menilmontantban állott meg egy polgárinak 
látszó ház előtt. Csöngetésére egy férfi, maga Kelch 
lépett ki, a levelet átvette s igy szólt a hor
dárhoz :

— Köszönöm. Mindjárt megyek.
>S valóban azonnal előtermett , tején kalappal;

lepett ki s azzal ugyanazon utca 13-dik szánni 
házába, Desmaret vendéglőshöz ment, hol őt a 
legnagyobb örömmel ^üdvözölték. A ház leánya 
nem tágitott oldala mellől s a két testvérrel együtt 
kávézott, inig én a szomszéd szobában előre kifi
zetett, borjuszeletet reggeliztem.

(Vége köv.)
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Szemere Miklós 1848-diki költeményeiből. (Jankó János rajza.) —
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S im a hírneves Lukában, 
Szárcsa, lúd, vöcsök honában 
Zengedez repedt harang;
Zeng József császár nevére, 
Nagy nevének ünnepére 
Nagy rekedten : csing-csalang.

Orkakas a tetejében,
Vékony nyárstorony kevélyen 
Fitogtatja term etét;
Négy szögében négy toronyka, 
Mintha négy csirke közül a 
Kotlós nyujtná föl fejét.

Gyűl a nép, tarisznya vállán, 
Bocskor sásmetszette lábán ; 
Már templomban a *ereg.
Zeng zsoltári magyar ének,
A magyarok istenének 
Luka vig hálát rebeg.

Végzi . . . Összetett kezekkel, 
Félig hunyt, kegyes szemekkel 
A pap — írn —  székében áll. 
Jámbor ősz, mint bibliája,
Rá hallgat Luka s csudái ja 
Öt ven évek óta már.

,Küldj esőt a völgy s tetőre, 
Küldj a szomjazó mezőre 
Fel legedből, oh Atyánk !
Isten, őre a magyarnak, 
Boszulója kontyos tarnak,
Add áldosodat reánk.‘

S mintha szél viharja tőr ki, 
Minden száj utána dörgi : 
„Küldd esődet oh Atyánk í 
Isten ! őre a magyarnak 
Boszulója kontyos tarnak,
Add áldásodat reánk.“

,Es ki ünnepére itten 
Összegyűltünk, áldd meg Isten, 
Áldd meg a magyar királyt!
Ne nézd, Uram, hogy ö német, 
Oh ne nézd azt, kérünk téged, 
Mert őt is te alkatúd.'

S mint ha szél viharja tör ki, 
Minden száj utána dörgi :
„Áldd meg a magyar királyt ! 
Ne nézd uram, hogy ő német ! 
Oh ne nézd azt, kérünk téged, 
Mert őt is te alkotád.u

A magyar cmigrátióról.
Amerikában.

I.
Amerika magatartása Magyarország irányában 1848 -  4d-ben. — Kossuth s a bécsi amerikai követ — Dudley Mann küldetése 
Magyarországba. Ausztria viszálya Amerikával Magyarország miatt. —  Az amerikaiak rokonszenve menekültjeink irá 
nijában. Webster jegyzéke, Cass tábornok és Seward indítványai . —  A prezidens levele Ujházyhoz. —  Kossuth-városa.

' Pástétom honvéddel. — Magyar meetingek. —  A menekültek new-yorki manifesztuma.

Mielőtt az észak-amerikai magyar emigrátióról 
szólanánk, szükségesnek tartjuk néhány szóval 
elébb az Egyesült-Államok kormányának szabad
ságharcunkhoz való viszonyát érinteni.

Észak-Amerika igen érdeklődött az 1848—- 
49-dikei magyar mozgalmak iránt, melynek rész
leteiről Bécsben levő követe, Stiles úr, folytonosan 
értesítette a washingtoni kormányt. Sőt Stiles úr 
magával Kossuthtal is érintkezésben volt, ki több
ször kére az amerikai követet arra, hogy lenne 
az osztrák császári kormánynál arra nézve köz
benjáró, miként a bécsi kabinet szüntesse meg 
irányunkban az ellenségeskedéseket és Schwar
zenberg herceg akkor nagyon elismerőleg nyilat
kozott ezen közbenjárás felől, valamint később 
Windisgrätz herceg is ; azonban e közbenjárásnak 
s emmi sükere sem volt.

„Amerika kénytelen volt élénk rokonszenvet 
érezni egy oly harc irányában, mely a felelős és 
demokratiai alapon nyugvó kormányzatért viva- 
tott, tehát ugyanazon eszmékért, melyek az ame

rikai köztársaságot mostani magas álláspontjára 
segiték,“ — mondja Webster amerikai külügyér 
1851-ben , egyik diplomatiai jegyzékében. De 
Amerika nemcsak rokonszenvet érzett szabadság- 
harcunk irányában, hanem e hajlamát ténynyel is 
óhajtá bebizonyítani, a miért alig várta, hogy Ma
gyarországnak a Habsburg-háztól való teljos füg
getlensége mielőbb ténynyé váljék s a közügyek 
élén teljesen független, demokratikus alapon 
nyugvó kormány álljon, melyet a világ első köz
társasága „hivatalos elismerésével“ erkölcsileg tá
mogatnod.

Kossuthnak bizonyára tudomása volt Amerika 
ezen érzelmeiről és elhatározott szándékáról, s 
azért igen valószínű, hogy az 1849. március 4-diki 
osztrák alkotmányon s az orosz beavatkozás föl
kérésén kívül о körülménynek is része volt az 
april. 14-dikei határzat létrehozatalában, annál in
kább, mert másrészt Berlinben, Párisban s Lon
donban is mindent elkövettek magyar diplomatiai 
ügynökeink az itthoni új államszervezet elismerő-
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Berlioz — az ő szellemdús vázlataiban — be
szel egy megtébolyodott zongoráról, melyen negy- 
ven-ötven zenedei növendék egymás után játszá 
el a közvizsgalat ünnepnapján Mendelsohn ugyan- 
egy szonátáját, s addig játszták, mig végre a bil
lentyűk maguktól kezdték játszani, folyvást, unta- 
lan, egeszen elszedülve a belekalapált hangok 
egyformaságába.

Nem csodálnok, ha némely felebarátunk is épen 
igy járna újév napján, midőn reggeltől éjfélig (sőt 
ezután is egesz egy álló hétig) hallják ugyanazon 
„szerencsekivánat“ ugyanazon hangjait.

A nyajasság, melynek ritkán van ilyenkor érző 
szive, hanem annal több keze, mely kinyúlik a 
a meggratulált fele, ugyancsak rajta van, hogy mo
solygó képpel keserítse meg az ujesztendő legelső 
napját, s ha ilyen volna a többi is, akkor bizonyá
ra egy évet sem imánk oda, „hol boldog évink 
följegyezve vannak.“

Szegény Petőfi! bizonyára ő sem írja e verset 
soha, ha csak sejtelme is van arról, hogy e mélyen 
bús refraine-jét egykor száz meg száz újságíró 
fogja kiszakitni költői koszorújából, hogy a vén 
Sylvester alkalmi piacán utszéli virágként árulja.

Hát még a Jánusz-arc, mely ilyenkor két felé 
forog : egyik hátra, másik előre í Pedig bátran le
mondhatunk erről is, miután a történet nemtője, 
mely egy kissé nagyobb és maradandóbb betűk
kel szokott Írni, mint jó magunk, fölöslegessé teszi 
részünkről a visszapillantást.

1867 az övé.
Ez egy uj korszak kezdetét jelöli, melynek el

ső évét sok remény és sok aggodalom közt él
tük át.

Kész az uj épület, melyről egyik fél azt állítja, 
hogy oly erős alapokon áll, mikép földindulás le
gyen, a mi fölötte a falakat megingathatja; mig a 
másik már is fázni kezd benne, mert a réseken 
bejár a légvonat, és sok ember ugyancsak tüsz- 
köl tőle.

A kettős tetőt csak e napokban tették föl rá.
Egyik a Lajtán túli minisztérium, (melynek kü

lönben semmi köze nem lesz a mi dolgainkhoz,) 
és a közösügyi triumvirátus — Beust, Bccke, John, 
— a melynek már igenis sok köze lesz, mert övék 
a külföld, pénz és katona; a másik a mi — dele- 
gatiónk.

A delegatló választása érdekes és kiható mozza
natokat idézett elő a képviselőház és a pártok tör
ténetében.

A kormány hatvan tag megválasztását ajánlá, s 
belőle húszat a felsőháznak engedett át.

Azt hittük, nem lesz semmi akadály, midőn hir

telen olyan meglepő fordúlat következett, minőket 
Seribe halála óta még a francia vígjátékokban is 
nélkülözünk.

Ellenség támadt a — saját táborban.
Egy pattogó petárda ugrott ki Bezerédj László 

tisztességes köpenye alól, a hol a derék öreg úr 
(ki hitte volna ró la!) oly gondosan rejtegette, mint
egy megrögzött conspirátor.

E petárda a felsőház korhadt falainak volt irá
nyozva, s csak egy csöpp híja, hogy kárt nem oko
zott benne.

Egész rideg gonerili számadással kérdé Beze
rédj : minek nekik 20, elég 15, úgyse sokan van
n a k ; négy-ötszáz „született törvényhozóból“ so
hasem lát a múzeum diszterme többet nyolcvannál?

Ez tetszett jobb felé is, bal felé is, s már-már el
fogadta a ház, midőn a belügyminiszter neki-piro- 
sodva mondá, hogy maradjanak meg a húsznál, 
mert csoda történik : a bárány (t. i. a jó felsőház) 
fogja magát és oroszlánná változik, s még bizony 
megakasztja a dolgok gyors folyását!

Mindamellett a névszerinti szavazás eredmé
nye igen kétes volt, s a jobboldalról csak úgy 
szállt az „igen,“ (Bezerédj mellett,) hogy b. Eöt
vös egész idegesen járt, kelt, leült, jnegint fölállt, 
mintha piros bársony széke ez egyszer valami 
vulkán tölcsére fölött himbálózott volna ; Gorove 
pedig úgy megtelt, hogy az ember azt hitte, mind
já rt explósió lessz ; b. Wenckheim Béla fejcsóvál
va nézett hol jobbra, hol balra, s mindig mozgó 
kezével oly hegyesre fente ki bajuszát, hogy úgy 
állottak, mint valami mérgezett platina-nyilak• 
gróf Andrássy Gyula pedig, kire a termet [ugyan
csak ráfütötték, midőn egy miniszteri tanácsos is 
„igen“-nel mert szavazni, azt mondta rá:

„Szép!“
Ez a négy kis betű sokat fejez ki.
Valahányszor szóba jött, hogy a kormányhiva

tal még is csak útját állja a képviselői független
ségnek : mindig azt [mondták: hogyan állná ? a 
felelős kormány nem akar gépeket, hanem saját 
eszükön és lábukon járó férfiakat!

De ime, egy kis kérdésben, melyre maga a mi
niszterelnök is előre bocsátá: hogy nem „párt
kérdés,“ egy miniszteri tanácsos m egindúlam aga 
lábán, s szavaz nem az ellenpárt, hanem egy jobb
oldali képviselő indítványára, s gr. Andrássy Gyu
la azt mondja rá : „szép.“

Napóleonnak egyszer ajánlottak egy kitűnő te
hetséget miniszterül.

— S ire, ez aztán tud beszélni! (Persze a szó
széken.)
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— Az kevésbbé fontos. De tud-é hallgatni ? kér
dd a császár.

Valóban, a hallgatni tudás nagy miniszteri erény. 
Még nagyobb az „elnyelni44 tudás. Röpködjenek 
bár a bombák veszedelmesen : egy routinirt mi
niszter úgy ül a széken, mintha csak musquitok 
zongnának; emelje bár fel tőrjét Caesarra Bru
tus : mosolyog, mintha egy bókot kapna; támad
jon bár hátulról lázadás: szeme álmosan tekint 
vissza, mintha unná m agát; jó képet ölt, a rósz 
játékhoz ; mozdulatlan marad a parázson is ; nevet; 
mikor baja van, s ásít, midőn táncolni szeretne 
örömében.

Hanem a mi minisztériumunk (noha teljes tisz
telet minden egyes derék és kitűnő tag jának!) 
egy kissé még nagyon fiatal, és birja a fiatalság 
bájosan veszélyes tulajdonát, az őszinteséget.

Majd eljön az idő, (ha megjön), midőn oly szi
lárd nyugalomban fognak a csapongó ár közt 
állni, mint a sziklák, homlokukon ama nyugalom
mal, mely ez önbizalmat fejezi ki : a vizek elfoly
nak és a^kövek megmaradnak !

De most jó másfél óráig tartott a nyugtalanság. 
Minden szavazónál, a mint ez „igen44-jével a bil
lentyűzetre ütött, a vörös bársony székeken ideges 
fölugrás látszott, mint mikor a zongora hang
verő bábja a húrokig szökik. — Végre aztán va
lami húsz szónyi „nem44-ező többség visszaadta a 
megbomlott nyugalmat, a fenyegetett harmóniát, 
s a szegény öreg Bezerédj megszabadó]t ama 
szemrehányó arcoktól, melyek a támlányokrúl 
úgy meredtek rá, mint valami kegyetlen Me
dúza-fők.

S meg lön a diadal — a felsőház békén vá
laszthatta meg a maga húsz „delegátusát.44

Lehet mindössze vagy ötszáz „született tör
vényhozó44, s abból csak nyolcvan jelent meg ez 
ünnepélyes szavazáson. Máskor ennyi sincs! Van
nak, a kik azt mondják köztük: ki szeretne egy 
sírboltban ü ln i! Valóban, a felső házban — nincs 
élet. Ez egy régi, elavúlt forma, melybe csak hálni 
já r a lélek. Nem törődik vele senki, s nem törőd
nek maguk azok sem, kik ez ősi hirü, de rozzant 
ház tagjai. Ha Szentiványi Károly néha oly utá- 
nozhatlan lakonizmussal nem emlegetné a „métsás 
rendeket,44 bizony eszünkbe sem jutna, hogy a kép
viselőház elhatározásaira nekik is rá kell ütni a 
pecsétet. Rá is ütik szépen, illedelmesen, világért 
sem ellenkezve, noha a belügyminiszter az imént 
még azt hitte róluk, hogy 5 delegátusnyi csorbú-

lásért, á la Roland, sziklát dobtak volna a kiegyeu- 
lités gyors útjába,

Bezerédj indítványának, (bármit mondjanak is 
róla, mint pártfegyelem elleni vétségről,) meg volt 
az a haszna, hogy a felsőház reformjának szüksé
gét újra előtérbe hozta.

Ennek is itt már az ideje.
Egy épülő uj telep közepén nem hagyhatunk 

egy régi omladékot, mely nem is valami festői 
ruina, hanem alapjaiban megrozzant ház, hová 
azok is kedvetlenül járnak, a kiknek tulajdonké
pen régi tanyáját képezi. Újra kell azt tetőtől tal
pig építeni, nem oly sok cifrával, hanem célsze
rűbben, összhangzásban a többivel.

Most csak szúrja a szemet, annyira, hogy a jobb
oldal e pillanatnyi szakadását is csupáncsak ennek 
lehet tulajdonítani.

Lényegesebb azonban a balközép szakadása.
Egy rész, még pedig vezérférfiak is, részt kíván

tak venni a dolegátióban, a mint hogy Tisza K. és 
Ghyczy K., Bónis Samu, Várady Gábor és többen 
benne is vannak; mig a másik rész (közte Jókai s 
Mór a „Hon44-nal) azt tartja, hogy ha ellenezték 
a közösügyi intézményt, annak gyakorlati kivite
létől is óvakodniok kell.

így oszlott szét az ó év végén a képviselőház.
A nagy pártok keblében hézagok, szakadások 

támadtak. A Deák-párt függetlenjei azt mond
ják  : „a kormány a többségből támadt ugyan, de 
ez a többség nem követheti vakon a kormányt 
mindenben.44 A balközépről pedig egy nagy és te
kintélyes rész — elszánta magát, hogy a közös- 
ügyi földre lépjen, s azon is folytassa tevékenysé
gét. A másik rész megmarad sáncai között.

Ekkep körülbelül új pártalakulások magva vau 
elhintve, s mire a képviselőház újra összeül — 
más alakú csatarendeket láthatunk. De ez a vál
tozás nem aggaszthat senkit, A lobogó itt és ott 
mindig ugyanaz, rajta e fölirattal: „a haza min
den előtt !44

Azonban ez a lobogó egyidőre nem röpdös az 
országház fölött, melynek ugyancsak zajos decem
bere volt, mig annál csöndesebb januárja leend.

A komoly politikai küzdelmek után a vidorság 
idénye közeleg, s a farsang maholnap kibontja 
tarka zászlóját. Lessz bál elég. Adnak a kereske
dők, volt-honvédek, hajósegyleti tagok, jogászok, 
orvosnöveudékek. Egyet fordúl az idő kereke, s 
a szószék bajnokai után jönnek a - hdlkirálynök
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V e g y e s  k ö z l e m é n y e k .
F. Gy. (Történeti naptár.) — Januárhó: 1. Kos

suth „Pesti Hírlapu-jának első száma megje
lent. 1841-ben. — 2. Lavater született. 1801-ben* 
— 3. Az angol parlament letette 1-ső Károlyt 
1648-ban. — 4. A párisi királyi kápolnában a for
radalom óta először tartatott mise. 1802-ben — 5. 
Medicis Katalin francia királyné meghalt. 1589- 
ben. — 6. Harmadik Fridrik által Ausztria főher
cegséggé tétetett, 1453-ban. — 7. Epikurus görög- 
bölcsész született 339-ben. K. e.

F. L. (Rege a nRákosu-ról.) Pest körül, a jó bor
termő Szadán és a királyi hírre emelkedett Gödöl
lőn következő népmonda él a Rákos patak erede
téről: Ott, a hol most a kecskésberek van (Gödöl
lőn), hajdan egy vár állott büszke tornyokkal. 
Ged lovag bírta az egész környékkel együtt, ki
véve Szadát. Ged lovag áldott cmbor volt, kit job
bágyai nagyon szerettek, mint édes atyjukat. Szád
vár ura ellenben isten ostora volt, ki tivornyázott, 
zsarolta a népet, s rabolta a szép leányokat. A 
mint utálta ezt a nép, úgy szerette amazt. Szádvár 
urának ez elég volt arra, hogy Ged lovagnak ha
lálos ellensége legyen. Rárontott vetéseire, s föl
égette, bekerité nyájait, s elrabolta. De Ged lovag 
türelmo nagy vala, s nem húzta ki kardját. Majd 
megveri az isten ö helyette, — azt szokta monda
ni. Ezalatt Szádvár népe fogyton fogyott, mert az 
üldözések elől sokan vonultak Ged lovag atyai ol
talma alá. — Élt о környéken — egyszerű kőház
ban — egy szegény nemes ember is, kinek gyö
nyörű leánya volt: Gyöngyike. Mind a két várur 
szerette e szépséges leányt, de ez a jobbikhoz ha
jolt s Gedurnak adta kezét. Ki volt tűzve már a 
menyegző napja, s az utat, melyen Gedur a várba 
akarta szállítani szép menyasszonyát, virágokkal 
liinték be, mialatt a várában dühöngő Szadur el
tökélte, hogy a lányt elrabolja. Fölülteté tehát 
csatlósait, s rátört a házra, hol Gyöngyike már 
vőlegényét várta, s kiment eléje az útra. Észrevet
te ezt Gedur, s ő is sietett vitéz csapatjával. De a 
gonosznak gyorsabb lábú lovai voltak, s hama
rább ért a lányhoz, a kit zsákmányul ejtett. A 
megijedt Gyöngyike térdre borult, s kérte istent, 
hogy változtassa akármivé, csak mentse meg a 
gonosztul! Az ég meghallgatta, s hirtelenében rák
ká változtatta, moly hogy a szem elől elbújjék 
— a földbe fúródott. S rögtön forrás buggyant föl 
ottan, (hol a patak ma is ered,) s iramodni kezdett 
a gyászos eset színhelyéről, mindig nagyobb habo
kat hányva, — a mint futott. Harc keletkezett a 
két várur között, s Ged lovag három napi küzdés

után visszanyomta Szada urát, ki futtában az ör
dögtől kért segítséget, a ki őt farkassá változtatta. 
Ged lovag aztán csakhamar hírül vette, hogy egy 
ordas farkas pusztítja nyáját, melyet senkisem birt 
elejteni. De Ged lovag jó lövő volt, s elejté a ra
gadozó állatot, kinek képében Szadurnak elállatia- 
sodott arcára ismertek. Aztán vígan legelhettek a 
gedék, melyektől Gödöllő (Gedellő ) vette nevét. 
A rákká változott leány pedig nem kapta vissza 
alakját. Jobb dolga volt neki a hüs vízben, mint 
az emberek között. Ott tündérek játszottak, susog
tak vele.

* (Johnson kanári madarai.) Johnsonnak, az 
Egyesült-államok elnökének az a különös időtöl
tése van, hogy tömérdek kanári madarat nevel. 
Egész külön szobát tart e szép kis sárga madarak 
számára, és saját maga látja el őket eleséggel. A 
hatalmas állam elnöke igen gyakran forgatja a 
sip ládát is s egész gyöngédséggel tanítja a szár
nyasokat. Evek előtt, mikor Johnson még szegény 
szabólegény volt, a kanári madarak tenyésztését 
oly nagy mértékben űzte, hogy jelentékeny jöve
delem forrása volt utánok. E szenvedélye most is 
megmaradt. Figyelmének és kitüntetésének nagy 
jele, ha valakinek kanári madarat ajándékoz. Ily 
kitüntetésben részesült az orosz követ nem ré
giben.

* (Fölébredés a sírban.) M. Gladbachban au- 
gustus 1-én eltemettek egy asszonyt, kiről az hir- 
lett, hogy kholerája volt. A temetés e miatt igen 
gyorsan történt. Csakhamar azonban hire ter
jedt, hogy az asszony más betegségben szenve
dett, s a hatóság felásatá a sirt. Itt borzasztó lát- 
литу tárult fel. Az asszony, mint látszott, a ko
porsóban fölébredt, ruháit, melyekben eltemették, 
fölszakgattá, testét összemarcangolta. Küszködé
se természetesen sikertelen volt. Az orvosok meg- 
állapiták, hogy az asszonyt szivgörcs fogta el, s ily 
állapotban temették el mint tetszhalottat.

* (A női munka ügyében) Bécsben egylet áll 
fenn, mely iskolát is tart. Ez iskola növendékei 
nem régiben tették le évi vizsgálatukat. Nagyszá
mú közönség volt együtt, mely egészen elcsodál
kozott, hogy e növendékek, — 40 fiatal nő,— mily 
ügyesek a kereskedelmi számvetés, könyvvitel, 
kereskedelmi levelezés, s a váltó-ügyben. Ep oly 
kitűnő vizsgát állt ki a legtöbb növendék a fran
cia és angol nyelvből. A növedékek kiállított 
ügyviteli könyveit a szakférfiak általában nagy011 
megdicsérték*
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A Z  Ú J É V R E !
(Jankó J. rajza.)

Pest, Nyomatott Emioh Gusztáv, magyar akadémiai nyomdásznál 18(>8.



Melléklap a „HAZÁNK s a KÜLFÖLD“ 1. számához.
te r je s z te t a magyar izraeliták közt. Az alapsza
bályok készítésére bizottmány neveztetett ki, s a 
társulat már legközelebb megkezdenek működését.

* {Érdekes adatok.) A „Biharéban omlitésre- 
méltó statisztikai adatot olvasunk arra nézve, hogy 
mennyivel több pártolója van folyvást azoknak a 
lapoknak, melyek a Giorgl, Zsíros stb kártyagyá
raiból kerülnek ki, mint azoknak, melyeknek elő
fizetési korszaka épen most folyik. Biharmegyo 
egyik járásában, (kár, hogy névszerint meg nem 
említi,) közelebb „úri összejövetel“ volt, s abból 
állt, hogy három éjjel kártyapénz fejében a bér
lőnek kiadtak ezer frtot (!), a cigánybanda elvitt 
970 frtot, a játszók forgalomba hoztak 11,000 frtot. 
A résztvevők 60-an voltak. Ugyan micsoda cél 
avagy vállalat hozhatna ennyi pézt mozgásba GO 
magyar embernél ?

* ( A  legszebb karácsonyi ajándékot) kapta egy 
paraszt asszony a nagyváradi piacon. Ott dider- 
gett egy koldus anya két elkényszeredett gyerme
kével, s esdekelve nézett a járó-kelőkre. Sok el
ment mellette könyörületlenül, de egy paraszt
asszony kivette karjából a két gyermeket, bepó- 
lyálta saját ruháiba s az anyával együtt ezen 
szókkal vivé meleg lakába: „ez legyen az én ka
rácsonyi ajándékom.“

* (Sajnos tévedés.) Ungmogye Ketergény nevű 
helységében egy* izraelitának biztos receptje volt 
a hideglelés ellen. Ennek persze hire ment, s jöt
tek hozzá gyógyulni seregestül. Mondják, hogy 
csakugyan többet, meg is gyógyított, de legköze
lebb egy ismerőse siralmasan megjárta vele. A 
hideg lelte; az izraelita megírta neki a receptet, a 
jámbor ember elviszi a patikába, a patikárius el
készíti, s azután véletlenségből kicseréli egy má
sik gyógyszerrel, melyet külsőképon kell valami 
betegség ellen használatba vonni. A hideglelős be
veszi, és borzasztó kínok közt meghal.

* (Miksa császár temetési ünnepélyéhez) gyász- 
érmokot fognak veretni. Egy Cadixból jött távirat 
szerint a „Novara“ hajó dec. 25-dikén érkezett 
oda Miksa császár holttestével.

* (Л trónoesztett hannoverai király kincsei.) A 
hires hannoverai kincstár, melynek értéke a benne 
található nemes érc és drágakövek miatt, nem is 
tekintve azok művészi becsét, milliókra megy, siló
jából ismét előkerült. A poroszoknakJHannoverába 
való betörése előtti éjjel mogtorhelt szekerek tar
tottak a várból — hol a kincs őriztetott, — a vaspá-i 
lyához. Az hirlett, s mai napig is azon vélemény
ben voltak, hogy e szekerek a kincstárt menték 
meg. De oz idő alatt a várfenékben nyugodott az, 
hová t. i. azon éjjel befalazták* Ha meggondoljuk, 
hogy e titoknak mintegy 100 egyént kelle része
sévé tenni, és pedig olyanokat, kik a legszegényebb 
osztályhoz tartoznak, úgy teljes elismerést ér
demlőnek ki azok,'kik e titkot megőrizték. Most e 
nagy kincs épp úgy, mint a mübecséről hires régi
ségtár, moly évszázadokon át a lüneburgi várban 
őriztetett, Bécsbe szállittatik. Ellenben a nagy 
könyvtárt minden ritka munkái- s kéziratjaival

együtt, melyről bizonyos, hogy azokat a Welf- 
fojedolmi ház saját költségén alapitá és szaporí
totta, György király Hannoverában hagyja a köp
és természettárral együtt a közönség használatára. 
Tanulmányozás tekintetéből sokkal nagyobb be- 
csüek ez utóbbi gyűjtemények, mint azon kincsek, 
melyek elszállittatnak.

* (Leszakadt bánya.) Szibériából azon tudósítás 
érkezett, hogy egy bányában, melyben az utolsó 
lengyel fölkelésbeni részvét miatt számüzöttek egy 
része dolgozott, a boltozat beszakadt, s sokakat az 
ott foglalkozott munkások közül élve eltemetett.

{Щу orosz nabob.) A pazarlás mintaképéül te
kintik már évek óta Szentpétervárit P —ts herceg 
idősb fiát, ki fiatal éveiben is hallatlan pazarláso
kat tett 5 mióta pedig anyja után ismét roppant 
örökség szállt rá , a herceg pazarlása mesés lön. 
Hogy parádés lovaira ezüst patkót veret, hogy 
kocsijai vert arany nyal vannak kirakva, hogy 
diszöltözekei százezreket érnék, nem oly különös, 
s maga a herceg sem tartja említésre méltónak! 
De annál több említésre méltó van palotájában. A 
nagy terem főajtaja oly bizarr látványt nyújt, 
hogy ez az ajtó egyetlen a maga nemében. Első 
tekintetre úgy látszik, mintha ólomból volna; pe
dig az egész ajtó 8000 darab ezüst rubelből áll, 
ezek képezik a boritványt. A herceg több év előtt 
nagyon meg volt szorulva; atyjával feszült vi
szonyban állt, s 8000 rubelt vett kölcsön. Ez volt 
eleteben az első és utolsó kölcsöne. A mint zsebre 
rakta, hallotta a hirt, hogy egy közel rokona 700 
ezer rubel örökösévé tette. A herceg a kölcsönvett 
8000 rubellel az ajtót és ajtófalat borittatá be. 
Legnevezetesebbek azonban a herceg lakomái, 
melyek megszégyenítik Luculluséit. A nagy ebédlő 
teremben fülkék vannak, melyekben kis zuhata- 
g()k csattognak, ezeken kívül számos szökőkút. 
Es ezek mind a legfinomabb borokat öntik. Tavaly 
télen a herceg oly lakomát adott, melyen a világ 
mindenféle bora képviselve volt; legalább arra 
mutat, hogy majd 3000-re ment a különféle borok 
száma. Az ebédek étlapján mindaz együtt van, a 
jó, drága es bizarr. 250—300-féléből áll többnyire 
az ebéd, mely délutáni 4 órától éjfélig szokott tar
tani. Mindezekkel ellentétben a herceg csak négy
féle ételt szokott enni, s közönséges üvegpohárból 
iszik. Hanem ez csak üres szenvelgés. A herceg 
különben legtöbbre becsüli a szakácsokat, kiket 
egy uralkodó som fizet úgy, mint ő. Huszonhét 
szakácsa van, kiknek összes fizetése 197,000 ru
belre megy.

* {Nápolyban) egész „papos“ divat van. Férfiak, 
nők oly felöltönyt hordanak, mely nagyon hason
lít a kapucinusok csuhájához; rozsdaszinü, bokáig 
érő, úgy hogy távolról azt lehet gondolni, hogy az 
utcán csak szerzetesek járnak. Különben Páriá
ban is kozdik viselni a szerzetes-ruhát. Nem régi
ben egyik előkelő diplomatiai tekintélynél estély 
volt, melyen nagyon eok volt az „a la Home“ öl
tözet. Ez főleg abból áll, hogy a ruhának hátul 
kis háromszögletű kámzsája van, mint a kapucinus 
csuhának.

*



H I R D E T É S E K .

Franczia báli ruhák és legyezők.
Egy báli ruha következőkből á l l : ékesen diszitett uszályos felső szoknya, (lőrék és fejvirag; össze

sen 28, 34, 40, 50, 60 forint és feljebb.
Rendeléseknél kérem a mértéket „Centiméterrel'u mérve, vagy egy jól álló 

d rekat beküldeni.
Tarlatans végje 3.75, 4.50, 5.50, 7, 9—12 és feljebb.
Illusió röfje 50, 80 kr., 1 frt 50, 2 frt., 2 frt 75 kr.
Legyezők darebja 3 frt, 3 frt 75, 4 frt 50, 6—10 frt és feljebb.
Báli köpeny 8 frt 75 kr, 10, 12, 14, 18, 24 frt.

g l ! ! Részletes árjegyzék bérmentve!!
Pesten, váczi utca T í i r s c h  F., a nagy Kristóf mellett.

Menyasszonyi készletek, u, m. ágynemű, ingek, Corsottok, szoknyák, sat, készen találtat- 
nak és darab számra is eladatnak.
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HATS СНЕК MIKSA látszerész

optikai és díszáruczikkek
raktárának

ÁRJEG YZÉK E
váczi utczábaii a korona kávéliáz mellett Pesten

a következő czikkeknek :
Brillant-Imitation 3-as arany vagy ezüstbe foglalva.
Brillant-fülfüggők és mellttik 8,10, 12, 15, 18, 22, 40 írtért.
Brillant-melltük vagy fülfüggök egyedül 6, 8, 10, 12, 15, 18, 25, 30 írtért. 
Briilant-mellgombok 2,3, 5, 6, 8 ,10  frfcért.
Brillant-gyürük 1 frt 50 kr, 2, 3, 5, 6, 8,12, 15 írtért.
Brillant-gyöngyzárók, keresztecskék és szivecskék 2 frt 50 kr, 3, 4, 10, 

12, 20 írtért.
Karperecaek 3 as aranyból kétszerezve 7, 9, 12 írtért.
Karpereczek bronzból aranyozva 1 frt, 1 írt, 20 kr, 6 írtért.
Karperecaek ezüstből aranyozva és zománczozva 4, 6, 7, 8 írtért.
Kézelő- vagy előing-gombok bronz, ezüst, teknősbéka, elefántcsont, gyöngy 

ház és galvánmásolásból 15, 20, 30 kr, 1 frt, 1 frt 50 kr, 2 frt párja. 
Shawltük 15, 20, 30 kr, 1 frt, 1 frt 80 kr, 5 írtért.
Érmek aranyból ezüsttel megedzve 4, 4.50, 5, 6, 8 írtért.
ö,-as aranyból pecsétgyűrűk ezüsttel megedzve jótállás mellett 2—5 írtig.
Oralánczok aczél-, Tallois-bronz-, valódi ezüst- és aranyból.
Fekete ékszer és bronz fülfüggők és melltíík 50, 30 kr, 1, 2, 4, 5, 6, 10 ftért. 
Báli legyezők selyemből, brillanten-, battist- és papírból 1 ft, 1.60, 2, 3.50,

4. 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 frt.
9 9 "  És sok fényüzési és diszmüvek a legjutányosbb szabott áron. ‘'фЩ

Színházi látcsövek
(Operngucker) legnagyobb választékban 3, 3.50, 4, 10, 20—60 fr/ig.

ВФ * Megrendelések mindenhova a pénz beküldése vagy postai utánvét 
mellett elküldetnek, és azok ekkép czimzendők :

BATSIMK MIKSA optikusnak PESTEN,
váczi utczában a „Korona-kávéházu mellett.

O fe» M eg je g y z é s . 'isztelettel figyelmeztetjük a t. ez. közönséget, I  
hogy megrendeléseit a karácsonyi ünnepekre ideje korán megtenni szíves
kedjék, hogy azokat pontosan teljesíthessük is. 1763 2 -  2

KOHN lűN&CZ
jó birben álló

óraüxlete
Pesíes,

k igyó  u teza  в. ez.
•.jánlja dúsan felszerelt rak
tárát ki(ün‘ .jó é< olcsó órák
ból két évi kezcskedée 

mellett.
Á r je g y z é k : írt

Ezüst horgonyéra 4 köre . . . .  10 
я n 4 kőre rugonynyal . 12
я t, finom arany kerettel. 13
„ n „ kettős fedéllel . 14
я в jcgeczüveggel . . .  15
„ » , 1 5  k ö r e ........................... 16
я „ kettős ‘edéllcl . . .  18
„ r, erős ezüstből . . .  ‘20
„ a: goi borg. ó. jegeezüveg. 18, 20, 22 
„ - г. и ontoir . . 24,28 32,3«

Órák 3 próbám aranyból.
Arany nöióráfr 4—8 köre . . 24, 28, 32 

„ „ aavonettc4 8 kőre 33, 40, 42
„ horgonyéra 15 kör ; . 45, 50, 55 
» r.* m ntoir, nőknek 80, 85, 90,100
„ horgonyéra 15 kőre . . .  34
я „ aranyfedellel 42
я „ savo.elte . . 54
„ savon. ar. fedéll. 58, 02, 66, 80, 90 
я rcmontoir savomdfct* erős ar.

fedéllel. . . 100.110 135,165
Ingaóra minden 24 ó. ujtAu felhúzandó 11 

я 8-adnapra f ' Utalt z. 15,19, ‘21, 23 
„ óra- és féloraútóesei . 28, 31
„ óra-és negyedórnüt. 46, 50, 52
я óra és negyedóráulésso) 38,40

f я havi regulát- u r . . . 29,31
Ébresztő 5 frt, órával . . . .  7

Vidéki megrendelések előre beküldött 
•ár s agy poetáni utánvét mellett lcgpon- 
tpsabí an és gyorsabban f.eljesittetnek. 
Órák < serébe és javitá ra is elfogadtat
nál' és olv órák, me Ivek meg nem felel- 
11 к másokkal pótoltatok.



I Hatschek Miksa latszerész I
optikai és díszműáruk raktárának |

Á R J E G Y Z É K E
váczi utczában a „Korona“ kávéház melleit, Й

a következő' tárgyakra nézve : m

g T b e a i i
I legfinomabb karavan*thea, 4, 5, 6, 8 frtért fontja. 1, '/a ős tJi font cső- В 
I magokban. | |
I L e g f i n o m a b b  J a m a i k a -  hum j

legkitünöbbféle itcéje 3 írttal. f|
Főraktára a jutalom-éremmel kitüntetett |I

rínom  chocülat-UIeiiIcr. 4
Chocolate santée (hasonszenvi) 80 krérfc Va font. |1
Chocolate vanille 1 frt 20 kr '/, font. | |
Thea-üetök britanniaércz, pléh es vörösrézből 4, 5, 6, 10, 15, 30 forintért. И 
Thea- és kávé-teríték porezellá iból, 2, 4—6 személyre 3 ít 50 kr, 4.50,8, |

12 fl t- JThea-é* Uávé-teriték chin&i porczellánbóí 18, 2'>, 30 frt. и
Thea-láfiikák rumos üveggel palisander- és tölgyfából 8. 12, 14, 18, 3‘i ft. V 
Then pléh Nselenczék 75 kr, 9-» kr, 1 ft,, l  ft 20 kr, 2, 3, 4, 6 frfcért. В
Öntöttvn* kályha-állványok hozzá tariozandóság al együtt 3 ffc 40, 3 ft В  

80 kr, 4, ß, 8 írttól fölfelé. jő
Vaspléli olajfestésü állatkákkal, kályha-állvány 12 14 írtért. Ojj
Faszinü Гакочагак pléhből 6 frt 50 kr, 8, 10 írtért. f l
fóályha-ellenzők testve és festetlenül 8, 10, 12 írtért
Megrendelések mindenhova elküldetnek a pénz elöleges beküldése vagy fl 

post ü utánvét mellett, és kérjük szigorúan ekkép czimezni: Щ

IIA T SC IIE K  M IK SA , o p t ik u s , g
váezi utczában a „Korona kávéház4 mellett Pesten, p

E m ich  G u sz tá v  könyvkiadó-hivatalában
Pesten (barátok tere 7. sz. 1. emel.) s általa minden hiteles 

könyvárusnál kapható:

A BÖRTÖNÜGY
m a l t j a ,  e l m é l e t e ,  j e l e n  á l l á s a ,

különös tekintettel Magyar országra, 
írták :

Pulszky Ágost és Tauffer Emil.
A M. K. Egyetem által 1866. évben első  díjra érdemesített 

pályam ű.
Nagy 8-adrét, 325 lap, ára 1 frt 80 kr.

TOLNAI LAJOS BESZÉLTÉL
Két kötet. Aruk f  frt 5« kr.

T a r t a l o m .  I. kötet: A Szomoruék. — Régi levelek. —- A paraszt 
notárue. — II. kötet: Malvin kisasszony. — Az „öt-forintos.“ — ndráesfy Hen 
rik magyar iró



Országgyűlési iraíok:
Az 1865-ik évi december 10-kére hirdetett országgyűlés K É P V IS E L Ő H Á Z /, 

N A K  N A F L O J 4 . Szerkeszti G r e g u e s  Ágost, a M T. Áhadoini; 
rendes tagja. H i t e l e s  k i a d á s .  Az első négy köt«t ára 7 irt.

Az 1865. december U*--kére hirdetett országgyüléa K E P V IS E L Ő H Á Z Á N A  ■ 
IR O M Á N Y A I. H i t e l e s  k i a d á s .  Két kötet 2 frt 30 kr.

Az 1805. deeem br jO-kére hirdetett országgyűlés K É P V IS E L Ő  H Á Z Á N  A  
JEGYZŐKÖNYVE. H i t e l e e k i a d á e .  K it kötet 2 fit.

A magyar országgyűlés képviselőháza által aközös viszonyok tárgyában kikii! 
dött H A T V A N H E T E S  B IZ O T T SÁ G  T Á R G Y A L Á SA I. Szerkesz 
tette ö  r e g u a a  Ágost, M. T. Akad. r. t. Aia 1 frt.

AZ ARANY HÁGCSÓ.
A rigói regény. Irta Beül B obért. Fordította S а а h 6 R > о h á r d.

Két vastag köíet, áruk 2 frt />0 ti*.

U j év i a já n d ék u l
ajánlható

DISZMŰVEK
Emich Gnsztav könyvkiadó-hivatalában
(Barátok-tere 7-ik sz. I. om.) s általa min

den hiteles könyvárusnál kapható :

BARTHELEMY. Az ifjú Anachar- 
sis utazása Görögországban, a 
Krisztus előtti negyedik század 
közepén, Barthelémy után az 
érettebb magyar iijuság számára 
szerkeszté Hanthó Lajos. Színes 
kemény kötésben s több famet
szett! képpel 1 frt, 80 kr

KINGSLEY KÁROLY. A hősök. 
Görög tündérmesék gyermekek 
számára. f Angolból fordította 
Pulszky Ágost. Egy kőnyomatu 
czimképpel. Diszkötésben (vörös 
angol vászonban, aranyszegély- 
lyel.) 2 frt 50. kr.

SZÁSZ KÁROLY. Zrínyi a költő. 
Történ éti költői beszély; és Lo- 
rántfi Zsuzsánna szőnyege 80 kr. 
Diszkötésben 1 frt. 60 kr.

ÜSTÖKÖS ALBUM. Szövegét irta 
Jókai Mór. A képeket rajzolta 
Jankó. Két nagy kötet, kemény 
táblába kötve. 3 frt.

MEXIKO Miksa császárig. Külö
nösen ős- és ujabbkori története,, 
államszervezete, azték művelt
ségi története s különböző nép- 
fajaira vonatkozólag. Báró Mül
ler J. W., Prescott William H., 
Arnim Th. és mások nyomán 
közli S z о к о 1 у Victor. Tiz kü
lönnyomata kitűnő képpel Disz
kötésben 4 frt.

NAPLÓ. Lapok a múlt és jelenből. 
Diszkötésben csattal 2 frt. 50 kr. 
Ez emlékkönyv finom lovélpa- 
pirosra van nyomatva, s az év 
minden napjára egy lappal el
látva; a lapok legfelső részét 
legjelesebb Íróink és költőink 
müveiből meritett jelmondatok 
vagy versek foglalják el; alúi

I az e napra eső novezotesb törté-
! ncti események vannak följe-
I győzve. A lapok közepe pedig*

fehérre van hagyva, hogy arra 
kiki saját jegyzeteit s gondola
tait Írhassa. — Különösen ajánl
ható hölgyeknek való a jándékul.

MADÁCH IMRE. Az ember tra
gédiája. Drámai költomény. Má
sodik, tetemesen javított kiadás.

1 frt. 80 kr. 
Diszkötésben. 3 frt.

FLÓRA. A jó gyermekek könyve. 
Két füzet, csinos borítékban, ára 
е£У"е£У füzetnek 40 kr.

I
Épen most jelent meg s minden hiteles könyvárusnál* 

kapható:

„Bolond Miska Naptára“
' 1 0 6 0 -135: é v r e .

Számos képpel.
Jól tudjuk, hogy egy kis jóízű lárma nélkül semmi sem megy ; tehát 

ide t. c. publikum! — ilyen naptár még soha sem jelent m eg; páratlan, 
egyedüli, noch nie da gewesen.

Hanem itt van az a u s 1 á g , tessék csakugyan megnézni ezt a 
tartalmat:

I. Naptári jegyzetek; az év főbb ünnepei; fogyatkozások ; böj
tök ; időszámítás ; a tizenkét égi jegy ; a száz éves kalendárium jóslatai. 
Irta egy rettentőn liumorisztkus spanyol magyar ember. — II. Jóslatok 
egész esztendőre; olyan igazságok vannak benne, hogy például: a ma
gyar laudvérek szájkosaras puskával fognak elláttátni; hogy valaki ma
gát egy két krajcáros trafik szivarral — k i v é g z i ;  — s a többi. — III.
A magyar Parnaszról; (szatíra egyik közkedvüségü írónktól) — e mü a 
Kisfaludytársaságban is felolvastatott, de móg sehol meg' nem jelent. — 
IV. Páter Hágó nagy böjti hazafias predikátiója; olyan kaczagtató ol
vasmány, hogy mellette az ember még a « — q u ó t á t  is elfelejti. — V. 
Nagy emberek mondatai. Például: A vizáradást, vihart és Halász Bol
dizsárt, mikor beszél, nem lehet föltartóztatni. S z e n t i v á n y i  , házel- 
nök. VI. Mit csinálnak a miniszterek: a minisztérium teljes arckép 
csarnoka a legmulattatóbb poziturákban; például Wenldi.eim b. ur, egy 
hevesi dinnye tetején ülve. Kernek rajzok J a n k ó t ó l .  — VII. Okatoo- 
tail zsibvásár. Metsző paródia bizonyos irodalmi vállalatokról. — VIII. 
Pest múzeumi osztályai. A főváros viszás ritkaságait képeli. — IX. 
Egy szabadelvű demokrata. (Rajzolva saját hiteles levele által.) — X. 
Vegyes karikaíura-képck. A quótásolc; Csernátony szónoklatának két
féle hatása. A közelmúlt és a jelen. A hónapok elseje a miniszteri tanácsok 
és fogalmazó segédekre nézve. A félhivatalos és nem félhivatalos lapok. 
Vigasztalás a hankrott ügyében. Czimerelc uj nemesek számára. Rajzolta 
mindannyit J a n k ó .  — XI. Magyarország históriája, ая angsburgi kis 
fiuk számára írva az augsburgi nénikétől. — XII. A magynr életből; ke- 
délydus költemény egyik népszerű költőnktől. — XIII. Valami a há
zasságról; talpraesett elmefuttatás. — XIV. Spitzig Iczig lakodal
mára ; vers H a s l i  M ó z e s  izraelitó poéttól. — XV. Legújabb talál
mányok. Hirdeti a „ T u d ó s  B a g ó “ gyógyszertár tulajdonosa. — XVI. 
Lajos bácsi. Költemény arról, hogy akár hogy tiltják is, azért bizony zeng 
a dal, hogy Lajos bácsi.

I
 Mindezen a tömérdek olvasni 6a élvezni való dolog kimondhatlan
szép papírra nyomva s a rendes naptárral is ellátva.

80 krajezár. "ЭДЦ
A ki ezt a kis pénzt beküldi „Einich Gusztáv könyvkiadó-hiva-gl 

tálába,“ naptára már másnap a postára lesz téve, még pedig bérmentveij 
magyar stemplivel. j§шаг a  kik nyolc megrendelőt tudnak összefogdosni, azoknak ki-1 
lencz naptár küldetik. 1
___ Bolond Miska. |






